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Útdráttur 

Í þessari ritgerð verður þróun kosmísk hryllings á milli miðla rædd og sett í samhengi 

við bókmenntalegan uppruna sinn. Markmið ritgerðarinnar er að sýna fram á breytingar 

í merkingarvirkni hins kosmíska hryllings samhliða tilkomu nýrra miðla. Sýnt verður 

fram á þessa þróun með greiningu á leiknum Bloodborne (FromSoftware), þar sem áhrif 

H.P. Lovecrafts, Cthulhu sagnaheimsins og annarra verka verða notuð til samanburðar. 

Kosmískur hryllingur er undirgrein gotnesku hryllingssögunnar, og einkum tengdur 

rithöfundinum H.P. Lovecraft. Óttavekjandi þættir hins kosmíska hryllings hverfast um 

yfirgnæfandi stærð alheimsins, smæð og kraftleysi mannkynsins í samanburði við hann 

og þau áhrif sem skilningur á smæð og tilgangsleysi mannsins hafa á einstaklinga. 

Lovecraft sótti innblástur til forvera síns, bandaríska nítjándu aldar höfundarins Edgar 

Allan Poe, sem hann taldi mikilvægasta hryllingsrithöfund síns tíma. Auk þess er hægt 

að sjá ýmsar tengingar á kosmískum hryllingi Lovecrafts og skrifum Immanuel Kant og 

Edmund Burke um hið upphafna.   
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1 Inngangur 

1.1 Rykkorn í auga alheimsins 

Howard Philips Lovecraft var einn merkasti hryllingshöfundur tuttugustu aldarinnar. 

Hann hóf að skrifa vísindaskáldsögur á barnsaldri, sprottnar af áhuga hans á vísindum 

og stjörnufærði.1 Ferill hans sem áhugablaðamaður hófst árið 1912, fimm árum seinna 

var hann aftur farinn að skrifa sögur og fá þær birtar í svokölluðum sjoppublöðum (e. 

pulp magazines). Ferill Lovecrafts komst aldrei á flug, hann varð hvorki frægur né 

virtur fyrir skrif sín á meðan hann lifði, en var þó í miklum metum hjá litlum hópi 

rithöfunda sem þekktu til verka hans. Til viðbótar við áhugaleysi almennings á 

ritstörfum Lovecrafts og það hversu erfiðlega honum gekk að framfleyta sér á þeim, þá 

lést hann langt um aldur fram eða árið 1937, einungis rétt rúmlega 46 ára gamall. 

Lovecraft ólst upp og fann sér innblástur í verkum gotnesku hryllingsmeistaranna. 

Hann var vel lesinn í þeim efnum og mætti kalla hann nokkurskonar speking þegar kom 

að hinni gotnesku sagnahefð. Svo vel var hann að sér að hann skrifaði ritgerð um efnið, 

,,Supernatural Horror in Literature“, þar sem hann rekur sögu hins gotnseka, rýnir í 

inntak hryllingsins í þeim sögum sem honum þykir vert að nefna, út frá sínum eigin 

forsendum og skoðunum á hryllingshefðinni og greinir þá einnig kosti og galla 

rithöfunda þeirra sagna. 

Í ritgerðinni ræðir Lovecraft sérstaklega ólíkar stefnur gotnesku sagnahefðarinnar, 

frá upphafi hins gotneska ritháttar allt fram til samtíma Lovecrafts. Ljóst er að Lovecraft 

er auðljóslega víðlesinn, fyrir utan það að þekkja til höfunda og verka þeirra innan 

gotnesku stefnunnar vísar hann einnig í verk sem voru skrifuð löngu fyrir upphaf 

gotneska skáldformsins og vísar til dæmis í Eddu Snorra Sturlusonar sem einskonar 

fyrirrennara gotsnesku hryllingssögunnar, sem og Bjólfskviðu og sögu Völsunga.2   

Af þeim rithöfundum sem Lovecraft fjallar um í ritgerð sinni er augljóst að hann 

metur Edgar Allen Poe umfram aðra og telur hann hafa fullkomnað hina gotnesku 

hryllingssögu.3 Að mati Lovecrafts tókst Poe það sem engum öðrum rithöfundi hafði 

tekist áður, það að aðskilja sjálfan sig sem rithöfund frá sögum sínum og losa sig því við 

þá hlekki sem fylgja því að skrifa sögur út frá sjálfum sér, skoðunum sínum og 

tilfinningum. Með þeim hlekkjum fylgdi hinn hamingjusami endir sem Lovecraft 

                                                 
1 Douglas Robilliard, ,,Lovecraft, Howard Phillips“, The Penguin Encyclopedia of Horror And The 

Supernatural, Jack Sullivan ritstýrði, New York: Viking, 1986, bls. 271-273, hér bls. 271. 
2 H.P. Lovecraft, ,,Supernatural Horror in Literature“, hplovecraft.com, sótt 30. apríl 2018 af 

http://www.hplovecraft.com/writings/texts/essays/shil.aspx. 
3 Sama heimild.  
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fyrirleit, undirliggjandi móralskar predikanir og aðrir þvílíkir kvillar sem fylgja 

innsetningu sjálfsins í ritverk. Lovecraft taldi því Poe hafa tekist að hefja hryllingssögur 

upp á nýtt stig þar sem persónur sagnanna voru gæddar áður óþekktu raunsæi. Í stað 

hins ónákvæma gargs kom hið lúmska hvísl, ýjað var að leyndarmálum frekar en að 

staðreyndum væri kastað fram í andlit lesenda og Lovecraft lýsir hæfni Poes til að 

hræða lesendur sína með þessari aðferð sem fullkomnun hinnar gotnesku hefðar og Poe 

sjálfum sem hinum eina sanna meistara gotnesku sögunnar. 

Ritgerðarkafli Lovecrafts í ,,Supernatural Horror in Literature“   um Poe er 

vísbending um það sem mótaði hugmyndir Lovecrafts sjálfs um hrylling. Hann telur 

sjálfan sig vera sporgöngumann þessara helstu rithöfunda og arfleifðar þeirra, gotnesku 

sagnahefðarinnar, en umfram allt er hann að taka við keflinu af Poe. Lovecraft var 

sannfærður um að óttinn við hið óþekkta væri sterkasta og áhrifamesta tegund hryllings 

en eftir því sem hryllingurinn varð beinskeyttari og auðfanganlegri í orð, því 

áhrifalausari varð hann.  

Lovecraft hafði einnig mjög ákveðnar hugmyndir um hrollvekjuformið, virkni þess 

og eðli. Skoðanir hans er hægt að draga saman í hugsanlega frægustu tilvitnun hans: 

,,Elsta og kraftmesta tilfinning mannkynsins er ótti, og elsti og kraftmesti óttinn er 

óttinn við hið ókunnuga“.4 Sögur hans hverfast gjarnan með einum eða öðrum hætti um 

smæð mannsins í alheiminum, tilgangsleysi hans og merkingarskort, eða eins og hann 

sagði sjálfur: ,, ...sameiginleg mannleg lög, hagsmunir og tilfinningar skipta engu máli í 

hinum ógnarstóra alheimi“.5 Fyrir Lovecraft var mannkynið varla rykkorn í auga 

alheimsins, einstaklingurinn var minna en ekki neitt í hinu stóra samhengi og því voru 

allar tilfinningar, vonir og þrár tilgangs- og merkingarlausar. Þessi kæfandi tilfinning 

vonleysis og ótta við stærð alheimsins (kosmósins) og smæðar okkar í samhengi við 

hann er meginþema ritverka hans og undirstaða þeirrar hrollvekjandi heimssýnar sem 

litar þau og liggur til grundvallar. Í röð smásagna skapar hann sérstæðan sagnaheim, 

uppfullan af óútskýranlegum leyndardómum og sálarkljúfandi sannleika, verum sem hið 

ógnarsmáa mannkyn getum einungis útskýrt sem guði, því mannlegir vitsmunir ná ekki 

utan um tilvist þeirra. Jafnvel brot af hinum kosmíska sannleik getur endanlega 

splundrað andlegri heilsu mannsins. 

                                                 
4 ,,The oldest and strongest emotion of mankind is fear, and the oldest and strongest kind of fear is fear of 

the unknown“. H.P. Lovecraft, ,,Supernatural Horror in Literature“, hplovecraft.com, sótt 30. apríl 2018 

af http://www.hplovecraft.com/writings/texts/essays/shil.aspx. 
5 ,, ...common human laws and interests and emotions have no validity or significance in the vast comsos-

at-large“. Penguin Encyclopedia of Horror, bls. 272. 
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Lovecraft gaf út í kringum 60 sögur á ferlinum, og myndu flestar þeirra flokkast 

sem smásögur en nóvellur leynast inn á milli.6 Meðal þeirra þekktustu eru  ,,Call of 

Cthulhu“  (1928), The Shadow Over Innsmouth (1936), At The Mountains of Madness 

(1936), The Whisperer in Darkness (1936), ,,The Colour out of Space“ (1927) og The 

Shadow Out of Time (1936). Þótt þessar sögur hafi ekki farið víða eða verið lesnar af 

stórum lesendahópi átti Lovecraft eins og áður segir dyggan aðdáendahóp. Aðilar úr 

aðdáendahóp hans unnu mikið starf eftir andlát Lovecrafts til að tryggja að nafn hans 

félli ekki í gleymsku, og er frægð höfundarins í seinni tíð og ríkulegt eftirlíf ekki síst 

þeim að þakka. Mikilvægastir eru þar þeir August Derleth og Donald Wandrei sem 

sóttust eftir því að fá sögur hans gefnar út í bókaformi, en fram að því voru þær einungis 

aðgengilegar í ýmsum tímaritum, þá aðallega Weird Tales, þar sem flestar sögur hans 

voru birtar. Síðar meir stofnuðu þeir heilt útgáfufyrirtæki, Arkham House, utan um það 

verkefni að gefa verk Lovecrafts út. Það er enn starfrækt í dag og sérhæfir sig í að gefa 

út efni í anda Lovecrafts.7 Vert er að leggja áherslu á þetta – í anda Lovecrafts. Þannig 

hefur vegur Lovecrafts vaxið og dafnað og segja má að hann, sem var nær óþekktur 

þegar hann lést, sé núna meðal frægustu rithöfunda tuttugustu aldarinnar. Umbreytingin 

er því mikil. Framhaldslíf Lovecrafts verður næst tekið fyrir. 

1.2 Cthulhu-sagnaheimurinn 

Söguvitund og sú heimssýn sem Lovecraft miðlaði í verkum sínum hefur getið af sér 

sérstakan söguheim, Cthulhu-sagnaheiminn (e. the Cthulhu-mythos) og undirflokk 

hryllings. Undirflokkurinn er ýmist kenndur við hann sjálfan, þá sem Lovecraft-

hryllingur, eða það samhengi sem hann setti skrif sín í, kosmískur-hryllingur. 

Cthulhu-sagnaheimurinn lifir góðu lífi enn í dag. Allt frá láti Lovecrafts hafa 

rithöfundar, fagmenn sem og áhugamenn, verið að bæta við sagnaheiminn og halda 

honum á lífi, nokkuð sem undirstrikar bæði áhrifamátt Lovecrafts og þá væntumþykju 

sem sögur hans hafa kallað fram í brjósti lesenda. Hann kvatti sjálfur aðra rithöfunda til 

þess að bæta við sögum í sagnaheim sinn og í gegnum áratugina hafa ýmsir rithöfundar 

                                                 
6 Douglas Robilliard, ,,Lovecraft, Howard Phillips“, The Penguin Encyclopedia of Horror, bls 271. 
7 Weird Tales var sjoppublað sem sérhæfði sig í fantasíu- og hryllingssögum. Blaðið tók ákveðnum 

stakkaskiptum eftir að Lovecraft hóf að senda sögur sínar til blaðsins, þar sem Lovecraft átti í stöðugum 

samskiptum við aðra höfunda blaðsins sem í framhaldinu urðu fyrir áhrifum af kosmískum hryllingi 

Lovecrafts. Höfundar eins og Robert Bloch, August Derleth og Clark Ashton Smith voru hluti af 

lærlingahópi hans ásamt því að vera virkir í að fá skrif sín birt í Weird Tales. Blaðið sjálft var 

upprunalega gefið út frá 1923 til 1954, en síðan þá hefur blaðið verið endurlífgað nokkrum sinnum og 

verið birt með mislöngum hléum á milli tölublaða. (Douglas Robilliard, ,,Lovecraft, Howard Phillips“, 

The Penguin Encyclopedia of Horror, bls 272). 
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haldið þeirri arfleið á lofti, rithöfundar á borð við Neil Gaiman, Mike Mignola, Brian 

Lumley, August Derleth, Stephen King, Alan Moore og Robert Bloch.8  

Dæmi um viðbót við Cthulhu-sagnaheiminn í rituðu máli er að finna í 

teiknimyndasagna-bálki Alan Moore, The Courtyard, og framhaldsbálkunum 

Neonomicon og Providence. Bálkarnir gerast allir innan sagnaheims Lovecrafts, 

sögusviðið er til dæmis bærinn Red Hook (sbr. ,,The Horror of Red Hook“), og Cthulhu 

sjálfum bregður fyrir. Sagnaheimur Hellboy teiknimyndasagnanna eftir Mike Mignola 

er einnig innblásinn af sagnaheimi Lovecrafts. Þar bregður fyrir kosmískum verum sem 

leitast við að eyða heiminum og bera nöfn eins og Ogdru Jahad ásamt því að 

fisk/froskaskrímslum bregður fyrir sem helstu útsendurum kosmísku aflanna (sbr. ,,The 

Shadow over Innsmouth“). Neil Gaiman skrifaði einnig smásöguna ,,I, Cthulhu“ sem 

skopstælingu á sagnaheimi Lovecrafts, þar sem Cthulhu útlistar ævisögu sína fyrir 

mennskum þræli. Fyrstu skáldsögur Brian Lumley voru gefnar út af Arkham House og 

unnu með beinum hætti úr arfleifð Lovecraft. Þá hefur Stephen King skrifað ófáar 

smásögur sem gerast innan sagnaheimsins sem Lovecraft skapaði.  

Margt fleira mætti týna til en arfleið Lovecrafts er hinsvegar ekki einungis 

takmörkuð við hið ritaða mál. Á seinustu áratugum hefur Chuthulu-sagnaheimurinn 

breytt úr sér, fyrst inn í kvikmyndir og síðan á síðustu árum inn í heim tölvuleikja. 

Kvikmyndagerðarmenn á borð við Guillermo del Toro og John Carpenter hafa 

opinberlega rætt um þann innblástur sem þeir sækja í verk Lovecrafts og hefur sá 

fyrrnefndi til að mynda lengi barist fyrir því að fá að aðlaga bók Lovecrafts, At the 

Mountains of Madness að kvikmynd.9 Árið 1994 leikstýrði John Carpenter 

kvikmyndinni In the Mouth of Madness, sem var einskonar ástaróður og endursögn á 

sagnaheimi Lovecrafts, fyrir utan það að mynd hans The Thing (1982) sem fjallar um 

hóp manna sem þarf að takast á við kosmíska veru hvers eigindi liggja handan skilnings 

þeirra var skýrlega innblásin af verkum Lovecrafts. Í fléttu kvikmyndarinnar birtast 

hefðbundnir Lovecraft-ískir sagnaþræðir: vitstol persónanna sem komast að 

sannleikanum, vonleysi söguhetjunnar, kæfandi vanskilningur á andstæðingnum ásamt 

augljósri smæð og kraftleysi manneskjunar.10 Svipaða sögu er hægt að segja um Alien 

                                                 
8 Frank H. Woodward, Lovecraft: Fear of The Unknown, Wyrd Studios, Bandaríkin 2008. 
9 Jeremy Gordon, ,,Let Guillermo del Toro Finally Make ‘At The Mountains Of Madness“, 

theoutline.com, sótt 5. október, 2018 af https://theoutline.com/post/3598/guillermo-del-toro-at-the-

mountains-of-madness-revival?zd=2&zi=7k4rlldo. 
10 Kyle Anderson, ,,John Carpenter’s The Thing Is More Lovecraftian Than You Thought“, 

thenerdist.com, sótt 7. október, 2018 af https://nerdist.com/john-carpenters-the-thing-lovecraftian-35-

anniversary/. 
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(1979) eftir Ridley Scott sem sækir andrúmsloft sitt í sögur Lovecrafts. Aftur er smæð 

og skilningsleysi söguhetjanna gert áberandi, þrúgandi andrúmsloft geimskipsins í bland 

við þá tilfinningu að bæði við, áhorfendurnir, sem og söguhetjunar séu ekki búin að fá 

nema brot af heildarmynd söguheimsins í hendurnar, gerir myndina tvímælalaust 

Lovecraft-íska, staðreynd sem handritshöfundur Alien, Dan O’Bannon, hefur staðfest.11 

Þess má einnig geta að H.R. Giger, maðurinn sem sá um sköpun geimverunar frægu í 

Alien var einnig ríkulega innblásinn af skrifum Lovecrafts.12 

Í heimi tölvuleikjanna hefur Lovecraft einnig lengi látið finna fyrir sér, allt frá því 

að The Lurking Horror (Infocom) var gefinn út árið 1987. Í seinni tíð hafa ýmsir leikir 

augljóslega verið innblásnir af Lovecraft, leikir eins og Amnesia: The Dark Decent 

(2010), Dead Space (2008-2013), Darkest Dungeon (2016), Bloodborne (2015) og 

jafnvel The Elder Scrolls V: Skyrim (2011) og Mass Effect (2007-2017) leikjaserían. 

Aðdáun leikjaframleiðenda gengur jafnvel lengra en svo að einungis innblástur frá 

sögum Lovecrafts sé greinanlegur. Frictional Games, leikjafyrirtækið sem skapaði 

leikina Amnesia: The Dark Decent (2010) og SOMA (2015), hannaði sína eigin 

grafíkvél (e. graphic engine) og nefndi hana HPL Engine, en ljóst er að skammstöfunin 

vísar til nafns H.P. Lovecrafts.13  

1.3 Sérkenni og kjarni Lovecrafts 

Hér að ofan hefur verið rætt um Lovecraft og ólíkar birtingarmyndir sagnaarfs hans, 

bæði í formi aðlagana og svo frumsaminna verka sem skrifuð eru eða framleidd í hans 

anda. En þá vaknar spurningin, hver er þessi Lovecraft-íski andi sem hin ólíku verk 

leitast við að fanga? Er hann yfirleitt til? Því er hér haldið fram að hægt sé að tala um 

sér Lovecraft-ískan kjarna sem hin fjölbreytta flóra sporgönguverka leitast við að 

endurskapa og fanga, þótt það gangi auðvitað misjafnlega vel. 

Hið Lovecraft-íska er angistin og óttinn sem mannveran upplifir við þá uppgötvun 

að hún skiptir engu, að stærð kósmósins sé svo alger og yfirgnæfandi að jafnvel 

mannkynið í heild sinni sé ekki einu sinni atóm í hinu gífurlega stóra heildarsamhengi. 

Leyndardómar kósmósins eru svo óendanlegir og óskiljanlegir hinum agnarsmáa manni, 

                                                 
11JaSunni Productions, LLC, ,,Dan O’Bannon H.P. Lovecraft Film Festival 2009 Howie Award, Part 1“, 

youtube.com, sótt 23. september 2018, af https://www.youtube.com/watch?v=FG2JRNVji-8. 
12 ,,Alien“, The Encyclopedia of Horror Movies, bls. 333. 
13 AJ Moser, ,,How H.P. Lovecraft’s Horror Crafted A Subgenre Of Video Games“, gameinformer.com, 

sótt 11. september, 2018 af https://www.gameinformer.com/b/features/archive/2016/08/16/how-h-p-

lovecraft-s-horror-crafted-a-subgenre-of-video-games.aspx. 
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sem getur aldrei og mun aldrei skilja þá, að jafnvel örlítið sannleiksbrot mun kremja eða 

jafnvel gjöreyða anda hans, sálarró og geðheilsu. 

Þessar hugmyndir Lovecrafts um hinn ofurstóra alheim og agnarsmæð mannsins 

ríma að mörgu leiti við kenningar heimspekinga og fagurfræðinga 19. aldarinnar um hið 

upphafna (e. the sublime). Hið upphafna var hið algerlega stóra, hið yfirgnæfandi afl 

sem maðurinn fann fyrir og fékk mannskepnuna til þess að finna fyrir smæð sinni. Kant 

skilgreindi hið upphafna sem; ,, ...það sem allt annað er smátt í samanburði við“, en 

skilgreindi hið upphafna enn frekar ekki sem veraldlegan hlut, heldur fremur sem 

hugmynd eða uppljóstrun fyrir manninum, þegar skilningarvit hans geta ekki  haldið í 

við ímyndunarafl hans.14 Við þá togstreitu finnur maðurinn fyrir þessari upplifun sem er 

hið upphafna: ,,Það sem hæfileikinn að hugsa sannar að hugurinn hefur kraftinn til að 

yfirstíga öll skilningarvit.“15  

Auðvelt er að sjá hugmyndir Kants um hið upphafna í hryllingi Lovecrafts, hið 

ógnarstóra kosmós sem allt annað er smátt í samanburði við og upplifun mannsins á 

smæð sinni í samanburði við það kosmós. Kant skilgreindi hið upphafna enn frekar sem 

,,neikvæða sælu“, blöndu af ótta og virðingu eða lotningu sem maðurinn finnur fyrir 

þegar hann upplifir hið upphafna. Þeirri tilfinning svipar til upplifunar sagnahetja 

Lovecrafts þegar fyrir þeim eru opinberaðir leyndardómar djúpsins eða kosmósins: 

geðheilsugjöreyðandi ótta ásamt lamandi lotningu fyrir öflunum sem hafa verið 

opinberuð fyrir honum, sem sést í tilhneygingu sumra söguhetjanna til að ganga til liðs 

við hin illu öfl (sbr. The Shadow over Innsmouth).16  

1.4 Lovecraft í nýmiðlum 

Hver og einn miðill túlkar og miðlar sagnaheimi Lovecrafts á sinn hátt, enda kröfur og 

listrænir eiginleikar hinna ólíku miðla breytilegir. Eðli sínu samkvæmt verða þeir þess 

vegna að nálgast sagnaheiminn út frá mismunandi forsendum og beita mismunandi 

leiðum til þess að koma hinum Lovecraft-íska anda á framfæri, miðla honum til þess 

sem ætlað er að upplifa hann, en hér er hinn Lovecraft-íski andi skilgreindur eins og 

áður segir sem hrollvekjandi angist andspænis kosmísku algleymi, tilfinning sem er 

áþekk hinu upphafna í rómantískum fræðum. 

                                                 
14 ,, …[s]ublime in comparison with which everything else is small.“ (Immanuel Kant, Critique of 

Judgement, Indiana: Hackett Publishing Company, 1987, bls. 105). 
15 ,,Sublime is what even to be able to think proves that the mind has a power surpassing any standard of 

sense.“ (Sama rit, bls. 106). 
16 Immanuel Kant, Critique of Judgement, bls. 98. 
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Hægt er aðgreina arfleifð Lovecrafts í tvær greinar: endursögn og viðbót. Sumar 

afurðir Lovecrafts-sagnaheimsins leitast ekki eftir því að bæta beint við Cthulhu-

sagnaheiminn heldur skapa eitthvað nýtt, samt engu að síður er í anda Lovecrafts, þar 

sem meginskilyrði hans fyrir hryllingsupplifun er uppfyllt og meginþemu hans eru enn 

undirliggjandi. Segja má að í slíkum tilvikum sé sagnaheiminum sem slíkum skipt út 

fyrir annan hliðstæðan en ótengdan sagnaheim. Hliðstæðurnar eru eftir sem áður skýrar 

og merkingarvirkni þeirra er ætlað að vera sambærileg við merkingarvirkni hliðstæðra 

þátta í sagnaheimi Lovecrafts. Viðbótarverkin eru á hinn bóginn þær afurðir sem vinna 

með beinum hætti með Cthulhu-sagnaheiminn og þjóna sem beint eða óbeint framhald 

af fyrri sögum Lovecrafts og samverkamanna eða arftaka hans. 

Í þessari ritgerð ætla ég mér ekki að einblína á rit eða skrif Lovecrafts, heldur mun 

ég rannsaka arfleið hans. Ég ætla mér að skoða hvernig hryllingnum hans, kosmíska 

Lovecraft hryllingnum, er komið til skila í nýjum miðlum og mun til þess greina og 

rýna í bæði kvikmyndir og tölvuleiki, þá sérstaklega tölvuleikinn Bloodborne, en hann 

má flokka undir grein endursagnar, í tilraun til þess að greina þróun hryllings á milli 

miðla og almennrar athugunar á áhrifum og árangri hryllings í mismunandi miðlum. Til 

hliðsjónar mun ég nota fagurfræði heimspekinga eins Burke og Kant frá 19. öldinni og 

hugmyndir þeirra um hið upphafna til frekari greiningar á kosmíska hryllingnum. Til 

þess að skilja áhrif Lovecrafts á miðla og sögur seinni tíma þurfum við að skoða sögu 

Lovecrafts sjálfs, ævi hans og störf, skrif hans og sögur. Þessi ritgerð er hinsvegar engan 

veginn helguð Lovecrafti sjálfum né nákvæmri endursögn á ævi hans, persónuleika eða 

heimsskoðunum. Því verður einungis yfirborðslega farið yfir slík atriði á meðan 

bróðurparti ritgerðarinnar verður varið í greiningu á verkum hans og reynt að tengja þau 

við seinni tíma miðla og rýna í þá þróun sem hefur orðið á milli þeirra miðla sem 

sagnaheimur hans hefur ratað á milli, frá hinu ritaða orði til silfurskjásins og loks í 

gervi-veruleika tölvuleikja. 
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2 Hryllingskenningar Lovecrafts og seinni tíma þróun 

2.1 Kenningar Lovecrafts 

Hryllingskenningar Lovecrafts voru nákvæmar reglur sem hann fylgdi nánast trúarlega í 

skrifum sínum. Hann sá kosmíska hryllinginn ekki einungis sem ákveðinn innblástur 

heldur nákvæma formúlu sem átti að fylgja; því nær sem hann komst því að uppfylla 

skilyrði formúlunnar, því áhrifameiri og betri varð hryllingur sögunnar fyrir vikið. Að 

hans mati voru sögur sem ekki nálguðust þessar reglur né reyndu að uppfylla þær 

misheppnaðar, hryllingurinn varð áhrifalaus, sögurnar kjánalegar eða jafnvel 

ólesanlegar. Í tilraun til þess að skilja hrylling Lovecrafts í samhengi nýmiðla þurfum 

við að skilja ásetning Lovecrafts sjálfs og þá hugmyndafræði sem hann hélt sig við í 

skrifum sínum. Til þess að öðlast skilning á þeirri hugmyndafræði þurfum við að skilja 

þau skrif og hugmyndafræði sem veittu Lovecraft innblástur, sem og framvindu 

kosmíska hryllingsins eftir tíma Lovecrafts og hvernig greinin hefur vaxið og dafnað 

fram að því verki sem verður svo greint hér í næsta kafla. 

Lovecraft útskýrði þessa kenningu í ritgerð sinni um gotnesku 

hryllingssöguhefðina, ,,Supernatural Horror in Literature“: ,,Hin sanna undarlega saga 

hefur eitthvað meira fram að færa en leynilegt morð, blóðug bein eða dulverur að 

hryngla í keðjum eftir gefnum reglum. Ákveðið andrúmsloft sem einkennist af 

óútskýranlegum og andkæfandi ótta við óþekkt ytri öfl þarf að vera til staðar ásamt 

vísbendingum, túlkaðar með alvarleika sem eiga við efnið, um hið allra hryllilegasta 

sem hinn mennski heili getur ímyndað sér - ill og ákveðin brot, eða jafnvel eyðing, 

hinna eðlilegu náttúrulaga sem eru okkar einu varnir gegn ringulreið og árásum óvætta 

óþekktra vídda.“17  

Hann leggur svo áherslu á mikilvægi andrúmsloftsins, því betur sem sögu tekst að 

skapa ákveðið andrúmsloft á samheldinn og einbeittan hátt, því betri er hryllingssagan 

fyrir vikið. Í skrifum Lovecrafts eru dæmi um sköpun andrúmsloftsins hægt að finna 

víða, eins og í upphafi The Shadow Over Innsmouth. Í þeirri sögu ýjar söguhetjan að 

flótta sínum úr bænum, stöðugar vísbendingar í sömu sögu benda til þess að ekki sé allt 

                                                 
17 „The true weird tale has something more than secret murder, bloody bones, or a sheeted form clanking 

chains according to rule. A certain atmosphere of breathless and unexplainable dread of outer, unknown 

forces must be present; and there must be a hint, expressed with a seriousness and portentousness 

becoming its subject, of that most terrible conception of the human brain—a malign and particular 

suspension or defeat of those fixed laws of Nature which are our only safeguard against the assaults of 

chaos and the daemons of unplumbed space.“ (H.P. Lovecraft, ,,Supernatural Horror in Literature“, 

hplovecraft.com, sótt 30. apríl 2018 af http://www.hplovecraft.com/writings/texts/essays/shil.aspx). 
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með feldu í Innsmouth: útlit bæjarbúa, tómleiki bæjarinns, sögusagnirnar og 

orðrómurinn sem söguhetjan hefur heyrt um Innsmouth. Þá er sú tilviljun að rútan sem á 

að fara úr bænum skuli vera biluð þegar söguhetjan á bókað far með henni afar 

grunsamleg. Lovecraft notar þessi atriði til þess að trekkja stöðugt á taugum lesenda, ýta 

undir ótta og óþægindi sögusviðsins og setja lesendur í spor söguhetjunnar. 

Skilgreining Lovecrafts á áhrifaríkum hryllingssögum er því þröng og að sumu 

leyti ófullnægjandi. Hann skilur eftir eða hafnar margvíslegum leiðum sem rithöfundar 

hafa til þess að hræða og/eða hrella lesendur verka sinna og telur leiðir aðrar en sínar 

beinlínis áhrifalausar. Kenning Lovecrafts er því í raun merkingarlaus þegar kemur að 

öðrum rithöfundum en honum sjálfum. Kenningu hans um hrylling er hægt að skilja 

sem einskonar gæðastaðal sem hann gerði sitt besta til þess að uppfylla. Vegna þeirra 

skýru viðmiða um rithátt hryllingssagna sem Lovecraft útlistar í skáldleysuskrifum 

sínum er mjög auðvelt að greina sögur hans í sérstaka undirgrein hryllings, þar sem þær 

fylgja meira og minna allar sama forminu og miðast allar við áðurnefnd viðmið.  

2.2 Poe og hið upphafna 

Einn af þeim fáu sem Lovecraft telur hafa staðist kröfur kenninga sinna var Edgar Allan 

Poe. Poe var augljós áhrifavaldur á skrif Lovecrafts og aðdáun hans á Poe er augljós í 

ritgerðinni. Poe fær heilan kafla út af fyrir sig, eini rithöfundurinn sem hlýtur slíkan 

heiður í ritgerð Lovecrafts. Samkvæmt Lovecraft eigum við Poe að  þakka hina 

fullkomnuðu hryllingssögu, honum tókst að nýta sér samheldið andrúmsloft   (e. single 

mood) í gegnum sögur sínar, þar sem hann túlkaði dauða, veikindi og ofsahræðslu, það 

sem Lovecraft kallaði ,,... í grunndvallaratriðum skaðlegt eða afskiptalaust þegar kemur 

að smekk eða hefðbundnum skoðunum mannkynsins, ásamt heilsu, líkamlegri sem og 

andlegri og hinni eðlilegu velferð tegundarinnar.“18 Lovecraft viðurkennir að Poe sé 

ekki fullkominn rithöfundur og tekur fram að lesendur þurfi að átta sig á og fyrirgefa 

honum fyrir þá galla sem hægt er að finna í verkum hans, en að ,,[o]far og handan þeirra 

[gallanna], sem dverggerir þá, er hryllingssýn meistara sem situr um og í okkur, ásamt 

orminum sem spriklar og froðufellir í hinu viðbjóðslega nálæga tómi.“19 Samkvæmt 

                                                 
18 ,,…[f]undamentally either adverse or indifferent to the tastes and traditional outward sentiments of 

mankind, and to the health, sanity, and normal expansive welfare of the species.“ (H.P. Lovecraft, 

,,Supernatural Horror in Literature“, hplovecraft.com, sótt 30. apríl 2018 af 

http://www.hplovecraft.com/writings/texts/essays/shil.aspx). 
19 ,,Beyond and above them, and dwarfing them to insignificance, was a master’s vision of the terror that 

stalks about and within us, and the worm that writhes and slavers in the hideously close abyss.“ (Sama 

heimild).  



 

 13 

 

 

Lovecraft hafði Poe skilning á ótta og hvernig best væri að nýta sér fyrirbærið til þess 

að ná fram tilsettum áhrifum í lesendum sínum. Því hefðu sögur Poe verið meira 

sannfærandi og áhrifameiri en sögur fyrirrennara hans.20 

Skrif Poes hafa verið skilgreind að einhverju leiti eftir hugtökum sem hann notaði 

sjálfur sem titil á smásagnasafn sem gefið var út 1840: Arabeskjur og gróteskjur, en 

smásagnasafnið nefndist Tales of the Grotesque and Arabesque. Erfitt er hinsvegar að 

greina nákvæmlega hvað Poe sjálfur átti við með hugtökunum, rétt eins og erfitt er að 

greina sögur hans eftir þeim. Arabeskjur Poe fjalla um flata og einnar-víddar karaktera, 

þar sem þessi eina vídd sem söguhetjan býður upp á er rannsökuð í þaula og karakterinn 

afhjúpaður undan margvíslegum og flóknum dulum. Eins og nafnið vísar til er 

arabeskjan tengd hinum íslamska, austræna heimi og endurspeglar áhuga Poe á þeim 

menningarheimi, sem einnig var hægt að finna í ljóðum hans, ,,Al Araaf“ og ,,Israfel“. Í 

arabeskjum sínum einbeitir Poe sér að hinu sálræna í karakterum sínum ásamt löngun 

hans til að nýta sér ákveðna þemu í sögunni. Sögur eins og ,,The Fall of the House of 

Usher“ og ,,Ligeia“ falla báðar undir arabeskjur.21  

Gróteskjan er hinsvegar tenging Poe við gotnesku sagnahefðina. Sögurnar fjalla um 

sálfræðileg sem og líkamleg skrímsli: hina líkamlega afmynduðu, geðveiku og svo 

framvegis.  Sögunar voru jafnan ádeilur á raunverulega atburði sem áttu að endurspegla 

fáranleika heimsins. Slíkar sögur innihéldu fjölda karaktera og yfirleitt framvindu sem 

umvarpaði raunveruleikanum í einhverskonar óþægilega, óhugnanlega útgáfu af sjálfum 

sér. Sögur eins og ,,Masque of the Red Death“ og ,,Some Words with a Mummy“ falla 

undir gróteskjur.22   

Sé tekið mið af þessum hugtökum Poe er hægt að greina þá þræði sem Lovecraft 

kaus að fylgja í sínum eigin skrifum. Skrif Lovecrafts eru að vissu leyti hægt að 

skilgreina sem samsuðu þessara tveggja forma, þar sem hann valdi og hafnaði því sem 

hentaði hans þröngu sýn á hinn fullkomna hrylling. Úr arabeskjunum fékk hann 

gegnumgangandi þemu, að halda sama tón og andrúmslofti í gegnum söguna alla, ásamt 

hugmyndinni að halda sig við einn karakter, söguhetjuna. Úr gróteskjunum sést hvaðan 

Lovecraft fékk hugmyndina að einbeita sér að hinu sálfræðilega, sleppa því að hafa 

stóran hóp af karakterum í sögum sínum og láta hið sálræna/andlega yfirstíga það 

líkamlega/skrímslalega í sögum hans.  

                                                 
20 H.P. Lovecraft, ,,Supernatural Horror in Literature“, hplovecraft.com, sótt 30. apríl 2018 af 

http://www.hplovecraft.com/writings/texts/essays/shil.aspx. 
21 Patricia Skarda, ,,Grotesque and Arabesque“, The Penguin Encyclopedia of Horror, bls.186. 
22 Sama rit, bls.186-187. 
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Því er hægt að færa rök fyrir því að arabeskjan hafi verið honum frekari innblástur 

fremur en gróteskjan. Í umfjöllun Penguin’s Encyclopedia of Horror um arabeskjur og 

gróteskjur er einnig minnst á að samkvæmt Wolfgang Keyser standi gróteskjan 

jafnframt í andstöðu við hið upphafna. Gróteskjan er leið til að ákalla en um leið sigrast 

á djöfullegu ásýndum heimsins.23  

Fagurfræðihugtakið, hið upphafna, sem spekingar á borð við Immanuel Kant og 

Edmund Burke fjölluðu um og sóttust eftir að skilgreina, er hægt að tengja við skrif 

Lovecrafts, eins og rætt var stuttlega hér að framan. Full ástæða er hins vegar til að ræða 

þessar tengingar nánar. Hér eru það sérstaklega skrif Lovecrafts um hið kosmíska og 

þann ótta sem hið yfirgnæfandi kosmós veldur manninum sem skipta máli, og það er 

sömuleiðis í samhengi við kosmíska hryllingin sem tengingin við hugmyndaheim 19. 

aldar eru forvitnileg. Skrif Burke og Kant um hið upphafna ríma vel við skrif Lovecrafts 

og hægt er að finna ýmsar tengingar við skilgreiningar þeirra á hinu upphafna og þeirri 

heimsýn sem Lovecraft beitti fyrir sig í sögum sínum. 

Hið upphafna hefur mismunandi merkingar í huga Burke og Kant. Í bók sinni A 

Philosophical Enquiry Into The Origin Of Our Ideas Of The Sublime And Beautiful 

(1757) skilgreinir Burke hið upphafna út frá sársauka og kvölum, sem hann vill meina 

að séu rætur hins upphafna. Burke telur slíkar tilfinningar þær sterkustu sem 

manneskjan getur fundið fyrir og tilfinningar sem hægt væri að flokka undir sælu séu 

kraftlausar í samanburði. Hinsvegar sé hægt að njóta þessara hryllilegu tilfinninga, sé 

hægt að upplifa þær úr ákveðinni fjarlægð.24 Hið upphafna sé því í náttúru sinni hið 

drungalega, risastóra, myrka og grófa. Hið upphafna stendur í beinni andstöðu við hið 

fallega, sem byggist á sælu, gegn sársauka hins upphafna.25  

Hið upphafna var skilgreint enn frekar í skrifum Kant. Í bók sinni Critique of 

Judgement (1790) uppfærir hann skilgreininguna á hinu upphafna. Samkvæmt honum 

skilgreindi Burke hið upphafna út frá hinu líkamlega. Með því að skilgreina hið 

upphafna á þann hátt sviptir Burke manneskjuna því frelsi að hafa sinn eigin smekk og 

vald einstaklingsins til að upplifa sína eigin sælutilfinningu.26 Kant skilgreinir hið 

upphafna fremur sem hið óveraldlega eða hið óbundna, sem sýningu á hinu huglæga. 

Hið upphafna hefur kraftinn til þess að vekja upp óbeinar tilfinningar sem slá 

                                                 
23 Patricia Skarda, ,,Grotesque and Arabesque“, The Penguin Encyclopedia of Horror, bls.187. 
24 Edmund Burke, A Philosophical Enquiry Into The Origin Of Our Ideas Of The Sublime And Beautiful, 

London: 1767, bls. 58-60. 
25 Sama rit, bls. 237-238. 
26 Immanuel Kant, Critique of Judgement, bls. 139-140. 
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manneskjuna eins og högg, stöðva alla hugsun í smástund en leysa svo úr læðingi enn 

sterkari tilfinningar eftir örstutt tilfinningarleysi. Tilfinningin er alvarleg, vekur lotningu 

og virðingu manneskjunar, er bæði fráhrindandi og aðlaðandi á saman tíma. Kant kallar 

þennan undarlega hrærigraut tilfinninga  „neikvæða sælu“ (e. negative pleasure) . Hið 

upphafna er engu að síður óútskýranlegt fyrirbæri, huglæg upplifun sem ómögulegt er 

að koma almennilega í orð.27  

Frekari útskýringar Kant á hinu upphafna leggja áherslu á stærð fyrirbærisins. Hið 

upphafna er risavaxið (e. absolutely large) eða í hans orðum: ,,Hið upphafna er það sem 

allt annað er smátt í samanburði við.“28 Samkvæmt Kant er ekkert í náttúrunni sem 

getur uppfyllt þau skilyrði lengur, þar sem manneskjan hefur rænt náttúrunni þeim 

hæfileika að geta verið upphafin með tækniframförum. Í stað þess sé hið upphafna betur 

skilgreind sem tilfinning. Þar sem ímyndunarafl okkar sækist eftir hinu óendanlega en 

skynjun okkar getur ekki skilið hið óendanlega, verður til togstreyta sem skapar þá 

tilfinningu að hið risavaxna, handan skilnings okkar, búi yfir valdi eða krafti. Hið 

upphafna er sú hugmynd, tilfinning, huglægi dómur sem gefur því risavaxna þennan 

kraft. Við upplifun á hinu upphafna upplifum við smæð okkar og kraftleysi, vald og 

kraftur hins upphafna gerir okkur dvergvaxin í samanburði.29  

Því er hægt að sjá skýra tengingu á milli skilgreininga Burke og Kants og skrifa 

Lovecrafts. Sérstaklega er það tengingin á milli Kant og Lovecraft sem er skýr. 

Upplifunin á hinu upphafna hjá Kant sem einhverju risavöxnu sem allt annað er 

dvergvaxið í samanburði við, sem eitthvað óskiljanlegt og óskilgreinilegt, sem er í raun 

ekki af þessum heimi og getur einungis tekið sér form af einhverju tagi í ímyndunarafli 

mannsins er auðvelt að bera saman við gegnum gangandi þemu Lovecrafts og þann 

komsíska hrylling/ótta sem hann reyndi að miðla í sögum sínum. Kosmískur hryllingur 

Lovecrafts einkennist af þessari smæð mannsins, kraftleysi hans fyrir öflum sem hann 

getur ekki skilið né útskýrt.  Óttinn orsakast af óveraldlegum og óskiljanlegum 

fyrirbærum, fremur en náttúrulegum og rökréttum ástæðum sem hinn mennski hugur 

gæti náð utan um. Lovecraft undirstrikar hversu fjarræn þessi fyrirbæri eru okkar 

skilningi með því að stinga inn stærðfræði- og rúmfræðihugtökum inn í sögur sínar og 

nota þau svo til þess að útskýra hvernig hryllingurinn sem opinberaður er í sögum hans 

passar ekki inn í hinn náttúrulega heim. Sú hugmynd að hryllingurinn geti ekki orsakast 

                                                 
27 Immanuel Kant, Critique of Judgement, bls. 97-100. 
28 „That is sublime in comparison with which everything else is small.“ (Immanuel Kant, Critique of 

Judgement, bls. 105). 
29 Sama rit, bls. 105-106. 
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af neinu náttúrulegu tengir kosmískan ótta Lovecrafts enn frekar við skrif Kants, þar 

sem Kant, eins og áður var á minnst, telur nútímavísindi hafa rænt hinn náttúrulega 

heim hinu upphafna og verði því að vera eitthvað annað, eitthvað meira til þess að kalla 

fram þau viðbrögð sem hið upphafna krefst. Hinn kosmíski ótti er því að mörgu leyti 

hliðstæður hinu upphafna.30  

Skilgreining Burke fellur ekki alveg jafn vel að skrifum Lovecraft og skrif Kant 

gera. Tenging Burke á hinu upphafna við hið líkamlega og sársauka á ekki við 

kosmískan hrylling til dæmis. Skrif Lovecrafts einbeita sér mun frekar að andlegum 

áhrifum kosmísks ótta, þar sem hugarró og geðheilsu söguhetja er splundrað við 

opinberun kosímskra leyndarmála eða sannleika, fremur en að áhrifin séu líkamleg eða 

bókstaflega sársaukafull. Fremur væri hægt að tengja skilgreiningu Burke við þann 

andlega sársauka sem karakterar Lovecrafts láta sig hafa til þess að öðlast frekari 

þekkingu á hinu óskiljanlega algleymi og þeim leyndarmálum sem kosmósið dylur. Sá 

andlegi sársauki, tilvistarangist og geðveiki sem karakterar Lovecrafts sætta sig við í leit 

sinni að sannleikanum og/eða leyndarmálum er hægt að skilja sem upphafinn í þeim 

skilningi sem Burke skilgreinir. 

Hins vegar á skilgreining Burke á hinu upphafna sem hið myrka, drungalega, stóra 

og grófa vel við Lovecraft. Hægt væri að setja þá greiningu í samhengi við kosmískan 

ótta á svipuðu stigi og greiningu Kant. Greining Burke lýsir skala kosmíska hryllingsins 

ásamt upplifun söguhetja Lovecraft á honum ágætlega, þar sem hin óútskýranlegu 

leyndarmál eru birt þeim handan dulu hins veraldlega heims, þar sem verur sem 

mannkynið gæti einungis skilgreint sem guði situr við stjórnvölin. Gjörðir þeirra og 

áætlanir eru okkur óskiljanlegar og auk þess munum við aldrei getað áttað okkur á 

verunum sjálfum. Leyndarmál kosmósins og herrar þess birtast okkur lesendum og 

söguhetjum Lovecrafts sem risavaxin, myrk, óskiljanleg og drungaleg. 

,,Neikvæða sæla“ Kants á einnig við það andrúmsloft sem Lovecraft reynir að 

halda gegnumgangandi í sögum sínum.31 Neikvæð sæla er samkvæmt Kant upplifun 

okkar á hinu upphafna, þar sem yfirgnæfandi tilfinningar okkar fá okkur til að finna 

fyrir lotningu og ótta, er bæði fráhrindandi og aðlaðandi á sama tíma. Andrúmsloft 

kosmísk hryllings Lovecrafts er því að mörgu leiti sambærilegt, þar sem hann leitast við 

                                                 
30 Thomas Hull, ,, H.P. Lovecraft: Horror in Higher Dimensions“, Math Horizons 13: 3/2006, bls. 10-12, 

hér bls. 12.  
31 Immanuel Kant, Critique of Judgement, bls. 98. 
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að halda okkur á einskonar brún ótta og spennings, hræðslu og skemmtunar. 

Sögurhetjurnar tipla á sambærilegri brún ótta og forvitni, lotningar og ofsahræðslu.  

Að lokum er hægt að yfirfæra greiningu Burke á nautn okkar á hinu upphafna, það 

er að segja hæfileiki mannsins til þess að njóta sársauka eða kvala, svo lengi sem það er 

úr hæfilegri fjarlægð, á upplifun lesenda kosmísks hryllings. Við upplifum ekki sjálf 

þau sálarrjúfandi sannleiksbrot sem Lovecraft lætur dynja á söguhetjum sínum, við 

missum ekki vitið né verðum ofsóknaróð, en við njótum þess að upplifa sársauka og 

geðveilu söguhetjanna, að sjá hvernig heimssýn þeirra er snúið á hvolf og lífi þeirra oft 

grandað með hreinlega sadískum tilbrigðum. Að vissu leiti er sú upplifun neikvæð sæla 

út af fyrir sig, nautn okkar er ekki hrein sæla, heldur svipuð ánægja og áhorfandi myndi 

hafa af hryllingsmynd: upplifunin að líða vel af því að manni líður illa. 

Gegnumgangandi kosmískur ótti Lovecrafts í verkum hans skapar þessa óþæginlegu 

tilfinningu vanvisku í sambland við óttan við það sem gæti verið afhjúpað, vanlíðanin 

sem lesandi upplifir er samt hæfilega fjarlæg og því getur hann haft nautn af sögunni, í 

stað þess að falla í andlega krísu og geðveilu sagnahetja Lovecrafts. 

2.3 Kosmískur hryllingur í nýju umhverfi (samhengi og miðlum) 

Noel Carroll í bók sinni The Philosophy of Horror, or, Paradoxes of the Heart (1990) 

vill skilgreina kosmískan hrylling Lovecrafts út frá öðrum forsendum en hinu upphafna. 

Hann tengir skilgreiningar Lovecrafts á kosmískum hrylling fremur við trúarlegar 

upplifanir og numen, hinn órrökrétta hluta skipulagðra trúarbragða. Carroll vitnar í verk 

guðfræðingsins Rudolf Otto, The Idea of the Holy (1917), þar sem numen upplifun hefur 

ákveðin miðpunkt: fígúrur eins og guð eða Jesú gætu þjónað sem slíkar, sem eru 

upplifaðar sem risavaxnar, valda kraftleysi og fær upplifanda til þess að líða eins og 

hann sé háður fígúrunni, sé verðlaus eða ekkert. Upplifunin fær einstaklinginn til að 

falla í stafi, vera dolfallinn.32  

Carroll bendir á að Lovecraft tengi kosmískan hrylling við slíkar trúarlegar 

upplifanir, að mannkynið sé fætt með innbyggða hræðslu við hið óþekkta og því geti 

kosmískur hryllingur vakið upp þessar náttúrulegu tilfinningar sem mannkynið býr yfir, 

að heimurinn sé risavaxinn og óskiljanlegur.33 Kosmískur hryllingur endurvekur því 

forsögulegar tilfinningar mannkynsins sem neytendasamfélag samtímans hefur gert 

okkur kleift að hundsa. Kosmíski hryllingurinn virkar á djúpstæðara stigi en einföld 

                                                 
32 Noël Carroll, The Philosophy of Horror or Paradoxes of The Heart, New York & London: Routledge, 

1990, bls. 165. 
33 Sama rit, bls. 162. 
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hræðsla og veldur hann bókstaflegri óttablandinni lotningu (e. awe), sem skilur 

upplifanda eftir í losti, dolfallinn og með aukna vitund um smæð sína. 

Carroll bendir jafnframt á vankanta á skilgreiningu Lovecrafts á áhrifamiklum 

hryllingi, enda hafði Lovecraft þrönga sýn á hvað væri ,,góður hryllingur“. Í raun var 

skoðun Lovecrafts sú að sá hryllingur sem uppfyllti ekki hans gæðastaðla, sem var í 

raun regluverk hans fyrir kosmískan hrylling, væri ekki áhrifaríkur hryllingur. Carroll 

bendir á að útskýringar Lovecraft standist ekki nánari skoðun, hann skilji eftir of margar 

leiðir sem höfundar hryllings hafi í gegnum tíðina beitt fyrir sig til að hrella 

lesendur/áhorfendur sína. Því eigi frekar að skilja skoðanir Lovecrafts sem hluta af 

heild, það er að segja kosmískan hrylling sem undirgrein hryllings, sem Carroll leitast 

eftir að skilgreina í Philosophy of Horror. Carroll skilgreinir hryllinginn sem við 

upplifum úr miðlum eins og bókum eða kvikmyndum sem lista-hrylling (e. art-horror)34 

og því myndi kosmískur hryllingur vera undirgrein hans.35  

Frá bókmenntum og kvikmyndum verður nú farið yfir í tölvuleikjafræðina. Þau 

fræði sem hefur verið farið yfir hér að ofan verða því yfirfærð frekar en kastað til hliðar, 

enda að mörgu leiti sambærileg eða hliðstæð þeim kenningum eða fræðum sem hafa 

fjallað um nýmiðilinn tölvuleiki í gegnum tíðina. Þann sambærileika er hægt að rekja til 

yfirfærslu tölvuleikjafræðinga á kenningum og skrifum bókmennta- og 

kvikmyndafræðinga yfir á tölvuleiki. Því er ekki bara auðvelt að yfirfæra kenningar 

fræðimanna eins og Carroll yfir á nýmiðla eins og tölvuleiki, heldur hafa fræðimenn 

eins og Bernard Perron nýtt sér skrif hans við sínar kenningar og því frjór grunnur til 

þess að vinna úr þegar kemur að viðteknum tölvuleikjafræðum.  

Bernard Perron, í bók sinni Silent Hill: The Terror Engine (2006), vill aftur á móti 

ekki skilgreina kosmískan hrylling sem undirgrein lista-hryllings, heldur fremur 

kosmíkina og listina sem tvo andstæða póla. Lista-hryllingurinn nær, í hans 

skilgreiningu, yfir það líkamlega þegar kemur að spilun tölvuleikja (nánar til tekið 

Silent Hill): hvernig spilarinn bregst við og hegðar sé við spilun leiksins. Þar fellur undir 

hvernig spilarinn heldur á fjarstýringunni, ýtir á taka, andar, svitnar og svo framvegis.36  

                                                 
34 Carroll notar hugtakið lista-hryllingur til þess að aðgreina þá viðteknu undirgrein, almennt kallaður 

hryllingur, sem hægt er að finna í mörgum og mismunandi listagreinum, frá því sem hann kallar 

náttúrulegan hrylling (e. natural horror), sem er hin hversdagslega merking orðsins; orð sem við notum til 

þess að lýsa fréttum frá Jemen, ódæðisverkum Nasistanna o.sv.fr.. (Noël Carroll, The Philosophy of 

Horror, bls. 12).  
35 Sama rit, bls. 164. 
36 Bernard Perron, Silent Hill - The Terror Engine, Michigan: The University of Michigan Press, 2012, 

bls. 29-31. 
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Kosmíski hryllingurinn nær hinsvegar yfir það sálræna: hin undirliggjandi 

óþægindi og ótti sem spilarinn finnur fyrir á meðan spilun stendur. Hann bendir einnig á 

að Silent Hill leikjaserían sé að mörgu leiti innblásin af verkum Lovecrafts eða Cthulhu-

sagnaheimsins, þar sem sagnahetjur Silent Hill leikjanna séu svipaðar sagnahetjum 

Lovecrafts, tilvist yfirskilvitslegra vera sem með aðstoð tilbeiðenda ætli sér að taka 

yfir/granda heiminum sem er einnig algengur þráður í sögum Lovecrafts. Ásamt því er 

sagnaheimur Silent Hill birtur sem óskiljanlegur og ógnvægnlegur, líkt og andrúmsloftið 

sem Lovecraft staðsetti sagnaheim sinn í.  

Ef við fylgjum þessu módeli Perron um hrylling í leikjum, þar sem listahryllingur 

og kosmískur hryllingur vinna saman en eru aðskilin fyrirbæri gætum við borið 

fyrirbærin saman við greiningu Stephen King á stigum hryllings. Í bók sinni Danse 

Macabre (1987) greinir King þrjú mismunandi stig sem hryllingur virkar á: Fyrst 

skelfingu (e. terror) sem virkar á sama stigi og kosmískur hryllingur, ekkert er sýnt 

bókstaflega en ýjað er að hlutunum og ímyndunarafli okkar leyft að sjá um restina. Næst 

hrylling (e. horror) þar sem skrímslið er sýnt og ónáttúruleiki þess veldur líkamlegum 

viðbrögðum. Að lokum er viðbjóður (e. gross out) sem þjónar engum tilgangi öðrum en 

að ganga fram af lesenda.37 Þar falla skilgreiningar Kings og Perron saman, þar sem 

kosmískur ótti (Perron) eða skelfing (King) eru greind aðskild hugtök frá listahryllingi 

eða einungis hryllingi. Beita þarf öðruvísi leiðum til þess að ná þessum hugtökum fram 

og áhrif þeirra eru því mismunandi. 

2.4 Stafrænt framhaldslíf Lovecrafts 

Nú þegar Lovecraft hefur verið settur í samhengi við heimspekistefnur, bókmenntafræði 

og kvikmyndafræði, getum við rýnt í og sett skrif hans í samhengi við tölvuleiki, 

hvernig arfleið hans, skrif hans og kosmískur hryllingur virkar eða er skilinn í þessum 

nýja miðli. Fjöldi leikja njóta innblásturs frá verkum hans (eins og minnst var á í 

inngangi) eða verka annarra höfunda úr Cthulhu sagnaheiminum. Flestir þeirra 

einkennast þó af frekar yfirborðskenndri úrvinnslu fremur en að reynt sé að beita fyrir 

sig kosmískum hryllingi að hætti Lovecrafts. Til dæmis er ýjað að tilvist forsögulegra 

og almáttugra vera á brúnum kosmósins í Mass Effect leikjaseríunni, en þær reynast 

vera geimverur með gjöreyðingaræði. Í því tilviki er spilari ekki látinn ganga í gegnum 

þá óvissu og undrun sem fylgir verum Lovecrafts. The Elder Scrolls leikjaserían grípur 

                                                 
37 Stephen King, Danse Macabre, bls. 22-23, Pdfdrive.com, sótt 27. nóvember 2018 af  

https://www.pdfdrive.com/danse-macabre-e28602120.html. 
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einnig til Lovecrafts en einbeitir sér fremur að hefðbundinni ævintýra upplifun fremur 

en að fá spilara til að finna fyrir óþægindunum sem einkenna hrylling Lovecrafts. Þeir 

karakterar sem innblásnir eru af skrifum Lovecrafts eru ekkert ólíkir öðrum karakterum 

leiksins í tilvist sinni eða virkni, það er að segja að þeir fá spilara ekki til að finna fyrir 

kosmískum hrylling.  

Fáir leikjaframleiðendur virðast reyna að gera Lovecraft-leiki og þeir fáu sem reyna 

mistekst oftar en ekki. Skiljanlega er erfitt að fanga andrúmsloft Lovecrafts í öðruvísi 

miðli en hann ætlaði kosmíska hryllingnum, þ.e. í prósaformi. Það er vel þekkt fyrirbæri 

að kvikmyndir eiga erfitt með að fanga þetta andrúmsloft og þá sérstaklega kvikmyndir 

sem gerðar eru beint eftir sögum Lovecrafts, enda fylgja þær sögum þar sem 

hryllingnum er hægt að lýsa vel á blaði en er erfitt að sýna: hvernig á að festa hið 

óútskýranlega á mynd, fá áhorfendur til að upplifa sálarkljúfandi áhrif kosmósins á 

áhrifaríkan hátt, draga fram tilfinningar sem samsama þeim við söguhetjuna án þess að 

gefa þeim beinan aðgang að hugsunum þeirra, eins og Lovecraft gerir títt í verkum 

sínum? 

Þó að kvikmynd sé innblásin eða jafnvel gerð eftir verki Lovecrafts er ekki 

sjálfsagt að kvikmyndin birti kosmískan hrylling með skilvirkum eða sannfærandi hætti. 

Því virðast myndir sem taka innblástur frá verkum Lovecrafts á óbeinni hátt, í stað þess 

að vinna innan ramma Cthulhu sagnaheimsins, heldur einbeita sér að því að fanga 

andrúmsloftið eingöngu, ganga frekar upp sem kosmísk hryllingsverk. Hægt væri að 

flokka slíkar myndir undir endursagnir. Kvikmyndir eins og Alien og The Thing ná því 

að gera kosmískum hryllingi skil, en hvorug þeirra reynir að bæta við Cthulhu 

sagnaheiminn. Fremur einbeita þær sér að andrúmslofti kosmísks hryllings Lovecrafts: 

óvissu, óþægindum, einangrun, smæð og kraftleysi sagnahetja og vanvisku 

þeirra/mannkynsins á hinu óþekkta/kosmósinu. 

Tölvuleikir falla í sömu gryfju og kvikmyndirnar. Þeir verða að finna sína eigin 

leið til þess að túlka Lovecraft til þess að miðla kosmískum hryllingi. Í grein sinni ,,Fear 

Itself“ bendir Tom Reiss á hvernig Amnesia: The Dark Decent (2010, Frictional Games) 

tekst að miðla tilteknum hryllingsþáttum. Amnesia er innblásinn af verkum Lovecrafts 

og, líkt og minnst var á hér að framan, eru framleiðendur leiksins svo mikilir aðdáendur 

höfundarins að þær sækja ekki einungis innblástur í verk hans heldur er leikjavél þeirra 

skírð eftir honum (HPL). 

Samkvæmt Reiss er Amnesia sérstaklega áhrifaríkur sem hryllingsleikur – 

fullyrðing sem fleiri hafa tekið undir og ekki þarf að deila um. Hann rannsakar leikinn 
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út frá þremur atriðum: gagnvirkni í frásögnum, táknfræðilegri uppbyggingu hryllings í 

skáldskap og loks miðlun hryllings í skáldskaparfrásögnum og viðtökur á þeim. Ritgerð 

hans fjallar því í víðari skilningi um frásagnar-/miðlanahæfileika tölvuleikja fremur en 

greiningu á kosmískum hrylling í Amnesia sérstaklega, en greining hans á hvers vegna 

Amnesia er svo áhrifaríkur leikur þjónar einnig sem greining á kosmískum hryllingi í 

leiknum.38 

Hann bendir sérstaklega á hljóðhönnun og kraftleysi spilarans í leikjahönnun 

Amnesia sem grunndvöll hryllingsins í leiknum. Þessi atriði draga bæði spilara inn í 

leikinn á sama tíma og þau hrella og hræða hann. Þessi hljóðblöndun, leikjahönnunin og 

framvinda sögunnar búa því til stöðuga hringekju af tilfinningum sem skapa 

andrúmsloft leiksins, sem er stöðugur ótti við hið óvænta. Spilaranum er stöðugt haldið 

á brún spennu og ótta, hryllingurinn verður alltumlykjandi og óumflýjanlegur. 

Spilaranum er gert að: ,,óttast óttann sjálfan“. Þar liggur hjarta kosmíska hryllingsins í 

Amnesia.39 

Grein Reiss verður notuð aftur í næsta kafla, þar sem ég mun falast eftir því að nýta 

greiningu mína á kosmískum hrylling hér að ofan til þess að greina tölvuleikinn 

Bloodborne (2015) og á hvaða hátt Lovecraft veitti honum innblástur og eins og Reiss 

gerði í grein sinni, reyna að greina hvar hjarta kosmíska hryllingsins liggur í þeim leik. 

  

                                                 
38 Tom Reiss, ,,Horror as a semiotic medium in Amnesia: The Dark Descent“, Flórída, 2014, bls 3. 
39 Sama rit, bls. 4-7. 
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3 Greining á kosmískum hrylling í nýjum miðli 

3.1 Bloodborne 

Í þessum kafla verður farið ítarlega yfir tölvuleikinn Bloodborne. Lauslega verður farið 

yfir tæknilegu hlið leiksins og leikjakerfi hans og hönnun. Greiningu leiksins er í 

staðinn skipt í þrjá hluta. Í fyrsta lagi verður farið yfir sagnaheim leiksins, þar sem 

sögusvið og söguþráður leiksins er útskýrður. Í öðru lagi spilun, þar sem útskýrt er 

hvernig leikjakerfi og spilun leiksins fellur inn í áður útskýrðan sagnaheim. Að lokum 

verður kosmíski hryllingurinn sjálfur greindur, þar sem fjallað verður um hvernig 

sagnaheimur og spilun leiksins miðlar kosmískum hryllingi Lovecrafts.  

Í fyrsta undirkaflanum, sagnaheimi, verða þræðir innblásturs leiksins dregnir 

saman, frá beinum vísunum eða jafnvel yfirfærslum úr sögum Lovecrafts yfir í 

vísanir/innblástur verka sem voru sjálf innblásin af verkum hans.  

Eftir að leikurinn hefur verið staðsettur innan sagnaheims Lovecrafts verður spilun 

leiksins greind: Hvernig hafa leikjakerfi, stýring, hljóðblöndun o.sv.fr. áhrif á upplifun 

spilara, hvernig miðla þessi atriði andrúmsloftinu, hinum kosmíka hryllingi, hinum 

Lovecraftíska anda.  

Að lokum verða áhrif hryllingsins á spilarann sjálfan greind: hvernig tekst leiknum 

að miðla kosmískum hryllingi í gegnum sagnaheim og spilun. Þar verður 

viðtökufræðum beitt til að setja móttöku leikmanns í samhengi við hryllinginn sem 

birtur er á skjánum.  

Í lok þessa kafla verður greining leiksins svo dregin saman, þar sem leitast verður 

við að koma skýrri mynd á miðlun og virkni kosmísks hryllings í nýjum miðli. 

3.2 Sagnaheimur 

Sögusvið leiksins Bloodborne, sem gefinn var út 2015 af japanska 

leikjaframleiðandanum FromSoftware, er borgin Yarnham og nærliggjandi svæði í 

kringum borgina. Borgin virðist vera einskonar borgríki, einangrað frá umliggjandi 

heimi og hefur fallið undir stjórn trúarstofnunar borgarinnar, sem nefnist 

Heilunarkirkjan (e. The Healing Church). Borgin er orðin fræg fyrir sína helstu 

lækningarmeðferð: Blóð sem Heilunarkirkjan kveðst hafa fundið upp og er hyllt sem 

allra meina bót. Blóðið er, þegar innri tími leiksins á sér stað, orðið einkenni 

borgarinnar og áberandi í ýmiskonar hlutverkum. Blóðgjafir eru notaðar til þess að 

lækna sjúkdóma borgarbúa en jafnframt því er blóðið einnig drukkið, enda áhrifameira 
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en áfengi.40 Eiginleikar blóðsins eru einnig nýttir til að styrkja vopn, skotfæri og jafnvel 

sem mynt. Óhætt er að segja að blóðið sé alltumlykjandi í Yarnham og svo frægt að fólk 

ferðast víðsvegar að til þess að fá að njóta eiginleika þess. Eiginleikar blóðsins eru 

hinsvegar tvíeggja sverð. Jafnframt því að hafa hæfileikann til þess að lækna öll lífsins 

mein veldur blóðið einnig sjúkdómi með ítrekaðri notkun. Það veldur því að fólk sem 

neytir þess umbreytist með tímanum í skepnur (e. beasts). Fólk tapar hægt og rólega 

geðheilsu sinni, ofsóknaræði í bland við blóð- og morðsýki heltekur það og að lokum 

stökkbreytist það í loðnar varúlfs-líkar skepnur. 

Söguhetja leiksins, karakter sem spilari skapar sjálfur (sem er raddlaus 

strengjabrúða spilara að hefð hlutverkaleikja), er einn/ein af þessum utangarðsmönnum. 

Ástæður söguhetjunar fyrir komu sinni til Yarnham eru aldrei fyllilega útskýrðar, fyrir 

utan það að honum/henni er gefið það verkefni eftir komu sína að leita að fyrirbæri sem 

er kallað Fölblóð (e. Paleblood). Í upphafi leiks rankar söguhetjan við sér á legubekk í 

húsi sem lítur út fyrir að vera einskonar læknadeild eða bráðamóttaka. Þar hlýtur 

söguhetjan blóðgjöf og eftir stutta baráttu við ofskynjanir er honum/henni sleppt lausri 

út í borgina. Eftir að spilari tapar í fyrsta skiptið, það er að segja að karakterinn sem 

hann stjórnar er drepinn, rankar hann við sér í Draumi veiðimannsins (e. The Hunter’s 

Dream), einskonar bækistöð veiðimannanna (e. the hunters), hópi fólks sem sérhæfir sig 

í að myrða skepnur og hreinsa stræti Yarnham. Spilara hefur verið kippt inn í raðir 

hópsins og er nú kallaður Veiðimaðurinn (e. The Hunter). Þar hittir spilari Gehrman og 

Dúkkuna (e. The Doll), sem gefa spilara óljós verkefni og útskýra söguheim 

Bloodborne að einhverju leiti. Spilara er falið að vinda ofan af leyndarmálum Yarnham. 

Hvað er Fölblóð í raun og veru, hverjar eru þessar stofnanir sem stjórna Yarnham, hver 

er tilgangur þeirra og hvaðan fengu þær aðgang að blóðinu? 

Eftir það er spilaranum nánast algerlega falið að uppgvöta og skilja sögu 

Bloodborne á eigin spýtur. Einungis eru örfáar sagnaklippur (e. cutscenes) sýndar í 

gegnum sögu leiksins, en þær útskýra jafnan lítið sem ekkert söguþráðinn. Spilara er 

þess í stað gert að uppgvöta og setja sögu leiksins í samhengi af sjálfsdáðum. Víðsvegar  

um Yarnham er hægt að finna upplýsingabrot í formi bréfsnifsa, sem gefa álíka óskýr 

svör og sagnaklippur leiksins. Fyrir utan það er hægt að eiga samskipti við ýmsa íbúa 

borgarinnar sem gefa spilara færi á að uppgötva eða fá frekari ústkýringar á 

                                                 
40 Bloodborne (FromSoftware), Pungent Blood Cocktail Lore. 
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sagnaheiminum. Að lokum er að finna upplýsingar um sagnaheiminn í útskýringum sem 

leikurinn gefur spilara um þau tæki og tól sem hann/hún hefur til umráða.  

Ef spilari hefur fyrir því að sökkva sér ofan í sögu Bloodborne blasir við gotneska 

sagnahefðin nánast í heild sinni, frá Bram Stoker og Mary Shelley til Lovecrafts sjálfs. 

Leikurinn býður upp á sína eigin gerð af varúlfum, vampírum, sköpun Frankensteins, 

nornum, afturgöngum, ofsóknaróðum bæjarbúum og geðveikum vísindamönnum sem 

ráfa um götur borgarinnar, sitja fyrir spilara, veita upplýsingar, elta, hrella og drepa 

spilarann. 

Borgin Yarnham er gotnesk í húð og hár, risavaxnar kirkjur og himinháar spýrur 

(mynd 1 og 2) gnæfa yfir myrkum bakstrætum, þröngum húsasundum og risavöxnum 

torgum sem eru eins og klippt út úr Viktoríutímabilinu. Fyrir utan borgina sjálfa er 

myrkur skógur sem hylur kastala og leynisamfélög. Undir öllu þessu eru svo endalausir 

gangar af dýflissum. Öll hin klassísku umhverfiseinkenni gotnesku sagnahefðarinnar 

eru birt í borginni og umhverfi hennar. 

 

Mynd 1: Risavaxnir turnar og spýrur Yarnham. 
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Mynd 2: Smæð karakter spilara í samanburði við borgina. 

 

Yfir þessu öllu saman hangir svo hinn Lovecraftíski andi, bæði þegar kemur að 

sögunni sem Bloodborne segir sem og skrímslahönnun. Í borginni eru falin skrímsli sem 

eru eins og klippt úr Cthulhu-heiminum: Risavaxnar verur sem best er hægt að lýsa sem 

köngulóm með höfuð kolkrabba, undarlegar blöndur af fiskum og manneskjum, ásamt 

verum sem eru nánst ólýsanlegar, óhugguleg kraðök af augum og holdi í anda 

Shoggoth-a Lovecrafts, slímkenndar sjálfslýsandi sniglaverur, andlitslausar hrollverur. 

Skrímslahönnun þeirra vera sem eru innblásnar af verkum Lovecrafts falla ágætlega að 

þeirri hefð hans að hafa hryllinginn ólýsanlegan. Þær eru undarlegar, illútskýranlegar í 

rituðu máli og óhugnanlegar þegar spilarinn loksins mætir þeim. 

3.3 Spilun 

Hægt væri að greina Bloodborne í tvo undirflokka tölvuleikja. Annars vegar sem hasar-

hlutverkaleik (e. action roleplay) annars vegar, en auðveldlega væri hægt að skilgreina 

hann sem þraukhrylling hinsvegar (e. survival horror). Leikurinn gefur spilara kost á að 

skapa sinn eigin karakter, gefa honum baksögu og almennt upplifa söguna í gegnum 

hann. Hins vegar kemur þraukhryllingurinn til sögunar þegar kemur að vistarsöfnun 

spilara. 

Hægt er að greina spilun Bloodborne í tvo hluta. Vistarsöfnun annars vegar og 

bardaga hinsvegar, en báðir hlutarnir snúast í kringum endurlífgunarkerfi Bloodborne. 

Nú verður hvor hluti fyrir sig útskýrður.  
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Spilun Bloodborne fer fram eftir hefð fyrri leikja From Software, Dark Souls 

þríleiksins. Spilara er falið að skapa sér karakter, velja styrkleika og forsögu hans en að 

því loknu er spilaranum algerlega frjálst að velja hvernig hæfileikar karaktersins þróast.  

Spilari hefur svo aðgang að ýmsum vopnum sem karakter þeirra getur nýtt sér á 

meðan hann vafrar um götur Yarnham. Í Bloodborne hefur spilari aðgang að ýmis konar 

höggvopnum, frá risavöxnum sagblöðum, öxum, sverðum, hömrum ásamt skotvopnum, 

allt saman í anda gotneska/víktoríska tímabilsins. 

Fyrir utan vopnin getur spilari svo sankað að sér ýmsum vistum. Blóðhylkjum sem 

endurnæra karakterinn, steinum og smáklinki sem trufla eða vekja athygli óvina sem á 

vegi hans þegar þeim er kastað, skotfærum og molotov-koteilum, seiðum og elíxurum. 

Einnig hörnuðu blóði, svokölluðum blóðminningum sem hægt er að nota sem mynt í 

Draumnum, þar sem hægt er að nýta blóðið til kaupa á frekari vistum. 

Fyrir utan að geta safnað Blóðminningum til þess að spreða í eldsprengjur og önnur 

skapandi morðvopn, þá er önnur mynt sem spilara gefst kostur á að safna í Bloodborne, 

Innsýn. Innsýn er ekki jafn auðvelt að nálgast og Blóðminningar. Hún er talsvert 

sjaldgæfari og þarf að fara sérstakar leiðir til þess að geta unnið sér hana inn. 

Annarsvegar er hægt að finna hana á líkum andstæðinga eða látinna borgarbúa, undir 

heitinu Viska hins vitstola, þar sem hún birtist sem brotin höfuðkúpa sem upp úr svífur 

hvítt mistur. Önnur leið til þess að vinna sér inn Innsýn er að finna og sigra hina ýmsu 

endakalla (e. boss) sem leikurinn hefur upp á að bjóða. Við að finna endakall fær 

spilarinn Innsýn og svo aftur þegar endakallinn hefur verið sigraður. 

Innsýn hefur hinsvegar fleirri notagildi en einungis sem mynt. Innsýn stendur 

bókstaflega fyrir þá innsýn sem spilari hefur inn í heim Bloodborne, hversu mikla 

vitneskju spilakarakterinn hefur um söguheiminn. Því meiri innsýn sem spilarari hefur, 

því fleiri leyndarmál eru afhjúpuð í Yarnham. Bæði Blóðminningar og Innsýn eru 

metnar í tölum, þ.e.a.s. að spilari safnar þeim eins og stigum í hverjum öðrum leik, en á 

meðan spilari getur safnað óendanlega mörgum Blóðminningum þá getur spilari aldrei 

safnað upp í hærri tölu en 99 þegar kemur að Innsýn. Leikjaumhverfið fer að taka 

breytingum þegar spilari hefur safnað fyrstu 15 stigunum en mestu breytingarnar verða 

þegar spilari safnar yfir 40 stigum. Þá birtast Minni Amygdölunar, yfirnáttúrulegar 

kosmískar verur sem áður fyrr höfðu verið ósýnilegar spilara, sem þó gat bókstaflega 

lent í klóm þeirra. Þeim er best lýst sem risavöxnum blendingum á kóngulóm og 

Cuthulu sem hanga utan á kirkjum og öðrum eins risavöxnum byggingum víðsvegar um 

Yarnham (mynd 3). Fyrir utan að hönnunin á Amygdölunum sé skýr vísun í sagnahefð 
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Lovecrafts, þá er Innsýnar leikjakerfið enn betra dæmi um þá hefð. Sú hugmynd að 

aukin viska sé bæði afhjúpandi um leið og hún er skaðleg sver sig beint í ætt við skrif 

Lovecrafts. Staðreyndin að spilari auðnast Innsýn í heiminn með því að verða vitni að 

ólýsanlegum hryllingi sem stigmagnast eftir því sem spilari sekkur sér dýpra í iður 

Yarnham eða með því bókstaflega að innbyrða vitneskju vitstola einstaklinga heimfærir 

tenginguna enn frekar. Sú tenging verður rædd aftur í næsta undirkafla. 

 

Mynd 3: Amygdala afhjúpuð. 

 

Fyrir utan áður upptalin spilakerfi þá eru önnur einkenni Bloodborne keimlík Dark 

Souls seríu FromSoftware. Spilari stjórnar karakter sínum í þriðju persónu og ásamt því 

að vafra um Yarnham kortalaus, sem krefst þess að spilari leggi borgarskipulagið á 

minnið. Eins og áður var á minnst er borgin undirlögð allskyns skrímslum og óþverrum 

sem ýmist sitja fyrir spilara eða vafra um ákveðin svæði.  

Loka lykil-spilakerfi Bloodborne er luktar-kerfið. Í leiknum er svokallað 

verndarsvæði, þar sem spilari er óhulltur og hefur tök á að betrumbæta karakter sinn, 

kaupa ný vopn, vistir og svo framvegis. Verndarsvæðið í Bloodborne er Draumur 

veiðimannsins, sem er einskonar hliðarveruleiki, staðsettur utan tíma og rúms. Þar hefur 

leiðbeinandi spilara, Gehrman, fyrsti veiðimaðurinn, aðsetur ásamt Dúkkunni  sinni. 

Bæði veita þau spilara upplýsingar um framvindu leiksins, gefa vísbendingar um hvert 

væri gáfulegt að halda næst ásamt brauðmolum um sögu sagnaveraldarinnar. Ásamt því 

býr Dúkkan yfir hæfileikanum til þess að styrkja karakter spilara (e. level up). Út frá 

draumnum heldur spilarinn út í hinn raunverulega heim Yarnham. Þegar spilari ákveður 
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að halda út býðst honum að varpa sér til ýmissa lukta, sem virka sem hlið eða brýr á 

milli draumsins og raunveruleikans. Hinsvegar er ekki hættulaust að stökkva á milli 

draumsins og raunveruleikans. Draumurinn heldur karakter spilarans föstum í tíma, 

tíminn líður ekki í raun í raunveruleikanum nema að ákveðin skilyrði séu uppfyllt (að 

hætti Groundhog Day (1993, Harold Ramis)). Því í hvert skipti sem karakter spilara 

deyr eða stekkur í drauminn endursetur raunveruleikinn sig. Heimurinn birtist því 

spilara alltaf eins og óbreyttur þegar hann stekkur í Yarnham, óvinir sem áður hafði 

verið slátrað ráfa á ný um göturnar, engu nær um það að spilari hefur eflaust myrt þá 

tugum ef ekki hundruðum skipta áður. 

3.4 Greining á kosmíska hryllingnum 

Áhrif Lovecrafts eru greinileg á sagnaheim og sögu Bloodborne. Sagnaheimur 

Yarnham, gotneskur arkitektúr borgarinnar og umlykjandi skógar, mýrar, 

grafhvelfingar, kirkjuturnar og fiskiþorp eru eins og klippt úr sögum hans. Tengsl 

Lovecrafts við hugmyndir Burkes og Kants um hið upphafna eru jafnvel greinileg í 

arkitektúr borgarinnar og þjóna sem einskonar vísir að upphafinni náttúru hinna ýmsu 

skrímsla og endakalla sem spilari kemur til með að mæta í Yarnham. Risavaxnar 

byggingar og kirkjuturnar sem eru á víð og dreif um borgina dverggera karakter 

spilarans og eru bókstaflega yfirþyrmandi í hinum upphafna skilningi. Þessar byggingar 

eru á stærð við fjöll og kraftleysi spilara endurspeglast í stærð þeirra. Skrímslin sem 

spilari þarf að kljást við sem eru fyrir utan þessar byggingar eru flest öll álíka lítil og 

karakter spilara. Hvurslags forynjur dyljast þá innan veggja þeirra, hversu lítil og 

kraftlaus eru skrímslin sem hýsast fyrir utan veggina í samnburði við þær? Þessi ótti 

spilara er staðfestur. Innan þessa veggja, bakvið luktar dyr, faldir í myrkrinu, eru 

endakallarnir. 41 Yfirhafin náttúra þeirra er samstíga arkitektúr Yarnham, þeir eru flestir 

risavaxnir, yfirgnæfandi og mörgum sinnum sterkari en þau skrímsli sem spilari hefur 

þurft að vaða í gegnum til að geta barist við þá. Þeir fylla margir almennilega út í ganga 

og hallir kirkna og kastala Yarnham. Þeir eru óeðlilega stórir og óeðlilega kvikir margir 

hverjir (mynd 4). Kraftleysi og magnleysi sem spilari finnur vanalega fyrir á meðan 

spilun stendur margfaldast á móti slíku mótlæti. Sú tilfinning er einungis margfölduð 

vegna upphafinnar náttúru þeirra.  Þessar byggingar og skrímsli framkalla tilfinningu í 

                                                 
41 Ario Barzan, ,,Understanding The Sublime Architecture Of Bloodborne“, killscreen.com, sótt 9. 

desember 2018, af https://killscreen.com/articles/understanding-sublime-architecture-bloodborne/. 

https://killscreen.com/articles/understanding-sublime-architecture-bloodborne/
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spilara sem kallast á við neikvæðu sælu Kants, blöndu af ótta og lotningu við að upplifa 

slíka hluti sem brjóta í bága við hinn náttúrulega heim.42  

 

Mynd 4: Endakall ræðst til atlögu, spilari reynir að forða sér undan árásinni. 

 

Skrímslin sem vafra um götur, stræti og malarvegi borgarinnar og nágrennis sækja 

innblástur sinn víðar og greina má áhrif frá vampírum Bram Stoker, uppvakningum 

Mary Shelly og svo ógrynni úr klassískum almúgasögum Evrópu: risar, nornir, krákur 

og svo framvegis. En því lengra sem spilari sækir inn í innviði Yarnham og 

martraðarinnar sem borgin felur þá afhjúpar hann skrímsli sem vel ættu heima í sögum 

Lovecrafts sjálfs: Ógreinilegir hlunkar af holdi og augum sem gera karakter spilara 

geðveikan með augnaráðinu einu, keimlíkir lýsingum Lovecrafts á Shoggoth. 

Áðurnefndar Amygdölur, skrumskælingar á Cthulhu sjálfum. Fiskiskrímsli Lovecrafts 

úr sögu hans The Shadow Over Innsmouth birtast einnig. Lítið falið fiskiþorp er hægt að 

finna í martraðarhliðveruleika í Yarnham. Íbúum þess hefur verið stökkbreytt í verur 

sem passa merkilega vel við verurnar sem söguhetja Lovecrafts þurfti að leggja svo hart 

að sér að fela sig fyrir í The Shadow Over Innsmouth, þau eru blendingar fiska og fólks.   

En fyrir utan hönnun umhverfisins og útlit skrímslanna sem spilari kerfisbundið 

þurrkar út með reglulegu millibili, þá er það andrúmsloftið sem skiptir höfuðmáli í 

verkum Lovecrafts og er því aðalmælikvarðinn þegar leikurinn er borinn saman við 

skrif hans.  

                                                 
42 Immanuel Kant, Critique of Judgement, bls. 105-106. 
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Leikurinn getur ekki stólað að sama leyti og Lovecraft gerði í skrifum sínum að ýja 

að ógnvænlegum kosmískum sannleika fremur en að birta hann. Sem sjónrænn miðill 

verður leikurinn auðvitað að sýna okkur hvert einasta skrímsli, sem og hverja einustu 

kirkju, holu og lukt. Leiknum tekst þó að vísa í skrif Lovecrafts og hans sérstaka rithátt í 

lýsingum sem hægt er að nálgast um ýmsa hluti í leiknum. Hver lýsing er ekki mikið 

meira en setning eða tvær og innihalda upplýsingar um notagildi hlutarins sem spilari er 

að skoða, sem og einhvers konar upplýsingar um staðsetningu hlutarins í samhengi 

sagnaheimsins. Fyrir utan þessar lýsingar getur spilari fundið dagbókarsnifsi víðsvegar 

um Yarnham. Flest þeirra eru stutt og illskiljanleg, inntak þeirra verður yfirleitt ekki 

skilið fyrr en löngu seinna og kallast því prýðilega á við skrif Lovecrafts. Sögur hans 

eru uppfullar af handritum og dagbókum sem búa yfir óskiljanlegum upplýsingum sem 

verða söguhetjum Lovecrafts ekki skiljanlegar fyrr en of seint. 

Spilari kemst ekki hjá því að finna fyrir ákveðnu andrúmslofti um leið og honum er 

sleppt lausum í Yarnham. Í grein sinni talar Reiss um þá hringrás leikjakerfa sem fær 

spilara til að ,,óttast óttann sjálfan“.43 Tvö leikjakerfi eru til staðar í Bloodborne sem 

knýja þá hringrás: Sú staðreynd að spilari þarf að þreifa sjálfur fyrir sér á hverju einasta 

borði sem honum tekst að fá aðgang að, það er að segja að uppgvöta hvar óvinir sitja 

fyrir honum, hvar endakallar eiga aðsetur og svo framvegis. Hitt leikjakerfið er það að 

spilari missir allar Blóðminningar sem hann er með á sér þegar hann deyr. Spilara er 

gefinn kostur á að leita þær uppi eftir að hann stekkur aftur á borðið en mistakist honum 

að finna þær í fyrstu tilraun hverfa þær að eilífu. Án Blóðminninga staðnar spilari, án 

þeirra býðst honum nánast engin þjónusta, hann getur ekki bætt upp þær vistir sem hann 

hefur notað, fjárfest í nýjum öflugum vopnum og, mikilvægast af öllu, þá býðst honum 

ekki að gera karakter sinn kraftmeiri. Togstreitan sem myndast á milli þessara kerfa, að 

vita ekki hvað leynist á bak við næsta horn ásamt því að spilari getur tapað öllu því sem 

hann er að vinna að og staðna fyrir vikið heldur spilara stöðugt á tánum, hann ,,óttast 

óttann sjálfan“. Þessi hringrás er stöðug, jafnvel þótt að spilari geti lært á borðin og 

dempað með því óvissuna og óttan sem fylgir henni er samt alltaf nagandi ótti við að 

tapa því sem áður hafði verið unnið að. Óttinn við óvissuna endurnýjar sig svo í hvert 

skipti sem spilari stekkur í nýtt borð og hringrásin hefst að fullum krafti á ný. Skelfingin 

(í skilningi Kings) er því ráðandi tilfinningin sem spilarinn finnur fyrir á meðan hann 

                                                 
43 Tom Reiss, ,,Horror as a semiotic medium in Amnesia“, bls. 2. 
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vafrar og uppgvötar götur og stræti Yarnham, fremur en hryllingurinn.44 Leikurinn 

byggir þó á bæði skelfingu og hryllingi í skilningi Perrons, það er að segja kosmískum 

hryllingi og lista-hryllingi, andlegum og líkamlegum viðbrögð.45 Andlegi hryllingurinn 

birtist í hringrás Reiss, óttinn við óttann, nagandi óvissunni sem spilun leiksins felur í 

sér og hinni yfirþyrmandi smæð og magnleysi sem spilari finnur fyrir. Líkamlegi 

hryllingurinn sem spilari finnur fyrir í örvæntingafullri spilun sinni þegar hann rígheldur 

í fjarstýringuna, millisekúndum frá því að tapa öllu. Spilari öskrar á sjónvarpið í 

geðshræringu, svitnar í takt við öran hjartsláttinn á meðan hann hamrar í gríð og erg á 

fjarstýringuna í von um að karakter hans víki sér undan látlausum höggum endakallsins 

sem spilari er að kljást við í tuttugasta skiptið.  

Þessi hringrás ótta og óvissu skapa undirstöðu andrúmsloftins í leiknum. 

Hringrásin, í sambland við yfirhafna náttúru Yarnaham og skrímslanna sem vafra um 

hana og nágrenni hennar, sem og blanda andlegra og líkamlegra áhrifa leiksins á spilara, 

væri nóg til þess að hægt væri að kalla andrúmsloftið Lovecraft-ískt. Seinasta naglann á 

hinsvegar enn eftir að reka í kistuna: Hugmyndirnar og heimspekina sem leikurinn 

byggir á. Smæð manneskjunar í kosmósinu, tilgangleysi og máttleysi í heimi sem er 

handan skilnings hennar og sem er stjórnað af verum sem hún mun aldrei skilja né 

nálgast. Hvergi sést það betur í leiknum heldur en í framvindu sögu leikins. Þegar 

kemur að sögu leiksins og hvernig hún er sögð eru áhrif Lovecrafts augljós. Einmana 

karakter er kastað inn á sögusviðið og gert að grafa sig í gegnum og uppgötva 

leyndarmál heimsins meira og minna upp á sitt einsdæmi. Áður en yfir lýkur hefur sá 

karakter (og spilari) gert sér grein fyrir því að meira og minna allt sem hefur átt sér stað 

í sagnaheiminum er smávægilegt og tilgangslaust. Mannkynið er í raun bara peð Hinna 

miklu (e. Great Ones, bein vísun í Cthulhu sagnaheiminn og Hina Aldagömlu Miklu, e. 

Great Old Ones), svipt til og skakað eins og þeim hentar í einhvers konar baráttu eða 

styrjöld sem Hinir miklu eru að há. Spilara líður því stöðugt eins og hann fái aldrei 

heildarmyndina í hendurnar, að hann geti aldrei áttað sig á þeim atburðum sem eiga sér 

stað í kringum hann eða hann tekur þátt í. Sú tilfinning að spilarinn hafi ekki aðgang að 

leyndarmálum sagnaheimsins er einungis dýpkuð með Innsæis leikjakerfinu áðurnefnda. 

Fyrir utan að fela ýmiskonar verur og staðreyndir um sagnaheiminn virkar leikjakerfið 

einnig sem enn frekari vísun í verk Lovecrafts, enda er Innsæi viska þeirra vitstola, eins 

                                                 
44 Stephen King, Danse Macabre, bls. 22-23, Pdfdrive.com, sótt 27. nóvember 2018 af  

https://www.pdfdrive.com/danse-macabre-e28602120.html. 
45 Bernard Perron, Silent Hill - The Terror Engine, bls. 29-31. 
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og áður var vísað í. Með aukinni visku og innsýn í heiminn, því tæpari verður geðheilsa 

karakters spilara og því viðkvæmari verður hann fyrir árásum þeirra yfirnáttúrulegu vera 

sem hann rekst á í sagnaheiminum. Ef spilari spreðar hinsvegar Innsæi sínu (muna 

verður að Innsæi er einnig mynt, eins og Blóðminningar) hverfa þau leyndarmál og 

verur sem Innsæið afhjúpar og karater spilara verður aftur ónæmari fyrir áhrifum 

Amygdalanna og annara Lovecraftískra vera. 

Algengt vandamál þegar kemur að yfirfærslu Cthulhu-sagnaheimsins yfir í 

nýmiðilinn tölvuleiki er að miðla andrúmsloftinu sem Lovecraft lagði svo hart að sér að 

skapa, hinn nagandi ótta og vænissýki sem yfirvarpað er á lesenda frá söguhetju, þar 

sem smæð mannkynsins er básúnuð og ómerkilegheit tilvistar þess er undirstrikuð 

margfalt. Erfitt er að miðla þeim upplýsingum í tölvuleikjum, þar sem þessi skilaboð 

eiga það til að týnast í leikjakerfum tölvuleikja sem miða oftar en ekki að því að efla 

spilara eða í það minnsta gefa honum góðan kost á að lifa af. Því missir kosmíski 

hryllingurinn marks ef spilari hefur möguleika á því að skjóta hinn almáttuga Cthulhu 

ítrekað í trýnið áður en hann murkar úr honum lífið. Smæð spilarans hverfur í skugga 

valdafantasíunnar og eftir stendur brotin mynd af kosmískum hrylling sem tekst ekki 

ætlunarverk sitt, að fá upplifendur til þess að finna fyrir þessari ógurlegu stærð heimsins 

og smæðar sinnar í samanburði, þar sem ómerkileiki sjálfsins og mannkynsins í heild 

eru upplýst og beruð fyrir upplifendum. Bloodborne fellur ekki í þessa leiðindagryfju 

sem aðrir tölvuleikir hafa strandað í. 

Eins og kom fram fyrr þá er spilara sleppt lausum í þeim tilgangi að finna Fölblóð. 

Leikurinn upplýsir spilara aldrei um hvað Fölblóð er í raun og veru og spilari finnur 

aldrei Fölblóðið, að minnsta kosti gerir spilari sér aldrei grein fyrir því að hann hafi 

fundið það. Í staðinn er spilara vafið inn í Veiðina, einskonar trúarlega hreinsun eða 

fjöldamorð á þeim sýktu í Yarnham. Tilgangur Veiðarinnar er dularfullur og fær spilari 

fljótt á tilfinninguna að Gehrman, leiðtogi Veiðaranna, skilgreini ekki tilgang hennar að 

fullu fyrir spilara. Fyrir hvert afhjúpað leyndarmál er fleirri spurningum varpað á 

spilarann, dulúð sagnaheimsins dýpkuð og fléttan flækt enn frekar. Þær litlu upplýsingar 

sem spilari fær um leikinn svipa til skrifa Lovecrafts. Spilari er frjáls til þess að fylla í 

hin mörgu göt sem leikurinn skilur eftir opin, einungis er ýjað að svörunum og enga 

fasta mynd er hægt að negla á sagnaheiminn, rétt eins og í skrifum Lovecrafts. Eins og 

minnst hefur verið á var Lovecraft viss um kraft ímyndurnarafls lesenda sinna, að þeir 

væru í raun sínir verstu óvinir þegar kæmi að því að hræða þá, lesendur hans myndu 

alltaf gera það betur en Lovecraft gæti mögulega gert ef hann reyndi. Bloodborne vinnur 
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með sögu sína á sama hátt, gefur fátt upp og leyfir spilurum frekar að tengja hina ýmsu 

þræði saman af sjálfsdáðum, fremur en að gefa allt upp. 

Langvinn uppljóstrun ofangreindra leyndarmála leiðir að hinum raunverulega 

kosmíska hrylling sem leikurinn hefur að geyma: Blóðið er komið frá Hinum Miklu og 

hafa þeir verið að nota mannkynið í óljósum tilgangi, á meðan efstu lög samfélagsins í 

Yarnham, meðlimir Heilunarkirkjunar, sækjast eftir því að sameinast eða ná á sama 

þróunstig og Hinir Miklu. Ekki er ljóst hvort nokkrum hafi tekist það illleysanlega verk 

en spilara býðst að leysa það vandamál. 

Bloodborne víkur frá þeirri valdafantasíu sem tölvuleikir sem bjóða upp á að 

sigrast á ofurafli hins illa gera vanalega, eðli sínu samkvæmt. Spilari getur ekki 

fyrirhafnalaust raðmyrt fjöldan allan af illmennum, spilari er ekki rammaður inn sem 

holdgervingur hins góða né er honum gert hátt undir höfði að neinu leiti. Valdafantasíur 

eins og Doom (GT Interactive, Activison, Bethesda, 1993-) leikjaserían eða Call of Duty 

(Infinity Ward, Treyarch, Sledgehammer Games, 2003-) leikjaserían hampa slíkum 

gildum, þar sem völd spilara eru tíunduð og verða einungis áþreifanlegri því lengur sem 

spilað er. Í Bloodborne er vanmáttur spilara dregin fram og upplýstur ítrekað: Óvinir eru 

snöggir, erfiðir viðeignar og tekur tíma og einbeitingu að læra á hegðun þeirra til þess 

að sigrast á þeim. Ef spilara mistekst er honum ekki hlíft við refsingum líkt og í 

leikjaseríunum sem minnst var á áður, þar sem það versta sem gerist er að spilari þarf að 

endurspila hugsanlega 2-3 mínútna kafla aftur til þess að vera kominn á sama stað og 

hann var á þegar hann tapaði. Í stað þess refsar Bloodborne spilara, hann tapar allri 

þeirri mynt sem hann hafði á sér og hann þarf að hefja för sína á ný frá luktinni sem 

hann var við þegar hann varpaði sér í raunveruleikann. Við það getur tapast margra 

klukkutíma ávinningur og vinna á augnabliki, hversu smávægileg mistökin eru skiptir 

ekki máli. Vanmáttur karaktersins í sagnaheiminum er því yfirfærður á spilara. 

Karakterinn er kraftlaus, týndur í endalausri tímahringrás þar sem hann er knúinn til að 

synda stöðugt á móti straumnum, endurtakandi sömu skrefin að eilífu. Spilarinn þarf að 

fylgja honum í gegnum það allt. Spilun leiksins verður þá upphafin í skilningi Burke, 

það er að segja nautn af sársauka í fjarlægð. Kvalirnar sem spilari gengur í gegnum eru 

óumflýjanlegur hluti af leiknum, að yfirstíga þau vandamál sem hann býður upp á og að 

vaða í gegnum þann sársauka og kvalir sem fylgja er órjúfanlegur hluti leiksins og bein 

yfirfæring á þeirri tilvistarangist og sársauka sem karakter spilara er að ganga í gegnum 
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í söguheiminum. Slíkar tilfinningar eru keimlíkar þeim sem Lovecraft lætur karaktera 

sína ganga í gegnum í verkum sínum og upphafnar í skilningi Burke.46  

Þá er vikið að endalokum leiksins. Eins og sýnt hefur verið fram á er leikurinn 

gegnsýrður Lovecraft-ísku andrúmslofti. Endirinn sjálfur undirstrikar það og er 

örugglega besta dæmið um Lovecraft-ísk áhrif á Bloodborne. Það eru þrjú möguleg 

endalok á söguþræði leiksins. Ákveðin skilyrði þurfa að vera uppfyllt til þess að eiga 

möguleika á að hafa aðgang að þeim þriðja, en fyrstu tveir eru aðgengilegir óháð því 

hvort spilari hefur uppfyllt þau skilyrði, heldur eru háð lokaspurningu Gehrmans í 

Draumnum.  

Eftir að hafa lokið verkefnum sínum í Yarnham snýr spilari aftur í Drauminn, þar 

sem hann finnur Verkstæðið, bækistöð Gerhmans, í ljósum logum. Draumurinn hefur þá 

lokið hlutverki sínu og er nú að eyða sjálfum sér, eða í það minnsta aðgangi spilarans að 

honum. Spilari finnur Gehrman á engi fyrir utan Verkstæðið þar sem hann spyr spilara 

hvort hann vilji ekki vakna loksins. Spilara er gefinn kostur á að hafna eða samþykkja 

því boði. Ef spilari samþykkir það boð krýpur karakter hans fyrir framan Gehrman sem 

afhöfðar hann snögglega. Karakter spilara rankar svo við sér loksins, laus við áhrif 

Draumsins, að morgni í Yarnham, minningar hans um nóttina draumkenndar og óljósar. 

Ef hann kýs að hafna Gehrman neyðist spilari til að kljást við hann og vega. Að því 

loknu kemur í ljós að Draumurinn og Veiðimennirnir voru í raun og veru handbendi og 

sköpun veru af kyni Hinna Miklu; Mánaverunni. Mánaveran stígur til jarðar og faðmar 

karakter spilara að sér. Stuttu síðar sjáum við Dúkkuna ýta karakter spilara um í 

hjólastól Gehrmans, karakter spilara hefur tekið við af honum sem aðalpeð 

Mánaverunar og umsjónarmaður Draumsins. 

Hinsvegar er leið til þess að sigrast á Mánaverunni. Í gegnum leikinn er mögulegt 

fyrir spilara að finna þriðjunga úr naflastrengjum Hinna Miklu. Ef spilari finnur og 

innbyrðir alla þrjá þriðjungana hefur hann valmöguleikann á því að veita Mánaverunni 

mótspyrnu. Spilari hafnar boði Gehrmans og vegur hann, Mánaveran stígur til jarðar og 

ætlar sér að faðma karakter spilara, en þarf að hrökklast undan honum, naflastrengirnir 

gera Mánaverunni það ómögulegt að yfirtaka spilarann. Við tekur bardagi sem lýkur 

með því að spilari vegur Mánaveruna. Síðar sjáum við Dúkkuna ganga fram á 

undarlega, slímuga, svarthúðaða snigils-líka veru. Dúkkan tekur hana í fang sér og 

ávarpar hana sem karakter spilara, Veiðimanninn. Karakter spilara hefur tekist það sem 

                                                 
46 Edmund Burke, A Philosophical Enquiry Into The Origin Of Our Ideas Of The Sublime, bls. 58-60. 
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Heilunarkirkjan sóttist svo eftir, að stíga upp á tilverustig Hinna Miklu, dregið 

mannkynið í nýja barnæsku, upphafið sig í nýja tilvist.47  

Allir endarnir eru því í anda Lovecraft. Ef spilari kýs að vakna hafa þeir engu 

bjargað nema sjálfum sér, uppfyllt óskir peðs Mánaverunnar. Tilgangur þeirra óska er 

honum enn óljós, hann gengur frá Yarnham án þess að hafa tekist neitt, nema styrkja tak 

Hinna Miklu á vesalings borginni. Ef hann tekur við af Gehrman þá er spilari ekkert 

meira en upphafið peð, knúinn í þrældóm sem hann skilur hugsanlega enn ekki 

tilganginn með, stjórnað af veru sem hann getur engan veginn skilið né áttað sig á 

tilgangi hennar. Að lokum getur spilari skilið mannkynið eftir og öðlast stað í guðatölu, 

en gerir það þá einn. Leyndarmál þessa heims eru enn óupplýst og tilgangur 

mannkynsins hefur ekkert breyst. Mannkynið er enn ekkert nema rykkorn í auga 

alheimsins, smápeð á taflborði kosmískra vera. Spilarinn einn hefur skilið sig frá því og 

mennsku sína fyrir vikið.  

Það sem þessi þrjú mismunandi endalok eiga því sameiginlegt er Lovecraft-ískur 

andi þeirra. Allar staðfesta þær smæð, kraftleysi og magnleysi mannkynsins, hlutverk 

þeirra sem peð í leik sem þau geta ekki skilið, í heimi sem stjórnað er af verum sem 

mannkynið getur ekki skilið né nálgast með góðu móti. Endalok söguþráðarins í 

Bloodborne er því hægt að rekja beint til meginþemu í verkum Lovecrafts: Magnleysi 

og vanvisku mannkynsins og ómöguleika þess að það geti nokkurn tíman skilið stöðu 

sína né skipt máli í því kosmósi sem það veltur um í, þar sem verur handan skilnings 

mannkynsins ráða lögum og lofum. Spilari hefur val þegar kemur að endalokunum, en 

sama hvaða leið hann kýs þá eru örlög mannkynsins óbreytt og innsigluð. Sú staðreynd 

ýtir einungis undir þessa tengingu, þar sem völd spilara í leiknum eru staðfest sem 

smávægileg, hlutverk spilara var alltaf sem peð. 

 

  

                                                 
47 Bloodborne (FromSoftware), ,,Childhood’s Beginning“ Achievement. 
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4 Lokaorð 

Lovecraft var hvorki frægur né í hávegum hafður sem rithöfundur í lifanda lífi. Eftir lát 

hans hafa vinsældir hans hinsvegar margfaldast, í framhaldslífinu hefur hann öðlast þá 

virðingu sem hann hlaut aldrei á meðan hann var á lífi. Eftirlíf hryllingsins sem hann 

skapaði er ekki síst mikilfenglegt. Kosmíski hryllingurinn hefur ekki einungis breytt úr 

sér sér á milli rithöfunda heldur þróast yfir í nýja miðla. Sú þróun kallar á nýja nálgun á 

kosmíska hryllingin. 

Óhætt er því að segja að liðsmönnum FromSoftware hafi tekist ágætlega upp að 

miðla Lovecraft og skrifum hans til nýrra viðtakenda í gegnum leik sinn Bloodborne. 

Frá spilun til sagnaheims, áhrifa Lovecrafts má greina víða.  

Sagnaheimurinn dregur innblástur sinn frá hinni gotnesku hefð í heild sinni, en yfir 

vötnum svífur andi og andrúmsloft Cthulhu sagnaheimsins. Í anda Lovecrafts sjálfs eru 

þau áhrif ekki afhjúpuð um leið, spilari vindur hægt og rólega ofan af leyndarmálum 

sagnaheimsins og í tímans fyllingu er hið mikilfenglega strigaverk þráða upplýst: 

mannkynið er ekkert nema smávægilegt peð í ógnarstórum óskiljanlegum heimi. 

Spilun leiksins miðlar hugmyndum Lovecrafts um hrylling. Frá hinum stöðuga ótta 

og ónoti sem spilara er gert að upplifa, endurteknum sársauka og upphafnar náttúru 

leikjakerfanna í bland við skelfingu og hrylling, þá er Bloodborne nálægt því fullkomið 

dæmi um Lovecraft-íska upplifun: Að upplifa smæð sína, magn- og kraftleysi sem 

einkennir kosmískan hrylling.  

Leiknum tekst því að miðla því andrúmslofti og stemmingu sem Lovecraft hafði í 

hávegum. Vegna hins óbrúanlega skilrúms sem er á milli listforma hins ritaða máls og 

tölvuleikja þarf tölvuleikurinn að beita sínum eigin leiðum til þess að miðla til okkar 

þessum tilfinningum sem hann ætlar sér að ná fram, þeim sömu og Lovecraft ætlaði sér 

að draga fram í lesendum sínum. Formúla Lovecrafts að áhrifaríkum hryllingi, 

kosmískum hrylling það er að segja, er því endurnýjuð í höndum þeirra og mótuð að 

hinu nýja, gagnvirka listformi, með áðurgreindum niðurstöðum. 
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