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Ágrip 

Í þessari ritgerð verður litið á fantasíubókaröðina Söngur um ís og eld (e. A Song of Ice 

and Fire) og hetjuför einnar aðalpersónunnar, Daenerys Targaryan, skoðuð. Lagt verður 

út af kenningum Joseph Campbell um hina sameginlegu goðsögn (e. Monomyth) og 

sagnabyggingu hetjufararinnar (e. The heroes journey) og athugað hvort, og þá að hvaða 

leiti, saga Daenerys Targaryan samræmist þeim hugmyndum. Við þá athugun verður 

heimurinn sem birtist í bókaröðinni skoðaður í ljósi kjarnsagnarkenningar Campbells og 

tengsl goðsagna og fantasíubókmennta gaumgæfð. Sérstakri athygli verður beint að því 

hvaða áhrif kyn hetjunnar hefur á för hennar í gegnum bókaröðina í þeim heimi sem þar 

er skapaður. Hvort, og þá afhverju, það hafi afgerandi áhrif á hvaða stefnu hún taki og 

hvort saga hennar falli að hinni sameiginlegu goðsögn. Sjónum verður beint að 

spurningunni hvort hetjuförin sé önnur eftir því hvort kven- eða karlhetjur fari í hana og 

leitast við að svara henni út frá hetjuför Daenerys Targaryan. 
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Inngangur 

Fyrsta bókin í fantasíubókaröðinni Söngur um ís og eld (e. A Song of Ice and Fire) eftir 

bandaríska rithöfundinn George R.R. Martin kom út árið 1996. Í fyrstu átti sagan að 

koma út í þremur bókum en síðan hefur tognað úr þræðinum og nýjasta bókin, sem kom 

út árið 2011, var sú fimmta í röðinni. Til stendur að tvær bækur bætist við og að 

bókaröðin endi í sjö bókum. Síðustu tveggja bókanna er beðið með mikilli eftirvæntingu 

enda Söngur um ís og eld einhver allra vinsælasta saga sinnar tegundar sem út hefur 

komið. Viðtökur bókaraðarinnar hjá gagnrýnendum hafa einnig verið jákvæðar og 

Martin meðal annars verið kallaður hinn bandaríski Tolkien, en frægasta verk J.R.R. 

Tolkien, Hringadróttinssaga (e. Lord of the Rings) hefur verið nokkurskonar gullinsnið 

fantasíubókmennta síðan hún kom út árið 1954. Fyrir fantasíuhöfund fæst því varla 

meira lof. 

 Söngur um ís og eld er þó alls engin eftiröpun Hringadróttinssögu þrátt fyrir að 

ýmis yfirborðslíkindi kunni að vera með verkunum. Í raun er það frekar á hinn veginn 

því Martin hefur sagt í viðtölum að þrátt fyrir að Tolkien sé hans helsta fyrirmynd á 

ritvellinum hafi hann verið orðinn þreyttur á því hvernig komið var fyrir arfleifð Tolkien 

í fantasíubókaheiminum, endalausar eftirlíkingar og einfaldanir, og hann hafi viljað gera 

eitthvað nýtt í sínum skrifum.
1
 Það tókst svo sannarlega með Söng um ís og eld og 

seríunni hefur verið hampað fyrir djúpa persónusköpun, siðferðislega margræðni og 

frumleika sem lengi vel hafa ekki verið talin aðalsmerki fantasíubókmennta. 

Fantasíubókmenntir hafa löngum liðið fyrir það að vera formúlukenndar, fyrirsjáanleg 

tilbrigði við vel þekkt stef, og því ekki oft sem þær hafa verið teknar alvarlega eða náð 

að brjótast út fyrir sinn sérsniðna markað. Hvort tveggja hefur bókaröð Martins hins 

vegar gert og er í dag orðin fjöldamenningarfyrirbæri á heimsmælikvarða. Þar leikur 

sjónvarpsþáttaröðin sem gerð var eftir bókunum lykilhlutverk en hún fór í loftið árið 

2011 og síðan þá hefur ekkert lát virst ætla verða á vinsældum alls sem tengist Söng um 

ís og eld.
2
 

 Söngur um ís og eld er fantasía sem gerist í hinum sjö konungsríkjum Vesturóss 

og segir frá valdabaráttunni um Járnhásætið. Inn í þá frásögn fléttast svo ótal 

söguþræðir lífs og örlaga litskrúðugs flokks sögupersóna, þar og í grannríkjunum  

                                                
1 Gilmore: George R.R. Martin: The Rolling Stone Interview. 
2 George R.R. Martin vann sjálfur lengi vel sem handritshöfundur fyrir sjónvarp og mögulega þess vegan 

sem verkið hefur legið svo vel við þýðingu yfir í þann miðil og vinsældirnar verið eftir því. 
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Bravós og Austurósi. Í bókaröðinni er engin ein aðalpersóna sem fylgt er frá upphafi til 

enda heldur er hún sögð frá sjónarhorni nokkurra mis veigamikilla persóna sem lifa 

mislengi af í hörðum heimi sögunnar. Þetta hentar vel hinni víðfeðmu sögu sem verið er 

að segja því þetta gefur lesandanum færi á að fylgjast með atburðarrásinni á mörgum 

stöðum án þess að þurfa að fórna þeirri nánd og innlifun sem felst í að lesa sögu sem 

sögð er í gegnum sjónarhornspersónur. Framan af eru flestar sjónarhornspersónurnar úr 

Stark fjölskyldunni svo það mætti ef til vill segja að Stark fjölskyldan sé í hlutverki 

aðalpersónu, frekar en bara einn einstaklingur. Þetta á þó aðeins við að því leyti sem 

sagan er saga af valdabaráttu mismunandi ætta um ríkið
3
 en það væri mikil einföldun að 

segja að það væri eina umfjöllunarefni sögunnar, svo að staða Stark fjölskyldunnar sem 

aðalsögupersónu er umdeilanleg. 

 Daenerys Targaryan, sú persóna bókaraðarinnar sem hér verður fjallað um, er 

önnur persóna sem getur gert tilkall til þess að kallast aðalsögupersóna bókaraðarinnar. 

Hún, líkt og Stark fjölskyldan, er kynnt til sögunnar í fyrstu bókinni en ólíkt þeim er hún 

ekki beinn þátttakandi í því sem virðist vera aðal söguþráðurinn, hún er ekki einu sinni 

stödd á Vesturósi. Hún er kynnt á Bravós-eyjum og ferðast þaðan lengra frá Vesturósi og 

sögumiðjunni eftir því sem á líður. Hún ferðast til Austuróss í fyrstu bókinni og er þar 

enn þegar sagan er komin fram í fimmtu bók. Þrátt fyrir þetta er hún gríðarlega 

mikilvæg persóna í sögunni, hún er réttborinn erfingi Járnhásætisins og sem slík hefur 

hún áhrif á atburðarásina á Vesturósi þó ekki sé nema óbeint. Hún er ekki einungis 

mikilvæg persóna fyrir söguþráð bókaraðarinnar heldur einnig fyrir heim Söngs um ís 

og eld. 

 Mikilvægi Daenerys Targaryan sem sögupersónu í Söng um ís og eld felst að 

miklu leyti í því að í þessari nýstárlegu fantasíusögu er hún það sem kemst næst því að 

vera hefðbundin, formúlu fantasíuhetja, að því undanskildu að hún er kvenkyns. Það er 

umhugsunarvert að það þyki í frásögu færandi árið 2014 að söguhetja sé kvenkyns, en 

er það engu að síður, vegna þess hvernig hetja hún er og í hvaða bókmenntagrein hún 

birtist. Sökum hinnar áður nefndu formúlubyggingar fantasíubókmennta hefur hún 

iðulega getið af sér keimlíkar hetjur, langoftast karlkyns, og fantasíuhetjan er orðin 

staðalímynd svo að lesandinn tekur eftir breytingum út frá formúlunni. Hér á eftir  

                                                
3 Að miklu leyti er þetta saga um valdabröllt, svik og pólitík, enda innblásturinn að sögunni að nokkru 
sprottin úr sögulegum atburðum Rósastríðsins á Englandi á árunum 1455 til 1487 og segist Martin hafa 

gælt við þá hugmynd þegar hann hóf fyrst að skrifa verkið að það yrði söguleg skáldsaga byggð á þeim 

atburðum. Gilmore: George R.R. Martin: The Rolling Stone Interview. 
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verður rýnt í þessa formúlu með aðstoð bókar bandaríska goðsagnafræðingsins Joseph 

Campbell, Hetjan með þúsund andlit (e. The Hero with a Thousand Faces), sem kom 

fyrst út árið 1949, þar sem hann greinir för hetjunnar í goðsögnum veraldarinnar og 

dregur fram sameiginleg einkenni þeirra og hlutverk í goðafræði og þjóðsögum ólíkra 

þjóða. Yngri femínískir fræðitextar verða notaðir til mótvægis og dýpri skilnings á 

kvenkyns hetjum í fantasíubókmenntum. Söguhetjan Daenerys Targaryan verður borin 

saman við þessa hetjuímynd og athugað hvort og þá að hvaða leiti för hennar og 

hlutverk í fantasíuheimi Söngs um ís og eld samræmist hetjuformúlunni og hvort kyn 

hennar sér þar áhrifaþáttur. Fjallað verður um stöðu persónu hennar og hlutverk sem 

hetju með sérstakri áherslu á fantasíuheiminn og formúluna sem liggur að baki 

fantasíum. 

 

 

Fantasían, heimur hennar og Söngur um ís og eld 

Áður en hægt verður að greina hetjuför Daenerys um fantasíuheim Söngs um ís og eld út 

frá téðum forsendum er hinsvegar nauðsynlegt að skoða fantasíur sem bókmenntagrein 

ögn nánar. Til þess að átta sig á því hvernig fantasía Söngur um ís og eld er og hvaða 

hlutverki persóna Daenerys gegnir í sögunni er mikilvægt að glöggva sig á virkni 

fantasíubókmennta og byggingu þeirra. Sem fantasía er bókaröðin um margt merkileg 

því hún bæði kollvarpar mörgum viðteknum venjum úr þessari bókmenntagrein en 

vinnur á sama tíma mjög meðvitað með hefðina og uppfyllir nánast öll skilyrði sígildra 

fantasíusagna. Til þess að útskýra þessa fullyrðingu verður ljósi brugðið á 

fantasíuhefðina og grennslast fyrir um hvers vegna Söngur um ís og eld er nýstárleg og 

hvernig hún vinnur úr arfi hefðarinnar. 

 Fantasían er mjög margslungin bókmenntagrein og fjölbreyttari en kann að 

virðast við fyrstu sýn. Skilgreining fantasíuhugtaksins er mjög svo á reiki og erfitt að 

finna eina góða skilgreiningu sem nær utanum allan fjölbreytileikann sem finnst innan 

bókmenntagreinarinnar. Flestar nákvæmar skilgreiningar ná einungis yfir ákveðna 

undirflokka og umfangsmeiri umfjöllun en þessa þyrfti til að rekja þær allar og að gefa 

fullkomna mynd af fantasíubókmenntum og sögu þeirra. Hér verður því tæpt á því 

helsta, svo sem stóru straumunum, almennu skilgreiningunum og helstu hugmyndunum 

sem mótað hafa bókmenntagreinina og fræðilegar viðtökur hennar frá því að  
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fantasíugreinarheitið var tekið í notkun á sjöunda áratug tuttugustu aldarinnar
4
 og fram 

til dagsins í dag. 

 Í grein frá árinu 2004 fjallar kanadíski rithöfundurinn og 

bókmenntafræðingurinn Greg Bechtel um þróun fræðilegrar gagnrýni á 

fantasíubókmenntir og skiptir henni í þrjá flokka; Todorov-ískar, Tolkien-ískar og 

dulspekilegar-nálganir.
5
 Þessi flokkun nýtist einnig til þess að gefa mynd af fantasíum 

sem bókmenntaformi og kynna hugtök sem hér verða notuð áfram. Stuðst verður við 

þessar þrjár nálganir Bechtel í umfjöllun um fantasíubókmenntir því að þær eiga allar að 

einhverju leiti við um Söng um ís og eld og gefa því hugmynd um stöðu bókaraðarinnar 

bæði með tilliti til fræðihefðarinnar og bókmenntagreinarinnar. 

 Eitt sem allar þessar nálganir eiga sameiginlegt er að tilgreina hið yfirnáttúrulega 

eða ómögulega sem skilgreinandi atriði á fantasíum. Samkvæmt þeim öllum þarf hið 

yfirnáttúrulega að koma við sögu í fantasíunni með einum eða öðrum hætti til þess að 

hún flokkist sem slík. Margir hafa reynt að útskýra nákvæmlega aðkomu hins 

yfirnáttúrulega eða ómögulega að sögunni og nota hlutverkið sem það gegnir til þess að 

útskýra hvað gerir söguna að fantasíu. Þetta á við um fyrstu bókina sem helguð var 

greiningu á fantasíubókmenntum en hún kom út árið 1970. Bókina skrifaði fransk-

búlgarski sagnfræðingurinn Tzvetan Todorov undir merkjum strúktúralismans. En 

strúktúralismi er aðferðarfræði sem felst í því að greina byggingu merkingarbærra kerfa, 

líkt og bókmenntatexta, og þátt byggingarinnar í merkingarsköpun þeirra. Formfastar 

bókmenntir eins og fantasíur þar sem byggingareiningar sögunnar eru nálægt yfirborði 

textans liggja því vel við strúktúralískri greiningu. Aðalhugmyndin sem Todorov setti 

fram var sú að óvissan sem skapast hjá lesandanum þegar hann er ekki viss um hvort 

atburðir sögunnar verði útskýrðir með yfirnáttúrlegum hætti eður ei geri hana að 

fantasíu: 

 
Hið fantatíska býr í þessari óvissu. Strax og lesandinn gerir upp hug sinn yfirgefur hann 

fantasíuna og lendir hjá öðrum hvorum nágranna hennar, hinu ókennilega eða hinu 

undraverða. Hið fantatíska er hikið sem kemur á þann sem þekkir eingöngu lögmál 
náttúrunnar þegar hann stendur frammi fyrir einhverju sem virðist vera yfirnáttúrulegt.

6 

                                                
4 Stableford: Historical dictionary of fantasy literature, bls. xxxv 
5 Bechtel: “There and back again”: Progress in the discourse of Todorovian, Tolkienia and mystic fantasy 

theory, bls. 141 
6  „The fantastic occupies the duration of this uncertanty. Once we choose one answer or the other, we 
leave the fantastic for a neighboring genre, the uncanny or the marverlous. The fantastic is that hesitation 

experienced by a person who knows only the laws of nature, confronting an apparently supernatural 

event.“ Todorov: The Fantastic: A Structural Approach to a Literary Genre, bls. 25 (mín þýðing úr enskri 
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Samkvæmt þessari skilgreiningu, Todorovísku nálguninni á fantasíuhugtakið, er 

fantasían því ósköp hverful. Hún lifir einungis svo lengi sem lesandinn er óviss um 

hvort eðli sögunnar sem hann er að lesa er ókennilegt eða undravert. Ókennilegt í þeim 

skilningi að atburðir hennar eru ótrúlegir en rúmast samt sem áður innan þekktra 

lögmála raunheimsins, eða undravert og atburðirnir eru yfirnáttúrulegir, eiga ekki heima 

í raunheiminum og ný lögmál þarf til að útskýra þau.
7
 Þessi skilgreining er þó of þröng 

til að eiga við um fantasíuna eins og orðið er almennt notað. Hún útilokar beinlínis 

megnið af þeim bókum sem komið hafa út undir merkjum hennar og hjálpar lítið til við 

að greina bækurnar sem flestir lesendur þekkja sem fantasíur. Bækur þar sem aldrei 

leikur vafi á tilvist hins yfirnáttúrlega líkt og í Hringadróttinssögu. 

 Þrátt fyrir að skilgreining Todorov hafi verið takmarkandi voru hugmyndir hans 

samt sem áður mikilvægar nútíma fantasíubókmenntagreiningu. Sérstaklega niðurstaðan 

sem hann komst að um hlutverk hins yfirnáttúrulega í fantasíum en það átti að frelsa 

þær undan náttúru og samfélagslögmálum.
8
 Þessi hugmynd höfðaði til næstu kynslóðar 

fræðimanna, póst-strúktúralistanna, sem tóku við kyndlinum og veltu fyrir sér 

innbyggðum möguleikum fantasíubókmennta til afbyggingar og ádeilu, hvernig 

fantasíur gætu komið róti á tvenndarparið raunverulegt/óraunverulegt og hlutverki 

tungumálsins í að skapa þann óstöðugleika. Auk þess var póst-strúktúralískum 

fræðimönnum umhugað um vandamál tungumálsins við að tjá endanlega merkingu.
9
 

 Önnur eldri tillaga að skilgreiningu á fantasíu á því betur við hér. Hún kveður á 

um að það sé heimurinn sem fantasían skapar sem skilgreinir hana og skipar í 

bókmenntagrein. Tillagan sem Bechtel kallar Tolkieníska nálgun á fantasíur.
10

 Árið 

1938 flutti rithöfundurinn J.R.R. Tolkien fyrirlesturinn
11

 „Um álfasögur“ (e. „On Fairy-

Stories“) við St Andrews háskólann í Skotlandi þar sem hann útskýrði hugmyndir sínar 

um fantasíur, eða álfasögur eins og hann kallaði þær. Meginhugmynd hans var sú að 

höfundur slíkra sagna þyrfti að skapa sannfærandi hliðarheim (e. secondary world) þar 

sem álfasögurnar gætu átt sér stað, heim þar sem hið yfirnáttúrlega væri náttúrulegt og 

eðlilegt. 

                                                                                                                                          
þýðingu upprunalega franska textans. Eftirleiðis eru allar þýðingar mínar nema annað sé tekið fram.) 
7 Sama bls. 41 
8 Sama bls. 159 
9 Sem dæmi má nefna Literature of Subversion eftir Rosemary Jackson frá árinu 1981 og A Rhetoric ofthe 

Unreal: Studies in Narrative and Structure, Especially of the Fantastic eftir Christine Brooke-Rose, einnig frá 

árinu 1981. 
10 Bechtel bls. 150 
11 Fyrirlesturinn kom hins vegar ekki út á prenti fyrr en árið 1947. 
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Þessi hugmynd um nýjan heim, ólíkan raunheiminum, þar sem fantasíur gerast, á 

best við sem skilgreining um þær bækur sem almennt eru flokkaðar sem fantasíur. Hún 

nær yfir megnið af þeim bókum sem undanfarin ár hafa endurvakið vinsældir 

fantasíubókmennta á hinum almenna markaði, Harry Potter bækur J.K. Rowling, 

Twilight seríuna eftir Stephenie Meyer og síðast en ekki síst Söng um ís og eld seríuna 

eftir George R.R. Martin. Þó svo að þessar bækur séu allar fantasíur eru þær það ólíkar 

innbyrðis að ekki er augljóst hvað það er sem skipar þeim í sömu bókmenntagrein. 

Hér er því rétt að lýsa tveim stærstu undirflokkum fantasíubókmennta til þess að 

átta sig á því hvað þær eiga sameiginlegt og hvað skilur á milli. Hið yfirnáttúrulega eða 

ómögulega er eins og áður sagði megin skilyrði fyrir því að saga sé kölluð fantasía en 

hvernig það birtist í heimi sögunnar, eða réttara sagt hvernig heimur er skapaður utan 

um hið yfirnáttúrlega, ræður því hvort hún fellur í flokk svokallaðra lág-fantasíu eða há-

fantasíusagna.
12

 Matthew Grenby, prófessor við Newcastle Háskóla, útskýrir þessa 

flokkun í bók sinni Children's Literature frá árinu 2008. Þar segir hann að í lág-

fantasíunni sé raunheimurinn til staðar í sögunni og deili henni með heimi fantasíunnar. 

Annað hvort ferðast persónurnar á milli heimanna tveggja, gott dæmi um það eru 

Narníu bækur C.S. Lewis sem komu út á árunum 1950 - 1956, eða þá að 

fantasíuheimurinn blæðir yfir í raunheiminn. Það gerist til að mynda í Harry Potter 

bókunum sem komu út á árunum 1997 – 2007 og eins í mörgum borgar-fantasíum (e. 

urban fantasy) og dulrænum ástarsögun (e. paranormal romance) líkt og Twilight sem 

komu út á árunum 2005 - 2008.
13

 Í há-fantasíunni hinsvegar stendur fantasíuheimurinn 

einn, hann er raunheimurinn og það er á lögmálum hans sem sagan byggir. Hér reynir 

því á að höfundurinn sé samkvæmur sjálfum sér og haldi innra samræmi í heiminum 

sem hann skapar svo að lesandinn missi ekki trú sína á fantasíuheiminn. 

Besta dæmið um fantasíu af þessu tagi er Hringadróttinssaga eftir Tolkien sem 

gekk hvað lengst fantasíuhöfunda í að raungera heiminn sem fantasía hans gerðist í og 

ljá hliðarheiminum eins mikla sögu og menningu og auðið var til að auka á 

trúverðugleika hans. Þennan trúverðugleika taldi Tolkien vera lykilatriðið að góðri 

fantasíu og lýsti því sem svo í „Um álfasögur“ að lesendur væru færir um það sem hann 

kallaði bókmenntalega trú, 

                                                
12 Einnig eru hugtökin gáttar fatasía (e. portal fantasy) og innlifunar fantasía (e. immersive fantasy) notuð 

til að lýsa sömu skilgreiningu, meðal annars í Stabelford bls. xlviii-xlix 
13 Grenby: Childrens‘s Literature, bls. 144 og 150 
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þegar list sagnameistarans er nógu góð til að framkalla hana. Þetta hugarástand hefur 

verið kallað „viljandi hik vantrúar“. En þetta virðist mér ekki góð lýsing á því sem 

gerist. Það sem í rauninni gerist er að sagnameistaranum tekst sköpunarverk sitt. Hann 
býr til annan heim sem hugur þinn getur stigið inn í. Inni í honum er það sem hann segir 

„satt“: það samræmist lögmálum þess heims. Þú trúir því þess vegna meðan þú ert, svo 

að segja, stödd inni í honum. Samstundis og vantrú lætur á sér kræla, rífur hún álögin, 
töfrarnir eða réttara sagt listin hefur brugðist.

14
 

 

Samkvæmt Tolkien var því mikilvægt fyrir fantasíuhöfunda að raungera hið 

óraunverulega til þess að halda sannfæringarkrafti sögunnar í ímynduðum heimi. 

 Tolkien gat af sér marga fylgismenn í fantasíuskrifum og í langan tíma var há-

fantasían föst í ófrumlegri endurvinnslu á útfærslu hans á hliðarheimi. Heimurinn sem 

hann skapaði í Hringadróttinssögu er heimur þar sem galdrar eru náttúrulögmál og allt 

hið yfirnáttúrulega tilheyrir náttúrunni. Álfar, dvergar, hobbitar og aðrir kynþættir deila 

heiminum með mönnum og berjast við hlið þeirra gegn illum öflum myrkradróttinsins 

Sauron. Aðalhetjan, hobbitinn Fróði, sannar að margur er knár þótt hann sé smár og að 

dyggðir eins og kærleikur og miskunnsemi bera sigurorð af hinu illa að lokum þó svo að 

í upphafi virðist við ofurefli að etja. 

 Há-fantasíuheimurinn varð með tímanum staðnaður og fyrirsjáanlegur og þar af 

leiðandi ótrúverðugur í augum flestra lesanda og há-fantasíur misstu því aðdráttarafl sitt 

sem afþreyingarefni fyrir fullorðna og frekar var litið á þær sem barnaefni eða ódýrt 

markaðsfóður.
15

 Það var sem svar við þessari þróun í há-fantasíubókmenntum sem 

Krúnuleikar, fyrsta bók Söngs um ís og eld, kom út árið 1996. Í henni var trúverðugleiki 

háfantasíunnar endurvakinn með því að uppfæra hliðarheiminn sem hún gerist í. Hann 

var gerður margræðari, hættulegri og myrkari og fótunum kippt undan lesendum sem 

þóttust vita við hverju væri að búast í honum. Frumleikinn fólst ekki hvað síst í því að 

lesandinn gat ekki reytt sig á formúluna sem hann þóttist þekkja til þess að átta sig á 

heimi sögunnar, framvindu og atburðarás. Ekki var svart á hvítu hvaða persónur voru 

vondar og hverjar voru góðar í þessum heimi, bæði vegna þess að engin þeirra var 

alvond eða algóð og einnig vegna þess að engin þeirra virtist vera fulltrúi fyrir algerlega 

réttlátan málstað eða vera handbendi einhvers myrkradróttins. 

                                                
14  „when the story-maker's art is good enough to produce it. That state of mind has been called 'willing 

suspension of disbelief'. But this does not seem to me a good description of what happens. What really 

happens is that the story-maker proves a successful 'sub-creator'. He makes a Secondary World which 

your mind can enter. Inside it, what he relates is 'true': it accords with the laws of that world. You 

therefore believe it, while you are, as it were, inside. The moment disbelief arises, the spell is broken; the 
magic or rather art has failed.“ Tolkien: „On Fairy-Stories.“ Tree and Leaf – Smith of Wootton Major – 

The Homecoming of Beorhtnoth, bls. 40-41 
15 Stableford bls. lviii-lix 
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Einnig var hið yfirnáttúrulega og hlutverk þess í sögunni notað til þess að riðla 

stöðluðu fantasíuformúlunni og persónurnar voru líkt og lesandinn, lengi vel, 

ósannfærðar um tilvist þess. Vinsældir há-fantasía af þessu tagi, fantasía sem voru 

óhræddar við að bregða út af hefðinni, fóru að stóraukast í kringum aldamótin 2000 eftir 

að Söngur um ís og eld hafði rokið upp metsölulistana. Höfundar eins og Steven Erikson, 

Joe Abercrombie og fleiri, stigu fram á sjónarsviðið með fantasíur sem héldu áfram að 

vinna með fantasíuhefðina, samhliða því að gera hana aðlaðandi og aðgengilega fyrir 

nútíma lesendur og endurheimta trúverðugleika hennar utan barnabókahillunnar. 

 

 

Tengsl fantasíubókmennta og goðsagna 

Fantasíuhefðin á sér langa sögu þrátt fyrir að ekki hafi verið farið að nota orðið fantasía 

yfir önnur bókmenntaverk en ákveðnar barnabækur fyrr en árið 1969.
16

 Nákvæmlega 

hvenær á að tímasetja uppruna fantasíunnar er hinsvegar álitamál því að fáar 

bókmenntagreinar eiga sér eldri rætur. Margir fræðimenn hafa viljað gera greinarmun á 

fantasíubókmenntum annars vegar og hinu fantatíska í bókmenntum hinsvegar til þess 

að þurfa ekki að setja allt í sama flokk og gera efnið þar með óviðráðanlega 

umfangsmikið. Hið fantatíska læðist óneitanlega inn í margar tegundir bókmennta sem 

alla jafna fá ekki á sig fantasíugreinarheitið líkt og töfraraunsæi, satírur, og súrrealískar 

bókmenntir. Auðveldast er hinsvegar að finna hið fantatíska í bókmenntagreinum sem 

standa utan við hina hefðbundnu flokkun bókmennta sökum þess að megnið af þeim var 

ekki upprunalega samið á bók heldur í frásögn. Þetta eru ævintýrin, þjóðsögurnar og 

goðsagnirnar sem allar þjóðir heims eiga í menningararfi sínum. Munnlegar frásagnir 

eru öllum bókmenntum eldri og hið fantatíska hefur átt heima í sögum frá ómunatíð þó 

svo að þær hafi ekki heitið fantasíur. Mannfræðirannsóknir gefa til kynna að þetta sé 

öllum samfélögum manna sameiginlegt. Að sögurnar sem tilheyra menningu 

samfélagsins áður en hún verður ritmenning, og liggja þar með ritmenningunni sem á 

eftir kemur til grundvallar, séu nánast undantekningarlaust fantastískar.
17

 Sem 

bókmenntagrein má því segja að fantasían sé bæði yngst og elst, yngst til að eignast 

nafn í flokkunarkerfi bókamarkaðarins en elst í sagnaarfi heimsins. 

 Í goðsagnaarfi heimsins er að finna allar grunneiningar fantasíubókmennta  

                                                
16 Sama bls. xxxv 
17 Sama bls. xxxvi 
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nútímans og í þeim arfi er frummynd fantasíuformúlunnar. Ólíkt bókmenntafantasíum 

eru goðsagnir og ævintýri ekki höfundarverk og gildi þeirra því metið að ólíkum 

verðleikum. Höfundarverk eru iðulega lofuð fyrir frumleika sinn og nýnæmi en með 

munnlega geymdar sagnir er þessu öfugt farið. Máttur sagnanna fólst í því að þær voru 

ekki taldar vera ný uppfinning einnar manneskju heldur sjálfstæðar og óháðar þeim 

sagnaþulum sem sögðu þær. Því lengur sem sagan hafði lifað, því eldri sem hún var, 

þeim mun meira gildi öðlaðist hún í krafti þess að vera ekki bara að miðla hugmyndum 

einnar manneskju heldur heils samfélags í gegnum margar kynslóðir. Þó svo að 

sögurnar breyttust í meðförum þeirra sem sögðu þær var skilningurinn sá að kjarni 

þeirra héldist sá sami. Þessi kjarni sem var undirliggjandi í sögunum var talinn vera 

eitthvað eilíft og óbreytanlegt sem gæti lifað gegnum óteljandi frásagnir án þess að tapa 

gildi sínu. Þessi hugmynd lifir áfram í gegnum bókmenntafantasíur sem notast í 

mörgum tilvikum ennþá við sömu sagnakjarnana og hinar gömlu arfsagnir. Segja má að 

í fantasíum búi hinar eilífu sögur mannkynsins, sögurnar sem eru endursagðar kynslóð 

fram af kynslóð og lifa með mannfólkinu í gegnum aldirnar.
18

 

 Í endalausri hringrás og endurmótun er hið gamla endurtúlkað, aðlagað og sett í 

búning sem gerir það viðeigandi í samtíðinni hverju sinni. Sagan er söm þó að hún sé 

ekki sögð eins í hvert sinn. Þetta viðhorf til fantasíubókmennta er það sem Bechtel 

kallar dulspekilegu nálgunina á bókmenntaformið og er nátengt rótum þeirra í 

goðsögnum og öðrum arfsögnum. Hugmyndin sem birtist í dulspekilegu nálguninni á 

fantasíur er að það sé ómögulegt að segja hina endanlegu sögu eða hinn eina sannleika, 

einungis sé hægt að segja útgáfur sem vísa til hennar. Í dulspekilegu nálguninni sjáum 

við því sama vantraust á getu tungumálsins til að tjá raunverulega merkingu og í póst-

strúktúralískum kenningum. Ólíkt póst-strúktúralismanum hefur dulspekin samt trú á 

þessa raunverulegu merkingu, hún trúir að til sé þessi eilífa saga og að hún búi að baki 

öllum mismunandi útgáfum hennar eða réttara sagt tilraununum til að segja hana. 

Fantasíurnar eru samkvæmt þessu eilíflega að vísa út fyrir sig til einhvers sem býr að 

baki þeim, í einhvern bakgrunnsveruleika, og bera í sér merkingu sem nær út fyrir 

sögurnar sem verið er að segja hverju sinni.
19

 Einn mikilvægasti fantasíuhöfundur 20. 

aldarinnar, hin bandaríska Ursula K. Le Guin, sem hefur sótt hvað mest fantasíuhöfunda 

í dulspeki, bæði í verkum sínum og skrifum sínum um þau. Hún hefur lýst  

                                                
18 Sama bls. xxxvii 
19 Bechtel bls. 159 
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aðdráttaraflinu sem fantasíur hafa fyrir nútíma lesendur: 

 

Þrátt fyrir yndi okkar af hinu hverfula [...] þráum við einnig hið varanlega. Við höldum 
uppá gömlu sögurnar sökum óbreytileika þeirra. Arthúr dormar ævinlega í Avalon. 

Bilbó getur farið „út og heim aftur“ og „heim“ er alltaf kæra, gamalkunna Skírið. Don 

Quixote berst ávallt við vindmyllurnar... Svo fólk snýr sér til fantasíuheimanna í leit að 
stöðugleika, fornum sannleika og óbreytilegum einfaldleika.

20
 

 

Hinar gömlu sögur eru því ennþá eitthvað sem heillar bæði höfunda og lesendur 

fantasíubókmennta og halda gildi sínu þrátt fyrir að hafa tekið á sig nýja mynd, eða eins 

og Le Guin segir: 

 
Ímyndunaraflið lifir líkt og allt sem lifir, í núinu og það lifir með, út frá og á 

raunverulegri umbreytingu. [...] Óstöðugu, umbreytanlegu og ósönnu ríki Einu-sinni-var 
eiga alveg jafn stóran hlut í sögu mannkynsins og hugsun þess og ríkin sem við finnum í 

kortabókum okkar, og mörg þeirra eru langlífari.
21

 

 

Fantasíurnar eiga það sameiginlegt með goðsögnunum að vera bæði síbreytilegar og 

eilífar. Þær umbreytast á yfirborðinu, ímyndunaraflið finnur þeim nýjan búning, en þær 

endast í inntaki. 

 Tengsl fantasíubókmennta og goðsagna sjást einnig á formlegum einkennum 

þeirra. Sökum áherslunnar á langlífi goðsagna og ævintýra, öðlaðist fortíðin sérstaka og 

mikilvæga stöðu í þeim. „Einu sinni var“ varð staðurinn þar sem sögurnar gerðust. Bæði 

í fantasíum og goðsögnum og ævintýrum eru það því svæði utan hins hversdagslega 

veruleika þar sem sögurnar gerast. Hið yfirnáttúrlega fær sérstaka umgjörð þar sem það 

getur átt sér stað svo að lesandinn eða hlustandinn þurfi ekki að láta það stangast á við 

skilning sinn á heiminum. Hið yfirnáttúrlega býr í hliðarheimum 

bókmenntafantasíunnar en í goðsögnunum og ævintýrunum er það fortíðin sem gegnir 

sama hlutverki.
22

 Líkindin felast ekki eingöngu í umgjörðum sagnanna heldur er innri 

uppbygging þeirra einnig skyld. Áður hefur verið minnst á formfestu fantasíubókmennta 

en sama lýsing á einnig við um goðsagnir og ævintýri og þessi formfesta varð snemma 

rannsóknarefni fræðimanna. Árið 1928 setti rússneski þjóðsagnafræðingurinn Vladimir  

                                                
20 „For all our delight in the impermanent [...] we also long for the unalterable. We cherish the old stories 

for their changelessness. Arthur dreams eternally in Avalon. Bilbo can go “there and back again,” and 

“there” is always the beloved familiar Shire. Don Quixote sets out forever to kill a windmill... So people 

turn to the realms of fantasy for stability, ancient truths, immutable simplicities.“ Le Guin: Tales from 

Earthsea, bls. xvi 
21 Imagination like all living things lives now, and it lives with, from, on true change. [...] The unstable, 
mutable, untruthful realms of Once-upon-a-time are as much a part of human history and thought as the 

nations in our kaleidoscopic atlases, and some are more enduring. Sama bls. xvi 
22 Stableford bls. xxxvi 
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Propp fram greiningu á byggingu rússneskra ævintýra þar sem hann tók fyrir hvað þau 

áttu sameiginlegt. Hann komst að þeirri niðurstöðu að í raun væru öll ævintýrin byggð 

upp úr sömu bygginareiningunum eða sagnaköflunum og að það væri í þessum 

byggingareiningum sem merking sagnanna væri falin. Út af þessari greiningu lagði 

hann þá kenningu að allar þjóðsögur og ævintýri, fylgdu sömu reglunum og að bygging 

þeirra héldist óbreytt þrátt fyrir að innihald þeirra breyttist.
23

 

 Bæði fræðimenn og höfundar hafa unnið út frá þessum útgangspunkti 

óbreytanleika og eilífra reglna og það er sú hugsun sem liggur verki Joseph Campbell, 

Hetjan með þúsund andlit, til grundvallar. Þrátt fyrir að hann hafi ekki unnið beint með 

fantasíur heldur eingöngu byggt kenningu sína um hina eilífu hetjusögu á goðsögnum 

hafa fá fræðirit verið eins mikið nýtt af þeim sem skoða fantasíur, því líkt og 

goðsagnirnar eru fantasíur flestar hetjusögur. Hetjan er því stór samnefnari milli 

fantasíubókmennta og goðsagna. Samkvæmt Propp er grunnsaga hetjunnar mjög einföld 

og hægt að draga hana saman í tvö megin atriði: skort og lausn frá skorti, sem 

samkvæmt svissneska bókmenntafræðingnum Max Lüthi gerði hetjuna að fulltrúa fyrir 

mannkynið allt, þrátt fyrir að Propp hafi ekki séð hana þannig fyrir sér.
24

 För hetjunnar 

er því farin frá skorti til lausnar frá skorti og í þjóðsögum og ævintýrum er þessi skortur 

persónulegur skortur hetjunnar, til dæmis hjá bóndasyninum í þjóðsögunni um Búkollu. 

Í goðsögnum er skorturinn hins vegar allra, hann er á þjóðfélagslegum mælikvarða, og 

hetjan verður lausnari fjöldans frá skortinum líkt og í goðsögninni um Móses og flóttann 

frá Egyptalandi. 

 Campbell sótti því í strúktúralískar hugmyndir eldri fræðimanna í greiningu 

sinni í Hetjan með þúsund andlit þar sem hann, líkt og Propp, setur fram 

byggingareiningar sem bera í sér merkingu sagnarinnar og grunn sem er sameiginlegur 

öllum hetjusögunum: „Hetjan leggur af stað frá hversdagslega heiminum yfir á svæði 

yfirnáttúrulegra undra: mætir þar ótrúlegum öflum og hefur afgerandi sigur: hetjan snýr 

aftur eftir þetta dularfulla ævintýri búin mættinum til að breiða út blessun meðal 

meðbræðra sinna.“
25

 Þrátt fyrir að hann hafi nálgast goðsagnirnar út frá strúktúralískum 

forsendum talar Campbell einungis um sálgreiningu sem kenningu sem hann styðjist við.  

                                                
23 Lüthi: The European Folktale-Form and Nature, bls. 126 
24 Sama bls. 130 
25 „A hero ventures forth from the world of common day into a region of supernatural wonder: fabulous 
forces are there encountered and a decisive victory is won: the hero comes back from this mysterious 

adventure with the power to bestow boons on his fellow man.“ Campbell: The Hero with a Thousand 

Faces, bls. 30 
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Hann segir í formála bókarinnar að markmiðið með henni sé að afhjúpa eitthvað af 

sannleikanum sem fólginn sé í goðsögnum og trúarbrögðum heimsins því hinir gömlu 

kennarar hafi vitað hvað þeir sungu: „En fyrst þurfum við að læra málfræði táknanna 

[sem þeir notuðu] og sem lykil að því dulmáli veit ég ekki um nokkuð betra nútímatæki 

en sálgreiningu. Án þess að hún verði gerð að lokaorði um málið þá má notast við hana 

sem nálgun.“
26

 Sálgreiningin sem Campbell byggir á var þróuð af svissneska 

sálgreinandanum og sálfræðingnum Carl Gustav Jung. Hugmyndir hans um erkitýpur og 

sameiginlega undirmeðvitund eru þær sem Campbell notar í greiningu sinni á hinni 

eilífu hetjugoðsögn. Samkvæmt Jung bjó í sálarlífi mannsins ekki einungis hans 

persónulega undirmeðvitund heldur einnig sammannleg, ópersónubundin 

undirmeðvitund sem var sameiginleg öllum einstaklingum mannkynsins.
27

 Þaðan taldi 

hann sprottnar erkitýpur drauma, goðsagna og trúarbragða mannsins, erkitýpur líkt og 

hetjuna, sem birtast með sama hætti allstaðar í heiminum og hvenær sem er í 

mannkynssögunni. Erkitýpurnar og sameiginlega undirmeðvitundin voru samkvæmt 

Jung eilíf og stöðug fyrirbæri í grunninn þó svo að útfærslur þeirra og birtingarmyndir 

kynnu að breytast. 

 Þetta tekur Campbell undir í Hetjan með þúsund andlit og einbeitir sér að því að 

sýna fram á skyldleika og líkindi goðsagna heimsins með það að markmiði að lýsa 

grunnsannindunum sem mannkynið hefur lifað eftir í gegnum árþúsundin.
28

 Campbell 

er því að vinna eftir því sem Bechtel mundi kalla dulspekilegu nálguninni þar sem hann 

vísar í eilíf sannindi sem búa að baki öllum þeim fjölbreyttu goðsögnum sem hann 

greinir í bókinni. Þessi eilífu sannindi eru bakgrunnsveruleikinn sem Campbell telur að 

goðsagnirnar séu allar að vísa í. Campbell notar sálgreininguna til þess að útskýra þessi 

eilífu sannindi og telur þau sprottin úr sameiginlegu undirmeðvitundinni og að þar liggi 

rætur allra sagnanna. Campbell, ólíkt Propp, setti hetjuna meðvitað fram sem fulltrúa 

fyrir mannkynið og för hetjunnar sem líkingu fyrir þroskaför sálarinnar. 

 Þrátt fyrir að það sé heillandi kenning að til sé eilífðarspeki sem sameinar allt 

mannkynið yfir tíma og rúm verður að hafa það hugfast að það verða engar kenningar til 

í tómarúmi. Kenningar eru mótaðar af kennismiðum sinum og kennismiðirnir mótast af  

                                                
26 „But first we must learn the grammar of the symbols, and as a key to this mystery I know of no better 

modern tool than psychoanalysis. Without regarding this as the last word on the subject, one can 

nevertheless permit it to serve as an approach.“ Campbell bls. vii 
27 Jung: C.G. Jung the Colleted Works Volume Nine. The Archetypes and the Collective Unconscious, bls. 

43 
28 Campbell bls. viii 
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samfélagi sínu og tíma. Við mat á öllum kenningum og þá sérstaklega kenningum sem 

ætla sér að setja fram óbreytanlegar og eilífar reglur má það ekki gleymast. Hetjuförin 

eins og Campbell setur hana fram hefur til dæmis á sér mjög karllæga slagsíðu sem er 

látin virðast eðlileg og sjálfsögð innan ramma kenningarinnar. Ef að karlmaðurinn er 

viðmiðið og konan frávikið getur þessi eilífa hetja þá verið kona? Með því að skoða 

hetjuför kvenpersónu sem skrifuð var næstum hálfri öld eftir að Campbell setti fram 

sína kenningu koma vandamálin við það greinilega í ljós. 

 

 

Hetjuför Daenerys Targaryan 

Í Söng um ís og eld deilist athyglin milli of margra persóna til þess að hún geti talist 

hetjusaga í hinum sígilda skilningi, frekar væri hægt að tala um að margar hetjusögur 

fléttuðust inn í heildarsöguþráð bókaraðarinnar. Daenerys Targaryan er ein af þessum 

hetjum og í hennar hetjuför er hvað auðveldast að sjá formúluna sem hefðin hefur 

skilgreint fyrir fantasíuhetjur. För hennar til þess að ná Járnhásætinu er í grunneiningum 

sínum för frá skorti; hana skortir krúnuna, til lausnar frá skorti; markmiði hennar að 

heimta krúnuna. Hvort þessi skortur er eingöngu hennar eða hvort hún er hetja á 

goðagnalegan mælikvarða, það er að segja hvort Vesturós skorti hana sem drottningu og 

hún verði lausnari ríkjanna sjö frá þeim skorti, er túlkunaratriði og gæti ennþá breyst. 

En þegar hetjuför Daenerys er skoðuð þarf að hafa það hugfast að henni er ekki lokið og 

þegar hér er komið við sögu í bókaröðinni eru tvær bækur óútkomnar og ennþá getur 

allt gerst. Saga hennar er enn sem komið er merkilega samkvæm hetjufararlíkani 

goðsagnanna eins og Campbell setur það fram og það setur ákveðna spennu í söguþráð 

hennar í fantasíu sem gerir mikið af því að ganga gegn væntingum lesenda og 

fantasíuformúlunni. Í fantasíu sem markvisst vinnur að því að afbyggja hinn staðlaða 

fantasíuheim og reglurnar sem gilda innan hans er Daenerys hetja á öðrum mælikvarða, 

gamaldags hetja jafnvel, fyrir utan að vera af öðru kyni en staðalímyndin segir til um. 

Hún er einnig nær því að vera siðferðislega svart/hvít persóna en flestar aðrar langlífar 

persónur í bókaröðinni auk þess sem markmiði sögu hennar svipar mest til 

fantasíuformúlunnar af öllum sjónarhornspersónunum. 

  Samkvæmt Campbell er för hetjunnar í goðsögnum hliðstæð för mannsandans til 

síns ýtrasta þroska og fer í gegnum skýrt afmörkuð atriði sem líkt og hjá Propp eru 

byggingareiningar goðsagnanna. Það eru þrír meginkaflar sem hetjuförin skiptist í:  
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Aðskilnað eða brottför, þrautir og sigra vígslunnar og að lokum heimkomuna. Innan 

þessara kafla eru síðan nokkrir undirkaflar sem hafa minna vægi fyrir heildar 

sagnabygginuna. För hetjunnar þarf ekki að fara í gegnum öll þessi atriði og þarf heldur  

ekki að fara í gegnum þau línulega, frá fyrsta til síðasta eins og Campbell telur þau upp í 

Hetjan með þúsund andlit, heldur getur hún endurtekið atriði og kafla fararinnar og þeir 

geta raðast saman á ólíkan hátt án þess að raska heildarmyndinni.
29

 Í sögu Daenerys sést 

einmitt þetta og segja má að hetjuför hennar skiptist í tvo nokkuð aðskilda kafla eins og 

sagan stendur í dag þó svo að sú mynd gæti auðveldlega breyst með næstu bók. Fyrsti 

kaflinn á sér allur stað í fyrstu bókinni en seinni kaflinn teygir úr sér yfir bækurnar 

fjórar sem á eftir koma. Í fyrsta kafla hetjufarar hennar, sem að mörgu leiti kynnir hana 

til sögunnar sem hetju, er forsaga hennar sögð áður en hún fer raunverulega að setja 

mark sitt á hina stærri frásögn. Þar fer hún í gegnum brottförina og þrautir og sigra 

vígslunnar en engin heimkoma á sér stað. Í seinni kaflanum fer hún aftur í gegnum 

ákveðna brottför og miklar þrautir og sigra en þar er einnig á margan hátt unnið gegn 

væntingum lesandans til hennar sem hetju og því sem formúlan býður að koma skuli 

næst í sögu hennar án þess þó að vikið sé alveg frá hetjufarar sagnbyggingunni. Þar sem 

hún er stödd í Í dansi með drekum (e. A Dance with Dragons), nýjustu bók raðarinnar er 

hún búin að leggja af stað frá hversdagslega heiminum yfir á svæði yfirnáttúrulegra 

undra og mæta þar ótrúlegum öflum og hún hefur vissulega unnið sigra. En hvort hún 

hefur unnið hinn afgerandi sigur sem mun gera henni kleift að snúa aftur, búin 

mættinum til að breiða út blessun meðal meðbræðra sinna og systra, er óvíst. 

 Eins þarf að líta til heildarmyndar bókaraðarinnar til að átta sig á hlutverkinu 

sem hetjan Daenerys leikur í henni. Í fyrstu bókinni eru línurnar lagðar fyrir hina stærri 

atburðarrás og öflin sem munu takast á í komandi bókum kynnt til sögunnar, bæði á 

sviði heimsmyndar bókaraðarinnar og á sviði sögupersóna. Sögusviðið er kunnuglegur 

hliðarheimur úr fantasíuhefðinni, miðaldaheimur í ætt við hliðarheim Tolkiens, með 

mörgum mögulegum tengingum fyrir hinn ætlaða, bandaríska, lesanda. Heimurinn 

skiptist greinilega í miðju og jaðra, sögumiðjuna í konungsríkjunum sjö og svæðin sem 

liggja utan landamæra þeirra og verða sífellt ókennilegri eftir því sem þau eru fjarlægari 

Vesturósi. Vesturós er Ameríka, Andalarnir, sem flestir Vesturósabúar eru komnir af, eru 

Evrópubúarnir sem komu og námu nýja heiminn og Börn skógarins, sem þeir útrýmdu 

nánast við landnám sitt eru indíánar og svo mætti lengi telja. Targaryan  

                                                
29 Campbell bls. 246 
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fjölskyldan sem Daenerys tilheyrir er hinsvegar ekki Andalar eins og flestir 

Vesturósabúar heldur eiga þau rætur sínar í fallna stórveldinu Valaríu þar sem ríkti 

töfrum slungin, æðri siðmenning en ríkir í nútíma sögunnar á Vesturósi.
30

 Valaría er 

einnig kunnugleg fyrir lesandann en fall Valaríu, sem að hluta til sökk í sæ, á sér 

fyrirmyndir í fantasíuhefðinni. Hjá Tolkien var það Gondolin og hjá Plató var það 

Atlantis, borgir sem sökum ofmetnaðar síns var sökkt í sæ, fyrir reiði guðanna. 

Drekarnir eru einnig tengdir Valaríu en þegar Targaryan fjölskyldan kom þaðan og lagði 

undir sig Vesturós komu þau á drekabaki. Skjaldarmerki þeirra er þríhöfða dreki og 

einkunnarorð þeirra: „Blóð og eldur“. 

 Vesturósarbúar halda að þeir búi í raunheiminum eins og lesandinn þekkir hann, 

sem sagt ófantatískum heimi án galdra og yfirnáttúrulegra afla. Galdrarnir í heiminum 

eru taldir hafa dáið út með síðustu drekunum sem hafa verið útdauðir í nokkur hundruð 

ár þegar saga Söngs um ís og eld hefst. Hið fantatíska er tengt landfræðilegum 

jaðarsvæðum frá sjónarhóli Vesturósabúa líkt og það var í heimsmynd forfeðra og 

formæðra lesandans, svo hliðarheimur sögunnar speglar raunheiminn að því leiti að hið 

yfirnáttúrlega á sér stað utan hins hversdagslega veruleika. Hinar mörgu hliðstæður við 

raunheiminn gera lesandanum þannig auðveldara um vik að taka fantasíuheim sögunnar 

trúanlegan, upplifa það sem Tolkien kallaði bókmenntalega trú. 

 Sagan hefst í norðrinu, handan Veggjarins sem girðir af siðmenningu Vesturóss 

frá hinu villta norðri, með ísvættunum og uppvakningum þeirra og fyrstu bókinni líkur 

suður á Austurósi á bálkestinum þar sem drekar Daenerys klekjast út. Tvær persónur eru 

kynntar til sögunnar í fyrstu bókinni Krúnuleikar sem öðrum fremur eru sígildar 

fantasíuhetjur en það eru Daenerys, sem tilheyrir eldinum, og John Snow (óskilgetinn 

sonur í Stark fjölskyldunni), sem líkt og nafnið gefur til kynna tilheyrir ísnum. Þessar 

tvær hetjur fara til jaðarsvæðanna þar sem hið fantatíska á sér stað í heimi Söngs um ís 

og eld og þar fara þau að fylgja formúlunni um fantasíuhetjur. 

 

 

Endurskinið 

Saga Daenerys hefst á einni af Bravós eyjunum, í húsinu með rauðu hurðinni, þar sem 

hún hefur búið með eldri bróður sínum Viserys í útlegð frá Vesturósi síðan þau voru  

                                                
30 Sem dæmi má nefna Valaríu stálið sem bestu sverð Vesturóss eru smíðuð úr og eru mikið stöðutákn en 

tæknin við framleiðslu stálsin glataðist við fall Valaríu. 
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börn og föður þeirra var steypt af valdastóli. Viserys eyðir öllum stundum í að áforma 

hvernig hann geti unnið Járnhásætið sem hann telur sitt með réttu en það er fjarri því að  

vera markmið Daenerys. Hún veltir því fyrir sér hvers vegna Viserys vilji snúa 

aftur ,,heim“ til Vesturóss að endurheimta konungsríki sem hún man ekki eftir. Þegar 

lesandinn kynnist henni fyrst virðist hún því ekki líkleg til að verða hefðbundin hetja. 

Hún hefur engan skýran málstað, það er enginn skortur sem persóna hennar þarf að fara 

í hetjuför til að losna frá. Hún heldur samt af stað frá sínum hversdagslega heimi á 

Bravós en það er ekki af eigin hvötum. Bróðir hennar selur hana höfðingja Dothraki 

sléttuættbálksins, Drogo sem hefur fallist á að útvega honum her til landvinninga í 

Vesturósi fái hann Daeneyris fyrir konu. Hún leggur því upp í ævintýraför nauðug, send 

á vit hins ókunnuga af bróður sínum til að þjóna hans hagsmunum. Hún svarar ekki kalli 

ævintýranna líkt og hetjan samkvæmt fyrirmynd Campbells gerir í upphafi farar sinnar
31

, 

heldur er henni hrint út í þau. 

 Hún giftist Drogo og í brúðkaupinu kemur kall ævintýranna (e. the call to 

adventure) til hennar, en kall ævintýranna til hetjunnar felur í sér umbreytingu, andlegan 

leiðangur sem líkur í dauða og endurfæðingu.
32

 Hún fær þrjú drekaegg í brúðargjöf og 

þau eru boðberi þess sem koma skal í sögu hennar. Þetta kall ævintýranna er ekki 

hávært því ríkjandi trú Vesturóssbúa er sú að drekar hafi dáið út fyrir mörg hundruð 

árum, svo að gildi drekaeggjanna er framan af einungis táknrænt fyrir Daenerys. Þegar 

hún heldur út á sléttuna með ættbálkinum kynnist hún þó lífsviðhorfi sem er ólíkt 

viðhorfi Vesturóssbúa og rúmar meira en það sem augað sér. Höfðinginn, eiginmaður 

hennar er til að mynda nokkurskonar hálfguð í þeirra heimsmynd sem mun taka sess 

sinn meðal stjarnanna þegar hann deyr. Í hetjufararlíkani Campbells er fundur hetjunnar 

við gyðjuna mikilvægur kafli í för hetjunnar, ein aðal prófraun hetjunnar er hvort hún 

geti unnið ástir gyðjunnar og öðlast þannig eilífa blessun. Sé hetjan hins vegar kvenkyns 

þarf hún ekki að standast neitt próf til að vinna ástir guðsins, hann ákveður hvort hún sé 

hans verðug og færir hana til ástarfundar við sig hvort sem hún vill það eður ei.
33

 Í 

hjónabandi Daenerys og Drogo eru þessi valdahlutföll kvenhetjunnar og guðsins framan 

af ríkjandi í samskiptum þeirra. Hann er einvaldur í samfélagi sléttuættbálksins og hún, 

líkt og allir aðrir, fylgir vilja hans. Það sést vel á gælunöfnum þeirra fyrir hvort annað en  

                                                
31 Campbell bls. 51 
32 Sama bls. 51 
33 Sama bls. 118-119 
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hann er sólin hennar og stjörnurnar, hún tungl tilveru hans. Þetta er vel þekkt 

kynjaskipting himintunglanna úr ýmsum goðsögnum, sólguðinn er karlkyns og oftast 

æðstur í goggunarröð guðanna, en máninn sem endurvarpar skini hans er kvenkyns. 

Eftir því sem á líður verður Daenerys sáttari í hlutverki sínu meðal Dothrakanna, 

finnur þar sinn stað, laus undan ofríki bróðurs síns og leiðir sjaldan hugann að því að 

komast til Vesturóss. Viserys, sem fylgt hafði henni út á sléttuna, er hins vegar ekki 

búinn að gleyma kaupum sínum við Drogo og getur ekki unað því að systir hans sé 

komin í virðingarstöðu meðan hann sitji enn herlaus í eftirdragi ættbálksins en það 

endar með því að Drogo drepur Viserys fyrir virðingarleysið. Þegar hér er komið við 

sögu er Daenerys með barni og hefur fengið þær fregnir frá seiðkonu ættbálksins að 

sonurinn sem hún gengur með muni verða mesti höfðingi sem sögur Dothrakanna fara 

af. Þá fyrst fer hún að sjá fyrir sér heimför til Vesturóss svo að sonur hennar geti erft 

ríkið sem nú er réttilega gengið til hennar eftir dauða Viserys. Einnig verður Drogo hinn 

fúsasti til fararinnar þegar hann fréttir af væntanlegum dáðum sonar síns og þau ákveða 

að halda saman til þess að vinna Járnhásætið eftir að sonurinn fæðist. 

 Aðal drifkrafturinn í þessum legg hetjufarar Daenerys er því augljóslega ekki 

hennar eigin umboð heldur karlmannana í lífi hennar, bróður, eiginmanns og ófædds 

sonar. Í þessum hluta sögunnar er hún eins og útlistun á vandamálinu við konur sem 

hetjur í sagnalíkani Campells, þær hafa ekkert umboð, þær „lenda í“ sögunni og verða 

fyrir vikið mjög veiklulegar hetjuímyndir þar sem í hetjuhugtakinu felst að vera meistari 

eigin örlaga, taka lífið í sínar eigin hendur og sigrast á hindrunum þess í krafti eigin 

verðleika. Eins og Campbell setur hetjufyrirmyndina upp er þó ekkert við þetta að 

athuga sé hetjan kvenkyns, en hann útskýrir það með því að líkja för hetjunnar við 

þroskaför einstaklingsins frá því að vera barn yfir í að verða fullorðinn og segir að í 

þeirri för felist engin ákvörðun hjá stúlkum. Í Máttur goðsagnarinnar (e. The Power of 

Myth) segir Campbell að þessi umskipti séu erfiðari fyrir drengi en stúlkur því lífið 

„skelli á“ stúlkum. Þær verði konur hvort sem þær ætli sér það eða ekki en drengir þurfi 

hins vegar að ætla sér að verða karlmenn.
34 

Ákvörðunarvald yfir eigin lífi virðist því 

ekki vera skilyrði fyrir kvenkyns hetjur í líkani Campbells og hann lætur sér nægja að 

réttlæta það með ódýrri eðlishyggju sem smættar andlegan þroska kvenna niður í 

líkamlegt ferli og skipar honum þannig skör lægra en andlegum þroska karlmanna. 

 
Saga Daenerys verður ekki svo einföld og í ljós kemur að örlögin ætla henni  

                                                
34 Campbell: The Power of Myth, bls. 138 
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annan veg. Drogo særist þegar Dothrakarnir hertaka þorp og í eftirleik þessa bardaga 

byrjar rósroðanum að létta fyrir augum Daenerys þar sem hún sér með eigin augum 

hvað felst í lífi sléttuættbálksins; morð, nauðganir og þrælasala. Hún sést í fyrsta skipti 

nýta sér valdið sem staða hennar gefur henni þegar hún eignar sér allar konur sem hún 

finnur í hertekna þorpinu til að bjarga þeim frá hermönnunum. Ein af þessum konum er 

galdrakona þorpsins og Daenerys leitar til hennar þegar í ljós kemur að sár Drogo ætla 

ekki að gróa. Galdrakonan gerir sitt besta, að því er virðist, en allt kemur fyrir ekki og 

dag einn fellur Drogo af baki og það jafngildir því að steypast úr valdastóli því 

Dothrakarnir geta ekki fylgt höfðingja sem ekki getur setið hest. Í upplausninni sem 

fylgir leitar Daenerys í örvæntingu sinni aftur til galdrakonunnar og biður hana að 

bjarga Drogo, segir henni að gera hvað sem til þurfi. Galdrakonan fellst á að fremja 

athöfn sem muni kalla hann aftur til lífsins en segir að hvað sem á gangi meðan á henni 

stendur megi enginn koma inn í tjaldið þar sem athöfnin fer fram. Í deilunum um það 

hver eigi að taka við sem höfðingi, slær í brýnu milli fylkinga og fæðingarhríðir 

Daenerys hefjast svo hún neyðist til að flýja og kemst ekki annað en inn í tjaldið þar 

sem særingarnar standa sem hæst. Skemmst er frá því að segja að athöfnin skilaði ekki 

þeim árangri sem vonast var eftir og þegar Daenerys vaknar eftir ósköpin kemst hún að 

því hversu dýru verði hún keypti það hálfa líf sem galdrakonan hélt í Drogo. Sonur 

hennar lifði ekki og einungis þeir sem ekki höfðu burði til að fara í burtu urðu eftir af 

sléttuættbálkinum. 

 Hér verða hvörf í sögu Daenerys og neistinn af umboði sem kviknaði í árásinni á 

þorpið verður að báli. Hún ákveður að hún geti ekki látið Drogo lifa eins og 

galdrakonan skildi hann eftir og veitir honum líknardauða. Í stað þess að fylgja reglum 

Dothrakanna um það hvað hún skuli gera eftir lát höfðingjans, fara og ganga í raðir 

hinna ekknanna í afskekktri höfuðborg ættbálksins, ákveður hún að taka örlög sín í eigin 

hendur. Hún býr Drogo útfararbálköst og fórnar galdrakonunni á því sama báli þar sem 

hún brennir bæði bókstaflega og táknrænt sitt gamla líf, og eins og galdrakonan hafði 

sagt getur einungis líf borgað fyrir líf svo Daenerys leggur drekaeggin þrjú á bálið og 

gengur svo sjálf inn í eldinn, hugsandi orðin sem eiga eftir að halda í henni kjarkinum 

gegnum alla bókaröðina: „Ef ég lít við er ég glötuð“.
35

 

 Í för goðsagnahetjunnar kemur að því að hún sigrast á hindrunum sínum og 

öðlast hina mestu umbun og oft gerist þetta eftir að hún stígur yfir þröskuld  

                                                
35 Martin: Game of Thrones – Krúnuleikar, bls: 842 (þýð. Elín Guðmundsdóttir) 
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sjálfseyðingar en snýr aftur ósködduð, búin visku beggja heima sem er elexír lífsins.
36

 Í 

eldinum finnur Daenerys sjálfa sig: „Eldurinn er minn. Ég er Danerys fædd af 

storminum, dóttir drekans, brúður drekans, móðir drekans, skilurðu ekki! SKILURÐU 

EKKI!“
37

 Í eldinum endurfæðist hún og drekaeggin klekjast út, hún rís úr öskunni 

óbrennd, sem drekamóðirin og líkur þannig þessum hluta farar sinnar. 

 

 

Eldurinn 

Samkvæmt einföldu hetjufararlíkani Campbells væri hér kominn tími á heimför 

hetjunnar þar sem hún snýr aftur og deilir elexír lífsins með samfélagi sínu. En staða 

Daenerys við upphaf seinni hluta farar sinnar býður ekki upp á það. Þrátt fyrir að 

drekarnir hafi klakist út leysti það ekki öll vandamál hennar, hún er ennþá stödd á miðri 

sléttunni á Austurósi með engan her, vopn eða skip til að komast til Vesturóss í 

herleiðangur og nýfæddir drekarnir eru á stærð við eðlur og til lítils megnugir. Töfrarnir 

glæðast vissulega í heimi sögunnar við fæðingu drekanna en töfralausnir á vandamálum 

sögupersóna láta hins vegar ekki sjá sig. Hér hefst því nýr kafli hjá Daenerys í stað 

glæstrar heimkomu og söguloka. 

 Síðan hún steig óbrennd út úr eldinum er hún orðin goðumlík í augum þeirra fáu 

sem urðu eftir af sléttuættbálkinum og sáu bálförina og fæðingu drekana, þau eru orðin 

þjóðin hennar. Hún hefur farið í gegnum það sem Campbell kallar goðgervingu (e. 

apotheosis) hetjunnar. Goðgervingin á sér stað eftir að hetjan stenst úrslita prófraun og 

hefur sig yfir tvískiptingu veruleikans. Þegar hetjan hefur öðlast visku beggja heima, 

þekkingu á lífi og dauða, góðu og illu og hafið sig yfir skiptinguna þar á milli, þá er 

hetjan orðin goðumlík, hetja handan góðs og ills, meistari tveggja heima. Hetjur með 

þess konar hetjuímynd eru oftast tengdar trúarbrögðum og eru þar hin uppljómaða hetja 

líkt og Buddha, Jesús Kristur og Krishna.
38

 Sögupersónan Daenerys hefur því öðlast 

mjög upphafða stöðu í fantasíuheimi Söngs um  ís og eld. Hún er orðin lifandi goðsögn í 

bókaröð þar sem flestar persónur eru mjög mannlegar og breyskar og orðstýr hennar vex 

bara eftir því sem á líður söguna. Væntingar lesandans til hennar eru því miklar og 

Daenerys veldur ekki vonbrigðum því í síðari kafla hetjufarar sinnar vinnur hún hvert  

                                                
36 Campbell bls. 181 
37 Martin bls. 847 
38 Campbell bls. 89 og 164-165 
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afrekið á fætur öðru. Hún heldur af stað í það sem Campbell kallar þrautagönguna (e. 

the road of trials) þar sem ýmsar prófraunir eru lagðar fyrir hetjuna.
39

 

 Fyrst þessara afreka Daenerys er að leiða þjóð sína gegnum Rauðu auðnina þar 

sem þau komast ekki aðra leið niður að sjó á leið sinni til Vesturóss. Eina færa leiðin er í 

gegnum eyðimörkina og hún veit að ferðin mun verða mörgu af fólkinu hennar ofviða 

en einnig að ferðin er nauðsynleg til að komast til fyrirheitna landsins. Þau fylgja henni 

öll af fúsum og frjálsum vilja og eftir miklar þrautir komast þau til Quarth, 

mikilfenglegrar borgar handan við auðnina. Þar fær hún háðslegar móttökur sem 

betlaradrottningin, líkt og bróðir hennar var áður uppnefndur betlarakóngurinn. 

Drekarnir opna hinsvegar allar dyr og fyrr en varir er hún komin með bónorð frá ríkasta 

manni borgarinnar. Hönd hans freistar hennar ekki en þekking seiðskratta borgarinnar á 

drekum gerir það hinsvegar. Næsta afrek hennar er að hætta sér inn í völundarhús þeirra 

og koma út ósködduð. Þeir höfðu ætlað sér að ræna drekunum en höfðu ekki erindi sem 

erfiði 

 Gamall velunnari Daenerys frá Bravós fréttir af henni í Quarth og sendir skip 

eftir henni sem á að færa hana aftur til Bravós. Það er hinsvegar ekki þangað sem leið 

hennar liggur og hún siglir þess í stað til Astapor, þrælaverslunarborgar sem er fræg 

fyrir að selja sérþjálfaða þrælahermenn. Að kaupa þræla væri algerlega andstætt því sem 

persóna Daenerys hefur hingað til staðið fyrir svo hér vaknar spurningin hvort grafa eigi 

undan hinni hefðbundnu hetjuímynd sem Daenerys hefur haft með því að láta hana selja 

sál sína fyrir möguleikann á að ná Járnhásætinu. Það kemur ekki til þess þar sem hún 

var með annað á prjónunum, hún leikur á þrælakaupmennina og skipar nýkeyptu 

hermönnunum sínum að ráðast á þá og hertaka borgina. Að því loknu gefur hún þeim 

öllum frelsi og segir að ef þeir kjósi að fylgja sér skuli þeir gera það sem frjálsir menn 

og allir sem einn kjósa þeir að gera það. Hún frelsar einnig alla hina þrælana í borginni 

Astapor og flest þeirra kusu einnig að fylgja henni. Daenerys er hér orðin þjóðarleiðtogi 

flökkuþjóðar sem fer um þrælaverslunarborgir Austuróss með báli og brandi og frelsar 

fólk úr ánauð. Hún hefur í raun allt sem hún þarf til að halda í herleiðangur til Vesturóss 

þar sem hún er bæði komin með her og skip, en ákveður þess í stað að leggja til atlögu 

við voldugustu þrælaverslunarborgina, Meereen. Hún tekur borgina og ákveður að 

setjast þar að og stjórna í stað þess að halda áfram för sinni til Vesturóss. Það má líta á 

þessa ákvörðun hennar sem höfnun heimfararinnar (e. refusal of the return) sem  

                                                
39 Sama bls. 97 
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samkvæmt Campbell er sá hluti hetjufararinnar þegar hetjan efast um það hvort hún geti 

snúið aftur heim til að deila með sér ávinningi hetjufarar sinnar.
40

 Hvort Daeneris 

ákveði nokkurntíman að snúa aftur til Vesturóss er alveg óvíst við lok Í dansi með 

drekum og hetjuför hennar gæti vel átt eftir að taka á sig marga króka áður en að 

bókaröðinni líkur. 

  

 

Lokaorð 

Í síðari hluta hetjufarar sinnar sést hvernig Daenerys heldur áfram að fylgja 

hetjufararlíkani Campbell en án þess að það verði henni fjötur um fót sökum þess að 

hún er kvenkyns hetja en ekki karlkyns hetja eins og hetjufararlíkanið setur upp. 

Ástralski fræðimaðurinn Sarah Nicholson lýsir því vel í grein frá 2011 hvernig 

hetjulíkan Campbell gerir hetjum mishátt undir höfði eftir kyni. Hún segir að Campbell 

setji konur sífellt upp sem tákn í för hetjunnar, frá gyðju til móður, til tálkvendis. Það sé 

alltaf hin táknræna kona sem umbreytist til þess að koma við sögu karlkyns hetjunnar en 

hann segi söguna aldrei þannig að kvenkyns hetjan sé í aðalhlutverki. Hlutverk hennar 

er að vera það sem karlhetjan er ekki, meðan karlmaðurinn hefur sjálf og umboð, er 

konan óskilgreind og önnur.
41 

Í síðari hluta hetjufarar sinnar hefur Daenerys öðlast sitt 

umboð og er orðin hreyfiafl eigin sögu sem gerir hana að trúverðugri hetju. 

 Kyn hefur því vissulega áhrif á hetjuför Daenerys Targaryan í fantasíuheimi 

Söngs um ís og eld. Í hetjuför hennar sjást bæði vandamál og möguleikar kvenkyns 

hetju innan fantasíuformúlunnar. Hún er í megin atriðum merkilega hefðbundin hetja og 

samræmist formúlunni að mestu leiti nema því að hún er kvenkyns. Hún er ekki 

prinsessa sem þarf að bjarga frá dreka heldur drottning sem á dreka og hyggst 

endurheimta ríki sitt með þeim. Lesandinn fær að sjá persónu hennar bæði fylgja 

forskrift hefðarinnar á þann veg sem heftir umboð kvenkyns fantasíuhetju, en það sést í 

fyrri hluta hetjufarar hennar. Einnig sýnir Daenerys hversu lítið þarf að hliðra venjum 

fantasíuformúlunnar til þess að kyn þurfi ekki að skipta máli í för hetjunnar þegar hún í 

seinni hluta hetjufarar sinnar fylgir hefðbundinni forskrift fyrir karlkyns fantasíuhetju. 

 Aðalvandamál Daenerys er tenging fantasíuheimsins við raunheiminn sem 

höfundurinn notar til að ljá honum trúverðugleika. Það er ekkert nema hefðin sem segir  

                                                
40 Sama bls. 193 
41 Nicholson, bls. 189 
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til um að kynjahlutverk fantasíu miðaldaheimsins þurfi að samræmast kynjahlutverkum 

raunheimsins á miðöldum. Hneigðin hjá fantasíuhöfundum virðist samt sem áður vera 

að skrifa þannig og George R.R. Martin er þar engin undantekning. Að það sé 

nauðsynlegt að halda í einmitt þetta atriði til að halda trú lesandans á fantasíuheiminn er 

vafasöm kenning því ef drekar í hliðarheimi byggðum á miðöldum í raunheiminum 

reyna ekki of mikið á þolmörk bókmenntalegrar trúar lesandans ætti jafnrétti kynjanna í 

sama heimi ekki að gera það. 

 Í fantasíum er möguleikinn fyrir hendi að frelsa kvenpersónur undan byrði 

mannkynssögunnar og skrifa þær óháðar menningarlegum fjötrum raunheimsins. Hið 

yfirnáttúrulega gefur fantasíubókmenntum frelsi því þegar það kemur við sögu getur 

sagan ekki gerst í raunheiminum og ætti þar með að vera frjáls undan reglum hans. 
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