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Ágrip 

 

Í þessari ritgerð verða sjónvarpsþættirnir Firefly (2002, höf. Joss Whedon) og 

kvikmyndin Serenity (2005, Joss Whedon) skoðuð í ljósi greinafræðinnar. Einblínt 

verður á einkenni vestrans og vísindamyndarinnar og blöndun þeirra. Leitast verður við 

að komast að því hvaða tilgangi það þjónar að frásögnin sé sett fram innan þessara 

tveggja greina og þá sérstaklega í ljósi þess hvernig efnið vinnur með tráma 

Bandaríkjanna í kjölfar árásanna 11. september 2001. Stuðst verður við kenningar Rick 

Altmans um merkingarfræðilega og setningafræðilega greiningu kvikmyndagreina. 

Ritgerðinni er skipt í fimm hluta; inngang, fræðilegan bakgrunn, tvo greiningarkafla og 

lokaorð. 

  Í fyrri greiningarkaflanum verða merkingarfræðileg einkenni vestrans og 

vísindamyndarinnar í þáttunum dregin fram á sjónarsviðið. Skoðuð verða sjónræn 

einkenni hvorrar kvikmyndagreinarinnar fyrir sig eins og þau birtast í þáttunum og 

kvikmyndinni og þau sett í samhengi við aðrar kvikmyndir sem eru dæmigerðar fyrir 

hvora grein.  

 Í seinni greiningarkaflanum verður kafað undir það yfirborð sem skoðað er í 

fyrri greiningarkaflanum. Stuðst verður við strúktúralíska greiningu Will Wright á 

klassíska kvikmyndavestranum til að draga fram hvað er frábrugðið frá þessum 

klassísku stefjum í Firefly og Serenity. Í kjölfarið verður rýnt í það hvernig þættirnir 

bregðast við fyrrgreindu tráma bandarísku þjóðarinnar í kjölfar árásanna 11. september 

2001 með því að snúa út úr þessum stefjum. Auk þess verður rýnt í það hvaða áhrif það 

skapar að sjónarhorn frásagnarinnar sé hjá áhöfn geimskipsins Serenity í stað ofurafls 

sólkerfisins þá sérstaklega í sambandi við það hvernig unnið er með augljósar tengingar 

við Star Trek heiminn.  
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1. Inngangur  
 
Kvikmyndagreinar eru margslungin fyrirbæri, þær eru innprentaðar í huga áhorfenda og 

þeir geta jafnvel búist við endurteknum einkennum hverrar greinar ómeðvitað. Þær 

hjálpa áhorfendum að finna kvikmyndir við sitt hæfi; einn áhorfandi fer og sér alla 

söngleiki sem koma í kvikmyndahúsin en annar lítur ekki við þeim einmitt þess vegna. 

Þetta getur verið hjálplegt en getur þó einnig orðið til þess að áhorfandi missir af 

kvikmynd sem gæti vel höfðað til hans einungis vegna þess að hún er markaðsett innan 

greinar sem hann hefur fyrirfram ákveðnar hugmyndir um.  

 Greinarnar byggjast á endurteknum stefjum sem flestir þekkja og það getur því 

orðið þrautinni þyngra að reyna að vera frumlegur innan vel mótaðrar greinar, líkt og 

vestrinn, glæpamyndin eða söngleikurinn eiga til að vera. Hér á eftir verður athyglinni 

beint að sjónvarpsþáttaröðinni Firefly (2002, höf. Joss Whedon) og kvikmyndinni 

Serenity (2005, Joss Whedon).1 Þar er unnið markvisst með kvikmyndahefðina og vísað 

í ýmis þekkt stef úr kvikmyndasögunni. Mörgum vel þekktum einkennum vestrans og 

vísindamyndarinnar er blandað saman og oft og tíðum er snúið út úr stefjum sem 

áhorfandinn þekkir.2 Unnið er með væntingar áhorfandans og leikið með þær þegar 

atburðir sem virðast í fyrstu vera dæmigerðir snúast upp í andhverfu sína og koma 

áhorfendum í opna skjöldu.  

Maðurinn að baki Firefly er Joss Whedon en hann er einn aðalframleiðandi 

þáttanna auk Tim Minear. Hugmyndin kom frá Whedon sem leikstýrir og skrifar 

handritið að handfylli þátta og skrifar handritið og leikstýrir Serenity. Whedon fer ekki 

leynt með það í viðtölum og yfirlestri (e. commentary) að hann vinnur sterkt með 

hefðina og skýr greinaeinkenni sem birtast í þáttunum eru þar vísvitandi. Firefly er ekki 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Í þessari ritgerð verða kvikmyndatitlar hafðir á frummálinu. Þó að hægt væri til gamans að 
þýða titill þáttanna. Bein þýðing væri þá Eldfluga en þá lægi beint við að þýða hann sem 
Eldflaug með skírskotun til þess að geimskipið sem um ræðir er eldflaug af eldflugugerð (e. 
Firefly-class spaceship). Titil kvikmyndarinnar, Serenity, væri hægt að þýða sem Æðruleysi, þar 
er vísað í nafn geimskipsins, sem dregur nafn sitt af Serenity Valley, staðnum þar sem Mal, 
kafteinn skipsins, tapaði stærstu baráttu lífs síns. Æðruleysi er einmitt það sem Mal tileinkar sér 
eftir ósigurinn.  
 Óhjákvæmilega verður minnst á nokkrar sjónvarpsþáttaraðir í þessari ritgerð, í sviga 
fyrir aftan þær munu koma fram árin sem þær voru í sýningu og nafn höfundar. 
2 Hægt er að greina á um hvernig best sé að þýða science fiction film. Í þýðingunni vísindamynd 
vantar skáldskaparþáttinn í orðið, en ef notast er við vísindaskáldskaparmynd er komið langt og 
óþjált orð. Einnig væri hægt að notast við beina hljóðþýðingu og kalla þær sæfæmyndir. Í 
þessari ritgerð hugnast höfundi best að nota vísindamynd. 
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eina slíka dæmið í höfundaverki Whedons, en í Buffy the Vampire Slayer (1997-2003, 

höf. Joss Whedon) vinnur hann úr hryllingsmyndahefðinni og segist hafa viljað gefa 

litlu ljóshærðu stúlkunni, sem svo oft endar sem bráð eða fórnarlamb í 

hryllingsmyndum, vald og gera hana að hetju.3  Í þáttunum vinnur hann með 

myndlíkinguna „menntaskóli er helvíti“ (e. Highschool is hell), sem tekur á sig tvöfalda 

merkingu þar sem margir vilja meina að menntaskólagangan sé svo erfið að hún sé 

helvíti líkust en í tilfelli Sunnydale High School í Buffy the Vampire Slayer er skólinn í 

orðsins fyllstu merkingu helvíti, þar sem hann er staðsettur ofan á hliði til helvítis.  

Whedon virðist hafa mikið vald yfir sínu höfundarverki í tengslum við Firefly en 

sé horft til framleiðsluferils þáttanna og myndarinnar þurfti hann að berjast fyrir sínum 

hugmyndum og líklega er lokaútkoman langt frá því sem Whedon lagði upp með. 

Einungis 14 sjónvarpsþættir voru framleiddir og eftir það voru þættirnir teknir af 

dagskrá. Aðdáendur þáttanna hengu þá í lausu lofti í 3 ár þangað til kvikmyndin 

Serenity, sem lokar atburðarásinni, leit dagsins ljós. Þetta verður að teljast óvanalegt því 

eitt einkenni sjónvarpsþátta, sem aðgreinir þá frá kvikmyndum, er það hvernig lopinn 

virðist oft vera óþarflega mikið teygður og stundum tekur það mörg ár að komast að 

botninum á fremur einföldum málum. Notast er við bjargbrúnarendi (e. cliffhanger), þar 

sem hver þáttur endar á æsispennandi atburðum sem láta áhorfendur iða í skinninu fram 

í næstu viku. Firefly og Serenity eru því tilvalið sjónvarpsefni til greiningar vegna þess 

hversu heilsteypt verkið er. Ekki er hægt að líta fram hjá þætti Whedons í tilurð 

þáttanna, þó að hér verði höfundarætlan hans ekki til greiningar. En stærsta 

höfundareinkenni hans mætti þó með sanni segja að væri sterk úrvinnsla úr kvikmynda- 

og bókmenntasögunni.  

Kvikmyndaformið hefur átt undir högg að sækja frá árdögum þess og sjaldan 

talist til hálistar. Rómantískar hugmyndir um höfundinn falla illa að forminu því rætur 

þess liggja í markaðsmiðuðu framleiðsluumhverfinu. Steve Neale bendir á að 

almúgamenningin sé flokkuð í margar greinar, „hún [sé] knúin til takmarkaðrar 

sundurgreiningar af markaði sem leitast við að skapa marga neysluhópa og endurtaka 

þau neyslumynstur sem notið hafa velgengni, endurtaka sama efni og sömu formúlur.“ 

Aftur á móti einkennast rómantískar hugmyndir um sannar listir af „sjálfstjáningu, 

sjálfstæðum sköpunarmætti og frumleika“. Þetta verður að teljast ansi mikil þröngsýni 

og varar Neale einmitt við slíkri sundurgreiningu og bendir á að „enginn listamaður [sé] 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Billson, Anne, Buffy the Vampire Slayer, 24-25. 
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óháður listrænum væntingum og reglum, eða þeim hömlum sem einstakar stofnanir 

setja honum“.4  

 Atburðir þáttanna gerast árið 2517 í öðru sólkerfi. Jörðin (sem talað er um sem 

„Earth that was“) varð ólífvænleg og stærstu veldi hennar, Bandaríkin og Kína, fluttu 

mannkynið til nýs sólkerfis. Þar var plánetum breytt svo þær yrðu lífvænlegar. Þetta 

gerðist hægt og staðan í sólkerfinu þegar þættirnir gerast er sú að fyrstu pláneturnar sem 

var umbreytt mynda miðlægu pláneturnar þar sem öll stjórnsýsla fer fram og síðan 

verða aðstæður verri og verri eftir því sem pláneturnar fjarlægjast miðjuna og styttra er 

síðan þeim var umbreytt. Lífið á jaðarplánetunum er því mjög ólíkt lífinu á miðlægu 

plánetunum, og mikil misskipting er í samfélaginu. 

 Aðalsöguhetjur þáttanna kalla þó enga af þessum plánetum heimili sitt, þær búa 

um borð í geimskipinu Serenity og ferðast um sólkerfið í leit að vinnu til að framfleyta 

sér, hvort sem sú vinna er lögleg eða ekki. Þau eru útlagar og vilja sem minnst með 

Sambandið (e. the Alliance), stjórnendur sólkerfisins, hafa. Malcolm Reynolds, 

skipstjóri Serenity, barðist með sjálfstæðissinnum (e. the independence) í 

borgarastyrjöld sex árum áður, þar sem nokkrar plánetur freistuðu þess að hindra 

Sambandið í að leggja undir sig allar plánetur sólkerfisins, en biðu ósigur. Síðan þá 

hefur Mal ásamt áhöfn sinni reynt að lifa án afskipta Sambandsins. 

 Þó svo að þættirnir gerist í framtíðinni og geimferðalög séu hversdagslegur 

atburður er andrúmsloft þáttanna langt frá því að vera framandi. Á miðlægu plánetunum 

eru vissulega framtíðarborgir með tilheyrandi umhverfi, svifnökkvum, háhýsum og 

ljósaskiltum, en á jaðarplánetunum, sem gegna veigameira hlutverki fyrir söguþráðinn, 

líkist umhverfið meira villta vestrinu. Fólk nýtir sér hesta sem fararskjóta og ber 

sexhleypur sem vopn (þó svo að geislabyssur sjáist í þáttunum eru þær einungis á færi 

þeirra ríku og valdamiklu). Oft og tíðum er andrúmsloft þáttanna mjög 

fjölmenningarlegt, asískt yfirbragð er yfir mörgum stöðum og persónur þáttanna sletta á 

kínversku. 

Það er því augljóst eins og áður sagði að greinaeinkenni vestrans og 

vísindamyndarinnar eru hér í hávegum höfð. Hér á eftir verður þessi greinablöndun 

skoðuð, hvaða einkenni hvorrar greinar fyrir sig má finna í þáttunum, hvernig þeim er 

blandað saman og hvaða áhrifum það skilar til frásagnarinnar og áhorfandans. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Neale, Steve, „Vandamál greinahugtaksins“, 154-155.  
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2. Fræðileg kynning 
 
Áður en hægt er að hefja greiningu á greinablöndunni í Firefly, verður fyrst að 

skilgreina kvikmyndagreinarnar. Ákvarða verður hvar mörk mismunandi greina liggja 

og hvers vegna áhorfendur tengja ákveðin einkenni frekar við eina grein en aðra. Það er 

meira en að segja það að flokka kvikmyndir í greinar, þó annað gæti virst í fyrstu. 

Guðni Elísson skoðar greinafræðina ítarlega í grein sinni „Í frumskógi greinanna. Kostir 

og vandamál greinafræðinnar“ frá árinu 2006, en þar segir hann að það  

 
mætti ætla að greinar væru nokkuð stöðugir fastar sem 
auðveldlega má afmarka, að hver grein lúti skýrum leikreglum 
sem setja túlkuninni skorður og hvert verk tilheyri einni ákveðinni 
grein. [...] Einhvern veginn svona er hugmyndin á blaði, en 
raunveruleikinn er annar og flóknari.5 

 

Greinar auðvelda áhorfandanum að finna kvikmynd sem hentar hans áhugasviði, þær eru 

því mikilvægur hluti af markaðssetningu þeirrar vöru sem kvikmyndin er, sérstaklega í 

markaðsmiðaðri framleiðslu Hollywood kvikmynda. En kvikmyndir eru jafn 

mismunandi og þær eru margar og þó þær verði til í Hollywood, sem á það til að 

endurtaka sig rækilega, geta þær samt ekki allar fallið inn í afmarkaða flokka greinanna. 

Þær nýta sér oft einkenni fleiri en einnar greinar og sumar greinar eru það flóknar að það 

er oft vafi á hvar mörk þeirra liggja, hvaða kvikmyndir falli að greininni og hvaða 

kvikmyndir ekki.  

Þegar þessi mörk eru skoðuð má oft sjá togstreitu á milli gagnrýnenda og 

kvikmyndaframleiðenda. Rick Altman veltir fyrir sér hvers vegna áhorfendur kunni 

langa lista greinaeinkenna og hafi skýra tilfinningu fyrir því hvað felst í hverri grein fyrir 

sig. Hann telur að slík vitneskja komi ekki frá því að horfa á margar kvikmyndir heldur 

komi hún frá þeim sem lýsa kvikmyndum fyrir okkur.6 Það er, frá þeim miðlum sem 

fjalla um þær sama hvort það eru slúðurblöð, dagblöð eða fræðileg skrif um kvikmyndir. 

Altman telur því að kvikmyndagreinar séu í raun mikilvægari gagnrýnendum en 

framleiðendum kvikmyndanna. Hann bendir á að kvikmyndagagnrýnendur finni hjá sér 

þörf til þess að sanna gildi miðilsins og vilja lyfta miðlinum á hærra plan. Til þess hafa 

þeir notað aðferðir eins og t.d. listrænu kvikmyndina og höfundakenninguna en eitt 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Guðni Elísson, „Í frumskógi greinanna. Kostir og vandamál greinafræðinnar“, 13. 
6 Altman, Rick, Film/Genre, 123-124. 



 8!

langlífasta bragðið til þessa sé að tengja kvikmyndina við frásagnar- og goðsögurætur 

sem kjarnast í kvikmyndagreinum.7 Nánar verður komið goðsögugreiningu í fjórða kafla 

þessarar ritgerðar.  

En það fer líka eftir því hvaða gagnrýnandi eða fræðimaður ákvarðar mörkin, 

hvort að vestranum falli t.d. einungis þær kvikmyndir sem „gerast í ameríska vestrinu og 

atburðirnir [eru] í samræmi við andrúmsloft, gildi og daglegt líf frá 1840-1900“ eins og 

Jean Mitry skilgreinir hann eða hvort vestrinn verði til „í átökum andstæðra hugmynda 

sem telja vestrið annað hvort aldingarð eða eyðimörk (menningu eða náttúru, umdæmi 

samfélags eða einstaklings, framtíð eða fortíð)“ eins og Jim Kites heldur fram.8 Neale 

bendir á að tilgangur greinafræðinnar sé ekki endilega sá að sjá um þessa flokkun (sem er 

mikilvægari út frá markaðsfræðilegum sjónarmiðum), því þá „gæti svo farið að markmið 

greinatúlkunnar snerist aðeins um þá tilgangslausu iðju að reyna að ákvarða hvaða 

kvikmyndir passi best við ákveðnar kvikmyndagreinar.“9  

Altman bendir einnig á að í þessu samhengi skipti það máli hvaða kvikmyndir séu 

teknar til skoðunar þar sem hægt sé að notast við tvær ólíkar skrár þegar flokkunin á sér 

stað. Annars vegar er tæmandi skráin, þar sem við höfum „óhandhæga skrá yfir texta 

sem tilheyra sömu grein þar sem innihald myndanna kallast á við heiti greinarinnar“.10 

Þessi skrá er mjög víð og henni fylgja mörg vandamál þar sem myndirnar eru fjölbreyttar 

og erfiðara er þess vegna að flokka þær. Hins vegar höfum við úrvals skrána þar sem  

 
fjallað er um sömu myndirnar aftur og aftur. Ekki vegna þess að þær 
eru vel þekktar eða sérstaklega vel gerðar, fremur vegna þess að þær 
virðast á einhvern hátt endurspegla greinina betur og trúverðugar en 
aðrar sem taldar eru ómarkvissari.11  

 

Þetta er mikilvægt að hafa í huga í þeirri greiningu sem fylgir hér á eftir. Þegar vísað er 

til ákveðinna einkenna vestrans og vísindamyndarinnar eru það einkenni sem líklega má 

tengja frekar við úrvals skrána en þá tæmandi. Einkennin eru alltaf fljótandi og fer það 

eftir því í hvaða fræðimann er vitnað hvar mörkin liggja. En augljóst er að í þáttunum er 

verið að vinna með hefðina, og þar með úrvals skrána, á markvissan hátt með því að 

flétta inn í atburðarásina og umhverfið einkennum sem áhorfendur þekkja og tengja við 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Ibid., 127. 
8 Altman, Rick, „Merkingafræðilegur/setningafræðilegur skilningur á kvikmyndagreinum“, 113-
114. 
9 Neale, Steve, 135. 
10 Altman, Rick, „Merkingafræðilegur/setningafræðilegur...“, 107. 
11 Ibid. 
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greinarnar. Greinablöndinin er mjög áberandi og þó að vestrinn og vísindamyndin séu 

áþekkar greinar og hefð sé fyrir því að flétta þær saman (t.d. í  Star Wars (1977, George 

Lucas) og Star Trek (1966-1969, höf. Gene Roddenberry)12) stangast einkennin svo á í 

Firefly að þau skera oft í augun og verða að því sem einkennir þættina hvað mest. Sem 

dæmi má nefna að það stingur svolítið í stúf að sjá persónurnar stíga út úr geimskipi og 

notast þá við hesta sem fararskjóta.  

Vestrinn er sú grein sem fræðimenn hafa stuðst hvað mest við í skilgreiningu á 

kvikmyndagreinum.13 Það mætti segja að vestrinn sé í raun „úrvals greinin“ og að allar 

aðrar greinar komist aldrei með tærnar þar sem hún hefur hælana. Greinin er mjög 

heildstæð og það hefur orðið til þess að mikið hefur verið skrifað um hana. Hér má 

spyrja hvort kom á undan hænan eða eggið? Er greinin heildstæð vegna þess að mikið 

hefur verið skrifað um hana eða er mikið skrifað um hana vegna þess hversu heildstæð 

hún er? En það hjálpar einnig til að greinin í sinni tærustu mynd er í raun útdauð, eða í 

það minnsta dottin úr tísku. Þeir vestrar sem sjást á skjánum í dag eru oftar en ekki ansi 

frábrugðnir vestrum gullaldarára Hollywood en það orsakast af þeim 

samfélagsbreytingum sem hafa átt sér stað á þessari hálfu öld og komið verður frekar að 

seinna í þessari ritgerð. Þeir eru oft soðnir saman við fleiri greinar eins og raunin er með 

Firefly. En ef til dæmis er horft til þess hvernig þættirnir eru flokkaðir hjá hinum ýmsu 

greinaflokkunarkerfum á vefnum (t.d. Amazon, Internet Movie Database, Rotten 

Tomatoes) eru þeir settir í flokkana ævintýramyndir, vísindamyndir og fantasíumyndir. 

Hvergi er minnst á vestrann þó að hann sé óneitanlega til staðar. 

Vísindamyndin er hins vegar sú grein sem hvað mest hefur verið tekist á um að 

skilgreina.14 Christine Cornea og Sherryl Vint benda báðar á að mikil togstreita hafi 

einkennt greinina.15 Þeir sem hafa reynt að skilgreina hana hafa deilt um hverjar séu 

formgerðir hennar og hvaða kvikmyndir (og aðrir textar) tilheyri þá greininni. Vint 

leggur til að í stað þess að reyna að komast að einu svari að spurningunni „hvað er 

vísindaskáldskapur?“, þurfi að skoða marga fleti greinarinnar sem gera okkur kleift að 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Star Trek þáttaraðirnar eru margar og auk þess hafa 12 kvikmyndir með titlinum litið dagsins 
ljós. Hér er vitnað í upphaflegu seríuna nema annað sé tekið fram. 
13 Fjölmargir fræðimenn skrifuðu um vestrann á 6. - 8. áratug síðustu aldar. Til að mynda André 
Bazin, Edward Buscombe, Jim Kitses og Will Wright. 
14 Gott er að hafa í huga að þær heimildir sem stuðst er við í þessari ritgerð og fjalla um 
vestrann eru skrifaðar á 7. og 8. áratug síðustu aldar á meðan að heimildir um vísindamyndina 
eru mun nýlegri. Sú nýjasta var gefin út haustið 2014. 
15 Cornea, Christine, Science Fiction Cinema: Between Fantasy and Reality. 2. Sjá einnig: Vint, 
Sherryl,  Science Fiction: A Guide for the Perplexed. 2 
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sjá margar útgáfur af vísindaskáldskap á sama tíma. „Þá verði heildarsýnin á greinina 

ekki einföld heldur margföld, stundum í mótsögn við sjálfa sig, en þá í frjórri 

togstreitu.“16  

Í þessari ritgerð verður ekki leitast við að negla niður skilgreiningu á 

vísindamyndinni, heldur verður stuðst við þessa mörgu fleti og þeir tengdir við Firefly og 

Serenity, burtséð frá því hvort allir séu á eitt sáttir um það hvort umtöluð einkenni 

tilheyri greininni eða ekki. Þá verður t.d. vitnað í Star Wars í sambandi við 

vísindamyndina þó svo að miklar deilur hafi verið um hvort þær myndir megi flokka sem 

vísindamyndir eða ekki. Margir vilja meina að Star Wars og aðrar markaðsdrifnar 

ævintýrastórmyndir „noti leikmuni vísindaskáldskapar en skorti undirliggjandi 

hugmyndafræði sem aðdáendur greinarinnar hafa oft litið á sem kjarna hennar.“17  

Það er ljóst að það verður að velja og hafna þegar tekist er á við greinafræðilega 

greiningu á kvikmyndum (og í þessu tilfelli sjónvarpsþáttum). Hér á eftir verður því 

einblínt annars vegar á merkingarfræðileg einkenni greinanna, þ.e. „samantekt 

sameiginlegra einkenna, viðhorfa, persóna, myndskota, tökustaða, sviðsmynda og þess 

háttar“.18 Þetta eru þau íkonísku einkenni sem áhorfendur þekkja og taka strax eftir við 

áhorf, t.d. tengja þeir geimskip við vísindamyndina, það að einhver bresti í söng eins og 

ekkert sé eðlilegra við söngleikinn o.fl.. Þessari greiningu geta fylgt vandkvæði því það 

er misjafnt hversu skýr myndræn einkenni greina eru. Guðni bendir á að „[k]ostirnir við 

það að greina myndheim vestrans og mafíumyndarinnar eru helst þeir að sjónræn 

einkenni stýra þá greiningu á sjónrænum miðli“.19 Þó að Guðni nefni vísindamyndina 

ekki þarna á þetta líka við um hana en erfiðara getur reynst að finna sameiginlegan 

myndheim í t.d. melódrömum. 

Hins vegar verða setningafræðileg einkenni greinanna skoðuð þar sem taka þarf 

félagslegt hlutverk kvikmyndanna með í reikninginn út frá hugmyndafræði eða 

goðsögugreiningu. Hvert samfélagslegt gildi kvikmyndanna er og hvernig grein getur þá 

orðið samnefnari fyrir fjölda kvikmynda.20 Þeir sem stundað hafa setningafræðilega 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Vint, Sherryl, 6, tilvitnun á ensku: „the vision of the whole providing not a simple or singular 
image but rather multiple, and at times contradictory, possibilities, held in productive tension.“ 
(þýðing höfundar í meginmáli) 
17 Ibid., 6, tilvitnun á ensku: „media adventure spectacles such as Star Wars have the props of sf, 
but lack the underlying engagement with ideas that this fan community has considered to be the 
genre’s core.“ (þýðing höfundar í meginmáli) 
18 Altman, Rick, „Merkingafræðilegur/setningafræðilegur...“, 113. 
19 Guðni Elísson, 27. 
20 Ibid., bls. 28. 
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greiningu vilja oft meina að sú merkingarfræðilega sé grunnhyggin, „að hún komi litlu til 

skila öðru en stimpli, en að sú setningafræðilega bjóði upp á skilning á virkni textans og 

þar með á dýpri formgerðum sem séu grundvallarforsendur í tengslum við greinar.“21 

Altman leggur hins vegar áherslu á að mikilvægt sé að skoða báðar leiðirnar til að 

komast að kjarna greinarinnar.22 Skilgreining greinarinnar út frá íkonískum þáttum eru 

þá þær einingar sem móta síðan merkingu kvikmyndarinnar í hugmyndafræðinni. Það er 

því í samspili forms og merkingar sem kjarninn býr.23  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Altman, Rick, Film/Genre, 89, tilvitnun á ensku: „Where attention to semantic concerns 
produces little more than a label, they suggest, syntactic analysis offers understandings of 
textual workings and thus of the deeper structures underlying generic affiliation.“ (þýðing 
höfundar í meginmáli) 
22 Ibid., 90. 
23 Björn Ægir Norðfjörð bendir á það í neðanmálsgrein í þýðingu sinni á grein Altmans í 
Kvikmyndagreinum að íslensku orðin „merkingarfræðilegur“ og „setningafræðilegur“ búi ekki 
yfir jafn víðfeðmri skírskotun og enskar fyrirmyndir þeirra, „semantic“ og „syntactic“.  



! 12!

 
 
3. Merkingarfræðileg greining  
 

Fyrsti þáttur Firefly, „Serenity“, er 90 mínútna langur en hann kynnir söguhetjurnar og 

aðstæður þeirra vandlega. Yfirmönnum sjónvarpsstöðvarinnar Fox leist ekki á þáttinn og 

báðu Joss Whedon og Tim Minear að skrifa nýjan þátt til að birta fyrst. Þá varð til 

þátturinn „The Train Job“ sem er annar í röðinni á DVD útgáfu þáttanna. Þannig að þeir 

sem horfa á þáttaröðina á DVD sjá upprunalega upphafsþáttinn fyrst en þeir sem horfðu í 

sjónvarpinu á sínum tíma sáu fyrst „The Train Job“ og „Serenity“ ekki fyrr en eftir að 

framleiðslu á þáttunum hafði verið hætt eða 10 þáttum síðar.   

Þessi áhorfsröð skiptir miklu máli þegar upplifun áhorfandans á 

kvikmyndagreinablönduninni er til skoðunar. „Serenity“ hefst í borgarastyrjöldinni sex 

árum áður en atbuðir þáttanna eiga sér stað. Þar sjáum við Mal og liðsfélaga hans tapa 

bardaganum um Serenity Valley.24 Þar sjást geimflaugar Sambandsins varpa sprengjum á 

Mal og liðsfélaga hans. Eftir innganginn sjáum við svo Mal, Zoe og Jayne í 

geimbúningum við flak mannlauss geimskips. Þar átta áhorfendur sig strax á því að 

atburðirnir gerast í heimi þar sem tækniframfarir hafa átt sér stað og það eru strax 

vísindaskáldskapareinkenni á ferli.   

Í „The Train Job“ er annað uppi á teningnum. Þátturinn hefst þar sem Mal, Zoe 

og Jayne sitja á krá sem er frekar gamaldags og þar dansa magadansmeyjar (sem ýta 

undir fjölmenningarlegt yfirbragð þáttanna). Maður á barnum rís upp og skálar fyrir sigri 

Sambandsins yfir sjálfstæðissinnum 6 árum áður og í kjölfarið lenda Mal og Zoe í 

slagsmálum við Sambandssinna á kránni. Mjög sterkt minni úr vestranum eru einmitt 

kráarslagsmál. Hingað til hefur ekkert sem minnir á vísindaskáldskap átt sér stað, þó að 

maðurinn hafi skálað fyrir dögun nýrrar vetrarbrautar þá tengja áhorfendur það ekki 

endilega strax við vísindaskáldskapinn. Þó að umhverfið sé allt mjög gamaldags gera 

áhorfendur sér þó líklega grein fyrir því að þeir eru ekki staddir á neinum sögulegum stað 

úr okkar heimi. Það er þó ekki fyrr en að Mal er hent útum gluggann á kránni að 

áhorfendur fá að sjá eitthvað sem bendir til þess að við séum í raun og veru stödd í 

framtíðinni. Rúðan brotnar ekki heldur er eins og hún endurræsi sig eftir að Mal hefur 

flogið í gegnum hana. Hún reynist vera heilmynd (e. hologram). Allt umhverfið utan við 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Whedon segist hafa fengið hugmyndina að bardaganum um Serenity Valley þegar hann las 
um bardagann um Gettysburg. Earth that was, Aukaefni á DVD útgáfu af Serenity (2005). 
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krána er þakið sandi og minnir um mjög á villta vestrið en þar sem Mal liggur í sandinum 

sjást þrjár plánetur á himninum fyrir aftan hann. Áhorfendur hafa nú fengið staðfestingu 

á því sem þá var jafnvel farið að gruna að þeir séu staddir á framandi plánetu. Zoe og 

Jayne eru í kjölfarið flæmd af kránni og þau ásamt Mal virðast vera króuð af með 

þverhnýpt gil fyrir aftan sig. Það virðist vera engin undankomuleið en þá flýgur 

geimskipið Serenity upp fyrir aftan þau og þau geta gengið um borð og komist undan.  

Þetta upphaf ýtir ennþá meira undir greinabræðinginn, með klassískri atburðarás 

sem myndi sóma sér vel í hvaða vestra sem er. Þegar allt virðist tapað spil fyrir hetjurnar 

flýgur vísindaskáldskapurinn (sem hafði þó verið ýjað að fram að þessu) með látum inn 

inn í rammann og breytir öllum forsendum frásagnarinnar. 

Titill þáttarins, „The Train Job“, vísar óneitanlega til lestarrána sem eru þekkt úr 

villta vestrinu, bæði í raunveruleikanum og á hvíta tjaldinu. Alveg frá árdögum 

kvikmyndanna hafa lestarrán verið viðfangsefni þeirra, eins og sjá má í kvikmynd Edison 

samsteypunnar The Great Train Robbery (1903, Edwin S. Porter), sem er ein af fyrstu 

kvikmyndunum sem sýna nokkuð flókna fléttu (þó hún sé mjög einföld miðað við það 

sem áhorfendur þekkja í dag). Í flestum ránum villta vestursins er það einn ræningjanna 

sem hoppar ofan á þak lestarinnar á ferð, hann hótar lestarstjóranum svo að hann stoppi 

lestina og félagar hans bíða þá við vegkantinn og fremja ránið.25  En lestin sem áhöfn 

Serenity rænir er sviflest og þau flækja ekki hlutina með því að stöðva lestina. Zoe og 

Mal eru um borð í lestinni sem farþegar og þau finna ránsfenginn. Wash flýgur svo 

Serenity listilega yfir lestina og þau hífa ránsfenginn upp í skipið. 

Það er þó einnig annað sem aðgreinir þau frá lestarræningum gömlu vestranna því 

þegar þau síðan komast að því að ránsfengurinn þeirra eru lyf sem eru lífsnauðsynleg 

þeim sem þau voru ætluð, skila þau þýfinu. Þau eru hvorki hrakin út í glæpi af illri 

nauðsyn né vegna þess að þau fá eitthvað út úr þeim, þau eru ekki fíklar sem geta ekki 

hætt eins og virðist vera með marga af ræningjum villta vestursins. Allir í áhöfninni, að 

Jayne undanskildum, stunda ólöglegt athæfi til þess eins að þurfa ekki að lifa undir stjórn 

Sambandsins. Þó að þau virðist vera óheiðarleg og miklir þrjótar gera þau yfirleitt það 

rétta í stöðunni á endanum. Nánar verður komið að mikilvægi þessa í setningafræðilegu 

greiningunni hér á eftir.  

Þetta leiðir okkur að öðru sem einkennir þættina, persónunum. Þær virðast í 

fyrstu vera mjög dæmigerðar, en annað er yfirleitt upp á teningnum ef kafað er dýpra 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Sjá t.d. The Wild Bunch (1969, Sam Peckinpah) og Butch Cassidy and the Sundance Kid 
(1969, George Roy Hill). 
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ofan í persónurnar. Matthew B. Hill finnur hliðstæður hjá Mal og Ethan Edwards sem 

leikinn er af John Wayne í The Searchers (1956, John Ford). Hann bendir á að þeir séu 

báðir; „sigraðir Suðurríkjahermenn, mjög færir bardagamenn og búi yfir að því er virðist 

óendandlegri vitneskju um landið (alheiminn) og íbúa þess.“26 En þó að Mal virðist í 

fyrstu vera þessi dæmigerða vestrahetja er stöðugt grafið undan þeirri staðreynd í 

þáttunum. Jafn oft og hann virðist vera hin sanna hetja, harður, gáfaður og heiðvirður er 

hann sýndur sem algjör andstæða hennar.  

 

Honum finnst hann ekki vera of góður til að skjóta fyrst, með Han 
Solo stíl, jafnvel þó andstæðingurinn sé óvopnaður, ef það þjónar 
tilgangi, né er hann mótfallinn því að fá hjálp (eða biðja um hana) frá 
hverjum sem hana vill gefa.27  

 

Þó vill hann kannski allra síst þiggja hjálp frá Sambandinu, en ekki ef það er 

lífsnauðsynlegt eins og sést þegar Shepard Book þarf á læknisaðstoð að halda og hana er 

aðeins að fá hjá Sambandinu í þættinum „Safe“.   

Aðalpersóna þáttanna mætti segja að sé Serenity, geimskipið sjálft. Bæði titill 

sjónvarpsþáttanna og kvikmyndarinnar vísa til þess (það er Firefly að gerð og heitir 

Serenity). Það er enginn vafi á því að skipið er persónugert. Áhöfnin talar iðulega um 

hana sem „hana“ en ekki „það“.28 Það er þekkt stef úr vísindamyndum að geimskip hafa 

einhvers konar persónuvitund í frásögninni og má t.d. sjá margar hliðstæður í Serenity og 

The Millennium Falcon í Star Wars. Bæði skipin eru notuð til að smygla ólöglegum 

varningi, þau eru eldri en flest önnur skip sem fljúga um geiminn og er óspart gert grín 

að því að þau séu að detta í sundur. Stundum bregðast þau áhöfn sinni á ögurstundu, líkt 

og þegar Serenity drepur á sér þegar Wash hefur viljandi sett hana á leið sem leiðir þau 

ekki framhjá neinum öðrum geimskipum eða stöðvum í þættinum „Out of Gas“, eða 

þegar The Millennium Falcon kemst ekki á ljóshraða þegar stjörnuspillir Veldisins er fast 

á hælum þeirra. En þrátt fyrir þetta eru það einmitt þessi skip sem bjarga deginum oftar 

en ekki. Það virðist vera sérstakt samband á milli þeirra og áhafnarinnar, blind trú 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Hill, Matthew B,  „"I Am a Leaf on the Wind"": Cultural Trauma and Mobility in Joss 
Whedon's Firefly“, 491, tilvitnun á ensku: „both are defeated confederates, highly skilled 
warriors, and seemingly endless fonts of knowledge about the land (or 'Verse) and its 
inhabitants.“ (þýðing höfundar í meginmáli) 
27 Ibid., 496, tilvitnun á ensku: „He's not above shooting first, Han Solo-style, even if his 
opponent is unarmed, if it serves his purpose; nor is he averse to taking (or asking for) help 
from anyone that will give it.“ (þýðing höfundar í meginmáli) 
28 Í ensku er venja að kvengera skip.  
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áhafnarmeðlima á getu skipanna virðist verða til þess að skipin geti ekki brugðist áhöfn 

sinni.  

Í 2001: A Space Odyssey (1968, Stanley Kubrick) má segja að skipið Discovery 

One sé í raun lifandi en því er stjórnað af tölvunni HAL 9000 sem er gædd gervigreind. 

Forritun tölvunnar bregst þar sem HAL 9000 tekur þeim fyrirmælum sem honum voru 

gefin á annan hátt en ætlað var og hann tekur stjórnina á geimskipinu úr höndum 

áhafnarinnar. HAL 9000 tjáir sig í hátalarakerfi sem er á víð og dreif um skipið. Í 

þættinum „Objects in Space“ brýst hausaveiðari inn í Serenity og freistar þess að fanga 

River fyrir verðlaunafé. Atburðirnir þróast síðan svo að hann finnur River hvergi sama 

hvar hann leitar. Hún talar þá til hans í gegnum hátalarakerfi Serenity. River talar með 

flatri vélrænni röddu og minnir um mjög á HAL 9000. Hún segist vera horfin, að hún 

hafi sameinast Serenity og skipar hausaveiðaranum að yfirgefa svæðið því Serenity vilji 

ekki hafa hann inni í sér. River tekur stjórnina á Serenity í hennar eigin nafni og gefur 

henni það líf sem svo oft er vísað til í þáttunum á einn eða annan máta. 

Í þessum þætti fáum við einnig nýtt sjónarhorn á Serenity með myndavélinni. 

Hún læðist um alla króka og kima skipsins, inn í leiðslur og gegnum veggi. Upphafsskoti 

þáttarins er þannig háttað að fyrst sjáum við Serenity alla utan frá, síðan smýgur 

myndavélin inn í gegnum litla rifu og þýtur inn í skipið í gegnum þrönga leiðsluganga. 

Að lokum stöðvast myndavélin með andlit River í miðjum rammanum, og þannig er ýjað 

að samruna þeirra seinna í þættinum. Þættinum er síðan lokað á sama hátt, myndavélin 

færist nú út úr skipinu í gegnum leiðslurnar og við sjáum hana fljúga burt.  

Í þættinum „Bushwhacked“ fá áhorfendur að sjá muninn á Serenity og 

geimstöðvum Sambandsins. Í Serenity er lágt til lofts og þröngir gangar gera það að 

verkum að dimmt er yfir öllu en sú birta sem nýtur við er mjúk og hlý. Það er augljóst að 

skipið er ekki nýjasta nýtt og má jafnvel sjá ryð hér og þar (sjá mynd 1 og 2). Útlit 

geimstöðvarinnar aftur á móti er mjög stílhreint og bjart, minnir um mjög á klassískar 

vísindamyndir. Litirnir eru einungis hvítir, gráir og svartir, þar eru blikkandi ljós og stór 

tölvuborð, ekki nálægt nútíma/framtíðar tækni, engir snertiskjáir eða því um líkt. Allir í 

áhöfninni eru í einkennisbúningum með hatta og allt gengur eins og smurð vél. 

Umhverfið er ekki ólíkt stjörnuspillum Veldisins í Star Wars eða The Enterprise í Star 
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Trek (sjá mynd 3). Joss Whedon bendir á það í yfirlestri á DVD útgáfu þáttanna að 

Sambandið „búi í Star Trek-legri veröld þar sem allt er í röð og reglu.“29  

Þessi stílhreinu einkenni Sambandins er líka að sjá í þættinum „Ariel“ þar sem 

Serenity og áhöfn hennar lenda á Ariel, einni af miðlægu plánetunum og brjótast þar inn 

á spítala í tvenns konar tilgangi, annars vegar að koma River í þrívíddar taugaskanna og 

hins vegar að ræna lyfjum sem eru verðmæt á svörtum markaði á jaðarplánetunum.30 Á 

Ariel sjáum við framtíðarborg, með skýjakljúfum og svifþotum sem ferðast þeirra á 

milli. Inni á spítalanum fáum við aftur að sjá svipað útlit og í geimstöðinni. Skanninn 

sem Simon setur River í minnir á eitthvað sem Dr. „Bones“ McCoy myndi nýta sér í 

sínum læknastörfum í Star Trek. Herbergið sem skanninn er í er mjög stórt og þar er 

ekkert innandyra nema bekkur sem sjúklingurinn liggur á og stjórnborð í horninu. Svona 

stórt herbergi ætti ekki að þurfa fyrir þetta tæki. Í bakgrunninum má síðan sjá stóra rúðu 

sem rauðleit birta lýsir í gegnum (sjá mynd 4). Miðað við það umhverfi sem áhorfendur 

hafa séð fram að þessu á spítalanum stingur þessi rauðleita birta í augun, það er erfitt að 

átta sig á því af hverju hún stafar. Slíka birtu er oft að finna í leikmyndinni í Star Trek 

(sjá mynd 5). Með slíkri sviðsetningu er það undirstrikað enn fremur að við erum stödd 

innan viðja Sambandsins en eins og áður sagði býr það í Star Trek-legri veröld. Að 

mikilvægi þessarar sviðsetningar Sambandsins verður vikið í fjórða kafla ritgerðarinnar í 

tengslum við það hvernig breytt sjónarhorn á þetta ofurafl geimsins dregur fram aðra 

mynd af samfélaginu en þekkist í Star Trek heiminum.  

Nú hafa verið dregin fram ýmis dæmi um merkingarfræðileg einkenni vestrans og 

vísindamyndarinnar í Firefly og þau eru mörg fleiri þó ekki sé rúm fyrir þau í þessari 

ritgerð. Þau einkenni vestrans sem helst sjást í þáttunum birtast þegar áhöfnin er stödd á 

jaðarplánetunum; þar sjáum við eyðilegt langslag, litla smábæi, hesta, sexhleypur, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 Joss Whedon, yfirlestur á „The Train Job“, DVD útgáfa af Firefly, tilvitnun á ensku:  „They 
live in a Star Trek-ian world where everything is orderly and good.“ (þýðing höfundar í 
meginmáli) 
30 Við undirbúning innbrotsins reynir Simon að þjálfa Mal, Zoe og Jayne í læknisfræðilegu máli 
því þau eiga að dulbúast sem sjúkraflutningamenn og smygla honum og River sem líkum inn á 
sjúkrahúsið. Þetta reynist þrautinni þyngra því þarna eru Mal, Zoe og Jayne (sérstaklega) ekki á 
heimavelli. Þetta minnir á atriði í Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) þar sem Etta 
Place reynir að þjálfa tvímenningana í spænsku svo þeir geti rænt banka í Bólivíu. Þegar þeir 
koma síðan í bankann þarf Butch að draga upp miða með frösum eins og „Upp með hendur!“ og 
„Allir upp að veggnum!“. Þannig myndast skopleg staða þar sem allir gíslarnir hafa löngu lokið 
við að koma sér fyrir upp við vegginn með hendurnar upp í loft þegar Butch loksins kemur 
orðunum nokkuð rétt út úr sér. Svipað gerist þegar Mal, Zoe og Jayne koma á spítalann, konan í 
afgreiðslunni spyr engra spurninga og segir þeim að fara rakleitt niður í líkhúsið, en Jayne þylur 
engu að síður upp romsuna sem Simon hafði kennt honum og er í engu samhengi þar sem 
enginn hafði spurt hann neins.  
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kráarslagsmál og lestarrán. Auk þess er augljóst að í persónu Mal er verið að vinna með 

vestrahetjuna og útlagann en það er gert með skírum þversögnum. Mal er í raun mjög 

frábrugðinn mönnum eins og Ethan Edwards þó að annað virðist í fyrstu. Hvað 

vísindamyndina varðar, sjáum við einkenni hennar helst í tengslum við Sambandið; 

geimstöðvar þess og framtíðarborgir. Allt er gert til þess að láta samfélag Sambandsins 

líta út fyrir að vera vel smurt og fullkomið og er það undirstrikað með því hvernig er 

umhorfs innan Serenity. Þó að hún sé geimskip og og þar af leiðandi einnig einkenni 

vísindamyndarinnar er það ýkt hvað innan hennar er þröngt, dimmt og skítugt og þar 

með verður hún tengdari vestrasamfélögunum á jaðarplánetunum. Í kaflanum hér á eftir 

verður reynt að skilja betur hvaða tilgangi þessi dæmi þjóna í setningafræðinni; hvaða 

hugmyndafræði sé að finna undir yfirborðinu og hvernig hún kemst til skila í gegnum 

greinablöndunina.  
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4. Setningafræðileg greining 
 

Þó að fræðimenn og gagnrýnendur hafi stundað bæði merkingarfræðilega og 

setningafræðilega greiningu á kvikmyndagreinum í nokkra áratugi eru aðferðirnar ekki 

kallaðar þessum nöfnum fyrr en Altman kemur fyrst fram með sínar kenningar árið 1984 

og gefur þeim þessi nöfn sem hann fær lánuð úr málvísindum. Þetta á sérstaklega við 

setningafræðina því hún er ekki eins afmörkuð og merkingarfræðin. Altman tekur því 

margar aðferðir og setur þær undir sama hattinn, setningafræðihattinn. Dæmi um 

greiningaraðferð sem flokka má sem setningafræðilega er strúktúralísk greining. 

Strúktúralismi á rætur sínar einnig að rekja til málvísinda, en mannfræðingurinn Claude  

Lévi-Strauss beitti aðferðum málvísinda á goðsögur. Í stað þess að brjóta orð niður í 

merkingarbærar einingar braut hann goðsögur niður í slíkar. Hann fann formgerðir sem 

birtast aftur og aftur í goðsögum mannkynsins á mismunandi stöðum og mismunandi 

tímum og taldi mannkynið búa yfir einhvers konar djúpgerð sem verður til þess að sömu 

sögurnar skjóta upp kollinum víðs vegar um veröldina.31 Strúktúralismi í frásagnarfræði 

byggir á því að það séu til grunngerðir sagna og síðan margar útfærslur af sömu 

sögunum.  

Á 7. og 8. áratug 20. aldarinnar fóru fræðimenn að færa slíkar kenningar yfir á 

kvikmyndir og m.a. á kvikmyndagreinar. Í goðsögugreiningum sem þessum er sögunni 

ávallt ætlað það hlutverk að segja eitthvað um samfélagið sem hún sprettur úr, sagan 

virðist vera eitt á yfirborðinu en undir því býr önnur merking. Grunneiningum sögunnar 

er svo endurraðað og þær endursagðar en búa þó alltaf yfir þessari duldu merkingu um 

samfélagið. Guðni bendir á að kvikmyndagreinar gegni svipuðu hlutverki, þeim „er ætlað 

að standa sem samnefnara fyrir fjölda mynda. Breytingar á greinum eða nýtt viðhorf til 

greina er þá til marks um nýjar samfélagsáherslur.“32 Ekki eru allir á eitt sáttir um ágæti 

slíkra aðferða og hefur Charles W. Eckert t.d. bent á að „ekki sé hægt að fara með 

kvikmyndir líkt og hluti sem hafa verið fundnir, því við vitum of mikið um það hvernig 

þær eru búnar til.“33 Það er þá erfiðara að nota þessar aðferðir á eitthvað sem stendur 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 Lévi-Strauss, Claude, „Formgerð goðsagna“. 
32 Guðni Elísson, 28. 
33 Eckert, Charles W., „The English Cine-Structuralists“, 105, tilvitnun á ensku: „we cannot 
treat films as found objects, because we know too much about how they are made.“ (þýðing 
höfundar í meginmáli) 
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svona nálægt okkur. En það gæti þó einmitt verið hlutverk kvikmyndanna, að sýna okkur 

eitthvað dýpra í samfélagsgerðinni, að það sé eitthvað undir yfirborðinu.  

Yfirborð Firefly og Serenity hefur nú þegar verið skoðað nokkuð ítarlega í 

kaflanum hér á undan, en í þessum kafla verður reynt að kafa undir það með hjálp 

greiningartækja sem strúktúralisminn hefur upp á að bjóða. Ein grunnhugmynd Lévi-

Strauss er sú að manneskjan, og þar með goðsagnir hennar, sé sundruð; í henni búi 

óteljandi andstæðupör og að greitt sé úr togstreitunni þeirra á milli með tilurð einhvers 

konar afls sem myndar sátt. Til að mynda býr karl á móti konu til millikyn (e. intersex, 

androgyne).34 Þessa togstreitu og andstæður hafa fræðimenn yfirfært á kvikmyndir og 

notast oft við slík andstæðupör til að skilgreina kvikmyndagreinar. 

Jim Kitses og Will Wright settu fram strúktúralískar greiningar á vestranum með 

stuttu millibili á 7. og 8. áratug síðustu aldar.35 Þar setja þeir báðir upp marglaga 

andstæðupör sem í grunninn byggja á sama andstæðuparinu. Kitses setur upp tvo dálka 

með yfirskriftinni auðn og siðmenning.36 Þar stendur auðnin fyrir hið villta; vestrið, 

indjánana og það sem er ókannað en siðmenningin fyrir austrið, menningu og það sem 

verið er að flytja á ókannaða svæðið með landnemunum. Það er svo í hetjunni sem þessar 

andstæður sameinast. Hún þarf að kunna á auðnina en er samt sem áður nær 

siðmenningunni en indjánarnir.  

Hjá Wright er svipað uppi á teningnum, hann telur að í hinni klassísku 

vestrafléttu sé að finna þrjár megin formgerðir; hetjuna, illmennið og samfélagið. Síðan 

sé að finna andstæður og togstreitu á milli þeirra. Fyrsta og „kannski mikilvægasta 

andstæðan er sú sem aðskilur hetjuna frá samfélaginu.“37 Hetjan getur aldrei verið partur 

af samfélaginu en slíkt hið sama á ekki við um illmennin sem eru ýmist innan þess eða 

utan. Næsta andstæða er sú milli „góðs og ills, sem aðskilur samfélagið og hetjuna frá 

illmenninu.“38 Þriðja andstæðan „sýnir skýra aðgreiningu sterkra og veikra, sem 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 Doniger, Wendy, formáli að Myth and Meaning eftir Claude Lévi-Strauss, viii. 
35 Kitses, Jim, Horizons West: Directing the Western from John Ford to Clint Eastwood. Hér er 
stuðst við endurskoðaða og viðbætta útgáfu frá árinu 2004. Sjá einnig: Wright, Will, Sixguns 
and Society: A Structural Study of the Western. 
36 Kitses, Jim, 12.  
37 Wright, Will, 49, tilvitnun á ensku: „Perhaps the most important opposition is that separating 
the hero from the society“ (þýðing höfundar í meginmáli) 
38 Ibid., tilvitnun á ensku: „between good and bad, a dichotomy that separates the society and 
the hero from the villains.“ (þýðing höfundar í meginmáli) 
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aðgreinir hetjuna og illmennið frá samfélaginu.“39 Wright bætir svo við fjórða parinu 

sem er líkt og hjá Kitses auðn og siðmenning.40  

 Sé litið á þessi andstæðupör í samhengi Firefly kemur ýmislegt í ljós. Ef við 

skoðum hetjurnar, áhöfn Serenity, eru þau síður en svo hluti af samfélagi Sambandsins, 

sem byggir á löghlýðni íbúa sinna, en þrátt fyrir að áhöfnin stundi ólöglegt athæfi eru 

þau síður en svo illmenni í augum áhorfenda. Sjónarhornið er þeirra megin og þá verður 

Sambandið neikvætt í augum áhorfenda. Með því að staðsetja Sambandið í tengslum 

við Star Trek eins og sýnt var fram á í kaflanum hér á undan má sjá einhverskonar 

þversögn. Bandalagið (e. the Federation) í Star Trek er alltaf framsett á jákvæðan máta, 

það vinnur óeigingjarnt rannsóknarstarf á ókönnuðum víddum geimsins í þágu 

vísindanna. Það mætti segja að áhöfn Serenity væru þær persónur sem skapa 

vandamálin í Star Trek. Þau eru fyrir í hinum fullkomna heimi sem hefur náð að 

yfirstíga öll vandamál mannkynsins. En sú sjónarhornsbreyting sem á sér stað í Firefly 

verður til þess að ýmislegt kemur í ljós sem litið er framhjá í Star Trek heiminum. 

 Þó svo að illmennin í Firefly eru af ýmsum toga er Sambandið alltaf versti 

óvinurinn. Við sjáum til að mynda Adelai Niska, glæpaforningja sem ræður áhöfnina til 

að ræna lestina í „The Train Job“. Hann er mikill hrotti og þeir sem reita hann til reiði 

(og það þarf lítið til þess) þurfa að þola miklar kvalir af höndum pyntara hans, líkt og 

Mal og Wash fá að kynnast í þættinum „War Stories“. Aðrir minniháttar óvinir verða á 

vegi áhafnarinnar en stærsta ógnin er alltaf Sambandið. Samfélagið sem það stendur 

fyrir er því hvorki veikt né gott eins og hjá Wright. Í rauninni mætti þá kalla Sambandið 

illmenni en hvert er þá hið raunverulega samfélag sem þarfnast hjálpar hetjunnar? 

 Það mætti segja að samfélagið sé í raun tvískipt. Annars vegar höfum við 

Sambandið en í því kjarnast siðmenningin en hins vegar höfum við einnig 

útnárasamfélög jaðarplánetanna sem taka ekki á sig neikvæða mynd heldur fremur stöðu 

fórnarlambs. Sambandið stendur sig ekki gagnvart öllum borgurum sínum. Á 

jaðarplánetunum lifir fólk við skort og Sambandið gerir lítið til að hjálpa þeim. Þetta 

sjáum við vel í þeim ólöglegu verkefnum sem áhöfnin tekur að sér. Þau eru ýmist að 

stela mat, lyfjum eða búfénaði en sjaldan beinhörðum peningum. Joseph J. Foy veltir 

fyrir sér stöðu Sambandsins sem yfirvalds í grein sinni „The State of Nature and Social 

Contracts on Spaceship Serenity“ frá árinu 2011. Þar bendir hann á að „Sambandið 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 Ibid., tilvitnun á ensku: „a clear distinction between the strong and the weak, which 
distinguishes the hero and the villains from the society.“ (þýðing höfundar í meginmáli) 
40 Ibid.  
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haldi nauðsynjavörum frá borgurunum annað hvort viljandi í þeim tilgangi að þvinga 

fram vilja sinn [...] eða vegna eigin vanhæfni við að útdeila vörunum.“41 Sama hvort 

veldur er augljóst að Sambandið er ekki starfi sínu vaxið. 

 En hvers vegna skyldu borgararnir þá sætta sig við slík stjórnvöld? Það er ekki 

svo langt um liðið síðan að borgarastyrjöld geisaði og fólk reyndi að losa sig undan oki 

Sambandsins, en það tókst ekki og þá þurfti að ná fram samfélagssátt. 

Sjálfstæðissinnarnir töpuðu stríðinu og þurftu þar með að beygja sig undir vald 

Sambandsins þrátt fyrir að í raun hafi það ekkert pláss fyrir þá. Fólk lifir í minningunni 

um stríð og telur að það sé þá betra að beygja sig undir valdið en að lifa við óreiðu og 

stjórnleysi. Foy nefnir í grein sinni að það hvernig sjálfsbjargarviðleitni jaðarplánetanna 

sé stjórnað af græðgi, spillingu og lögleysu (ekki ólíkt ameríska vestrinu á 

landnemaárunum) minni hann á „ríki náttúrunnar“, hugtak sem er notað til að sýna 

ástand mannsins án stjórnar. Foy bendir á að „[þ]eir fræðimenn sem nota þessa stöðu 

byggða á ímynduðum forsendum, gera það til þess að skilja hvaða rökum fólk beitir til 

að samþykkja almenn stjórnarfarsleg yfirvöld - jafnvel þó þau séu eins og 

Sambandið.“42 Fyrstur til að koma fram með slíkar hugmyndir var 17. aldar 

heimspekingurinn Thomas Hobbes en hann taldi að í sínu náttúrulega ástandi færu 

mennirnir frekar að keppa hvor við annan en að vinna saman. Þeir færu þá annað hvort 

að sjá ránlífi sem vænlegan kost eða hræddust það að aðrir menn myndu gera það. Fólki 

er um megn að treysta hvort öðru og vinna saman án þess að fela einvaldi allt vald. 

Þannig hræðist fólk það að brjóta samfélagssáttmálann meira en nágranna sína.43  

 Það er augljóst að Sambandið vill reyna að hafa stjórn á þessu ástandi en það 

verkefni reynist þeim ofviða eins og sést þegar tilraunir þeirra á plánetunni Miröndu 

fara úr böndunum. Þar reynir Sambandið að sprauta efninu Pax út í andrúmsloftið sem á 

að friða borgarana og bæla niður alla árásargirni. En afleiðingarnar urðu þær að 90 

prósent af íbúum plánetunnar urðu svo rólegir að þeir hættu að lifa og á endanum 

visnuðu þeir og dóu. Hin 10 prósentin brugðust öfugt við efninu og urðu að algjörum 

villimönnum sem eru þekktir sem Reavers. Þeir nauðga fórnarlömbum sínum, éta þau 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41 Foy, Joseph J., „The State of Nature and Social Contracts on Spaceship Serenity“, tilvitnun á 
ensku: „The Alliance is keeping necessities from its own citizens either intentionally as a means 
of imposing its will, [...] or because of the inability of the state to properly distribute those 
goods.“ (þýðing höfundar í meginmáli) 
42 Ibid., tilvitnun á ensku: „Theorists who invoke this hypothetical situation do so in an attempt 
to understand why people would rationally accept a common political authority - perhaps even 
one like the Alliance.“ (þýðing höfundar í meginmáli) 
43 Hobbes, Thomas, Leviathan, kafli 13 og 14. 
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svo og sauma sér föt úr húðum þeirra. Þetta kemur ekki í ljós fyrr en í Serenity en fram 

að því tekur Sambandið enga ábyrgð á tilurð Reavers og neitar tilvist þeirra alfarið og 

segir þá uppspuna. En þeir sem hafa orðið varir við þá líkt og áhöfnin á Serenity segja 

þá hafa orðið til við að að fara út fyrir mörk siðmenningarinnar; þeir hafi komið að enda 

geimsins og gleymt hvernig þeir áttu að vera mennskir. Í Reavers kjarnast því það sem 

yfirvald Sambandsins á að standa í vegi fyrir. Þeir eru „ríki náttúrunnar“ tekið út í öfgar 

og með því að láta þá verða til við þessar aðstæður, myndast andstæðuparið náttúra og 

siðmenning innan Sambandsins. Það fer þá að standa fyrir báða þessi þætti þó að 

óneitanlega sé grafið undan trúverðugleika siðmenningarþáttarins þegar tilurð Reavers 

kemur fram á sjónarsviðið.  

 Ginjer Buchanan bendir á að það sem aðgreinir Firefly frá mörgum 

vísindamyndum er sú staðreynd að engar geimverur er að sjá í þáttunum.44 Þó að tilurð 

Reavers sé óljós í fyrstu dettur engum í hug að draga þá ályktun að þeir séu eitthvað 

annað en menn. Mannkynið er eitt í heiminum og þau vandamál sem það stríðir við er 

af þess eigin völdum. Ólíkt öðrum frásögnum sem rannsaka mörk hins byggða (e. 

frontier). Sama hvort það er ameríska vestrið eða geimurinn er hefð fyrir því að á hinu 

óbyggða svæði séu einhverjir fyrir. Þar eru indjánar eða geimverur en ógnin er alltaf 

utanaðkomandi. En í Firefly er ógnin mannkynið sjálft og óbeislaðar tilraunir þess með 

tæknina. Þetta má sjá í tilfelli Reavers en einnig í tilfelli River. Hún er fórnarlamb 

Sambandsins sem tekur afburðargreinda og skyggna unga stúlku og í stað þess að leyfa 

henni að blómstra og miðla þannig til samfélagsins byrja þeir að krukka í hausnum á 

henni og búa til úr henni vopn.  

 Ólíkt því sem Wright leggur til grundvallar í hinni klassísku vestrafrásögn tekur 

samfélagið og siðmenningin greinilega á sig neikvæða merkingu í þáttunum. Það getur 

orsakast af því að mikið hefur breyst á þeirri hálfu öld eða svo sem liðið hefur frá 

gullöld kvikmyndavestrans þangað til að þættirnir hefja göngu sína. Það er engin 

tilviljun að vestrarnir lifðu góðu lífi um miðja síðustu öld. Eftir seinni heimsstyrjöldina 

var ameríski draumurinn í hámarki, hugmyndir um frelsi og einstaklingshyggju 

blómstruðu og vestrinn átti sinn þátt í því með því að sýna áhorfendum fórnir sem fólk 

hafði fært til að búa til þetta draumasamfélag. Vestrinn gegnir þar með gríðarmiklu 

hlutverki í að skilgreina Bandaríkin sem þjóð með því að sýna fólki hvaðan hún kom. 

Slíkt dæmi er t.d. að finna í The Searchers þar sem herra Jorgensen kennir landinu um 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 Buchanan, Ginjer, Who Killed Firefly?, 52. 
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dauða sonar síns en frú Jorgensen svarar honum að svona haldi hún að þetta verði ekki 

að eilífu. Einhvern daginn verði þetta land góður staður til að vera á. Þó að kannski 

þurfi bein þeirra að fara í jörðina áður en sá tími geti komið. Þessar hugmyndir eru mjög 

rómantískar og oftast er litið framhjá ýmis konar myrkum atburðum sem áttu sér stað á 

þessum tíma líkt og þjóðarmorði á innfæddum og þrælahaldi.   

 Á þessari hálfu öld hefur hægt og rólega grafið undan þessum rómantísku 

hugmyndum með Víetnam stríðinu, Watergate hneykslinu, réttindabaráttu kvenna og 

þeldökkra og lokum kalda stríðsins. En með atburðunum 11. september 2001 risu á ný 

hugmyndir um að standa þyrfti vörð um bandarísk gildi og frelsið sem þeim fylgdi. Niel 

Smesler skoðar þjóðartrámað sem fylgdi árásunum og bendir á að viðbrögð 

Bandaríkjamanna við þeim hafi verið gædd ákveðnum gamaldags gildum: „staðfestingu 

á dyggðum þjóðarinnar og samfélagsins; skammarlausri fánaveifandi föðurlandsást, 

þeirri tilfinningu að við sem Ameríkanar, undir árásum, værum ein heild á ný, full af 

stolti yfir amerískum lifnaðarháttum, gildum þeirra, menningu og lýðræði.“45 

 Susan Faludi bendir á að Bandaríkin hafi ekki tekist á við trámað sem fylgdi 11. 

september með sjálfsskoðun, heldur með því að klæðast verndarhjúp kvikmynda 

eftirstríðsáranna.46 Þessar kvikmyndir sögðu fólki það sem það vildi heyra, ekki það 

sem þurfti að segja, líkt og The Searchers. Þær skörtuðu oft hvítri karlkyns hetju í 

aðalhlutverki sem varði saklausa borgara frá stanslausri ógn óbyggðanna. Slíkar 

frásagnir fengu uppreisn æru eftir árásirnar 11. september, persónur eins og Jack Bauer 

(24, 2001-2010, höf. Joel Surnow og Robert Cochran) voru í fremstu víglínu í stríðinu 

gegn hryðjuverkum og gamlar kaldastríðskempur eins og John Rambo fengu 

endurnýjun lífdaga með nýjum óvinum (Rambo (2008, Sylvester Stallone)). 

 Fyrsti þátturinn af Firefly fór í loftið 20. september 2002, ári eftir árásirnar 11. 

september. Með því að staðsetja áhorfendur í framtíðinni er unnið úr trámanu á annars 

konar hátt. Þættirnir fjarlægja áhorfendur frá samtímanum og í stað þess að vinna með 

aðeins þetta eina áfall, sem 11. september er, vinna þeir með heildartráma bandarísku 

þjóðarinnar. Þetta gera þeir með því að notast við vestrann og það sterka stef að 

staðsetja hetjur hans utan samfélagsins. En í stað þess að samfélagið sem er í 

uppbyggingu sé jákvætt og eigi framtíðina fyrir sér sem land draumanna, sjáum við 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 Smesler, Niel J., „Epilouge: September II, 2001, as Cultural Trauma“, 270, tilvitnun á ensku: 
„a reassertion of the virtues of nation and community; unashamed flag-waving patriotism; a 
feeling that we, as Americans, under attack, were one again; and a feeling of pride in the 
American way, its values, its culture, and its democracy.“ (þýðing höfundar í meginmáli)  
46 Faludi, Susan, The Terror Dream: Fear and Fantasy in post-9/11 America, 4. 
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spillingu og misskiptingu sem yfirvöldin reyna að fela. 

 Mal hefur margt til að vera reiður yfir og gæti vel réttlætt það fyrir sjálfum sér 

að leita hefnda gegn Sambandinu en í stað þess kýs hann að lifa algjörlega án afskipta 

þess. Slíka hegðun telur Smesler vera mjög óbandaríska; því að þrátt fyrir að árásargirni 

og eyðileggingarhvöt séu hlutir sem fólk ætti að skammast sín fyrir, sé auðveldlega 

hægt að réttlæta slíka hegðun með því að telja sér trú um að sér hafi verið ögrað. Slíkar 

réttlætingar segir Smesler að Bandaríkin hafi nýtt sér í eftirköstunum af 11. september.47 

Mal er staðsettur í sterkri þversögn við hvítu karlhetjur vestrans, eins og sést þegar hann 

er borin saman við Ethan Edwards í The Searchers. Mal dregur athyglina að þessum 

staðaltýpum með því að haga sér þvert á væntingar áhorfandans. Hann er ekki hetjan 

sem bjargar deginum með því að hefna sín á þeim sem hafa gert á hans hlut. Hann er 

eingöngu venjulegur maður sem reynir að lifa lífi sínu eftir trámað í kjölfarið af 

bardaganum um Serenity Valley. 

 Mal kýs að lifa utan samfélags Sambandsins og þá er mikilvægt að vera á 

stöðugri hreyfingu. Frelsið til óheftra ferðalaga var einmitt eitt af því sem var hvað mest 

vegið að með árásunum 11. september. Hryðjuverkamennirnir breyttu 

farþegaflugvélum, hlutum sem venjulegu fólki þóttu áður vera hversdagslegir, í vopn. Í 

Firefly er mikilvægt fyrir áhöfn Serenity að vera á stöðugri ferð, að geta alltaf farið 

aðeins lengra en Sambandið teygir anga sína. Hill vill meina að með þessu minni Mal 

og áhöfnin á Serenity áhorfendur á að haga sér þvert á væntingar þeirra sem valda 

trámanu, „berjast á móti þeim, ekki með ofbeldi heldur með því að neita að taka þátt og 

skilgreina okkur út frá hræðslu okkar“.48 Mikil áhersla er á mikilvægi þess að vera á 

hreyfingu. Í afturliti í „Out of Gas“ sjá áhorfendur það þegar Mal keypti Serenity. Hann 

telur að með því að kaupa skipið geti hann lifað lífinu án afskipta Sambandsins; alveg 

sama hversu langt það teygir sig geti hann komist aðeins lengra.  

 Þetta er áhugavert að skoða í sambandi við lokasenu Serenity. Þar þarf áhöfnin á 

endanum að takast á við stóran flota af geimskipum Sambandsins. Þau þurfa að hætta að 

flýja. Sambandið hefur lokað öllum undankomu leiðum og ekkert annað er í stöðunni. 

Þá bregður áhöfnin á það ráð að vekja athygli Reavers á sér og draga þá með sér á móti 

flota Sambandsins. Serenity er í raun ekki þátttakandi í bardaganum heldur smeygir sér 

framhjá miklu stærri skipum og kemst listilega framhjá átakasvæðinu. Þetta er 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47 Smesler, Niel J., 272. 
48 Hill, Matthew B., 504. Tilvitnun á ensku: „resisting them not violently but by refusing to play 
along and be defined by our fear“. (þýðing höfundar í meginmáli).  
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undirstrikað með orðum sem Wash, stýrimaður Serenity, endurtekur í sífellu á meðan 

hann stýrir skipinu í gegnum átökin: „Ég er laufblað í vindinum, sjáðu hvernig ég 

svíf.“49 Þar með fría þau sig ábyrgð sem þau áttu aldrei að bera og etja Sambandinu 

saman við þess eigið sköpunarverk, Reavers.  

 Það er nokkuð ljóst að bandarísk gildi frelsis og einstaklingshyggju kjarnast 

fremur í Mal og áhöfn hans en í Sambandinu. Með því að láta þau birtast í litla 

manninum fremur en í ofuraflinu draga þættirnir fram öðruvísi úrvinnslu úr trámanu en 

gengur og gerist. Hill bendir á að nýjum heimi hafi verið troðið upp á 

Sjálfstæðissinnana eftir Serenity Valley, eins og Bandaríkjamenn hafi þurft að 

samþykkja nýjan veruleika eftir árásirnar í september 2001.50 Þættirnir vinna með 

trámað á þann hátt að staðsetja það innan vestrans, ramma sem áhorfendur þekkja, en ná 

fram öðrum áhrifum en vestrinn er þekktur fyrir.  

 Hvað vísindamyndina varðar vinna þættirnir einnig sterkt með hefðina en ekki á 

þann hátt sem áhorfendur eiga að venjast. Buchanan bendir á að framtíð Star Trek 

heimsins (eða einhvers konar útgáfa hennar) sé svo ráðandi innan greinarinnar að fyrir 

mörgum áhorfendum sé hún eina framtíðin sem er í boði.51 Í Firefly er sjónarhornið, 

eins og áður hefur verið komið að, annað og með því skapast gagnrýnin áhrif á útópíska 

framtíð Star Trek. Með þessu fæst gagnrýni á yfirvald sem hefur fullt vald og telur 

okkur trú um að við eigum að treysta þeim í blindni því það sé það eina í stöðunni 

annað en fullkomið stjórnleysi. Fólk má ekki gleypa þegjandi og hljóðalaust við öllu 

sem yfirvöld segja því. Sama hvort það er Sambandið í Firefly, Bandalagið í Star Trek 

eða Bandaríkjastjórn (sem segir þér að einn maður í Írak beri alla ábyrgð á árásunum á 

tvíburaturnana) er alltaf annað sjónarhorn til staðar sem fær ekki alltaf að líta dagsins 

ljós. Firefly býr til annað sjónarhorn en það sem áhorfendur eiga að venjast og þó að 

þættirnir gætu við fyrstu sýn virst saklaust afþreyingarefni, er það ekki fyrr en skyggnst 

hefur verið undir yfirborðið að dýpri skilningur fæst á efninu. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49 „I am a leaf on the wind. Watch how I soar.“, Serenity, 2005.  
50 Hill, Matthew B., 490. 
51 Buchanan, Ginjer, 52. 
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5. Lokaorð 

Það getur reynst erfitt að afmarka kvikmyndagreinar og oft gera kvikmyndirnar sjálfar 

flokkun erfiðari. Ekki síst þegar þær nýta sér fleiri en eina kvikmyndagrein til að vinna 

úr. Það er einmitt raunin í Firefly og Serenity. Til þess að átta sig á þessu byrjaði 

höfundur á að draga saman helstu kenningar innan greinafræðinnar og ákvað að lokum 

að afmarka þessa greiningu við merkingarfræðilega og setningafræðilega greiningu 

Rick Altmans.  

 Það sem kom í ljós við krufningu á efninu er fyrst og fremst það að þó að 

greinablöndun vestrans og vísindamyndarinnar virðist í fyrstu saklaus kemur annað á 

daginn þegar skyggnst er undir yfirborðið. Fyrst þarf að rannsaka þetta yfirborð líkt og 

gert var í þriðja kafla. Þar kom í ljós að ýmsum þekktum einkennum vestrans og 

vísindamyndarinnar er komið skilmerkilega fyrir í frásögninni. Statt og stöðugt er vísað 

í þekktar kvikmyndir úr hvorri grein og blöndunin er það áberandi að ekki er hægt að 

líta fram hjá henni.  

 Þegar síðan var kafað undir yfirborðið í 4. kafla kom í ljós að með því að vinna 

með goðsögnina sem vestrinn er og þær grunneiningar sem í honum birtast er verið að 

segja áhorfendum eitthvað um samfélagið sem frásögnin er sprottin úr. En þrátt fyrir 

það segir vestrinn í samhengi Firefly og Serenity áhorfendum ekki það sama og vestrar 

gullaldarára Hollywood sögðu þeim. Breytingar á samfélagsáherslum, sérstaklega eftir 

árásirnar 11. september, verða til þess að vestrinn í Firefly og Serenity verður gagnrýnni 

á það samfélag sem hann er sprottinn úr en klassískir kvikmyndavestrar sem voru í raun 

oftar en ekki að verja þau mistök sem gerð voru við uppbyggingu Bandaríkjanna.  

 Með því að endurnýta þessar þekktu formgerðir vestrans og staðsetja þær í 

framtíð vísindaskáldskaparins mynda þættirnir fjarlægð fyrir áhorfandann frá umróti 

samtímans. Auðveldara er að rýna í samfélagið með fjarlægðinni sem skapast þegar 

frásögnin er staðsett í óþekktu sólkerfi framtíðarinnar. Þegar aðalpersónur hennar takast 

á við þau áföll sem þær verða fyrir, ekki með því að berjast á móti og ná fram hefndum 

heldur með því að halda áfram með lífið, myndast togstreita við þær frásagnir sem eru 

ríkjandi í úrvinnslu á trámanu.  

 Sjónarhorn þáttanna skiptir einnig máli í viðbragði þáttanna við trámanu. 

Sjónarhornið er hjá frekar venjulegu fólki en ekki hjá hetjum á vígvellinum eða 

yfirvöldum og andstætt því sem áhorfendur eiga að venjast úr efni eins og Star Trek. 
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Það er sterk tenging á milli Sambandsins í Firefly og Bandalagsins í Star Trek, en 

Sambandið hefur þó á sér öllu neikvæðari ímynd en Bandalagið. Með því eru 

áhorfendur fengnir til að spyrja spurninga um það sem þeir sjá á sjónvarpsskjánum 

sínum í hverri viku. 
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