
 

 

      Hugvísindadeild 

       Bókmenntafræðiskor 

 

 

   

 

 

 „What's puzzling you is the nature of my game“: 

Sannleiksleit og ábyrgð í rökkurmyndum um einkaspæjara 

 

 

 

 

 

 

 

Háskóli Íslands Sumarmisseri 2009 

Ritgerð til BA-prófs í almennri bókmenntafræði ABF402G 

Nemandi: Kristinn Ágúst Kristinsson Leiðbeinandi: Guðni Elísson 

 

 



 

 

 

 



Rökkurmyndir  dökkar myndir? 

Lengi hefur verið reynt að skilgreina rökkurmyndir. Frá því að Nino Frank skellti merkimiða 

á nokkrar Hollywood myndir 1946 þá hafa fræðimenn glímt við þetta hverfula hugtak. Hluti 

af vandamálinu er falið í setningunni hér að ofan: fræðimenn sköpuðu hugtakið, ekki 

Hollywood. Fræðimenn hafa jafnframt haft skiptar skoðanir á því hvað rökkurmyndir séu 

nákvæmlega, þ.e.a.s. hvað það sé sem sameini þær. Kvikmyndastíll hefur verið nefndur, 

þema, andrúmsloft eða tónn (e. mood / tone), hreyfing, tímabil og svo kvikmyndagrein.
1
 

Erfiðleikarnir við að festa niður hugtakið endar ekki þarna, því einnig er deilt um upphaf 

rökkurmynda, áhrifavalda og um stöðu síðrökkurmynda (ef hægt er að tala um þær yfir 

höfuð). Þegar kemur að greiningu á rökkurmyndunum sjálfum hafa nálganirnar verið jafn 

fjölbreyttar og niðurstöðurnar, frá strúktúralískri greiningu Durgnats til sálgreiningar 

Krutniks. Það sem er kannski einkennilegast er hversu margir láta tælast af rökkurmyndum, 

enda hefur slík tæling sitt eigið heiti innan fræðanna (e/f. noir-mystique) sem Frank Krutnik 

hefur m.a. notað. Ef þetta er ekki nógu ruglandi þá má bæta því við að áhrif rökkurmynda má 

finna í fjölda annarra kvikmyndagreina.
2
 

Augljóst er að einföld skilgreining á því hvað rökkurmyndir séu er ekki inn í 

myndinni. Þó er ætlunin að taka fyrir myndir sem hafa verið skilgreindar sem rökkurmyndir 

eða síðrökkurmyndir. Og vandamál skilgreiningarinnar vaknar á ný. En fjöldinn allur af 

fræðimönnum hafa kynnt sér rökkurmyndir og greining þeirra getur hjálpað við að setja þær 

kvikmyndir sem verða teknar fyrir í samhengi. Kvikmyndirnar fjórar sem verða greindar eru: 

The Big Sleep (Howard Hawks, 1946), Out of the Past (Jacques Tourneur, 1947), Chinatown 

                                                           
1
 Alain Silver, „Introduction“, Film Noir Reader, ritstj. Alain Silver; James Ursuni (New York: Limelight Editions, 

1996), 8. 
2
 Kvennamynd: Gaslight (1944, George Cukor), Blue Steel (1989, Kathryn Bigalow), vestri: Ramrod (1947, André 

de Toth), High Plains Drifter (1973, Clint Eastwood), bófamynd: White Heat (1949, Raoul Walsh), Goodfellas 
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(Roman Polanski, 1974) og Brick (Rian Johnson, 2005) og allar eru þær hluti af þeim anga 

rökkurmynda sem hafa verið kallaðar einkaspæjaramyndir. Því verður líka tekið fyrir hvað 

það er sem sameinar einkaspæjaramyndir áður en farið er í greininguna. 

 Fagurfræðileg nálgun hefur verið vinsæl leið til þess að lýsa rökkurmyndum þar sem 

tekið er fyrir einkennandi sjónarhorn slíkra kvikmynda, sterkrar andstöðu svarts og hvíts (í/e. 

chiaroscuro), expressionísk áhrif, nætursenur og lágir vinklar (e. low angles), svo nokkrir 

hlutir séu nefndir sem fræðimenn telja einkenni á rökkurmyndum.
3
 Áhugavert er að líta á 

kafla Frank Krutnik um stíl rökkurmynda
4
 þar sem hann heldur því fram á sannfærandi máta 

að rökkurmyndir búi ekki yfir sérstökum stíl, heldur sé hann hluti af kerfisbundinni 

uppsetningu Hollywoods við að skapa staðlaðan frásagnarstíl. Á Krutnik sérstaklega við 

klassíska Hollywood skeiðið. Þessi aðferð, sem er gjarnan talin einkennandi fyrir 

rökkurmyndir, sýnir að mati Krutniks og fræðimannsins Fosters Hirsch „staðlaða aðferð til 

þess að samtímis tákna og losna við viðbót“.
5
 Á þetta við öll stílbrögðin sem voru nefnd hér 

að ofan. 

Póststrúktúralísk fræði hafa greint sig frá strúktúralískum fræðum meðal annars á 

grundvelli viðbótarinnar. Þar sem heildstæðni og nákvæm greining á öllum mögulegum 

venslum hefur verið markmið strúktúralismans þá reynir póstrúktúralisminn að sýna fram á 

ómöguleika þess. Derrida meðal annars útskýrir í grein sinni, „Formgerð, tákn og leikur“, að 

tungumálið sjálft kemur í veg fyrir heildstæðni. Tungumál á sér enga fasta miðju heldur 

aðeins endalausa skiptingu á því hver miðjan er, leikurinn líkt og Derrida talar um það. Þar 

sem miðjan á ekkert upphaf né endi þá verður til viðbót sem tekur við hlutverki miðjunnar. 

                                                           
3
 Frank Krutnik, In a Lonely Street (London: Routledge, 1991). Michael Walker, „Film Noir: Introduction“, The 

Movie Book of Film Noir; ritstj. Ian Cameron (London: Studio Vista, 1994), 25–6. Paul Schrader, „Notes on Film 
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Sjá einnig ágætis skilgreiningu á stíl rökkurmynda hjá Paul Schrader, „Notes on Film Noir“, Film Noir 
Reader, ritstj. Alain Silver; James Ursuni, 56–8. 
4
 Frank Krutnik, In a Lonely Street, 20–3. 

5
 Sama, 20. „such sequences represented a standardised means of simultaneously signifying and siphoning-off 

excess“. Allar þýðingar eru mínar nema annars sé getið. 



Viðbótin verður„staðgengill einhvers, bætir upp skort af hálfu táknmiðsins“.
6
 Þegar 

myndirnar fjórar verða greindar verða atriði þar sem viðbótin skýtur upp kollinum 

grandskoðaðar. Viðbót í rökkurmyndum, líkt og Krutnik benti á hér að ofan, eru stílbrögð sem 

hafa verið sérstaklega bendlaðar við kvikmyndagreinina.  

Það sem hefur lifað bestu lífi í stílhandbók rökkurmynda er að þar megi finna óvenju 

margar nætursenur, eða senur teknar í myrkum vistarverum. Ace in the Hole (Billy Wilder, 

1951) getur varla talist uppfull af nætursenum, og því síður síðrökkurmyndirnar U-Turn 

(Oliver Stone, 1997) eða The Long Goodbye (Robert Altman, 1973). Rökkrið í 

rökkurmyndunum virðist af þeim sökum ekki nauðsynlegt til þess að skapa rökkurmynd. 

Frekar ætti kannski að tala um hlutverk ljóssins. Expressjónisminn er dreginn í efa af öðrum 

fræðimanni sem færir sannfærandi rök fyrir því að slík stílbrögð séu mun eldri og ræturnar 

megi finna í upphafi kvikmyndagerðar.
7
 Kannski vekja orð Nino Frank um stíl Hollywood 

andspænis þeim franska mestan áhuga:  „Án nokkurs vafa verðum við að vinna hörðum 

höndum. Við verðum að hreinsa handritin með atorkusemi, gefa upp á bátinn fallegar ímyndir 

(e. images), kvikmyndavélabrögð, og önnur tæknileg húllumhæj sem draga úr „þriðju 

víddinni“ á skjánum til þess eins að skapa sjónræna lygar og „meika Hollywood“ (í orðsins 

verstu merkingu)“.
8
 Augljóst er af þessum orðum að það sem vakti áhuga Nino upphaflega 

var eitthvað annað en „húllumhæj“ kvikmyndatökunnar. Vissulega má benda á að miðað við 

þær sjónrænu brellur sem tilheyrðu þöglu myndunum þá hafi Nino ekki tekið eftir 

mínimalískum brellum rökkurmyndanna. Þessi sérstöku stílbrögð rökkurmynda eru 

smávægileg þegar horft er til heildarmyndarinnar. 
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 Jacques Derrida, „Formgerð tákn og leikur“, Spor í bókmenntafræði 20. aldar, þýð. Garðar Baldvinsson, ritstj. 

Garðar Baldvinsson; Kristín Birgisdóttir, Kristín Viðarsdóttir (Reykjavík: Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, 
1991), 147. 
7
 Marc Vernet, „Film Noir on the Edge of Doom“, Shades of Noir, ritstj. Joan Copjec (London: Verso, 1993), 7–
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8
 Nino Frank, „A New Kind of Police Drama: the Criminal Adventure“, Film Noir Reader 2, ritstj. Alain Silver; 

James Ursini, 18. „Doubtless we‘ll have to work harder, assiduously refine our scripts, and give up beautiful 
images, camera tricks, and other technical razzle-dazzle which diminish that „third dimension“ on screen by 
creating visual falsehood and „going Hollywood“ (in the bad sense of the term)“. 



 Tilraunir hafa verið gerðar til þess að lýsa andrúmslofti rökkurmynda og Raymond 

Borde og Étienne Chaumeton lýsa rökkurmyndum t.d. á eftirfarandi hátt: „Í öllum skilningi 

orðsins þá er rökkurmynd mynd um dauða“.
9
 Þessu andrúmslofti dauða er lýst sem heimi þar 

sem áhorfandinn finnur samkennd með glæpamanninum, réttlætinu er vísvitandi ekki fylgt, 

löggan er spillt, konan er tálkvendi og hetjan er annað hvort fórnarlamb eða and-hetja. 

Markmið slíks andrúmslofts er að „rugla áhorfandann, sem getur ekki lengur fundið nein 

kunnugleg kennileiti“.
10

 Markmiðið með þessum texta, þar sem reynt er að hafa hömlur á 

öllum upphafspunktum og útgangspunktum, er augljóst. Ætlunin er að skipa rökkurmyndum í 

skiljanlegt kerfi þar sem allt gengur út á þetta dauða-andrúmsloft. Í huga Borde og Chaumeton 

er dauða-andrúmsloftið sem myndast í rökkurmyndum tilkomið vegna: glæps, að það sé fylgst 

með glæpamanninum, að samkenndin sé með honum, spilling og tapað siðferðisgildi. Slíkt er 

hins vegar ekki alltaf raunin. Í myndum á borð við The Big Heat (Fritz Lang, 1953), þar sem 

ekki er hægt að þverfóta fyrir spillingu, eru einstaklingar, vinir og ókunnugir samt tilbúnir til 

að hjálpa öðrum, sem gefur til kynna gildi sem áhorfandi þekkir. Annar sem reyndi að útskýra 

dauða-andrúmsloftið, Portforio að nafni, tengdi það tilvistarhyggjunni (e. existentialism).
11

 

Portforio fullyrðir jafnframt að „[þ]að sem heldur rökkurmyndum á lífi í dag er. … 

undirliggjandi andrúmsloft neikvæðninnar (e. pessimism) sem kemur í veg fyrir möguleikann 

á þeim farsælum endalokum“ sem Hollywood myndir hverfast í flestum tilfellum um.
12

 „Þessi 

„dökka sýn““, heldur Portforio fram, „er ekkert nema tilvistarleg sýn á lífinu“.
13

 Portforio 

leggur áherslu á að neikvæðar hliðar tilvistarhyggjunnar séu grundvöllur rökkurmynda, en 

þema þeirra snýst um: „tilgangsleysi lífsins og veruleikafirringu mannsins; einkunnarorðin eru 
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 Raymond Borde og Étienne Chaumeton, „Towards a Definition of Film Noir“, Film Noir Reader, ritstj. Alain 
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 Robert G. Portforio, „No Way Out: Existential Motifs in Film Noir“, Film Noir Reader, ritstj. Alain Silver; James 
Ursuni, 77–93. 
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 Sama, 80. „What keeps the film noir alive for us today is something more than a spurious nostalgia“. 
13

 Sama, 80. „is nothing less than an existential attitude towards life“. 



meðal annars „neind (e. nothingness)“, „veikleiki“, „einsemd“, „kvíði“, „ógleði“.
14

 

Tilvistarþemu Portforios má síðan heimfæra á myndirnar almennt. 

 Hér hefur verið leitast við að draga fram helstu þemu rökkurmynda.
15

 Í tilraun sinni til 

þess að fanga öll hugsanleg þemu myndanna tekst Durgnat að útskýra fátt en sýna hins vegar 

viðamikla kunnáttu sína þegar það kemur að kvikmyndum og hversu auðveldlega hann tælist 

af þeim. Samt hefur Durgnat eitthvað til síns máls, enda mun ég athuga vel þemað sem tengist 

einkaspæjaranum, þrátt fyrir og kannski helst vegna þeirrar gagnrýni sem þær myndir sætta 

sig við frá honum. Aðrar vangaveltur um rökkurmyndir, á borð við hvort þetta sé tímabil, 

kvikmyndagrein eða hreyfing verða ekki athugað nánar hér, þar sem þær hjálpa lítið við 

greiningu rökkurmyndanna sem hér verða teknar fyrir.  Það sem aðgreinir kvikmyndirnar 

fjórar frá öðrum rökkurmyndum er einkaspæjarinn og hafa fræðimenn reynt að greina 

hlutverk hans. Í flestum tilfellum er einkaspæjarinn aðeins nefndur á nafn, settur í samhengi 

við sögu einkaspæjarans og hvernig rökkurmynda-einkaspæjarinn er öðruvísi. Hlutverk 

einkaspæjarans hefur verið gefið lítið vægi í greiningu rökkurmynda, líkt og sést í næsta kafla, 

en úr því verður líka bætt. 

 

Einkaspæjarinn og rökkurmyndir 

Einkaspæjarinn er oftast bendlaður við harðsuðubókmenntir, enda ástæða til. Margar 

rökkurmynda eiga upphaf sitt hjá Hammett, Chandler og fleirum og enginn hefur hingað til 

dregið í efa að harðsuðuhefðin hefur haft mikil áhrif á rökkurmyndir. Áður en lengra er haldið 

vil ég leggja áherslu á að einkaspæjaramyndir fjalla fyrst og fremst um lausn á sakamáli þó að 

lausninni sé fléttað saman við ástarsögu, líkt og Krutnik bendir á.
16

 Þó hefur verið deilt um 

mikilvægi slíkra mynda, meðal annars hefur Durgnat, líkt og nefnt var hér að framan, lítið álit 
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 Sama, 81. „life‘s meaninglessness and man‘s alienation; its catch-words include „nothingness,“ „sickness“, 
„loneliness,“ „dread,“ „nausea“. 
15

 Nákvæmari útleggingu má finna í Raymond Durgnat, „Paint it Black: The Family Tree of the Film Noir“, The 
Film Noir Reader, ritstj. Alain Silver; James Ursuni, 37–51. 
16

 Frank Krutnik, In a Lonely Street, 99. 



á slíkum myndum. Ástæðan felst meðal annars í því, að mati Durgnats, að einkaspæjarinn er 

hluti af einkageiranum, þ.e.a.s. einkaspæjarinn er sjálfstæður maður með einkarekstur. 

Samkenndin er ekki með glæpamönnum, þeim verr settu, heldur einkamálum/einkaeign og 

þar með yfirvaldinu í einhverjum skilningi.
17

 Durgnat virðist líta á einkaspæjarann sem 

framlengingu á yfirvaldinu en tekur ekki inn í myndina að einkaspæjarinn er sjálfstæð 

manneskja. Michael Walker er talsvert hlutlausari í gagnrýni sinni. Þó svo að samkenndin sé 

með einkaspæjaranum þá getur einkaspæjarinn orðið „tilfinningalega og siðferðilega tengdur 

sumum persónum, eða þar sem glæpurinn ógnar í grundvallaratriðum sjálfsímynd 

einkaspæjarans, þá er hann ófullnægður þar til hann hefur tekið persónlega og siðferðislega 

afstöðu gagnvart glæpamanninum“.
18

 Það er þessi siðferðislega og persónulega afstaða sem 

Durgnat gerir ekki grein fyrir. Hins vegar er ekkert nánar farið í hvað slík afstaða felur í sér og 

er ætlunin hér meðal annars að bæta úr því. Jafnframt skilgreinir Walker 

einkaspæjaramyndirnar sem leitar-hetju myndir (e. seeker-hero) og bætir við að: „Kjarni 

leitar-hetju rökkurmynda felist í eðli rökkur heimsins og samskipti hetjunnar við þann 

heim“.
19

 En hvort kjarninn er þessi eða annar, þá þarf að ná betri tökum á einkaspæjaranum. 

Lítum því aðeins á sálgreiningartexta Krutnik. Hann segir sannleikann í „einkaspæjara 

hasarmyndum rækilega skapaðan af einkaspæjaranum og að lögmæti hans sé reist á 

persónulegum verðleika“ spæjarans. 
20

 Það þýðir að sannleikurinn er skapaður af 

einkaspæjaranum sjálfum. Enn fremur telur Krutnik að aðalatriði söguþráðarins sé að 

upphefja karlmennsku hetjunnar, þar sem yfirráð hetjunnar verður að vera fullkomin. 

Söguþráðurinn snýst því ávallt um yfirráð karlmannsins/hetjunnar yfir umhverfi sínu. Aðrir 
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 Sama, 45. 
18

 Michael Walker, „Film Noir: Introduction“, The Movie Book of Film Noir, 9. „Since he becomes emotionally 
and morally committed to some of the persons involved, or because the crime poses some basic crisis in his 
image of himself, the hard-boiled detective remains unfullfilled until he has taken a personal moral stance 
towards the criminal“. 
19

 Sama, 12. „It is the nature of the noir world and the hero‘s interaction with it which seems to me the essence 
of the seeker-hero films noirs“. 
20

Frank Krutnik, In a Lonely Street, 92. „In the private-eye thriller … is emphatically constructed by the private-
eye hero, and it derives its legitimacy precisely from his personal worth“. 



karlar geta ógnað hetjunni, en það geta konurnar líka gert, t.d. með því að neyða hetjuna til að 

setjast að einhvers staðar eða með því að reyna sjálfar að ná yfirráðum á karlmennskunni, líkt 

og svokölluð tálkvendi (e/f. femme fatale) reyna.
21

 Krutnik leggur áherslu á að ráðgátan felist 

ekki í erótík eða tælingu heldur í tálkvendinu (Krutnik nefnir hana árásar- eða ránkvendið (e. 

predatory woman)).  

Eins og sést á greiningu Krutnik þá skipar konan stóran sess í sjálfsmynd og 

ímyndunarsköpun einkaspæjarans. Leit hans að sannleikanum verður að mörgu leyti rannsókn 

á kvenmanninum. Mary Ann Doane bendir á að tálkvendið er oft tengiliður við sannleikann 

og ef ekki, þá tengd leynimakki og lygum, einhvers konar and-þekkingu.
22

 Frá sjónarhóli 

einkaspæjarans er því mikilvægt að athuga hvað konan þýðir. 

Í bók Jacques Derrida, Sporar: Stílar Nietzsches, rannsakar Derrida ráðgátu konunnar í 

gegnum skrif Nietzsches: „þetta snýst frekar um útþurrkun hennar, spurningin um myndina er 

í sömu svipan opnuð og lokuð um leið og maður nefnir konuna“.
 23

 Og enn fremur: „Konan 

heillar úr fjarska og á fjarskanum þrífst vald hennar. En það er líka nauðsynlegt að halda sig 

fjarri söngvaseið hennar, töfrum hennar, halda sig fjarri fjarlægðinni, ekki einungis til að 

verjast þessari hrifningu eins og maður gæti haldið heldur einnig til að gefa sig henni á 

vald“.
24

 Sambærilega hegðun má sjá í flest öllum einkaspæjaramyndum en þessi 

fjarlægðaáhrif eru jafnvel meira áberandi vegna kvikmyndaformsins, einfaldlega vegna 

fjarlægðar áhorfandans auk þeirra fjarlægðar sem býr í samskiptum einkaspæjarans og 

konunnar.
25

 

En hver eru afleiðingar þessarar fjarlægðar? „Það er ekki til neitt eðli konunnar því að 

konan víkur sífellt og víkur sjálfri sér frá. Bograndi í djúpunum gleypir hún endalaust og 

                                                           
21

 Sama, 95–6. 
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 Mary Ann Doane, Femmes Fatales: Feminists, Film Theory, Psychoanalysis (London: Routledge, 1991), 3. 
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 Jacques Derrida, Sporar. Stílar Nietzsches, þýð. Garðar Baldvinsson (Reykjavík: Bókmenntafræðistofnun 
Háskóla Íslands, 2003), 39.  
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 Sama, 42. 
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 Meira um fjarlægð áhorfanda sjá: Christian Metz, Ímyndaða táknmyndin, þýð. Torfi H. Tulinius (Reykjavík: 
Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, 2003), sérstaklega 84–92. 



botnlaust allan eðlisleika, sérhverja sjálfsmynd, allt sem er eiginlegt … Það er ekki til neinn 

sannleikur konunnar vegna þess að sannleikurinn víkur inn í ginnungagap sannleikans, þessi 

ekki-sannleikur er „sannleikurinn“. Kona er eitt nafn á þessum ekki-sannleika sannleikans“.
26

 

Rökkurmyndir þrífast almennt á þessum ekki-sannleika konunnar. Líkt og var minnst á hér að 

framan þá benti Mary Ann Doane á and-þekkingu konunnar, sem er fullkomlega 

sambærilegur því sem Derrida talar hér um. Í grein Doane, „Kvikmynd og grímuleikur: 

kvenáhorfandinn túlkaður“, sýnir hún fram á að tálkvendið nýtir sér kvenleika sinn, kynferði 

sitt, sem eins konar vopn. Er þetta tilraun „til þess að rugla karllega formgerð sjónmálsins.“
27

 

Það gefur einkaspæjaranum líka tilefni til að rannsaka konuna. Hver eru þá viðbrögð þess sem 

leitar þennan sannleik uppi?  

„En hinn trúgjarni og kreddufulli heimspekingur sem trúir á þennan sannleika sem 

er konan, á sannleikann sem konuna, hefur hins vegar ekki skilið nokkurn skapaðan hlut … 

Því að ef konan er sannleikurinn, veit hún í það minnsta að enginn er sannleikurinn, að 

sannleikurinn á sér ekki stað og að enginn hefur sannleikann. Hún er kona einmitt vegna 

þess að hún trúir sjálf ekki á sannleikann, sem sagt á það sem hún er, á það sem hún er talin 

vera, það sem hún er ekki“.
28

 

 

Kreddufasti heimspekingurinn gæti alveg eins verið einkaspæjarinn. Einkaspæjarinn 

leitar sannleikans en sannleikurinn hefur færst yfir í rannsókn á konunni, líkt og Christine 

Gledhill hefur bent á.
29

 Slík yfirfærsla hefur tvennt í för með sér: Konan er að einhverju leyti 

viðfangsefni sakamáls, en í henni felst einnig lausnin/sannleikurinn. En hér er mikilvægt að 

árétta að nú er konan ekki-sannleikur, aðeins sannleikur í fjarska. Derrida heldur áfram: „En 

„konan“ þarfnast áhrifa geldingarinnar en án þeirra getur hún heldur hvorki tælt né opnað 
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fyrir þrána – þótt hún trúi auðsæilega ekki á geldinguna … veit hún að geldingin á sér ekki 

stað“. Derrida varar við slíkri skilgreiningu á geldingunni því geldingin er þá ekki 

skilgreiningaleg, heldur óvisst jaðar-merki.
30

 Fall karlmannsins er fyrst og fremst hans eigin 

trú á konuna sem er sköpuð í fjarlægð, með hótun um geldingu eða „[M]eð öðrum orðum, 

þetta er ekki sagan um afbrota/syndgaða tálkvendið eins mikið og þetta er sagan um „hörku“ 

hetjuna sem veldur sínu eigin falli vegna viljugrar sjálfsneitunnar hans til að „taka á ábyrgð 

mannsins“
31

 þar sem þessi „ábyrgð mannsins“ er leit að hinum raunverulega sannleik. Hótun 

um geldingu er ávallt til staðar í rökkurmyndum með karlmann í aðalhlutverki. Það sem er 

áhugavert er hvernig þessi gelding er gerð áþreyfanleg í einkaspæjaramyndunum en um leið 

er hún aldrei til staðar.  

En þessi ábyrgð er jafnvel enn merkilegri. Ég vitna aftur í Derrida og í þetta skiptið í 

Dauðans gjöf (The Gift of Death) en þar er fjallað um hvernig ábyrgð mannsins verður til: 

Fyrst eru það tengsl ábyrgðar við hlutlausa afstöðu, þar sem krafa um þekkingu til að taka 

ábyrgð er að mati Derrida að takmarka möguleika og ómöguleika á ábyrgðinni.
32

 Ábyrgð 

einkaspæjarans liggur í þessu, að hann tekur ábyrgð án þess að takmarka það við þekkingu, 

við fyrirfram ákveðnar reglur. Það er líka þetta sem aðskilur hann og lögregluna, þar sem hún 

axlar ábyrgð í gegnum regluverkið og þar með enga persónulega ábyrgð. Vandamálið er samt 

þessi persónulega ábyrgð: 

 

The inadequacy of this thematization comes to rest on the threshold of 

responsibility. … And let us not forget that an inadequate thematization of what 

responsibility is or must be is also an irresponsible thematization: not knowing, 

having neither sufficient knowledge nor consciousness of what being responsible 

means, is of itself lack of responsibility … As a result, the activating of 
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responsibility (decision, act, praxis) will always have to extend behind and beyond 

any theoretical or thematic determination … We should therefore conclude that not 

only is the thematization of the concept of responsibility always inadequate, but that 

it will always be so because it must be so. And what goes here for responsibility also 

goes, for the same reasons, for freedom and for decision.
33

  

 

Einkaspæjarinn virðist vita hvað það er, þessi ábyrgð jafnvel þótt hún sé ill skiljanleg. 

Það má alveg draga í efa ágæti þeirrar ábyrgðar sem einkaspæjarinn tekur á sínar herðar. 

Önnur mikilvæg spurning snýst um það, fyrir hverjum er einkaspæjarinn ábyrgur? Fyrir 

hverjum þarf hann að útskýra mál sitt? Þetta er ein af megin spurningunum um einkaspæjara-

hetjuna.  

 Ábyrgðin er ekki möguleg fyrr en hún verður að persónulegum tengslum við hina, 

viðbrögð við umhverfi sjálfs mannsins,
34

 sem leiðir okkur beint að niðurstöðu Walkers um að 

kjarni kvikmyndanna sé viðbrögð einkaspæjarans við umheiminum. En þetta gefur líka annað 

í skyn. Persónuleg ábyrgð getur aðeins orðið til með því að gefa eitthvað sem er einstakt, 

eitthvað óendanlega gott.  

Þegar Derrida greinir sonarfórn Abrahams eins og hún birtist í texta danska 

heimspekingsins Kierkegaard og tengir það ábyrgðinni þá verður til áhugaverð útkoma.  

 

Abraham doesn‘t speak, he assumes the responsibility that consists in always being 

alone, retrenched in one‘s own singularity at the moment of decision … But as soon 

as one speaks, as soon as one enters the medium of language, one loses that very 

singularity … [T]he most widely shared presumption is that responsibility is tied to 

the public and to the nonsecret, to the possibility and even the necessity of 

accounting for one‘s words and actions in front of others, of justifying and owning 
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up to them … That far from ensuring responsibility, the generality of ethics incites 

to irresponsibility“
35

 

 

 Er ekki einkaspæjarinn alltaf einn því hann verður að taka ábyrgðina á sínar eigin 

herðar? Jafnvel þótt einkaspæjarinn svari þá segir hann ekkert, líkt og Abraham: „It can‘t be 

said that Abraham doesn‘t respond to him. He says God will provide. God will provide a lamb 

for the holocaust ([„burnt offering,“] Genesis 22:8). Abraham thus keeps his secret at the 

same time as he replies to Isaac. He doesn‘t keep silent and he doesn‘t lie. He doesn‘t speak 

nontruth“
36

 og svo enn fremur: „Speaking in order not to say anything or to say something 

other than what one thinks, speaking in such a way as to intrigue, disconcert, question, or 

have someone or something else speak (the law, the lawyer), means speaking ironically“.
37

 

Öll aðferðafræði einkaspæjarans í hnotskurn er að hlusta, gefa ekkert til kynna, að ergja og 

valda óþægindum, og allt með hjálp þess sem kallast kaldhæðni (e. irony) eða hörkutal (e. 

wisecrack).  

Einkennileg tenging myndast á milli textanna tveggja, Spora og Dauðans gjöf. Á 

meðan konan skipar stórt hlutverk í fyrri textanum er konuna ekki að finna í seinni textanum  

fyrir utan eftirfarandi tvö tilfelli. Derrida dregur athygli að fjarlægðinni og spyr: „Would the 

logic of sacrificial responsibility within the implacable universality of the law, of its law, be 

altered, inflected, attenuated, or displaced, if a woman were to intervene in some 

consequential manner? Does the system of this sacrificial responsibility … imply at its very 

basis an exclusion or sacrifice of woman? … Let us leave the question in supsence … In the 

case of the tragic hero or the tragic sacrifice, however, woman is decidedly present, her place 

is central, just as she is present in other tragic works“.
38

 Verðugt er að spyrja tveggja 

                                                           
35

 Sama, 60–1. 
36

 Sama, 59–60. 
37

 Sama, 76–7. 
38

 Sama, 76. 



spurninga í ljósi þessa: Fyrst, þar sem konur gegna svona veigamiklu hlutverki í 

einkaspæjara-rökkurmyndum, eru þær þá tragedíur? Ef ekki, hvert er mikilvægi þess að 

konunni var bætt inn í annars mjög karllægar myndir, eða sögur sem fjalla um ábyrgð/fórn 

karlmannsins? Hverju breytir það fyrir einkaspæjarann og ábyrgð hans, sekt og fórn?  Derrida 

telur að ef konan sé almennt hluti af ábyrgðinni, þá sé hún líklegast fórnin. Er það ekki 

nákvæmlega það sem hún verður langoftast í einkaspæjaramyndunum, fórn? En sú fórn er 

margslungin, breytileg og eins og sjá má þegar myndirnar eru greindar, ekki endilega undir 

sömu formerkjum. Hér skipta ekki ástæður fórnarinnar máli, heldur sú staðreynd að henni er 

fórnað. Og til þess að flækja þessar spurningar enn frekar, þá eru tengslin milli ósvaranleika 

kaldhæðninnar tengd spurningunni um konuna: „Perhaps irony would permit us to find 

something like a common thread running through the questions I have just posed, especially 

in the light of what Hegel said about woman: that she is „the eternal irony of the 

community“.
39

 

  

The Big Sleep (1946, Howard Hawks) 

Sagan hefst á því að Philip Marlowe (Humphrey Bogart) einkaspæjari er fenginn til þess að 

rannsaka fjárkúgunarmál.  Eftir að hafa hitt Vivian (Lauren Bacall), dóttur Sternwood, fer 

Marlowe til bóksala og eltir eigandann, Geiger. Marlowe fylgist með húsi hans þar til 

Marlowe heyrir öskur og byssuskot og tveir bíla aka á brott. Marlowe hleypur inn og finnur 

Geiger dáinn, en yngri dóttir Sternwoods, Carmen, situr á stól í dópvímu. Næst henni er 

myndavél með engum myndum. Marlowe er svo vakinn af lögregluvini sínum Bernie og þeir 

fara saman niður á bryggju þar sem þeir finna sokkinn bíl í eigu Sternwood (annar bílanna 

sem stakk af) og dauðann mann við stýrið. Marlowe fer á skrifstofuna, ræðir við Vivian sem 

er verið að fjárkúga með horfnu myndunum og snýr svo aftur til Geigers. Carmen bíður þar 
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fyrir utan, þau ganga inn, en líkið er þá horfið. Marlowe spyr hver hafi drepið Geiger og 

Carmen bendir á Joe, fyrrum elskhuga sinn. Marlowe hittir Mr. Mars á heimili Geigers og 

Marlowe spyr hann um Regan, vin Sternwoods. Marlowe bíður svo eftir Vivian hjá heimili 

Joe,talar vitinu fyrir honum, nær myndunum, en svo er Joe drepinn af einkabílstjóra Geigers, 

Carl. Marlowe eltir Carl og dregur hann heim til Geigers og Marlowe hringir í lögregluna. 

Marlowe er yfirheyrður, málið virðist vera leyst en aðeins eitt er eftir: hvað kom fyrir Shawn 

Regan? Yfirlögreglustjórinn segir að hann ætti að líta á málið og vinur hans Bernie segir 

honum sömuleiðis að gera það.Marlowe fer á skrifstofuna þar sem Vivian borgar honum fyrir 

hjálpina og Marlowe spyr um Regan en Vivian vill ekkert um hann segja. Marlowe hringir 

svo í Mars, fer til hans, sér Vivian þar og spyr svo Mars um Regan. Marlowe keyrir Vivian 

heim og spyr um tengsl Vivian við Mars. Marlowe er vakinn daginn eftir, fer á 

lögreglustöðina þar sem Bernie segir honum að hætta að gramsa í Regan-málinu. Marlowe fer 

á kaffihús og talar við Vivian í síma sem segist vera að fara á brott til að hitta Regan. Þá birtist 

Harry sem segist vera með Agnesi sem var kærasta Joes og að hún hafi upplýsingar um 

Regan. Marlowe verður vitni að því þegar Harry er drepinn af krimma sem vinnur fyrir Mars, 

Canino. Marlowe fær upplýsingarnar frá Agnesi hittir þar Canino sem slær Marlowe í rot. 

Vivian hjálpar honum að komast undan og fyrir utan skýtur Marlowe Canino. Marlowe keyrir 

aftur á heimili Geigers ásamt Vivian, býður Mars á sinn fund, fær loksins að vita hvað gerðist 

fyrir Regan en Carmen hafði drepið hann og Marlowe sendir Mars út í dauða sinn. Marlowe 

segir Vivian fyrir verkum og myndinni líkur þar sem Marlowe og Vivian enda saman. 

 Einhvern veginn svona er flókin atburðarrás The Big Sleep. Marlowe vinnur fyrir þá 

ríku en krefst aðeins þess að fá borgað sömu upphæð og hann fær fyrir öll verkefni sín. Hann 

hættir lífi sínu fyrir ekkert aukalega, hann verður hvorki tældur né kúgaður af löggunni eða 

glæpamönnunum. Sjónarhornið er aldrei véfengt og frá upphafi er sýnt að 

Bogart/einkaspæjarinn hefur aldrei rangt fyrir sér. Áhorfandinn veit meira en krimmarnir sem 



koma til einkaspæjarans og hann gefur aldrei neitt upp nema það sem þarf. Hinum illu er 

refsað af Marlowe sem er siðferðislega æðri og gáfaðri.  

 Öll myndin er byggð upp í kringum sjónarhorn Marlowes/Bogarts/einkaspæjarans. Á 

því eru aðeins tvær undantekningar. Fyrst þegar Marlowe fylgist með heimili Geigers. 

Áhorfandinn sér fætur hlaupa út í bíl en fæturnir eru samt sem áður hinum megin við húsið. 

Þetta atriði leggur áherslu á að það sem sést í myndinni sé áræðanlegra, ekki nóg að fá aðeins 

að heyra í fótatakinu. Marlowe getur einnig ekki séð þegar Canino skýtur Harry. Hér sér 

Marlowe aðeins hliðarsvip Caninos en áhorfandinn fylgist með frá sjónarhorni Harrys. 

Áhorfandinn er fenginn til þess að standa í sporum Harrys, svo við finnum fyrir samkennd 

með honum og við minnumst orða Walkers um persónuleg tengsl einkaspæjarans við 

glæpamennina.
40

 Myndin hefur fram að þessu takmarkað tilfinningaleg tengsl áhorfandans við 

einkaspæjarann, en hér erum við allt í einu í sporum Harrys. Þegar Marlowe skýtur svo 

Canino, eina manninn sem hann drepur í allri myndinni, þá finnur áhorfandinn mun betur fyrir 

réttlætingu verknaðarins. Líkt og þetta hafi verið eina lausnin í stöðunni. Marlowe drepur 

aðeins morðingja. Svipaða sögu má svo segja af því þegar Marlowe stuggar við Mars og 

hræðir hann út svo hann verði drepinn af sínum eigin mönnum.  

Hér að ofan var minnst á ábyrgð einkaspæjarans og er þetta meðal annars hluti af því. 

Einkaspæjarinn er dómari og böðull í þeim tilfellum þegar lögin eru ólíkleg til að geta aðhafst 

eitthvað en Mars hefði að öllum líkindum komist hjá refsingu. Einkaspæjarinn tekur því 

ákvörðun og tekur einnig ábyrgð á henni. Til þess að Marlowe geti tekið ábyrgð þarf hann að 

vera meðvitaður um gjörðir sínar og þar kemur sjónarhornið við sögu. Öll myndin er með 

Marlowe í ramma eða ýjað er að því að það sem sjáist geti hann séð. Undantekningarnar sem 

voru nefndar hér að framan þjóna því öðrum tilgangi en að auka vitneskju Marlowes. 

Marlowe þarf að gera meira heldur en bara sjá til þess að geta tekið ábyrgða á gjörðum sínum. 
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Þekking ein og sér er ekki nóg. Tilfinningalegu tengslin sem myndast á milli Harry og 

Marlowes verða enn sterkari þegar Marlowe, og þar með líka áhorfandinn, er bókstaflega 

settur í spor Harrys. Marlowe finnur til með Harry og er sjónarhornið meðal annars að sýna 

það. Þá er þessi ábyrga ákvörðun Marlowes að myrða Canino mun skiljanlegri fyrir 

áhorfandann. Atriðið á milli Harry og Canino er undirbúinn þegar við hittum Harry, sem 

hjálpar Marlowe og er heiðarlegur gagnvart honum: 

 

Harry – „One right guy to another. You start waving cops at me. You should be 

  ashamed of yourself.“   

Marlowe – „I am.“ 

 

 Marlowe lætur hlutina hafa áhrif á sig. Um leið og Marlowe fer að vinna fyrir 

Sternwood ber hann ábyrgð á því sem kemur Sternwood við. Hann tekur líka ábyrgð á sjálfum 

sér, siðferði sínu og ákvörðunum. Hér nýtist sjónarhornið best því allar ákvarðanir 

einkaspæjarans eru réttlættar út frá sjónarhorninu. Þar sem einkaspæjarinn er í forgrunni allan 

tímann þá eru ákvarðanir sem hann tekur réttlætanlegar því áhorfandinn sér ástæður 

ákvarðannanna. Sjónarhornið er aldrei véfengt og þar með er aldrei hægt að draga í efa 

réttlætingu einkaspæjarans.  

Lögreglan er allan tímann ósýnilegt vald í myndinni. Á ýmsum tímum er hótað að 

hringja á lögregluna og hún er notuð til þess að fella óorðaða siðferðisdóma á þær ákvarðanir 

sem eru teknar. Marlowe er, líkt og áður var minnst á, siðferðislega æðri og hefur því aldrei 

áhyggjur af því hvað löggan muni gera. Hann hefur alltaf rétt fyrir sér og getur alltaf útskýrt 

sína hegðun. Vivian virðist einnig reiðubúin til að gera rétt því að hún býðst til þess að hringja 

í lögregluna vegna fjárkúgunarmálsins. Þegar Marlowe spyr svo Vivian í lokin hvort hún vilji 

taka ábyrgð á morðinu á Regan, þá er hún sömuleiðis tilbúin til þess. Glæponarnir óttast allir 

lögregluna, eins og sést þegar Marlowe hótar að siga lögreglunni á þá. Sömuleiðis er 

lögreglan gerð að góðu afli því hún sýnir ákvörðunum Marlowes skilning. Marlowe rannsakar 



Regan-málið að hluta til vegna ábendinga frá yfirlögregluforingjanum og Bernie, sem gerir 

atriðið þegar Bernie biður Marlowe um að hætta að leita Regans svo kjánalegt. 

 

Bernie skipar Marlowe að hætta að leita Regans. 

 

Orðaskipti Bernies og Marlowes eru mjög áhugaverð: 

Bernie – „Look, I‘m just here to tell you to lay off.“  

Marlowe – „Yeah, you just work here.“  

 

Bernie er hluti af löggæsluvaldinu og þarf að fara eftir settum reglum. Marlowe er fjárfestur í 

þessu vissa máli, tilfinningalega og fjárhagslega. Hann fer líka þvert gegn boðum 

vinnuveitanda síns og gerir það sem hann telur vera rétt. Sem einstaklingur getur hann það en 

sem lögregluþjónn gæti hann það ekki. Hér snýst spurningin aftur um mismunandi 

siðferðikröfur. Hið opinbera vald þarf að fylgja vissu regluverki og krafan um að útskýra 

ástæður er nauðsynleg. Þetta er hið opinbera rými sem Derrida minntist á.
41
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Hér er munurinn á milli ábyrgðar Marlowes og ábyrgðar Bernies greinilegur. Derrida 

greinir eitthvað sem hann telur vera ofar öllu, ábyrgð sem er algjör. „It is as if absolute 

responsibility could no longer be derived from a concept of responsibility … it must remain 

inconceivable, indeed unthinkable: it must therefore be irresponsible in order to be absolutely 

responsible“.
42

 Og algjör ábyrgð leiðir til algjörar skyldu: „Absolute duty demands that one 

behave in an irresponsible manner (by means of treachery and betrayal), while still 

recognizing, confirming, and reaffirming the very thing one sacrifices, namely the order of 

human ethics and responsibility“.
43

 Eina leiðin til þess að einkaspæjarinn geti orðið algjörlega 

ábyrgur og sinnt sinni skyldu er með því að vera óábyrgur, því einkaspæjarinn veit gagnvart 

hverjum hann er ábyrgur; siðferðiskennd sinni og samfélaginu. Marlowe getur ekki útskýrt 

hvers vegna hann leitar Regan, hann veit aðeins að honum var sagt að leita hans ekki. 

 

Vivian – „Why did you have to go on?“  

Marlowe – „Too many people told me to stop.“  [...] 

 Marlowe – „This started out as a simple case of blackmail. All at once, things started 

     to happen for no reason. No reason at all. Now when it looks like it‘s over-“  

Bernie – „You think that there‘s more.“ 

 

Vafi leikur á um hvort ákvarðanir Marlowes séu siðferðislega réttar og einkaspæjarinn 

viðurkennir sjálfur að hann gæti haft rangt fyrir sér. En hann tekur algjöra ábyrgð á gjörðum 

sínum.  

Marlowe lendir í vanda vegna þess að skyldur hans stangast á. Marlowe þarf að 

útskýra og réttlæta ákvarðanir sínar gagnvart lögreglunni sem stangast á við ábyrgð hans 

gagnvart vinnuveitandanum. Marlowe þarf að vera ábyrgur gagnvart sínu eigin siðferði og 

sinna skyldu sinni til að uppgötva sannleikann, en þessi sannleiksskylda einkaspæjarans er 
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líka skylda hans gagnvart áhorfendum. Það stangast á við ábyrgð hans gagnvart vinnuveitanda 

sem gæti verið morðinginn, og yfirvaldinu því Marlowe fremur glæpi til þess að leysa málið, 

svo sem að drepa mann. Marlowe þarf að vera var um hvað hann segir, því allt getur verið 

notað gegn honum og hann óvart svikið þá ábyrgð sem hvílir á herðum hans. Hann sýnir 

ábyrgð sína í verki með því að hætta lífi sínu í þeirri von að sætta skyldur sínar við 

samfélagið, vinnuveitanda sinn og sjálfan sig. Marlowe getur ekki sagt neitt fyrr en hann 

hefur uppgötvað seinasta púsluspilið frá Mars og refsað þeim sem sekir eru.  

The Big Sleep fjallar ekki eins mikið um dauðann eins og það fjallar um hasar. Dauðinn 

snertir ekki Marlowe (sem er ósæranlegur allan tímann) og Canino og Mars eru réttdræpir. 

Spurningunum sem varða einkaspæjarann er ekki einu sinni ýjað að heldur fljóta þær upp úr 

saumunum. Þær eru til staðar en full áhrif þessara spurninga hafa ekki komið í ljós. 

Sömuleiðis er ofbeldi ekki stór spurning, einfaldlega er sýnt fram á að fólk geri hvað sem er 

fyrir peninga. Canino er einn um að leyfa einhvers konar djöfli að birtast og í eina skiptið sem 

stíll myndarinnar er rofinn er þegar ofurlítil aukalýsing er beint á andlit hans. Djöfulleg 

tilhlökkun sést í svip Caninos þegar hann réttir Harry eitrið. Sami djöfull birtist í augum 

Marlowes rétt áður en hann réttlætir gjörðir sínar og sendir Mars út í dauðann. Samviska 

Marlowes mun ekki naga hann. Sömuleiðis ekki allar afleiðingar sakamálsins og virðist það 

vera leikur einn fyrir Marlowe: 

 

Vivian – „You like to play games, don‘t you?“ 

Marlowe – „Mm hm.“… 

Mars – „I don‘t get it. I don‘t get your game.“ … 

Marlowe – „Could be people want us to think they ran off together.“ 

Bernie – „Is that just a hunch?“ 

Marlowe – „Almost.“  

Bernie – „Why don‘t you play it?“ 

Marlowe – „That‘s what the DA said. I think I will.“ 



 

Krutnik segir um myndina að það sé dregið úr harðsuðukjarnanum og í stað þess lagt 

áherslu á skemmtunina.
44

 Leikurinn virðist varla taka á sig alvarlega mynd. Harry dó. Fjöldi 

fólks dó við rannsókn málsins. En enginn virðist kippa sig upp við það. Þar að auki endar 

Marlowe hamingjusamur með konunni.  

Og konan er sá sannleikur sem Marlowe vill að hún sé. Vivian stendur með honum, er 

heiðvirð, er allt sem kona á að vera og fylgir honum hvert sem er. Þau eru órjúfanleg í lokin 

og þau deila öllu, ætla sér að deila öllu, eru eitt. Bent hefur verið á að The Big Sleep sé í 

rauninni endurtekning á annarri mynd með Bogart og Bacall í aðalhlutverki, To Have and 

Have Not (1944, Howard Hawks), sem um leið segir áhorfanda að þau endi saman.
45

 

Upphafssenan þar sem skuggar Bogarts og Bacall reykja saman gefur þetta einnig til kynna. 

Óraunveruleiki aðstæðnanna er fullkomnaður þegar Marlowe uppgötvar að Carmen drap 

Regan en hann slakar á siðferðiskröfum sínum og leyfir systur Vivian að komast undan á 

grundvelli þess að um stundar-brjálæði hafi verið að ræða. Hann hefur fórnað hluta af ábyrgð 

sinni með því að deila öllu með Vivian: 

 

Vivian – „You‘re the one who‘s shaking now.“ 

Marlowe – „I‘m scared angel.“ 

 

Svarið er eitthvað sem hann hefði aldrei leyft sér áður í myndinni: 

 

Vivian – „They found his car parked in some privite garage.“ 

Marlowe – „They? Who are they?“ 

Vivian (brosir): „Dad didn‘t tell you.“ 

Marlowe – „He told me but that‘s not what he wanted to talk about. That‘s what 

 you‘ve been wanting me to say, isn‘t it?“ 
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Vivian – „I‘m sure I don‘t care what you say Mr. Marlowe.“ 

 

Marlowe sér eftir hverju hænuskrefi sem hann missir í orðaskiptum, líkt og sást í tilvitnunni. 

Marlowe leyfir sér að vera berskjaldaður, enda stafar engin ógn af henni í lokin. Það komst 

upp um að Vivian laug einu sinni og aðeins vegna hugboð Marlowes tókst honum að bjarga 

Vivian úr hættu:: 

 

Vivian – „I guess I should thank you.“  

Marlowe – „No, just don‘t lie to me next time.“ 

 

Samræðurnar gefa til kynna að Marlowe treysti því að hún ljúgi ekki aftur. Hún er 

öguð í gegnum myndina til þess að passa ímynd Marlowes, þar sem hún smám saman lætur 

undan eftir að hafa unnið fyrstu orðaskipti:  

 

 Marlowe – „Are we going to go through that again?“  

Vivian – „I‘m sorry, also about yesterday.“  

 

Á skrifstofu Marlowes gefur hann Vivian leyfi til að klóra sér því slíkt athæfi þarf nú 

samþykki hans, þau rífast líkt og gömul hjón og auðvitað hefur hann rétt fyrir sér. Ekki er þar 

með sagt að Vivian beiti ekki töfrum sínum á Marlowe, eða reyni það, því hann stenst það 

allt, allt þar til hann veit að Vivian er fullkomlega sönn. Það gerist ekki fyrr en Vivian 

samþykkir að bjarga Marlowe frá dauðanum, jafnvel þótt hann grafist fyrir í bakgarði hennar, 

þ.e.a.s. finni út hvað gerðist nákvæmlega fyrir Regan. Og allt er þetta innsiglað með kossi, 

auðvitað. Vivian þarf á leiðbeiningum hans að halda, hvernig hún á að haga sér eða hvað hún 

á að gera: 

 

 



Marlowe – „Get a knife and cut these ropes … Watch your fingers. Don‘t cut toward 

 your hand.“ 

 

Marlowe hættir að vera algjörlega ábyrgur í skilningi Derrida þegar hann fer að deila 

ábyrgð sinni með Vivian. Marlowe deilir ábyrgðinni með því að lýsa öllu sem mun gerast, allt 

sem er eftir og er henni til halds og trausts. Hún gerir það sem henni er sagt, tilbúinn að segja 

hvað raunverulega gerðist fyrir Regan ef Marlowe biður hana um það. 

Sömuleiðis gerir hann allt fyrir Vivian til þess að halda henni öruggri. Öll lokasenan 

og einvígi Marlowes við Mars snýst um að bjarga henni úr öllum vandanum sem hún skapaði. 

Og svo kristallast öll þessi hugmynd, þessi rétta lífsýn, þetta rétta líf í setningu Marlowes: 

 

Marlowe – „I didn‘t know they made them like that anymore.“ 

 

Sem virðist gefa í skyn að það séu breyttir tímar. Og hin hliðin sést í næstu mynd. 

 

Out of the Past (1947, Jacques Tourneur) 

Jeff Bailey/Markham (Robert Mitchum) er einkaspæjarinn í þessari mynd en rannsóknin er 

meira rannsókn á fortíð hans heldur en hefðbundin rannsókn á glæp. Glæpamaðurinn Joe fær 

Jeff til þess að vinna fyrir fyrrverandi vinnuveitanda sinn og stór-krimma, Whit (Kirk 

Douglas). Það neyðir Jeff til að segja Ann (Virginia Huston), núverandi kærustu sinni, frá 

fortíðinni og er það sýnt í gegnum afturhvarf. Nokkrum árum áður hafi Whit fengið Jeff til að 

finna Kathie (Jane Greer), kærustu Whits, sem hafði skotið hann og stolið peningum frá 

honum. Jeff finnur Kathie og fjallar kvikmyndin að meginhluta um kynni hans við hana, 

konuna sem tókst að táldraga og leika á hann. Kathie tekst að spila á Jeff allt þar til hún 

drepur fyrrverandi félaga Jeffs, Jack. Jeff Markham breytir þá eftirnafni sínu í Bailey og 

vinnur á lítilli bensínstöð í smábæ þegar Joe finnur hann fyrir tilviljun. Afturhvarfinu líkur 

þegar Jeff fer aftur á fund Whits en þá er Kathie kominn upp á arm Whits enn á ný. Whit 



neyðir Jeff til þess að taka að sér verkefni sem er í raun gildra og upp frá því hefst atburðarás 

þar sem Jeff reynir hvað hann getur til að komast undan glæpamönnunum og lögreglunni. Í 

lokin þarf Jeff svo að framkvæma stærstu fórnina í nafni hins rétta. 

Ólíkt The Big Sleep þá er þetta „sagan um „hörkutólið“ sem fellur vegna þess að það 

neitar að axla ábyrgð.
46

 Hreyfingin milli fortíðar, nútíðar og framtíðar vekur upp hjá 

áhorfendum hugmyndir um forlög. Jeff hefur líka séð tímana tvenna sem kristallast í tvöföldu 

eftirnafni hans. Við erum með Jeff fortíðar (Markham), nútíðar (Bailey) og hugsanlegrar 

framtíðar (Jeff/Ann, Jeff/Kathie) sem í raun endurspeglar hinar tíðirnar tvær. Fortíðin er hins 

vegar meira en bara nafnið, í henni búa einnig ákvarðanirnar sem Jeff hefur tekið. Að mörgu 

leyti fjallar myndin um þessar ákvarðanir hans og ábyrgð hans á þeim. Fortíð Jeffs er sýnd í 

afturhvarfi. Markham lét tælast af konu, gerði allt fyrir hana og þarf nú að gjalda fyrir það 

dýru verði: 

 

Kathie – „Shall I take you somewhere else?“  

Jeff – „You're gonna find it very easy to take me anywhere.“ 

 

Með Kathie missir Jeff alla ábyrgð og hikar ekki við að ljúga að Whit: 

 

Jeff (sögurödd (e. voice-over)): „I wired Whit, but I didn't tell him. "I'm in Acapulco,"  

I said,"I wish you were here."And every night I went to meet her.“ 

 

Og að lokum missir hann ábyrgð gagnvart samfélaginu og sjálfum sér: 

 

Kathie – „But I didn't take anything. I didn't, Jeff. Won't you believe me?“ 

Jeff – „Baby, I don't care.“ 

 

Allar athafnir Jeffs virðast einkennast af ábyrgðarleysi, eins og sést að því að Kathie er 

leiðandi í sambandinu. Þetta snýst allt við í atriðinu þegar Kathie drepur Jack en það atriði 

verður tekinn betur fyrir seinna. Við þennan atburð endurfæðist Jeff, hann hefur hlotið 
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eldskírn sem kristallast í hinu nýja nafni, Jeff Bailey. Hann tekur núna ákvarðanir sjálfur og 

nýja konan, Ann, hlustar og hlýðir honum: 

 

Ann – „They say you killed a man.“  

Jeff – „Do you believe them?“  

Ann – „Not until you tell me.“  

Jeff – „You believe everything I say, don't you?“  

Ann – „Everything you say to me, I believe.“ 

 

Hér segir Jeff loks sannleikann, en tilgangur afturhvarfsins er að mörgu leyti sá að gera 

Jeff það kleyft að segja satt og rétt frá. Hins vegar hlustaði  Kathie  aldrei né hlýddi, en það 

þýðir ekki að Jeff hafi haft stóran þátt í því hver hún var: 

 

Kathie – „I never told you I was anything but what I am. You just wanted to imagine I 

  was. That's why I left you. Now we're back to stay.“ 

 

Ef við minnumst orða Derrida hér að ofan þá vitum við að þetta er sama ræðan, sögð á 

tvo vegu.
47

 Ann/sannleikurinn er ekkert nema það sem henni er gefið. Kathie bendir á þessa 

fjarstæðu, að halda að hún sé eitthvað meira en nákvæmlega þeir eiginleikar sem henni voru 

gefnir. Munurinn á Kathie og Ann er í raun enginn, aðeins það sem Jeff gefur þeim. Jeff 

tældist af sannleika sem hann skyldi ekki, gaf því aðeins nafn (Kathie), hlustaði og trúði. Ann 

er það sem Jeff hefur sagt henni að vera, þ.e.a.s. henni ber að trúa honum í einu og öllu.  

 Það myndast áhugaverð speglun á milli Ann og Kathie út af þessu: Annars vegar þegar 

Kathie brýtur traust Jeffs og hins vegar þegar Jeff brýtur traust Ann. Hann sem áður var 

svikinn af Kathie, svíkur nú Ann. En hér kemur kvikmyndin honum til bjargar. Þegar Jeff 

svíkur Ann þá er það aðeins í orði og henni til góðs, það er ekki einu sinni Jeff sjálfur sem 

lýgur að henni. Jeff trúði öllum orðum Kathie þangað til að hún framkvæmdi eitthvað sem 

ekki var hægt að afsaka: Drápið á Jack.  
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Jeff og Jack í skuggalegum leik. 

 

Í því atriði umturnast samband Jeffs og Kathie, þegar Jeff telur sig loksins sjá hina 

sönnu Kathie. Atriðið er baðað af skuggum, expressíonískt með fullt af andstæðum. Lágir 

vinklar. Ofbeldi. Dráp. Hver er viðbótin? Allar þessar tæknilegu leiðir til þess að skapa 

andrúmsloftið, „sýna“ ofbeldið og hættuna sem fylgir því. Þar að auki ýtti það ofbeldinu út í 

jaðarinn, ofbeldið gerist þarna, við þessar aðstæður, fyrir svona fólk. Og ef við hinkrum 

aðeins við, hugum að atriðinu úr The Big Sleep með Canino og sadískri tilhlökkun hans, þá er 

það sömuleiðis svona fólk sem fremur glæpi, sýnir ofbeldi. Viðbótin ýtir jaðrinum í 

sviðsljósið en í afbakaðri mynd, líkt og Derrida benti á þá er „þessi viðauki […] fljótandi því 

hann gerist staðgengill einhvers, bætir upp skort af hálfu táknmiðsins“.
48

 Þessi viðbót á við 

fleiri hluti og kemur fram sem slíkir en bara í því sýnilega. Kynlíf er einfalt dæmi úr báðum 

myndum: Þegar Jeff fer með Kathie í kofann, þar sem lampinn slokknar, vindur gustar upp 
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hurðinni og dramatísk tónlist er spiluð undir til að undirstrika viðbótina. Þessi viðbót skapar 

rými fyrir jaðarinn, þar sem hann er leyfður. .  

 Atriðið er vendipunktur í sögu Jeffs, þar sem hann grefur vin sinn Jack og tekur upp 

nýtt nafn, Bailey. Hann er þekktur sem Bailey eftir það, kynnir sig sem svo og vill vera 

heiðvirður borgari: 

 

Jeff – „It's very simple. I sell gasoline. I make a small profit. With that I buy groceries, 

 the grocer makes a profit. They call it earning a living. You may have heard of 

 it somewhere.“ 

 

Ábyrgð Jeffs er svipuð og Marlowes, hann ber ábyrgð gagnvart Whit, gagnvart 

sjálfum sér og gagnvart lögunum nema hér er búið að snúa öllu á haus: Whit treystir ekki Jeff, 

lögin eru á eftir honum og Jeff getur engum treyst nema sjálfum sér. Whit hefur ástæðu til að 

treysta ekki Jeff þar sem Jeff hafði stolið Kathie frá honum. Jeff hefur hins vegar sagt skilið 

við fortíðina, er nú Bailey og heiðvirður borgari. En Jeff skuldar Whit, er enn ábyrgur honum 

og þarf að sinna kalli þeirrar ábyrgðar. Þegar Whit hefur leitt Jeff í gildru þá gerir hann allt í 

sínu valdi til þess að gera rétt. Jeff brýst inn á skrifstofu Eels, fjarlægir sönnunargögn, brýst 

inn til Metu, lýgur að Kathie, brýst inn á skrifstofu Lous, kýlir hann, stelur frá honum og allt í 

nafni ábyrgðar. Allt í nafni algjörar ábyrgðar gagnvart sjálfum sér. Allt í nafni algjörar skyldu 

gagnvart lögunum, sem krefst þess að hann ljúgi, steli og brjóti lögin almennt ef marka má 

Derrida.
49

   

 Ég hef forðast að minnast á sjónarhorn einkaspæjarans í Out of the Past einfaldlega 

vegna þess að sjónarhornið er ekki hans. Hér er skilgreiningarafl sannleikans annað. Í stað 

atriða þar sem einkaspæjarinn rannsakar og kemst að sannleikanum með yfirburðasjónarhorn 

sitt að vopni þá er sannleikurinn þegar augljós (Jeff framdi ekki glæpina, Jeff er saklaus). Þess 

vegna er sjónarhornið þrískift. Eitt sýnir einkaspæjarann og samskipti hans við umheiminn, 
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annað sýnir venjulegt fólk sem kynnist honum úr fjarlægð og það þriðja sýnir lögin sem þurfa 

að handsama þennan glæpamann. Einkaspæjarinn er ekki bara einkaspæjarinn í þessu tilfelli, 

heldur líka sá sem er sakaður um glæp. En hér er ekki verið að fjalla um glæpamanninn sem 

er með hjarta úr gulli líkt og í They Live by Night (1948, Nicholas Ray) eða glæpamanninn 

sem snýst hugur, eins og Double Indemnity (1944, Billy Wilder), þó báðar myndir snúist um 

ábyrgð. Hér er það fall mannsins sem tók ekki ábyrgð á gjörðum sínum heldur lét aðra 

manneskju, tálkvendið, ráðskast með sig og geldur fyrir það. Að lokum þegar svo virðist að 

Jeff sé að hverfa á brott með peningana og gelluna upp á arminn, þá hættir hann við og gerir 

hið rétta. Í stað þess að sinna lögunum aðeins að orðinu til þá verður hann raunverulega 

löghlýðinn. Að framan var minnst á ábyrgðina sem ábyrgð mannsins gagnvart hinum og 

umhverfi hans,  en upphaf ábyrgðarinnar byrjar með augliti sem ekki er hægt að sjá, sem sér 

allt sem einstaklingurinn er. Þetta auglit er auglit guðs eða hugmyndin um alsjáandi veru 

samkvæmt Derrida, en hér gæti það verið áhorfandinn: „This look that cannot be exchanged is 

what situates originary culpability and original sin; it is the essence of responsibility. But at 

the same time responsibility sets in train the search for salvation through sacrifice“.
50

 

Áhorfandinn sér einkaspæjarann og dæmir fyrir fyrri misgjörðir og þá glæpi sem hann er í 

þann mund að fremja. Þar sem einkaspæjarinn gerist ábyrgur gjörðum sínum þá þarf hann að 

gera hið rétta. Jeff fórnar sér til að refsa Kathie, jafnvel þótt hann sé með stúlkuna og 

peningana. Hvers vegna fórnar hann sér? Derrida minnist á möguleikann fyrir umbun á efsta 

degi.
51

 En spurningin er samt ekki eins mikið af hverju, heldur það að einkaspæjarinn gerir 

það. 

 Íronía er til staðar, þegar Jeff kallast Markham og líka þegar hann er Bailey: 

 

Jeff – „I want to find her.“  

Mrs. Leonard – „You wanna find her for that man.“  
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Jeff – „No, I want to find her for myself. Where did she go?“  

Mrs. Leonard – „Maybe I oughtn't to tell nothing.“  

Jeff – „More harm might come to her if you didn't.“  

Mr Leonard – „Is she in harm now?“  

Jeff – „I don't know, she disappeared.“ […]  

Meta – „You worried about something?“  

Jeff – „I don't know. Should I be?“  

Meta – „Not if you do what you're told.“  

Jeff – „That's why I'm here. I do what I'm told. People trust me. Whit even trusts me 

 twice. Do you?“  

Meta – „Just as far as I have to.“ 

 

En síðan heyrist líka annar tónn. Jeff segir ýmislegt sem hann trúir ekki sjálfur:  

 

Jeff – „So I take you to dinner, buy you a couple of drinks, it gets late chewing the fat 

and you hop in your car and you‘re gone. Is that right?“  

Joe – „Almost.“ 

 

Svo er ýmislegt þversagnakennt: 

 

Jeff – „We better go.“   

Ann – „Something the matter?“  

Jeff – „maybe not.“ 

 

Og hann segir líka ekki-satt: 

 

Ann (kveikir á sígarettu hans): – „You sure are a secret man.“ 

Jeff – „Thanks. Oh, a man just wants to see me.“ 

 

Jeff er nokkuð viss um hvers vegna þessi maður vill hitta hann, Jeff grunar allt frá upphafi að 

þetta sé Joe. Jeff hvorki lýgur né segir satt þegar hann stingur upp á matnum með Joe, 

drykkjunum og samveru. Þetta er von gegn von, þetta er vonlaus von sem er fólginn í 

orðunum. Abraham í útskýringu Derrida leggur áherslu á ekki-sannleika orðanna en þau eru 

líka mögnuð, mögnuð af þeirri von sem finna má í vonleysinu, þó deila megi um hvort 



Abraham sjálfur hafi verið að vona. Jeff er hér að vona hið vonlausa því hann veit hvað er í 

vændum. Örlög hans eru ráðin. 

 

Chinatown (1974, Roman Polanski) 

Chinatown fjallar um einkaspæjarann Jake (Jack Nicholson) sem er fenginn til þess að 

rannsaka meint framhjáhald. Í ljós kemur að Jake var plataður og maðurinn sem hann fylgdist 

með, Hollis, er myrtur. Raunveruleg eiginkona Hollis, Mrs. Mulwray (Faye Dunaway) ræður 

Jake til að rannsaka morðið. Rannsókn Jakes leiðir hann til vatnsveitufélags borgarinnar og 

þar kynnist hann Noah Cross (John Huston), fyrrum með-eiganda Hollis í vatnsveitunni og 

föður Mrs. Mulwray. Cross ræður Jake til að finna stúlkuna sem Hollis hafði rætt við. Jake 

grunar að Hollis hafi verið myrtur af Cross vegna peninga. Að hluta til hefur Jake rétt fyrir sér 

en raunin er að Noah vildi ná til dóttur sinnar/barna-barns síns og er reiðubúinn til að leggja 

allt undir. 

  Á einum stað i myndir segir Jake: „I‘m not supposed to be the one who gets caught 

with his pants down.“ Ummælin má skoða sem visst uppgjör við táknrænt vald 

einkaspæjarans. Jake hefur aldrei stjórn á atburðarrásinni.  Hann tekur ekki endilega réttar 

ákvarðanir líkt og forverar hans á hvíta tjaldinu, þó svo að hann sé jafn tortrygginn og þeir 

voru. Hann er líka í sífellu að afsaka sjálfan sig: 

 

Jake – „Sorry. Look, you sue me, your husband dies, you drop the lawsuit like a hot 

potato, and all of it quicker than wind from a duck's ass – excuse me.“ 

 

Hvað eftir annað heldur hann aftur af sér svo hann gangi ekki fram af neinum. Jake 

áttar sig líka á sínum eigin takmörkunum: 

 

Jake – „I‘m sorry but they are my operatives. At some point they‘ll have to assist me. I 

can‘t do everything by myself.“ 

 



Með öðrum orðum, Jake er brigðull. En samt er visst hráefni í Jake sem aðskilur hann frá 

öllum öðrum í kring og setur hann við hlið Jeff og Marlowe. 

 Í The Big Sleep var sjónarhorn einkaspæjarans ráðandi, hans var sannleikurinn, hann 

sá allt og gat þar með fellt réttmæta dóma. Líkt og Marlowe fylgist Jake með öllu og við 

sjáum alla atburðina í gegnum augu hans eða frá hans sjónarhorni. En í stað þess að 

sjónarhornið sýni yfirráð einkaspæjarans þá sýnir það frekar hversu tökmörkuð sýn hans er og 

um leið þekking hans á gátunni sem honum er ætlað að leysa. Sem dæmi má nefna atriðið þar 

sem Jake liggur upp við rúðu og fylgist með Mrs. Mulwray og Katharine, dóttur hennar. Þær 

eru hugsanlega að rífast, en einnig má ætla að Mrs. Mulwray sé að sefa Katharine, eða hún sé 

hugsanlegur gísl Mrs. Mulwray. Hér sér Jake en heyrir ekkert og dregur ályktanir sem eru 

kolrangar vegna þess. Í Chinatown er ítrekað hversu óáreiðanleg sjónin er. Í öðru atriði fylgist 

Jake með Hollis Mulwray í gegnum sjónauka og sér hann skoða árbakkann. Tilgangur þess er 

óljós og kemur í raun ekki í ljós fyrr en síðar í myndinni þegar Jake talar við litla strákinn sem 

Hollis talaði við. Jú, Jake sá Hollis, jú, Jake sá Hollis tala við litla strákinn en það útskýrði 

ekkert. Sama hlutverki gegnir atriðið þegar Walsh, einn af samstarfsmönnum Jakes, sýnir 

honum myndir af Hollis rífast við Noah Cross en það sem gæti verið hvað mest upplýsandi 

væri að heyra samtalið á milli þeirra, líkt og Jake segir sjálfur. Rifrildið hefði geta útskýrt 

betur samband Cross og Mulwray. Enginn sannleikur felst í þessum sjónarhornum. 

 Sömuleiðis nýtir Jake sér aðferðir fyrri einkaspæjara þar sem hann lýgur og prettar í 

þeim tilgangi að safna upplýsingum og sönnunnargögnum. Við sjáum hann ljúga til þess að 

komast inn á skrifstofu: 

 

Ritari – „May I ask what this is regarding?“  

Jake – „It‘s personal. Has he been out long?“  

Ritari – „Since lunch.“  

Jake (lítur á úrið) – „Gee whiz,and I‘m late.“ 

 



Jake er tilneyddur til að rífa blaðsíður úr bók: 

 

Jake – „Can I check one of these volumes out?“  

klerkur – „Sir, this is not a lending library, it‘s the Hall of Records.“  

Jake – „Well, then … how about a ruler?“  

Klerkur – „Ruler?“  

Jake – „Yeah, the print‘s pretty fine, I left my glasses at home. I‘d like to be able to 

 read across.“  

 

Eftir að hafa fengið reglustikuna rífur Jake upplýsingarnar úr bókinni. Allt er réttlætt í 

gegnum rannsókina, sannleiksþrána, sem er mjög ríkjandi hjá Jake: 

 

Jake – „Just tell me the truth, I‘m not the police. I don‘t care what you‘ve done, I don‘t 

 want to hurt you.“  

Mrs. Mulwray – „You won‘t go to the police if I tell you?“  

Jake – „I will if you don‘t.“ 

 

Hann leitar sannleikans í þágu samfélagsins, fyrir sjálfan sig og í nafni ábyrgðarinnar 

sem hann ber í brjósti. Og til þess þarf Jake að beygja lögin og forðast í lengstu lög að upplýsa 

yfirvaldið um gang mála því það er eina leiðin til að nálgast sannleikann. Það er ekki fyrr en 

Jake er á ystu brún að hann fer að deila upplýsingum sínum með lögreglunni. 

 En bíðum við. Við höfum séð eitt sem aðgreinir Jake frá hinum einkaspæjurunum: 

afsakanirnar. Marlowe afsakaði sig ekki og sömuleiðis ekki Jeff. En það er ekki aðeins bundið 

við það. Jake talar, eða öllu heldur giskar í eyðurnar upphátt: 

 

Jake – „Now I want to know how it happened and why. I want to know before Escobar 

 gets here because I don‘t want to lose my license“ […] 

Jake – „Stop it! I wanna make it easy for you, you were jelous, you had a fight, he fell, 

he hit his head, it was an accident but his girl is a witness, so you had to shut 

her up, you don‘t have the guts to harm her but you got the money to keep her 

mouth shut. Yes or no!“ 

Mrs. Mulwray – „No!“ 



 

 

Þetta dæmi er í raun eina skiptið sem hann nær einhverjum fram með þessari aðferð 

sinni, því í flestum tilfellum auðveldar þetta aðeins þeim sem Jake yfirheyrir að fela 

sannleikann: 

 

Jake – „She‘s your sister, she‘s your sister. Why all the secrecy?“  

Mrs. Mulwray – „I can‘t …“  

Jake – „Is it because she was seeing your husband, is that it?“  

Mrs. Mulwray – „Yes, that‘s it.“ 

 

Mrs. Mulwray tekur útskýringu Jakes fagnandi. 

 

 Jake á við erfiðleika að stríða: hann svarar sínum eigin spurningum, setur sig í spor 

þeirra sem hann yfirheyrir og færir sannleika sinn yfir á þá. Sérstaklega Mrs. Mulwray sem 

Jake nær aldrei að skilja fyrr en hann gengur of langt og lemur hana og þá á hann erfitt með 

að sætta sig við það sem hún segir honum. Írónía Jakes er takmörkuð, takmörkuð við  fortíð 

hans og þeim fáu einstaklingum sem hann þekkir ekki en þarf að afla sér upplýsinga frá. Jake 

segir Mrs. Mulwray lítið um fortíð sína og áhorfandinn kemst aldrei nær fortíð hans nema í 

gegnum hana. Jake talar ekki um fortíðina nema í litlum brotum og þá á þann hátt að 

áhorfandinn þarf að geta í eyðurnar: 



 

Mrs. Mulwray – „You don‘t like to talk about the past, do you?“  

Jake – „I‘m tired.“  

Mrs. Mulwray – „Why does it bother you to talk about it?“  

Jake – „It bothers everybody who works there. Chinatown, everybody. To me it was 

 just bad luck.“  

Mrs. Mulwray – „Why?“  

Jake – „You can‘t always tell what‘s going on. Like with you.“  

Mrs. Mulwray – „ Why was uh … Why was it bad luck?“  

Jake – „I was trying to keep somebody from being hurt. I ended up making sure that 

 she was hurt.“  

Mrs. Mulwray – „Chercez la femme? Was there a woman involved?“   

Jake – „Of course.“  

Mrs. Mulwray – „Dead?“ 

 

Við fáum aldrei að vita nákvæmlega hvað gerðist í Kínahverfinu. Jake er með 

samviskubit vegna þess sem gerðist. Derrida kemur inn á tengsl ábyrgðar og sektar í Dauðans 

gjöf: „[T]he experience of responsibility [is] one of guilt … Guilt is inherent in responsibility 

because responsibility is always unequal to itself: one is never responsible enough. One is 

never responsible enough because one is finite, but also because responsibility requires two 

contradictory movements. It requires one to respond as oneself and as irreplaceable 

singularity, to answer for what one does, says, gives; but it also requires that, being good and 

through goodness, one forget or efface the origin of what one gives“.
52

 Þ.e.a.s. að taka ábyrgð 

þýðir að muna eftir sökinni en um leið gleyma henni. Ábyrgðin krefst þess að hann segi 

ekkert. Hann er í andstöðu við Jeff og Marlowe. Marlowe átti enga fortíð eða enga fortíð til að 

tala um, Jeff sagði allt í einu afturhvarfi sem birtist á tjaldinu, en Jake segir sem minnst. En 

líkt og Jeff þá þarf Jake að taka ábyrgð á fortíð sinni. 

 Fyrir Jake þýðir Mrs. Mulwray margbreytilega hluti. Í fyrsta lagi þá er hún eiginkona 

annars manns. Hún verður svo ekkja. Hún er svo elskhugi Jake. Svo er hún endurtekning á 
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fortíð hans. Jake reynir að bjarga henni, líkt og þeirri fyrri. Enn og aftur getur hann ekkert 

gert. Við sáum að í tilfelli Jeffs þá varð konan aðeins að því sem Jeff gerði hana, 

sannleikurinn sem hann sá varð raunverulegur eða öllu heldur, raunverulegur fyrir hann. Jake 

sömuleiðis, þegar hann giskar í eyðurnar, skapar sína útgáfu af sannleikanum um konuna, 

Mrs. Mulwray, og sér svo alltof seint að hún er ekki það sem hann vildi sjá, líkt og Jeff þegar 

Kathie svíkur hann.. Jake getur ekki sætt sig við þann sannleik sem er til staðar og það þrátt 

fyrir að Mrs. Mulwray hafi varað hann við: 

 

Mrs. Mulwray – „It is personal. I couldn‘t be more personal. Is this a business or an 

 obsession with you?“ […] 

 Mrs. Mulwray – „Now, I think you know all you need knowing about me. I didn‘t  

want publicity, I didn‘t want any of this then or now. Is that all?“ 

 

En Jake heldur áfram. Þegar hún loks segir sannleikann þá breytast samskipti þeirra, 

þar sem Jake fyllist af verndunartilfinningu. Ekki bara verndunartilfinningu því hér er líka 

komin syndaaflausn hans. Hér getur Jake loks gert upp við fortíð sína. Ólíkt Jeff þá hefur Jake 

möguleika á áþreyfanlegri syndaaflausn. Jake vill hjálpa henni, bjarga henni, vernda hana. 

Við getum farið skrefinu lengra: Jake er ídealískur einfeldningur sem gerir allt til þess að 

komast til botns á sannleikanum, kreddufullur heimspekingur, ef svo má að orði komast. 

Hann vildi halda uppi siðgæði þess sem hún stóð fyrir, vernda sannleika hennar, en tók ekki 

með inn í myndina að hér var engan sannleik að finna. Með því að dragast að þessum ekki-

sannleik konunnar gerir Jake eitt óafvitandi: Hann geldir sjálfan sig. Geldingin er hluti af 

sektarkennd Jakes og birtist í óvissu hans, afsökunum, virðingu þar sem hana á ekki að finna, 

með því að tippla á tánum, með því að hunsa viðbrögð fólks. Tökum sem dæmi viðbrögð Mrs. 

Mulwray þegar Jake minnist á föður hennar: 

 

Jake – „Is there something upsetting about my asking about your father?“  



Mrs. Mulwray – „No! Yes, a little. You see, Hollis and my fa- father had a falling

   out …“  

Jake – „Over you or over the water department?“  

Mrs. Mulwray – „not over  me, Why should it be over me?“  

Jake – „So it was over the water department?“  

Mrs. Mulwray – „Yes.“ 

 

Jake grípur þennan sannleika, sem er mun auðveldari. Þetta snýst allt um vatnið. Og 

Mrs. Mulwray svarar  til þess að passa inn í hans hugmynd af sannleikanum. Sannleikurinn er 

ekkert nema það sem Jake sér, líkt og hjá Jeff. Þessi ekki-sannleikur kristallast svo í Noah 

Cross og þeirri ábyrgð sem illmennið axlar. 

 Hvernig er hægt að segja að Noah Cross sé ábyrgur? Derrida útskýrir hvernig ábyrgð 

er möguleg og hann greinir þrjú stig hennar þar sem má sjá einkenni smá-krimma, 

glæpaforingja og einkaspæjarann. Fyrst er það smá-krimminn, því í honum má finna: „The 

demonic … that which confuses the limits among the animal, the human, and the divine … 

the essential dimension of sexual desire … the demonic is originally defined as 

irresponsibility, or, if one wishes, as nonresponsibility. It belongs to a space that does not yet 

resound with the injunction to respond, a space in which one does not yet hear the call to 

explain oneself [répondre de soi], one‘s actions, or one‘s thoughts, to respond to the other and 

answer for oneself before the other“ sem Derrida kallar einnig orgiastic í textanum.
53

 Slík 

hegðun er augljós hjá þeim krimmum sem geta ekki haldið dýrinu innra með sér í skefjum, 

þeim sem sýna enga ábyrgð. Dæmi um slíka er Canino sem reyndi með sadískri ánægju að 

drepa Marlowe. Sá sem dregur inn í sig það dýrslega, það sem Derrida kallar platónska 

hlutann er útskýrður á eftirfarandi máta: „[The] Platonic as the subterranean basis of orgiastic 

mysteries. The cavern becomes the Earth Mother from which one must finally extract oneself 

in order to „subordinate,“ as Patočka puts it, „the orgiastic entirely to responsibility“ … 
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Platonic mystery thus incorporates orgiastic mystery […]The incorporation by means of 

which Platonic responsibility triumphs over orgiastic mystery is the movement by which the 

immortality of the individual soul is affirmed“.
54

 Það er hér sem dýrsleg löngun er tamin og 

viljinn verður að leiðarljósi og maðurinn fer að bera ábyrgð á sjálfum sér.. En slík ábyrgð er 

samt aðeins tamning á dýrinu, það eru engar hömlur á því. Noah Cross er holdgervingur 

platóníska þáttar ábyrgðarinnar. Ábyrgðin er ekki hér og nú á milli fólks heldur handan alls. 

Við sjáum það í svörum hans: 

 

Jake – „How much are you worth?“  

Cross – „I have no idea. How much do you want?“  

Jake – „Nah, I just want to know how much you are worth, over 10 million$?“  

Cross – „Oh, my yes.“  

Jake – „Why are you doing it? How much better can you eat? What can you buy that 

 you can‘t already afford?“  

Cross – „The future, Mr. Gits. The future.“ 

 

Sjálfur fer Cross með einkunnarorð platónska þáttarins þar sem hann gerir sér 

fullkomlega grein fyrir því hvað hann getur gert og finnur ekki fyrir ábyrgð, finnur ekki fyrir 

auglitinu eða samfélaginu sem fylgist með: 

 

Cross – „I don‘t blame myself. You see Mr. Gits, most people never have to face the 

 fact that at the right time and the right place they are capable of anything.“ 

 

Cross finnst hann ekki vera ábyrgur gagnvart samfélaginu og svífst því einskis til að 

ná tökum aftur á dóttur sinni, sannleikanum. Cross, með öllu sínu valdi og valdnýðslu, hefur 

neytt Mrs. Mulwray til að verða að þeim sannleik sem Cross hefur gefið henni. Því er hægt að 

segja að Mrs. Mulwray eigi sér vissan sannleik því honum hefur verið þröngvað upp á hana. 

Það er þessi togstreita á milli platónska viðhorfsins sem nýtir sér sannleikann á hvaða veg sem 

er, og svo einkaspæjarans, sem finnst hann vera ábyrgur gagnvart samfélaginu sem þýðir að 
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hann er knúinn til að upplýsa um sannleikann. Og eina leiðin til að sannleikurinn verði 

viðurkenndur er í gegnum lögvaldið. Orð Cross um að geta gert allt við réttar aðstæður og 

réttum tíma eru áhugaverð ummæli. Þau gefa til kynna að einhver staður og tími sé réttur og 

aðrir ekki. Og Chinatown snýst um þennan stað og tíma. 

 Við höfðum kvikmyndabrellur til að segja áhorfandanum það sem ekki mátti segja í 

fyrri myndunum. Við sjáum að slíkar brellur eru ekki notaðar hér. Kynlíf er ekki falið, þó það 

sé ekki beinlínis sýnt. Kossinn og naktir líkamar Jakes og Mrs. Mulwray við hlið hvors annars 

í rúmi eru þó í flestum tilfellum nógu góð vísbending. Ofbeldi á sér stað og stund, í myrkri 

þegar Jake er óábyrgur gagnvart yfirvöldum, brýst inn á einkalóð og er refsað, þó það sé ekki 

lögreglan sem refsar. Einnig má finna viðbót í tónlistinni, t.d. þegar Jake finnur mynd af Mrs. 

Mulwray á skrifstofu Hollis sem vekur tónlistina til lífs um stundarsakir. Jake er að gramsa í 

gegnum skúffur Hollis og sér þar myndina og þegar Jake lítur á myndina fer tónlistin af stað, 

vekur upp losta hjá honum og von. Kannski er það von í vonleysinu sem er viðbótin hér, von 

um einhvers konar syndaaflausn. 

 En hvað er þetta, sem er og getur gerst hvenær sem er? Kínahverfið. Viðbótin er látin 

liggja í því sem er annað, þar sem hvorki lögin né krimmarnir teygja anga sína, þar sem 

misskilningur ríkir, þar sem ekkert er lengur grafið. Kínahverfið er gert að viðbótinni sem var 

áður gert með kvikmyndabrellum. Hvað gerist við slíka yfirfærslu? Jaðarinn sem viðbótin 

gefur í skyn er ekki lengur bara staður og stund heldur gerist það líka meðal  hinna, þar sem 

hinir kynþættirnir, hitt láglaunafólkið, býr. Allt er leyfilegt annars staðar og þetta annars 

staðar er sá staður þar sem Jake reynir að bjarga því sem bjargað verður, tekur á sig ábyrgð 

samfélagsins. Það er hér sem Cross nýtir afl sitt af fullum þunga. Það er hér sem lögin 

misskilja raunverulegar aðstæður atburðarrásarinnar og beita valdi sínu í stað þess að hlusta 

og reyna að skilja þennan sannleik. Þessi sannleikur Mrs. Mulwray er misskilinn frá upphafi 

og er ekki viðbjargandi, ekki í augum þess almenna, samfélagsins og lögvaldsins. Þegar 



lögvaldið drepur Mrs. Mulwray þá skilur hún eftir annan sannleik, meðhöndlanlegan sannleik, 

sem er Katharine. Cross tekur Katharine að sér og er sannleikurinn þá enn og aftur á valdi 

Cross. Og það eina sem Jake hefur er endurtekning á mistökum sínum og enn meiri ábyrgð í 

stað syndaaflausnar, og sú synd fer aldrei af herðum hans. Þetta er vandamálið hjá 

einkaspæjaranum því allt er í senn hluti af ábyrgð hans. Ef við tökum nú fullkláraða setningu 

sem hefur bara komið í brotum hér að ofan: „Platonic mystery thus incorporates orgiastic 

mystery, and Christian mystery represses Platonic mystery“.
55

 Hið dýrslega er samt ennþá 

hluti af einkaspæjaranum, tamning þess er ennþá hluti af honum og ofan á það allt reynir 

einkaspæjarinn að hafa hömlur á þessu öllu saman. Og Jake er sekur og tekur ábyrgð. Löglega 

samfélagið er sömuleiðis sekt en það veit í raun aldrei fyrir hvað. Það heldur að lögum hafi 

verið uppfyllt. Cross er sekur og hann veit það en Cross veltir því ekki fyrir sér heldur aðeins 

um framtíðina. 

 Við fylgjumst með sjónarhorni Jakes í gegnum myndina, alltaf frá sjónarhorni hans 

nema við eitt sérstakt tækifæri: Hollis Mulwray við sjóinn. Og Hollis Mulwray stendur bara 

þarna, þögull, fjarlægur og sorgmæddur á svip, að því er virðist. Hvar á Hollis heima í þessu 

neti ábyrgðar? Í raun höfum við Jake framtíðarinnar því Jake fer í gegnum nákvæmlega sömu 

hreyfingar og Hollis. Þeir leita báðir sannleikans, þeir reyna báðir að hafa vit fyrir Cross og að 

standa í hárinu á honum. Og þeir tapa báðir. Samkenndin sem er vakin upp með sérvitringnum 

sem lítur út á hafið er endurómuð í Jake. Og Jake tekur þar að leiðandi alla þá ábyrgð sem 

Hollis bar á herðar sér.  

 

Brick (2005, Rian Johnson) 

Brick fjallar um Brendan (Joseph Gordon-Levitt), nemanda í menntaskóla og rannsókn hans á 

því hvað gerðist raunverulega fyrir fyrrverandi kærustu hans, Emily eða Em (Emilie de 
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Ravin). Em biður Brendan um að hjálpa sér þar sem hún er í miklum vanda. Áður en Brendan 

tekst að hjálpa henni þá deyr Em og þar með hefst rannsóknin, þar sem Brendan reynir að 

komast að því hvað gerðist. Brendan fær vin sinn, Brian eða Brain (Matt O‘Leary) eins og 

hann er kallaður, til að grafast fyrir um tengsl Em við klíkur skólans sem þau voru bæði 

nemendur í. Brendan kynnist Lauru (Nora Zehetner) sem virðist vilja hjálpa honum. Eftir 

ítrekaðar tilraunir tekst Brendan að afla traust höfuðpaursins, The Pin (Lukas Haas), sem selur 

dóp með hjálp smá-krimma á borð við Tug. Brendan kemst á snoðir um að Em hafi tekið 

dópköggul og verið í vanda vegna þess, en það var ekki ástæðan fyrir því að hún var drepin. 

Brendan kemst að því að Tug drap Em en það er aðeins byrjunin. Laura hafði skapað 

aðstæðurnar fyrir Tug til að drepa Em.  

Einkaspæjarinn er því unglingur í menntaskóla. Fortíð hans nær ekki lengra en til 

fyrrverandi kærustu hans, Em. Nútíð hans er samofin skólanum og umhverfi þess; skólastjóra, 

foreldrum, krökkum. En jafnvel þótt umhverfið hafi breyst, líkt og breytingin frá svart-hvítu í 

lit, þá er grundvallar breyting á einkaspæjaranum frá þroskuðum manni yfir í ungling ekki 

mikil. Nema þá að framtíð unglingsins er full af möguleikum.  

 Áður en einhver greining á sér stað verður samt að nefna nokkra hluti á nafn. Brick 

hefur ekki verið tekið inn í neina kanónu og ástæðan fyrir því er að hún er tekin hér með 

þessum þekktu rökkurmyndum er þríþætt: Hún var auglýst sem rökkurmynd, það er 

einkaspæjari í myndinni og hún er tiltölulega ný. 

 Sjónarhornið minnir um margt á The Big Sleep þar sem einkaspæjarinn virðist vera 

fullkominn. Brendan hefur alltaf rétt fyrir sér, sér viðbrögð andstæðinga sinna fyrir og það 

sem leynist í hugskoti þeirra. Ekki nóg með að Brendan virðist sjá allt og skilja merkingu þess 

sem hann sér, heldur nær hann að heyra játningu allra sem koma málinu við, líkt og Marlowe 

gerði. En við sjáum ekki bara það sem Brendan sér, heldur einnig ofsjónir hans. Þegar 

Brendan, eftir þrotlausa leit af Em, sofnar og sér þá í draumi hvar Em er. Brot úr þessum 



draumi birtist svo þegar Brendan kyssir Lauru í fyrsta sinn, eftir langa og stranga baráttu 

Brendans við að leysa málið. Brotin eru stutt og klippingin er örsnögg. Slík klipping er líka 

notuð til þess að sýna tímann líða. Sem þýðir að slíkri klippingu, í þessu tilfelli í það minnsta, 

er ætlað að draga athyglina að því að tíminn líður. Brellur. Sem gefur til kynna vissa viðbót, 

ef marka má greiningu Hirsch sem vitnað var í að ofan. Ef við lítum aðeins til baka á 

Chinatown með þetta í huga þá er hægt að fá skýrari mynd fyrir hver viðbótin er. Jake gerir 

svipaða hluti til þess að gefa í skyn tíma sem líður þegar hann fylgist með Hollis í byrjuninni. 

Hann geispar, leggst niður, sólin sest. Brick notar svipaða aðferð til þess að losa sig við 

viðbótina, með því að nota þessar hröðu klippingar og sleppa þar með tímanum sem skiptir 

ekki máli. Out of the Past nýtti sér svipaðar aðferðir, snérist í kringum herbergi sem dæmi, en 

þó oftast í formi klippingar framrásarkerfisins (e. continuity-system). Brick gerir þveröfugt og 

dregur athygli að því, að tíma er vísvitandi sleppt, t.d. með myndlausn sem sýnir tímann á 

klukku líða. Tíma er samt ekki sleppt jafn mikið alls staðar, og endirinn líður talsvert hægar í 

öllum myndunum. Lokasenurnar verða þessum hröðu klippingum nánast ekkert að bráð.  

Eins og sagt var hér að ofan minnir Brick mikið á The Big Sleep. Sem dæmi er 

sjónarhornið nánast eingöngu Brendans, eða það sem Brendan getur séð. Þó er hægt að benda 

undantekingu, t.d. lokaatriði myndarinnar, þegar seinasti heróín kubburinn er fundinn. 

Sjónarhornið, sem hefur verið bundið við Brendan frá upphafi, sýnir heróín kubbinn fundinn 

af yfirvöldum í skáp Lauru. Brendan er hvergi nálægt og því mætti halda að þetta sé hugarflug 

Brendans. Í raun er aðeins hægt að treysta orðum einkaspæjarans og vægi atriðsins er lagt á 

áhorfandann, sem hefur verið innsaumaður í sannleiksleit Brendans, sem þarf að ákveða hvort 

hann trúir á orð Brendans eða Lauru.  

Það sem er greinilegt er ábyrgð Brendans. Frá upphafi er hann gerður að hinum 

ábyrgðafulla. Brendan er sá sem vill vernda sakleysið og sannleikann og tekur á herðar sér og 

framkvæmir það sem hann getur gert: 



 

Brendan – „So what am I?“  

Em – „Yeah, I mean, what are you? Eating back here, hating everybody. I mean, who 

 are you judging anyone? God I … I really loved you alot. But I couldn‘t stand 

 it. I had to get with people. I couldn‘t handle life with you anymore. I‘m sorry, 

Brendan. I‘m sorry.“  

Brendan – „You‘ve gotta come back to me.“  

Em – „No!“  

Brendan – „You‘re in a spot but I can get you out of it, if you just come back to me.“  

Em – „No you‘re not hearing me. I don‘t want to be put away and protected.“ […] 

Brain – „Do you think you can help her?“  

Brendan – „No.“  

Brain – „You think you can get the straight, maybe break some deserving teeth?“ 

 Brendan – „Yeah, I think I could.“  

Brain – „Well …“  

Brendan – „Tell me to walk from this, Brain. Tell me to drop it.“  

Brain – „Walk from it. Drop it. But you‘re thick, Brendan.“  

Brendan – „Yes, I am.“ 

 

Við höfum líka dæmi um hvernig Brendan misskilur Em: 

 

Brendan – „No! I spun on him and I bulled the two-bit toker ‘cause I know what his 

world would do to you! I love you too much to see that!“  

Em – „You don‘t love me, you just want to keep me!“  

Brendan – „You‘re the only thing I love! You‘re the only thing I love. And this is how 

 I do it. I wanna keep you safe.“  

Em – „You can‘t keep me safe, Brendan, all right? I‘m in a different world now. And 

 you can‘t keep me out of it, and you can‘t beat it. Not if I don‘t want you to.“ 

 

Hér höfum við hina fullkomnu ástæðu fyrir Brendan til að leita að sannleikanum, því 

Em bað Brendan um að hjálpa sér. Brendan axlar ábyrgðina, ekki-sannleikur Em er tryggður 

með fjarlægð hennar, þessarar nauðsynlegu fjarlægðar til að tæla og vera á valdi hennar.
56

 Og 
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hliðstæða hennar er Laura, en  nærvera hennar vekur upp þá spurningu hvort Em sé eini 

sannleikurinn eða hvort annar sannleikur sé til staðar. Jafnvel þótt það sé ekki-sannleikur 

Lauru: 

 

Laura – „You think nobody sees you. Eating lunch behind the portables. Loving some 

girl like she‘s all there is, anywhere, to you. I always seen you. Or maybe I  

liked Emily. Maybe I see what you are trying to do for her, trying to help her, 

and I don‘t know anybody who would do that for me.“  

Brendan – „Now you are dangerous.“ 

 

Sannleikur Lauru freistar Brendans, en það er allt í lagi: Sannleikur hans er tryggður í 

dauða Ems. Brendan leitar nefnilega sannleiks sem er tryggður í fjarlægðinni. Fyrri 

einkaspæjarar rannsökuðu lifandi konur, konur sem gátu breyst og þar með sannleikur þeirra. 

Brendan rannsakar konu sem er dáinn. Þar með er sannleikurinn stöðugur og í öruggri 

fjarlægð sem auðveldlega tælir Brendan.  

Krutnik greindi tvenns konar karlmennsku í rökkurmyndum: geðbiluðu 

karlmennskuna og masókísísku karlmennskuna.  Að mati Krutniks er hér á ferð tvær öfgar 

hörkutólsins þar sem geðbilaða karlmennskan stendur fyrir ofgnótt karlmennsku á meðan sú 

masókíska er fjarvera hennar.
57

 Þessari greiningu á karlmennsku einkaspæjarans tel ég samt 

vera ábótavant. Í raun má hér greina sambland hugmyndar Derrida og Krutniks á því hvað 

karlmennska sé og hvernig hún tengist ábyrgð. Í Brick birtist hún í þeirri þreföldun ábyrgðar 

sem Derrida greindi.
58

 Í Brendan sem fulltrúa hafta, í The Pin sem röklegri meðhöndlun 

dýrsins og í dýrinu sjálfu í Tug. Tug er öfgar hörkutólsins, kröftugt vöðvabúnt á tryllitæki, 

The Pin er fjarvera karlmennskunnar, með stafinn og ósamstæða fætur og að lokum 

einkaspæjarinn sem reynir að vega og meta aðstæður. Þessi þreföldun verður jafnvel enn 
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áhugaverðari þegar þeir þrír eru saman og við skulum hverfa í kjallarann, fyrir stríðið, fyrir 

drápin.  

 

 

Frá vinstri: The Pin, Brendan og Tug. Undanfari stríðsins, að innan jafnt og utan. 

 

  Brendan – „Cause if there is war I‘m in it too.“ 

 

Orðin eru sönn, því þetta er ekki bara stríð tveggja fylkinga, þetta er stríð innra sjálfs 

Brendans. The Pin missir bókstaflega stjórn á dýrinu þegar hann æsist upp og missir stjórn á 

Tug og þessir tveir einstaklingar, þessar tvær hliðar ábyrgðarinnar, þessir undirmenn hennar 

berjast. Á meðan reynir Brendan að stilla til friðar, halda sátt, innri sátt jafnt sem ytri, og róa 

þá niður með sinni eigin fórn, fórn á bókstaflegan hátt þegar Brendan býðst til að taka inn 

eitur sem gæti leitt hann til dauða. En allt kemur fyrir ekki: 

 

The Pin – „You not wanting to dose, it‘s proving to me something right here.“  

Tug – „Oh it better be. It‘s telling that I‘m not under your thumb no more! That I ain‘t  

playing no lapdog to no goth-ed up cripple!“ 

 

Það má lesa ýmislegt út úr þessum tengslum Brendans-Tugs-Pins, til dæmis  



aldursmuninn. Brendan er yngri en þeir báðir, hæglega er hægt að túlka hann sem barnalega 

æskutrú ábyrgðarinnar. Sömuleiðis má ýmislegt greina út frá tengslum þeirra við sannleikann: 

The Pin vildi finna Em út af því hún stal heróín kubbnum, Tug drap hana í óstjórnanlegri 

reiði, Brendan leitaði réttlætis hennar, peningar-ofbeldi-réttlæti, öll kröftug hreyfiöfl í 

manninum. En í grundvallaratriðum liggja innbyrðistengsl þeirra þriggja og samskipti í 

fyrirrúmi. Kallist það ábyrgð eða eitthvað annað þá eru þeir þrír tengdir sterkum böndum þar 

sem stigsmunurinn er enginn. Allir reyna þeir að ná yfirburðum og allir hafa sínar réttlætingar 

til þess að vera með yfirhöndina. Einkaspæjaramyndir vilja hins vegar gera ábyrgðinni hæst 

undir höfði.  Réttlætið er því ávallt í vörslu  einkaspæjarans og algjörri ábyrgð hans og algjörri 

skyldu sem Derrida greindi frá.
59

 Hvort sem hann sigrar á endanum, fórnar sjálfum sér, endar 

með ábyrgðina á öxlum sér eða í fullri vissu um að sannleikurinn hafi komið í ljós. Ábyrgðin, 

líkt og einn gagnrýnandinn sem vitnað var í hér að ofan benti á, er kjarni 

einkaspæjaramyndarinnar,
60

 En þá stendur spæjarinn frammi fyrir hinu óþekkta, einhverju 

sem augljóslega er alltaf illt, rangt. Þar gerast voflegir hlutir (í skugga rökkurs, kínahverfis, 

undirgangna), því þeir sem lifa í því óþekkta hafa enga ábyrgðartilfinningu. En sjónarhorn 

áhorfandans er tryggt, að mestu leyti, með öryggi einkaspæjarans sem fórnar sér fyrir okkur 

hin, okkur eðlilegu, til að vernda gegn hinu óþekkta. 

 

 

Nokkur orð í lokin 

Hér að ofan hefur verið reynt að lýsa þræði rökkurmynda með einkaspæjara í aðalhlutverki. 

Með því að leggja áherslu á viðbótarsenur, líkt og kínahverfið í Chinatown, 

sannleiksleit/rannsókn á konunni sem sást hvað best í greiningunni á Out of the Past, og að 

lokum ábyrgð einkaspæjarans. Ábyrgðin skiptist svo í undirflokkana; fullkomin 
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ábyrgð/skylda sem gerir einkaspæjaranum kleyft að fremja glæpi í nafni réttlætis á borð við 

morðið á Canino, íronía sem aðferðafræði einkaspæjarans í leit hans að sannleikanum, og svo 

munurinn á milli ábyrgðar einkaspæjarans og annarra karlmanna sem sást vel í uppgjörinu á 

milli Brendans, Tug og The Pin í Brick. Líkt og sást á greiningu kvikmyndanna þá er 

mismunandi mikil áhersla lögð á hvert atriði fyrir sig og hver mynd dregur sína eigin 

merkingu inn, en þessi merking spilar öll saman. Ein greining hefur áhrif á aðra, því fleiri 

greiningar því margbrotnari niðurstaða skapast. Atriðið í The Big Sleep þar sem Canino 

drepur Harry fékk nýja vídd eftir greininguna á Out of the Past og sömuleiðis eftir Chinatown. 

Þar sem einkaspæjarinn var án fortíðar í The Big Sleep þá fékk einkaspæjarinn í Out of the 

Past af öðrum toga, svo ekki sé minnst á Chinatown eða Brick. Ástæðan fyrir því að 

áherslurnar hér að ofan leiða að einhvers konar niðurstöðu, er að þær liggja undir í öllum 

einkaspæjararökkur-myndum. Ómögulegt er þó að alhæfa um endanlega niðurstöðu. Það eina 

sem hægt er að gera er að víkka út jaðarinn, takmörkin og skilning okkar á ábyrgð 

einstaklingsins og venslum ábyrgðar og ábyrgðarleysis. Þetta er ein aðferð af mörgum til þess 

að skilja/greina/túlka einkaspæjararökkurmyndir. Hún er áhugaverð, hún segir eitthvað, en 

hún er ekki endanleg.  
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