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Ágrip

Ripley-sögur Patriciu Highsmith fjalla um fágaða glæpamanninn og svikahrappinn Tom 

Ripley sem er alls ekki allur þar sem hann er séður. Hann notast við búninga, fölsk nöfn 

og lygar til þess að ná fram vilja sínum, hvað svo sem það er í hverri sögu. Hér er fjallað

um hvernig hlutverkaleikur er notaður í tveimur af sögunum, The Talented Mr. Ripley 

og Ripley's Game. Í The Talented Mr. Ripley notar Tom Ripley hlutverkaleik til þess að 

umbreyta sjálfum sér í tvífara af manni sem hann álítur að lifi eftirsóknarverðu lífi til 

þess að sleppa frá fortíð sinni – hann vill yfirgefa sjálf sem hann fyrirlítur. Í Ripley's 

Game skapar Jonathan Trevanny hlutverk sem hann getur leikið meðan hann fremur 

morð til þess að finnast hann ekki bera ábyrgð á því. Hlutverkið virkar sem skel sem ver

sjálfsmynd hans fyrir merkingu gjörða hans.

Í báðum sögunum nota persónurnar neysluvörur, föt og hugmyndir um hvernig 

aðrir sjá þær til þess að skilgreina hlutverkin sem þeir kjósa að leika og sjálfsmynd 

þeirra í andstæðu við þessi hlutverk sem þeir álíta að passi ekki við sjálf þeirra. 

Tvífaraminnið birtist nokkrum sinnum á óbeinan hátt í þessum textum í gegnum þessa 

umbreytingu frá „raunverulega“ sjálfinu yfir í hlutverkið sem þjónar einhverjum 

nauðsynlegum tilgangi.

Abstract

The Ripliad by Patricia Highsmith chronicles the adventures of the cultured charlatan 

and criminal Tom Ripley who quite often isn't who he appears to be. He uses costume, 

false names and forgeries to get his way, whatever his intent is in each story. In this 

article we examine how roleplaying is used in two of the books in the Ripliad, The 

Talented Mr. Ripley and Ripley's Game. In The Talented Mr. Ripley Tom uses 

roleplaying to transform himself into the exact double of a rich man whose life he 

wishes to emulate in order to escape from what he considers his sordid past. In Ripley's 

Game Jonathan Tevanny creates a character to play while he commits a murder. The 

character works as a sort of protective shell for his moral self-image which is meant to 

keep the meaning of his criminal actions from impacting his idea of himself.

In both of these stories Tom Ripley and Jonathan Trevanny use various 

consumer products, clothing and other factors of public and personal perception in order

to define the roles they create and to define their self-image in opposition to these roles. 

The literary device of the double presents itself indirectly through their transformation 

from their “real” self into the roles they create to do things they believe clash with their 

self image.
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Inngangur

„All the world's a stage,

And all the men and women merely players;

They have their exits and their entrances,

And one man in his time plays many parts“

-William Shakespeare, As You Like It, 2. Þáttur 7. Atriði

Fyrsta bókin um lygarann, morðingjann og falsarann Tom Ripley eftir Patriciu 

Highsmith var gefinn út 1955 og sú síðasta 1991. Í bókunum eyðir Tom miklum tíma í 

hlutverkaleik og leikur ýmsar ólíkar persónur til dæmis Dickie Greenleaf í The Talented

Mr. Ripley (1955), málarann Derwatt í Ripley Under Ground (1970) og dragdrottningu í 

The Boy Who followed Ripley (1980).  Ripley's Game (1974) og Ripley Under Water 

(1991) eru einu bækurnar þar sem Tom leikur ekki aðrar persónur, þó svo að sá Tom 

Ripley sem fólk í sagnaheiminum þekki sé afar ólíkur þeim manni sem við vitum að 

hann er fær um að vera. 

Í gegnum sagnabálkinn um Tom Ripley (ásamt hinni betur þekktu Strangers on 

A Train (1950) sem Hitchcock kvikmyndaði 1951) vinnur höfundurinn, Patricia 

Highsmith, á afar áhugaverðan hátt með getu fólks til að gera siðferðislega ranga hluti til

að framfylgja þrám sínum og þörfum, hvort sem það er morð til að koma höndum yfir 

mikinn auð, listfölsun til að viðhalda vörumerki eða launmorð til að tryggja fjárhagslegt 

öryggi fjölskyldu sinnar. Í þessari ritgerð ætla ég að fjalla um fyrstu og þriðju bókina í 

Ripley-seríunni, The Talented Mr. Ripley og Ripley's Game. 

Söguþráður The Talented Mr. Ripley er frekar einfaldur. Tom Ripley er ungur 

svikahrappur í New York sem nær að vinna sér traust ríks manns og fær það verkefni að 

finna son hans á Ítalíu. Hann finnur soninn sem kallast Dickie Greenleaf og vingast við 

hann. Vinskapurinn endist í einhvern tíma en þegar Dickie vill slíta vináttunni ákveður 

Tom að drepa hann og þykjast vera hann, þetta gerir Tom til að fela morðið og til þess 

að njóta auðs og lífstíls Dickies.

Tom tekst að þykjast vera Dickie í nokkurn tíma en loks kemur einn vinur 

Dickies Tom að óvörum, kemst að leyndarmáli hans og neyðist Tom þá til að drepa 

hann. Óheppilega tekst honum ekki að hylma yfir þetta morð og grunur lögreglunnar 

fellur á Dickie Greenleaf. Til þess að forðast að hlutverkaleikurinn komi í ljós setur Tom
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á svið sjálfsmorð Dickies og arfleiðir sjálfan sig að auði hans. Sagan endar á því að Tom

fær staðfestingu frá lögreglu og föður Dickie að falska sjálfsmorðið hafi verið tekið 

alvarlega og að hann erfi auðinn, en þrátt fyrir það er hann fullur ótta um að 

einhverntímann muni komast upp um hann.

Ripley's Game gerist sex til átta árum eftir The Talented Mr. Ripley í franska 

smábænum Villeperce þar sem Tom býr með eiginkonu sinni. Reeves Minot, 

glæpamaður sem stundaði listaverkafals með honum (umfjöllunarefni sögunnar Ripley 

Under Ground), þarf einhvern mann sem er óþekktur í undirheimum Evrópu til að 

myrða tvo mafíósa fyrir sig í Þýskalandi, Tom notast við fölsuð bréf til að dreifa 

orðrómum sem ýta undir feigðartilfinningar rammagerðarmansins og 

krabbameinssjúklingsins Jonathan Trevanny til að sannfæra hann um að taka að sér 

verkefnið. Jonathan hafði móðgað Tom óbeint í veislu svo Tom notar tækifærið til að 

lítillækka hann. Jonathan tekst að fremja fyrra morðið sem hann var ráðinn í en missir 

kjark þegar komið er að seinna morðinu og Tom grípur inn í til að fremja það fyrir hann.

Eftir morðið leita mafíósar Tom og Jonathan uppi. Þeim tekst að verjast gegn fyrstu 

mafíósunum sem þeir mæta, en í seinni árásinni hlýtur Jonathan banasár. Hann skilur 

eftir sig konu og barn sem njóta góðs af fénu sem hann fékk fyrir morðin.

Í báðum þessum sögum þjóna morð mikilvægum tilgangi og morðingjarnir 

notast við hlutverkaleiki í samhengi við þau. Tom Ripley og Jonathan Trevanny leika 

mismunandi hlutverk til að framkvæma mismunandi hluti, en þeir eiga það sameiginlegt

að fjarlægja sig frá gjörðum sínum í með því að staðfesta innra eðli með vörukaupum og

hegðun sem virðist andstæð eðli glæpamanns og að fjarlægja sjálfa sig frá gjörðum 

sínum í gegnum hlutverkaleik. Tvífaraminnið birtist í sögum þeirra beggja í gegnum 

þennan hlutverkaleik á ólíkan hátt. Til þess að skoða notkun þeirra á hlutverkaleik mun 

ég styðjast við kenningar Stanislavskís um leiklist eins og þær birtast í An Actor 

Prepares og kenningar Mikhaíls Bakhtíns um persónusköpun.
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1. Kafli

1.1. Bakhtín, Stanislavskí: Persónusköpun og sjálfssköpun

Persónurnar sem við skoðum hér, Tom Ripley og Jonathan Trevanny, þurfa báðar að 

breyta hegðun sinni og færa sig yfir í ný hlutverk til að ná fram vilja sínum. Tom þarf að

leika Dickie Greenleaf til að koma höndum yfir auð hans og Jonathan þarf að gerast 

launmorðingi til að fá mikið fé handa konu sinni og barni. Til þess að geta gert þetta 

kjósa þeir báðir að skapa persónur sem hæfa tilgangi  þeirra. Þó svo að auðveldara sé að 

sjá það í Tom Ripley sem tekur sér nafn látins manns og líkir nákvæmlega eftir hegðun 

hans, þá tel ég að líta eigi á Jonathan í morðatriðinu í þýsku lestarstöðinni sem leikara í 

hlutverki ákveðinnar erkitýpu en það er útskýrt nánar í kafla 2.2.

Til þess að skilja hvernig báðar persónurnar skapa hlutverkin sín þá tel ég að 

nauðsynlegt sé að leita í rit Mikhaíls Bakhtíns og Konstantíns Stanislavskís. Þrátt fyrir 

að Bakhtín hafi ekki skrifað mikið um leiklist þá er þó nokkur umfjöllun um 

persónusköpun í ritgerðinni „Höfundurinn og hetjan á fagurfræðilegu athafnasviði“ (r. 

Avtor í geroj v estetískeskoj dejatelností). Umfjöllun Bakhtíns byggir á tvenndinni Ég 

og Aðrir. Ég er einfaldlega þú sjálfur, einstaklingurinn sem skoðar heiminn í kringum 

sig og hugsar um hann, Aðrir eru ekki einfaldlega aðrir einstaklingar heldur er Aðrir  

formið sem Ég set mannkynið í heild sinni í, hvort sem það eru lesendur sögu sem Ég 

tala til, persónur sem Ég skapa eða manneskjur sem Ég þekki og á minningar um: „It is 

about the other that all the stories have been composed, all the books have been written, 

all the tears have been shed [...] It is only others who are known, remembered, and 

recreated by productive memory, so that my own memory of objects, of the world, and 

of life, could also become an artistic memory.“1 

Þrátt fyrir að texti Bakhtíns fjalli beint um sköpun persóna í bókmenntum, þá er 

sköpunarferlið byggt á öðrunarferli sem hann telur að eigi sér stað í öllum samskiptum á

milli fólks, þar sem að við einföldum síbreytilegan einstaklinginn niður í skilgreinda 

persónu sem við teljum okkur skilja á einhverju stigi, til dæmis með því að eigna 

einstaklingnum nokkur einfölduð einkenni sem við teljum að sýni kjarna hans þó svo að 

okkar eigið flókna innra líf og þversagnakenndu hegðunarmynstur ættu að sýna fram á 

að svo einfaldur einstaklingur getur ekki verið til. Persónan, ásamt því að vera 

1 Mikhail Bakhtin, „Author and Hero in Aesthetic Activity,“ þýð. Adam Liapunov. Art and 
Answerability, ritstj. Michael Holquist og Vadim Liapunov (Texas: University of Texas, 1990), bls. 
111-112.
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byggingareining í texta, er því leið fyrir okkur til skilgreina annað fólk og gera það part 

að skiljanlegri heimsmynd. Þetta öðrunarferli er ekki einungis til þess að skapa 

skilgreindar persónur  úr öðru fólki heldur birtist það líka í þroska einstaklings og 

sköpun hans á sjálfsvitund á spegilstiginu,2 þar sem hann skapar ímynd af því hvernig 

aðrir sjá sig í gegnum samskipti við foreldra, ættingja, vini og aðra, þar sem hann notast 

við viðbrögð þeirra til að ímynda sér sjónarhorn þeirra á sjálfan sig. Einstaklingurinn 

þarf að ímynda sér hvernig aðrir sjá sig til að skilja samhengi sitt við mannkynið sem 

heild.3

Falseness and the lie, inescapably peering through one's interrelationship with 

oneself. The external image of thought, of felling, the external image of the 

soul. It is not I who look at the world with my own eyes from within, but I look 

at myself with the eyes of the world, with the other's [chuzhie] eyes; I am 

possessed by the other. Here, there is no naïve wholeness of the external and 

internal. To catch a glimpse of one's own in-absentia image. The naiveté of the 

fusion of oneself and another in the mirror image. The surplus of the other. I do 

not have a point of view on myself from without; I do not have access to my 

own inner image. From my eyes peer out the eyes of the other [chuzhie].4

Sköpun persónunnar er ferli í þremur skrefum samkvæmt Bakhtín. „The first step is the 

establishment of a connection, whereby one person observes another. The second is 

where one person 'enters into' the life (vzhivanie – literally 'living into') of the other in 

order to experience it from the inside [...] After this empathetic stage, the author returns 

to his place outside the hero-to-be in order to create the artistic image.“5

Samkvæmt umfjöllun Brian Poole um persónusköpunarferli Bakhtíns er það 

byggt á hugmyndum rússneska heimspekingsins Nicolai Hartmann sem lagði fram þá 

fullyrðingu að þó að hægt sé að nota ímyndunarafl sitt til að setja sig í stöðu annarra og 

nálgast veraldlega upplifun þeirra, þá sé ekki mögulegt að skilja þessa upplifun fyrr en 

við snúum aftur í eigið hugarástand.6 

2 Skv. Lacan er spegilstigið þroskastig sem á sér stað á 6-18 mánaða aldri og er kennt við það að á þessu
stigi byrjar barnið að þekkja sjálft sig í speglinum og kannast við það að það er ekki einungis fært um 
að skynja heldur getur líka verið skynjað. Kenningar Lacan um spegilstigið birtust fyrst á prenti 1949 í
Revue Francais de Psychoanalyse. Sjá Malcolm Bowie, Lacan, (London: Fontana Press 1991), bls. 
17-40.

3 Dick Mccaw, „Paradoxes of Acting,“ New Theatre Quarterly, 30, 1 (Feb 2014): bls. 30-1.
4 Mikhail Bahktin, „Selections from the Wartime Notebooks: “A Person at the Mirror,”“ þýð. Irina 

Denischenko og Alexander Spektor, í Slavic and East European Journal 61,2 (sumar 2017): bls. 217.
5 Dick Mccaw. „Paradoxes of Acting,“ bls. 31.
6 Brian Poole, „From Phenomonology to Dialogue,“ Bakhtin and Cultural Theory, ritstj. Ken Hirschkop
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In Hartmann’s language: ‘The subject thus cannot “grip” the object without 

leaving itself (transcending itself); but it cannot be conscious of what has been 

grasped without being back again in its own sphere. Thus the cognitive function

may be represented in a tripartite act: as a going outside, a being outside the self

and a return of the subject to itself.’7

Með öðrum orðum mætti segja að þrátt fyrir að hægt sé að lifa sig inn í aðstæður annars 

með ímyndunaraflinu, þá þurfum við að kannast við að það sé einungis túlkun manns 

sjálfs, ímynd sem að getur mögulega nálgast viðfangið en getur aldrei fangað það 

algerlega því hún er mótuð af okkar eigin hugarástandi og skynjun. Skilningur okkar á 

einstaklingnum er því ekki einungis falinn í ímyndun okkar af hugarástandi hans, heldur

í því hvernig hann birtist okkur og öðrum.

Kenning Stanislavskís um persónusköpun fyrir leikara á leiksviðinu er afar lík 

ferlinu sem Bakhtín lýsir. Persónusköpun felst í því að skoða fyrst textann og hlutverkið 

sem skal leikið (þetta getur falið í sér að skoða raunverulega manneskju sem innblástur 

fyrir hlutverkið) og bera kennsl á gjörðir þeirra og tilfinningar og leita innra með sjálfum

sér eftir upplifunum og tilfinningum sem gera manni kleift að nálgast hugarástand 

persónunnar og deila vitund hennar. Ólíkt Bakhtín telur Stanislavskí það ónauðsynlegt 

að snúa aftur í stöðu áhorfanda eftir að tenging hefur verið fundin við persónuna, það 

telur hann að leiði til þess að leikurinn breytist úr eftirlíkingu á persónunni yfir í leik á 

staðnaðri ímynd hennar. Frekar telur hann nauðsynlegt að finna leið til þess að lifa sem 

persónan aftur og aftur og taka ákvarðanir í leik byggðar á hugsanaferlunum og 

hvötunum sem leikarinn hefur fundið í persónunni og upplifa þannig tilfinningar 

persónunnar á nýjan hátt í hvert sinn sem atriði er leikið. Leikarinn á ekki að skapa 

staðnað form af persónunni sem hann leikur á sama hátt aftur og aftur.8

You should first of all assimilate the model. [...] You study it from the point of 

view of the epoch, the time, the country, the condition of life, background, 

literature, psychology, the soul, way of living, social position and external 

appearance [...] All this work on your material will help you permeate it with 

og David Shepherd (Manchester: Manchester University Press, 2001.), bls. 109-35.
7 Ibid. bls 121.
8 Constantin Stanislavsky, An Actor Prepares, þýð. Elizabeth Reynolds Hapgood, (Glasgow: The 

University Press, 1936), bls. 12-32.
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your own feelings. Without this you will have no art.9

Sköpunarferlið felst því í rannsókn á viðfanginu og endursköpun ímyndaðs innra lífs 

þess í leikaranum með hans eigin tilfinningum. Áhugavert er að minnast á það að í 

þessari lýsingu á rannsókninni þá virðist meirihluti hennar beinast að ytri þáttum 

persónunnar - útliti, stöðu, lifnaðarháttum og samfélaginu sem hún tilheyrir. Þessi 

áhersla á ytri þætti er kannski ekki skrýtin úr því að leikarinn þarf að skapa líkamsburð 

og hegðun fyrir persónuna sem áhorfendur myndu taka alvarlega. En þetta bendir líka til

þess hve mikilvægir þessir ytri þættir eru í því að skapa ímynd einstaklingsins fyrir 

okkur.

Þó svo að aðferðin sem Stanislavskí talar um sé ætluð fyrir leikara sem vill skapa

hlutverk á sviði, þá tel ég að hún sé einnig að nokkru leyti yfirfæranleg á ákvarðanir sem

einstaklingur tekur í því hvernig hann klæðir sig og hegðar sér. Þetta birtist í 

ákvörðunum um hvernig við eigum að haga okkur í mismunandi samskiptum (í starfi, í 

samkvæmum, við ættingja og/eða vini) sem ráðast sjaldan af raunverulegri 

tilfinningalegri afstöðu gagnvart þeim sem rætt er við heldur af samfélagslegum og 

stöðu-tengdum þáttum. Til þess að hegðunin sem þú notar í mismunandi aðstæðum sé 

tekin alvarlega þá er nauðsynlegt að ímynd þín sé tekin alvarlega - ímynd sem þú 

myndar í gegnum þann fatnað sem þú klæðist og vörur sem þú notar. Ég tel að þessar 

kenningar um persónusköpun á leiksviði og í skáldskap nái ekki einungis yfir leikara og 

höfunda heldur einnig yfir ákvarðanir venjulegra einstaklinga um hegðun sína, útlit og 

eignasöfnun og birtist frekar skýrt í bæði Jonathan Trevanny og Tom Ripley, þar sem að

þeir notast báðir við hvernig þeir halda að aðrir skynji sig til sjálfskilgreiningar. Í báðum

tilfellum tel ég líka að þessi persónusköpun sem persónurnar sjálfar stunda leiði til þess 

að þær nýti tvífaraminnið til að gera það sem þeir vilja gera.

Tvífarinn er bókmenntahugtak sem er jafngamalt og bókmenntirnar sjálfar. það 

kemur fram í ýmsum goðsögum, en notkun tvífaraminnisins náði hátindi í sagnaskrifum 

á 19. öld. 

Tvífarinn getur verið augljós endurgerð persónu, eins konar skuggi, málverk 

eða spegilmynd; hann getur verið annar en persónan og jafnvel gerólíkur henni 

en tengdur henni órjúfanlegum böndum; loks er líka talað um tvífara þegar sami

maður tekur á sig mismunandi gervi, geymir tvo menn, og er sagan um Dr. 

9 Ibid. bls. 21.
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Jekyll og Mr. Hyde eflaust frægasta dæmið um þá notkun tvífaraminnisins.10

 

Það eru nokkur dæmi í sögunum af Tom Ripley um að hann gerist tvífari annars og ég 

fjalla nánar um eitt tilfelli af því í kafla 1.2.. Í báðum bókunum sem fjallað er um í hér 

birtist tvífaraminnið á nokkuð óbeinan hátt þegar að persónur taka á sig mismunandi 

gervi til þess að gera hluti sem þær telja nauðsynlega, en þeim finnst annaðhvort gervin 

eða gjörðirnar ógeðslegar. Þegar Tom Ripley þarf að tala við lögregluna skapar hann 

yfirblásna og ýkta útgáfu af sjálfum sér sem endurspeglar þó nokkra sjálfsfyrirlitningu 

Það er endursköpun á sjálfsmynd hans og virkar sem tvífari. Þegar Jonathan Trevanny 

ákveður að fremja morð þá skapar hann persónu sem hann getur leikið á meðan hann 

fremur morðið, þessi persóna er tvífarinn hans.

1.2. Persónan í óvissri stöðu: Leikarinn og lesandinn Tom 
Ripley

Þegar við reynum að ræða um það hvað persóna sé þá spretta upp ýmis vandamál. 

Hvernig á að skilgreina hana? Ef við fjöllum einungis um hana út frá þeim atriðum sem 

birtast í textanum sjálfum, svo sem útlits-og persónulýsingum og aðgerðum sem virðast 

sýna hvað persónan er fær um, þá verður að spyrja hvort hægt sé að tala um þetta 

samansafn einkenna sem raunverulegan einstakling sem lifir fyrir utan söguna sem hann 

tilheyrir. Þá er auðvitað vandamálið að aðstæður sagna eru í eðli sínu óeðlilegar, að 

minnsta kosti þegar kemur að bókmenntagrein glæpasagna sem Ripley-sögur Highsmith

falla undir. Hve mikið af hegðun persónu er einfaldlega tól fyrir framvindu sögunnar og 

er þá hægt að kalla þá hegðun ótengda raunverulegu persónunni? Ef það er hægt að tala 

um raunverulega persónu. Ef það er ekki hægt og persónan er raunverulega einungis 

skipulagt samhengi lýsinga og aðgerða sem þjóna textanum, er þá hægt að tala um 

einstakar persónur?

Þetta vandamál verður ekki endanlega leyst en ég tel að Rimmon-Kenan hafi 

lausn sem nær saman þessum andstæðum pólum, persónan sem raunverulegur 

einstaklingur og persónan sem textatæki. „In the text characters are nodes in the verbal 

design; in the story they are – by definition – non (or pre-) verbal abstractions, 

constructs. Athough these constructs are by no means human beings in the literal sense 

of the word, they are partly modelled on the reader's conception of people and in this 

10 Halldór Guðmundsson, „Hamhleypur og samgenglar: Um tvífara í bókmenntum,“ Tímarit Máls og 
Menningar 51, 3 (1990): bls. 24.
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they are person-like.“11 Persónan er abstrakt form af manneskju, oft dregið af einhverri 

raunverulegri ímynd, partur af skipulögðu formi textans. Mikilvægasti partur 

persónunnar er hinsvegar í samhengi við lesandann, að hún nái að framkalla þau áhrif 

hjá honum að hann upplifi að hann sé að fylgjast með einstaklingi sem hægt er að eigna 

einhvern raunveruleika. Tilgangur persónu er því að vera ímynd með merkingu sem nær 

út fyrir bókstaflegar lýsingar og aðgerðir.

Persónan Tom Ripley vekur samt upp þó nokkrar spurningar í samhengi við 

þessa skilgreiningu, sérstaklega vegna þess að afar stór partur af persónu hans er geta 

hans til að leika aðra einstaklinga og aðskilja stóra parta lífs síns hvorn frá öðrum.

Ripley er alltaf persóna í miklu ósætti við eigið sjálf. Hann er munaðarleysingi 

sem hafnar sambandi við eina ættingjann sem hann á eftir, hann hafnar vinum sínum í 

New York á þeim forsendum að þeir séu ekki nógu góðir fyrir hann og þegar hann fær 

tækifæri til að losna úr gömlu lifnaðarháttum sínum þá er hann tilbúinn til að losa sig 

við allt sem hægt er að kenna við hann. Þegar að Ripley á kost á að komast yfir auð þá 

kemur hann höndum yfir hann með því að umbreyta sér í Dickie Greenleaf og eigna sér 

stöðu hans sem fágaður meðlimur af efri stétt Bandaríkjanna í skemmtiferð um 

Evrópu.12

Það sem við sjáum í þessari höfnun á sjálfinu og auðveldu umbreytingu er óræð 

staða persónunnar í Ripley-sögum Highsmith. Hún er ekki föst skilgreinanleg eining 

sem birtist í gegnum framvindu textans, heldur er persónan í stöðugri umbreytingu. Það 

er skýrt í köflunum þar sem að Ripley leikur Dickie að honum tekst að sannfæra aðra 

um stöðu sína, hvort sem það er starfsfólk American Express eða amerískir ferðamenn 

sem hafa heyrt um Dickie Greenleaf en aldrei hitt hann. Það sem virðist mikilvægast er 

að hann hefur sannfært sjálfan sig um stöðuna, jafnvel ef hann lítur einungis á hana sem 

leikaraskap. „Every moment to Tom was a pleasure, alone in his room or walking the 

streets of Rome, when he combined sightseeing with looking around for an apartment. It

was impossible to ever be lonely or bored, he thought, so long as he was Dickie 

Greenleaf.“13

Það sem við verðum samt að hafa í huga varðandi leikaraskap Tom er hversu 

mikið vægi hann leggur í sína eigin túlkun á Dickie sem við sjáum samt að stenst ekki 

þær lýsingar sem við fáum af  Dickie í raunveruleika textans frekar en ímyndun Tom. 

11 Shlomith Rimmon-Kenan, Narrative Fiction: Contemporary Poetics, (London: Routledge, 1983), bls. 
33.

12 Eric Targan, „Identity theft: The Amoral vision of Patricia Highsmith,“ Midwest Quarterly 56,4 
(2015): bls. 309-10.

13 Patricia Highsmith, The Talented Mr. Ripley, (London: Vintage books, 1999), bls. 107.
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Til dæmis mætti nefna fyrstu lýsinguna á Dickie sem birtist í textanum. „Tom had never

seen [Dickie's boat drawings], but he could see them now, precise draughtsman's 

drawings with every line and bolt and screw labelled, could see Dickie smiling, holding 

them up for him to look at.“14 Þessi stutta lýsing er algjörlega skálduð af Tom út frá 

stuttum kynnum af Dickie í samkomu, en hún gefur ímynd af Dickie sem 

samviskusömum hönnuði og einstaklingi sem hefur mikla þörf fyrir samþykki annarra 

en sérstaklega þó samþykki Toms. Þessi lýsing birtist áður en Tom og Dickie kynnast 

almennilega, svo það ætti ekki að koma á óvart að hún er algjörlega röng. Lýsingarnar 

sem við fáum á málverkum Dickie, að þau séu „wild and hasty and monotonously 

similar“15 benda til þess að hann skorti gjörsamlega aga í myndrænni hönnun, sé frekar 

að flýta sér að skapa myndirnar en að hugsa um þær og þrátt fyrir að Dickie sé almennt 

vinalegur, þá er skýrt að hann hefur raunsæja sýn af sjálfum sér og hefur litla þörf fyrir 

samþykki annarra. „'I won't ever set the world on fire as a painter,' Dickie said,'but I get 

a great deal of pleasure out of it.'“16

Þrátt fyrir að fyrstu hugmyndir Tom um Dickie standist ekki raunveruleikann, þá

þýðir það ekki að kynnin við Dickie leiði til raunsærri hugmynda um hann. Til dæmis 

mætti nefna atriðið þar sem Tom klæðist fötum Dickie og leikur rifrildi við Marge, nána

vinkonu Dickie, sem endar á því að hann leikur það að Dickie myrði hana svo hún geti 

ekki komið upp á milli þeirra.17 Þessi leikaraskapur stenst ekki raunveruleikann af því að

hún er mistúlkun Tom á sambandi Dickie við bæði hann og Marge. Hann virðist hafa 

túlkað það sem ætti að vera augljóst að er frekar grunn vinátta milli sín og Dickie sem 

djúpt vitsmunalegt samband á þróunarstigi og að það þurfi einungis að sýna þolinmæði 

þar til Dickie sé tilbúinn til að taka næsta skrefið. „He had lots of funny stories to tell 

Dickie [...] They went for a sail on Dickie's boat every day. There was no mention of a 

date when Tom would be leaving [...] Tom kept out of Dickie's way when Dickie 

wanted to paint and he was always ready to drop whatever he was doing and go with 

Dickie for a walk or a sail or simply sit and talk.“18 Sambandið við Marge virðist hann 

skynja sem einhverskonar líflaust ástarsamband sem Dickie gæti leyst upp hvenær sem 

er en afar lítið í textanum sjálfum bendir til þess að samband þeirra sé nokkuð meira en 

vinátta og kossar þeirra virðast staðfesta samband þeirra sem kynlaust - kossar á 

14 Ibid. bls. 6.
15 Ibid. bls. 51.
16 Ibid. bls. 51.
17 Ibid. bls. 67.
18 Ibid. bls. 61.
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kinnina.19

Þessi ranga túlkun á persónuleika og samböndum Dickie leiðir okkur þá að því 

sem Tom tekst að túlka rétt sem er útlit og viðmót Dickie. Við sjáum þetta í fyrsta lagi á 

umfjöllun hans um ýmis svipbrigði Dickie, til dæmis „his parted lips looked like 

Dickie's lips when he was out of breath from swimming, drawn down a little from his 

front teeth.“20 Og í öðru lagi í gegnum umfjöllun hans um fatnað og eignir Dickie. „Tom

had had his suit copied from Dickie's, and it had been made by the same tailor in 

Mongibello.“21 „He had wanted to take all of Dickie's possessions.“22 

Wonderful to sit in a famous cafe, and to think of tomorrow and tomorrow and 

tomorrow as Dickie Greenleaf! The cufflinks, the white silk shirts, even the old 

clothes – the worn brown belt with the brass buckle, the old brown grain-leather

shoes, the kind advertised in Punch as lasting a lifetime, the old mustard-

coloured coat sweater with the sagging pockets, they were all his and he loved 

them all. And the black fountain pen with little gold initials. And the wallet, a 

well-worn alligator wallet from Gucci's. And there was plenty of money to go in

it.23

Þessi rétta túlkun gerir honum kleift að skapa sannfærandi útgáfu af Dickie og 

aðferðin sem hann notar til að skapa hana minnir afar mikið á það sem Stanislavsky 

kallaði „list lýsingarinnar“ (e. Art of Representation, r. Predstavlenie). Hún byggist á 

því að leikarinn rannsakar viðfang sitt til hins ítrasta. Hann skoðar menningarlegt og 

félagslegt samhengi viðfangsins sem og útlit þess. Hann rannsakar einnig orðanotkun og

hreyfingar til þess að hann geti líkt eftir þeim sem best. Þegar að leikarinn hefur 

rannsakað viðfangið eins ítarlega og hann getur þá skapar hann persónuna sem hann 

leikur, fullkomnar þá ímynd persónunnar og þann hugarheim sem aðgerðir persónunnar 

eiga að spretta úr. Aðferðin leitast eftir því að skapa fasta ímynd persónunnar sem 

leikarinn getur auðveldlega komist í aftur. Vandamálið með þessa aðferð er að þegar að 

persónan hefur verið sköpuð þá er hún stöðnuð, því leikarinn hefur ekki raunverulega 

leitast eftir því að skapa raunverulegt innra líf persónunnar sem hann getur heimsótt 

aftur og aftur, unnið sig í gegnum og þannig þróað hana áfram af innblæstri. Innri 

19 Edward A. Shannon, „“Where was the sex?” Fetishism and dirty minds in Patricia Highsmith's “The 
Talented Mr. Ripley,”“ Modern Language Studies 34,1/2 (2004): bls. 20.

20 Highsmith, The Talented Mr. Ripley, bls. 68.
21 Ibid. bls. 97.
22 Ibid. bls. 101.
23 Ibid. bls. 110-11.
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þversagnir persónu geta ekki verið til í aðferðinni.24 

Í túlkun Tom á persónu Dickie er hægt að sjá einfalda þrá eftir lífsgæðum og 

peningum, en ef við skoðum ánægjuna sem Tom fær af því að vera Dickie („Every 

moment to Tom was a pleasure [...] so long as he was Dickie Greenleaf“25) og þau 

augnablik í textanum þegar að hann þarf að bera kennsl á sjálfan sig sem Tom Ripley þá

verður frekar skýrt að það sem er í gangi hér er fögnuður yfir því að yfirgefa gamla og 

skammarlega persónu og eigna sér nýtt yfirborð frá öðrum einstaklingi. Þetta sjáum við 

af því þegar að Tom þarf loks að yfirgefa persónu Dickie og verða aftur Tom þá verður 

hann afar neikvæður. „He hated becoming Thomas Ripley again, hated being nobody, 

hated putting on his old set of habits again, and feeling that people looked down on him 

[...] He hated going back to himself as he would have hated putting on a shabby suit of 

clothes.“26 Umbreytingin yfir í Tom Ripley, hans „raunverulega“ sjálf, krefst síðan 

líkamlegra breytinga og ýkinga. „He might play up Tom a little more, he thought. He 

coud stoop a little more, he could be shyer than ever, he could even wear horn-rimmed 

glasses and hold his mouth in an even sadder, droopier manner [...] Tom decided to rinse

his hair again in a stronger solution of henna, so that it would be even darker than his 

normal hair.“27 Þetta er í skýrri andstöðu við umbreytingu hans í Dickie sem krefst afar 

lítillar vinnu. „He had done very little artificially to change his appearance, but his very 

expression, Tom thought, was like Dickie's now.“28 

Í þrá sinni eftir að lifa lífi bandaríska erfingjans hefur Tom breytt sjálfum sér í 

ófullkominn tvífara Dickie. Með því að tileinka sér yfirborðseinkenni Dickie og taka 

nafn hans fær Tom tækifæri til að lifa lífi ólíku því sem hann þekkti áður, þetta minnir 

afar mikið á skipti lögfræðingsins Siebenkäs við listamanninn Leibgeber í sögunni 

Seibenkäs sem gerðu honum kleift að lifa spennandi næturlífi. Hinsvegar minna seinni 

skiptin, þegar Tom verður að vera Tom aftur, frekar á Dr. Jekyll og herra Hyde þar sem 

að Dickie persóna Tom virðist vera andlitið sem hann myndi helst kjósa að sýna 

heiminum en breytingarnar sem hann gerir til að fólk kannist örugglega við hann sem 

Tom Ripley - það að lita hárið á sér dökkt, geifla sig, setja nánast á sig kryppu og ýkja 

persónueinkenni sín - benda til þess að hann sjálfur sé Hyde-fígúra. Það sem hann telur 

vera sitt raunverulega sjálf sem aðrir myndu kannast við er einföld, ýkt persóna byggð á 

mikilli sjálfsfyrirlitningu og er algjör andhverfa einfalda, jákvæða tvífarans sem hann 

24 Konstantin Stanislavsky, An Actor Prepares, (Glasgow: The University Press, 1936), bls. 21-2.
25 Highsmith, The Talented Mr. Ripley, bls. 107.
26 Ibid. bls. 169.
27 Ibid. bls. 175.
28 Ibid. bls. 110.
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hefur skapað af Dickie Greenleaf.29

Það sem birtist hér er að þrátt fyrir getu Tom til að þekkja manngerðir, setja 

saman lygar sem gera honum kleift að nota fólk og leika ýmis hlutverk af mikilli list þá 

er mannþekking hans á miklu yfirborðstigi með alla áherslu á ytri einkenni 

einstaklinga.30 Þetta sjáum við í atriðinu þar sem hann klæðist fötum Dickie og leikur 

morðið á Marge. Þar eru aðerðir og orð hins raunverulega Dickie hunsuð, koss Marge 

og Dickie kallaður óraunverulegur á þeim forsendum að fegurð þeirra sé ósamstæð, ein 

af mörgum vísunum í afturenda Marge sem ólögulegt og ógeðslegt fyrirbæri birtist hér. 

Viðbrögðin við kossinum sem Tom getur ekki sætt sig við eru að klæða sig í föt Dickie 

og taka þar með á sig ytra form hans og leika atriðið eins og Tom álítur að það hefði átt 

að vera. Hér virðist hann annaðhvort vera svo ófær um að skilja vilja annarra eða 

einfaldlega óviljugur til að skilja vilja Dickie að hann notast við þau fagurfræðilegu 

stöðutákn sem fatnaðurinn er til að endurskilgreina samband Dickie og Marge sem 

ómögulegt, breyta Dickie í mann sem gæti aldrei raunverulega tengst manneskju með 

verri smekk heldur vill mynda sambönd við fólk með sama efri stéttar smekk og hann 

sjálfur, í þessu tilfelli ímyndar Tom sér að það eigi við hann sjálfan. Michel Maffesoli 

talar um hvernig fagurfræðin getur blekkt fólk á þennan hátt og fengið það til að trúa á 

útlit og stöðutákn sem staðfestingu á persónuleika fólks, jafnvel ef að innri þversagnir 

fólks gera þessar skilgreiningar fagurfræðinnar ómögulegar.31

[L]'emotion esthétique peut servir de cient. Bien súr, celui-ci cimentera à partir 

d'éléments objectifs: Travail, action militante, fétes groupales, uniformes 

vestimetaires, action corilatives, etc. Mais ces éléments ne seront que des 

prétextes légitimant le rapport à autrui.32

Þessi trú á merkingu útlits og félagslegrar stöðu Dickie skapar ímynd hans. Dickie ber 

sjálfur mikla ábyrgð á þessari ímynd í gegnum tilraunir sínar til sjálfsskilgreiningar, í 

gegnum þrá eftir sportbifreið (sem víkur síðan fyrir heimilislegum ísskáp), tilraunir til 

bóhemslífs með búsetu í ómerkilega bænum Cortina (seglbáturinn er í andstöðu við 

29 Halldór Guðmundsson, „Hamhleypur og samgenglar: Um tvífara í bókmenntum,“ bls. 32-35
30 Donald Pizer, „Patricia Highsmith's The Talented Mr Ripley: The Literary Subtext,“ South Carolina 

Review 44, 1 (September 2011): bls. 52.
31 Michel Maffesoli, Au Creux Des Apparances, (Paris: PLON, 1990), bls. 28-9.
32 Ibid. bls. 29. þýð. Fagurfræðilega tilfinningin getur þjónað sem stífir. Auðvitað mun hún fastmóta 

skilgreiningar út frá veraldlegum þáttum: starf, hernaðaraðgerðir, hópfögnuðir, einkennisfatnaður, 
samsvarandi aðgerðir, o.s.frv. En þessir þættir verða allir fyrirsjáanlegir og munu skapa réttlætingu á 
samböndum okkar við aðra.
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bóhemlíf), vinskap við djasstónlistarmenn og utangarðsmenn (án þess þó að losa sig við 

gamla vini frá Bandaríkjunum eins og hinn grófgerða og lostafulla Freddie) og áhugi á 

málaralist (sem hann tekur samt fram að sé einungis dægrastytting). Dickie reynir að 

skilgreina sjálfan sig sem sjálfstæðan, bóhemískan einstakling með sumum gjörðum 

sínum, en með öðrum skilgreinir hann sig sem bandarískan erfingja sem er ómeðvitaður 

um stöðu sína. Það er skýrt að Dickie sjálfur leikur mörg hlutverk sem hann reynir að 

skilgreina í gegnum smekk, fatnað, orð og gjörðir og að þessi hlutverk eru í andstöðu 

hver við önnur.33

Með því að myrða Dickie og skapa ímynd af honum byggða einungis á 

fagurfræðilegum smekk hans, orðanotkun og stöðu hans tekst Tom að koma reglu á 

óreiðu einstaklingsins. Hann skapar yfirborð sem hunsar undirliggjandi þversögn 

sálarlífsins (ást á móður sem kallar hann heim sem stangast á við þrá eftir því að lifa 

spennandi lífi í Evrópu, mótun sambanda við aðra meðlimi af stétt sinni sem stangast á 

við þrá eftir friði og ró í Cortina, fyrirtæki föðurins sem stangast á við áhuga á málarlist)

og býr þannig til reglulegan einstakling úr óreglunni sem einkennir líf þeirra beggja.

33 Ibid. bls. 131-3.
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2. Kafli

2.1. Staðfesting sjálfsins í gegnum ytri þætti

Oft kemur fyrir þegar Trevanny og Ripley þurfa að horfast í augu við myrkan undirtón 

raunveruleikans að þeir reyna að bægja honum frá með hugsun um hversdagslega hluti. 

Til dæmis eftir að Reeves býður Trevanny launmorðsverkefni í fyrsta sinn, þá kaupir 

hann brauð fyrir fjölskylduna og ræðir við eiginkonu sína um veggfóður. 

Had Simone asked him to buy anything? Bread, perhaps. Jonathan went into the

boulangerie and bought a long stick. The familiar chore was comforting. [...] 

Simone talked about a wallpaper sale at a shop near where she worked. [...] she 

had seen a beautiful mauve and green pattern, very light and art nouveau.34

Umfjöllun um veggfóðrið kemur síðan aftur þegar Trevanny hefur fengið staðfestingu 

frá lækni sínum að beinmergssjúkdómur hans sé að versna. „The Trevanny's narrow 

house, blue-grey in the dusk, showed no lights. It was a rather sombre house [...] But 

now it struck Jonathan that five years of their occupancy hadn't really defeated the 

gloom. New wallpaper would brighten the bedroom, yes, but that was only one room.“35 

Hér birtist ákveðið vonleysi yfir stöðu hans, að Trevanny muni deyja og að hann hafi 

áorkað nánast engu á ævi sinni og að hann muni ekki skilja neitt eftir fyrir fjölskyldu 

sína. Þetta birtist hér í umfjöllun um veggfóður sem bætir stöðu eins herbergis en breytir

samt heildinni ekki til hins betra.

Veggfóðrið og brauðkaupin vísa í staðlaðan hversdagsleika lífs Trevanny. Við 

sjáum í gegnum vörurnar sem hann kýs að kaupa að hann álítur sjálfan sig vera franskan

og leggur sig fram við að taka þátt í því sem hann telur vera franskt. Þetta birtist 

mögulega skýrast í sígarettunum sem hann kýs að reykja, Gitane. Gitane og Gauloises 

sígarettur eru álitnar sígarettur þjóðrækinna Frakka út af tengingu þeirra við franska 

herþjónustu frá 1910, en ólíkt Gauloises eru Gitanes auglýstar sem sígarettur fræga og 

fína fólksins, sígarettur listamanna.36 Með Gitanes merkir Trevanny sig þá bæði sem 

Frakka og sem listrænan einstakling, hann hafnar Gauloises þegar honum eru boðnar 

34 Patricia Highsmith, Ripley's Game, (London: Vintage books. 1999), bls. 33.
35 Ibid. bls. 39.
36 Marie Bardot De Lon, „Gauloises or Gitanes? A French smoking Guilty pleasure,“ 30 Glorieuses, 25 

júlí 2015. http://www.30glorieuses.com/single-post/2015/07/27/Gauloise-or-Gitane-A-French-
smoking-guilty-pleasure
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þær, þótt ástæðan fyrir því sé líklega að Tom Ripley er að bjóða þær.37 Þessi tvennd 

Gauloises og Gitane er ekki alveg endanleg, ef Tom Ripley hefði trú á henni myndi hann

líklegast reykja Gitane enda er hann afar listrænn glæpamaður, hinsvegar undirstrikar 

hún andstæðu Ripley og Trevanny eins og Ripley skilur hana.

Trevanny told Tom about starting an antique shop in France with an English 

chum [...] Tom thought it probable that Trevanny had heard the Dickie 

Greenleaf story [...] Possibly Trevanny knew that Tom got some income from 

what Dickie Greenleaf had left in his will [...] Trevanny lit a Gitane. He had 

large hands. He was the type who could wear old clothes, unpressed trousers, 

and still have the air of a gentleman. [...] Tom temembered Trevanny's wife, an 

attractive woman who looked steady and devoted, the kind of woman who 

would never push her husband to better his situation, never nag at him to earn 

more money. In her way, Trevanny's wife was probably as upright and decent as

Trevanny himself. Yet Trevanny had succumbed to Reeves' proposal. That 

meant that Trevanny was a man who could be pushed or pulled in any direction,

if one did it intelligently.38

Ímyndin sem birtist er af fátækum en raunverulega fáguðum manni, einhverjum sem á 

ekki mikið en hefur fengið það heiðarlega. Þetta er í skýrri andstöðu við þá sjálfsmynd 

sem við sjáum í hugmyndunum sem Ripley telur að Trevanny hafi um hann. 

Aðaláhersla Ripley er á hugmyndina um að hann eigi ekki rétt á því sem hann hefur, að 

því hafi verið stolið frá réttmætum, raunverulega fáguðum einstaklingum á meðan að 

hann er bara loddari af lágum stéttum, tenging við þetta birtist í vali hans á Gauloises 

sígarettum sem eru álitnar sígarettur hins grófa vinnandi mans vegna þess að þær hafa 

sterka lykt og innihalda afar dökkt tóbak. 

Andstæðan sem birtist í sígarettunum birtist líka á ákveðinn hátt í gjöfunum sem 

Trevanny og Ripley kaupa handa fjölskyldum sínum. Ripley fær sembal handa 

eiginkonu sinni, en þó frekar handa sjálfum sér.39 Semball virkar sem ákveðið listrænt 

stöðutákn og staðfesting á því sem Ripley virðist álíta sitt fagurfræðilega eðli og til 

marks um hversu mikilvæg og ánægjuleg hann telur kaupin þá tekur hann sér góðan 

tíma í að hlusta á söluræðu hljóðfærasalans, að skoða alla mismunandi sembalana og 

prófa hvernig hver og einn hljómar. Hér eru bæði varan sjálf sem Ripley kýs að kaupa 

37 Highsmith, Ripley's Game, bls. 123.
38 Ibid. bls. 92-3.
39 Ibid. bls. 135.
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og verslunarupplifunin ferli sem hann nýtir sér til þess að staðfesta fagurfræðilega fágun

sína, bæði fyrir sjálfum sér með tímanum sem hann tekur í valið og fyrir öðrum með því

að eiga nú úrelt hljóðfæri með afar sterkar tengingar við barrokk-tímabilið. Þessi 

staðfesting er líka nauðsynleg fyrir Ripley, því rétt áður en ákvörðunin um kaupin er 

gerð í textanum þá hefur hann átt samtal við glæpamanninn Reeves um hversu vel 

áætlunin um að láta Trevanny fremja morð fyrir þá hefur heppnast - morð sem Ripley 

sjálfur þurfti að fremja því Trevanny var of taugaveiklaður til að gera það. Ripley hefur 

því þurft á þeim tímapunkti að horfast í augu við hinn grófa og ófágaða heim sem hann 

hefur tengst í gegnum glæpsamlega starfsemi, þá finnur hann fyrir þörf til að staðfesta 

það sem hann álítur rétta ímynd sína á sýnilegan og fagurfræðilega fullnægjandi hátt. 

Hér birtist auðvitað ákveðin andstæða við tákn Gauloises-sígarettanna sem sígarettur 

grófra lágstéttarmanna, enda er semballinn afar fínlegt hljóðfæri - það þarf að senda 

stillara með til villu Toms því flutningar afstilla það algjörlega - en það sem andstæðu 

táknin virðast sýna er tvöfalda hlutverkið sem Ripley leikur í heimi sínum, þar sem 

setrið hans og eiginkona af góðum ættum virka sem fagurt og fágað yfirborð sem Ripley

þarf að fremja ódæðisverk til að viðhalda, þó svo að hann myndi frekar vilja viðhalda 

því með fágaðri gerð af glæpum eins og listfölsun þá er þáttaka í ógeðfelldum heim 

skipulagðrar glæpastarfsemi og ofbeldisverka nauðsynlegt til að styðja það sem hann 

virðist álíta betri glæpina. 

Til samanburðar er gjöfin sem Trevanny kaupir handa syni sínum snúðvísir, 

leikfang sem er einnig verkfræðilegt undur, að minnsta kosti er skýrt að Trevanny lítur á

leikfangið sem kennslutækifæri þegar hann útskýrir fyrir syni sínum hvaða hlutverki 

snúðvísir gegnir í skipum.40 Kaup snúðvísisins gerast stuttu fyrir seinna morðið í 

textanum og eiga sér stað á ákveðnu óvissutímabili, þegar Trevanny er ennþá að ákveða 

hvort hann muni fremja seinna morðið sem hann var ráðinn í eða ekki. Hann er á 

millistigi ákvarðanatöku, þar sem að algjör óvissa ríkir, annaðhvort fremur hann ekki 

morðið og óhreinkar því ekki samvisku sína meira en fær hinsvegar enga peninga handa 

fjölskyldu sinni eða hann myrðir og vinnur þannig fyrir fjölskyldu sinni en eykur við 

skömm sína og býður upp á það að verða mögulega drepinn af fylgdarmönnum 

skotmarks síns. Þetta óvissuástand – ákvörðunin um að taka skrefið og að sleppa því 

algjörlega - minnir afar mikið á hugarástand viðskiptavinarins, sem í verslun þarf að 

ákveða hvort hann muni gefa eftir þrá eða hvort hann leyfi samvisku sinni að stýra 

ákvörðunum sínum (hjá viðskiptavini myndi samviskan segja honum að spara pening, 

40 Ibid. bls. 137.
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hér kallar samviskan eftir öðru).41 Í þessu samhengi virkar Reeves sem sölumaður sem 

hefur tileinkað sér það hlutverk að sannfæra Trevanny um að morðin séu góð hugmynd, 

með því að gefa honum ýmis fríðindi eins og að tryggja að hann sé með 

sígarettutegundina sína, fá handa honum nýjan tweed frakka og með því að fullvissa 

hann um að launin sem honum voru lofuð séu kominn á viðeigandi reikning. Einnig 

leggur hann sig fram við það að útskýra hversvegna morðin séu réttlætanleg með því að 

gefa Trevanny bók um mafíuna og segja honum frá því hvernig Ítalirnir muni koma með

hræðilegt ofbeldi inn í annars öruggan heim fjárhættuspila í Hollandi. 

Í þessum erfiðu aðstæðum þjónar snúðvísirinn því hlutverki fyrir Trevanny að 

staðfesta stöðu hans sem góður fjölskyldumaður frekar en spilltur, glæpamaður eins og 

mennirnir sem hann umgengst í Þýskalandi.

2.2. Persónur og búningar: Trevanny á sviðinu

Það er áhugaverð tenging í textanum á milli ímyndasköpunar og Reeves Minot – 

mannsins sem ræður Jonathan Trevanny í morðin. Fyrsti vísirinn sem við fáum að 

þessari tengingu eru kaup Trevanny á hollywood chewing gum, eða „ollyvoo schvang 

gom!“42, fyrir son sinn þegar hann er á leið á fund læknis síns til að staðfesta orðróminn 

sem Reeves er að nota til að sannfæra hann um hversu lítinn tíma hann á eftir. Tyggjóið 

er ákveðin vísun til leikarskaps og sagnasköpunar sem mun skipta miklu máli í 

afskiptum Trevanny af glæpaheiminum.

Hugsun Trevanny um morðin sem hann á að fremja byggist mikið á 

hlutverkaleik og sviðsetningu. Í fyrsta sinn sem hann hugsar alvarlega um að fremja 

leigumorðin sem Reeves hefur boðið honum þá stillir hann fórnarlömbum sínum upp 

sem stöðluðum dökkhærðum, stórgerðum gangster-týpum, sem sveifla höndunum og 

geifla sig á dauðastund. “He thought of one, maybe two Mafia figures – burly, dark-

haired thugs exploding in death, arms flailing, their bodies falling.”43 Ímyndin minnir 

sannarlega á James Cagney kvikmynd en hún undirbýr Jonathan undir að taka 

ákvörðunina um að fremja morð í skiptum fyrir peninga.

Þegar Reeves býður Trevanny á heimili sitt til að sannfæra hann um það hversu 

auðveld morðin myndu reynast þá snýr athygli Trevanny einungis að innréttingu og 

41 Josh Lukin, „Identity Shopping and Postwar self-improvement in Patricia Highsmith's “Strangers on a 
Train,”“ Journal of Modern Literature 33,4 (2010): bls. 24.

42 Highsmith, Ripley's Game, bls. 34.
43 Ibid. bls. 42.
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útliti heimilisins sem gefur honum innblástur fyrir endurinnréttingu síns eigins 

heimilis.44 Þegar Trevanny gengur síðan um götur Hamborgar virðist hann vera 

staðsettur fyrir utan borgina á meðan hann skoðar hana, það fyrsta sem hann tekur eftir 

er risastór bjórauglýsing og þegar hann sér fínt kaffihús sem honum líst vel á þá getur 

hann einhverra hluta vegna ekki farið inn á það.45 Það virðist sem að heimur Reeves 

verði þá fyrir Trevanny algjörlega falskur og ótraustverður, hann efast um að 

læknaskýrslan sem hann á að fá sé raunveruleg og að það sem virðist vera vatn á heimili

Reeves geti verið vatn. „There was a glass of what looked like water on his bed-table 

[...] Jonathan took a sip from the glass and confirmed that it was indeed water.“46 Þessi 

efi um allt saman fær síðan Trevanny til að hylja augu sín með blautu handklæði til þess 

að þurfa ekki lengur að horfa á umheiminn. „He turned back in the direction of his hotel,

taking the shortest way possible. [...] [H]e took his shoes off, went into the bathroom 

and wet a towl, and lay down with the towel across his forehead and eyes. [...] It 

couldn't be true. [...] Reeves' Minot seemed to live in a world of fantasy.“47 Þessi tenging

Reeves við hið fantasíska og óraunverulega er kannski skýrust þegar tenging hans við 

Ripley er skoðuð, en Reeves birtist fyrst í texta Ripley Underground þar sem að hann er 

afar nátengdur listfölsunarhring sem Ripley tilheyrir, hlutverk Reeves þar var að selja 

fölsuð málverk. Tengingin við það að sannfæra aðra um ágæti falsaðra mynda er því 

þegar til staðar. 

Þetta óáreiðanlega eðli mynda í heimi Reeves er líka skýrt þegar hann segir 

Trevanny frá fyrsta skotmarkinu - Salvatore Bianca. „Bianca's probably killed half a 

dozen men himself or he wouldn't even be a button man. But he's not important as a 

mafioso. He's expendable.“48 Þessi lýsing á Bianca virðist byggjast á afar litlum gögnum

og eina sönnunin sem Reeves sýnir eru ljósmyndir af honum: ein af Bianca í spilavíti og

önnur bein andlitsmynd af honum. Andlitsmyndin sannfærir Trevanny. „The man 

looked about forty, with a square, fleshy face of lots of Italians, creases already curving 

from the flanges of his nose down to the level of his thick lips, His dark eyes looked 

wary, almost startled, yet in the faint smile there was an air also of 'So what've I done, 

eh?'“49 Eins og við sjáum af þessari lýsingu þá sýnir þessi mynd í rauninni ekkert nema 

andlit miðaldra, ítalsks manns og á víst einungis að þjóna því praktíska hlutverki að gera

44 Ibid. bls. 51-4.
45 Ibid. bls. 57.
46 Ibid. bls. 54.
47 Ibid. bls. 58.
48 Ibid. bls. 59.
49 Ibid. bls. 59.
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Trevanny kleift að bera kennsl á Bianca. Í lýsingunni sjáum við samt hvernig hann setur 

annars ómerkileg einkenni í samhengi við stöðu Bianca sem glæpamanns. Ferningslaga 

andlitið, hrukkur sem myndu í öðru samhengi vera broshrukkur eru hér brot í andlitinu 

sem umlykja þykkar munúðarfullar varir. Augu hans eru dökk og varkár og lítillátlegt 

bros breytist í staðfestingu á illum verkum sem Bianca mun hljóta refsingu fyrir. Eins og

Gunnþórunn Guðmundsdóttir fjallar um í grein sinni -  „Eins og þessi mynd sýnir... 

Falsaðar ljósmyndir og skáldskapur á ljósmyndum“ - þá eru ljósmyndir afar sannfærandi

heimildir, sérstaklega því þær virðast oft staðfesta samhengi sem er ekki raunverulega 

hægt að álykta af myndunum sjálfum.

„Ljósmyndir eru ótvírætt öflugur miðill, heimildagildi þeirra er ótvírætt, en 

einnig óstöðugt, ótryggt á stundum og jafnvel óvænt. [...] Væntingar okkar til 

ljósmynda hafa að sjálfsögðu alltaf áhrif  á hvernig við metum heimildagildi 

þeirra. Ljósmyndir knýja áhorfandann til að draga ályktanir, ljósmyndir koma 

inn hjá manni ímyndum og skoðunum, sem kallast á við væntingar til þeirra. 

[...] Ljósmyndir eru því stöðugt að staðfesta hugmyndir okkar um leið og þær 

afvegaleiða okkur og halda okkur í spennu milli veruleikans og ímyndar af 

veruleikanum.“50 

Það að Bianca virðist ekki hafa verið undirbúinn fyrir myndatökuna - hún hefur komið 

honum smávegis á óvart - virkar sem staðfesting á því að það sem að hægt er að lesa í 

hana sé raunverulegt eðli hans. „Manni finnst nefnilega að ljósmyndir sem reyna að 

grípa eitthvað augnablik hljóti að vera sannari en þær uppstilltu.“51

Ljósmyndin nær ekki alveg að sannfæra Trevanny, en það sem að virðist tryggja 

að hann geti orðið morðingi felst í búningnum sem Reeves útvegar handa honum. 

„Reeves came back from the hall with a brownish-red tweed topcoat, not a new coat.“52 Í

fyrsta lagi er þessi tweed-frakki tengdur við Bianca í gegnum það að Reeves segir hann 

alltaf klæðast Homburg hatti og tweed-frakka. Í öðru lagi þá er frakkinn bæði gamall og 

notaður ásamt því að vera of stór á Trevanny. Þannig virkar frakkinn hér sem leið fyrir 

Trevanny til að fjarlægja sjálfan sig úr aðstæðunum, hann stendur í raun fyrir annan 

einstakling - skuggalegan einstakling sem tengist glæpum á einhvern óræðan hátt. 

Hugsanir Trevanny staðfesta mikilvægi frakkans í þessu samhengi. „Appropriate, 

50 Gunnþórunn Guðmundsdóttir,  „Eins og þessi mynd sýnir... Falsaðar ljósmyndir og skáldskapur á 
ljósmyndum,“ Ritið 4,3 (2004): bls. 47-8.

51 Ibid. bls. 45.
52 Highsmith, Ripley's Game, bls. 62.
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Jonathan thought, because he could pretend he was acting, in someone else's clothes, 

pretend the gun was a blank gun in a play.“53 Þessi hugræna yfirfærsla sektar á 

persónuna sem frakkinn stendur fyrir birtist í því að Trevanny fær sér eina af gitane-

sígarettum sínum einungis eftir að hann hefur kastað af sér frakkanum og hann getur 

ekki beðið eftir því að skila honum aftur í hendur Reeves.

Í morðinu sjálfu sjáum við einnig að hann virðist einungis skjóta frakka Bianca, 

þó svo að Bianca sjálfur verði fyrir skotinu. „Bianca's grey topcoat was just in front of 

Jonathan [...] Jonathan pushed his coat aside and aimed at the centre of the man's 

topcoat.“54 Í báðum tilfellum, bæði í dauða Bianca og hlutverki Trevanny í því að fremja

það, virka frakkar sem skel sem fjarlægir persónuna úr aðstæðunum og ver hana frá 

þeim.

Auðvitað ver frakkinn persónuna ekki bókstaflega - Bianca deyr og Trevanny 

hefur framið morð - en fyrir Trevanny virðist frakkinn gefa honum leið til þess að hugsa 

um aðstæðurnar á annan hátt, þar sem að frakkinn er tákn fyrir ákveðna týpu af 

einstakling í ákveðnu atriði. Það er ekkert morð bara atriði þar sem að tvífari Trevanny, 

morðingja-persónan í viðeigandi búning, leikur það að drepa tvífara Bianca, 

fórnarlambs-persónuna í viðeigandi búning sem bendir til þess að hún eigi dauðan 

skilinn. Það sem á sér stað hér er aðskilnaður á útliti hlutana og raunveruleika þeirra. 

Líkt og í myndinni af Dorian Gray er sjálfið fjarlægt frá ímyndinni. Maðurinn gerir 

ósiðlega og hræðilega hluti, en hendur hans verða ekki blóðugar því ábyrgðin lendur á 

mynd sem hann hefur skapað til að taka við henni. Samt kemur í ljós bæði í sögunni af 

Dorian Gray og sögunni af Trevanny að þessi aðskilnaður milli sjálfsins og gjörða virkar

ekki raunverulega - þeir fá báðir refsingu fyrir glæpi sína.55

Samhengi frakkans verður nokkuð skýrara þegar að aðstæður seinna morðsins 

eru skoðaðar. Líkt og með fyrra morðið þá á verknaðurinn að vera framinn í 

lestarumhverfi, í þetta sinn um borð í lest frekar enn á lestarstöðinni eftir eltingaleiki, 

fórnarlambið er aftur ítalskur mafíósi sem Trevanny hefur verið sannfærður um að eigi 

ekki skilið að lifa. Það er þrefaldur vandi sem veldur því að Trevanny er ófær um að 

fremja morðið og þarf aðstoð Tom. Í fyrsta lagi er þetta fórnarlamb hærra settur mafíósi 

sem hefur með sér fylgdarmenn, tvo verði sem eru stöðugt að fylgjast með öryggi hans, 

afar ólíkt nafnlausu rými lestarstöðvarinnar þar sem enginn er sérstaklega að fylgjast 

með neinum öðrum. Í öðru lagi hefur Trevanny engan búning til að klæðast, líkt og fyrir

53 Ibid. bls. 68.
54 Ibid. bls. 70.
55 Halldór Guðmundsson, „Hamhleypur og samgenglar: Um tvífara í bókmenntum,“ bls. 35.
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fyrra morðið fær hann frakka til að klæðast, en ólíkt því þá er þetta ekki gamall frakki í 

yfirstærð. Frakkinn sem Trevanny á að klæðast er glæný flík sem hann valdi sjálfur. 

Ólíkt hinum frakkanum þá klæðist Trevanny honum ekki til þess eins að fremja morðið 

heldur líka til þess að gera hversdagslega hluti í München eins og að fara á kaffihús og 

veitingastaði. Nýi frakkinn því ekki eins táknrænn og sá gamli fyrir Trevanny og getur 

ekki virkað sem búningur. Þessi frakki getur ekki staðið fyrir gamla eiganda sem 

Trevanny getur umbreytt sér í um stund, því Trevanny er auðvitað eigandinn. Trevanny 

getur því ekki fjarlægt sjálfan sig úr aðstæðunum með notkun ytri skeljar.

Þriðji vandinn er sá að Reeves hefur krafist þess af Trevanny að hann noti 

kyrkingarsnúru til þess að fremja morðið að hætti mafíósa sem er mun erfiðari 

morðaðferð en einföld notkun skotvopna. Kyrkingasnúran krefst þess að morðinginn 

komist í mikið návígi við fórnarlamb sitt og verði vitni að öllum dauðateygjum hans. Í 

fyrra morðinu er dauða Bianca lýst í einni fimm orða setningu („Bianca had sagged and 

fallen“56) en dauða Marcangelo lýst á langan og gróteskan hátt í eitt hundrað fimmtíu og 

tveimur orðum. Því er lýst hvernig snúran grefur sig inn í háls hans, hvernig hann stynur

af sársauka, tungan stingst út, augun fyllast hrylling og gervitennur detta úr munninum.57 

Það er auðvelt að aftengja sjálfan sig frá dauða af völdum skotvopns: þú togar í gikkinn, 

hátt hljóð heyrist og eins og fyrir töfra liggur fyrir framan þig dauður einstaklingur. 

Byssan drap hann, það er einungis tilviljun að þú skulir hafa haldið á henni. Það er 

ómögulegt að aftengja sig kyrkingu, það er þinn eigin líkamstyrkur sem kreistir lífið 

hægt og örugglega úr annarri manneskju sem þú finnur streitast á móti undir taki þínu. 

Þetta eru ástæðurnar fyrir því að Tom Ripley þarf að fremja seinna morðið fyrir 

Trevanny og aðstoða hann í baráttu gegn mafíunni í síðustu köflum bókarinnar.

56 Highsmith, Ripley's Game, bls. 70.
57 Ibid. bls. 111-2.
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Niðurstaða: Búningurinn og sjálfið
Það sem ég hef sýnt fram á hér er að leikaraskapur, búningar og neysla skipta máli í 

texta skáldsagnanna sem ég hef fjallað um hérna. Bæði Trevanny og Ripley klæðast 

búningum og taka þátt í hlutverkaleik en tilgangur búninganna og hlutverkaleiksins er 

ólíkur. Hjá Trevanny þjónar búningurinn þeim tilgangi að fjarlægja sjálfan sig úr 

samhengi morðsins sem hann fremur og leyfa honum að ímynda sér að hann sé 

einfaldlega að leika hlutverk á sviði - að hann sjálfur sé ekki að fremja morð heldur 

nafnlausa persóna launmorðingjans. Þessi leikaraskapur hjá Trevanny gerir það síðan að 

verkum að hann er ófær um að klára verkið sem hann var ráðinn til, fremja seinna 

morðið, því að samhengið sem hann notaði áður til að koma sjálfum sér í hlutverk 

morðingjans er ekki aðgengilegt lengur. Hann hefur ekki aðgang að búningnum og má 

ekki nota byssuna sem gerði honum kleift að láta sem hann væri einungis að nota 

sviðsmun. Til þess að skilgreina sjálfan sig í andstæðu við persónu launmorðingjans þá 

notast hann við verslun til að staðfesta að hann sé ennþá sami maðurinn og hann var 

áður með því að reykja áfram sígaretturnar sínar og kaupa litla gjöf handa syni sínum til 

að minna sjálfan sig á að hann sé faðir og að hann hafi skyldur gagnvart fjölskyldu sinni.

Hjá Tom Ripley er tilgangur búningsins og hlutverkaleiksins allt annar. Ólíkt 

Trevanny leitast hann ekki eftir því að varðveita sjálf sitt með því að skapa aðra persónu 

sem er fær um að fremja ódæðisverk heldur virðist tíminn sem hann eyðir í hlutverki 

Dickie Greenleaf vera leið fyrir hann til þess að yfirgefa sitt gamla líf sem hann álítur 

vera skammarlegt. Þó að við fyrsta lestur virðist sem svo að Tom þykist vera Dickie 

Greenleaf til þess eins að ræna peningum Greenleaf ættarinnar og lifa lúxuslífi, þá tel ég 

að sterk merki séu um það að peningarnir og lúxusinn séu einungis viðbót við 

raunverulega þrá Toms til að vera fágaður einstaklingur sem að hann telur í þessari sögu

að hann geti einungis orðið með því að yfirgefa sjálf sitt og verða að annarri manneskju. 

Við sjáum í Ripley's Game og öðrum sögum í bálkinum að þessi algjöra umbreyting er 

ekki nauðsynleg, hann skilgreinir sjálfan sig fyrir öðrum sem fágaðan einstakling með 

því að búa í fagurri villu í Frakklandi, bjóða listrænu fólki í heimsókn og kaupa fagra 

antíkmuni.

Í báðum tilfellum tel ég að það sem eigi sér stað sé sköpun tvífara. Þetta er þó 

ekki raunverulegur ytri tvífari, heldur einungis birtingarmynd innri átaka í persónunum 

Tom Ripley og Jonathan Trevanny sem kemur upp á yfirborðið í leikaraskap. Í báðum 

persónunum er þó nokkur óróleiki út af því sem þeir sjá sem ósamstæðu innra með sér. 
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Hjá Trevanny er það ósamstæðan á milli þess að vera heiðarlegur handverksmaður og 

fjölskyldufaðir og að vera tilbúinn til að myrða menn sem hann þekkir alls ekki til þess 

að tryggja velferð fjölskyldu sinnar. Morðið bæði þjónar stöðu hans sem fjölskylduföður

með því að veita honum auð handa fjölskyldu sinni og stangast á við siðferðilegt eðli 

stöðunnar. Til þess að leysa þessa krísu skapar hann hlutverkið „ónefnda morðingjann“ 

sem hann leikur í fyrra morðinu og með því fær hann laun verknaðarins sem styrkja við 

stöðu hans án þess að taka á sig ábyrgð fyrir morðin sem myndi veikja stöðu hans. Hjá 

Tom Ripley er krísan fremur hatur á sjálfi sínu og trú á að hann sé dæmdur til að vera að

eilífu lágkúrulegur loddari. Hann telur að þessa krísu sé einungis hægt að leysa með því 

að breyta sér í annan mann sem líkist honum afar mikið. Lausnin hans minnir mjög á 

söguna Seibenkäs (1796) sem fjallar um lögfræðinginn Siebenkäs sem þráir að verða 

listamaður og sér einungis þá leið að taka nafn vinar síns.58

Þessar sögur eru ekki þær fyrstu þar sem að hún Patricia Highsmith fæst við 

tvífaraminnið, það birtist líka í Strangers On A Train þar sem persónan Bruno þjónar því

hlutverki að uppfylla myrkan vilja Guy Haines sem hann er sjálfur ófær um að 

framkvæma. En ég tel að hún noti tvífaraminnið hér á afar áhugaverðan hátt. Það 

undirstrikar þversagnakennt eðli manna. Þeir eru oft færir um að framkvæma hræðilega 

hluti sem ættu ekki að passa inn í hugmyndir þeirra um sjálfa sig. Það sem að fellur fyrir

utan skilgreininguna er oft fjarlægt úr henni með leikaraskap og sjálfsblekkingu, menn 

treysta oft því að skynjun annara sjálf þeirra jafnvel ef að skynjunin er mjög takmörkuð.

58 Halldór Guðmundsson, „Hamhleypur og samgenglar: Um tvífara í bókmenntum,“ bls. 32-3.
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