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„Oh Marge, cartoons don't have any deep meaning. They're just stupid  

drawings that give you a cheap laugh.“ 

-Homer Simpson 
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Ágrip 

Ritgerð þessi fjallar um sjónvarpsþáttinn The Simpsons og í henni er skoðað hvernig 

textatengsl birtast í þættinum. Þátturinn hefur notið gríðarlegra vinsælda allt frá því að 

hann var fyrst frumsýndur árið 1989, og ekki síst vegna þess hve virkur hann er í því 

að vekja upp tengsl við aðra texta.  

Í fyrsta kafla ritgerðarinnar er hugtakið textatengsl skoðað. Sagt er frá sögu hugtaksins 

í örstuttu máli, og fimm tegundir textatengsla sem fræðimaðurinn Gerard Genette setti 

fram eru útskýrð. Þá er einnig sérstaklega talað um skopstælingu og ádeilu, sem eru 

hvort tveggja birtingarmynd textatengsla.  

Í öðrum hluta ritgerðarinnar er talað um sjónvarpsþáttaformið. Fyrst er fjallað 

stuttlega um framsetningu sjónvarpsþátta með auglýsingar til hliðsjónar, og svo er 

fjallað um gamanþáttaformið, og hvernig The Simpsons notar hefðina til að skapa 

sérstöðu. Sérstaklega er talað um hvernig sú staðreynd að The Simpsons er teiknaður 

þáttur hefur áhrif á framsetninguna, og hvernig það gerir það að verkum að 

auðveldara er fyrir þáttinn að skopstæla aðrar hefðir. 

Í fjórða hluta er viðfangið tvennskonar. Fyrst er skoðað hvernig aðstandendur 

þáttanna hafa beitt textatengslum til þess að skapa ímynd þáttarins, og þá sérstaklega í 

ljósi þess hvernig þátturinn kýs að leggja áherslu á hlutverk Matt Groening sem 

skapara þáttarins. Eftir það eru svo þrír þættir greindir með textatengsl til hliðsjónar. 

„Cape Feare“ er skopstæling af kvikmyndinni Cape Fear eftir Martin Scorsese, og eru 

tengsl þáttarins við myndina skoðuð, auk þess sem vakin verður athygli á hvernig 

svokallaðir innrömmunartextar geta haft áhrif á áhorfið. í „Homer‘s Enemy“ lítur 

þátturinn inn á við og skopstælir á ákveðinn hátt sjálfan sig, og í „Sideshow Bob 

Roberts“ er skoðað hvernig þátturinn notar menningarvitund áhorfandans og 

utanaðkomandi texta sem pólitísk verkfæri til að grafa undan trúverðugleika annara 

texta. 
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1. Inngangur 

Á níunda áratug síðustu aldar sat teiknarinn Matt Groening á biðstofu 

kvikmyndaframleiðandans og –leikstjórans James L. Brooks. Hann var staddur þar til 

að ræða við Brooks, sem á þessum tíma var að setja saman sjónvarpsþátt fyrir nýju 

sjónvarpsstöðina Fox. Þátturinn sem Brooks vann að var að vísu ekki The Simpsons 

(1989-) , heldur sketsaþátturinn The Tracy Ullman Show (1987-1990). Groening hafði 

getið sér gott orð í neðanjarðarmyndasöguheiminum fyrir myndasögu sína Life in Hell 

(1977-2012) og vildi Brooks hafa stutt atriði byggð á myndasögunni í þættinum. Þar 

sem Groening sat á biðstofunni snerist honum hugur, hann vildi ekki gefa upp þá 

tekjulind sem myndasagan var, og krotaði í hraði fimm persónur á blað, sem hann 

sýndi Brooks svo. Þessar fimm persónur voru hinir fimm meðlimir Simpson 

fjölskyldunnar.
1
 Þannig segir Matt Groening hvernig hann hafi upphaflega skapað 

þessa fjölskyldu, þó sumir sem komu að þættinum vilji meina að hann hafi eitthvað 

fært þessa frásögn eitthvað í stílinn.
2
  

Þann 17. desember árið 1989 var fyrsti þátturinn af The Simpsons frumsýndur í 

Bandaríkjunum. Þátturinn sem nefnist „The Simpsons Roasting on an Open Fire“ og 

var sérstakur jólaþáttur, var þó ekki fyrsti þátturinn sem var framleiddur, heldur var 

hann sýndur nokkrum vikum áður en regluleg sýning á sjónvarpsseríunni hófst, til 

þess að athuga hversu mikill áhugi var fyrir þáttunum hjá áhorfendum, þar sem 

framleiðsla þáttanna hafði gengið nokkuð erfiðlega.
3
 Eins og áður sagði höfðu 

persónurnar áður komið fram í sketsaþættinum The Tracey Ullman Show, þar sem þær 

nutu einhverra vinsælda, það var því ekki verið að renna alveg blint í sjóinn. Á 

árunum sem fylgdu varð þátturinn einn stærsti sjónvarpsþáttur allra tíma, og á hann í 

dag met yfir þá þætti sem lengst hafa verið sýndir á besta tíma (e. prime time) í 

sjónvarpi, en nú er 26. sería
4
 þáttaraðarinnar í loftinu.  

Ein af uppistöðum The Simpsons hefur alltaf verið sterk tengsl þáttarins við 

bandaríska menningu og hvernig hann vísar stanslaust í hana í hverri frásögn. Í þessari 

ritgerð verður fjallað um hvernig The Simpsons beitir svokölluðum textatengslum til 

                                                 
1
 Chris Turner, Planet Simpson, (London: Ebury Press, 2005) bls. 16-17  

2
 John Ortved, The Simpsons: An Uncensored, Unauthorized History (New York: Faber and Faber, 

Inc., 2009), bls. 49 
3
 Ortved, bls. 106 

4
 Í þessari ritgerð verður hugtakið þáttaröð notað um það sem kallast „series“ á ensku, en hugtakið sería 

notað um það sem kallað er „season“ á ensku.  
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að miðla sögu hvers þáttar. Í fyrsta hluta ritgerðarinnar verður hugtakið textatengsl 

skoðað. Skilgreining franska fræðimannsins Gerard Genette á flokkun textatengsla 

verður sett fram þar, og notuð til þess að skoða textatengslin í einstökum þáttum í 

þriðja hluta. Í fyrsta hlutanum verður einnig fjallað um skopstælingu og ádeilu, tvær 

birtingarmyndir textatengsla sem koma mjög greinilega fyrir í þáttunum. Í öðrum 

hluta ritgerðarinnar verður svo aðeins farið yfir hvernig framsetning þáttarins í 

sjónvarpi hefur áhrif. Fjallað verðum um teiknaða gamanþáttaformið, hvernig greinin 

felur í sér textatengsl og hvaða áhrif það hefur á frásögnina. Í þriðja hluta verður svo 

skoðað hvernig aðstandendur þáttanna beita textatengslum til að skapa ákveðna ímynd 

í kringum höfunda þáttanna ritgerðarinnar verða auk þess sem þrír þættir af The 

Simpsons teknir til greiningar, með textatengsl til hliðsjónar. Þættirnir eru mjög 

mismunandi í uppbyggingu. Þátturinn „Cape Feare“ er, eins og nafnið gefur til kynna, 

skopstæling á kvikmyndinni Cape Fear (Martin Scorsese, 1991) sem var endurgerð 

samnefndrar myndar frá 1962 (J. Lee Thompson) . Þátturinn færir söguþráð 

myndarinnar inn í söguheim The Simpsons, og er eitt skýrasta dæmið um þátt sem er 

hrein paródía á fyrri texta. Í „Homer‘s Enemy“ lítur The Simpsons í eigin barm, þar 

sem sá þáttur er í raun skopstæling á sjálfri þáttaröðinni og áhorfandinn er hvattur til 

að líta á þáttinn í öðru ljósi eftir áhorfið. Að lokum er fjallað um „Sideshow Bob 

Roberts.“ Sá þáttur er afar pólitískur, og í greiningu á honum verður fjallað um 

hvernig þátturinn beitir textatengslum til að miðla pólitískum skilaboðum.  
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2. Textatengsl  

Hugtakið textatengsl (e. intertextuality) kom fyrst fram í skrifum fræðikonunnar Juliu 

Kristevu á sjöunda áratug síðustu aldar. Hugtakið fjallar um þá kenningu að textar séu 

ekki til í tómarúmi, heldur hafi hver texti áhrif á aðra texta. Merking textans kemur 

samkvæmt henni ekki frá höfundinum, heldur er hún túlkuð af lesandanum, með tilliti 

til annara texta.
5
 Kristeva sótti mikinn innblástur til rússneska fræðimannsins Mikhail 

Bakthin. Á þeim tíma voru kenningar Baktins nokkuð óþekktar og jafnvel óútgefnar.
6
 

Hann hélt því fram að öll segð (e. utterance) væru viðbrögð við einhverju sem á undan 

kom, þar sem enginn tæki fyrstur til máls, heldur væri allt talað mál komið til í 

framhaldi einhvers sem áður var sagt.
7
 Engin segð hefur því neina merkingu nema í 

tengslum við önnur segð, sem á undan komu.
8
 Samkvæmt honum gilda sömu reglur 

um texta, en enginn texti stendur einn, heldur á hann í sífeldum samskiptum við aðra 

texta. Roland Barthes var annar fræðimaður sem var áhrifaríkur á sviði textatengsla. 

Ein frægasta ritgerð hans ber titilinn „Dauði höfundarins,“ þar sem hann færir rök 

fyrir því að lesandinn eigi að vera í lykilhlutverki við greiningu á texta, en ekki 

höfundurinn.
9
 Textatengsl þurfa ekki að koma frá höfundinum, en það er einmitt 

lesandans að skapa slík tengsl, hvort sem það er viljandi gert eða ekki. 

Þó að hugtakið textatengsl hafi ekki verið sett fram fyrr en á sjöunda áratugnum, var 

viðfangsefni þess ekki nýtt af nálinni. Textatengsl hafa alltaf haft áhrif á skáldskap, en 

skáldskapur var iðulega undir áhrifum þeirra sem á undan honum komu. Ljóð á 

miðöldum byggðu sem dæmi á uppbyggingum Virgils og Hómers. Þannig að þó að 

Kristeva hafi einungis fjallað fyrst um textatengsl á tuttugustu öldinni höfðu þau verið 

til staðar mun fyrr.
10

 Hugtakið textatengsl kom fyrst fram í tengslum við bókmenntir 

og eru flest orð sem tengjast því bókmenntatengd, en hægt er að nota kenningar sem 

tengjast textatengslum í margskonar fræðum, þar sem í raun er hægt að skilgreina alla 

menningu sem texta.
11

 Má þar nefna arkitektúr, tónlist og kvikmyndir, en kvikmynda- 

                                                 
5
 Marko Juvan, History and Poetics of Intertextuality (West Lafayette, Indiana: Purdue University 

Press, 2008), bls. 11-13 
6
 Allen, Graham, Intertextuality (2. Útgáfa, New York: Routledge, 2011) staðsetning 444-455 

7
 Mikhail Mikhailovich Bakthin, Speech Genres and Other Late Essays, þýð. Vern W. McGee, ritstj. 

Caryl Emerson og Michael Holquist, (Austin, Texas: University of Texas Press, 1986), bls. 69 
8
 Jonathan Gray, Watching with The Simpsons: Television, Parody and Intertextuality (New York: 

Routledge, 2006), bls. 24 
9
 Allen, staðsetning 436-440 

10
 Juvan, bls. 16 

11
Hamid Naficy, „Television Intertextuality and the Discourse of the Nuclear Family“ Journal of Film 

and Video, 41/4 (1989) bls. 42 
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og sjónvarpsfræði eru á margan hátt afsprengi bókmenntafræða.
12

 Fræðileg rýni í 

sjónvarpsefni er ekki jafn langt komin og á öðrum afþreyingarmiðlum, en slík rýni 

hefur þó verið að færast í aukana á síðustu árum.
13

 Sjónvarpsþátturinn er þó á margan 

hátt það listform sem best er hægt að setja í samhengi við textatengsl, en 

sjónvarpsáhorfið sjálft felur í náttúru sinni í sér textatengsl, þar sem hver þáttur felur í 

eðli sínu að jafnaði einhver tengsl við fyrri þætti, auk þess sem auglýsingar eru 

fyrirferðamiklar í hverri útsendingu.
14

  

Strúktúralistinn Gerald Genette setti fram sínar eigin hugmyndir um textatengsl í 

bókinni Palimpsests. La littérature au second degré, sem var þýdd á ensku sem 

Palimpsests: literature in the second degree árið 1997. Genette flokkar textatengsl, 

sem hann kallar transtextuality, í fimm tegundir, þó þær séu nokkuð lausar í sér, og 

skarist oft á. Þessar fimm tegundir eru: 

1. Innlimun
15

 (e. intertextuality
16

). Hér er um að ræða bókstaflega tilvist texta 

innan annars texta. Má þar nefna til dæmis tilvitnanir, bæði beinar og óbeinar, 

og ritstuld. 
17

 

2. Innrömmun (e. paratextuality). Hliðartextar sem hafa það eitt hlutverk að hafa 

áhrif á hvernig lesandinn túlkar texta. Dæmi um paratexta eru bókakápur, 

kynningarefni og formálar.
18

 Höfundar verka nota oft innrömmun til að reyna 

að hafa áhrif á hvernig lesandinn túlkar texta,
19

 en textar af þessari tegund geta 

haft mjög sterk áhrif á upplifun lesandans en nánar er fjallað um það í kafla 4.  

3. Útslitun (e. metatextuality). Textar sem fjalla um aðra texta, jafnvel án þess að 

nefna þá á nafn. Graham Allen talar í bók sinni Intertextuality um að þessi 

flokkur Genettes á textatengslum sé vanþróaðri en aðrar skilgreiningar hans, 

en greining og gagnrýni falla t.d. undir þessa skilgreiningu.
20

 Hugsanlega væri 

                                                 
12

 J. Gray, bls. 20 
13

 J. Gray, bls. 43  
14

 J. Gray, bls. 69-70  
15

 Þýðingar á hugtökum Genetes fengnar úr ritgerðinni „Heimar sem mætast. Um textatengsl í 

Miðnætursólborginni eftir Jón Gnarr“ með góðfúslegu leyfir höfundar.  

Karen Inga Einarsdóttir, „Heimar sem mætast. Um textatengsl í Miðnætursólborginni eftir Jón Gnarr,“ 

Skemman, 20.01.2012, http://hdl.handle.net/1946/10661, sótt 14.04.2015. 
16

 Genette notar hugtakið transtextuality yfir það sem Kristeva kallaði intertextuality, og hugtakið 

intertextuality sem undirflokk þess.  
17

 Allen, staðsetning 1986-2000 
18

 Allen, staðsetning 2027-2111 
19

 J. Gray, bls. 45 
20

 Allen, staðsetning 2006-2027 
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hægt að flokka „Homer‘s Enemy“ sem slíkan texta, þar sem hann er í raun 

gagnrýni á fyrri þætti The Simpsons.  

4. Umritun (e. hypertextuality). Þetta er stærsti og viðfangsmesti flokkur 

Genettes. Hér er um að ræða texta sem byggja á öðrum textum, en fjalla ekki 

um þá. Samband annars textans við hinn er í raun uppistaða hans. Graham 

Allen nefnir sem dæmi að Ódysseifur eftir James Joyce er umritun á 

Ódysseifskviðu Hómers.
21

 Einnig er „Cape Feare“ nokkuð gott dæmi um 

þetta. 

5. Skapalón (e. architextuality). Uppistaða textans í greinalegum skilningi. Textar 

geta sagt hvaða bókmenntagrein þeir tilheyra og gefur það lesandanum 

hugmynd um við hverju er að búast í textanum. Textinn tengir sjálfan sig 

þannig við aðra texta innan sömu greinar.
22

 

 

Með þessum skilgreiningum er hægt að skoða hvernig textar tengjast öðrum textum á 

skilvirkari máta, þó svo að aðferð Genettes sé ekki fullkomin eins og sjá má á því 

hversu ónákvæmar skilgreiningar hans á skapalóni og útslitun eru.  

Textatengsl snúa þó ekki aðeins að því að textar tengist öðrum textum. Sú staðreynd 

að textar geti haft áhrif á aðra texta gerir það að verkum að hægt er að beita textum til 

þess að neita öðrum textum um vald. Jonathan Gray segir í bók sinni Watching with 

The Simpsons að textatengsl séu í grunninn pólitísk kenning sem hafi mun víðtækari 

áhrif en aðeins í leit að meiningu texta.
23

 Sumir textar hafa jafnvel svo sterk áhrif á 

aðra texta að textinn sem verður fyrir áhrifunum stendur ekki sjálfur, þar sem 

áhrifatextinn ásækir hann í sífellu.
24

 Þetta má til dæmis sjá í tengslum við gamanþætti, 

þar sem þættir á borð við The Simpsons og Married… With Children (1987-1997) 
25

 

hafa í gegnum tíðina gert mikið grín að gamanþáttum fyrri ára, að slíkir þættir virðast 

óraunsæir í samhengi við nútímasamfélagið.
26

 Textar standa ekki einir, heldur eru þeir 

partur af enn stærra kerfi. Þó svo að merking texta sé ekki endilega bundin við 

höfundarætlan, er ekki þar með sagt að höfundur geti ekki haft áhrif á lestur textans. 

                                                 
21

 Allen, staðsetning 2105-2233 
22

 Allen, staðsetning 1964-1984 
23

 J. Gray, bls. 39 
24

 J. Gray, bls. 27 
25

 Eric Pellerin, „The Simpsons and Television Self-Reflexivity as Critique“ úr The Simpsons Did It! 

Postmodernity in Yellow, Ritstj. Martin Tschiggerl & Thomas Walach, (Ferstl & Perz Verlag: Vín, 

2015), bls. 113  
26

 Ortved, bls. 169-170 
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Höfundurinn getur sett eigin texta fram með það í huga að hafa áhrif á aðra texta. 

Þetta má sjá greinilega í The Simpsons, þar sem oft er reynt að breyta þeim áhrifum 

sem aðrir textar hafa á lesendur þeirra. Þetta sést ekki síst í framsetningu þáttarins á 

hinni hefðbundnu bandarísku gamanþáttahefð, en þátturinn reynir markvisst að brjóta 

á hefðinni, sem verður þá til þess að greinin sjálf breytist í kjölfarið. Nánar verður 

fjallað um hvernig The Simpsons nálgast gamanþáttaformið í 3. kafla. Ekki skal þó 

gleyma þeirri staðreynd að mismunandi lesendur texta lesa ekki endilega sömu 

merkingu úr sama texta. Sérhver lesandi hefur sína eigin upplifun af textanum, en þeir 

textar sem hann hefur áður meðtekið móta hana. Þegar hann hefur meðtekið nýjan 

texta verður sá texti hluti af menningarlæsi lesandans og hefur þar með möguleika á 

að hafa áhrif á alla texta sem lesandinn nálgast upp frá því, en engin takmörk eru fyrir 

því hvaða áhrif textar geta haft á aðra texta.
27

 Sjónvarpsþættir á borð við The 

Simpsons hafa nokkuð sérstakt samband við áhorfendur, en þegar kemur að þáttunum 

er líklega óhætt að segja að flestir áhorfendur þekki þáttaröðina, og viti við hverju skal 

búast. Áhorfandinn er lykilpersóna í The Simpsons og höfundar þáttarins skrifa hann 

einmitt með það takmark að gera áhorfandann meðvitaðan um efnið.
28

 

2.1. Skopstæling og ádeila 

Aðlögun er eitt form textatengsla sem hefur í gegnum tíðina verið nýtt til þess að 

koma upprunalegum texta til nýs áheyrendahóps, sem hefði annars ekki tekið við 

textanum.
29

 Aðlaganir geta meðal annars tekið form skopstælingar (e. parody) og 

ádeilu (e. satire), en skopstælingin er einmitt ein elsta birtingarmynd textatengsla.
30

 

Ádeila og skopstæling hafa einmitt verið tveir af burðarstólpum The Simpsons allt frá 

fyrstu þáttunum. Þessi tvö hugtök eru náskyld, en hafa þó sitt hvora merkingu. 

Vladimir Nabokov, höfundur skáldsögunnar vinsælu Lolitu, sagði að ádeila væri 

kennslustund, en skopstæling leikur.
31

 Skopstæling gerir grín að formi, rétt eins og 

The Simpsons er skopstæling á fjölskyldugamanþáttahefð Bandaríkjanna. Eins er 

gamanþáttaformið líklega það fyrirbæri sem hefur í gegnum tíðina fengið hvað mest 

að kenna á þeim bröndurum sem fram koma í The Simpsons. The Simpsons stígur þar 

                                                 
27

 J. Gray, bls. 36 
28

 Simone Knox, „Reading the Ungraspable Double-Codedness of The Simpsons“ Journal Of Popular 

Film And Television, 2006, 34/2 bls. 75 
29

 Juvan, bls. 32 
30

 Juvan, bls. 33-34 
31

 Vladimir Nabokov, Strong Opinions (New York: McGraw-Hill, 1973) bls.75 
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með inn í áralanga sjónvarpsþáttahefð, sem er hlaðin alls kyns hugmyndafræði,
32

 sem 

nánar verður fjallað um í kafla 3. Ádeila notar hins vegar form til að ráðast á 

hugmyndafræði.
 33

 Í grein sinni „Lisa Simpson as the Voice of Double-Coded 

Critiques“ gefur Angela Meyer góða útskýringu á því í hverju munurinn á ádeilu og 

skopstælingu felist, auk þess sem hún talar um hvernig ádeilan og skopstælingin geta 

unnið saman: 

Til að nefna dæmi um skopstælingu og ádeilu sem vinna saman, mun ég vísa í 

þáttinn „A star is Burns.“ Þegar frásögnin færist inn í skrifstofu Herra Burns, 

[…] eru tónistin í bakgrunninum og innrömmun myndavélarinnar skopstæling 

á Svarthöfða úr Stjörnustíði (George Lucas, 1977). Áhorfandinn tekur eftir 

slíkri vísun, og er það skopstælingin. Innan skopstælingarinnar er hinsvegar að 

finna ádeilu, um hið illa innræti ímyndar fjárhagslegra og samfélagslegra 

valda: yfirmannsins.
34

  

Í þessu atriði notar þátturinn þekkingu áhorfandans á poppmenningu til þess að setja 

fram gagnrýni á valdastöður bandarísks samfélags. Áhorfandinn mun líklegast tengja 

tónlistina við Svarthöfða,
35

 og túlka það sem svo að verið sé að gera grín að því 

hversu illur Herra Burns er, en ekki er víst að jafn margir áhorfendur taki eftir 

ádeilunni á valdastöður. Því þó að ádeila sé sett fram af höfundi er alls ekki gefið að 

áhorfandi lesi ádeiluna sem slíka.
36

 The Simpsons beinir þó ekki einungis sjónum 

sínum að öðrum textum, en þátturinn hefur í gegnum tíðina ekki hikað við að 

skopstæla sjálfan sig, en dæmi um þetta má til dæmis sjá í þáttunum „Bart Gets 

Famous,“ þar sem Bart verður að stórstjörnu í sjónvarpi, og vitnað er í raunverulega 

atburði í tengslum við það Bart-æði (e. Bart-mania) sem kom upp snemma í sögu 

þáttarins, „The Itchy & Scratchy & Poochie Show,“ þar sem fjallað er um langlífi 

                                                 
32

 Jason Mittell, Genre and Television: From Cop Shows to Cartoons in American Culture, (London: 

Routledge, 2004) bls. 27 
33

 J. Gray, bls. 47 
34

 „As an example of parody and satire working together, I’ll invoke the episode “A star is Burns.” 

When the narrative enters the office of Mr Burns [sic] […] the score that plays, and the framing of the 

shot, parody the evil Darth Vader character in Star Wars. This kind of cultural reference is hard for the 

viewer to miss, and that is the parody. But within the parody is nested a satire, of the „evil“ nature of 

the figure of economic power and social authority: the „boss.““ Mín þýðing. Angela Meyer „Lisa 

Simpson as the Voice of Double-Coded Critiques of Contemporary Society“ úr The Simpsons Did It! 

Postmodernity in Yellow, Ritstj. Martin Tschiggerl & Thomas Walach, (Ferstl & Perz Verlag: Vín, 

2015), bls. 25 
35

 Raunar er þetta atriði ekki í fyrsta skipti sem tenging á milli Svarthöfða og Herra Burns eru sett fram, 

en mjög svipað atriði má finna í þættinum „Marge gets a Job“ 
36

Matthew A. Henry „Introduction: The Simpsons, Satire and American Culture“ úr The Simpsons, 

Satire and American Culture (Palgrave Macmillan: New York, 2014) bls. 15. 
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þáttarins og hvernig áhugi áhorfenda gæti minnkað án þess endilega að gæði þáttarins 

fari versnandi, og „Homer‘s Enemy,“ en um hann verður fjallað um þann þátt í 4. 

kafla.  

Skopstæling getur þó ekki staðið á eigin fótum, þar sem hún þarf alltaf að hafa 

upphafsgrein (e. host genre) sem hún notar til að miðla skilaboðum sínum. Misjafnt er 

hversu þrengjandi upphafsgreinin þarf að vera, bæði getur hún verið heil 

kvikmyndagrein, eins og sjá má í myndum á borð við Black Dynamite (Scott Sanders, 

2009) þar sem gert er grín að svokölluðum „blaxploitation“ myndum, yfir í það að 

gera grín að einstakri kvikmynd, en dæmi um slíkt má sjá í Airplane! (Jim Abrahams, 

David Zucker og Jerry Zucker, 1980) sem stígur að mestu leyti inn í kvikmyndina 

Zero Hour!
37

 (Hall Bartlett, 1957). Með því að stíga inn í þessar upprunagreinar 

breytir paródían forsendum greinarinnar, en með því að gera grín að þeim verður 

skopstælingin að ákveðnu verkfæri textatengsla sem með því að gera upprunagreinina 

að aðhlátursefni, endurskilgreinir hana upp á nýtt.
38

 Paródían nálgast upprunagreinina 

þó yfirleitt ekki á illkvittin máta, heldur gerir hún góðlátlegt grín að henni með því að 

vekja athygli á misförum hennar.
39

 Það er þó alltaf hlutverk áhorfandans að púsla 

saman þeim skilaboðum sem skopstælingin setur fram, en til þess að skopstælingin 

missi ekki marks verður áhorfandinn að vera meðvitaður um hvar verið er að brjóta 

upp á hefðinni.
40

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37

 Airplane! gerir að vísu grin að fleiri stórslysamyndum, en Zero Hour! er lang fyrirferðamest af þeim 

myndum sem gert er grin að.  
38

 J. Gray, bls. 4 
39

 J. Gray, bls. 12 
40

 Meyer, bls. 29 
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3. Sjónvarp 

Sjónvarpið hefur í gegnum tíðina gegnt lykilhlutverki í miðlun upplýsinga. Strax árið 

1974 talaði fræðimaðurinn Umberto Eco um sjónvarp sem stærsta kennslutæki ungs 

fólks þess tíma.
41

 Þrátt fyrir að sjónvarpið sé svo mikilvægt í daglegu lífi 

nútímamannsins eru sjónvarpfræði mun vanþróaðri en t.d. kvikmyndafræði, 

sérstaklega fræðileg umræða í kringum gamanþætti.
42

 Þegar kemur að 

gamanþáttahöfundum vilja sumir fræðimenn jafnvel ekki gangast við því að þeir geti 

verið áhrifamiklir hugsuðir í nútímasamfélagi.
43

 Þættir í sjónvarpi eru á margan hátt 

frábrugðnir kvikmyndum. Aðferðir áhorfandans við áhorf á sjónvarpsþáttum eru mjög 

ólíkar þeim sem hann beitir við áhorf á kvikmyndir, og hafa þær aðferðir breyst þó 

nokkuð á síðustu árum. Áhorfendur eru gjarnan með hálfan huga við áhorfið, og 

jafnvel að gera eitthvað allt annað á meðan þeir horfa.
44

 Á síðustu árum hefur sú 

rótgróna hefð að horfa á sjónvarpsþætti á sama tíma í hverri viku jafnvel þurft að víkja 

í kjölfar tækni sem gerir áhorfandanum kleift að kjósa sjálfur ákjósanlegan tíma til að 

horfa á þáttinn sinn.
45

 Þessi nýja þróun ýtir enn frekar undir þá staðreynd að 

sjónvarpsþættir eru ekki einungis til á því augnabliki sem þeir eru sýndir í sjónvarpi, 

heldur lifa þeir áfram, ekki einungis í endursýningum og í lausasölu, heldur í 

menningarvitund áhorfandans sjálfs.
46

  

Framsetning sjónvarpsþátta er frábrugðin framsetningu kvikmynda á mjög áberandi 

hátt, en þeir eru á ákveðinn hátt markaðsvara til þess að selja auglýsingar, og þá 

sérstaklega í Bandaríkjunum,
47

 og er þátturinn því í raun nokkurskonar umbúðir til 

þess að koma auglýsingunum til neytandans.
48

 Því meira áhorf sem þátturinn fær, því 

dýrara er auglýsingaplássið í þeim. Það er því athyglisvert að skoða hvernig The 

Simpsons nálgast auglýsingar, en þátturinn nálgast auglýsingaformið alltaf á 

neikvæðan hátt, meðal annars með því að gefa í skyn að auglýsingar séu 

                                                 
41

 Umberto Eco, „Can Television Teach?“ úr Screen Education 31 (1979) bls. 24 
42

 J. Gray, bls. 49 
43

 Margaret Betz Hull, „Postmodern Philosophy Meets Pop Cartoon: Michael Foucoult and Matt 

Groening“ úr Journal of Popular Culture, 34/2 (2000) bls. 65 
44

 J. Gray, bls. 70 
45

 Chris Smith „The Netflix effect: how binge watching is changing television “ TechRadar, Sótt 15.04. 

2015, http://www.techradar.com/news/internet/the-netflix-effect-how-binge-watching-is-changing-

television-1215808 
46

 J. Gray, bls. 119 
47

 J. Gray, bls. 69  
48

 Raymond Williams, Television: Technology and Cultural Form (London: Fontana/Collins, 1974), 

bls. 68-70 
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ónáttúrulegar, framandi og uppáþrengjandi.
49

 Notkun hliðartexta að hætti Genettes er 

mjög algeng í sjónvarpsútsendingum, en nánast hver einasta sjónvarpsútsending 

inniheldur einhverskonar umfjöllun um aðra sjónvarpsþætti, og má þar helst einmitt 

nefna auglýsingar.
50

  

3.1 The Simpsons og gamanþættir
51

 

Sjónvarpið hefur í gegnum tíðina þótt einstaklega heppilegur vettvangur fyrir 

gamanmál.
52

 Þrátt fyrir að gamanþættir hafi í gegnum árin verið ofarlega þegar kemur 

að áhorfi í sjónvarpi, þá hefur gamanþátturinn fengið nokkuð slæma umfjöllun í 

gegnum tíðina, ekki síst í fræðilegri umræðu.
53

 Áhorf gamanþátta hefur oft verið sett í 

samhengi þæginda, áhorfandinn fær ánægjutilfinningu við áhorfið.
54

 

Gamanþáttaformið gefur ekki jafn mikið frelsi og t.d. kvikmynd. Frásögnin verður að 

rúmast innan 22 mínútna þar sem gamanþættir fá að jafnaði 30 mínútna pláss í 

sjónvarpsdagskrá í Bandaríkjunum sem þeir þurfa að deila með auglýsingum.
55

 Á Fox 

sjónvarpsstöðinni er hefð fyrir því að í hverjum þætti séu þrjú auglýsingahlé, þannig 

að hver frásögn er sett fram í fjórum hlutum,
56

 sem gerir það að verkum að 

auglýsingarnar móta framvindu hvers þáttar.  

The Simpsons þykir sérstæður þáttur innan gamanþáttahefðarinnar, ekki síst vegna 

þess að hann hefur notið vinsælda hjá áhorfendum og gagnrýnendum.
57

 Þátturinn 

hefur náð að tengjast mismunandi áhorfshópum á marga vegu. Hann hefur verið 

kallaður fyndinn, en jafnframt gáfulegur. Það að taka þurfi slíkt sérstaklega fram gefur 

til kynna að hinn almenni áhorfandi líti svo á að þessir tveir hlutir fari sjaldan 

saman.
58

 Þessi tvöfalda framsetning er lykilatriði í velgengni þáttanna þegar kemur að 

                                                 
49

 J. Gray, bls. 82 
50

 J. Gray, bls. 70-71 
51

 Enska hugtakið „sitcom“ er þýtt sem gamanþáttur í þessari ritgerð, þó að íslenska hugtakið sé 

kannski jafn sértækt og hið enska.  
52

 Arthur J. Randell og Holly Randell-Moon, „The Man from ISIS: Archer and the animated aesthetics 

of adult cartoons“ úr Television Aesthetics and Style, Ritstj. Jason Jacobs og Steven Peacock, (New 

York: Bloomsbury Academic, 2013), bls. 136 
53

 J. Gray, bls. 49  
54

 J. Gray, bls. 62 
55

 Á sumum sjónvarpsstöðvum Bandaríkjanna, á borð við HBO, eru hins vegar engin auglýsingahlé, 

þannig að gamanþættir á borð við Curb Your Enthusiasm (1999-) eru 30 mínútur. 
56

 Kimberly Jones, „ ATX Television Fest: Structure of a Sitcom... and the Rise of Anti-Sitcoms “ The 

Austin Chronicle, Sótt 28.04.2015, http://www.austinchronicle.com/daily/screens/2013-06-08/atx-

television-fest-structure-of-a-sitcom-and-the-rise-of-anti-sitcoms/ 
57

 Simone Knox, „Reading the Ungraspable Double-Codedness of The Simpsons“ Journal Of Popular 

Film And Television, 2006, 34/2 bls. 73 
58

 J. Gray, bls. 142  
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hinum almenna neytanda, þar sem þátturinn notar aðgengilegt viðmót til að koma 

hugmyndafræði sinni til skila.
59

  

Sjónvarpsþáttalandslagið á þeim tíma sem The Simpsons hóf göngu sína var þó mjög 

frábrugðið því sem þekkist í dag. Gamanþættir þess tíma voru væmnir og fjölluðu 

gjarnan um kjarnafjölskyldur.
60

 Fræðimaðurinn Hamid Naficy talaði árið 1989 um að 

þrátt fyrir að kjarnafjölskyldan væri á undanhaldi í bandarísku samfélagi, væri 

hugmyndinni um hana enn haldið á lofti í sjónvarpi.
61

 Tengsl The Simpsons við 

birtingarmyndir kjarnafjölskyldunnar hafa þróast nokkuð í gegnum árin. Þegar 

þátturinn kom fyrst fram á sjónarsviðið var hann harðlega gagnrýndur af íhaldssömum 

öflum fyrir aðför að kjarnafjölskyldunni, en síðan þá hefur sjónvarpsmenning 

Bandaríkjanna þróast á þann hátt að The Simpsons er á ákveðinn máta eitt síðasta vígi 

kjarnafjölskyldunnar á skjánum.
62

 Fyrstu þáttaraðirnar af The Simpsons bera því 

einhver merki um þann tíma.
63

 Þær þáttaraðir eru mun jarðbundnari en þær sem á eftir 

komu,
64

 en eftir því sem leið á seríurnar urðu þættirnir sífellt fjarstæðukenndari. John 

Ortved hélt því fram í bók sinni The Simpsons: an Uncensored, Unauthorized History 

að áþreifanlega hafi dregist úr gæðum þáttanna í kjölfar 9. seríu.
65

 Til þess að bregðast 

við aukinni gagnrýni frá hörðustu aðdáendum þáttanna brugðu aðstandendur þáttarins 

hinsvegar á það ráð að stækka hlutverk einnar persónunnar, hins svokallaða Comic 

Book Guy, og gera hann að rödd hins óánægða aðdáanda. Gagnrýni hans var 

hinsvegar alltaf sett fram á máta sem gerði það að verkum að hún hljómaði fáránlega í 

eyrum hins almenna áhorfanda.
66

  

Vinsældir þáttanna á tíunda áratug síðustu aldar voru gríðarlegar, ekki síst vegna 

fyrstu þáttaraðanna sem ollu nokkru fjaðrafoki í bandarísku samfélagi.
67

 Vinsældirnar 

voru slíkar að sprenging varð í framleiðslu á teiknuðum gamanþáttum fyrir fullorðna 

og komu fram margir þættir sem hefðu líklega ekki séð dagsins ljós ef ekki væri fyrir 

The Simpsons. Er því hægt að segja að vinsældirnar hafi skapað nýja undirgrein 

sjónvarpsþátta sem enn í dag er nýtur mikilla vinsælda, en það eru teiknimyndaþættir 

                                                 
59

 Pellerin, bls. 121 
60

 Ortved, bls. 3 
61

 Naficy, bls. 48 
62

 Ortved, bls. 280-281 
63

 Pellerin, bls. 119 
64

 Ortved, bls. 6 
65

 Ortved, bls. 7 
66

 Matthew A. Henry „Entertain and Subvert“ úr The Simpsons, Satire and American Culture (Palgrave 

Macmillan: New York, 2014) bls. 35 
67

 Henry, „Introduction,“ bls. 1  
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fyrir fullorðna (e. animated adult sitcom).
68

 Í kjölfar vinsælda The Simpsons stukku 

þættir á borð við Family Guy (1999-), Futurama (1999-2013), South Park (1997-) og 

King of the Hill (1997-2010) fram á sjónarsviðið og nutu einnig mikilla vinsælda, en 

allir þessir þættir eru undir einhverjum áhrifum frá The Simpsons. Teiknaðir þættir 

bjóða upp á fjölbreyttari framsetningu en leiknir þættir. Á meðan hefðbundinn 

gamanþáttur gerist að jafnaði að mestu leyti á sama heimili, þar sem þátturinn er 

tekinn upp í leikmynd, getur teiknaði þátturinn gert nánast hvað sem er, þar sem 

kostnaður á teikningunum er svipaður, sama hvar hann gerist.
69

 Vegna sterkra tengsla 

teiknimyndaþátta við barnaefni, og þá sérstaklega í vestrænni menningu, er oft gengið 

út frá því að teiknimyndir séu ekki jafn alvarlegar og leiknir þættir og hafa margar 

teiknimyndir fyrir fullorðna stigið inn í þá rullu. Sérhver teiknimynd hefur sínar eigin 

reglur um hversu langt frá raunveruleikanum má stíga.
70

 Þessi arfleið, að hægt er að 

sviðsetja frásögnina á mun fjölbreyttari máta en hefðbundnir heimilisgamanþættir (e. 

domesticom) gera, hefur þau áhrif að óhætt er að kalla teiknaða gamanþáttinn sérstaka 

undirgrein. Einnig eru tengsl leikaranna við persónur sínar innan þáttarins sérstök, þar 

sem einungis röddin kemur fram. Persóna þáttarins hefur því engin útlitsleg tengsl við 

raunverulega persónu
71

 og hefur þetta til dæmis orðið til þess að teiknaðir þættir geta 

haft mun lengri feril á dagskránni, þar sem leikarar eldast t.d. ekki úr hlutverkum 

sínum.
72

  

Eitt helsta einkenni The Simpsons í gegnum tíðina hefur verið að eitt fyrirferðamesta 

umfjöllunarefni þáttanna sjálfra er sjálft sjónvarpið. Það er engin tilviljun að nánast 

hver einasti þáttur byrjar á því að fjölskyldan hópast saman í kringum 

sjónvarpsskjáinn. Þátturinn stígur í raun inn í hina hefðbundnu gamanþáttahefð, en 

það sem greinir þáttinn frá öðrum slíkum er að The Simpsons er ekki alveg tilbúið að 

                                                 
68

 Áður en The Simpsons komu fram á sjónarsviðið voru vissulega til teiknaðir gamanþættir sem 

fjölluðu um fjölskyldulíf, og má þar helst nefna The Flintstones (1960-1966). 
69

 Joseph H. Herrera, „The Simpsons & Cultural Memory“ úr The Simpsons Did It! Postmodernity in 

Yellow, Ritstj. Martin Tschiggerl & Thomas Walach, (Ferstl & Perz Verlag: Vín, 2015), bls. 223 
70

 Matt Groening, umtalshljóðrás á „Some Enchanted Evening“ DVD útgáfa af The Simpsons The 

Complete First Season (2001). 
71

 Til að nefna dæmi um slíkt, þá er persónan Buffy úr þáttunum Buffy the Vampire Slayer (1997-2003) 

nátengd leikkonunni Sarah Michelle Gellar, þar sem Buffy hefur nákvæmlega sama útlit og Gellar, og 

allar breytingar sem verða á Gellar koma einnig fram á Buffy. 
72

 Brian L.Ott, „I‘m Bart Simpson, who the hell are you? A Study in Postmodern Identity 

(Re)Construction“ Journal of Popular Culture, 37/1 (2003), bls. 62 
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samþykja þær reglur sem settar höfðu verið um fjölskyldulíf í sjónvarpi á Reagan-

árunum.
73

 

Í bandarísku sjónvarpi hafa þættirnir verið sýndir á sjónvarpsstöðinni Fox, en nærvera 

stöðvarinnar hefur lengi verið áþreifanleg í þáttunum. Fox sjónvarpsstöðin var stofnuð 

á níunda áratugnum, og er í eigu Ástralans Rupert Murdoch. Á þeim árum sem The 

Simpsons hóf göngu sína var Fox glæný stöð. Á þeim tíma þótti djörf hugmynd að 

stofna nýja sjónvarpsstöð, og var mikið lagt upp úr því að stöðin væri tákn um nýja 

tíma í sjónvarpsmenningu.
74

 Ádeila hefur ekki alltaf verið til staðar á 

sjónvarpsskjánum og í raun er ádeila í auglýsingadrifinni sjónvarpsmenningu nokkuð 

þversagnakennd. Ádeilan reynir að benda á galla neyslusamfélagsins, á sama tíma og 

hún reynir að halda sem flestum neytendum með augun límd við skjáinn. 
75

 Í þeirri 

sjónvarpsmenningu sem The Simpsons notar hvað helst sem upprunagrein í 

framsetningu sinni, heimilisgamanþáttum sjötta áratugarins, var nánast ógerlegt að 

finna pólitíska ádeilu.
76

 Þátturinn notar því form sem í sagnfræðilegu samhengi beitti 

aldrei ádeilu, til þess að koma ádeilu sinni til skila. 
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 Ortved, bls. 169  
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 Ott, bls. 59 
75

 Henry, „Entertain and Subvert,“ bls. 36 
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 Henry, „Entertain and Subvert,“ bls. 31 
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4. Greining á Groening 

Í kreditlista hvers þáttar kemur fram að skapari (e. creator) þáttanna sé Matt Groening. 

Strax á eftir er þó tekið fram að þættirnir séu þróaðir af Groening en einnig James L. 

Brooks og Sam Simon. Á þeim tíma sem þættirnir hófu göngu sína var Brooks einn 

áhrifamesti einstaklingurinn í Hollywood, en árið 1984 vann hann Óskarsverðlaun 

sem besti leikstjóri fyrir myndina Terms of Endearment (1983). James L. Brooks, einn 

framleiðandi þáttanna, hafði gríðarleg tengsl innan kvikmyndageirans og var hann svo 

stórt nafn að hann fékk þá klásúlu í gegn að sjónvarpsstöðin mætti ekki hafa afskipti 

af framleiðslu þáttanna.
77

 Þökk sé því hefur þátturinn haft mjög frjálsar hendur þegar 

kemur að ádeilu og þá sérstaklega á fyrstu árunum. Sam Simon var hinsvegar vanur 

maður í gamanþáttabransanum og hafði unnið að vinsælum þáttum á borð við Cheers 

(1982-1993) og Taxi (1978-1983).  

Eins og fram hefur komið áður var fjölskyldan upphaflega hugarfóstur Groenings, en 

margir þeirra sem komu að þáttunum vilja hinsvegar meina að Simon og Brooks hafi 

haft mun stærra hlutverk í sköpun hans.
78

 Þrátt fyrir það er nafn Groenings meira 

áberandi í tengslum við þáttinn. Öfugt við þá Brooks og Simon, þá hafði Groening 

engan bakgrunn í sjónvarpsþátta- eða kvikmyndagerð, en áður en hann hóf störf við 

The Simpsons hafði hann starfað sem myndasöguhöfundur. Nafn Groenings er ávalt til 

staðar á söluvöru sem tengist þáttunum og má sem dæmi nefna að þegar seríurnar hafa 

verið gefnar út á mynddiskum, hefur alltaf fylgt með stutt kveðja frá Groening. Í 

inngangi þessarar ritgerðar var sagt frá því hvernig Matt Groening sjálfur vill meina 

að hann hafi fundið upp persónurnar og hvernig sú saga er ef til vill ekki alveg kórrétt. 

Þetta eru allt það sem Genette kallar paratexta, textar sem hafa það eitt að markmiði 

að hafa áhrif á hvernig lesandinn meðtekur aðra texta, sem í þessu tilfelli eru þættirnir 

sjálfir. Með því að stilla Groening svona greinilega upp sem andliti þáttarins er verið 

að reyna að hafa áhrif á upplifun áhorfanda á þættinum. Af þeim þremur 

einstaklingum sem höfðu stærst hlutverk í sköpun þáttarins, Brooks, Groening og 

Simon, er Groening líklega sá þeirra sem áhorfandi á auðveldast að samsvara sig við 

og gerir það þáttinn ef til vill nokkuð mannlegri og jarðbundnari með því að leggja 

svo mikla áherslu á Groening. Eins og Brian Roberts, sem starfaði sem klippari 

þáttanna á fyrstu árum þeirra orðaði það: 
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Heyrðu, ef ég væri fréttaþulur hjá Entertainment Tonight (1981-), myndi ég 

segja „Hvort er betri saga? Sleipur innherji úr bransanum og snjall 

handritshöfundur framleiða fyndinn þátt, eða, Sveltandi listamaður dettur í 

lukkupottinn og er núna konungur sjónvarpsins.“ Ég myndi velja seinni 

söguna í hvert skipti. Hún er einfaldlega áhugaverðari.
79

 

Aðstandendur þáttarins eru því greinilega að reyna að skapa baksögu fyrir þáttinn, 

sem er kannski ekki endilega sönn og með því er verið að hafa áhrif á áhorfandann. 

Þar með er verið að reyna að fela tengsl þáttarins við stofnunina og skapa þá frásögn 

að þátturinn sé höfundarverk eins manns sem fangaði ameríska drauminn, sem 

þátturinn hefur í gegnum tíðina deilt á. Barthes talaði einmitt um að það að festa nafn 

við verk sé í grunnin kapítalísk hugmyndafræði.
80

 Það er því ef til vill Groening 

sjálfur sem tekur þátt í þessari upphafningu á sjálfum sér, en til að nefna dæmi hefur 

hann sagt frá því að hann hafi gert fjölskylduna gula til þess að áhorfandinn myndi 

hætta að flakka um stöðvarnar og halda að sjónvarpið væri bilað.
81

 Hið rétta er að 

litasamsetning þáttanna var í höndum hinar ungversku Gyorgyi Peluce, sem vann sem 

teiknari hjá Klasky-Csupo teiknistúdíóinu sem teiknaði þættina fyrstu árin. Það var 

ekki fyrr en árið 2007 sem Groening viðurkenndi að hann hefði ekki valið litina 

sjálfur.
82

 Þessi guli litur eykur vissulega enn meira á framandgervinguna en 

teiknimyndaformið gerir venjulega, en með því að gefa Groening heiðurinn að þeirri 

hugmynd er aftur dæmi um að verið sé að búa til hliðartexta um sköpun þáttarins sem 

gerir hann að meira einstaklingsframtaki. Genette sjálfur talaði meira að segja um að 

framsetning höfundar verks geti haft áhrif á túlkun áhorfandans.
83

 

Þó lestur textans sé í höndum áhorfandans, er það því greinilegt að höfundurinn getur 

haft áhrif á upplifunina, og ekki síst með slíkum hliðartextum. Erfitt er að staðsetja 

hver raunverulegur höfundur sjónvarpsþáttar er, þar sem svo margir koma saman til 

að skapa hvern þátt. Hver einstakur þáttur hefur handritshöfund og leikstjóra. Yfir 

þeim eru svo svokallaður þáttastjóri (e. showrunner) sem hefur yfirumsjón með hverri 

                                                 
79
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framleiðsluseríu og hefur nokkrum sinnum verið skipt um þáttastjóra í The Simpsons, 

en hver þeirra hefur sinn stíl sem finna má í þáttunum. 

4.1 Greining á The Simpsons 

4.1.1 Cape Feare  

Þar sem reglulega er skipt um þáttastjórnanda má sjá nokkuð greinilegan mun á 

þáttaröðum eftir því hver er þáttarsjórnandi hverju sinni. Fyrstu fjórar seríurnar voru 

framleiddar og skrifaðar af sama teyminu,
84

 en í þeirri fimmtu varð nokkur 

endurnýjun í handritshöfundateyminu og var grínistinn David Mirkin ráðinn til að 

vera þáttastjóri. Undir handleiðslu Mirkin urðu þættirnir nokkuð fjarstæðukenndari en 

áður, sem stafar ef til vill einnig af brotthvari Sam Simon sem hafði alltaf barist fyrir 

raunsæi þáttanna.
85

 „Cape Feare“ var síðasti þátturinn sem unnin var af upprunalega 

teyminu áður en Mirkin og félagar tóku við og var í raun hluti af fjórðu 

framleiðsluseríu þáttarins, en hann var ekki sýndur fyrr en um haust ársins 1993 sem 

annar þáttur fimmtu seríu. Hann er þriðji þátturinn þar sem illmennið Sideshow Bob 

gerir fjölskyldunni lífið leitt, og þá sérstaklega Bart. Leikarinn Kelsey Grammer ljáir 

Bob rödd sína og kemur það fram í framsetningu persónunnar. Grammer er frægastur 

fyrir að leika geðlækninn geðþekka Frasier Crane úr sjónvarpsþáttunum Frasier 

(1993-2004), og Cheers.
86

  

 „Cape Feare“ er þriðji þátturinn þar sem Bob er í aðalhlutverki. Eins og nafn þáttarins 

gefur til kynna er þátturinn skopstæling á kvikmyndinni Cape Fear. Með því að vera 

hrein skopstæling á einni kvikmynd stígur þátturinn inn í þá grein sem upprunalegi 

textinn tilheyrir. Samkvæmt flokkun Genettes myndi „Cape Feare“ því teljast sem 

umritun á Cape Fear, þar sem gríðarstór hluti textans byggir á framvindu 

kvikmyndarinnar. Fyrstu tveir þættirnir sem fjölluðu um Bob voru settir fram sem 

ráðgáta, þannig að fyrri helmingur þáttarins þurfti að fela sekt hans svo hægt væri að 

koma upp um hann undir lokin. Í þessum þætti er hinsvegar öðruvísi farið að, og það 

er snemma sýnt að Bob er sá seki, og tekur „Cape Feare“ því á sig mynd spennutryllis 
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í staðinn. Það má þó ekki gleyma því að þó að þátturinn sé skopstæling, er það alls 

ekki víst að áhorfandinn skilji hann sem slíkan.
87

  

Kynningarstef þáttarins er spilað í heild sinni og sófabrandarinn er afar langdreginn í 

þessum þætti, en í umtalshljóðrás (e. audio commentary) þáttarins segja aðstandendur 

þáttarins frá því að illa hafi gengið að fylla þær 22 mínútur sem hver þáttur þarf að 

uppfylla.
88

 Slík umtalshljóðrás er mjög gott dæmi um hliðartexta sem höfundar 

textans nýta sér til að stjórna upplifun áhorfandans á þáttinn. Með þá vitneskju að 

þessi tiltekni þáttur var í styttri kantinum verður áhorf á þættinum öðruvísi en áður, 

þar sem áhorfandinn tekur frekar eftir hliðarsporunum sem tekin eru til að lengja 

þáttinn, en fyrsta slíka hliðarsporið er einmitt langdregni sófabrandarinn. Genette 

talaði einmitt um að eitt hlutverk slíkra hliðartexta væri að láta lesandann vita hvernig 

textinn eigi að vera lesinn.
89

 

Rétt eins og margir þættir af The Simpsons er það fyrsta sem áhorfandi sér 

sjónvarpsþáttur sem fjölskyldan er að horfa á. Það er engin tilviljun að hver þáttur 

hefjist á því að sjónvarp fjölskyldunnar sé sýnt, enda er sjónvarpsmenning 

Bandaríkjanna einn helsti skotspónn þáttanna. Að þessu sinni er það þátturinn Up late 

with McBain, en persónan McBain er hasarmyndahetja í Springfield sem er 

augljóslega byggð á Arnold Schwarzenegger.
90

 Hafa verður í huga að árið 1993 var 

mjög merkilegt þegar kemur að þáttum á borð við þann sem McBain á að vera að sjá 

um þarna, en aðeins ári áður hafði Jay Leno tekið við Johnny Carson í The Tonight 

Show (1992-2014), og aðeins nokkrum mánuðum fyrr hafði Late Show with David 

Letterman (1993-2015) hafið göngu sína. Mikil umræða var í bandarísku þjóðfélagi á 

þessum tíma um slíka þætti, enda enginn hægðarleikur að fylla skarðið sem Carson 

skildi eftir sig og almennt er talið að ekki hafi verið nógu vel staðið að skiptunum.
91

 

Stirt samband McBain og hljómsveitarstjórans Scoey byggir á samskiptum Jay Leno 

við Branford Marsialis, sem var hljómsveitarstjóri þáttarins fyrstu árin.
92

 Með þessu er 
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þátturinn að gefa sitt álit á þeim atburðum sem voru í brennidepli sjónvarpsmenningar 

þess tíma. Með því að setja holdgerving Schwarzeneggers í þetta hlutverk myndar 

þátturinn textatengsl milli tveggja áður ótengdra raunverulegra texta til þess að búa til 

brandara.  

Eftir stutt atriði sem sýnir Lisu fá bréf frá pennavini sínum og Bart fá fyrsta 

hótunarbréf þáttarins er aftur sýnt af sjónvarpsskjá fjölskyldunnar, en í þetta skipti er 

það þáttur af teiknimyndinni The Itchy & Scratchy Show. Itchy og Scratcy eru 

greinilega byggðir á teiknimyndapersónunum Tomma og Jenna og byggir innslagið á 

þeirri framvindu sem finna má í þáttum þeirra. Í teiknimyndaheimi The Simpsons, þar 

sem ofbeldi þykir mun eðlilegri hlutur en í raunveruleikanum, en einn af algengustu 

bröndurum þáttaraðarinnar er að Homer kyrkir Bart á mjög myndrænan máta án þess 

að aðrar persónur kippi sér verulega upp við það, verður teiknimyndaþáttur sem 

byggir á ærslagangi (e. slapstick) að vera enn ýktari í ofbeldi sínu. Þessi tiltekni þáttur 

tekur sígilt atriði úr James Bond myndinni Goldfinger (Guy Hamilton, 1964), og gerir 

það enn ofbeldisfyllra, en eftir að Bart hafði fengið hótunarbréf frá Sideshow Bob 

verður ærslafullt ofbeldi Itchy & Scratchy mun raunverulegra í hans augum. 

Fjölskyldan veltir fyrir sér hver gæti hafa sent bréfin og vekur það athygli að umræður 

fjölskyldunnar snúast í kringum sjónvarpsefni. Bart trúir því ekki að neinn myndi vilja 

koma honum fyrir kattarnef, þar sem hann er það sem hann kallar sjálfur „This 

century‘s Dennis the Menace.“ Þessi fullyrðing upplýsir margt um Bart: heimssýn 

hans er að stórum hluta fengin úr sjónvarpinu, en hann er þó ekki mjög klár. Denni 

Dæmalausi var frá sömu öld og Bart, auk þess sem aðalsöguþráður Denna fjallaði um 

hversu mikið nágranni hans, Wilson, hataði hann.
93

 Abe Simpson kemur þá með 

tillögu um að fá Matlock í málið, en eftir að Mirkin tók við stjórn þáttarins varð 

samnefndur glæpaþáttur (1986-1995) tíður skotspónn The Simpsons. Eins og áður 

hefur verið sagt frá eru textatengsl tól sem geta svipt aðra texta valdi. Hér er gott 

dæmi um slíkt, en í stað þess að beita textatengslum til að svipta áhrifamiklum og 

pólitískum texta völdum, eins og sjást mun í umfjöllun á „Sideshow Bob Roberts“ 

síðar í þessari ritgerð, þá er verið að grafa undan öðrum sjónvarpsþætti með því að 

gefa í skyn að það sé einungis gamalt fólk sem hafi gaman að Matlock. Það að bæði 

Bart og Abe noti dæmi úr sjónvarpssögunni til að setja fram málstað sinn sýnir svo 

enn frekar hversu stórt hlutverk sjónvarpið leikur í lífi fjölskyldunnar og eru skýrt 
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dæmi um hvernig þátturinn notar tilvísanir í aðra sjónvarþætti að ýta undir 

persónuleikaeinkenni þeirra, sem er ákveðin birtingarmynd textatengsla.  

Með því að stíga inn í aðra kvikmyndagrein tekur þátturinn á sig nýja mynd. Paródía 

getur aldrei staðið ein heldur verður hún að stíga inn í aðra grein.
94

 Þegar The 

Simpsons stíga inn í aðra grein, þá gerir þátturinn það iðulega á mjög fagmannlegan 

máta, en þættirnir eru afar meðvitaðir um hvers kyns kvikmyndagreinar.
95

 Þar sem 

The Simpsons er teiknimynd getur þátturinn auðveldlega sett sig inn í hinar ýmsu 

hefðir, og sést það greinilega þegar Bart vaknar daginn eftir að hann fær hótunarbréf. 

Sjónarhorn „myndavélanna“ minna um margt á spennumyndir, og eru talsvert 

frábrugðin því sem venjulega sést í The Simpsons. Til að nefna dæmi um slíkt 

tilkynnir fröken Krabappel um að Bart muni verða myrtur… í leikritsuppfærslu á sögu 

Lizzie Borden, bætir hún svo við. Þegar persónur virðast ætla að hóta Bart, kemur líka 

fram skuggi á andlitum þeirra, sem vekur upp enn meiri óhug. Þegar í ljós kemur að 

persónurnar ætla ekki að hóta honum skiptirmyndavélin eldsnöggt um sjónarhorn, úr 

lágu skoti yfir í beint skot.
96

 Marge reynir sitt besta til að fá lögregluna til að hafa upp 

á þeim einstaklingi sem er að hrella Bart, en eins og svo oft í The Simpsons er 

lögreglan algerlega ráðalaus, enda eitt af meginþemum The Simpsons sú skoðun 

höfunda þáttarins að yfirvöld hafi ekki endilega hagsmuni borgara að leiðarljósi. Þetta 

sést svo aftur þegar Bob kemst auðveldlega út úr fangelsinu á reynslulausn þrátt fyrir 

að vera þakinn húðflúrum sem gefa til kynna að hann hyggist ná fram hefndum á Bart. 

Helsta áhyggjuefni reynslulausnarnefndarinnar (e. parole board) virðist jafnframt ekki 

vera að Bob gæti valdið borgurum skaða, heldur að hann blóti of mikið. Hér er því 

verið að beina spjótum gegn ritskoðun í bandarísku sjónvarpi, þar sem ofbeldi er ekki 

litið jafn miklu hornauga og ljótt orðbragð. Þegar Sideshow Bob kemur svo fram á 

sjónarsviðið fer þátturinn enn dýpra í paródíuna. Skotin minna ekki lengur bara á 

spennumyndir, heldur verða þau sértækari en áður. Þegar Bob er hleypt úr fangelsinu 

er bókstaflega allt atriðið sett fram á nákvæmlega sama hátt og í Cape Fear.
97

 

Sérstaklega skal minnast á tvö skot. Í fyrsta lagi er það skotið þar sem Bob labbar út 

úr fangelsinu, sem fangar myndatöku Scorsese myndarinnar nákvæmt. Stefið sem 

spilað er í þessu atriði hefur svo í gegnum tíðina verið spilað undir í hvert skipti sem 
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Bob kemur fram í þáttunum. Með þessu hefur The Simpsons því eflaust breytt 

upplifun og túlkun margra áhorfenda á lagstúfnum. Lagið sjálft kemur upprunalega 

fram í Cape Fear frá árinu 1962, en það var svo aftur notað í endurgerðinni. Auðvelt 

er að ímynda sér að áhorfandi sem þekkir vel til The Simpsons, en ekki jafn vel til 

kvikmynda Scorsese reki upp stór augu þegar tónlist sem hann tengir við Sideshow 

Bob kemur fram í þessari spennumynd. Þarna má sjá hvernig texti sem kemur á eftir, í 

þessu tilfelli þátturinn „Cape Feare,“ hefur áhrif á upplifun áhorfanda á eldri texta.  

Hitt atriðið sem vert er að tala um er frægt atriði myndarinnar þar sem Max Cady 

(Robert De Niro), ilmennið í Cape Fear, truflar fjölskylduna í kvikmyndahúsi með 

stórum vindli og háværum hlátri og er það sett fram á nýjan máta í „Cape Feare.“ Það 

sem vekur ef til vill helst athygli meðvitaðs áhorfanda er að í skotinu er greinilegt að 

kvikmyndin sem Bob horfir á er úr fókus, en slíkt stílbragð kemur nánast aldrei fyrir í 

The Simpsons, og er það einungis gert til að setja fram nánari tengsl við Cape Fear.
98

 

Einnig er vísað í myndina Night of the Hunter (Robert Mitchum, 1954), þar sem 

Sideshow Bob er með samskonar tattú og Harry Powell, illmenni þeirrar myndar, en 

vegna þess að persónur The Simpsons hafa einungis fjóra fingur stendur ekki „Love“ 

og „Hate“ á hnúum hans, heldur „Luv“ og „Hāt.“ Með því er verið að skapa brandara 

sem byggir á mismuni söguheims The Simpsons og raunveruleikanum, en krefst þó 

vitneskju áhorfandans um slík húðflúr, sama hvort sú vitneskja hafi komið úr Night of 

the Hunter eða frá einhverjum öðrum stað. 

Söguþráðurinn fylgir Cape Fear þó ekki í öllum tilfellum. Simpson fjölskyldan skráir 

sig í vitnavernd lögreglunnar, sem gerir það að verkum að fjölskyldan þarf að taka 

upp eftirnafnið Thompson og flytja í húsbát. Þau keyra að húsbátnum, en rétt eins og 

Max Cady festir Bob sig undir bílinn með belti. Þessi flutningur verður til þess að 

þátturinn stígur út fyrir sögusamfelluna. Upphafsstef þáttarins er sýnt, en með þeim 

breytingum að fjölskyldan býr nú í húsbátnum, og í stað upphafstitilsins The Simpsons 

kemur í staðinn The Thompsons.
99

 Þar er í raun verið að setja umritaðan texta 

samkvæmt skilgreiningu Genettes,
100

 sem er þessi nýja útgáfa af upphafsstefinu, inn í 

umritaðan texta, sem er þátturinn „Cape Feare.“ 
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Eitt frægasta atriði í sögu The Simpsons fylgir hér á eftir. Sideshow Bob stígur undan 

bílnum, og stígur strax á hrífu sem skellist beint í andlitið á honum. Eftir að hafa 

jafnað sig stígur hann svo á átta hrífur til viðbótar. Það að Bob stígi á svo margar 

hrífur er ein hlið brandarans, en þegar áhorfandinn hefur meðtekið þær upplýsingar 

sem höfundar þáttarins tala um á umtalshljóðrás þáttarins, að þátturinn hafi verið of 

stuttur, og Bob látinn stíga svo margar hrífur til þess eins að lengja þáttinn verður 

hægt að skilja atriðið á fleiri vegu. Þar má sjá dæmi um hvernig slíkur 

innrömmunartexti (e. paratext) hefur áhrif á upplifun áhorfandans. Á slíkum 

umtalsrásum eru alls kyns upplýsingar sem geta haft áhrif á upplifun þáttarins. Fyrir 

mjög ákafa aðdáendur þáttarins eru þær því líklega mjög góð leið til að auka áhuga 

þeirra á því að kaupa seríurnar til einkaeigu. 

Í lok þáttarins er Bob loks handtekinn eftir að hafa sungið allan söngleikinn HMS 

Pinafore eftir Gilbert og Sullivan fyrir Bart. Uppsetning Bob á HMS Pinafore er 

nokkuð gott dæmi um fyrstu tegund textatengsla að hætti Genette, hin svokallaða 

innlimun, þar sem söngleikurinn er í raun bókstaflega til staðar innan þáttarins. 

Söngleikurinn er langur, og báturinn endar í Springfield, þar sem lögreglan tekur á 

móti þeim. Það er þó ekki vegna þess að lögreglan sinnti starfi sínu vel, heldur vegna 

þess að báturinn strandaði rétt hjá vændishúsi bæjarins, þar sem lögreglan hafði eytt 

nótinni. Gagnrýni á yfirvöld, í þessu tilfelli lögregluna, er því til staðar, jafnvel í þætti 

sem fjallar ekki beint um samfélagsleg mál.  

Með því að byggja jafn mikið og raun ber vitni á einni kvikmynd verður upplifun 

áhorfandans á þættinum háð því að hann þekki kvikmyndina. Ekki er nauðsynlegt að 

þekkja hana, en það færir áhorfið á hærra plan. Þátturinn notar menningarvitund 

áhorfandans til þess að skapa þessa frásögn, sem er klár skopstæling.  

4.1.2 Homer‘s Enemy 

Þátturinn „Homer‘s Enemy“ er 176. þátturinn af The Simpsons. Þegar hann var fyrst 

sýndur árið 1997 hafði Simpson fjölskyldan komið sér vel fyrir í menningarvitund 

áhorfenda. Bill Oakley og Josh Weinstein, þáttastjórar The Simpsons á þeim tíma 

gerðu sér grein fyrir þessu, og settu sér það markmið á þessum tíma að hafa nokkra 

þætti í hverri seríu sem gerðu tilraunir með formið,
101

 á sama tíma og þeir reyndu að 
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setja fjölskylduna aftur í forgrunn eftir æslaganginn sem Mirkin stóð fyrir.
102

 Það 

fyrsta vekur athygli er að opnunarmyndband þáttarins hefur verið stytt, enda ekki þörf 

á því að kynna staðsetninguna og þemu þáttarins sem koma fram í því. Þátturinn var í 

sinni áttundu seríu, og eðlilegt að áhorfendur þekki það sem þátturinn fjallar um. Áður 

var sagt frá því hvernig lengd opnunaratriðisins geti ráðist af því hvort þátturinn sé of 

stuttur, en það virðist ekki hafa átt við í þessu tilfelli. Í stað þess að sýna allt 

myndbandið er stokkið beint inn í stofuna, þar sem fjölskyldan hleypur að sófanum. 

Um leið og frásögn þáttarins hefst fréttaskýring þar sem sagt er frá Frank Grimes, eða 

Grimey, óvinsins sem nafn þáttarins vísar til. Sérstakir litir eru notaðir til að koma til 

skila að myndefnið á að vera gamalt, þannig að þátturinn notar vitneskju áhorfandans 

um hvernig gamalt myndefni lítur út.
103

 Þegar Grimey talar svo í fyrsta sinn vekur það 

athygli að það er Hank Azaria sem talar fyrir hann. Rík hefð er fyrir því að persónur 

sem koma aðeins fram í einum þætti í The Simpsons, en hafa þó stórt hlutverk, séu 

talsettar af gestaleikurum og því er það sérstakt að einn af leikurunum sem hafa 

fastahlutverk í þeim sé fenginn til að túlka þetta hlutverk. Það passar þó við þáttinn, 

enda er hann eitt greinilegasta dæmið um sjálfsparódíu í sögu þáttarins. Með því að 

láta einn af fastaleikurunum leika persónuna er í raun verið að koma í veg fyrir að 

hægt væri að tengja hana við aðra texta, en hugmyndin um kvikmyndastjörnu er í raun 

nátengd textatengslum, þar sem hver leikari tengist alltaf á einhvern hátt fyrri 

hlutverkum sínum.
104

 Þessi ákvörðun ýtir enn fremur undir það að The Simpsons 

fyrirbærið sjálft er skoðað í þessum þætti. 

Grimey passar ekki inn í söguheim The Simpsons. Hugmyndin á bak við þáttinn var 

sú að skoða hvað myndi gerast ef persóna úr raunveruleikanum þyrfti að eiga 

samskipti við Homer Simpson,
105

 en vert er að taka fram að á þessum tíma var Homer 

Simpson ein dáðasta sjónvarpspersóna heims, og þátturinn enn á hápunkti vinsælda 

sinna.
106

Eftir að hafa verið á dagskránni í átta ár höfðu persónurnar þróast, og 

aðstæðurnar sem fjölskyldan lenti í urðu sífellt ótrúlegri. Í fimmtu og sjöttu 

þáttaröðunum urðu aðstæðurnar sérstaklega fjarstæðukenndar,
107

 og er minnst á það í 

„Homer‘s Enemy“ þegar Homer sýnir Grimey myndir á vegg heimilis síns þar sem að 
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Homer er á tónleikaferðalagi með The Smashing Pumpkins, Homer drekkur bjór með 

Gerald Ford, Homer vinnur Grammy verðlaun og svo loks þegar Homer fór út í geim. 

Með því vekur þátturinn athygli á hversu óraunverulegar sögur hafa verið sagðar í 

honum. Þetta er sérstaklega eftirtektarvert í ljósi þess að þátturinn hafði fengið þann 

stimpil hann sýndi bandarískt fjölskyldulíf á raunverulegri máta en aðrir þættir, þrátt 

fyrir að vera teiknimyndaþáttur.
108

 Homer hegðar sér í raun ekki öðruvísi en hann 

gerir í öðrum þáttum, en Grimey vekur athygli á því hversu óraunsætt líf hans er, en 

innan söguheimsins er tilvera Homers fullkomlega rökrétt, en utan hans er hún það 

ekki, og er það í raun hluti af þróun þáttarins. Í þriðja þætti fyrstu seríu, „Homer‘s 

Odyssey,“ fær Homer vinnu sem öryggisfulltrúi (e. safety inspector) í kjarnorkuveri 

Springfield, eftir að honum tekst að sýna fram á hinar ýmsu hættur í bænum. Á þeim 

átta árum sem liðu á milli þáttanna breyttist margt í framsetningu The Simpsons, en 

Homer hélt alltaf starfi sínu sem öryggisfulltrúi, þrátt fyrir að vera ómenntaður. 

Grimey dregur fram súlurit sem sýnir að síðan Homer tók við starfinu hafi slys 

margfaldast. Með því að benda á hversu fáránlegt það er að Homer sinni því starfi er í 

raun verið að vekja athygli á óraunveruleika þáttanna, en Grimey bendir einnig á að 

Homer er ómenntaður, en þrátt fyrir það býr hann í tveggja hæða húsi og á tvo bíla. 

Með því að vekja athygli á óraunsæi lífs Homers er þátturinn að vekja áhorfandann til 

umhugsunar.  

Þátturinn er því að segja áhorfandanum að Homer, sem hann hefur tekið ástfóstri við, 

sé í raun alger hálfviti sem enginn venjulegur maður myndi nokkurtíman vilja eiga 

samskipti við. Grimey fær áhorfandann til að spyrja spurninga um fjölskylduna sem 

hann hafði ef til vill ekki íhugað áður. Hvernig stendur á því að fjölskyldan lifir svona 

góðu lífi? Þátturinn hefur vissulega í gegnum tíðina stundum reynt að skapa þá 

frásögn að fjölskyldan sé ekki svo vel stæð,
109

 en þegar litið er á tveggja hæða húsið 

sem þau búa í og báða bílana þeirra verður það greinilegt að sú framsetning stenst 

ekki raunverulega skoðun. 

Í „Homer‘s Enemy“ er þó ekki aðeins sögð sagan af Homer og Grimey, heldur er 

einnig hliðarsaga (e. subplot) þar sem Bart kaupir yfirgefna verksmiðju fyrir einn 

dollar. Sagan virðist ekki skipta neinu máli í stærri frásögn þáttarins, en sögurnar tvær 
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skarast örlítið þegar Grimey kemur í heimsókn til Homers, og fær að heyra að Bart 

eigi verksmiðju niðrí bæ. Vegna þess að áhorfandinn er vanur því að söguheimur The 

Simpsons sé ekki alveg raunsær kippir hann sér ekki upp við að Bart eignist 

verksmiðju á nauðungaruppboði, enda er hún nánast tóm og stórhættuleg. Þegar 

Grimey telur upp alla ósanngjörnu hlutina sem Homer nýtur, en ekki hann sjálfur, þá 

nefnir hann þá staðreynd að sonur Homers á verksmiðju, enda myndi slíkt aldrei 

gerast í raunveruleikanum.  

Grimey reynir svo að niðurlægja Homer með því að plata hann til að taka þátt í 

hönnunarkeppni fyrir börn. Homer gerir sitt besta í keppninni, en þegar hann stígur á 

svið til að kynna hönnun sína stendur Grimey upp og bendir á hversu heimskur 

Homer sé að hann hafi fallið fyrir þessu. Planið gengur ekki upp þar sem allir 

vinnufélagar þeirra kippa sér ekkert upp við að Homer taki þátt í keppninni. Innan 

söguheimsins er það því svo sjálfgefið að Homer sé vitlaus að þegar hann tekur þátt í 

þessari keppni fagna allir sigri hans. Grimey er gersamlega gáttaður á viðbrögðum 

samborgara sinna. Eftir að Grimey mistekst að niðurlægja Homer í síðasta skipti 

gengur hann því af göflunum. Hann gerir alls kyns hluti sem venjulega væru ekki vel 

séðir í samfélaginu, en Homer myndi komast upp með. Það síðasta sem hann gerir er 

að taka utanum rafmagnsvíra, sem verður til þess að hann deyr. Söguheimur The 

Simpsons er því svo fáránlegur að venjuleg manneskja gæti ekki lifað hann af. Í 

jarðarför Grimeys sofnar Homer og kallar á Marge að skipta um stöð í sjónvarpinu, 

sem vekur mikla kátínu meðal gestanna. Þar með er gefið til kynna að allt sé komið í 

sama horf í Springfield. Þó að hægt sé að finna einhverja þróun á söguheiminum sem 

færist yfir á framvindu þáttaraðarinnar,
110

 þá er hér verið að benda á það að flestir 

atburðir einstakra þátta hafa lítil áhrif á þá þætti sem fylgja á eftir.  

Það sem gerir þennan þátt sérstakan er því að hegðun Homers er í raun alls ekkert 

frábrugðin venjulegri hegðun hans, en með því að hafa persónu sem hamrar svona á 

því setur það áhorfandann í þá stöðu að hann verður aðeins að hugsa sinn gang. Áður 

en þessi þáttur kom út höfðu áður komið út hátt í tvöhundruð þættir sem gáfu það í 

skyn að Homer væri frábær náungi, en svo birtist Grimey í þessum eina þætti, með 

það eitt að takmarki að benda áhorfandanum á hversu röng ályktun það er. Öfugt við 

marga þætti er þekking á söguheiminum nánast skylda til þess að áhorfandinn skilji 

hvers vegna þátturinn er sérstakur. Á meðan „Cape Feare“ notaði textatengsl til að 
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skapa tengingu við ytri texta, snúast tengslin í „Homer‘s Enemy“ frekar að þættinum 

sjálfum. Þátturinn bendir á hversu óþolandi Homer væri í raun og veru og það sem 

meira er, hann færir rök fyrir því af hverju áhorfandanum ætti að finnast það líka, þó 

að handritshöfundarnir hafi haft sérstaka ánægju af því að koma honum fyrir 

kattarnef.
111

 Hægt væri að flokka þáttinn sem útslitun á The Simpsons, þar sem 

þátturinn er í raun greining á þáttaröðinni.  

4.1.3 Sideshow Bob Roberts 

„Sideshow Bob Roberts“ er annar þáttur þar sem persónan Sideshow Bob er í 

forgrunni, en í þetta skiptið er nálgunin talsvert frábrugðin þeirri sem sást í „Cape 

Feare.“ Í þessum þætti kemur fram annað einkenni Sideshow Bob, en hann er 

gallharður Repúblíkani. Það getur ekki talist tilviljun að stærsta illmenni 

þáttaraðarinnar, og sá sem oftast hefur reynt að myrða fjölskyldumeðlim, sé 

hægrisinnaður, enda er The Simpsons frekar vinstrisinnaður þáttur.
112

 Í þessum þætti 

kemur greinilega fram hvernig The Simpsons notar textatengsl til að láta í ljós 

pólitískar skoðanir auk þess að grafa undan áhrifum annara texta.  

Í upphafi þáttarins er Homer að hlusta á útvarpsþátt, ekki sjónvarpsþátt eins og venjan 

er. Þátturinn sem hann hlustar á er íhaldssamur stjórnmálaþáttur með 

þáttastjórnandanum Birch Barlow, en ekki fer á milli mála að þar er verið að vísa í 

útvarpsþátt Rush Limbaugh, The Rush Limbaugh Show. Aðstandendur þáttanna tala 

reyndar um það að Barlow sé ekki byggður á neinum raunverulegum einstaklingi, og 

sérstaklega ekki Limbaugh, í umtalshljóðrás á DVD útgáfu þáttarins.
113

 Þeir gefa þó í 

skyn að ummæli þeirra séu einungis til þess að koma í veg fyrir lögsókn af hálfu 

Limbaugh, þannig að auðvelt er að sjá að orð þeirra um Barlow eru ekki sönn. Með 

því að setja fram þeirra eigin útgáfu af Limbaugh, sem er greinilega ótraustvekjandi 

og hefur hag hins almenna borgara alls ekki fyrir stafni er verið að reyna að 

gengisfella Limbaugh sjálfan, og það sem meira er, það er gert án þess að minnast 

nokkurtíman á hann. Þannig nota þættirnir þekkingu áhorfandans til að hafa áhrif á 

hvernig hann les út úr þessum söguþræði. Áhorfendur sem þekkja ekki til Limbaughs 
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sjá bara íhaldssaman karl sem er partur af þættinum, en frásögnin færist upp á hærra 

plan fyrir þá sem þekkja til. 

Vinnufélagar Homers, Lenny og Carl, sem hafa í gegnum þáttaröðina verið sýndir 

sem nokkuð venjulegir menn, eru ekki hrifnir af þættinum. Homer, sem er að 

sjálfsögðu holdgervingur hins bandaríska neytanda
114

 er hinsvegar hrifinn af honum, 

og gengur svo langt að gera lítið úr fólki sem kýs. Á sama tíma er borgarstjóri 

Springfield, „Diamond“ Joe Quimby að hlusta á þáttinn. Barlow kallar Quimby öllum 

illum nöfnum, en það sem Quimby tekur til sín er að hann er kallaður ólæs, en hann 

segir reiðilega að það eigi ekki lengur við sig. Hann tekur það hinsvegar ekkert nærri 

sér að vera ásakaður um skattsvik og framhjáhald, en Quimby er ákveðin umritun á 

karlmönnum Kennedy ættarinnar, og ekki síst John Kennedy, sem var að sögn 

annálaður kvennabósi. 
115

  

Fjölskyldan er sýnd hlusta á Barlow á ýmsum stöðum. SLisa og Homer hlusta þá á 

Barlow meðan þau keyra, og hringir Bob þá í útvarpsþáttinn. Lisa þekkir röddina og 

tilkynnir Homer að Sideshow Bob sé að hringja inn, en hann kannast ekki við nafnið. 

Lisa útskýrir þá hver það er, en það áhugaverða við útskýringuna er að Lisa tekur 

fram að Bob hafi fyrst verið handtekinn árið 1990, árið sem fyrsti Bob þátturinn var 

sýndur. Með því að nefna ártalið er Lisa því að tala beint við áhorfandann, þar sem 

innihald ræðu hennar fjallar um flæði tíma utan söguheimsins. Þrátt fyrir að The 

Simpsons sé í raun línuleg frásögn þar sem atburðir fyrri þátta hafa einhver áhrif á 

atburði þeirra þátta sem á eftir koma, eins og greinilegt er í þessu tilfelli, þar sem Bob 

er enn í fangelsi eftir síðasta glæp sinn, þá er reynt að vekja ekki athygli á því að 

tíminn líði þrátt fyrir að ýmsar tækninýjungar komi fram. Þannig eru persónurnar jafn 

gamlar í þáttum sem komu út árið 1992 og þær eru í þáttum sem komu út á þessu ári. 

Ræða Lisu er til þess fallin að upplýsa þá áhorfendur sem ekki hafa séð alla þættina 

um Sideshow Bob.  

Enn heldur gagnrýni á íhaldsöm öfl í Bandaríkjunum áfram þegar Bob tilkynnir í þætti 

Barlow að hann sé í fangelsi. Athyglisvert er hveru slæmt ástandið er í fangelsinu, en 

miklar óeirðir eru í gangi. Barlow hneykslast gríðarlega, og telur upp þrjá einstaklinga 

sem hann segir einnig vera í fangelsi án þess að hafa átt það skilið. Þessir þrír 
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einstaklingar eru Oliver North, sem var lykilpersóna í Íran-Contra skandalnum, þar 

sem Bandaríkin seldu ólöglega vopn til Íran til að fjármagna uppreisnarliða í 

Níkaragva,
116

 Stacey Koon, einn af lögreglumönnunum sem beittu Rodney King 

lögregluofbeldi,
117

 og Joe Camel, teiknimyndafígúra sem notuð var til að 

markaðssetja sígarettur til barna og unglinga.
118

 Allir þrír voru þessir einstaklingar 

mjög umdeildir. Barlow tekur í kjölfarið þá afstöðu að Bob sé pólitískur fangi, og 

biðlar til almúgans að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að frelsa hann. Í kjölfarið 

er forsíða bæjarblaðsins sýnd, þar sem frelsun Bob er orðið stærsta pólitíska mál 

Springfield. Quimby lætur undan þrýstingi og gefur Bob uppreisn æru. Þegar Bob 

hefur verið hleypt úr fangelsi er sögusviðið fært yfir í höfuðstöðvar 

Repúblíkanaflokks Springfield, þar sem verið er að halda fund til að ákveða 

borgarstjóraefni flokksins.  

Viðstaddir fundinn eru nokkrar persónur úr þáttunum. Fundarstjóri er C. Montgomery 

Burns, helsta illmenni þáttanna. Ekki ætti það að koma á óvart, en Burns er nánast 

gangandi holdgervingur peningaafla í þáttunum. Aðrir einstaklingar sem eru látnir 

vera fulltrúar Repúblíkanaflokksins eru lögfræðingur, olíubarón frá Texas, og 

hasarmyndastjarnan McBain. Eins og áður sagði er hann byggður á Arnold 

Schwarzenegger, sem hefur um árabil verið viðloðandi Repúblíkanaflokkinn, og það 

löngu áður en hann fór í framboð fyrir hann.
119

 Einnig situr vampíra við borðið, sem 

ýtir enn fremur undir illskuna, á sama tíma og það undirstrikar þann fáránleika sem 

teiknimyndaformið býður upp á. Rétt eins og talað var um í 2. kafla að tónlist úr Star 

Wars var notuð til að gefa í skyn illsku og ádeilu á valdastéttina, er hér verið að nota 

myndmál til að miðla sömu skilaboðum.
120

 Síðasti fundargesturinn er svo 

fjölskyldulæknirinn Dr. Hibbert.
121

 Höfuðstöðvarnar eru kastali sem minnir helst á 
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kastala Drakúla greifa. Til að það fari ekki framhjá neinum áhorfanda að hér sé verið 

að ýja að því að forysta flokksins sé ill þá eru alls kyns hljóðum bætt inn í skotið, á 

borð við úlfagól og krybbur. Flokkurinn kýs Bob sem frambjóðanda sinn, og gengur 

hann inn í herbergið klæddur bandaríska fánanum.
122

 Hann er strax sendur í 

kappræður um menntamál, sem kallaðar eru „vandlega kóreografaður 

fjölmiðlaatburður“ af Skinner skólastjóra. Með þeirri fullyrðingu eru höfundar 

þáttarins að gera lítið úr slíkum atburðum og að gefa í skyn að pólitískar kappræður 

séu ekki endilega besta leiðin til að komast að málefnum frambjóðenda, þar sem 

fjölmiðlar hafi of mikla stjórn á þeim. Kappræðurnar eru haldnar í Grunnskóla 

Springfield, þar sem Bob notar reynslu sína sem trúður til að vinna börnin á sitt band. 

Það er vert að taka það fram, að það sem Bob gerir hér, er í raun það sama og The 

Simpsons gerir reglulega, að nota gamanmál til að koma málefnum á framfæri. Bob 

ræðst hinsvegar frekar á Quimby sjálfan, frekar en málefni hans. Svar Lisu og Bart 

við því er að leggjast enn lægra, með því að faðma Quimby, og lesa upp málefni hans 

með barnarödd og gervibrosi. Í þessu skoti má sjá fréttahaukinn Kent Brockman, sem 

er gjarnan málpípa þáttarins í ádeilu sinni á bandarískan fréttaflutning,
123

 en 

fréttaflutningurinn þar í landi hefur mjög oft sín eigin pólitísku markmið.
124

 

Auglýsingar eru sýndar frá báðum frambjóðendunum. Auglýsing Quimbys, sem á að 

sannfæra fólk um að kjósa hann frekar en Bob, er full af mjög ómerkilegum afrekum 

hans á kjörtímabilinu, sem passar við þá umfjöllun um auglýsingar í The Simpsons 

sem fram kom í 3. kafla. Auglýsingar Repúblíkanaflokksins og Bob eru mun 

grimmari en auglýsingar Quimby. Bob snýr upp á ákvörðun Quimby að hleypa honum 

úr fangelsi, með því að ásaka hann um að hafa náðað Bob sjálfan. Með þessum 

auglýsingum ná höfundar þáttarins að slá tvær flugur í einu höggi, þar sem þeim tekst 

að ráðast á auglýsingamenningu Bandaríkjanna á sama tíma og þeir ráðast á 

stjórnmálahreyfingarnar.  

Kosningabaráttan nær svo hámarki í sjónvarpskappræðum.
125

 Kappræður Quimby og 

Sideshow Bob eru að miklu leyti umritun á frægum kappræðum úr sögu 

Bandaríkjanna. Quimby er fölur og veiklulegur, rétt eins og Richard Nixon var þegar 
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hann atti kappi við John F. Kennedy árið 1960 í fyrstu sjónvörpuðu kappræðum 

Bandaríkjanna.
126

 Bob tekur hinsvegar við hlutverki Kennedy, þar sem hann heillar 

áhorfendur með tilsvörum sínum. Birch Barlow ásakar Quimby um að vera hlynntur 

vægum dómum á glæpamönnum, en biður Quimby svo að ímynda sér árás á 

fjölskyldu hans, en þegar Quimby stöðvar Barlow í miðri ræðu og spyr hreint út hver 

spurningin sé, fær hann svarið að spurningin sé um fjárlögin. Atriðið er byggt á frægri 

spurningu sem frambjóðandinn Michael Dukakis fékk, þar sem hann var spurður 

hvort hann myndi vera fylgjandi dauðarefsingunni ef eiginkonu hans væri nauðgað. 

127
 Þegar Quimby tekst ekki að svara spurningunni er eld varpað á sjónvarpsskjáinn til 

að vekja upp þá ímynd að Quimby sé djöfullinn sjálfur. Hér er því verið að nota 

bandaríska stjórnmálasögu sem grunn í söguþræði þáttarins. Þátturinn gerir ekki 

endilega þá kröfu að áhorfandinn þekki pólitískt landslag Bandaríkjanna, en ef hann 

gerir það þá dýpkar það lestur hans á efninu.  

Kjósendur eru svo sýndir kjósa Bob af heimskulegum ástæðum, og Bob vinnur með 

100% atkvæða gegn 1%.
128

 Kosningastofa Bob er tekin upp úr Citizen Kane¸ (Orson 

Welles, 1941) nema í stað þess að flytja þrumandi ræðu úr púltinu, brestur Bob í 

manískan hlátur, sem sérfræðingar sjónvarpsstöðvarinnar Channel 6 túlka einfaldlega 

sem gleðihlátur. Lýsingin í þessu atriði er líka nokkuð sérstök, en The Simpsons er 

yfirleitt með nokkuð hlutlausa lýsingu. Hér er hinsvegar hálft andlit Bob þakið 

skugga,
 129

 en eins og áður segir gerir teiknimyndaformið þættinum mjög auðvelt að 

stíga inn í stíl annara greina, enda er ódýrara að teikna svið í anda Kane, en það er að 

byggja það.  

Bob lætur hendur standa fram úr ermum eftir að hafa verið kosinn borgarstjóri. Hann 

hefur strax framkvæmdir á Matlock hraðbrautinni, en sér jafnframt til þess að Bart er 

sendur aftur í leikskóla. Lisa setur sér það markmið að komast að því hvort Bob hafi 

svindlað til að vinna kosningarnar. Þátturinn tekur núna mörg stef úr kvikmyndinni 

All the President‘s Men (Alan J. Pakula, 1976). Lisa kallar meira að segja eftir 

samanburðinum, þegar hún segir að hún og Bart séu alveg eins og Woodward og 
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Bernstein, aðalpersónur myndarinnar og helstu uppljóstrarar Watergate hneykslisins. 

Hérna færist sviðsljós þáttarins í meira magni á Lisu. Lisa hefur einmitt í gegnum 

tíðina verið málpípa þáttarins í samfélagsmálum.
130

 „Sideshow Bob Roberts“ er eins 

og nafnið gefur til kynna Sideshow Bob þáttur, sem gefur til kynna að Bart ætti að 

vera í aðalhlutverki, sem verður líklega til þess að hann fylgir Lisu hvert sem hún fer í 

þessum þætti. Með því að nota sjónræn stef úr mjög frægri mynd um eitt stærsta 

stjórnmálahneyksli síðari ára,
131

 Watergate hneykslið, þá tengir þátturinn 

umfjöllunarefni sitt við þann skandal. Það sem meira er, þátturinn tengir hneykslið við 

Rush Limbaugh, með því að bendla holdgerving hans við hneyksli innan þáttarins. Þar 

með er þátturinn að nota bandaríska stjórnmálasögu og þekkingu áhorfandans á henni 

til þess að draga úr áhrifum einnar háværustu raddar íhaldssamra afla í landinu á þeim 

tíma sem þátturinn kom út.  

Börnin komast þó að því að Barlow stóð á bakvið kosningasvindlið, þegar Smithers, 

aðstoðarmaður Herra Burns, kemur þeim á slóðina, enda stangast íhaldssamar 

skoðanir Barlows á við lífsstíl hans. Þegar Lisa hefur svo uppljóstrað hvernig Bob og 

félagar svindluðu í kosningunum, kemur forsíða dagblaðsins The Springfield Shopper 

á skjáinn. Á forsíðunni má sjá að í leiðara dagsins er spurt hvort það sé einhver ástæða 

til að banna dauðum dýrum að kjósa, sem gefur það til kynna að Springfield Shopper 

sé hægrisinnað blað, og sé þar af leiðandi að reyna að réttlæta kosningasvindl Bob.  

Í dómssalnum reyna Lisa og Bart að fá Bob til að játa á sig glæpinn en Bob gefur sig 

ekki. Hinsvegar eru einungis þrjár mínútur eftir af þeim tuttugu og tveim sem 

þátturinn er venjulega, þannig að lausnin hlýtur að vera í sjónmáli. Undir lokin færist 

frásögnin frá því að byggja á All the President‘s Men yfir í A Few Good Men, (Rob 

Reiner, 1992) þar sem Bob tekur að sér hlutverk Jack Nicholson. Eftir örstutta 

yfirheyrslu játar Bob allt, undir því yfirskini að bærinn þrái innst inni að Repúblíkani 

fari með völdin. Bob er þó samt stungið í steininn. Fangelsið sem hann er settur í fyrir 

þennan glæp er þó talsvert frábrugðið því fangelsi sem sást í byrjun þáttarins. Aftur er 

hér komin beitt gagnrýni á bandarískt samfélag, þar sem gefið er í skyn að 

hvítflibbaglæpamenn með tengsl innan stjórnmálaflokka fá mun þægilegri refsingu en 

aðrir glæpamenn.  
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Textatengsl geta eins og sést tekið á sig alls kyns form, hvort sem um er að ræða 

paródíur á ákveðnum kvikmyndahefðum, einstökum kvikmyndum, hliðartextum sem 

móta lesturinn, sjálfsskoðun og sem tól til að tengja saman áður ótengda texta. 

Teiknimyndaformið fellur einstaklega vel að slíkri notkun, þar sem möguleikar 

formsins bjóða upp á svo margslungna framsetningu. 
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5. Niðurstaða og lokaorð 

Niðurstaðan er að Simpsons er lýsandi dæmi um hvað felst í hugtakinu textatengsl, 

allt tengist hverju öðru og því víðtækara sem menningarlæsi áhorfandans er því 

ítarlegri verður lestur hans á þættinum og þar af leiðandi skilur hann fleiri brandara og 

nýtur þátturinn sín betur. Simpsons beitir textatengslum á fjölbreyttan hátt. Stundum 

beinir hann sjónum sínum inn á við, þar sem tengslin verða við þáttinn sjálfan. Þetta 

sést greinilegast í „Homer‘s Enemy, en þó er einnig hægt að sjá þannig beitingu í 

hinum þáttunum sem fjallað var um, til dæmis þegar Bart talar um að hann sé Denni 

Dæmalausi þessarar aldar, sem er fullyrðing sem hljómar kannski ekki svo galin í 

fyrstu, en verður fáránlegri því meira sem pælt er í henni. Textatengslin eru einnig 

notuð til að tengja við texta utan þáttsins, eins og sést hvað greinilegast í „Cape 

Feare.“ Í „Sideshow Bob Roberts“ notar þátturinn svo tengsl við bæði 

raunveruleikann og aðra skáldaða texta til að setja fram pólitískar skoðanir sínar. 

Vitneskja áhorfandans á Watergate hneykslinu er til dæmis notuð til að gengisfella 

skoðanir útvarpsmannsins Rush Limbaugh. Þessar þrjár mismunandi beitingar 

textatengsla eru ekki endilega tæmandi flokkun sem hægt er að færa allar tegundir 

textatengsla heimsins í, en þær koma að gagni hér. 

Þáttur sem byggir jafn mikið á þéttofnum textatengslum og The Simpsons á kannski 

enn betur við áhorfendur dagsins í dag en hann gerði þegar hann kom fyrst fram á 

sjónarsviðið. Þeir textar sem vísað er í innan hvers þáttar eru aðgengilegri en nokkru 

sinni áður, og eru kvikmyndir Scorsese jafnt og kappræður Nixons aðeins örfáum 

músarsmellum frá hverjum hugsanlegum áhorfanda. Það gæti jafnvel hugsanlega að 

hluta til útskýrt langlífi þáttarins. Ef allra fyrstu seríur þáttarins eru skoðaðar kemur í 

ljós að textatengslin voru ekki jafn áberandi og síðar, og má segja að notkun þáttarins 

á þeim hafi aukist með auknum vinsældum þáttarins, á sama tíma og samfélagið gekk 

í gegnum miklar tækniframfarir með tilkomu internetsins. Textatengsl hafa alltaf verið 

til, en hugsanlegt er að með greiðari aðgangi lesandans að hvers kyns textum séu þau 

stærri hluti af upplifun hans. 
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