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Ágrip 

Skáldsögurnar Mánasteinn. Drengurinn sem aldrei var til (2013) eftir Sjón, Blinda 

(Ensaio sobre a cegueira, 1995) eftir José Saramago og Oryx and Crake (2003) eftir 

Margaret Atwood fjalla um samfélög sem verða fyrir barðinu á plágum. Plágur eru 

menningarleg smíði. Hvernig sjúkdómur smitast, á hvaða samfélagshópa hann leggst og 

hver einkennin eru hefur mikið að segja um hvaða merking er lögð í sjúkdóminn. 

Brenglun á mörkum líkamans er ætíð fyrsta skrefið í hruni innviða samfélagsins í 

plágusögum. Plágan kemur ekki einungis mörkum líkamans í uppnám heldur skapar 

hún glundroða í borgarsamfélögum. Aðgreining í heilbrigða og sjúka verður 

mikilvægari en jafnframt vandasamari því plágur hafa jafnandi áhrif, þó vissulega sé 

reynt að vinna bug á óreiðukennda ástandinu með því að mynda ný aðgreiningarkerfi í 

stað þeirra sem plágurnar velta úr sessi. Í ritgerðinni verður leitast við að sýna fram á 

afbyggjandi áhrif plágunnar á tvíhyggju og stigveldi og með hvaða hætti hún bjagar 

mörk hins merkingarbæra líkama. Kenning Mary Douglas um líkamann sem 

samnefnara samfélagsins er sú grundvallarkenning sem notuð verður við greiningu 

verkanna þriggja.  

 Í fyrsta hluta ritgerðarinnar er líkamsorðræða Mánasteins tekin fyrir og skoðuð 

út frá póststrúktúralískum kenningum þar sem áhersla er lögð á mótun menningarlegra 

markalína og viðhald þeirra. Þar er líkaminn skoðaður sem samnefnari fyrir ýmis 

afmörkuð fyrirbæri, t.a.m. samfélagið, og sýnt fram á að ógn við mæri líkamans 

jafngildir ógn við stöðugleika samfélagsins. Sýnt er fram á að líkami aðalpersónunnar er 

á skjön við hugmyndir samfélagsins um hvað telst heilsteyptur og heilbrigður líkami og 

að samfélagið leitist við að fela eða útrýma slíkum frávikum sem afhjúpa rof á 

menningarmærum þess. Í öðrum hluta er blindandi plága Blindu skoðuð út frá 

alsæiskenningu Michel Foucault. Augnaráðið er lykilatriði í alsæiskenningu Foucault 

því ögun líkamans fer fram hjá einstaklingnum sjálfum sem telur sig undir stöðugu 

eftirliti. Þannig viðheldur samfélagið valdaformgerð sinni. Færð eru rök fyrir því að 

viðsnúningur verði á sambandi líkamans og samfélagsins þegar alsæið hverfur úr 

samfélaginu. Í þriðja hluta er myndmál veirunnar í Oryx and Crake skoðað út frá 

kenningum Susan Sontag um myndmál sjúkdóma. Veiran er helsta ógn kapítalíska 

vísindasamfélagsins sem aðalpersónan elst upp í. Leitast er eftir að sýna fram á að 

veiran afbyggir stigveldi samfélagsins þegar hún ferðast auðveldlega yfir hverskyns 

landa- og menningarmæri.   
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Inngangur 

 

„[...] líkaminn er líka skipulagt kerfi, hann lifir meðan hann er skipulagður, dauðinn er 

ekki annað en afleiðing skipulagsleysis.“  

José Saramago, Blinda, 317. 

 

„[...] a disease got into you and changed things inside you. It rearranged you, cell by cell 

[...].“  

Margaret Atwood, Oryx and Crake, 23. 

 

„Drengurinn þarfnast ekki lengur blóðs og beina, hvorki vöðva né innyfla. Hann sundrar 

líkama sínum, breytir föstu efni í fljótandi, byrjar innan frá og skolar því út, lætur það 

fossa um öll op sem hann finnur.“  

Sjón, Mánasteinn. Drengurinn sem aldrei var til, 65. 

 

 

Í þessari ritgerð verður fjallað um þrjár skáldsögur sem allar eiga það sameiginlegt að 

fjalla um samfélög sem verða fyrir barðinu á plágum. Verkin eru Mánasteinn. 

Drengurinn sem aldrei var til (2013) eftir Sjón, Blinda (Ensaio sobre a cegueira, 1995) 

eftir José Saramago og Oryx and Crake (2003) eftir Margaret Atwood. Tilvitnanirnar 

hér að ofan eru fengnar úr skáldsögunum þremur. Blinda segir frá örlögum nokkurra 

persóna sem eru með þeim fyrstu til þess að smitast af undarlegum blindufaraldri sem á 

skömmum tíma blindar alla íbúa borgarinnar. Sjúkdómsplágan sem setur Reykjavík á 

hliðina í Mánasteini er hins vegar söguleg plága, spænska veikin, sem geisaði í kjölfar 

fyrri heimsstyrjaldarinnar og lagði hátt í fimmtíu milljónir manna í gröfina víða um 

heim. Bæði verkin eru afar líkamlegir textar þar sem áhrif sjúkdómsins brengla mörk 

líkamans. Þriðja verkið, Oryx and Crake, er dystópísk skáldsaga, svokölluð 

ólandssaga,
1
 sem lýsir aðdraganda útrýmingar mannkyns. Plágan sem þurrkar nær 

algjörlega út mannfólkið er hins vegar manngerð og hönnuð til þess að hraða 

sjálfseyðingunni sem mannkynið hefur stuðlað að með manngerðum 

loftslagsbreytingum. Oryx and Crake er íhugandi skáldsaga (e. speculative fiction) þar 

                                                             
1 Ólandssögur, eða ólandsfrásögur er þýðing Guðna Elíssonar á dystópíum. 
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sem brugðið er upp mynd af framtíðinni eins og hún gæti litið út ef vistfræðileg 

vandamál samtímans verða ekki leyst. 

 Verkin eru öll eftir virta verðlaunahöfunda. Sjón hlaut Íslensku 

bókmenntaverðlaunin fyrir Mánastein og hefur áður hlotið Bókmenntaverðlaun 

Norðurlandaráðs árið 2005 fyrir skáldsöguna Skugga-Baldur (2003). José Saramago 

hlaut Nóbelsverðlaunin 1998 fyrir ritstörf sín. Dómnefndi rökstuddi val sitt með þeim 

orðum að Saramago „með dæmisögum sínum uppfullum af ímyndunarafli, hluttekningu 

og íróníu gerir okkur sífellt kleift að fanga viðsjálan veruleika“.
2
 Saramago lést árið 

2010. Margaret Atwood hefur hlotið fjölmargar viðurkenningar fyrir verk sín, þar á 

meðal Booker verðlaunin árið 2000 fyrir The Blind Assassin (2000).  

 Skáldsaga Saramago, Blinda, var kvikmynduð og ber myndin sama titil og ensk 

þýðing skáldsögunnar, Blindness (2008). Verk Atwood hafa einnig verið aðlöguð, nú 

síðast The Handmaid's Tale (2017-) í formi sjónvarpsþáttaraðar, en áður hafði 

skáldsagan verið kvikmynduð (1990). Áform voru uppi um að gera sjónvarpsþáttaröð 

byggða á MaddAddam þríleiknum svokallaða (Oryx and Crake er fyrsta sagan í 

þríleiknum) í leikstjórn Darren Aronofsky. Sjónvarpsstöðin sem hugðist framleiða 

þættina hætti við en hugsanlega verður þáttaröðin að veruleika síðar meir hjá annarri 

sjónvarpsstöð. 

 Til eru formlegar skilgreiningar á farsóttum, eftir því hvort þær eru afmarkaðar 

við ákveðið landsvæði, hversu hratt þær breiðast út, hversu hátt hlutfall smitast og 

hversu há dánartíðnin er. Gerður er greinarmunur á farsótt (e. epidemic) og 

heimsfaraldri (e. pandemic). Í þessari ritgerð verður þó ekki notast við þessar 

skilgreiningar heldur munu hugtökin plága, farsótt, faraldur, drepsótt o.s.frv. verða 

notuð í merkingunni smitsjúkdómur sem breiðist hratt út og hefur stórfelld áhrif á heilu 

samfélögin. Eins verður pláguhugtakið notað yfir hugmyndir og viðhorf sem „smitast“. 

Siðferðisplágur hafa t.d. sterkan trúarlegan undirtón þar sem gefið er í skyn að syndafall 

gæti átt sér stað ef ákveðin hegðun heldur áfram að breiðast út. Plágur eru nefnilega 

ekki einungis sjúkdómar heldur einnig menningarleg smíði. Sjúkdómunum er ljáð 

merking. Viðbrögð við smitsjúkdómum eru oft úr samhengi við alvarleika þeirra og 

                                                             
2 „The Nobel Prize in Literature 1998“, Nobelprize.org, sótt 13. maí 2017 af slóðinni: 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1998/. 

„with parables sustained by imagination, compassion and irony continually enables us once again to 

apprehend an elusory reality“. 
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ljóst er að það hvernig sjúkdómar smitast, á hvaða samfélagshópa þeir leggjast og hver 

einkennin eru hefur mikið að segja um hvaða merking er lögð í sjúkdóminn.
3
   

Skipta má bókmenntum sem fjalla um plágur í nokkra flokka. Fyrst eru það 

skáldverk sem fjalla um svarta dauða enda er gjarnan átt við svarta dauða þegar talað er 

um pláguna. Svarti dauði geisaði á árunum 1347-1351 og er talið að farsóttin hafi lagt 

um þriðjung Evrópubúa í gröfina.
4
 Tídægra (Decameron, 1349-1353) eftir Giovanni 

Boccaccio var rituð í kjölfar þess að svarti dauði breiddist út í Flórens árið 1348. Verkið 

segir af tíu ungmennum sem flýja pláguna í Flórens og stytta sér stundir við að segja 

hvort öðru sögur í tíu daga á sveitasetri fyrir utan borgina.
5
 Önnur verk sem fjalla um 

svarta dauða má nefna Journal of the Plague Year (1722) eftir Daniel Defoe og 

hugsanlega þekktasta verk plágubókmennta: Plágan (Le Peste, 1947) eftir Albert 

Camus.  

Fleiri sjúkdómsfaraldrar hafa verið gerðir að umfjöllunarefni í 

bókmenntaverkum: Ástin á tímum kólerunnar (El amor en los tiempos del cólera, 1985) 

eftir Gabriel García Márquez og Dauðinn í Feneyjum (Der Tod im Venedig, 1912) eftir 

Thomas Mann eru dæmi um verk sem fjalla um kóleru, en bæði verkin nota sjúkdóminn 

til þess að endurspegla aðrar „plágur“, til dæmis þá pest sem ástin getur verið.
6
 Berklar 

eru einnig algengur sjúkdómur í bókmenntum en lýsingar á honum eru þó frábrugðnar 

öðrum smitsjúkdómum því ímynd berkla, eða tæringar, í bókmenntum og listum var 

gjarnan böðuð rómantískum ljóma. Berklar voru sagðir færa listamönnum snilligáfu og 

var sjúkdómurinn einnig tengdur fegurð og sakleysi.
7
  

Spænska veikin braust út árið 1918. Skáldverk sem fjalla um spænsku veikina 

eru færri en ætla mætti miðað við útbreiðslu farsóttarinnar og það gríðarlega mannfall 

sem hún olli og hafa margir fræðimenn haft á orði að spænska veikin sé „gleymda 

                                                             
3 Sjá Paul Slack, „Introduction“, í Epidemics and Ideas. Essays on the Historical Perception of 

Pestilence, ritstj. Terence Ranger og Paul Slack (Cambridge og New York: Cambridge University Press, 

1992), 8-10. 
4 Britannica Academic, „Black Death“, sótt 15. maí 2017 af 

slóðinni: http://academic.eb.com/levels/collegiate/article/Black-Death/15473. 
5 Gottskálk Jensson, „Giovanni Boccaccio“, í Sýnisbók heimsbókmennta, ritstj. Gottskálk Jensson 

(Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2008), 453. 
6 Til þess að fræðast betur um ástina sem sjúkdóm sjá Mihaela Ursa, „The Theory of Amorous Illness“, 

þýð. Emese Czintos, Philobiblon 17, nr. 2 (2012), 434-447. 
7 Sjá t.d. Susan Sontag, Illness as Metaphor and AIDS and Its Metaphors (London, New York, 

Ringwood, Markham og Auckland: Penguin Books, 1991), 21-35 og Morris, Illness and Culture in the 

Postmodern Age, 54-55. 
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veikin“ sökum þagnarinnar sem ríkt hefur um faraldurinn.
8
 Hugsanlegt er að spænska 

veikin hafi fallið í skuggann af nýafstaðinni heimsstyrjöld, einkum vegna takmarkana á 

fjölmiðlun frá stríðsvöllunum.
9
 Tvær skáldsögur hafa verið skrifaðar á íslensku sem 

fjalla um spænsku veikina á Íslandi: Sælir eru einfaldir (1920) eftir Gunnar Gunnarsson 

og nú Mánasteinn eftir Sjón.  

HIV/alnæmi er tiltölulega nýr smitsjúkdómur í sögulegu tilliti. Viðbrögð 

heilbrigðisstarfsfólks, yfirvalda og síðast en ekki síst almennings voru öfgakennd á 

árdögum sjúkdómsins og mikill ótti greip um sig í samfélaginu. Margir fræðimenn telja 

að orðræðan í kringum sjúkdóminn sé sérstaklega mótuð af stefnumálum 

stjórnmálamanna og viðhorfi samfélagsins og að óttinn sem sjúkdómurinn vakti hafi 

stafað af fordómum í garð samkynhneigða.
10

 „With the public alarmed at learning that 

AIDS is an infectious disease, fears of contagion simply intensified homophobic 

antagonisms and revulsion: gays who contracted AIDS found their suffering enveloped 

by a poisonous air of stigma.“
11

 Skáldsögur sem fjalla um HIV eru t.d. þríleikurinn 

Þerraðu aldrei tár án hanska (Torka aldrig tärar utan handskar, 2012-2013) eftir Jonas 

Gardell og Salón de belleza (1994) eftir Mario Bellatin.  

Að lokum ber að nefna plágubókmenntir þar sem fjallað er um skáldaðar plágur. 

Skáldverkin sem falla í þennan flokk eru fjölbreytt en þar má m.a. finna 

fagurbókmenntir, fantasíur, vísindaskáldsögur og hrollvekjur. Þar er til dæmis að finna 

fagurbókmenntaverk á borð við smásöguna The Masque of the Red Death (1842) eftir 

Edgar Allan Poe og að sjálfsögðu Blindu. Uppvakningar hafa verið vinsælt 

umfjöllunarefni dægurmenningar um nokkurt skeið og má lesa uppvakningasögur sem 

plágusögur. Stephanie Boluk og Wylie Lenz telja að uppvakningaplágusagan hafi 

komið fram á sjónarsviðið á 20. öld þegar framfarir í tækni og læknavísindum hafi rænt 

svarta dauða og aðrar farsóttir dulúð sinni: „[…] a new monster emerging at the 

moment when modern science was unmasking the mystery of pestilence“.
12

 

Vampírusögur eru að sama skapi plágusögur og er vampíran í hrollvekjum 19. aldar 

                                                             
8 Sjá t.d. Catherine Belling, „Overwhelming the Medium: Fiction and the Trauma of Pandemic Influenza 

in 1918“, Literature and Medicine 28, nr. 1 (2009), 55-81, hér einkum 56-57 og Janice Hume, „The 

„Forgotten“ 1918 Influenza Epidemic and Press Portrayal of Public Anxiety“, J&MC Quarterly 77, nr. 4 

(2000), 898-915, hér einkum 899-900. 
9 Viggó Ásgeirsson, „Engill dauðans. Spænska veikin á Íslandi 1918-1919“, Saga 46, nr. 1 (2008), 79. 
10 Morris, Illness and Culture in the Postmodern Age, 209. 
11 Sama heimild, 210 
12 Stephanie Boluk og Wylie Lenz, „Infection, Media and Capitalism: From Early Modern Plagues to 

Postmodern Zombies“, The Journal for Early Modern Cultural Studies 10, nr. 2 (2010), 126-147, hér 

135. 
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gjarnan lesin sem birtingamynd ótta við kynhneigðir sem féllu fyrir utan hið 

gagnkynhneigða norm.
13

 Oryx and Crake er heimsslitasaga sem fellur í undirflokk sem 

nefna mætti á íslensku eftirlifandasögur (e. last man on Earth narratives) þar sem ein 

manneskja stendur uppi eftir að plága (eða aðrar hörmungar) hefur þurrkað út 

mannkynið. Þó eru þessir flokkar síður en svo aðskildir líkt og I am Legend (1954) eftir 

Richard Matheson ber vitni, en sagan fjallar um mann sem er ónæmur fyrir plágu sem 

gert hefur alla aðra jarðarbúa að vampírum. Hún er því bæði eftirlifandasaga og 

vampírusaga. 

Ein bók og nokkrar greinar hafa verið birtar á síðustu árum þar sem fjallað er um 

Mánastein. Úlfhildur Dagsdóttir gaf nýverið út Sjónsbók. Ævintýrið um höfundinn, 

súrrealsisma og sýnir (2016) þar sem hún fjallar heildstætt um höfundarverk Sjóns, 

þ.á.m. Mánastein. Dagný Kristjánsdóttir birti greinina „Mánasteinn í grimmdarleikhúsi 

spænsku veikinnar“ í Skírni árið 2015. Þar fjallar hún um spænsku veikina og tengir við 

grimmdarleikhús Antonin Artaud. Ana Stanicevic hefur fjallað um expressjónískt 

myndmál í Mánasteini í greininni „Mánasteinn, Munch og expresSJÓNisminn“ (2015) í 

Tímariti Máls og menningar. Auk þess hafa birst þónokkrir ritdómar um verkið í 

íslenskum og erlendum miðlum. Öllu meira hefur verið skrifað um hin verkin tvö, enda 

aðeins eldri og skrifuð á tungumálum sem tilheyra stærra málsvæði (þó vissulega megi 

benda á að skáldsagan Mánasteinn hefur í þessum skrifuðu orðum verið þýdd yfir á tólf 

erlend tungumál). Fræðileg umfjöllun um Oryx and Crake er of umfangsmikil til þess 

að hægt sé að gera henni greinagóð skil hér í stuttu máli, en ef stiklað er á stóru má 

nefna umfjöllunarefni á borð við vistfræði, dýrasiðfræði, líftækni, kapítalisma, tíma og 

útópísk og dystópísk svæði í söguheimi verksins. Fræðigreinar um Blindu sem birtar 

hafa verið á ensku eru einnig margar. Fjallað verður sérstaklega um grein Söndru 

Kumamoto Stanley „The Excremental Gaze: Saramago’s Blindness and the 

Disintergration of the Panoptic Vision“
14

 í öðrum kafla ritgerðarinnar. Hugmynd hennar 

um saursæið (e. the excremental gaze) er sérstaklega áhugaverð í tengslum við 

greiningu á alsæi í verkinu. 

 Í þessari ritgerð verður sjónum beint að orðræðu líkamans. Mörk líkamans eru 

breytileg eftir menningarsvæðum og tímabilum og því menningarlega ákvörðuð. Þrátt 

fyrir það er nútíma líkamsorðræða, sérstaklega sú sem snýr að kyni, uppfull af 

                                                             
13 Sjá Úlfhildur Dagsdóttir, Sjónsbók. Ævintýrið um höfundinn, súrrealisma og sýnir (Reykjavík: JPV 

útgáfa, 2016), 375. 
14 Sandra Kumamoto Stanley, „The Excremental Gaze: Saramago’s Blindness and the Disintegration of 

the Panoptic Vision“, Critique 45, nr. 3 (2004), 293-308. 
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fullyrðingum um eðli og uppruna. Mörk líkamans eru því gjarnan sögð óhagganleg með 

vísun í hinn meinta upprunaleika. Mikil orka fer í að aga og viðhalda þessum tilbúnu 

mærum sem tryggja að samfélagsleg viðhorf haldist óbreytt. Þeir líkamar sem standast 

ekki skoðun eru taldir á einhvern hátt óeðlilegir, ógeðfelldir eða einfaldlega óheilbrigðir 

því þeir falla utan staðalsins. Hugmyndir um hinn heilbrigða líkama eru sérstaklega 

sterkar þegar smitsjúkdómur geisar. Plágan kemur ekki einungis mörkum líkamans í 

uppnám heldur skapar hún glundroða í borgarsamfélögum. Aðgreining í heilbrigða og 

sjúka verður mikilvægari en jafnframt vandasamari því plágur hafa jafnandi áhrif, þó 

vissulega sé iðulega reynt að vinna bug á óreiðukennda ástandinu með því að mynda ný 

aðgreiningarkerfi í stað þeirra sem plágurnar velta úr sessi. Í ritgerðinni verður leitast 

við að sýna fram á afbyggjandi áhrif plágunnar á tvíhyggju og stigveldi. Andstæðupörin 

innra/ytra, hreinn/óhreinn, heilbrigður/sjúkur, sjálf/hinn, maður/dýr, maður/náttúra eru 

öll á einn eða annan hátt afbyggð í verkunum þremur. Einnig verður skoðað hvernig 

plágur bjaga mörk líkama persóna bókanna. Spurningin sem höfð verður til hliðsjónar 

við greiningu verkanna er: Hvernig birtast afbyggjandi eiginleikar plágunnar og 

smitsins í þessum þremur skáldsögum?  

 Kenning Mary Douglas um líkamann sem samnefnara samfélagsins er sú 

grundvallarkenning sem notuð verður við greiningu verkanna þriggja. Eins verður 

stuðst við kenningar Judith Butler um merkingarbæra líkamann, alsæiskenningu Michel 

Foucault og greiningu Susan Sontag á myndmáli sjúkdóma, auk annara.  

 Ritgerðin skiptist í þrjá hluta þar sem eitt skáldverk er í forgrunni í hverjum 

kafla. Í fyrsta hluta er líkamsorðræða Mánasteins tekin fyrir og skoðuð út frá 

póststrúktúralískum kenningum þar sem áhersla er lögð á mótun menningarlegra 

markalína og viðhald þeirra. Þar er líkaminn skoðaður sem samnefnari fyrir ýmis 

afmörkuð fyrirbæri, t.a.m. samfélagið, og sýnt fram á að ógn við mæri líkamans 

jafngildir ógn við stöðugleika samfélagsins. Birtingarmyndir plágunnar eru nokkrar og 

kallast spænska veikin á við aðrar „siðferðisplágur“ sem á sögutíma verksins þóttu bera 

merki um menningarlega hnignun nútímans. Kynhneigð aðalpersónunnar er þar í 

fararbroddi en einnig kvikmyndalistin og frelsishugmyndir. Hugmyndir um líkamann 

sem afmarkaða heild eru afbyggðar þegar líkaminn og samfélagið smitast af spænsku 

veikinni. Veikin færir vessa upp á yfirborðið svo að aðgreining hins innra og hins ytra 

verður óljós og líkaminn verður brotakenndur og opinn. Samkvæmt Mary Douglas er 

eftirlit með mörkum menningarlega líkamans nauðsynlegt svo að samfélagið geti 

viðhaldið mörkum sínum. Sýnt verður fram á að líkami aðalpersónunnar er á skjön við 
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hugmyndir samfélagsins um hvað telst heilsteyptur og heilbrigður líkami og að 

samfélagið leitist við að fela eða útrýma slíkum frávikum sem afhjúpa rof á 

menningarmærum þess.  

 Í öðrum hluta er plága Blindu skoðuð út frá alsæiskenningu Michel Foucault. 

Augnaráðið er lykilatriði í alsæiskenningu Foucault því ögun líkamans fer fram hjá 

einstaklingnum sjálfum sem telur sig undir stöðugu eftirliti. Þannig viðheldur 

samfélagið valdaformgerð sinni. Færð verða rök fyrir því að viðsnúningur verði á 

sambandi líkamans og samfélagsins þegar alsæið hverfur úr samfélaginu. Blindan gerir 

það að verkum að yfirborð líkamans er ógreinilegt svo að „lestur“ á þeim 

merkingarbæru táknum sem þar eru talin búa er ógerlegur. Aðgreiningarmáttur 

sjónarinnar er úr sögunni svo að persónur verksins eiga erfiðara með að greina mörk sín 

og annara. Samfélagsheildin sem áður viðhélt útmörkum sínum með eftirliti og ögun 

líkama samfélagsþegnanna leysist upp og verður fljótandi. 

 Í þriðja hluta er myndmál veirunnar í Oryx and Crake skoðað út frá kenningum 

Susan Sontag um myndmál sjúkdóma. Heimsmynd framtíðarheimsins sem birtist í Oryx 

and Crake byggir á hugmyndinni um yfirburði (vísinda)mannsins yfir náttúrunni. 

Vísindamenn framtíðarinnar hafa náð algjörum tökum á flestu sem við kemur 

náttúrunni, að veirunni undanskilinni. Veiran er helsta ógn kapítalíska 

vísindasamfélagsins sem aðalpersónan elst upp í því hún er ósýnileg, lúmsk, 

stökkbreytist, villir á sér heimildir og brýtur niður hold. Framtíðarheimurinn sem sýndur 

er í Oryx and Crake byggist á aðgreiningu og skýru stigveldi. Leitast verður eftir að 

sýna fram á að veiran afbyggir stigveldi samfélagsins þegar hún ferðast auðveldlega yfir 

hverskyns landa- og menningarmæri.  
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1. Mánasteinn – Líkami drengsins sem aldrei var til 

Mánasteinn. Drengurinn sem aldrei var til (2013) segir frá þremur viðburðaríkum 

mánuðum í lífi drengsins Mána Steins haustið 1918. Á þessum stutta tíma gýs Hekla, 

spænska veikin gengur yfir og Ísland öðlast fullveldi frá Dönum. Máni Steinn er sextán 

ára hinsegin strákur sem elst upp hjá aldraðri langömmusystur frá sex ára aldri eftir að 

móðir hans lést úr holdsveiki. Máni er einrænn, lesblindur, fámáll og hann kýs að 

fylgjast með úr fjarlægð fremur en taka þátt í félagslífi jafnaldra sinna. Máni Steinn 

eyðir tíma sínum að mestu í kvikmyndahúsum Reykjavíkur, en áhugamálið fjármagnar 

hann með vændi. Hann unir sér í kvikmyndasalnum þar sem hann upplifir ævintýri og 

hrollvekjur sem hann endurtekur í huga sér, í vöku jafnt sem draumi. Kvikmyndirnar 

veita honum jafnframt yfirborðsþekkingu á mannlegu eðli sem nýtist honum við 

greiningu á samfélaginu sem hann framkvæmir úr hæfilegri fjarlægð.  

 Hann er gagntekinn af yfirstéttarstúlkunni Sólu Guðb- sem þeysir um bæinn á 

rauðu mótorhjóli klædd svörtum leðursamfestingi. Hún er jafnframt eina manneskjan, 

fyrir utan elskendur og viðskiptavini Mána, sem veit að hann er samkynhneigður. 

Stéttarstaða og kynhneigð Mána Steins skipa honum á jaðar samfélagsins. Hann verður 

að fara sérstaklega leynt með kynlíf sitt sem hann stundar á afviknum stöðum, oftar en 

ekki í skiptum fyrir peninga. Þótt Sóla sé af „betri borgurum“ komin hafnar hún einnig 

því kynhlutverki sem henni er úthlutað og fer sínar eigin leiðir sem beina henni gjarnan 

inn á sömu jaðarsvæði og Máni Steinn notast við. Á meðan Máni er ævinlega 

jaðarsettur virðist Sóla fær um að ferðast auðveldlega á milli miðju og jaðars. 

 Þegar spænska veikin berst til Íslands minnka viðskiptatækifæri Mána enda er 

sjúkdómurinn bráðsmitandi. Sjúkdómurinn berst til landsins með farþegum á skipinu 

Botníu sem siglir á milli Danmerkur og Íslands. Yfirvöld gera lítið úr ástandinu fyrst 

um sinn og telja ekki þörf á að grípa til sérstakra aðgerða til þess að hefta smit. Þegar 

ljóst er að sjúkdómurinn veldur margfalt meira tjóni en hefðbundin inflúensa er orðið of 

seint að grípa til sérstakra aðgerða og yfirvöld í Reykjavík hafa ekki undan að jarða hina 

látnu. Mána þykir lífið í Reykjavík loksins jafnast á við æsilega atburði kvikmyndanna: 

„Eitthvert stjórnlaust afl hefur tekið land, eitthvað sögulegt er í þann veginn að gerast í 

Reykjavík á sama tíma og það gerist úti í hinni stóru veröld. Hvíta tjaldið hefur rofnað, 
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það súgar milli heima.“
15

 Reykjavík verður fljótt að „yfirgefinni sviðsmynd sem hann, 

Máni Steinn, getur ímyndað sér sem vettvang fyrir hvaða æsilegu atburðarás sem er“.
16

 

1.1. Póststrúktúralíski líkaminn 

Mánasteinn fellur ágætlega inn í hefð plágubókmennta. Plágubókmenntir fjalla í stuttu 

máli um ógn. Óvæntur sjúkdómur skekur samfélög og umturnar borgarlífi. Samfélagið 

er í rúst, veraldleg þægindi eru gjarnan úr sögunni og enginn er öruggur í umhverfi sínu. 

Sú orðræða staðfestir að einhverju leyti innbyggðan ótta mannsins við upplausn og 

öryggisleysi. Að sama skapi birtist í plágubókmenntum á borð við Mánastein 

líkamsorðræða sem afbyggir hugmyndir um hinn heilbrigða líkama. Sá líkami sem um 

ræðir er líkaminn í póststrúktúralískum skilningi: menningarafurð sem verður að skoða 

á forsendum tungumálsins þar sem öll þekkingarsköpun á sér stað. Engin hugsun er til 

sem ekki er bundin í tákn og því er ekki hægt að skoða líkamann nema út frá stöðu hans 

sem tákn í táknkerfi menningar. Merking líkamans er menningarlega mótuð og plágur 

afhjúpa manngerðar skilgreiningar á því hvar mörk líkamans liggja og hvað er leyfilegt 

að gera við hann til þess að halda honum innan þessara marka.  

 Sjúkdómar breyta ásýnd og starfsemi líkamans. Hugmyndin um hinn heilbrigða 

líkama er líkamsímynd sem ekki er hægt að holdgera en allir eiga þó að stefna að. 

Fjarlægist líkamar staðalinn óhóflega bregst valdið við með því að aga þá eða fela, 

þannig að óraunsæi staðalmyndarinnar verði ekki afhjúpuð. Óreiða líkamans er óreiða 

samfélagsins. Samfélagið er lífræn heild, full af mótsögnum og ávallt á hreyfingu þó að 

valdið reyni að hemja það og breiða yfir mótsagnirnar. Sama á við um líkamann. Í 

Mánasteini eru óstöðug mörk líkamans afhjúpuð þegar spænska veikin heltekur 

líkamann og samfélag Reykjavíkur. Aðgreining heilbrigðra og smitaðra þurrkast út og 

líkaminn verður vettvangur þar sem ósættanlegar andstæður renna saman. Áður en hægt 

er að skoða hver afbyggjandi virkni spænsku veikinnar er í verkinu er gagnlegt að 

greina nánar frá póststrúktúralískum kenningum um líkamann. 

Bandaríski bókmenntafræðingurinn Judith Butler hefur í fræðiskrifum sínum 

sýnt fram á að hinn kynjaði líkami er skilgreindur og mótaður í menningunni og að 

kyngervi hafi lítið með líffræðilegt kyn að gera. Butler telur að orðræða líkamans 

                                                             
15 Sjón, Mánasteinn. Drengurinn sem aldrei var til (Reykjavík: JPV útgáfa, 2013), 35. 
16 Sjón, Mánasteinn, 50. 



 12 

grundvallist á andstæðuhugsun og sé birtingarmynd félagslegs forræðis.
17

 Andstæðupör 

eru sögð náttúrleg en vísa í raun aðeins í önnur andstæðupör svo úr verður kerfi sem 

byggir á engu öðru en sjálfu sér. Samkvæmt Butler eru hverskonar rof á mörkum 

líkamans ógn við þetta kerfi því þau sýna líkamann sem brotakenndan og opinn en ekki 

stöðugan og lokaðan líkt og sjálfsmynd okkar byggir á.
18

 Hún telur ítrekandi 

yrðingarathafnir (e. locutionary acts)
19

 vera afar mikilvægt tæki til þess að staðfesta og 

viðhalda hugmyndum um eðli kyns og kyngervis.
20

 Þar með er ljóst að tungumálið er 

vettvangur þar sem að skilgreiningar eiga sér stað og því er afar mikilvægt að skoða 

hvernig talað er um líkamann – hver framsetning hans er í ræðu og riti og hverskonar 

orðræða er notuð til þess að viðhalda viðmiðum. 

 Breski mannfræðingurinn Mary Douglas setti fram þá kenningu í bókinni Purity 

and Danger (1966) að það megi finna beina tengingu á milli líkamlegra landamæra og 

markalína menningarsamfélaga því líkaminn sé í raun hluti fyrir hina félagslegu heild. 

Með því að hafa eftirlit með líkömum einstaklinga passar samfélagið að engin ógn steðji 

að þeim mörkum sem samfélagið skilgreinir sig út frá.
21

 Douglas segir að hverskonar 

formgerðir séu viðkvæmar á jöðrunum og því þurfi að passa sérstaklega að ekkert ógni 

stöðugleika mæranna sem aðskilur mengið frá því sem umkringir það.
22

 Allar heildir 

eru mótaðar með skýrt afmörkuðum mærum og því setur óstöðugleiki á mörkunum 

heildina í hættu. Hún nefnir þetta „hættuástand“ félagslega mengun (e. social pollution) 

og telur upp fjórar gerðir hennar: Fyrsta mengunarhættan er ógn sem þrýstir utan frá á 

mörk afmarkaða svæðisins, önnur hætta kemur innan frá og ógnar innri mörkum 

heildarinnar, þriðja á sér stað á sjálfum mörkunum og fjórða er hverskyns ósamræmi 

                                                             
17 Judith Butler, Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity (New York og London: 

Routledge, 2006), 179. 
18 Sama heimild, 182. 
19 Locutionary act (yrðingarathöfn í þýðingu Vilborgar Sigurðardóttur á grein Butler: „Monique Wittig: 

Upplausn líkamans og uppspunið kyn“, Jón Ólafsson ritaði inngang. Ritið 2, nr. 2 (2002), 168) er hugtak 

J. L. Austin. Þrír þættir í málathöfn: locutionary act, illocutionary act og perlocutionary act. Sjá Austin, 

How to Do Things with Words (London: Oxford Univeristy Press, 1965), 108. Butler segist í viðtali þó 

ekki hafa verið meðvitað að vinna með kenningar Austins í Gender Trouble, heldur hafi hún verið að 

vinna með Derrida sem hafi notað kenningar Austins. Sjá Vikki Bell, „On Speech, Race and Melancholia: 

An Interview with Judith Butler“, Theory, Culture and Society 16, nr. 2 (1999), 164-165. Í grein sem hún 

skrifaði fyrir útgáfu Gender Trouble notast hún við tallathafnakenningu Johns Searle, sem aftur byggir á 

Austin. Sjá Butler, „Performative Acts and Gender Constitutions: An Essay in Phenomenology and 

Feminist Theory“, Theatre Journal 40, nr. 4 (1988), 519. Butler notar kenningar Austins meðvitað síðar í 

bókinni Excitable Speech (1997). 
20 Butler, „Monique Wittig: Upplausn líkamans og uppspunið kyn“, Vilborg Sigurðardóttir þýddi og Jón 

Ólafsson ritaði inngang. Ritið 2, nr. 2 (2002), 168. 
21 Mary Douglas, Purity and Danger. An Analysis of Concept of Pollution and Taboo (London og New 

York: Routledge, 2002), 141-152. 
22 Sama heimild, 141-142, 149-151. 
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sem ógnar einingu heildarinnar.
23

 Séu mærin færð til eða rofin brenglast formið og er í 

rauninni ekki lengur sama fyrirbærið. Douglas sýnir fram á það með fjölmörgum 

dæmum að hættusvæði líkamans eru mismunandi í ólíkum menningarsamfélögum og 

því ljóst að mörk líkamans eru tilbúin og mótuð af menningu hvers samfélags: „Each 

culture has its own special risks and problems. To which particular bodily margins its 

beliefs attribute power depends on what situation the body is mirroring.“
24

 

Líkami Mána er átakasvæði sem endurspeglar á margan hátt formgerð 

samfélagsins sem hann er hluti af. Í honum skarast margskonar félagslegar sýkingar sem 

ógna hugmyndinni um hreinleika samfélagsins. Fyrir það fyrsta er hann sonur 

holdsveikrar konu, svo er hann samkynhneigður auk þess að vera virkur neytandi 

erlendrar afþreyingar sem er fær um að „smita“ áhorfandann af nýstárlegum 

hugmyndum. Meintur hreinleiki íslenska samfélagsins felst að mörgu leyti í fábreytni 

þess. Ísland er eyja umkringd hafi og hefur þar af leiðandi skýrari landamæri en lönd á 

meginlandi. Lengi vel var landið afskekkt og einangrað og samfélagið að sama skapi 

einsleitt. Það mætti því segja að samfélagið sem myndaðist á Íslandi hafi verið með 

skýrari menningarmæri en þeir menningarheimar sem voru í meira návígi við aðra 

menningarheima. Skýr menningarmæri samfélagsins krefjast þess að menningarmæri 

líkamans séu jafn formföst. Líkami Mána skapar ósamræmi innan formgerðarinnar og 

ógnar einingu heildarinnar. En þegar alvöru plága nemur land riðlar hún öllum 

stigveldum og menningarmærum á meðan hún varir og sýkir samfélagið svo að það 

missir aðgreiningarmátt sinn. Hér á eftir verður skoðað nánar hvernig Máni Steinn setur 

þessi líkamsmæri í hættu og hvernig spænska veikin sundrar hugmyndum um heilbrigða 

líkamann og þar með hreinleika samfélagsins. 

1.2. Smitandi kynvilla  

Sagan gerist haustið 1918 þegar samkynhneigð var enn ólögleg á Íslandi.
25

 Kynlíf fólks 

af sama kyni er mikil ógn við hugmyndina um hinn náttúrulega og stöðuga líkama. 

Butler segir: „Since anal and oral sex among men clearly establishes certain kinds of 

bodily permeabilities unsanctioned by the hegemonic order, male homosexuality would, 

                                                             
23 Douglas, Purity and Danger, 151-152. 
24 Sama heimild, 150. 
25 178. grein almennra hegningarlaga. Lögin voru í gildi frá árinu 1869 til 1940. Sjá t.d. Linda Fanney 

Valgeirsdóttir, „Réttarstaða samkynhneigðra: skref fyrir skref“, (óútgefin meistararitgerð, Háskóli 

Íslands, 2010), 21. 
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within such a hegemonic point of view, constitute a site of danger and pollution […].“
26

 

Líkami samkynhneigðra tilheyrir ekki einstaklingnum sem lifir í honum heldur 

samfélaginu sem skilgreinir hann og stjórnar honum. Líkaminn er undir stöðugu eftirliti 

og í nokkurskonar félagslegri gíslingu. Líkt og Michel Foucault sýndi fram á 

„Bælingartilgátunni“
27

 þá varð samkynhneigði einstaklingurinn í raun ekki til fyrr en á 

19. öld: „Á 19. öld er hinn samkynhneigði orðinn að sérstakri persónu sem á sér fortíð, 

sögu, bernsku skapgerð, lífsmáta […] Kynhneigðin nær til allra sviða tilveru hans. […] 

Sódómistinn er talinn hafa hrasað, en sá samkynhneigði er tegund út af fyrir sig.“
28

 

Áður var talað um sódómskan verknað en með blætisvæðingu kynlífsins var farið að 

innlima kynhegðun í persónu manneskjunnar. Öll ævi manneskjunnar var vitnisburður 

um innra eðli – afhjúpandi hegðun sem þurfti að greina og refsa fyrir. Í ritdómi um 

Mánastein bendir Ásta Kristín Benediktsdóttir á að íslensku lögin á þeim tíma hafi 

einfaldlega bannað „samræði gegn náttúrulegu eðli“ án þess að tiltaka hvað væri 

náttúrulegt eðli og hvað ekki. Að hennar mati hefur ríkt mikil þöggun um 

samkynhneigð á Íslandi á fyrri hluta 20. aldar og undirtitill skáldsögunnar, Drengurinn 

sem aldrei var til, endurspeglar ósýnileika samkynhneigðra í íslenskri 

(bókmennta)sögu.
29

 

 Læknirinn Garibaldi er málpípa þessarar orðræðu um „kynferðislega 

afbrigðileika“ sem Foucault telur hafa komið fram við lok 19. aldar.
30

 Garibaldi telur 

samkynhneigð vera ákveðna hnignun sem erlend áhrif hafi orsakað og eru þar 

kvikmyndir fremstar í flokki spillandi áhrifa: „[…] Tilgáta mín … varnaðarorð … menn 

verða næmari fyrir homosexualiteti við kvikmyndagláp …“
31

 Athyglisvert er að í orðum 

Garibalda er ekki að finna viðhorf til kynhneigðar sem meðfæddrar og óbreytanlegrar. 

Lesa má úr textanum, sem hann birtir í tímaritinu Landinu
32

 tveimur árum áður en hann 

sannfærist „um þátt kvikmyndahúsanna í útbreiðslu pestarinnar“,
33

 ótta um að 

gagnkynhneigður einstaklingur geti orðið samkynhneigður við það eitt að horfa ítrekað 

á „naktar axlir Thedu Bara, munúðarfull augnalok Pínu Menichelli, […] sterklega 

                                                             
26 Butler, Gender Trouble, 180. 
27 Kaflinn er hluti af fyrsta bindi Histoire de la sexualité: La Volonté de savoir (1976). 
28 Michel Foucault, „Bælingartilgátan“, þýð. Björn Þorsteinsson, í Alsæi, vald og þekking, ritstj. Garðar 

Baldvinsson (Reykjavík: Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, 2005), 204-205. 
29 Ásta Kristín Benediktsdóttir, „Kynvilla á dögum spænsku veikinnar“, Spássía, nr. 4 (2013), 6. 
30 Foucault, „Bælingartilgátan“, 193. 
31 Sjón, Mánasteinn, 109. Skáletrun upprunaleg. 
32 Tímaritið Landið var vissulega til og gefið út á árunum 1916-1918 en greinin „Kvikmyndir og 

sálarmein“ sem sögurpersónan Garibaldi er sagður hafa birt þar er skáldskapur. 
33 Sjón, Mánasteinn, 89. 
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fingurneglur Gunnars Tolnæss, stinn læri Douglas Fairbanks eða blíð augu Max 

Linders“ og telur hann áhrif nærmyndanna slík „að fæstir megna að verjast þeim.“
34

 

Samkynhneigð er sett fram sem afbrigðileg kynhegðun sem orsakast af þeirri 

hlutgervingu á líkömum leikaranna sem Garibaldi telur að eigi sér stað á 

kvikmyndatjaldinu. Hann líkir áhorfandanum við líkskurðarmeistara sem horfir á 

„hlutina“ á tjaldinu og hamflettir þá með augunum svo að beinin blasa við. Garibaldi er 

greinilega lærður í blætisfræðum sálgreiningarinnar:
35

 „Kvikmyndin er því ósiðleg í eðli 

sínu, hún ummyndar leikarann í fetish og kallar fram pervertion í áhorfandanum sem 

lætur tælast af henni eins og fiðrildi af eldsloganum.“
36

 Kvikmyndahúsið er vettvangur 

tvennskonar smits í huga læknisins (og valdsins – því hann er einn af fulltrúum þess): 

Kynvillu og spænsku veikinnar. Af öllum þeim félagslegu mengunarhættum sem 

Douglas nefnir er auðveldast að takast á við hættuna sem kemur að utan. Það skal því 

ekki undra að Garibaldi afneiti uppruna „sjúkleikanna“ og skelli skuldinni á 

kvikmyndahúsið sem er í hans huga uppspretta siðferðislegrar hnignunar. Þannig má 

halda því fram að ónáttúruna sé ekki að finna innan íslensks þjóðfélags heldur sé hún 

ættuð erlendis frá og að smitberinn sé hin nýja kvikmyndatækni. 

1.3. Mörk líkamans eru mikilvægustu landamærastöðvar samfélagsins 

Spænska veikin sem og „kynvilla“ stangast á við þjóðernishugmyndina um hreinleika 

og dug íslensku þjóðarinnar: „Og einnig heyrist að ekki sé mark á því takandi þótt 

Danskurinn kveinki sér, önnur lögmál gildi um hann en íslenska afkomendur Egils 

Skallagrímssonar.“
37

 Það verður þó fljótt ljóst að þessi hetjuímynd á ekki við rök að 

styðjast, því Íslendingar veiktust og dóu úr veikinni alveg eins og aðrir íbúar Evrópu. 

Sigríður Matthíasdóttir telur að þjóðernisleg sjálfsmynd Íslendinga í 

sjálfstæðisbaráttunni hafi grundvallast á útilokun ákveðinna hópa með það fyrir augum 

að skapa heilsteypta en einsleita sjálfsmynd. Hún segir að þjóðernisstefna Íslendinga 

hafi byggst á stöðluðum karlmennskuímyndum sem vísuðu í hugmyndir um hina 

                                                             
34 Sjón, Mánasteinn, 91. Skáletrun upprunaleg. 
35 Einnig má greina skýr textatengsl við fræga grein Lauru Mulvey „Visual Pleasure and Narrative 

Cinema“ (1973) sem byggir einmitt á kenningum Freud um glápið: „Að sama skapi kallast hefðbundnar 

nærmyndir af fótleggjum (Dietrich er gott dæmi) eða andliti (Garbo) á annarskonar kynferðislega 

upplifun. Nærmynd af líkamshluta truflar þá hefðbundnu rýmisskynjun sem frásögnin krefst. Hún 

upprætir dýptarskynjunina, fletur út myndina og skapar tilfinningu fyrir klippimynd eða íkoni fremur en 

rými.“ Laura Mulvey, „Sjónræn nautn og frásagnarkvikmyndin“, þýð. Heiða Jóhannsdóttir, í Áfangar í 

kvikmyndafræðum, ritstj. Guðni Elísson, 330-341, hér 335. 
36 Sjón, Mánasteinn, 91. Skáletrun upprunaleg. 
37 Sama heimild, 33. 
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svokölluðu gullöld Íslands (þjóðveldistímann) til þess að styrkja stöðu Íslendinga í 

sjálfstæðisbaráttunni.
38

  

 Máni Steinn er ekki hluti af þeim forréttindahópi sem íslenska sjálfsmyndin 

hampar. Þvert á móti er hann ógn við þessa brothættu sjálfsmynd því samkynhneigð 

samræmist ekki stöðluðum karlmennskuímyndum. Þegar hann er gripinn í ástarleik með 

dönskum sjóliða (og það á sjálfan fullveldisdaginn) grípur um sig mikill ótti hjá 

fyrirmönnum Reykjavíkur. 

Landið yrði að atlægi í Danmörku, andstæðingar hins nýja fullveldis myndu 

hafa það að háði og spotti á þann meinlega máta sem Dönum er einum lagið, 

og segja eins gott að þeir hefðu losað sig við þessa þjóð attaníossa sem gæti 

ekki séð danskan sjóliða í friði – og mundu þeir ekki uppnefna landið 

Attanossía og velja því klúran fána til háðungar?
39

 

Forréttindastéttin er hrædd um að líkami samkynhneigðs unglings verði gerður að hluta 

fyrir hina íslensku þjóðarheild. „Það síðasta sem menn vilja sjá á þessum árdögum hins 

fullvalda Íslands eru fyrirsagnir um reykvískt kynvillingahneyksli í innlendum 

dagblöðum og dönskum.“
40

 Sjálfstæðissinnaðir menntamenn höfðu haft mikið fyrir því 

að sýna fram á að Íslendingar væru stignir upp úr því niðurlægingartímabili sem hafði 

varað síðan Íslendingar gengu Noregskonungi á hönd og þar með endurheimt sitt 

upprunalega „sjálf“.
41

 Til þess að hindra að „ský erlendrar ónáttúru“ dragi fyrir „þá 

yljandi sól sem reis í döprum hjörtum þjóðarinnar“ á fullveldisdegi hennar sættast 

fyrirmennin á að senda Mána Stein úr landi í útlegð.
42

 Þar veita þeir í rauninni Mána 

Steini nokkurskonar frelsi frá þeirri líkamlegu útlegð sem hann er í á Íslandi með því að 

senda hann til Bretlands, þar sem hann kynnist öðru hugarfari og fjölbreyttari 

menningu.  

 Lesandinn fær takmarkaðar upplýsingar um líf Mána Steins í Englandi, en þar er 

þó dregin upp mynd af nokkuð ánægjulegu lífi: „Síðustu ár hafa verið honum góð.“
43

 

Máni, sem tekið hefur upp nafnið M. Peter Carlson, er lærður rafvirki og starfar við 

kvikmyndir sem aðstoðarmaður ljósa- og tökumanna. Hann er einnig í sambúð með 

                                                             
38 Sigríður Matthíasdótir, „Þjóðerni og karlmennska á Íslandi við upphaf 20. aldar“, í Þjóðerni í þúsund 

ár?, ritstj. Jón Yngvi Jóhannsom, Kolbeinn Óttarsson Proppé og Sverrir Jakobsson (Reykjavík: 

Háskólaútgáfan, 2003), 119-132, hér 119-121. 
39 Sjón, Mánasteinn, 108. Skáletrun upprunaleg. 
40 Sama heimild, 108. 
41 Sigríður, „Þjóðerni og karlmennska“, 102. 
42 Sjón, Mánasteinn, 108. 
43 Sama heimild, 126. 
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Richard „Buddy“ Williams „sem er honum mjög kær“.
44

 Skiltið sem hangir í forstofu 

heimilis þeirra þar sem stendur „BEWARE OF FALLING COCONUTS“ bendir til að 

skopskyn og gleði einkenni líf Mána og að útlegðin sé síður en svo þrautaganga.
45

 

Heimurinn sem Máni hrærist í er í samanburði við íslenskt samfélag afar frjálslyndur og 

framsækinn. Tveir meðlimir POOL kvikmyndafélagsins sem Máni ferðast með til 

Íslands sem túlkur eru í fjölástarsambandi með skáldinu Hildu Doolittle (H.D.)
46

 – 

„frjálslyndi sem íbúum landsins sem þau eru komin til þætti óhugsandi.“
47

 Þrátt fyrir 

frjálslegt yfirbragð bresku þegnanna var samkynhneigð bönnuð með lögum á Bretlandi 

líkt og á Íslandi og voru bresku hegningarlögin orðuð örlítið skýrar en þau íslensku. Þó 

dauðrefsing hafi verið afnumin þar árið 1861 þá var hverskonar „ósiðlegt“ athæfi milli 

karlmanna bannað með lögum.
48

 Það er því ljóst að myndin sem dregin er upp af lífi 

Mána í Bretlandi er nokkuð einfölduð og líklega helst til þess fallin að undirstrika 

fábreytni íslenska samfélagsins. 

 Ljóst er að þjóðernisleg sjálfsmynd Íslendinga þolir ekki ósamræmið sem tilvist 

Mána skapar og því er hann óhjákvæmilegur útlagi samfélagsins. Honum tekst lengi vel 

að halda sig úr sjónmáli valdsins með því að dvelja á jaðri samfélagsins og forðast 

samskipti við jafnaldra sína, en þegar hann er gripinn með sjóliðanum á merkisdegi 

sjálfstæðisbaráttunnar verður hann að augljósu fráviki sem valdið þarf að leiðrétta til 

þess að viðhalda heilsteyptri sjálfsmynd sinni. Hann er eins og vessar líkamans sem 

Douglas segir að eigi aldrei afturkvæmt í líkamann: „Anything issuing from the body is 

never to be re-admitted, but strictly avoided. The most dangerous pollution is for 

anything which has once emerged gaining re-entry.“
49

 Douglas telur líkamsop vera 

sérstaklega viðkvæm svæði því þau hleypa vessum úr líkamanum sem rjúfa þar með 

                                                             
44 Sjón, Mánasteinn, 126. 
45 Sama heimild, 126. 
46 Allar persónurnar sem eru í fylgd með Mána þegar hann snýr aftur til Íslands eru byggðar á 

raunverulegu fólki. Bryher og MacPherson voru gift og áttu í ástarsambandi við Doolittle. Hjónin 

ættleiddu jafnframt dóttur Doolittle. POOL kvikmyndahópurinn var starfræktur á árunum 1927-1933 og 

gaf út tímaritið Close-Up.  
47 Sjón, Mánasteinn, 120. 
48 Sjá Matt Cook, H. G. Cocks, Robert Mills og Randolph Trumbach, A Gay History of Britain. Love and 

Sex Between Men Since the Middle Ages, ritstj. Matt Cook (Oxford: Greenwood World Publishing, 2007), 

109-112. Það er í raun afar afhjúpandi að kynlíf milli karlmanna hafi verið ólöglegt í Bretlandi en ekki 

kynlíf milli kvenna. Líkt og Butler bendir á þá eru endaþarmsmök hættuleg vegna þess að þar eru 

menningarmæri líkamans rofin, sem setur mörk samfélagsins í hættu. Endaþarmurinn er líkamsop sem 

tengdur er við óhreinindi (saur-svæði) og er almennt talið hálfgerð einstefnugata þar sem vessar eru 

losaðir úr líkamanum. Fallusinn er (alla jafna) ekki viðstaddur í kynlífi tveggja kvenna og því er minni 

hætta á að merkingarþrungin líkamsmæri séu rofin. 
49 Douglas, Purity and Danger, 152. 
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mörk líkamans.
50

 Butler vinnur áfram með kenningar Douglas og sýnir fram á að 

neikvætt viðhorf í garð líkamsvessa á rót sína í hugmyndinni um líkamann sem heild 

sem hafi skýrt afmarkaðar útlínur og fast form. Vessar eru til marks um að svo sé ekki 

heldur að líkaminn sé í raun hriplekur. Líkamsop eru því talin vera sérstaklega hættuleg 

svæði sem þarfnast mikils eftirlits, tilgangur þeirra er þröngt skilgreindur og öll notkun 

sem samræmist ekki skilgreiningum er sögð vera afbrigðileg og beinlínis hættuleg.
51

 

Spænska veikin er sjúkdómur sem færir blóð og aðra vessa upp á yfirborðið og 

rýfur þar með mærin sem aðskilja innri líkamsstarfsemi frá yfirborði líkamans. 

Einkennunum er lýst svona í Mánasteini: 

Einkenni „spönsku veikinnar“ eru þessi: Ákafur hiti […] höfuðverkur, 

eyrnabólgur, særindi í hálsi og fyrir brjósti, þurr hósti sem endar með 

slímkenndum uppgangi, gulleitum eða blóðblönduðum, þrautir í vöðvum og 

liðum, niðurgangur. Blóðnasir eru tíðar […] En blóðið fossar ekki aðeins úr 

nösunum, heldur streymir það úr eyrunum og tannholdi, upp úr lungum og 

maga, niður úr þörmum og gegnum þvagrásina.
52

 

Þegar Máni Steinn veikist sjálfur af spænsku veikinni taka við kaflar fullir af 

undarlegum myndum og atburðum. Hann er rændur líkamspörtum sínum smátt og smátt 

af svartklæddri veru í einni ofskynjunarmynd og í annarri blæðir honum stanslaust af 

svo miklum krafti að hann þarf að ösla blóðið. Að lokum ákveður hann að hann þarfnist 

ekki líkamans og tekur að sundra honum með því að breyta föstu efni í fljótandi og láta 

það „fossa um öll op sem hann finnur.“
53

 

Óráðsdraumarnir virðast endurspegla að einhverju leyti framgang sjúkdómsins eins og 

honum er lýst hér að framan, og það má merkja breytingu á andrúmslofti draumanna 

þegar Mána byrjar að blæða. Hryllingurinn hverfur og við tekur falleg sviðsmynd af 

fjöru klæddri sumarbleiku sólskini. Blóð hans rennur viðstöðulaust og teiknar á hann 

yfirvaraskegg, undirstrikar augun og skreytir eyrnasnepla hans „eins og línur dregnar af 

meistarahendi“.
54

 Þvottakonur sem starfa þar hjá eru þó ekki jafn hrifnar af 

blóðrákunum, segja „[u]ss, sjáið hvað hann er búinn að skíta sig út!“ og stinga honum 

ofan í þvottabala og skrúbba þar til „hann er orðinn mjúkur sem lín.“
55

 Þær reyna að þvo 

ummerki hins innra á yfirborði hans en tekst þó ekki ætlunarverkið því Máni tekur 

                                                             
50 Douglas, Purity and Danger, 150. 
51 Butler, Gender Trouble, 180-181. 
52 Sjón, Mánasteinn, 84. 
53 Sama heimild, 65. 
54 Sama heimild, 63. 
55 Sama heimild, 64. 



 19 

sjálfur völdin og segir skilið við hugmyndir þeirra um hreina líkamann með því að leysa 

hann upp: „Drengurinn þarfnast ekki lengur blóðs og beina, hvorki vöðva né innyfla. 

Hann sundrar líkama sínum, breytir föstu efni í fljótandi, byrjar innan frá og skolar því 

út, lætur það fossa um öll op sem hann finnur.“
56

  

Draumarnir sem Mána dreymir áður en hann veikist snúast einnig um sundrung 

líkama hans. Sundrung líkama í draumi mætti túlka sem þrá eftir að brjóta af sér 

kirfilega skilgreind menningarmæri líkamans. Mána dreymir draum þar sem höfuð hans 

hefur verið aflimað og falið í kistli á bak við málverk.
57

 Líkaminn stendur hins vegar 

spariklæddur við fótagafl rúms sem tilheyrir einum af vændiskaupendum Mána. 

Maðurinn tekur höfuð Mána og leggur við hlið sér og breiðir upp að höku svo að 

líkamsleysið er hulið.
58

 Sjónhverfingin lætur hinn kynferðislega afbrigðilega líkama 

hverfa og birtast annars staðar uppdubbaðan sem annar og fínni líkami.  

„Kóninn“ í draumnum er maðurinn sem Máni veitti munngælur fyrr um kvöldið 

undir kletti í Öskjuhlíð. Þessi ónefndi maður er fullur sjálfshaturs vegna kynhneigðar 

sinnar sem sést glögglega á framkomu hans í garð Mána síðar í verkinu. Máni er gripinn 

í ástarleik með dönskum sjóliða meðan á fullveldishátíðinni stendur og er lokaður inni á 

meðan ákvörðun er tekin um hvað skuli gera við „kynvillinginn“. Þar hefur kóninn hæst 

og talar um að „slá hann af“ og fela líkið
59

 – með öðrum orðum koma Mána fyrir 

kattarnef áður en honum gefst tækifæri á að ljóstra upp leyndarmáli kónans.  

 Þessi draumur er einnig áhugaverður í ljósi þess að höfuð Mána er geymt eins og 

falinn fjársjóður á bak við málverk af sveitabænum sem hann ólst upp á til fimm ára 

aldurs. Minningar hans frá uppvextinum á sveitabænum eru bundnar við hurðina sem 

skildi hann og móður hans að. Móðir Mána var orðin sjúk af holdsveiki þegar hún átti 

hann og fékk hún því aldrei að hafa Mána Stein hjá sér. Samskipti þeirra áttu sér stað í 

gegnum lúgu á hurðinni og huldi hún þá jafnan húð sína með blæju og hönskum. Máni 

fær eitt sinn að horfa á hana óhulda í gegnum glasbotn sem mildar útlínur andlits hennar 

en annars fær hann aldrei að sjá hana með berum augum. Holdsveiki er bakteríusýking 

sem herjar á taugavefi blóðminni svæða líkamans og brýtur þau niður; líkamanum er 

                                                             
56 Sjón, Mánasteinn, 65. 
57 Draumurinn kallast á við atriði í kvikmyndinni Blóðsugunum (1915) (f. Les Vampires), eftir Louis 

Feuillade, sem Máni Steinn heldur mikið upp á. Aðalpersóna myndarinnar er blaðamaðurinn Philipe 

Guérande sem finnur aflimað höfuð rannsóknarlögreglumanns í kistli á bak við málverk við rannsókn sína 

á Blóðsuguglæpagenginu. 
58 Sjón, Mánasteinn, 17. 
59 Sama heimild, 107. 
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ekki sundrað innan frá heldur rotna útlimir lifandi líkamans.
60

 Holdsveiki er því 

hálfgerður mannáts-sjúkdómur því bakteríurnar brjóta niður hold sjúklingsins á meðan 

hann er enn á lífi.
61

 Það er óhætt að segja að holdsveikur líkami samræmist ekki 

hugmyndum um heilbrigðan líkama. Móðir Mána er bæði innilokuð til þess að koma í 

veg fyrir smit og vegna þess að líkaminn fellur ekki að fegurðarstöðlum samfélagsins. 

Dagný Kristjánsdóttir bendir á í greininni „Mánasteinn í grimmdarleikhúsi spænsku 

veikinnar“ að viðhorf kirkjunnar til holdsveikra hefur í gegnum aldirnar verið 

þversagnarkennt. Í Biblíunni er fyrirskipað að líkami holdsveikra skuli vera bæði 

auðkennanlegur (með rifnum klæðum, óhirtu hári o.s.frv.) og úr augsýn:
62

 „Hinir 

holdsveiku báru sekt sína utan á sér.“
63

 Holdsveikir voru sagðir syndarar og holdsveikin 

refsing Guðs. Líkami hins sjúka er ekki viðurkenndur í samfélaginu og því þarf að 

koma honum úr augnsýn, hylja hann með blæju eða gera hann óskýran í augsýn þeirra 

sem teljast heilbrigðir. 

 Bóndabærinn sem birtist Mána sem málverk í draumi sá Máni í fyrsta og síðasta 

sinn þegar riðið var í burt með hann frá bænum og honum komið fyrir á 

Holdsveikraspítalanum í Lauganesi. Þar var gengið úr skugga um að hann væri ekki 

sýktur af holdsveiki og hann sendur í fóstur til langömmusysturinnar eftir ársdvöl á 

spítalanum. Þrátt fyrir að vera dæmdur hæfur til þess að lifa í samfélaginu þá virðist 

hann upplifa sig sem sjúkan í einsleitu samfélagi heilbrigðra. Þegar annar 

smitsjúkdómur tekur síðar land á Íslandi samræmist ástandið í samfélaginu loksins 

„innra lífi“ hans.
64

  

1.4. Tvífararnir Máni og Sóla 

Máni Steinn á tvífara sem heitir Sólborg Guðbjörnsdóttir en Máni kallar hana ekki 

annað en Sólu Guðb-. Sóla og Máni eru ekki andstæður heldur hliðstæður í sitthvorum 

heiminum; hún er hluti af heimi góðborgara Reykjavíkur en hann er á jaðrinum.  

Máni Steinn er með Sólu á heilanum og segist vita allt um hana þótt hún viti lítið annað 

um hann en að hann „þjónustar kóna“ í Öskjuhlíðinni. Hann tekur fyrst eftir henni á 

sýningu á kvikmyndinni Blóðsugunum, eftir Louis Feuillade, þegar hún stendur upp til 

                                                             
60 Erla Dóris Halldórsdóttir, Holdsveiki á Íslandi (Reykjavík: Mál og mynd, 2001), 31-36. 
61 Annað orð yfir holdsveiki er líkþrá og endurspeglar það rotnunarvirkni sjúkdómsins sem breytir 

líkamanum smám saman í lík. 
62 Dagný Kristjánsdóttir, „Mánasteinn í grimmdarleikhúsi spænsku veikinnar“, Skírnir 189, haust (2015), 

474-490, hér 479-480. 
63 Sama heimild, 480. 
64 Sjón, Mánasteinn, 85. 
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að yfirgefa kvikmyndasalinn: „Augnablikið sem skuggi hennar féll á sýningartjaldið 

runnu þær saman, hún og persónan í kvikmyndinni. Hún leit við og geislinn varpaði 

andliti Musidoru á andlit hennar.“
65

 Persónan sem leikkonan Musidora túlkar heitir Irma 

Vep, en nafnið er stafarugl fyrir orðið Vampire. Sóla Guðb- er samskonar stafarugl fyrir 

orðið Blóðsuga og undirstrikar nafnaleikurinn þá sterku tengingu á milli 

kvenpersónanna sem Máni skapar í huga sér. Eins og áður hefur komið fram er Máni 

forfallinn kvikmyndaunnandi. Hann sér hverja einustu mynd sem sýnd er í 

kvikmyndahúsunum tveimur sem starfrækt eru í Reykjavík. Vegna lesblindu hefur Máni 

flosnað upp úr námi en í staðinn notar hann kvikmyndir til þess að fræðast um mannleg 

samskipti og túlka umhverfi sitt:  

Hann skemmtir sér við að greina mannlífið af þeirri skyggni sem hann hefur 

öðlast við að horfa á hálft þúsund bíómynda þar sem hvert augnatillit, hver 

einasta hreyfing, hver svipur og hver líkamsstaða eru hlaðin merkingu og 

vísbendingum um innri líðan og fyrirætlan, bæði góða og illa. Já, öll hegðun 

mannskepnunnar er honum sem opin bók […].
66

 

Máni sér heiminn í gegnum nokkurskonar kvikmynda-filter og áhugi Mána á Sólu 

kviknar ekki fyrr en hann áttar sig á líkindum hennar og Musidoru.  

Kvikmyndin Blóðsugurnar fjallar um glæpagengi sem hrellir yfirstétt 

Parísarborgar og myrðir þá góðborgara sem þeim tekst ekki að gera sér hliðholla. „París 

er á röngunni, óútreiknanleg og banvæn […] Annar hver maður er í dulargervi, nafni og 

þjóðfélagsstöðu er ekki hægt að treysta – háborgarastéttin þekkir ekki sína eigin frá 

glæpamönnum.“
67

 Blóðsugurnar eru afbyggjandi plága sem kallast á við spænsku 

veikina. Vampírur þjóðsagna og bókmennta eru jafnframt smitberar blóðþyrstrar plágu. 

Þær sökkva tönnum sínum í hold manna (rjúfa mörk líkamans) til þess að drekka blóð 

þeirra og stefna þar með líkamsmörkum þeirra í hættu. Lifi fórnarlambið af breytist það 

oft í vampíru. Inflúensu veiran ræðst sömuleiðis inn í líkama sjúklingsins og færir blóð 

upp á yfirborð hans. Líkaminn, líkt og Parísborg, er á „röngunni“– innra verður ytra og 

hver sem er getur borið veiruna með sér, líka góðborgarar Reykjavíkur. Úlfhildur 

Dagsdóttir bendir á að myndmál vampírunnar í Mánasteini vísi einnig til kynhneigðar 

Mána því vampírur gotnesku bókmenntahefðarinnar voru iðulega tákn fyrir ótta við 

„afbrigðilegar“ kynhneigðir.
68

 

                                                             
65 Sjón, Mánasteinn, 13. 
66 Sama heimild, 25. 
67 Sama heimild, 40. 
68 Úlfhildur, Sjónsbók, 375-377.  
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Aðdáun Mána á Blóðsugunum skýrist af utangarðsstöðu hans. Blóðsugurnar 

fremja glæpina „af glaðbeittri ástríðu þess sem hefur sagt sig úr lögum við samborgara 

sína.“
69

 Aðeins sá sem tilheyrir plágunni getur gengið óhræddur um götur borgarinnar – 

því hann upplifir sig nú þegar sem smitaðan einstakling. Frá fæðingu hefur Máni fengið 

þau skilaboð að hold hans og blóð (móðir hans) séu sjúk og þurfi að einangra og hylja. 

Langömmusystir hans innrætir honum skömmina sem markar líf hans: „[…] hann mætti 

aldrei segja nokkurri sálu frá því hvað kom fyrir mömmu hans og „aldrei, aldrei, aldrei“ 

að hann sjálfur hefði verið vistmaður á Holdsveikraspítalanum.“
70

 Hann einangrar sig 

því að sjálfsdáðum til þess að þurfa ekki að upplifa frekari höfnun. Hann tekur sér stöðu 

á „ósýnilega blettinum“
71

 og horfir á samferðafólk sitt úr fjarlægð.
72

  

 Austurríski sálgreinirinn Otto Rank rakti tilurð tvífaraminnisins í bókinni Der 

Doppelgänger: Eine Psychoanalytische Studie (1925). Rank segir að hugmyndin um 

tvífarann hafi komið fram á svipuðum tíma og hugmyndin um tilvist sálarinnar og að 

tvífarinn sé sálrænt frávarp sjálfsins sem óttast endalok dauðans.
73

 Skuggi er dæmi um 

frumstæða birtingarmynd tvífarans því skugginn líkist manneskjunni sem honum 

varpar. Skugginn, eða tvífarinn, er trygging fyrir því að sjálfið muni lifa af í einhverri 

mynd, þrátt fyrir að líkami manneskjunnar deyi.
74

 Máni finnur sér þó ekki tvífara í Sólu 

vegna þess að hann óttast dauðann, heldur vegna þess að hann upplifir að hann eigi enga 

framtíð í samfélagi sem afneitar tilveru hans. Framtíðarleysi er ein birtingarmynd 

dauðabeygs og því þarfnast hann tvífara til þess að skapa sér nútíð og framtíð. Það má 

segja að hann sé í einskonar tvöfaldri útlegð frá menningarlegum líkama sínum, fyrst 

sem sonur óhreinnar móður og síðar sökum óleyfilegrar kynhneigðar. Geir Svansson 

bendir á tengsl tvífarabókmennta og samkynhneigðar í greininni „Ósegjanleg ást: 

Hinsegin sögur og hinsegin fræði í íslensku samhengi“. Þar bendir hann á að hræsni 

Viktoríutímabilsins í kynferðismálum hafi byggst á bælingu og kúgun sem leitt hafi til 

„eins konar geðklofa í tíðarandanum og endurspeglast í vissum skáldverkum 

                                                             
69 Sjón, Mánasteinn, 40. 
70 Sama heimild, 124 
71 Sama heimild, 75. 
72 Sjónin er eitt af fáum skynfærum sem tengja hann við umhverfi sitt, hann horfir á kvikmyndir, „hleður 

þeim í sig“ og fylgist svo með umhverfi sínu í gegnum kvikmyndasíu. Heyrnin er reyndar líka mikilvæg, 

því þannig þekkir hann vélarhljóð mótorhjólsins hennar Sólu eða bíls hugsanlegs viðskiptavinar. 

Skynfæri sem krefjast nálægðar, jafnvel snertingar eru sjaldnast virkjuð nema við samfarir.   
73 Hér er ensk þýðing Harry Tucker Jr. notuð: Otto Rank, „Narcissism and the Double“ í Essential Papers 

on Literature and Psychoanalysis, ritstj. Emanuel Berman, þýð. Harry Tucker Jr. (New York: New York 

University Press, 1993), 126. 
74 Rank, „Narcissism and the Double“, 129-130. 
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tímabilsins“.
75

 Ólögmæti samkynja ástar gat af sér tvöfeldni þar sem tvífarinn táknaði 

ósamræmanleika hins opinbera lífs og hins dulda lífs: „Hinar „dauðadæmdu 

tvífarabókmenntir“ [19. aldar] tjáðu ómöguleika þess að lifa einlægu samkynhneigðu 

líferni.“
76

  

Þótt Sóla tilheyri hópi góðborgara Reykjavíkur fylgir hún ekki hefðbundnum 

klæðnaði og venjum ungra kvenna. Hún þeysir um á rauðu mótorhjóli í aðsniðnum 

leðursamfestingi sem minnir á heilgalla glæpakvendisins Irmu Vep. Hún málar sig á 

ögrandi hátt, varirnar blóðrauðar, húðin hvít og augun svartmáluð. Þrátt fyrir að eiga 

hóp af vinum þá er hún er ekki hrædd við að fara eftir eigin höfði og breyta í samræmi 

við eigin sannfæringu. Hún er í raun frávörpuð mynd af því sem Máni sækist eftir að 

vera, en getur ekki sökum þess að líkami hans er samfélagslega óæskilegur. Sú Sóla 

Guðb- sem Máni dýrkar er persóna en ekki manneskja: „Hann veit að það er í náttúru 

kvenna eins og Sólu Guðb- og Irmu Vep […] að þær geta brugðið sér í þúsund gervi og 

eru í senn „Allar konur“ og „Konan eina“ – jafnvel þegar þær eru í jakkafötum og með 

bindi.“
77

 Jakkafataklædda konan er greinilega vísun í atriðið í Blóðsugunum þar sem 

Irma klæðist einu af sínum fjölmörgu dulargervum.
78

 En vísunin kallast einnig á við 

drauminn þar sem höfuð Mána er aðskilið frá líkama hans – sem bendir til klofnings á 

milli líkama og sjálfs.  

Aðeins í þeirri upplausn sem ríkir meðan veikin heltekur líkamann (og 

samfélagið allt) getur Máni sameinað sjálfin sín tvö. Í óráði veikindanna, þegar hann 

dreymir að hann sundri líkama sínum, leiðir upplausnin til þess að Máni verður að 

skugga: „Hann er skuggi sem fer frá manni til manns og enginn er heill fyrr en hann 

hefur varpað honum.“ Orðasambandið „varpa honum“ hefur tvöfalda, jafnvel þrefalda 

merkingu: Bókstafleg merking er skuggi sem fellur af líkama eða öðru sem stendur fyrir 

ljósgjafa, önnur, sértækari merking er að kasta rýrð á eitthvað eða einhvern og þriðja 

mögulega merkingin er sú að honum sé vísað frá – úthýst og þar með skipað í hlutverk 

hins (e. other) til að sá sem varpar honum frá upplifi þar með sjálfsveru sína sem heila. 

 Eins og áður sagði telur Otto Rank skuggann vera eina af birtingarmyndum 

                                                             
75 Geir Svansson, „Ósegjanleg ást: Hinsegin sögur og hinsegin fræði í íslensku samhengi“, Skírnir 172, 

haust (1998), 490. 
76 Sama heimild, 492. 
77 Sjón, Mánasteinn, 39. 
78 Louis Feuillade, „Les Yeux qui fascinent“, Les Vampires [6. þáttur], kvikmynd, leikstjóri Louis 

Feuillade, Frakkland, Gaumont, 1915, sótt 18. mars 2017 af slóðinni: 

https://www.youtube.com/watch?v=ocsaPcRR7Ew&index=6&list=PLpoDH5EIbj1CKhSVou-

JXY4I47MeajDRB 
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sjálfsins: „Among the very first and most primitive concepts of the soul is that of the 

shadow, which appears as a faithful image of the body but of lighter substance.“
79

 

Skugginn þarf ekki lengur að vera trúr líkamanum þegar sjúkdómurinn hefur afhjúpað 

óstöðug landamæri líkamans. Líkaminn er leystur upp og þar með fær skugginn loks 

frelsi til þess að ferðast óhindraður af formfestu menningarlega líkamans. 

Framtíðarleysið sem var bundið við ólöglega líkamann er skilið eftir og ný framtíð er 

sköpuð með frelsun skuggans.  

Hliðarsjálfið Sóla kemur og hirðir það sem eftir er af líkama Mána og 

bókstaflega klæðir sig í hann. Dagný Kristjánsdóttir segir: „Þau renna saman, tvö kyn í 

einum líkama, umbreytingakyn, trans-kyn.“
80

 Kyngervi þeirra beggja eru á mörkum og 

mætti segja að þau séu vífguma (e. androgynous) í raunheiminum eða að minnsta kosti 

kynsegin (e. non-binary eða gender queer), en renni saman í transkyn í óráðsdraumi 

veikindanna. Þó framsetning Sólu á kyngervi sínu sé oft á tíðum skopstæling kvenleika 

(undirstrikuð augu og varir, þröngur samfestingur sem dregur fram kvenlegar línur, „allt 

sem honum er ætlað að hylja“
81

) þá samræmist hegðun hennar og „karllæg“ áhugamál 

hugmyndinni um Nýju konuna (e. the New Woman)
82

. Þannig er hún allt í senn, „Allar 

konur“ og „Konan eina“. Það er þó athyglisvert að hvergi kemur fram gagnrýni á 

klæðaburð eða áhugamál Sólu. Áhugi hennar á mótorhjólum þykir ekkert tiltökumál og 

fær hún að vinna óáreitt í hjólinu á verkstæði Bifreiðafjelags Reykjavíkur í skiptum 

fyrir þrif á leigubílum. Máni finnur sig hinsvegar ekki innan æskulýðsstarfs 

Væringjanna þar sem „[a]llt gekk út á að vera vaskur sveinn og besti vinur foringjanna 

sem leiddu hópinn í skátaæfingum sem ætlað var að efla karlmennsku þeirra og andlega 

burði.“
83

 Máni hefur meiri áhuga á búningnum sem fylgir Væringjastarfinu því 

búningurinn gerir honum kleift að líða eins og „hann væri einhver annar.“
84

 Mikilvægi 

karlmennskuímynda í sjálfstæðisbaráttunni gæti verið hugsanleg skýring á því hvers 

vegna samfélagið leggur meiri áherslu á að viðhalda karlmennskuímyndum en 

hugmyndum um kvenleika. Sigríður Matthíasdóttir segir að „[þ]jóðernisorðræðan […] 

                                                             
79 Rank, „Narcissism and the Double“, 129. 
80 Dagný, „Mánasteinn í grimmdarleikhúsi spænsku veikinnar“, 479. 
81 Sjón, Mánasteinn, 12. 
82 Nýja konan kom fram á sjónarsviðið við aldarlokin (fr. fin de siècle) í Evrópu og var einn af 

frumherjum kvenfrelsishreyfingarinnar. Nýja konan vefengdi viktorískar hugmyndir um kvenleika og 

hlutverk kvenna og þótti íhaldsömum hún færa sig full mikið inn á svið karla. Sjá Elaine Showalter, 

Sexual Anarchy. Gender and Culture at the Fin de Siècle (London: Bloomsbury, 1991), 3 og 38-40. 
83 Sjón, Mánasteinn, 22-23. 
84 Sama heimild, 23 
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virðist að miklu leyti hafa látið konur og stöðu þeirra liggja á milli hluta“
85

 og að 

þjóðernisstefnan hafi verið mjög karllæg. En skortur á gagnrýni á klæðaburð og hegðun 

Sólu gæti líka skýrst af því að sjónarhornið er að miklu leyti bundið við Mána og því 

fær lesandinn ekki að skyggnast inn í hugarheim Sólu og kynnast þeim viðhorfum sem 

hún mætir þegar hún brýtur gegn samfélagslegum venjum. 

 Þegar Máni brýtur gegn reglum samfélagsins og bjagar menningarmæri 

líkamans eða þegar spænska veikin heltekur samfélagið svo að ekki er lengur hægt að 

gera skýran greinamun á „heilbrigðum“ og „sjúkum“ ólmast svart fiðrildi í brjósti Mána 

sem blakar vængjum sínum ótt og títt: „Hann er með fiðrildi í brjóstinu, svipað því sem 

hann fær þegar hann tekur „kóna“ á löpp, nema að það er stærra, vænghaf þess meira, 

liturinn svartur sem flauelsborðar líkvagnsins.“
86

 Gríska orðið yfir fiðrildi er það sama 

og yfir sál (gr. psyche) og er persónan Psyche í grískri goðafræði gjarnan sýnd sem 

fiðrildi.
87

 Fiðrildi eru einnig lífverur sem myndbreytast; þær hefja lífshlaup sitt sem lirfa 

sem síðan býr sér til púpu þar sem hún breytir um mynd og skríður úr púpunni sem 

fullvaxta fiðrildi. Fiðrildi eru því hentug myndlíking fyrir hugmyndina um líf sálarinnar 

eftir líkamlegan dauða; lirfan táknar lífið, púpan dauðann og fiðrildið líf sálarinnar eftir 

dauðann.
88

 Svartur litur fiðrildisins kallast ekki einungis á við flauelsborða líkvagnsins 

heldur einnig svarta skuggann sem Máni Steinn tekur sér bólfestu í. Fiðrildið er fast í 

brjósti Mána en blakar vængjum sínum þegar Máni Steinn gerir eða upplifir hluti þar 

sem spenna myndast á mörkum menningarlega líkamans.
89

 Þegar hann leysist síðan 

algjörlega upp í síðasta kafla bókarinnar er ekkert eftir nema svarta fiðrildið: „[…] hann 

verður allt í einu skelfilega léttur á sér. Hann lítur á hendur sínar og horfir í gegnum 

þær. Hann þreifar eftir búknum en grípur í tómt. Hann finnur ekki fyrir neinu nema 

vængjaslætti þar sem hjarta hans var áður.“
90

 Máni er steinsnar frá 

Holdsveikraspítalanum þegar hann leysist upp. Holdsveikraspítalinn er táknmynd 

sjúkleikans sem Mána var sagt að þaga yfir – að snúa þangað aftur skapar 

                                                             
85 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur. Þjóðerni, kyngervi og vald á Íslandi 1900-1930 

(Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2004), 219. 
86 Sjón, Mánasteinn, 35. 
87 Sjá Britannica Academic, „Psyche“, sótt 31. mars 2017 af slóðinni: 

http://academic.eb.com/levels/collegiate/article/Psyche/61713 
88 Hér er þó verið að notast við hugtakið sál í sálfræðilegum skilningi, ekki trúarlegum. Áherslan er ekki á 

kjarna vitundarinnar sem upphaflegan og eilífan, heldur á mótun hennar í gegnum umhverfi sitt og 

táknkerfin sem manneskjan skilgreinir sig og miðlar sér í gegnum. 
89 Eins má benda á að í spænskumælandi löndum er fiðrildi (mariposa) notað sem slangur yfir 

samkynhneigða menn, þá með karlkynsendingu -o í stað kvenkynsendingarinnar -a: mariposo. Slangrið er 

þó almennt talið niðrandi, þó hugsanlegt sé að það hafi verið endurheimt (e. reclaimed) af 

samkynhneigðum á sama hátt og mörg önnur orð sem áður hafi verið talin niðrandi (t.d. queer). 
90 Sjón, Mánasteinn, 127. 



 26 

mengunarhættu á borð við þá sem skapast ef vessar líkamans snúa aftur í líkamann sem 

kastaði þeim út. Líkaminn hverfur en sjálfið heldur áfram að flögra á sviðum þar sem 

menningarmæri líkamans eru véfengd og skjönuð.  
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2. Blinda 

Skáldsagan Blinda (Ensaio sobre a cegueira, 1995) eftir portúgalska 

nóbelsverðlaunahafann José Saramago fjallar um sjúkdómsfaraldur sem gerir fólk 

skyndilega blint. Ekki er nóg með að blindan geri ekki boð á undan sér heldur er hún 

bráðsmitandi og nægir að horfast í augu við blindusmitaða manneskju til þess að verða 

blindur. Blindan er nefnd „hvíta veikin“ af yfirvöldum því blindan baðar augu 

sjúklinganna hvítu ljósi sem er eins og að vera „á kafi í mjólkurhvítum snjó með opin 

augu“.
91

 Sögusviðið er ónefnd borg í ónefndu landi. Sagan fylgir fyrstu manneskjunum 

sem verða blindar inn í einangrun fyrir sýkta og aftur út í gegnsýkt samfélag. Aðeins ein 

manneskja virðist vera ónæm fyrir blindufaraldrinum: eiginkona augnlæknisins sem 

skoðar manninn sem smitast fyrstur. Engin skýring er gefin á því hvers vegna hún 

smitast ekki af blindunni og þarf hún að lifa í stöðugri óvissu um hvenær hún verður 

blind eins og hinir. Hlutverk hennar er að vera vitni að þeirri algjöru upplausn sem 

plágan veldur, því eftirlitssamfélaginu er að sjálfsögðu kollvarpað þegar allir þegnar 

þess verða blindir.
92

 Og þá vakna upp spurningar eins og: Hvernig hegðar fólk sér þegar 

enginn er að horfa? Hvar liggja mörk líkamans þegar enginn er lengur fær um að sjá 

yfirborð hans? 

 Fyrsta skrefið í hruni innviða samfélagsins í plágusögum er ætíð brenglun á 

mörkum líkamans. Þess vegna þarf að hafa meira eftirlit með líkömum en útjöðrum 

samfélagsins, því mörk líkamans eru stöðugt að reyna brjótast úr forminu. Flestir finna 

fyrir því á eigin skinni hversu strembið það er að falla í formið, hafa „rétta“ líkamann og 

nota hann á „réttan“ hátt. Líkaminn lætur ekki svo auðveldlega að stjórn. Fjallað var um 

kenningar Mary Douglas um samband menningarlega líkamans og marka samfélagsins í 

tengslum við líkama Mána Steins í fyrsta kafla ritgerðarinnar og þær kenningar reynast 

áfram gagnlegar við greiningu Blindu. Í Blindu eru tengsl líkamsmarka og 

samfélagsmæra sérstaklega skýr og má segja að viðsnúningur verði á sambandi 

menningarlega líkamans og líkama samfélagsins
93

 þegar samfélagið missir sjónina. Líkt 

og Michel Foucault sýndi fram á í Surveiller et punir. Naissance de la prison (1975) er 

                                                             
91 José Saramago, Blinda, þýð. Sigrún Ástríður Eiríksdóttir (Reykjavík: Vaka-Helgafell, 2000), 30. 
92 Augnaráðinu fylgir mikið vald. Sá sem horfir er jafnframt sá sem skilgreinir það sem fyrir augu ber.  
93 Hér er leitast við að draga fram tvöfalda merkingu orðsins body, sem líkami og heild. Líkami 

samfélagsins vísar því bæði til heildarinnar sem er mynduð úr ákveðnu mengi einstaklinga og dregur fram 

tengslin á milli tilbúinna mæra menningarlega líkamans og tilbúinna mæra samfélagsins. – Á a.m.k. 

einum stað í Blindu er samfélaginu bókstaflega líkt við líkama. Þar líkir herforingi hermannanna sem 

gæta innilokaðra blindingjanna hinum smituðu við sýktan lim sem skera þarf í burtu til þess að bjarga 

líkamanum/samfélaginu. Sjá Saramago, Blinda, 115. 
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skilvirkasta eftirlitsaðferðin að innræta fólki þessi viðmið og láta þeim eftir að 

framfylgja þeim og refsa sjálfum sér ef þau uppfylla þau ekki. Lykillinn er að sjálfsögðu 

að fá einstaklinginn til þess að hafa eftirlit með sjálfum sér og sínum eigin líkama. En 

eftirlitið sem þarf til þess að viðhalda formgerð samfélagsins (líkama samfélagsins) 

verður óvirkt þegar þegnar þess verða blindir. 

2.1. Plágan og ögunarkerfin  

Foucault rekur uppruna alsæishyggjunnar til þeirra verkferla sem yfirvöld í Evrópu 

komu sér upp til þess að takast á við svarta dauða. Hann segir að þar hafi myndast 

skipulegt ögunarkerfi með mikilli aðgreiningu, reglugerðum og fastmótuðu stigveldi.
94

 

Samkvæmt Foucault er plágan „í senn raunveruleg og ímynduð birtingarmynd 

óreiðunnar“ og því er ávallt reynt að hemja hana með sundurgreiningu og ögun.
95

 

Foucault segir pláguna ólíka holdsveikinni á þann hátt að viðbrögðin við henni 

einkennist ekki af einfaldri útskúfun, líkt og þegar um holdsveikan einstakling er að 

ræða, heldur sé markvissri aðgreiningu og skipulagi beitt til þess að sporna við 

afbyggjandi eiginleikum plágunnar sem jafnar út stigveldi:
96

 „Að baki ögunarkerfanna 

má greina vofu „smithættunnar“, plágunnar, uppreisnanna, glæpanna, flækinganna, 

liðhlaupanna, manna sem birtast og hverfa, lifa og deyja í óreiðu.“
97

  

Lykilatriði í hugmyndinni um alsæið er augnaráðið, en alsæiskenningin er 

byggð á Alsjá (Panopticon) breska heimspekingsins Jeremy Bentham (1747-1832). 

Alsjáin var hugmynd að fangelsi þar sem hægt væri að fylgjast með öllum föngum 

samtímis úr einum varðturni fyrir miðju fangelsisins. Alsjáin var tilraun til þess að færa 

valdatækni ögunarinnar (sem varð til sem viðbragð við plágunni) yfir á svæði 

útilokunarinnar sem áður fyrr var hlutskipti holdsveikra en nú átti að nýta til þess að 

takast á við hverskonar óæskilega hópa sem talið var að þyrfti að aðgreina frá 

almenningi.
98

 Skipulag Alsjánnar var slíkt að fangavörðurinn gat séð allt sem fangarnir 

aðhöfðust í upplýstum klefum sínum án þess að fangarnir gætu séð fangavörðinn.
99

 

„Alsjáin er vél sem rýfur tengslin milli þess að sjá og sjást því að í jaðarhringnum sést 

maður sífellt án þess að sjá nokkuð en í miðturninum sér maður allt án þess að sjást 

                                                             
94 Michel Foucault, „Alsæishyggja“, þýð. Björn Þorsteinsson, í Alsæi, vald og þekking, ritstj. Garðar 

Baldvinsson (Reykjavík: Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, 2005), 129-169, hér 134-135. 
95 Foucault, „Alsæishyggja“, 134. 
96 Sama heimild, 135. 
97 Sama heimild, 134. 
98 Sama heimild, 135. 
99 Sama heimild, 136-139. 
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nokkurn tíma.“
100

 Augnaráðinu fylgir mikið vald – það hlutgerir umhverfið, skilgreinir 

og aðrar. Það greinir aðeins yfirborð hlutanna og dæmir út frá því.
101

 

 Alsjá Benthams varð aldrei að veruleika en Foucault telur að samt sem áður hafi 

hugmyndin haldið velli og „teygi anga sína á margslunginn og margræðan hátt um alla 

samfélagsheildina.“
102

 Eftirlit með líkömum sem miðar að því að innræta einstaklingum 

hugmyndir um „eðlilega“ líkamshegðun og refsa þeim sem brjóta gegn þeim 

hugmyndum með hegðun sinni fer ekki aðeins fram innan ákveðinna stofnanna heldur 

sér samfélagið allt um að framkvæma þetta efirlit og refsa þeim sem gerast brotlegir. 

Líkt og Foucault sýndi fram á kemur ögun ekki síst innan frá, frá einstaklingnum 

sjálfum sem upplifir sig undir stöðugu eftirliti samfélagsins: „Sá sem er látinn hafast við 

á sýnilegu sviði og veit af því tekur á sig þvinganir valdsins; hann lætur þær ósjálfrátt 

hafa mótandi áhrif á sig; hann færir valdaafstæðurnar inn á sjálfan sig og tekur á sig 

hlutverk beggja aðila.“
103

 Valdbeitingin kemur ekki að ofan, frá yfirvaldi, heldur sér 

hver og einn meðlimur samfélagsins um að fylgjast með sjálfum sér og öðrum og gæta 

þess að hvers kyns andóf sé kæft í fæðingu. Í Blindu er gefið í skyn að nútímasiðferði 

byggi á þessu innra eftirliti og að augun hafi tvöfalda virkni: 

Siðferðisvitundin, sem svo margir gáleysingjar hafa brotið gegn og enn fleiri 

hafnað, er og hefur alltaf verið til […] Í tímans rás og með þróun 

samfélagshátta og genaskiptum var samviskunni loks komið fyrir í lit blóðs 

okkar og salti sára okkar, í þokkabót urðu augun að eins konar speglum, sem 

sneru inn á við, og oft varð afleiðingin sú að þau sýndu óhikað það sem við 

vorum að reyna að neita með orðum.
104

 

Í þessu textabroti er að finna hina hefðbundnu myndlíkingu um augun sem spegil 

sálarinnar sem afhjúpar leyndar hugsanir og þrár. En það má einnig túlka þessa 

innhverfu spegla sem yfirborð sem meðtekur augnaráð alsæisins og beinir því inn á við. 

Hugmyndin um almennt siðferði, rétta hegðun og rétta breytni, hefur „með þróun 

samfélagshátta“ verið einstaklingnum svo rækilega innrætt að hún er orðin hluti af 

líkama hans.   

                                                             
100 Foucault, „Alsæishyggja“, 139. 
101 Sá sem glápir gerir viðkomandi að viðfangi. Viðfangið er speglun ímyndunar þess sem glápir, ekki 

raunveruleg manneskja. Þann sem er gerður að viðfangi langar oftar en ekki að þóknast þeim sem glápir 

og býr yfir skilgreiningarvaldi augnaráðsins, verða sýnilegur í augum valdsins með því að gangast við 

þeirri ímynd sem varpað er á líkama hans. Sjá umfjöllun Helgu Kress um kenningar Luce Irigaray í 

„Dæmd til að hrekjast: Um ástina, karlaveldið og kvenlega sjálfsmynd í Tímaþjófnum eftir Steinunni 

Sigurðardóttur“, Tímarit Máls og menningar 49, nr. 1 (1988), 71. 
102 Foucault, „Alsæishyggja“, 147.  
103 Sama heimild, 140. 
104 Saramago, Blinda, 25. 
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2.2. Mark(a)leysi blindunnar 

Líkamleg áhrif blindufaraldursins eru í raun afar lítil. Það eina sem sjúkdómurinn gerir 

er að svipta fólk sjóninni. Engin önnur veikindi, kvalir eða þjáningar fylgja, nema þær 

sem eru afleiðing af því að hafa ekki sjón. Tap sjónarinnar gerir það að verkum að 

blinda fólkið þekkir ekki lengur líkama sinn og þarf að kynnast honum á ný með öðrum 

skilningarvitum, t.d. snertingu, lyktarskyni og heyrn.
105

 Það er eflaust óhugnanlegt að 

heyra einungis líkama sinn eftir að hafa fram að því ávallt getað séð hann. Athyglin 

beinist inn á við, blóðið rennur, hjartað slær, garnirnar gaula og umhverfið verður 

ókunnugt og framandi. Einstaklingurinn og rýmið sem hann er í hverju sinni eiga í mun 

nánari samskiptum en áður þegar sjónin er horfin og nauðsynlegt er að treysta á 

snertiskynið til þess að finna réttu leiðina áfram. Blinda manneskjan er því mun háðari 

líkamanum þegar sjónarinnar nýtur ekki lengur við. Mörk líkamans, hvar hann endar og 

hvar umhverfið tekur við, eru metin á öðrum forsendum. Ytra yfirborð hefur ekki lengur 

yfirburðastöðu gagnvart innra byrði líkamans því án sjónar stjórnar maginn (hungrið) 

lífi persónanna.  

 Matarsendingar sem blinda fólkinu í sóttkvínni eiga að berast þrisvar á dag eru 

stopular og oft fær það ekki mat svo dögum skiptir. Þegar maturinn berst taka alltaf 

einhverjir gráðugir einstaklingar margfaldan skammt, svo að heiðarlegu sjúklingarnir 

neyðast til þess að deila of fáum matarskömmtum sín á milli. Lífið í sóttkvínni snýst að 

miklu leyti um fæðuna; biðina eftir henni, úthlutun matarskammtanna, ásakanir um 

ójafna dreifingu, átið og meltinguna. Fæðuskorturinn í sóttkvínni er þó ekkert á við það 

sem bíður flestra blindingjanna þegar þeir yfirgefa hana. Þar eru göturnar fullar af 

blindu fólki í leit að mat. Þegar vistmenn sóttkvíarinnar eru orðnir frjálsir ferða sinna er 

varla ætan bita að finna í allri borginni. Hungrað fólkið stjórnast að miklu leyti af 

lyktarskyninu og finnist minnsti þefur af mat brjótast út slagsmál um fæðuna. Þótt 

blindusmitaðir séu sloppnir úr einangruninni þá heldur ógjöful steinsteypan fólkinu í 

gíslingu því sjónleysið varnar því að finna leið út úr borginni þar sem hugsanlega er 

fæðu að finna.  

                                                             
105 Notuð eru ný skynfæri til þess að nema það sem áður var treyst á sjónina að greina: „Fyrsti 

blindinginn“ bíður í stigagangi fjölbýlishúss eftir að eiginkona hans sæki bíl til þess að keyra hann á stofu 

augnlæknisins. Honum er mjög umhugað að nágrannar hans komist ekki að því að hann er orðinn blindur 

og kveikir því ljósið á ganginum þegar það slokknar sjálfkrafa: Sá blindi vissi það af reynslunni að 

stigagangurinn væri einungis upplýstur meðan heyrðist í gangverki sjálfvirka rofans, þess vegna þrýsti 

hann á kveikjarann í hvert sinn sem þögn varð. Ljósið, þetta ljós, hafði breyst í hljóð fyrir honum.“ 

Saramago, Blinda, 17. 
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 Fátt annað krefst jafn mikillar athygli og garnagaul þegar sjónræns áreitis nýtur 

ekki við. Yfirborð húðarinnar er þó afar mikilvægt því þar býr snertiskynið sem, ásamt 

heyrninni, er það skilningarvit sem gerir blinda fólkinu kleift að átta sig á umhverfi 

sínu. Tarryn Handcock telur húð líkamans bæði vera skynrænt yfirborð (e. sensory 

surface) og útmörk líkamans. Hún segir innra byrðið vera í stöðugri mótun því mörk 

líkamans séu í sífelldri endurskoðun.
106

 Í greininni „Transgressing Boundaries: Skin in 

the Construction of Bodily Interior“ rekur Handcock þær framfarir í læknisfræði sem 

hafa átt sér stað síðan á miðöldum og hvernig þær hafa breytt skilgreiningum á 

líkamsmörkum. Starfsemi líkamans var miðaldamönnum hulin og það sem leyndist 

undir yfirborði húðarinnar vakti gjarnan ótta: „The inside of the body was feared, 

conceived as a series of invisible processes that were known only through signs 

manifested on the skin and discharges of ‘fluxes’ including blood, pus, urine, phlegm, 

and sperm.“
107

 Hún segir að þrátt fyrir að miðaldamenn hafi gert sér grein fyrir 

gljúpleika líkamans hafi þeir ekki talið æskilegt að rjúfa mörk hans þar sem að hann var 

talinn vera viðkvæmt hylki sálarinnar. Sjúkdómar voru meðhöndlaðir á yfirborðinu þar 

sem reynt var að stjórna vessum með aftöppun. Það var ekki fyrr en seint á sextándu öld 

að læknisfræðin fékk alhliða innsýn í líkamann með krufningu. Þegar innra byrði 

líkamans varð þekkt jókst aðgreiningin á milli hins innra og hins ytra:
108

  

By breaking through the skin with the dissection knife the body’s fleshy 

hollows were demystified and its boundary established […] Skin and surface 

proved instrumental in both bounding the self to the bodily interior and 

helping to constitute the identity of an individual.
109

  

Sé húðinni flett af missir líkaminn sérkenni sitt og verður eins og hver annar líkami. 

Handcock telur að krufningin hafi þannig haft tvöfalda virkni: að gera húðina 

merkingarbæra og að sýna fram á að öll séum við eins inn við beinið.
110

  

 Sú merking sem lögð er í yfirborð líkamans er þó algjörlega háð sjóninni. 

Húðin, sem ysta lag líkamans, er yfirborð skynjunar. Hægt er að skynja þetta yfirborð 

með snertingu en sjónin er þó mikilvægasta skynfærið vegna þess að það er fljótlegasta 

leiðin til þess að kanna yfirborðið og lesa úr þeim táknum sem menningin telur fólki trú 

                                                             
106 Tarryn Handcock, „Transgressing Boundaries Skin in the Construction of Bodily Interior“, erindi á 

málþingi (symposium) Interior Design / Interior Architecture Educators Association (IDEA): Interior: A 

State of Becoming, Perth, Ástralía, 6.-9. september 2012, 1-8, hér 1. 
107 Sama heimild, 3. 
108 Sama heimild, 3-4. 
109 Sama heimild, 4. 
110 Sama heimild, 4. 
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um að afhjúpi kjarna manneskjunnar. Ósýnileiki þessa merkingarbæra yfirborðs skapar 

óvissu hjá blinda fólkinu. Mörkin á milli þess sem er fyrir utan líkamann og fyrir innan 

eru aðeins skýr við snertingu, sá hluti líkamans sem ekkert snertir hefur engin mörk á 

meðan viðnámið er ekki til staðar. Án sjónrænnar staðfestingar er formið ekki til staðar 

nema þegar umhverfið þrýstir á það. Fyrsta fórnarlamb „hvítu veikinnar“, sem ávallt er 

kallaður „fyrsti blindinginn“, kynnist þessari tilvistarlegu óvissu fljótlega eftir að hann 

verður blindur. Þegar hann reynir að þreifa sig áfram um íbúð sína rekur hann sig í 

blómavasa og sker sig á broti: 

Blóðið, sem var klístrað viðkomu, gerði hann órólegan, hann taldi að það hlyti 

að vera vegna þess að hann gæti ekki séð það, blóð hans var orðið að litlausu, 

seigfljótandi efni, einhverju framandi, sem þrátt fyrir það tilheyrði honum, var 

þó líkt og ógn við hann sjálfan.
111

  

Sárið á líkamanum og blóðið sem lekur út er ógnvekjandi án þeirrar staðfestingar sem 

sjónin veitir. Eitthvað sem á heima innra með manninum lekur út á yfirborðið og hann 

sér ekki lengur hvar mörk líkama síns liggja. Það sem kemur að utan er ókunnugt og 

jafnvel ógnvekjandi en það sem kemur innan frá er jafnvel enn ógnvænlegra því það 

ferðast svo auðveldlega yfir mörk líkamans sem menningin segir vera heil og 

óhagganleg.  

 Sjálfsvera markast einnig af yfirborði líkamans því sjónin er mikilvægur þáttur í 

að aðgreina sig frá umhverfi sínu. Það sést greinilega þegar augnlæknirinn áttar sig á 

hversu óstöðug mörk sjálfsveru hans eru án sjónar:  

[…] Guð minn almáttugur, það sem við þyrftum á því að halda að sjá, að sjá, 

þó ekki væri nema nokkra óljósa skugga, að standa fyrir framan spegilinn, sjá 

dimman, óskýran blett og geta sagt: þarna er andlitið á mér, sé eitthvað bjart 

þá tilheyrir það mér ekki.
112

  

Þeir sem fæðast með sjón treysta á hana til þess að greina mörk sjálfsverunnar. 

Læknirinn þráir að öðlast þó ekki væri nema brot af sjóninni aftur til þess að geta greint 

á milli sín og umhverfisins – að sjá það sem hann er ekki til þess að vita hvar mörk hans 

liggja. Án þeirrar aðgreiningar missir hann tilfinninguna fyrir yfirborði og mörkum. 

Textabrotið má túlka sem öfugt spegilstig. Franski sálgreinirinn Jacques Lacan setti 

fram kenninguna um spegilstigið við mótun sjálfsverunnar. Spegilstigið á sér stað eftir 

sex mánaða aldur þegar barnið fer að þekkja sjálft sig í spegli og tekur að móta ímynd 

                                                             
111 Saramago, Blinda, 13. 
112 Sama heimild, 81. 
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sína (e. image). Fyrir það stig upplifir barnið líkama sinn sem brotakenndan því þarfir 

þess, sem ekki er sjálfkrafa mætt líkt og þegar barnið var í móðurkviði, einskorðast nær 

eingöngu við ákveðna líkamsparta. Þegar barnið horfir í spegilinn verður það meðvitað 

um líkamshreyfingar sínar, en þar sem það ofmetur samhæfni hreyfinga sinna er 

spegilmyndin ekki í samræmi við raunverulega færni þess.
113

 Þannig skapar barnið sér 

heildstæða sjálfsmynd sem er „laus við þá brotakenndu upplifun líkamans sem það 

finnur ennþá fyrir.“
114

 Blindan rænir lækninn (og allt hitt blinda fólkið) hæfileikanum til 

þess að spegla sig í samferðafólki sínu og þar með þeirri heildstæðu sjálfsmynd sem sú 

speglun veitir honum. Án falsskynjunarinnar sem spegilinn framleiðir upplifa 

blindingjarnir líkama sinn á ný sem opinn og brotakenndan. Þarfir líkamans taka yfir 

tilveru þeirra. 

2.3. Alsjáin og blinda augnaráðið 

Yfirvöld ónefndu borgarinnar þar sem blinduplágan geisar reyna að koma upp 

einhverskonar ögunarkerfi til þess að hefta útbreiðslu sjúkdómsins. Fyrstu viðbrögð 

yfirvalda eru að safna smituðum einstaklingum saman í yfirgefnum byggingum og 

einangra þá frá heilbrigðum. Þegar ljóst er að fjöldi smitaðra er of mikill til þess að hægt 

sé að setja þá alla í sóttkví reyna yfirvöldin að loka fólk inni á heimilum sínum, líkt og 

frönsk yfirvöld fyrirskipuðu á 17. öld.
115

 Sjúkdómurinn er þó svo bráðsmitandi að 

fljótlega eru flest heimili smituð og enginn eftir til þess að fæða og sinna hinum blindu. 

„Blindan breiddist út, ekki líkt og skyndilegt sjávarflóð sem flæddi yfir allt og hrifsaði 

allt með sér, heldur læddist hún lymskulega um líkt og þúsund og einn iðandi lækur, 

sem bleytti jörðina hægt en færði hana svo skyndilega í kaf.“
116

 Vegna þess hve lúmsk 

útbreiðsla sjúkdómsins er tekst yfirvöldum ekki að bregðast nógu hratt við. Allir verða 

að lokum blindir og fullkomið stjórnleysi ríkir.  

Líkt og komið hefur fram telur Foucault ögunarlíkan alsjárinnar eiga rætur í 

viðbrögðum evrópskra stjórnvalda við svarta dauða. Hann tekur þó fram að alsæið sé 

víðtækt og sjálfvirkt en borg í greipum plágu sé undantekningarástand. Þar „rís [valdið] 

                                                             
113 Jacques Lacan, „The Mirror Stage as Formative of the Function of the I as Revealed in Psychoanalytic 

Experience“, í Écrits. A Selection, þýð. Alan Sheridan (New York og London: W. W. Norton & 
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upp og tekst á við óvenjulegt böl, valdið verður alls staðar nálægt og sýnilegt, það 

finnur upp ný gangverk […] það kemur sér tímabundið upp því sem í senn má kalla 

andstæðu borgarinnar og hið fullkomna samfélag.“
117

 Líkanið sem alsæið byggir á var 

mótað til þess að koma í veg fyrir frekari þjáningar og dauða. Plágan er algjört 

óreiðuástand og dauðinn lokastig þess. Sundurgreiningin er því rökrétt viðbragð við 

plágunni sem tilraun til að hefta útþenslu hennar og koma í veg fyrir að hún nái 

lokastiginu. Valdinu hefur þó ekki alltaf tekist að skapa gangverk sem er fært um að 

beisla óreiðu plágunnar, sérstaklega ekki fyrir tíma nútímavísinda. Vissulega hefur 

mannkyninu tekist að lifa af alls kyns plágur, líkt og tilvist mannfólks á jörðinni vitnar 

um, en plágur hafa lagt í eyði mörg smærri samfélög og jafnvel heilu borgirnar.
118

 Í 

Mánasteini mistekst yfirvöldum að koma upp ögunarkerfi til að ná stjórn á spænsku 

veikinni, einkum vegna þess að þau vanmátu alvarleika veikinnar. Þar hafði plágan 

betur, þrátt fyrir að smithætta spænsku veikinnar væri minni en „hvítu veikinnar“ í 

Blindu. Spænska veikin lamaði samfélagið í þann tíma sem það tók hana að fara á milli 

manna í Reykjavík og á Suður- og Vesturlandi, en eftir að hún hafði fjarað út komst 

samfélagið nokkurn veginn í samt horf þrátt fyrir hörmungarnar sem dunið höfðu 

yfir.
119

  

Hin táknræna blinduplága hlífir hins vegar engum nema læknisfrúnni. 

Ögunarkerfi pláguástandsins byggir á yfirsýn og aðgreiningu sem krefst sjónar. Án 

sjónarinnar er engin leið að skipuleggja það eftirlit sem þarf til þess að hafa stjórn á 

útbreiðslu plágunnar. Báðar plágurnar afbyggja jafnframt stigveldi því þær leggjast jafnt 

á ríka sem fátæka, „blindan, eins og allir vita, fer ekki í manngreinarálit“.
120

 Fyrst um 

sinn er ekki vitað hvernig „hvíta veikin“ smitast því meðgöngutími veikinnar er nokkur. 

Þegar blindingjarnir hafa verið innilokaðir á geðspítalanum í nokkra daga fæst að lokum 

staðfesting á því að veikin smitast með blinda augnaráðinu. Hermennirnir, sem gæta 

blinda fólksins úr fjarlægð og sjá til þess að það fái matarbirgðir, horfa óvart í augu 
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blindingja sem hafa óhlýðnast fyrirmælum og bíða óþreyjufullir í augsýn hermannanna 

eftir næsta matarskammti: „Þegar þeir komu inn úr sterkri birtunni úti og voru 

skyndilega staddir í dimmu anddyrinu blinduðust þeir og komu ekki strax auga á 

blindingjahópinn. En brátt sáu þeir þá.“
121

 Hermennirnir verða logandi hræddir og 

hlaupa út „eins og fjandinn væri á hælunum á þeim“
122

 og liðsfélagar þeirra hefja 

skothríð sem fellir blinda fólkið á örskotsstundu. En skaðinn er skeður því stuttu síðar 

eru hermennirnir orðnir blindir.  

Sandra Kumamoto Stanley telur að alsæið hverfi úr samfélaginu þegar 

blinduplágan dreifist og við taki það sem hún kallar „saursæið“ (e. excremental gaze) 

sem grundvallast á grunnþörfum líkamans:
123

 „As the world becomes steeped in 

excrement, the predominant trope of sight gives way to smell and touch – linked to 

contagion and contamination – and individuals live in a world which fear and basic 

bodily functions […] order their existence.“
124

 Þegar blinda fólkið er lokað inni á 

geðsjúkrahúsinu verður alsæið eftir fyrir utan. Engar eftirlitsmyndavélar eru í sóttkvínni 

og eina eftirlitið er við lóðarmörk spítalans þar sem hermennirnir gæta þess að 

sjúklingarnir sleppi ekki. Geðspítalinn er eftir forskrift Alsjárinnar upplýstur allan 

sólarhringinn og blindingjarnir hafa fengið skýr fyrirmæli frá gæslumönnum sínum að 

„ljós skulu alltaf vera kveikt, sérhver tilraun til að eiga við straumrofana [sé] til 

einskis“.
125

 Augnaráðið nær þó ekki inn fyrir veggi spítalans því augnaráð valdsins er 

logandi hrætt við smitandi augnaráð blinda fólksins. Hermennirnir fyrir utan passa að 

sjúklingarnir sleppi ekki úr sóttkvínni en þeir halda sig þó í hæfilegri fjarlægð til þess að 

koma í veg fyrir smit. Svo lengi sem enginn af hinum smituðu reynir að sleppa er ekki 

fylgst með því sem á sér stað þar fyrir innan. Eftirlitið er framkvæmt með augnaráði 

óttans fremur en augnaráði valdsins, líkt og Stanley bendir á.
126

 Einhverjir efnisþættir 

alsæisins eru til staðar en ekki er hirt um að framkvæma það sem skiptir mestu máli: „að 

vekja hjá vistmanninum meðvitund um stöðugan sýnileika sem tryggir sjálfvirkan gang 

valdsins.“
127

 Upplýsing „fangaklefans“ er því algjörlega tilgangslaus – enginn fylgist 

með því sem á sér stað fyrir innan. Að vísu geta blindingjarnir, eðli málsins samkvæmt, 
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ekki séð hver eða hvort sé fylgst með þeim en þeir verða þess fljótt áskynja að ekkert 

eftirlit á sér stað innan veggja byggingarinnar. Þegar þeir gera sér grein fyrir að enginn 

er að horfa, hvorki samfangar þeirra né yfirvöld, slaka þeir smám saman á eftirliti með 

eigin hegðun sem þeim hefur verið innrætt. Fyrst um sinn eru velsæmismörk rofin 

hikandi; pör hafa hljóðlátar samfarir þegar flestir sofa og þjáðar manneskjur með 

magakveisu gera þarfir sínar á göngum spítalans finni þær ekki klósett í tæka tíð. En 

fljótlega er húsnæðið orðið svo yfirfullt af skít að einu gildir hvort kúkað sé í stíflað 

klósett eða einfaldlega þar sem viðkomandi er staddur hverju sinni: „Hinir kærulausu 

eða óþreyjufullu hugsuðu sem svo: það skiptir ekki máli, það sér mig enginn, og nenntu 

ekki lengra.“
128

 Alsjáin getur ekki starfað nema í gegnum þegna samfélagsins og þegar 

engin augu eru eftir til þess að fylgjast með er ástæðulaust að aga og hylja líkamann. 

 Varðturn hermannanna er í raun viðsnúningur á uppsetningu fangelsis 

Benthams. Í stað þess að fangaklefarnir séu baðaðir ljósi og varðmaðurinn hulinn með 

skilrúmum í turni sínum situr hermaðurinn fyrir framan ljóskastara sem varpar 

skuggamynd.
129

 Kastarinn lýsir upp lóðina og útgang sjúkrahússins en lengra nær 

eftirlitið ekki. Að vísu halda hermennirnir að allir fangar þeirra séu orðnir blindir og 

gera því ekki ráðstafanir til þess að dylja eftirlitið.
130

 Það sem skiptir hermennina mestu 

máli er að vernda skilin á milli smitaðra og ósmitaðra, í þágu samfélagsins (sóttvarna) 

en þó fyrst og fremst í þágu eigin öryggis: „Engin hætta var á ferðum. Jafnvel þótt 

hermaðurinn kæmi auga á skugga hennar [læknisfrúarinnar] myndi hann ekki hleypa af 

nema hún væri komin niður tröppurnar og færði sig nær […] ósýnilegu línunni, sem var 

í hans augum landamærin að öryggi hans.“
131

 Eftirlitið er til þess að viðhalda 

aðgreiningu smitaðra og heilbrigðra. Augnaráðið, sem flokkar og skilgreinir, má sín 

lítils á móti blinda augnaráðinu sem „ber sjúkdóminn í augað sem sér“.
132

 Smitið fer 

yfir mörk skilgreiningarinnar og blindar skilgreinandi augnaráð valdsins. „Útlegð hins 

holdsveika annars vegar og stöðvun plágunnar hins vegar bera vott um ólíka pólitíska 

drauma. Annars vegar er draumurinn um hreint samfélag, hins vegar draumurinn um 

ögunarsamfélag.“
133

 Draumurinn um ögunarsamfélag pláguástandsins er úr sögunni því 
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augnaráðið sjálft er plágan. Það eina sem yfirvöld geta gert er að halda í drauminn um 

hreint samfélag.  

Á sama tíma á hverjum degi ómar í kallkerfi geðspítalans tilkynning þar sem 

„sterk og stuttaraleg rödd […] einhver[s] sem var vanur að skipa fyrir“ kynnir 

blindingjunum boð og bönn sóttkvíarinnar.
134

 Reglurnar fimmtán snúa að skipulagi 

spítalans; hvernig matarúthlutunum skuli háttað, hvernig skal fjarlægja rusl (brenna 

það), hvernig aðgreiningu smitaðra og blindra skal háttað, yfirlýsingar um að enga 

læknishjálp verði að fá og grafa skuli lík þeirra sem veikjast og deyja í húsagarðinum 

„án nokkurrar viðhafnar“, en umfram allt að reyni þau að yfirgefa bygginguna verði þau 

skotin.
135

 En það sem er hjákátlegast við tilkynninguna er það sem snýr að hreinlæti. 

Maturinn er af skornum skammti og engin lyf eru í sóttkvínni – en nóg er af 

hreinlætisvörum. Símana sem eru í sjúkrastofunum má einungis nota til að óska eftir 

nýjum birgðum af hreinlætis- og snyrtivörum. Þess gerist ekki þörf þar sem ekkert 

hreint vatn er að hafa. Skipulagið sem tíundað er í kallkerfi geðspítalans er því aðeins til 

málamynda og má sín lítils gagnvart sívaxandi skítnum sem þrífst innan veggja 

byggingarinnar. Saurinn er afleiðing skipulagsleysisins. Hann er grótesk birtingarmynd 

félagslegrar mengunar. Hægðir eru órjúfanlegur hluti af starfsemi líkamans en í 

nútímasamfélögum er ætlast til að þær séu losaðar á hreinlegan hátt og hverfi sjónum og 

vitum manneskjunnar eins fljótt og auðið er. Sýkingarhættan sem stafar af saur er þekkt, 

en eins og Douglas hefur sýnt fram á þá stafar líka af honum táknræn sýkingarhætta. 

Douglas telur að skítur sé í rauninni ekki til nema í kerfi sem útilokar hann: „[…] there 

is no such thing as dirt; no single item is dirty apart from a particular system of 

classification in which it does not fit.“
136

 Hún segir að skítur sé í raun óreiða og allt sem 

ógni formgerð kerfisins sé sjálfkrafa flokkað sem skítur.
137

 Í sóttkvínni hefur óreiðan 

sigrað skipulagið: 

[…] fyrstu blindingjarnir, sem fluttir voru hingað í sóttkvína, gátu, af meiri 

eða minni skyldurækni, borið þann kross með reisn sem hin ágæta 

hægðanáttúra mannskepnunnar lagði á þá. En núna, þegar öll rúm eru skipuð, 

tvö hundruð og fjörutíu, án þess að með séu taldir blindingjarnir sem sofa á 

gólfinu, gæti ekkert ímyndunarafl, hversu frjótt og skapandi sem það væri við 
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að búa til viðlíkingar, myndir og myndhvörf, lýst á viðunandi hátt þeim 

sóðaskap sem hér blasir við.
138

 

Blinda fólkið gerir þarfir sínar á göngum spítalans og í húsagarðinum sem verður fljótt 

að „samfelld[u] teppi af margtröðkuðum saur“.
139

 Án rennandi vatns og nothæfra 

salerna gera hreinlætisvörurnar lítið annað gagn en að blanda ilmefnum við skítafýluna. 

Skíturinn sem byggist upp og hylur allt umhverfið er sterkara afl en veikburða 

aðgreining valdsins á milli sýktra (óhreinna) og heilbrigðra. Þegar magn skítsins er 

orðið slíkt að ekki er lengur hægt að líta á hann sem „efni á vitlausum stað“
140

– frávikið 

sem þarf að útrýma – er ljóst að draumurinn um hreint samfélag er einnig úr sögunni. 

2.4. Tilgangslaus táknkerfi 

Að lokum hafa allir orðið blindunni að bráð og engin ástæða fyrir blindingjana að hafast 

við í sóttkvínni. Heimurinn er þó ekki hinn sami og þau þekktu áður en þau voru færð í 

einangrun. Þar sem samfélagið allt er blint eru allir innviðir þess óstarfhæfir. Fæða er á 

þrotum og fólk hefur enga aðferð til þess að rata um í borginni, fari það frá heimili sínu 

er ólíklegt að það finni það aftur:  

[…] það er ekki sambærilegt að lifa í skipulögðu völundarhúsi eins og segja 

má að geðveikrahæli sé, og hætta sér, án leiðsagnar handar eða hundaólar, út í 

hið vitskerta völundarhús borgarinnar, þar sem minnið kemur ekki að neinum 

notum því að það getur einungis rifjað upp hvernig staðirnir litu út en ekki 

vísað veginn.
141

 

Aðalpersónur sögunnar hafa það vitaskuld fram yfir aðra hópa í borginni að einn af 

meðlimum þeirra hóps hefur sjón og getur leitt þau um borgina. Undir forystu 

læknisfrúarinnar verður hópurinn verður sem einn líkami: „Þau sitja saman í hnapp, 

konurnar þrjár og strákurinn á milli þeirra, mennirnir þrír í kringum þær. Sá sem sæi 

þau teldi víst að svona hefðu þau fæðst, satt er að þau líta út fyrir að vera einn líkami 

sem dregur andann einn og sveltur einn.“
142

 Samferðamenn læknisfrúarinnar eru 

algjörlega upp á hana komnir, án hennar munu þeir að öllum líkindum veslast upp og 

deyja. Mörkin á milli persónanna verða stöðugt óskýrari. Á meðan einstaklingshyggjan 

varð sterkari í sóttkvínni og læknirinn og kona hans þurftu að berjast fyrir því að 
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einhver vottur af samkennd og samfélagi gæti þrifist þar inni er annað uppi á teningnum 

þegar út er komið. Þar gildir vissulega enn að hinir úrræðabestu og frekustu lifa af en 

fólk þráir samt sem áður félagsskap annarra og heldur sig því í smáum hópum sem 

minna á hjarðsamfélög fyrri tíma. Geðspítalinn varð með tímanum kunnuglegt rými sem 

hægt var að finna leið sína um með talsverðri fyrirhöfn en borgin er feiknastórt ókannað 

svæði og þar er gott fyrir blinda að hafa einhvern til þess að halda í höndina á til þess að 

týnast ekki í tóminu. 

 Fyrsta skrefið sem miðar að því að má út einstaklingseinkenni hvers blindingja 

er að nota ekki eiginnöfn þeirra. Í stað nafnanna sem fólkið ber eru persónurnar 

einkenndar með yfirborðskenndri lýsingu sem snýr að starfi þeirra, útliti eða aldri; t.d. 

gamli maðurinn með augnleppinn, rangeygði strákurinn og augnlæknirinn. Fyrst um 

sinn er ekkert undarlegt við það að vísað sé til persónanna á þennan hátt því lesandinn 

hefur ekki náð að kynnast þeim náið. En þegar líður á söguna verður tregðan til þess að 

kynna og nota nafn viðkomandi æ undarlegri. Í samfélagi blindra væri viðeigandi að 

auðkenna manneskjur með nafni, en ekki eftir útliti hennar, sem ekki sést, eða starfi 

hennar sem hún fær ekki lengur sinnt. En nafnleysið er til þess að undirstrika að 

táknkerfin sem voru notuð áður en blinduplágan skall á eru ekki lengur nothæf. Þau eru 

jafn hjákátleg og blindur augnlæknir eða blind stúlka sem gengur þó ávallt um með 

sólgleraugu.  

Umferðarljósið er klassískt tákn fyrir óskrifaðar og skrifaðar reglur samfélagsins 

sem þátttakendur í samfélaginu þurfa að fara eftir vilji þeir forðast vanþóknun og 

refsingu samborgara sinna. Umferðarljósin eru samkomulag sem samfélagið hefur gert 

um merkingu gula, græna og rauða ljóssins. Blinda hefst á lýsingu á umferðarljósum: 

„Það kviknaði á gula ljósinu. Tveir fremstu bílarnir juku hraðann áður en kviknaði á því 

rauða. Myndin af græna karlinum kviknaði við gangbrautina.“
143

 Þegar græna ljósið 

birtist aftur og einn bíll fer ekki af stað má gera ráð fyrir að bílinn hafi bilað, enda fátt 

annað sem skýrir kyrrstæðan bíl þegar umferðarljós er grænt. En það er ekki bílinn sem 

er bilaður heldur augu ökumannsins. Hann er ekki lengur fær um að skynja táknin sem 

eru í umhverfi hans. Þeir sem missa sjónina eru í ákveðnu millibilsástandi þar sem 

gömlu táknkerfin eiga ekki lengur við og ekki hafa myndast ný táknkerfi sem byggja á 

sjónleysi. Blinda fólkið gerir sér grein fyrir að gamla táknkerfið er ekki lengur nothæft 

en það er þó ekki reiðubúið að sleppa alveg takinu á úreltum starfsheitum og 

                                                             
143 Saramago, Blinda, 7. 
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stöðutáknum sem hafa hingað til verið mikilvægir þættir í sjálfsmynd þeirra. Það reynir 

því að skorða sig við úrelt tákn á meðan það finnur leið til þess að skapa sér nýja 

sjálfsmynd í breyttum heimi. 

 Í Blindu fylgist lesandinn með öfugri þróun samfélagsins: Farið er frá alsæi til 

samfélags í greipum plágu, þar sem aðgreining og skipulag er notað með veikum mætti 

til þess að hefta útbreiðslu sjúkdómsins, og að lokum til samfélags þar sem fullkomið 

stjórnleysi ríkir og lífsbaráttan er eina takmarkið. Blinda samfélagið hefur misst 

skilgreiningarmátt sinn og er fast í millibilsástandi þar sem það getur ekki greint 

auðveldlega á milli sín og hinna. Einstaklingar verða að hópi og samfélagið að 

ógreinanlegum sýktum massa. Samfélagið hafði áður skýr mæri því mörk hins 

menningarlega líkama voru auðgreinanleg og að þeim gætt. Líkt og Sandra Kumamoto 

Stanley bendir á er þetta aðgreiningarleysi bæði neikvætt og jákvætt. Það veldur 

miklum sársauka og þjáningu en það þurrkar einnig út stéttir og stigveldi.
144

 

 Þegar læknirinn segir: „líkaminn er líka skipulagt kerfi, hann lifir meðan hann er 

skipulagður, dauðinn er ekki annað en afleiðing skipulagsleysis“ setur hann 

líkamsheildina í beint samhengi við samfélagið.
145

 Í þessum nýja pláguheimi þarf að 

skipuleggja líkama samfélagsins til þess að hinn efnislegi líkami leysist ekki upp. Þarna 

hefur orðið viðsnúningur á sambandi líkama og samfélags. Áður var valdaformgerð 

samfélagsins viðhaldið með eftirliti og ögun líkamans en nú þarf að mynda tengsl innan 

samfélagsins og hvetja til samstarfs til þess að líkaminn geti haldið áfram að starfa. Þar 

með er ábyrgðin færð frá líkama einstaklingsins yfir á samfélagsheildina. Þrá læknisins 

eftir skipulögðu samfélagi er að vissu leyti fortíðarþrá líkt og Stanley sýnir fram á, enda 

er auðveldara að leita í það sem þekkt er en að skapa eitthvað nýtt frá grunni.
146

 Þegar 

læknirinn og kona hans ganga nokkru síðar um torg þar sem nokkrir „predikarar“ standa 

og dásama skipulag kapítalismans er hann þó minntur á hversu óréttlát valdaformgerð 

samfélagsins var fyrir pláguna: 

Þeir voru að lofsyngja grundvallarþætti hinna miklu skipulögðu 

þjóðfélagskerfa, einkaeign, frjálsan gjaldeyrismarkað, markaðskerfi, 

framleiðslu, skiptingu, neyslu, framboð og eftirspurn, ríkidæmi og fátækt, 

boðskipti, kúgun og glæpi, happdrættin, fangelsin, hegningarlög, 

einkamálarétt, umferðarlögin, orðabækur […] stjórnmálaflokka, kosningar, 

þjóðþing, ríkisstjórnir, kúpta hugsun, íhvolfa, flata, upprétta, skáhalla, 

einbeitta, sundurlausa, skammvinna, brottnumin raddbönd, dauða orðsins. – 
                                                             
144 Stanley, „The Excremental Gaze“, 295. 
145Sama heimild, 317.  
146 Sjá sömu heimild, 303. 
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Hér eru þau að tala um skipulagningu, sagði læknisfrúin við manninn sinn. – 

Ég heyri það, sagði hann og þagði síðan.
147

 

Líkt og Stanley bendir á gerir ósamræmið á milli gamla skipulagsins og mögulegs 

skipulags í þessum nýja, óreiðukennda heimi lækninn vissulega kjaftstopp.
148

 En það 

sem læknirinn og Stanley koma ekki auga á er að blindingjarnir hafa þegar búið til nýtt, 

lífrænt skipulag, sem er laust við aðgreiningu. Líkami samfélagsins er ekki skipulagður 

á sama hátt og áður heldur er hann margbrotinn og hreyfanlegur, án skýrrar 

aðgreiningar á milli einstaklinga og þjóðfélagshópa. Blinduplágan hefur getið af sér 

nýja líkamsheild sem þarfnast flæðis og samstöðu til að viðhalda sér, í stað stigveldis og 

sundurgreiningar. 

 Í Blindu er brugðið upp óhugnanlegri mynd af ástandi þar sem tungumálið hefur 

misst mark sitt, táknkerfið sem byggir á sjón er úrelt og leiðarsagnir nútímans eru 

afhjúpaðar sem tilbúningur. Blindingjarnir eru stöðugt að reyna að geta sér til um 

ástæður veikinnar, þeir sætta sig ekki við þá skýringu að blindan sé smitsjúkdómur því 

engar læknisfræðilegar skýringar eru á ástandi þeirra. Stúlkan með sólgleraugun, sem 

starfar sem vændiskona og var í miðjum klíðum þegar hún missti sjónina, heldur að 

blindan sé refsing fyrir „slæma hegðun og siðleysi“,
149

 gamli maðurinn með 

augnleppinn veltir fyrir sér hvort að hann hafi smitast af hvítu blindunni þegar hann tók 

af sér leppinn og horfði í augað sem þegar var blint og einhverjir vilja meina að ótti sé 

orsök blindunnar og að blindan hafi eingöngu líkamnað óttann sem gegnsýrði 

samfélagið. En í raun eru þessar tilvistarlegu spurningar það margar og oft á tíðum 

mótsagnakenndar að lesandanum reynist erfitt að túlka blinduna á einn ákveðinn hátt. Í 

hvert skipti sem lesandinn telur að komin sé skýring á blindunni þá færist textinn undan 

og teflir fram nýjum möguleika á túlkun. Þannig endurspeglar textinn afbyggjandi 

eiginleika plágunnar sem afmáir mörk menningarinnar.  

Skilgreiningar á mennsku byggjast að miklu leyti á hugmyndum um hvað 

aðgreinir manneskjur frá dýrum. Eins og með önnur menningarmörk afbyggir 

blinduplágan andstæðuparið maður/dýr því þarfir mannslíkamans eru í grunninn ekkert 

frábrugðnar þörfum dýra: „Þegar garnirnar eru í lagi geta allir haft sínar skoðanir og 

rætt saman, til dæmis um það hvort ábyrgðartilfinning sé eðlileg afleiðing góðrar sjónar, 

en þegar við erum í nauðum stödd, þegar líkami okkar er undirlagður af kvöl og angist, 

                                                             
147 Saramago, Blinda, 333-334. 
148 Stanley, „The Excremental Gaze“, 303. 
149 Saramago, Blinda, 36. 
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þá kemur dýrseðli okkar í ljós.“
150

 Læknisfrúnni er mjög umhugað um að fólkið í 

sóttkvínni haldi í það litla sem eftir er af mannlegri reisn:  

Ef við getum ekki lifað alveg eins og manneskjur skulum við að minnsta kosti 

leggja okkur fram um að lifa ekki alveg eins og skepnur, hún staglaðist svo 

oft á þessum orðum að loks gerðu aðrir íbúar stofunnar þau að 

grundvallarreglu, orðskvið, kennisetningu, lífsreglu, þótt þau væru í rauninni 

einföld og óbrotin.
151

  

Hvað það þýðir að lifa ekki alveg eins og skepna er ekki alveg ljóst, en af orðum og 

gjörðum læknisfrúarinnar má greina að það snúist fyrst og fremst um að sýna 

hluttekningu og gæsku. Læknisfrúin sættir sig við að aðstæður þeirra geri þeim ekki 

kleift að viðhalda sömu hreinlætisstöðlum og áður en henni finnst afar mikilvægt að 

fólk taki áfram tillit til náungans. Í aðra röndina er læknisfrúin í forréttindastöðu þess 

sem hefur sjón og býr því enn yfir skilgreiningarvaldi augnaráðsins en í hina röndina er 

áhersla hennar á samvinnu ekki byggð á aðgreiningarmætti augnaráðsins heldur 

sameiningarmætti þess sem Stanley kallar saursæið. Umræðan sem á sér stað í verkinu 

um hvort að alsæið sé orðið forsenda siðferðis í nútímasamfélagi er margþætt þar sem 

skáldsagan er margradda.
152

 Lengi vel virðist flest benda til þess að svo sé. En síðar 

kemur í ljós að dýrin eru ónæm fyrir blinduplágunni og þá er varla hægt að halda því 

fram lengur að sjónin sé grundvöllur mennskunnar. „Það má vera að mannkyninu takist 

að lifa án sjónar, en þá er það ekki lengur mannkyn, afleiðingin er augljós, skyldi 

nokkurt okkar telja sig eins mennskt núna og það taldi sig áður […].“
153

 Mannkynið er 

ekki lengur mannkyn í þeim skilningi að það sé efst í virðingarstiganum, rétthærra en 

dýrin og að því leyti hefur hin svokallaða mennska beðið hnekki. En afbygging 

aðgreiningarinnar á milli manna og dýra hefur í för með sér aukna sjón en ekki skerta 

samkvæmt pósthúmanískri kenningu Donnu Haraway.
154

 Pósthúmaninismi hefur í för 

með sér margfalda sjón, hæfileikann að geta séð frá mörgum sjónarhornum samtímis í 

stað þess þrönga sjónarhorns sem tvíhyggjan býður upp á. „Single vision produces 

                                                             
150 Saramago, Blinda, 272. 
151 Sama heimild, 131. 
152 Margröddun er hugtak rússneska bókmenntafræðingsins Mikhail Bakhtín sem hann kynnti fyrst í 

bókinni Vandinn í sköpun Dostojevskís (Problemy tvortsjestva Dostojevskogo, 1929) og síðar í 

endurskoðaðri útgáfu undir heitinu Vandinn í skáldskaparfræði Dostojevskís (Problemy poetiki 

Dostojevskogo, 1963). Sjá kafla úr endurskoðuðu útgáfunni í íslenskri þýðingu: Mikhail M. Bakhtín, 

„Orðlist Dostojevskís“, í Orðlist skáldsögunnar. Úrval greina og bókakafla, ritstj. Benedikt Hjartarson, 

þýð. Jón Ólafsson (Reykjavík: Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, 2005), 118-234. 
153 Saramago, Blinda, 274. 
154 Donna Haraway, „A Cyborg Manifesto“, í The Cultural Studies Reader, ritstj. Simon During (London 

og New York: Routledge, 2007), 314-344, hér 319. 



 43 

worse illusions than double vision or many-headed monsters.“
155

 Með því að blinda 

yfirgnæfandi augnaráð alsæisins skapast rými fyrir fleiri brotakenndari sjónarhorn.  

 Óljóst er í sögulok hvort samfélagið fari aftur í fyrra horf þegar blinduplágan 

hefur runnið sitt skeið. Það veltur eflaust á viðhorfi lesandans hvort hann hallist að 

útópískum endi þar sem plágan breytir samfélaginu til hins betra, bölsýnum endi þar 

sem hörmungarnar festa enn frekar í sessi þá valdaformgerð sem áður var til staðar, eða 

raunsæjum endi þar sem samfélagið fer aftur í svipaðar skorður eftir að 

uppbyggingartímabili lýkur. 

  

                                                             
155 Haraway, „A Cyborg Manifesto“, 319. 
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3. Oryx and Crake – Náttúra á tímum loftslagsbreytinga 

Skáldsagan Oryx and Crake (2003) eftir kanadíska rithöfundinn Margaret Atwood er 

framtíðarsaga sem gerist í Bandaríkjunum á ótilgreindum tíma.
156

 Skáldsagan gerist á 

tveimur tímasviðum: fyrir og eftir heimsslit. Heimurinn slitnar þegar manngerð plága 

ríður yfir heimsbyggðina og sá eini sem eftir stendur er sögumaðurinn, maður sem 

kallar sig Snowman, og ný tegund af mannverum sem Snowman kallar Crakera (e. 

Crakers) í höfuðið á vini sínum, vísindamanninum sem bjó þær til. Frásögnin er nokkuð 

línuleg þrátt fyrir að flakka á milli tímasviða og fylgist lesandinn með Snowman, eða 

Jimmy eins og hann hét fyrir heimsslit, vaxa úr grasi á sama tíma og erfiðri lífsbaráttu 

hans í breyttum heimi er lýst.
157

 

 Oryx and Crake tilheyrir svokölluðum íhugandi skáldskap (e. speculative 

fiction)
158

 þar sem höfundar setja sig í stellingar og ímynda sér hvernig heimurinn 

verður, eða hefði orðið, ef ákveðnar raunverulegar forsendur munu, eða hefðu, þróast á 

tiltekinn máta – gjarnan til hins verra.
159

 Heimurinn fyrir heimsslit er einhverskonar 

framtíðarútgáfa af veruleikanum þar sem gróðurhúsaáhrif hafa breytt lífsskilyrðum á 

jörðinni. Árstíðir eru aðeins að nafninu til, skortur á auðlindum er gríðarlegur og nýir 

                                                             
156 Oryx and Crake er fyrsta bókin í MaddAddam þríleiknum. Hinar tvær eru The Year of the Flood 

(2009) og MaddAddam (2013). Hér verður aðeins fjallað um fyrstu skáldsöguna þar sem hún einblínir 

mest á aðdraganda plágunnar. 
157 Vísað er til persónunnar sem Jimmy þegar fjallað er um atburði sem gerast fyrir heimsslit en sem 

Snowman þegar fjallað er um atburði sem gerast eftir heimsslit. Nöfnin hjálpa lesandanum að greina fljótt 

á hvoru tímasviðinu textinn er hverju sinni auk þess að undirstrika breytinguna sem orðið hefur á lífi 

Jimmy/Snowman. 
158 Speculative fiction hefur einnig verið þýtt á íslensku sem spáskáldskapur. Þar sem hefðin fyrir þeirri 

þýðingu er ekki ýkja löng má tefla fram íhugandi skáldskap sem þýðingu sem hugsanlega nær yfir 

breiðara svið þessarar bókmenntagreinar (ef bókmenntagrein má kalla – það er ekki útkljáð).  
159 Í viðtali sem birtist í New Scientist árið 2003 skilgreinir Atwood verk sín sem íhugandi skáldskap, sem 

hún segir ólíkan vísindaskáldskap: „Oryx and Crake is not science fiction. It is fact within fiction. Science 

fiction is when you have rockets and chemicals. Speculative fiction is when you have all the materials to 

actually do it. We’ve taken a path that is already visible to us.“ Sjá Eleanor Case og Maggie McDonald, 

„Life After Men“, New Scientist 178, nr. 2393 (3. maí 2003), 40. Þessi skilgreining hennar á 

vísindaskáldskap annars vegar og íhugandi skáldskap hins vegar virðist ekki vera sérlega ígrunduð. 

Nanna H. Halldórsdóttir hefur bent á að gjarnan sé litið á vísindaskáldsögur sem formúlubókmenntir og 

því njóti þær ekki mikillar virðingar. Sjá Nanna H. Halldórsdóttir, „1. pistill – forvitni um framtíðina“, 

Orð*um bækur, Ríkisútvarpið (11. maí 2014). Adam Roberts segir að vísindaskáldsögur séu afar 

fjölbreyttar og því sé erfitt að skilgreina þær sem bókmenntagrein. Hann telur þó að það sem einkenni 

vísindaskáldsögur sé efnislegur grunnur þeirra: Óvenjulegir atburðir sem gerast í vísindaskáldsögum eiga 

sér alltaf ákveðnar skýringar, hvort sem að þær byggjast á alvöru vísindum/tækni eða vísindalegri-

orðræðu sem þó á ekki við rök að styðjar í raunveruleikanum. Sjá Adam Roberts, Science Fiction 

(London: Routledge, 2000), 4-6. Hvort íhugandi bókmenntir séu yfirflokkur eða undirflokkur 

vísindaskáldskapar, eða hreinlega aðskilin bókmenntagrein er ekki gott að segja. Fjölmargar 

vísindaskáldsögur fjalla um framtíðina og hvað gæti gerst út frá þeirri vísindalegu þekkingu sem við 

búum við í dag – svokallaðar hvað ef?-bókmenntir. Vísindaskáldsagnagreinin einskorðast ekki við 

geimvísindaskáldsögur þar sem líf á öðrum hnöttum er kannað því þar er einnig að finna viðfangsefni á 

borð við gervigreind og líftækni. Og líftækni er eitt af meginþemum Oryx and Crake. Það er því vel hægt 

að flokka Oryx and Crake sem dystópíska vísindaskáldsögu – þvert á vilja Atwood sjálfrar. 
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hættulegir smitsjúkdómar skjóta reglulega upp kollinum. Oryx and Crake er ólandssaga 

(e. dystopia). Heimurinn eftir heimsslit er óumdeilanlegt óland – harðbýlt landslag þar 

sem hættuleg genabætt dýr ganga laus og tilraunir Snowman til þess að byggja sér 

svefnstað verða skjótt myglunni að bráð í hita og raka ofhitnaðs loftslags. Snowman má 

sín lítils gegn því ofurefli sem náttúran er. Án ágangs mannsins getur náttúran vaxið 

óáreitt. Gróðurinn þekur fljótt gömlu mannvirkin, mölvar malbik, brýtur niður 

byggingar og sveipar borgarlandslagið grænum hjúp. En heimurinn fyrir heimsslit er 

sömuleiðis óland, þó af annarri stærðargráðu. Það eina sem skilur á milli heimanna 

tveggja er tilvist mannkyns og tæknin sem það býr yfir.  

 Sögusviðið fyrir heimsslit er Bandaríki framtíðarinnar þar sem markaðsöflin 

hafa náð yfirhöndinni og lögmál markaðsins ráða ein. Hvergi í verkinu er minnst á 

lýðræðisríki, ríkisvald eða nokkra miðstýringu. Fyrir utan Bækistöðvar stórfyrirtækja (e. 

Compounds)
160

 í hinum svokölluðu plebbalendum (e. pleeblands) býr almenningur í, að 

því er virðist, algjörri ringulreið.
161

 Í Bækistöðvunum búa útvaldir starfsmenn fyrirtækja 

(aðallega vísindamenn) sem sækja alla þjónustu innan veggja Bækistöðvanna, sem eru 

allt í senn vinnustaðir, heimili, menntastofnanir, heilbrigðisstofnanir, 

afþreyingarmiðstöðvar (kvikmyndahús, golfvellir, klúbbar o.fl.) og vettvangur neyslu 

(verslunarmiðstöðvar). Það ríkir afar skýr stéttaskipting í þessum heimi þar sem 

verðmætustu einstaklingar samfélagsins eru snjallir vísindamenn sem eru færir um að 

skapa nýjar líftæknilegar- og loftslagsverkfræðilegar lausnir til þess að lifa lengur og 

betur í fjandsamlegu umhverfi loftslagsbreytinga. Lausnirnar eru þó umfram allt 

söluvara og því aðeins á færi efnaðra einstaklinga að verjast ágangi náttúrunnar. 

Loftslagsbreytingar eru ekki jöfnunartæki (e. equalizer), því fátækustu svæði og hópar 

heims finna mest fyrir áhrifum þeirra. Vatnsskortur og uppskerubrestir gera fólk í 

fátækari löndum varnarlaust fyrir glæpamönnum og arðræningjum sem notfæra sér 

eymd þeirra í eigin þágu. Áhrifin minnka eftir því sem þau berast frá jaðrinum inn að 

miðju því ríkari hópar Vesturlanda geta keypt aukin þægindi, loftræstingu, erfðabætt 

matvæli, öruggt húsnæði og jafnvel lyf við nýjum sjúkdómum. 

 Náttúran er ávallt örlítið utan seilingar í heiminum sem aðalpersónan elst upp í. 

Jimmy er sonur vísindamanna og elst því upp í vernduðu umhverfi Bækistöðvanna. Þar 

gætir áhrifa loftslagsbreytinga en það eru þó aðeins minniháttar óþægindi í samanburði 

                                                             
160 Compound er ritað með stórum staf í verkinu og því mun ég halda mig við þann rithátt á íslensku. 
161 Hér má benda á ólíkan rithátt Bækistöðva og plebbalenda. Bækistöð eru ávallt ritað með stórum staf en 

plebbalendur með litlum staf. Stór stafur gefur til kynna mikilvægi og ákveðna formfestu og því má ætla 

að rithátturinn endurspegli stigveldi söguheimsins. 
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við aðstæður meginþorra mannkyns. Faðir Jimmys er sérfræðingur í kortlagningu 

erfðamengja og móðir hans örverufræðingur. Foreldrar hans segja honum sögur af því 

hvernig lífið var áður en hlýnun andrúmsloftsins varð slík að sífrerinn bráðnaði svo upp 

gaus metan, þurrkurinn við miðbaug ágerðist og kjötmeti varð að lúxusvöru. Í 

Bækistöðvunum er reynt að endurskapa ákveðna glansmynd af fortíðinni. 

Bækistöðvarnar eru öruggt umhverfi þar sem hægt er að gera alla þá smáborgaralegu 

hluti sem ótryggt ástand plebbalendanna býður ekki upp á. Ringulreiðin sem á sér stað í 

plebbalendunum og restinni af heiminum birtist Jimmy eingöngu í gegnum sjónvarps- 

eða tölvuskjá. „Jimmy had never been to the city. He’d only seen it on TV - endless 

billboards and neon signs and stretches of buildings, tall and short; endless dingy-

looking streets, countless vehicles of all kinds […] thousands of people, hurrying, 

cheering, rioting.“
162

 Óreiðunni fyrir utan er miðlað inn í reglubundið umhverfi 

elítunnar sem býr í afgirtum þægindum Bækistöðvanna. Ófriðurinn sem fyrirfinnst í 

plebbalendunum er bæði afþreying og áminning um að af tvennu illu er betra að búa 

innan múranna en fyrir utan. Bækistöðvarnar eru tilbúin veröld – húsin sem Jimmy og 

fjölskylda hans búa í eru eins og leikmyndir, endurgerðir frá ákveðnum tímabilum þar 

sem innbúið er í stíl við húsið: „The furniture in it was called reproduction. Jimmy was 

quite old before he realized what this word meant – that for each reproduction item, 

there was supposed to be an original somewhere. Or there had been once. Or 

something.“
163

 Þetta er heimur mettaður af eftirmyndum sem eru svo fjarlægar 

fyrirmyndum sínum að erfitt er að vita hvort þær eru raunverulega eftirmyndir eða 

einfaldlega líkneski.
164

 Maturinn sem er boðið upp á í mötuneytum og á heimilum er 

sömuleiðis eftirlíkingar af fæðu sem ekki er lengur fáanleg sökum loftslagsbreytinga 

eða ofveiði. Kjötlíki, kaffilíki, súkkulaðilíki, smjörlíki – fæða framtíðarinnar er búin til 

á tilraunastofum og fjöldaframleidd í verksmiðjum.  

 Hjónaband foreldra Jimmys er afar óhamingjusamt; móðirin er þunglynd og 

föðurinn skortir hluttekningu. Jimmy er vinafár og hefur því engan til þess að tala við 

um heimilislífið. Hann kynnist besta vini sínum, Crake, snemma á unglingsaldri en 

vinátta þeirra byggist meira á metingi en trúnaðartrausti. Þeir halda sambandi eftir 

grunnskóla þrátt fyrir að feta ólíkar brautir. Crake er stórgáfaður, sannkallaður snillingur 

                                                             
162 Margaret Atwood, Oryx and Crake (London: Virago Press, 2014), 31. 
163 Sama heimild, 30. 
164 Líkneskið er hugtak Jeans Baudrillard. Líkneskið er eftirmynd án fyrirmyndar og sýnist raunverulegri 

en raunveruleikinn. Sjá inngang Geirs Svanssonar að greinasafni Baudrillard, Frá eftirlíkingu til 

eyðimerkur, ritstj. Geir Svansson, þýð. Geir Svansson, Ólafur Gíslason og Þröstur Helgason (Reykjavík: 

Bjartur / ReykjavíkurAkademían, 2000), 7-16, hér einkum 14-15. 



 47 

á sviði raunvísinda og bítast háskólar um hann. Jimmy er hins vegar hugvísindamaður 

og því þarf hann að sætta sig við stunda nám við háskóla sem eitt sinn var í miklum 

metum en hefur í þessum nytjahyggjuheimi tapað vægi sínu.
165

 Leiðir þeirra liggja aftur 

saman á þrítugsaldri þegar Crake útvegar Jimmy vinnu við markaðssetningu nýrrar 

uppfinningar sem Crake hyggst setja á markað. Hin persónan sem titill skáldsögunnar 

vísar til, Oryx, er sameiginlegt ástarviðfang Jimmys og Crakes. Oryx kemur þeim fyrst 

fyrir sjónir í barnaklámi sem þeir horfa á í reglulegum könnunarleiðöngrum þeirra um 

sora internetsins á unglingaldri. Móðir Oryxar selur hana unga í barnaþrældóm sökum 

fátæktar: „because there was only so much food to go around.“
166

 Fæðingarstaður 

hennar er óljós en ljóst er að hún kemur frá fátæku landi þar sem vestræn ómenni 

arðræna heimamenn og nýta sér neyð þeirra til þess að svala ógeðfelldum nautnum 

sínum.
167

 Oryx gengur kaupum og sölum þangað til hún endar í kynlífsþrældómi hjá 

lyfjafræðingi í San Fransisco þaðan sem henni er bjargað. Crake kynnist henni þegar 

hann er í háskólanámi við skóla sem útvegar nemendum sínum vændiskonur og -karla 

til þess að sinna kynlífsþörfum nemendanna svo þau geti einbeitt sér algjörlega að 

náminu. Crake biður um vændiskonu sem líkist barninu í barnakláminu sem þeir Jimmy 

horfðu á forðum daga og fær stúlkuna sjálfa, nú vaxna úr grasi. Þegar Crake setur á 

laggirnar háleynilega „Paradísarverkefnið“ sitt ræður hann Oryx til þess að kenna nýju 

tegundinni sem hann hefur hannað (og komið fyrir í Paradís (e. Paradice) eins og 

sönnum stórmennskubrjálæðingi sæmir) undirstöðuatriði á borð við fæðuval og að 

greina á milli hættulegra og háskalausra dýra. Jimmy sér hana þar fyrst með berum 

augum og þráir að kynnast henni náið, en heldur sig til hlés þar sem hann grunar að hún 

og Crake eigi í einhverskonar sambandi. En hún skynjar áhuga hans og upp hefst 

leynilegt ástarsamband þeirra. Crake og Oryx lifa ekki pláguna af en þau eru þó áfram 

til staðar í hugsunum Jimmys og sem nokkurs konar guðir í sköpunarsögunni sem 

Jimmy spinnur til þess að útskýra heiminn fyrir hinum forvitnu Crakerum. Í goðsögunni 

er Crake réttilega sagður skapari Crakeranna og Oryx er gerð að móður dýranna og 

tungumálsins.  

                                                             
165 Háskólarnir sem nemendum stendur til boða að nema við eru í raun ekki háskólar heldur einkareknar 

„MenntunarBækistöðvar“ (e. EduCompounds). Þær borga hátt verð fyrir efnilegustu nemendurna á 

uppboði því að nemendurnir þróa nýja tækni meðan á námi stendur sem Bækistöðvarnar hagnast á. 
166 Atwood, Oryx and Crake, 135. 
167 Saga Oryx er saga fjölda barna í löndum þar sem er mikil fáttækt. Kynlífsferðamennska 

Vesturlandabúa er algeng í fátækum ríkjum á borð við Kambódíu. Þar misnota vestrænir karlmenn konur, 

börn og stundum karlmenn í skjóli auðs síns og þurfa sjaldan að gjalda fyrir brot sín. 
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 Helsta viðfangsefni skáldsögunnar eru siðferðisleg álitamál um líftækni. Mörkin 

á milli manna, dýra og tækni hafa verið þurrkuð út af vísindamönnum. Crake er 

skrifaður samkvæmt forskrift um brjálaða vísindamanninn sem tekur sér sköpunarvald 

guðs og krukkar í náttúrunni. Hann er siðblindur snillingur eða róttækur 

náttúruverndarsinni – allt eftir því hvernig á það er litið. Hann sér ekkert athugavert við 

það að genabreyta dýrum til þess að svara eftirspurn markaðsins eftir lengra lífi og 

æskilegra útliti eða gelda þorra grandalauss mannkyns til þess að sporna við 

fólksfjölgun og ásókn í auðlindir jarðar. Því Crake er umfram allt fær um að setja 

hlutina í hið stóra samhengi og taka siðlausar ákvarðanir í þágu náttúrunnar – ekki af ást 

til hennar eða vegna þess að hann telji að hún sé á einhvern hátt „upprunaleg“, heldur 

vegna þess að hann álítur að mannkynið sé gölluð tegund sem hafi þróast í ósjálfbæra 

átt.
168

 Crake telur að það þurfi að tortíma þessari gölluðu tegund til þess að ná jafnvægi 

á ný. Hann lítur á það sem svo að mannkynið hafi í raun séð um það sjálft með því að 

eyðileggja lífsskilyrði sín og að hann sé aðeins að flýta fyrir óumflýjanlegum 

endalokum þess. Paradísarverkefni Crakes er tvíþætt: Annars vegar að búa til banvæna 

veiru og dreifa henni um heiminn í dulargerfi lyfs sem sagt er að geri notandann allt í 

senn ónæman fyrir kynsjúkdómum og gefa honum ómælda kynorku og æskuljóma og 

hins vegar að búa til nýja tegund mannvera sem munu erfa heiminn þegar mannkyninu 

hefur verið útrýmt. Hin manngerða plága á að útrýma þeirri plágu sem Crake telur 

mannkynið vera. 

 Í textanum er að finna nokkur textatengsl við Frankenstein; or, The Modern 

Promotheus (1818/1831) eftir Mary Wollstonecraft Shelley, en verkið var brautryðjandi 

á sviði líftæknibókmennta: „Frankenstein hefur orðið að einskonar biblíu 

sæborgarmenningar og lykilorði, bæði í fræðilegri og poppaðri umræðu um sæborgir, 

erfðavísindi og líftækni nútímans“, segir Úlfhildur Dagsdóttir.
169

 Crake er líkt við 

erkitýpu brjálaða vísindamannsins, Victor Frankenstein: „„Crake!“ [Snowman] 

wimpers. „Why am I on this earth? How come I’m alone? Where’s my Bride of 

Frankenstein?“
170

 Mannkyninu hefur verið útrýmt og Jimmy er einn eftir með 

                                                             
168 Richard Dawkins færir rök fyrir því í bókinni The Selfish Gene (1976) að náttúruvalið stuðli að því að 

„eigingjörn“ gen (erfðavísar) erfist frekar en „óeigingjörn“ gen því lífverurnar sem lifi af og geti afkvæmi 

séu þær sem hugsi fyrst og fremst um sína afkomu. Það má því segja að mannkynið sé staðsett í öngstræti 

einmitt út af þessari þróun. Það er þó ekki þar með sagt að hægt sé að skella skuldinni alfarið á líffræði 

mannsins (náttúruna) því vistræn vandamál nútímans grundvallast fyrst og fremst á ósjálfbærni 

kapítalíska hagkerfisins (líkt og Naomi Klein færir rök fyrir í This Changes Everything (2014)).  
169 Úlfhildur Dagsdóttir, Sæborgin. Stefnumót líkama og tækni í ævintýri og veruleika, ritstj. Þorvaldur 

Kristinsson (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2011), 39. 
170 Atwood, Oryx and Crake, 199. 
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Crakerunum. Skrímslið er frávikið sem reglan byggir tilvist sína á, líkt og Úlfhildur 

hefur bent á.
171

 Jimmy upplifir sig sem skrímsli í samanburði við fullkomlega hannaða 

Crakerana, enda tekur hann upp nafnið Snjómaðurinn ógurlegi til þess að undirstrika að 

hann er frávik í þessum nýja heimi – þjóðsagnavera frá veröld sem var. Verurnar sem 

Crake skapar eru fullkomnari en homo sapiens sapiens og því ekki grótesk skrímsli 

heldur yfirnáttúrulega fallegar verur: glóandi græn augu, líkaminn í hlutföllum 

gullsniðsins, lýtalaus og hárlaus húð án nokkurrar fitu eða fellinga: „They look like 

retouched fashion photos, or ads for a high-priced workout program.“
172

 Hinir gölluðu 

eiginleikar mannsins (að mati Crakes) hafa verið fjarlægðir úr líffræði Crakeranna. 

Crake telur að eiginleikar á borð við rasisma, táknsæi og stigveldishugsun hafi gert 

manninn að þeirri plágu sem hann er og að án þessara eiginleika munu Crakerarnir geta 

lifað í sátt við náttúruna og hvert annað. Hríðversnandi útlit Snowman undirstrikar 

afbrigðileika hans í samanburði við Crakerana. Hann er þakinn skordýrabitum og 

gránandi hárflyksum. Hann gengur um með derhúfu og sólgleraugu sem vantar annað 

glerið í og bindur um sig skítugt lak sem hann fjarlægir aldrei í návist Crakeranna: 

„Compared to them he is just too weird; they make him feel deformed.“
173

 Hann gengst 

við hlutverki hins smitaða, aðgreinir sig frá Crakerunum, hylur afskræmdan líkama sinn 

og gerir vart við sig líkt og holdsveikissjúklingur: „He whistles is like a leper’s bell: all 

those bothered by cripples can get out of his way. Not that he's infectious: what he’s got 

they’ll never catch. They’re immune from him.“
174

 En Crakerarnir eru þó ekki 

algjörlega ónæmir fyrir hinni mennsku plágu því þeir hafa mikinn áhuga á sögunum 

sem Snowman segir þeim og sögurnar kenna þeim smám saman að hugsa í táknum: 

„Not real can tell us about real.“
175

 Crakerarnir brjótast þannig út úr forminu sem 

skapari þeirra ætlaði þeim og öðlast sjálfstætt líf. 

3.1. Náttúrusýn – maður ofar náttúru 

Eins og áður sagði eru mörk manna, dýra og tækni óljós í framtíðarheiminum sem 

Atwood skapar. Gagnrýni Atwood snýr þó ekki að því hvort þau séu rofin heldur hvers 

vegna, á hvaða forsendum og í þágu hverra? Framtíðarsýn Atwood er gagnrýni á blinda 

nytjahyggju kapítalismans sem gengur út frá því að maðurinn sé æðri náttúrunni. 

                                                             
171 Úlfhildur Dagsdóttir, Sæborgin, 208-209. 
172 Atwood, Oryx and Crake, 115. 
173 Atwood, Oryx and Crake, 47-48. 
174 Sama heimild, 181. 
175 Sama heimild, 118. Skáletrun upprunaleg. 
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Hugmyndin um að maðurinn sé yfirskipaður náttúru á sér langa sögu. Í fyrstu Mósebók 

Gamla testamentisins segir að guð hafi skapað karl og konu í sinni mynd og sagt við 

þau: „Verið frjósöm, margfaldist og uppfyllið jörðina og gjörið ykkur hana undirgefna 

og drottnið yfir fiskum sjávarins og yfir fuglum loftsins og yfir öllum dýrum, sem 

hrærast á jörðinni.“
176

 Maðurinn var undirskipaður guði en yfirskipaður náttúrunni. 

Þetta stigveldi trúarlegrar heimsmyndar kallast lífskeðjan mikla (e. The Great Chain of 

Being) og naut það hylli allt frá miðöldum og fram til seinni hluta 18. aldar.
177

 Þótt 

upprunalegur skilningur trúarkenningarinnar hafi verið sá að maðurinn, sem hluti af 

sköpunarverki guðs, væri samtímis yfirskipaður náttúrunni og hluti af henni, þá var 

algengara að kenningin væri notuð til þess að réttlæta vald mannsins yfir náttúrunni.
178

  

 Vísindabyltingin hafði í för með sér það sem Max Weber hefur nefnt aftöfrun 

(þý. Entzauberung) þar sem rökvæðing vestræns samfélags leiddi til þess að hið 

yfirnáttúrulega eða óútskýranlega vék fyrir vísindalegri röksemdafærslu og trú á að 

hægt væri að skilja hvað sem er með hjálp vísindalegra aðferða.
179

 Stigveldið og 

tvíhyggjan hélt þannig áfram velli þótt búið væri að fjarlægja guð úr efsta þrepi stigans 

og setja mannshugann í staðinn. Val Plumwood telur að við tilkomu upplýsingarinnar 

hafi verið lögð áhersla á rökhugsun sem sérkenni mannlegrar sjálfsmyndar. Hún segir 

að sú framsetning hafi fest hugmyndina um náttúruna sem andhverfu mannsins enn 

frekar í sessi, því allt það sem tilheyrði náttúrunni var talið ófært um rökhugsun:
180

 

The line of fracture between reason and nature runs deeply through the key 

concepts of western culture. In the contrast set, virtually everything on the 

‘superior’ side can be represented as forms of reason and virtually everything 

on the underside can be represented as forms of nature.
181

  

Rökhugsunin var aðeins talin á færi ákveðinna forréttindahópa, sérstaklega hvítra, 

menntaðra karlmanna; aðrir þjóðfélagshópar þóttu ofurseldir náttúru sinni. Evrópubúar 

réttlættu þannig m.a. grimmúðlega valdbeitingu sína á frumbyggjum evrópskra nýlenda 

sem þeir líktu við dýr eða börn.
182

  

                                                             
176 Biblían. Heilög ritning. Gamla testamentið og Nýja testamentið (Reykjavík: Hið íslenska biblíufélag, 

1991), 2. 
177 Kate Soper, What is Nature? Culture, Politics and the non-Human (Oxford og Cambridge: Blackwell, 

1995), 21. 
178 Sama heimild, 22-24. 
179 Max Weber, „Starf fræðimannsins“, í Mennt og máttur, þýð. Helgi Skúli Kjartansson (Reykjavík: Hið 

íslenzka bókmenntafélag, 1996), 69-115, hér einkum 86-88. 
180 Val Plumwood, Feminism and the Mastery of Nature (London og New York: Routledge, 1993), 105. 
181 Sama heimild, 44. 
182 Sama heimild, 47. 
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 Farið var að flokka náttúruna skipulega í kjölfar útgáfu Carls Linné á 

tímamótariti hans Systema Naturae árið 1735. Þar sýndi hann fram á að náttúran væri 

ekki goðsagnakennd og torskilin heldur viðráðanleg, því hægt væri að flokka hana niður 

í smæstu eindir. Með aukinni tækniþróun styrktist trú manna á að hægt væri að ná valdi 

á náttúrunni. Í kjölfar vísindabyltingarinnar var farið að líta á náttúruna sem vél sem 

hægt væri að sundurgreina og stjórna.
183

 Með því að líta á náttúruna sem vél var 

sjálfræði hennar fjarlægt. Hans Bertens bendir á að vísindabyltingin hafi óafvitandi 

skapað nytsemisviðhorf í garð náttúrunnar sem síðan stuðlaði að „vanhelgun og arðráni 

iðnbyltingarinnar“ á náttúrunni.
184

 Val Plumwood telur aftur á móti að hlutgerving 

náttúrunnar hafi haldist í hendur við uppgang kapítalismans, því auðveldara sé að slá 

eign sinni á hlut sem er talinn vera viljalaus og ófær um hugsun. Náttúran varð að 

verslunarvöru.
185

  

 Náttúrusýn rómantíkurinnar var andsvar við vélhyggju vísindabyltingarinnar: 

„Miklu skiptir um náttúruskynjun rómantíkur að með henni er náttúran metin á eigin 

forsendum öndvert við nytsemisviðhorf upplýsingar.“
186

 Rómantískar lýsingar á náttúru 

einkennast af upphafningu og fortíðarþrá eftir einfaldara lífi, þegar maðurinn lifði í sátt 

við náttúruna.
187

 Í bókinni Náttúra ljóðsins. Umhverfi íslenskra skálda fjallar Sveinn 

Yngvi Egilsson meðal annars um birtingarmyndir hins háleita.
188

 Hann segir að 

hugmyndin um hið háleita sé „samofin nýrri náttúrusýn vestrænna manna á síðari 

öldum.“
189

 Hann telur að ástæðuna fyrir því að hugmyndin um náttúruna sem háleit eða 

ægifögur hafi orðið áberandi á 18. og 19. öld megi rekja til útgáfu franskrar þýðingar á 

hinni tvöþúsund ára gömlu grísku ritgerð Peri hypsous sem fjallar um upphafinn stíl. 

Þýðingin varð til þess að hið háleita varð að „gjaldgengu viðfangsefni í evrópskri 

fagurfræði og heimspeki.“
190

   

 Í fyrstu var hið háleita flokkað sem ákveðin stíltegund innan fagurfræði, en á 17. 

öld var farið að nota hugtakið yfir flest það sem þótti stórbrotið, sérstaklega náttúru.
191

 

Sem frásagnartækni gerir hið háleita lesandanum kleift að upplifa sterkar tilfinningar 

                                                             
183 Plumwood, Feminism and the Mastery of Nature, 109. 
184 Bertens, Literary Theory. The Basics, 199. „violation and exploitation by the industrial revolution“ 
185 Plumwood, Feminism and the Mastery of Nature, 110-111. 
186 Páll Valsson, „Rómantíska stefnan“, í Íslensk bókmenntasaga III, ritstj. Halldór Guðmundsson 

(Reykjavík: Mál og menning, 1996), 253-269, hér 265-266. 
187 Sama heimild, 255-256. 
188 Hér verður notað hið háleita og ægifagra jöfnum höndum sem þýðing á sublime. 
189 Sveinn Yngvi Egilsson, Náttúra ljóðsins, 68.  
190 Sama heimild, 67. 
191 Sama heimild, 67-68. 
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svo sem hrylling, ótta eða spennu án þess að setja líf hans í hættu – að upplifa brúnina 

án þess að standa á henni. Heimspekingurinn Immanuel Kant taldi að hið fagra og 

smágerða væri að finna í umhverfi manneskjunnar, en að hið háleita væri í raun það 

hugarástand sem manneskjan kemst í þegar hún upplifir víðáttu, stærð eða kraft 

náttúrunnar og gerir sér grein fyrir að hana er ekki hægt að afmarka eða skilgreina 

fyllilega.
192

 

 Á lestarferðalagi á leið til Watson-Crick stofnuninnar
193

 þar sem Crake stundar 

nám kemst Jimmy í háleitt hugarástand þegar hann sér plebbalendurnar í fyrsta sinn 

með berum augum. 

He glimpsed a couple of trailer parks, and wondered what it was like to live in 

one of them: just thinking about it made him slightly dizzy, as he imagined a 

desert might, or the sea. Everything in the pleeblands seemed so boundless, so 

porous, so penetrable, so wide open. So subject to change. Accepted wisdom 

in the Compounds said that nothing of interest went on in the pleeblands […] 

but to Jimmy it looked mysterious and exciting, over there in the other side of 

the safety barriers. Also dangerous.
194

 

Víðátta og óreiða plebbalendanna er slík að Jimmy finnst hann lítilfjörlegur í 

samanburði við óendanleika þeirra. Notað er tungumál sem undirstrikar hættu, en 

jafnframt freistingar svæðisins. Hann leiðir hugann að því hversu utangátta hann væri í 

plebbalendunum, sérstaklega ef hann reyndi að stofna til kynna við konur. Konurnar 

sem hann ímyndar sér að eiga kynni við í plebbalendunum eru dularfullar og hættulegar 

líkt og svæðið sem þær búa á, færar um að „snúa honum á hvolf“ og „hrista svo að 

höfuð hans losnar af“, hlæja að honum og háma hann í sig eins og „skepnufóður“.
195

 

Plebbalendurnar eru opinn, gróteskur líkami sem hann þráir, en jafnframt hræðist að 

serða.  

 Krafturinn og háskinn sem einkenna hið háleita eru gjarnan tengdir karlmennsku 

og valdi og eru settir fram sem andstæða hins fagra sem er tengt kvenleika og þar af 

leiðandi undirskipað karllægum gildum. Að beisla slíkan kraft sem hin ægifagra náttúra 

er krefst meira afls og er því talið vera nokkurt þrekvirki. Hið fagra veitir ánægju en hið 

háleita kallar fram geðshræringu. Kant segir:  

                                                             
192 Immanuel Kant, The Critique of Judgement, þýð. James Creed Meredith (London: Oxford University 

Press, 1973), 93. 
193 Líffræðingurinn James Watson og eðlisfræðingurinn Francis Crick uppgötvuðu samsetningu erfðaefnis 

og gerðu grein fyrir niðurstöðunum í vísindaritinu Nature árið 1953. Oryx and Crake kom út á 50 ára 

afmæli birtingarinnar. 
194 Atwood, Oryx and Crake, 231. 
195 Sama heimild. 
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[…] provided our own position is secure, their aspect is all the more attractive 

for its fearfulness; and we readily call these objects sublime, because they 

raise the forces of the soul above the height of vulgar commonplace, and 

discover within us a power of resistance of quite another kind, which gives us 

courage to be able to measure ourselves against a seeming omnipotence of 

nature.
196

 

Kant leggur áherslu á að hið háleita sé hugrænt ferli og að ánægjan sem hlýst af því að 

standa frammi fyrir háleitri náttúru felist í getu hugans til þess að setja náttúrufyrirbærið 

í samhengi og sjá að það sem skynjunin náði ekki að fanga er rökhugsunin fær um að ná 

utan um (m.ö.o. afstæði háleitrar náttúru).
197

 Náttúran er því ekki ægifögur eða háleit í 

sjálfu sér að mati Kants heldur afhjúpast háleitir eiginleikar mannsandans þegar þeim er 

teflt saman.
198

  

 Hugmyndin um háleita náttúru lifir enn í kvikmyndum og skáldskap þar sem 

tækni og hugviti er stillt upp á móti náttúruöflum sem ógna tilvist manna. Deep Impact 

(1998) og Armageddon (1998) eru dæmi um stórslysamyndir þar sem mannkyninu er 

bjargað á síðustu stundu fyrir tilstuðlan tækni og fórnfýsi einstaklinga. Áhorfandinn 

upplifir hættuna og hryllinginn meðan á sýningu stendur en getur gengið út úr 

kvikmyndasalnum uppfullur af trú á hugvit og hugrekki mannsins sem sigrað getur 

náttúruöflin. Hin háleita náttúra er því verðugur andstæðingur fyrir vísindin því hún 

styrkir hugmyndina um yfirburði hugans yfir náttúrunni.  

 Leiða má að því líkum að upplifun Crake af því að horfa yfir víðfeðmi 

plebbalendanna sé ólík upplifun Jimmys vegna þess að þeir hafa mismunandi 

samfélagsstöðu. Jimmy finnst hann verða undir í Bækistöðvamenningunni því hann er 

„orðamanneskja“ ekki „talnamanneskja“ líkt og Crake.
199

 Hann býr ekki yfir 

vísindalegri þekkingu sem veitir vald yfir náttúrunni og því skortir hann forræði 

vísindamannsins. Jimmy, sem alist hefur upp í vernduðu umhverfi Bækistöðvanna, 

upplifir plebbalendurnar sem óendanlegt rými fullt af glæfralegum líkömum. Crake ólst 

einnig upp í Bækistöð en ólíkt Jimmy er hann handhafi valds og getur því horfst í augu 

við víðáttuna og borið hana saman við stærra fyrirbæri, t.d. sólkerfið, og þannig 

smættað hana með samanburði. 

 Náttúrusýnin sem birtist í vísindaskáldskap síðari hluta 20. aldar og 21. aldar er 

frábrugðin náttúrusýn rómantíkurinnar. Þó vissulega sé náttúran oft stórbrotin í 

                                                             
196 Kant, The Critique of Judgement, 110-111. 
197 Sama heimild, 105-106. 
198 Sama heimild, 111-112. 
199 Sjá t.d. Atwood, Oryx and Crake, 28-29. 
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vísindaskáldskap þá er ógnin sem af henni stafar ekki lengur eingöngu fagurfræðileg 

eða afsprengi ákveðins hugarástands heldur byggð á þeirri staðreynd að óbreytt ástand 

muni gera jörðina óbyggilega mönnum. Náttúruhamfarir hafa yfirbragð háleitrar 

náttúru. Ógnarkrafturinn sem umbyltir landslagi þegar jarðskjálftar, fellibyljir, 

flóðbylgjur og aðrar náttúruhamfarir ríða yfir er sjaldséður í hinum iðn- og tæknivædda 

heimi nútímans, þ.e.a.s. í hefðbundnu landslagi.
200

 Það sem greinir náttúruhamfarir sem 

birtast í vísindaskáldskapar einna helst frá háleitri náttúru rómantíkurinnar er skortur á 

fjarlægð við náttúrufyrirbrigðið – það er erfitt að upplifa ógnarkraftinn án þess að hljóta 

af skaða eða bana. Einhverjir vísindamenn (og fleiri stjórnmálamenn) hafa mætt 

loftslagsvánni með lausnarmiðuðu viðhorfi sem byggist á ofurtrú á mátt vísinda og 

tækni til þess að hanna lausnir við vandanum sem krefjast þess ekki að við breytum 

lífsháttum okkar – viðhorf sem Magnús Örn Sigurðsson kallar „Við getum leyst þetta“-

frásögnina.
201

 Í grunninn byggist það viðhorf á hugmyndinni um manninn sem æðri 

náttúru – maðurinn hefur skapað vandamálið en hann er að sama skapi fær um að laga 

það því ekkert er mannlegu hugviti ofviða.
202

 Þetta virðist að minnsta kosti vera viðhorf 

vísindanna í framtíðarheimi Oryx and Crake. Kapítalíska neysluhagkerfið sem öllu 

ræður má ekki við samdrætti í neyslu og því beinir það kröftum vísindamanna inn á 

braut líftækni og annarra rannsóknarsviða sem miða að því að búa til söluvænlegar, en 

tímabundnar, „lausnir“ á loftslagsvandanum. Þeir útvöldu sem hafa efni á lausnunum 

búa í afgirtum heimi eftirmyndanna en aðrir þurfa að takast á við raunverulegar 

afleiðingar ástandsins.  

 Eina náttúruváin sem vísindum, tækni og auðmagni tekst ekki að verjast í 

skáldsögunni er veiran. Einu gildir hversu góðar varnir Bækistöðvanna eru, veirur finna 

alltaf leið inn. Óútreiknanleiki veirunnar er fólginn í stökkbreytingareiginleika hennar. 

Erfitt er að þróa bóluefni gegn veirum því þær stökkbreytast ört. En það sem veldur 

meiri ótta að mati Susan Sontag er umbreytingarmáttur veirunnar. Veiran tekur yfir 

hýsilfrumur sínar svo að ekki er hægt að greina með góðu móti á milli frumunnar og 

sýkilsins.
203

 Hún kemur erfðaefni sínu fyrir í frumunni svo að fruman hættir að sinna 

                                                             
200 Það er helst að kraftmiklir fossar veki upp þessa tilfinningu, en þeim fer fækkandi og vel má vera að í 

framtíðarheimi Atwood hafi þeir allir verið virkjaðir til þess að mæta stöðugt vaxandi orkuþörf 

mannkyns. 
201 Sjá Magnús Örn Sigurðsson, „The „We can solve it“ Narrative. The Misrepresentation of Climate 

Change within Contemporary Western Discourse“ (óútgefin meistararitgerð, Háskóli Íslands, 2014). 
202 Boluk and Lenz benda á að hugmyndin um að kapítalisminn sé fær um að leysa þau vandamál sem 

kapítalisminn skapar sé grundvallarstoð í hugmyndakerfi kapítalismans. Boluk og Lenz „Infection, Media 

and Capitalism: From Early Modern Plagues to Postmodern Zombies“, 136. 
203 Susan Sontag, Illness as Metaphor and AIDS and Its Metaphors, 154-156. 
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hlutverki sínu og fer að framleiða eftirmyndir af erfðaefni veirunnar. Veiran er jafnframt 

tæknilega ekki lífvera því hún þarfnast hýsilfrumu til þess að fjölga sér.
204

 Veiran fellur 

fyrir utan skilgreiningar á því hvað er að vera á lífi.
205

 Það mætti segja að hún sé lifandi 

dauð og eigi því eitthvað sameiginlegt með skrímslum á borð við uppvakninga og 

vampírur. Veiran, líkt og vampíran, liggur í dvala, villir á sér heimildir og fer yfir mörk, 

nær valdi á fórnarlambi sínu og gerir það að eftirmynd sinni.  

3.2. Veiran og smitberinn 

Í Illness as Metaphor (1978) og AIDS and Its Metaphors (1989) rekur Susan Sontag 

mismunandi myndlíkingar líkamans sem sprottið hafa upp í gegnum aldirnar. Hún 

fjallar um tvíhyggju forngrískar heimspeki þar sem líkaminn var talinn undirskipaður 

huganum og sú hugmynd notuð sem myndlíking fyrir samfélagið til þess að réttlæta 

kúgandi vald ákveðinna hópa yfir almúganum: „Even more than comparing society to a 

family, comparing it to a body makes an authoritarian ordering of society seem 

inevitable, immutable.“
206

 Hún tekur fleiri dæmi um myndlíkingar líkamans; t.d. 

líkamann sem musteri og líkamann sem virki. Líkaminn sem virki er sérstaklega lífseig 

myndlíking þegar kemur að sjúkdómum. Sontag segir að þar séu sjúkdómar 

myndlíkingar fyrir dauðleika, veikleika og fallvaltleika mannslíkamans. Sjúkdómar 

ráðast á varnir líkamans líkt og óvinur ræðst á virki.
207

 Hún bendir á þá staðreynd að 

eftir uppgötvun veira og baktería hafi tungumáli hernaðar vaxið ásmegin í 

nútímalæknisfræði. Óvinurinn var ekki lengur sjúkdómurinn sjálfur heldur hinar örsmáu 

veirur og bakteríur sem hægt var að koma auga á í rafeindasmásjá: „Disease is seen as 

an invasion of alien organisms, to which the body responds by its own military 

operations, such as the mobilizing of immunological ‘defenses,’ and medicine is 

‘aggressive,’ as in the language of most chemo-therapies.“
208

 Þrátt fyrir að hægt sé að 

bera kennsl á veirur og bakteríur í smásjá er þessi „nýi“ óvinur samt sem áður 

                                                             
204 Britannica Academic, „Virus“, sótt 29. apríl 2017 af slóðinni: 

http://academic.eb.com/levels/collegiate/article/virus/106000.  
205 Þetta er einföld og frekar óvísindaleg lýsing á uppbyggingu og eiginleikum veira, enda er tilgangurinn 

að draga fram virkni veira sem myndlíkingar. 
206 Sontag, Illness as Metaphor and AIDS and Its Metaphors, 92. 
207 Sama heimild, 94. 
208 Sama heimild. 
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ósýnilegur í daglegu lífi. Ósýnileiki hans skapar óvissu og veitir rými fyrir skáldlega 

framsetningu á því sem ekki sést með berum augum.
209

 

Sontag bendir sömuleiðis á að virkismyndlíkingin sé einnig yfirfærð á heilu 

samfélögin í fræðsluefni um lýðheilsuvandamál. Til þess að koma í veg fyrir útbreiðslu 

þessa lúmska óvinar þarf samfélagið að vera á varðbergi og standa saman.
210

 Þessi 

framsetning gagnast til þess að vekja fólk til umhugsunar um hvernig sjúkdómar smitast 

og hvernig það getur varast það að smitast eða smita aðra óafvitandi. Myndlíkingar geta 

þannig þjónað almannahagsmunum og hjálpað venjulegu fólki sem ekki hefur þekkingu 

á læknavísindum að tileinka sér hreinlæti og þróa með sér meðvitund um orsakir og 

eiginleika smitsjúkdóma.
211

 En hún segir að myndlíkingin sé jafnframt skaðleg því hún 

styrkir andstæðuhugsun.
212

 Sontag færir rök fyrir því að það sé skaðlegt að nota 

hernaðartungumál til þess að lýsa sjúkdómum og sjúkdómsferli því það gefi til kynna að 

sjúklingurinn hafi hegðað sér gáleysislega eða gert eitthvað á lífsleið sinni sem stuðlaði 

að sjúkdómnum (gefið óvininum færi á sér).
213

 Eins að notkun hernaðartungumáls skapi 

hættu á að sjúklingar séu lagðir að jöfnu við sjúkdómana sem hrjá þá og að 

sjúklingunum sé mismunað eða þeir beittir valdi í baráttunni við þennan svokallaða 

óvin.
214

 

Sontag bendir jafnframt á að það skapist ávallt mikil þörf fyrir að finna 

blóraböggul þegar sjúkdómsplágur ríða yfir samfélög. Dæmi um það megi finna langt 

aftur í aldir.
215

 Utanaðkomandi ógn sameinar samfélagið og þjappar fólki betur saman. 

Hversu sundurleit sem þjóð er verður hún sem ein eining í stríði, eða undir öðrum 

kringumstæðum þar sem óvinurinn er afmarkaður og ótengdur samfélaginu.
216

 En árás 

sem kemur innan frá sundrar samfélaginu, skapar óeiningu sem ógnar stöðugleika 

heildarinnar. Það er í eðli sjúkdómsplága að skapa óreiðu, samfélagslega sem og 

                                                             
209 Tungumál hernaðar er notað í Mánasteini til að lýsa baráttunni við spænsku veikina og henni lýst sem 

óvinaher: „Ekkert hlé hefur orðið á hernaði inflúensunnar gegn bæjarbúum.“ Sjón, Mánasteinn, 74. 

Heimsstyrjöldin er yfirstaðin á meginlandi Evrópu en Reykvíkingar heyja enn stríð við spænsku veikina. 

Reykjavík líkist vígvelli. Mána og Sólu er skipað að sótthreinsa kvikmyndahúsin með klórgasi, sama efni 

og var notað í hernaði í heimsstyrjöldinni: „Gulgrænt gasið sem í ófriðnum mikla hafði fellt æskumenn á 

ökrum Evrópu leikur nú um kvikmyndahúsin í Reykjavík.“ Sjón, Mánasteinn, 92. 
210 Sontag, Illness as Metaphor and AIDS and its Metaphors, 95-96. 
211 Karíus og Baktus er dæmi um þesskonar myndlíkingu. 
212 Ekki eru allar bakteríur hættulegar – mikið af bakteríum eru nauðsynlegar fyrir líkamstarfsemi okkar 

(t.d. þarmaflóru).  
213 Sontag, Illness as Metaphor and AIDS and its Metaphors, 97-98. 
214 Sama heimild, 179-180. 
215 Sama heimild, 71-72. 
216 Það er líklega ástæða stöðugs stríðsreksturs Bandaríkjanna. Í Bandaríkjunum búa yfir þrjúhundruð 

milljónir manna sem flestir eiga rætur að rekja annað. Áhrifarík aðferð stjórnvalda til að skapa einingu 

meðal fjölbreyttra þegna sinna er að finna óvin sem hægt er að sameinast gegn. 



 57 

líkamlega, og því má formgerð samfélagsins ekki við meiri óeiningu. Óreiðan sem 

myndast kallar ekki aðeins á ögunarskipulag heldur einnig frásögn sem skapar einingu 

og fríar samfélagið ábyrgð. 

Landamærin eru sérstaklega skörp í framtíðarheimi Oryx and Crake. 

Valdamiklu stéttirnar (sem eru í þessum heimi stórfyrirtækin) sem hafa fjármagn og 

hugvit hafa einangrað sig frá almúganum, bókstaflega reist múra á milli sín og hinna, 

eins og tíðkast gjarnan í fátækari löndum þar sem hinir ríku búa í afgirtum hverfum með 

gæslu þar sem aðeins útvöldum er hleypt inn. Það sem ógnar mest þessum nýlendum 

stórfyrirtækja eru veirurnar sem geta borist að utan og eyðilagt dýrmætar 

líftækniuppfinningar og eru yfirvöldin því stöðugt á varðbergi fyrir nýjum veirum og 

smitleiðum. Ef grunur leikur á að einhver eða eitthvað sé smitað er þeim umsvifalaust 

tortímt.  

Þar sem veiran er framandi ógn eru þeir sem bera hana stundum settir í sama 

flokk, sem óvinir samfélagsins. Sontag bendir á að skuldinni sé gjarnan skellt á hópa 

innan samfélagsins sem fara halloka, en þar sem þeir hópar eru jaðarsettir séu áhrifin 

þau sömu og þegar blóraböggla séu fundnir utan samfélagsins: „The fact that illness is 

associated with the poor – who are, from the perspective of the privileged, aliens in 

one’s midst – reinforces the association of illness with the foreign: with an exotic, often 

primitive place.“
217

 Í plebbalendunum búa fátækari íbúar Bandaríkjanna. Það er því 

engin furða að í hugum Bækistöðvabúa séu plebbalendurnar upphafsstaður flestra 

sjúkdóma:  

The pleeblands […] were a giant Petri dish: a lot of guck and contagious 

plasm got spread around there. If you grew up surrounded by it you were 

more or less immune, unless a new bioform came raging through; but if you 

were from the Compounds and you set foot in the pleebs, you were feast. It 

was like having a big sign on your forehead that said, Eat Me.
218

  

Plebbalendunum er líkt við svokallaða petrískál sem notuð er til þess að rækta bakteríur 

enda eru plebbalendurnar í vissum skilningi tilraunastofa líftæknirannsókna. Þar gera 

stórfyrirtækin markaðsrannsóknir sínar og kynna nýjar vörur. Myndmál vísinda er notað 

til þess að undirstrika að þessi mynd af plebbalendunum er mótuð af viðhorfi íbúa 

Bækistöðvanna. Fólkinu er líkt við bakteríur – einfaldar lífverur sem framkalla sterk 

hugrenningatengsl við sjúkdóma og óhreinindi. Petrískálin gefur einnig til kynna að 

                                                             
217 Sontag, Illness as Metaphor and AIDS and its Metaphor, 137. 
218 Atwood, Oryx and Crake, 338. 
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fólkið sé innilokað og undir smásjá vísindamanna, hugsanlega án þess að átta sig á því. 

En samjöfnuður fólks og baktería bendir einnig til að fólkið sé talið hættulegt og 

smitandi og að voðinn sé vís komist það út af svæðinu sem þeim hefur verið afmarkað. 

Eins eru veirurnar sem þrífast í plebbalendunum sýndar sem mannætur – þeir sem 

smitast eru veislumáltíð (e. feast) gráðugra veira. Heather Schell telur 

mannætumyndmál veirufrásagna sýna viðsnúning á hlutverkum manna og dýra. 

Maðurinn, sem alla jafna er efstur í fæðukeðjunni, er skyndilega orðinn að bráð 

ósýnilegs rándýrs sem brýtur niður líkamann og þurrkar út persónueinkenni.
219

 

Í greininni sem vitnað er í hér að framan, „Outburst! A Chilling True Story 

about Emerging-Virus Narratives and Pandemic Social Change“, setur Heather Schell 

fram þá kenningu að veiran sé tákn fyrir samfélagsbreytingar og að öfgakennd 

hræðsluviðbrögð við nýjum farsóttum séu ein birtingarmynd ótta við stórar 

samfélagsbreytingar.
220

 Hún byggir greiningu sína á skrifum Donnu Haraway og Emily 

Martin um ónæmiskerfið.
221

 Að mati Schell þjónar veiran hlutverki andstæðu 

sjálfsverunnar (e. non-self) sem ógnar útlínum sjálfsverunnar sem ónæmiskerfið 

markar.
222

 Veiruorðræðan byggist því á öðrun (e. othering) þar sem smitaðir eru ekki 

sýndir sem sjúklingar af holdi og blóði heldur tákngervingar hins óþekkta og villta – 

smitberar utanaðkomandi óreiðu sem stefnir mörkum sjálfsverunnar og samfélagsins í 

hættu. Schell sýnir fram á hvernig veirufrásagnir (kvikmyndir, vísindaskáldsögur, 

tímaritsgreinar og jafnvel fræðirit) tíunda áratugarins viðhalda úreltum staðalmyndum 

óríentalismans.
223

 Upptök nýs sjúkdómsfaraldurs eru iðulega rakin til Afríku, gjarnan til 

apa og berst faraldurinn til Vesturlanda með stórbættum samgöngum 

hnattvæðingarinnar. „The virus emerges as a dangerous foreign being: a fecund, 

                                                             
219 Heather Schell, „Outburst! A Chilling True Story about Emerging-Virus Narratives and Pandemic 

Social Change“, Configurations 5, nr. 1 (1997), 93-133, hér 120-121. 
220 Sama heimild, 96. 
221 Textarnir sem Schell vísar til eru: Donna Haraway, „The Biopolitics of Postmodern Bodies: 

Constitutions of Self in Immune System Discourse“ sem birtist t.d. í Knowledge, Power and Practice: 

The Antropology of Medicine and Everyday Life, ritstj. Shirley Lindenbaum og Margaret Lock, 364-410 

(Berkeley, Los Angeles og London: University of California Press, 1993). Emily Martin, Flexible Bodies: 

Tracking Immunity in American Culture – From the Days of Polio to the Age of AIDS (Boston: Beacon, 

1994). 
222 Schell, „Outburst!“, 96-97. 
223 Oríentalismi er hugtak Edward Said. Í Orientalism (1978) færir hann rök fyrir kenningu sinni um að 

sjálfsmynd vestursins sé mótuð af hugmyndum um austrið. Hann telur að ímynd austursins sem dularfulls 

og framandi sé menningarlegur tilbúningur sem hafi fyrst og fremst þjónað þeim tilgangi að vera 

undirskipuð andstæða Vesturlanda. 
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primitive yet evolving, hungry, needy, African predator unleashed by modern travel 

from the last recesses of the wild. It wants to immigrate, with or without a visa.“
224

  

Atwood afbyggir öðrun smitberans í Oryx and Crake með því að afhjúpa 

uppruna þeirra smitsjúkdóma sem herja á menn og dýr í Bækistöðvunum og víðar í 

samfélaginu. Veirurnar eru sjaldan sjálfsprottnar úr náttúrunni heldur manngerðar. Þær 

eru þá nokkurskonar veiruhernaður eða -hryðjuverk sem er ætlað að eyðileggja 

framfarir í líftækni (hvort sem það er til þess að skemma fyrir keppinautum eða til þess 

að mótmæla siðlausum tilraunum á dýrum):  

When there was so much at stake, there was no telling what the other side 

might resort to. The other side, or the other sides: it wasn’t just one other side 

you had to watch out for. Other companies, other countries, various fractions 

and plotters. […] There was too much hardware, too much software, too 

many hostile bioforms, too many weapons of every kind. And too much envy 

and fanaticism and bad faith.
225

 

Smitberinn í samfélaginu sem Jimmy elst upp í er sagður fávís, eða það sem algengara 

er, hættulegur. Hann villir á sér heimildir til þess að komast inn fyrir múra 

Bækistöðvanna til þess að eyðileggja söluvöru fyrirtækjanna:  

[…] some fanatic, a woman, with a hostile bioform concealed in a hairspray 

bottle. Some vicious Ebola or Marburg splice, one of the fortified 

hemorrhagics. She’d nuked a guard who'd unwisely had his face mask off, 

contrary to orders but because of the heat. The woman had been spraygunned 

at once and neutralized in a vat of bleach, and the poor guard had been 

whisked into HotBioform and stuck into an isolation room, where he’d 

dissolved into a puddle of goo.
226

 

Þarna eru sökudólgarnir tveir: hryðjuverkakonan og kærulausi vörðurinn. Vörðurinn 

getur sjálfum sér um kennt fyrir að hafa ekki fylgt reglum og því þykir hryllilegur 

dauðdagi hans ekki sérlegt tiltökumál: „[no] greater damage done“
227

 – því skaðinn er 

mældur í peningum, ekki mannslífum. Klíníska tungumálið sem notað er til þess að lýsa 

aftöku konunnar endurspeglar sama tilfinningaleysi – hún er gerð „óvirk“ með klórbaði. 

Aðeins með því að leysa upp sameindir líkama hennar er hægt að vera viss um að 

felustaðir ósýnilegu veirunnar séu upprættir. Dauðdagar þeirra eru jafnframt 

sambærilegir, líkamar þeirra beggja missa form sitt og verða að vökva. Það verður þó að 

                                                             
224 Schell, „Outburst!“, 96. 
225 Atwood, Oryx and Crake, 32. 
226 Sama heimild, 60. Skáletrun mín. 
227 Sama heimild. 
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segjast að glæpamaðurinn hlýtur skárri örlög þar sem hún er fyrst skotin með 

svokallaðri úðabyssu áður en hún er leyst upp í klór.  

 Öryggisgæsla Bækistöðvanna, CorpSeCorp, sér um að koma í veg fyrir árásir en 

einnig að hafa eftirlit með starfsmönnum fyrirtækisins og öðrum íbúum Bækistöðvanna. 

Bækistöðvarnar eru eftirlitssamfélag, allt innan þeirra er í eigu fyrirtækisins og 

hagsmunir þess eru því ávallt í forgangi. Hagsmunir fyrirtækisins eru sagðir hagsmunir 

íbúanna. Móðir Jimmys þarf oft að afklæðast þegar leitað er á henni við öryggishliðin 

og ræstitæknarnir sem þrífa heimili þeirra eru að öllum líkindum öryggisverðir 

(Corpsmen) í dulargervi. Faðirinn gerir lítið úr upplifun og áhyggjum móðurinnar af 

eftirlitinu: „Jimmy’s father said she didn't understand the reality of the situation. Didn’t 

she want to be safe, didn’t she want to her son to be safe? „So it’s for my own good?“ 

she said. […] „Four our own good. For us“, svarar faðir Jimmys.
228

 Skert frelsi og 

einkalíf eru fórnarkostnaðurinn sem íbúar Bækistöðvanna þurfa að greiða til þess að 

finnast þeir öruggir fyrir óreiðunni sem ríkir fyrir utan í plebbalendunum.
229

 Atvik á 

borð við árásina á öryggisvörðinn undirstrika hættuna sem er sögð þrífast fyrir utan og 

að hún geti hvenær sem er smogið inn. Öryggishættan er þannig notuð til þess að sýna 

fram á að eftirlitið og frelsisskerðingin séu nauðsynleg. 

 Ein af elstu minningum Jimmys er minning um dýrabrennu sem var haldin í 

Bækistöðvum OrganInc Farms þegar hann var um fimm ára gamall. Brennan er haldin 

undir berum himni þar sem starfsmenn fyrirtækisins og fjölskyldur þeirra geta fylgst 

með eyðingu tilraunadýranna sem höfðu smitast af manngerðri örveru. Faðir Jimmys 

ræðir við samstarfsfélaga sinn um hvernig veiran komst fram hjá strangri gæslu 

Bækistöðvarinnar meðan eldurinn snarkar og Jimmy horfir skelfdur á: „„They say it 

was brought in on purpose.“ […] „The question is, how did they do it?“ [Jimmy’s 

father] said. „I thought our people had us sealed up tight as a drum.““
230

 Brennan er 

birtingarmynd þessarar opinberu refsingar sem Mary Douglas segir að samfélagið 

þarfnist til þess að styrkja formgerð sína.
231

 Enginn sökudólgur hefur fundist til þess að 

refsa svo að slátrun smituðu tilraunadýranna er gerð opinber til þess að undirstrika 

alvarlegar afleiðingar þess að hleypa utanaðkomandi mengunarvöldum inn fyrir veggi 

Bækistöðvarinnar.   

                                                             
228 Atwood, Oryx and Crake, 60. Skáletrun upprunaleg. 
229 Óreiðan er mögnuð upp í flökkusögum (Jimmy heyrir að í plebbalendum gangi krakkagengi 

berserksgang), æsifréttum og raunveruleikaþáttum. 
230 Atwood, Oryx and Crake, 21. 
231 Douglas, Purity and Danger, 173. 
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Smitberarnir sem fyrirtækin reyna stöðugt að varna inngöngu í Bækistöðvar 

sínar eru þó ekki allir meðlimir í hryðjuverkasamtökum eða á mála hjá 

samkeppnisfyrirtækjum. Crake kemst að því á unglingsaldri að líftæknifyrirtæki, þar á 

meðal HealthWyzer, fyrirtækið sem foreldrar hans og Jimmys vinna fyrir, eru ábyrg 

fyrir mörgum smitsjúkdómum sem þau dreifa til grunlausra viðskiptavina sinna í 

dulargervi vítamíntaflna.  

Naturally they develop the antidotes at the same time as they’re customizing 

the bugs, but they hold those in reserve, they practise the economics of 

scarcity, so they’re guaranteed high profits. […] „The best diseases, from a 

business point of view“, said Crake, „would be those that cause lingering 

illnesses. Ideally – that is, for maximum profit – the patient should either get 

well or die just before all of his or her money runs out. It’s a fine 

calculation.“
232

  

Fyrirtækin líða fyrir þær framfarir í læknavísindum sem þau hafa stuðlað að. Tekist 

hefur að fyrirbyggja og/eða lækna þá helstu sjúkdóma sem hrjá manneskjur og því þurfa 

fyrirtækin að búa til nýja sjúkdóma til þess að viðhalda eftirspurn eftir 

framleiðsluvörum þeirra. Þessi innsýn í blekkingarleik kapítalíska hagkerfisins gefur 

Crake vafalaust hugmyndina að því að dreifa dómsdagsplágu sinni um gjörvallan 

hnöttinn dulbúna sem yngingar- og kynorkulyf.   

Þegar ljóst er að uppruni veiranna er ekki fjarlæg heimsálfa og ekki einu sinni 

petrískál plebbalendanna heldur rannsóknastofur Bækistöðvanna missir hræðsluáróður 

valdhafanna vægi sitt. Því ógnin sem er sögð liggja handan múra bækistöðvanna er 

notuð til þess að réttlæta aðgreiningu ríkra og fátækra: „The crossing of boundaries is 

essential to the creation of panic. When the edge of safety cannot be defined, people 

react in ways that are not necessarily rational – cordoning off suspect populations; 

creating artificial boundaries that create the illusion of safety.“
233

 Náttúrulega veiran er 

afkvæmi óútreiknanlegrar náttúru og gæti kollvarpað samfélaginu ef henni tækist að 

breiðast út óheft. Manngerða veiran er hins vegar flóknara fyrirbæri sem ekki er hægt að 

afgreiða sem óumdeilanlegan annan (e. other) því hún er afsprengi vísindalegs forræðis. 

Hún tilheyrir miðjunni en ekki jaðrinum. Að vísu er manngerðu veirunni ætlað að smita 

önnur samfélög eða aðra þjóðfélagshópa en þann sem skapaði veiruna. En veruleikinn 

er sá að smitsjúkdómar virða engin landamæri, pólitískar skoðanir eða þjóðerni.  

                                                             
232 Atwood, Oryx and Crake, 248. 
233 Margaret Humphreys, „No Safe Place: Disease and Panic in American History“, American Literary 

History 14, nr. 4 (2002), 845-857, hér 847. 
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Á yfirborðinu virðist sem svo að því lengra sem veiran ferðist, sérstaklega ef 

hún kemur frá svæðum sem talin eru vanþróuð, óhrein og óskipulögð, sé 

mengunarstuðullinn hærri. En í raun er tilhugsunin um að veiran komi frá fjarlægu landi 

mun þægilegri heldur en sú að veiran gæti verið upprunnin á Vesturlöndum – í okkar 

dauðhreinsaða, fágaða samfélagi – því líkt og Douglas hefur sýnt fram á þá er 

hættulegasta mengunin sú sem kemur innan frá: 

When the community is attacked from outside at least the external danger 

fosters solidarity within. When it is attacked from within by wanton 

individuals, they can be punished and the structure publicly reaffirmed. […] 

Perhaps all social systems are built on contradiction, in some sense at war 

with themselves.
234

  

Formgerð samfélagsins og stigveldi þess þolir ekki að uppruna sýkingarinnar sé leitað 

innan kerfisins og því er mikilvægt að finna blóraböggul sem er aðkomumaður í sýkta 

samfélaginu til að skella skuldinni á. Ef ógnin kemur að utan er hægt að greina hana og 

verjast henni en ef hún er hluti af samfélagsgerðinni, jafnvel afsprengi þess sem í 

hávegum er haft í samfélaginu (t.d. vísinda), þá er þeim mun erfiðara að greina sýkta 

hluta hennar frá ósýktum. Hinir „sjúku“ og hinir „heilbrigðu“ renna saman í eitt líkt og 

veiran og hýsilfruman svo að ekki verður greint á milli.   

                                                             
234 Douglas, Purity and Danger, 173. 
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Lokaorð 

Í þessari ritgerð hafa verið skoðuð þrjú ólík verk þar sem plágur brengla mörk 

menningarlegra fyrirbæra. Í Mánasteini brenglar spænska veikin mörk hins 

merkingarbæra líkama þannig að tilbúnar skilgreiningar á „heilbrigði“ og „hreinleika“ 

annars vegar en „sjúkleika“ og „afbrigðileika“ hins vegar eru dregnar í efa. Eftirlit með 

líkömum einstaklinga er liður í að viðhalda mörkum samfélagsins samkvæmt 

kenningum Mary Douglas, óreiða líkamans er óreiða samfélagsins. Líkami 

samkynhneigða drengsins er ógn við karlmennskuímyndir íslensks samfélags sem er á 

viðkvæmu stigi í mótun sjálfsmyndar sinnar. Á meðan pláguástandið varir er Máni 

Steinn tímabundið laus undan eftirlitinu en þegar farsóttin er yfirstaðin fer samfélagið í 

fyrra horf. Þegar Máni brýtur gegn reglum samfélagsins og upp um hann kemst 

endurheimtir samfélagið meintan hreinleika sinn með því að senda Mána úr landi.  

„Hvíta veikin“ í Blindu hefur svipuð afbyggjandi áhrif á hinn merkingarbæra 

líkama. Þó er ljóst að áhrif þeirrar plágu eru stórfelldari en áhrif spænsku veikinnar því 

blindan gerir alla innviði samfélagsins óstarfhæfa. Saramago minnir lesanda sinn á 

hversu háð manneskjan er sjóninni og sýnir með óyggjandi hætti að tungumálið og 

menningin byggjast á hinu sjónræna. Táknkerfi tungumálsins verða úrelt og ónothæf í 

þessum nýja veruleika, þannig að persónur verksins eru ekki einungis fastar í sóttkví 

heldur einnig í limbói þar sem tungumálið nær ekki utan um skynjun þeirra. Alsæið 

verður stöðugt vanmáttugra eftir því sem veikin breiðist út, vegna þess að hið agandi 

innhverfa augnaráð sem borgararnir beita sig blindast um leið og sjón þeirra hverfur. 

Mörk líkamans og sjálfsverunnar verða óljós því ekki er auðveldlega hægt að greina 

yfirborð líkamans og aðgreina það frá umhverfinu. Þegar forsenda alsæisins er horfin 

verður viðsnúningur á sambandi merkingarbæra líkamans og samfélagsheildarinnar. 

Ábyrgðin færist frá einstaklingnum og líkama hans yfir á stærri hópa samfélagsins eða 

jafnvel yfir á samfélagið í heild sinni. Blinduplágan getur þannig af sér nýja líkamsheild 

sem þarfnast flæðis og samstöðu til þess að viðhalda sér í stað stigveldis og 

sundurgreiningar.  

 Í Oryx and Crake er einnig fengist við tilbúin mörk innan menningar. Í verkinu 

gagnrýnir Atwood blinda nytjahyggju kapítalismans, sem birtist m.a. í rótgrónum 

hugmyndum um yfirburði mannsins gagnvart náttúrunni. Sú tvíhyggja helst í hendur við 

stærra kerfi andstæðuhugsunar sem byggir á öðrun og mismunun. Forréttindasamfélag 

Bækistöðvanna er afmarkað frá plebbalendunum undir því yfirskini að það sé gert til 
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þess að vernda starfsmenn og íbúa Bækistöðvanna frá óstöðugri veðráttu, óeirðum og 

banvænum smitsjúkdómum. Veirurnar sem sleppa í gegnum yfirþyrmandi eftirlit 

öryggisvarða Bækistöðvanna eru sagðar framandi en eru í raun búnar til á 

tilraunastofum, líkt og líftæknivörurnar sem Bækistöðvarnar þróa og framleiða. Eins og 

Susan Sontag bendir á er mikilvægt fyrir samfélagið að finna blóraböggul sem stendur 

fyrir utan samfélagið eða er hluti af minnihlutahóp sem litið er niður á í samfélaginu. 

Þannig fríar samfélagið sig ábyrgð og viðheldur mörkum sínum. En veiran í Oryx and 

Crake er afsprengi valdsins – afurð nytjahyggjusamfélags sem lítur á náttúruna sem 

óþrjótandi auðlind. Veiran er samofin formgerð samfélagsins og félagslega mengunin 

verður ekki upprætt nema samfélagsskipaninni verði kollvarpað. Að vissu leyti má segja 

að Crake hafi tekið að sér að uppræta þessa mengun í eitt skipti fyrir öll með því að 

skapa hina endanlegu plágu sem brenglar ekki aðeins menningarmæri líkamans heldur 

þurrkar þau algjörlega út – að undanskildum einum eftirlifanda. 
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