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Ágrip 

Hér verður greint frá risi og falli Míkhaíls Bakhtíns (1895–1975) í fræðilegri umræðu 

á Íslandi. Orðspor sovéska hugsuðarins barst hingað til lands við upphaf níunda 

áratugarins, á umbrotaskeiði í akademískri umræðu — þegar bókmenntafræðin tók á 

sig núverandi mynd. Orðræðan í kringum Bakhtín var frá upphafi nátengd leitinni að 

nútímanum; á hátindi viðtökusögunnar var hann meira að segja gerður að spámanni 

og brautryðjanda fyrir tíma sem loks runnu upp á Íslandi í byrjun tíunda áratugarins 

og ýmist hafa verið kenndir við póstmódernisma eða póststrúktúralisma. Að sama 

skapi var fallið af þessum stalli hátt og sér ekki fyrir endann á því.  
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Inngangur 

Í formála skáldsögunnar Le Bleu du Ciel gerir Georges Bataille greinarmun á verkum 

sem skrifuð eru í tilraunaskyni og þeim sem fæðast af nauðsyn. Máttur bókmenntanna 

opinberast í sögum sem höfundar finna sig knúna til að skrifa, skáldverk eiga að rífa 

manneskjuna úr viðjum þeirra frásagna sem alla jafna hafa hana á valdi sínu og leysa 

úr læðingi áður óþekkta möguleika í óhófi.  

Literature is not a continuum, but a series of dislocations, and the books that mean most to 

us in the end are usually those that ran counter to the idea of literature that prevailed at the 

time they were written. Bataille speaks of “a moment of rage” as the kindling spark of all 

great works: it cannot be summoned by an act of will, and its source is always extra-

literary.1 

Stundarbræðin er sömu ættar og transgression eða gegnumbrot, svo stuðst sé við þýð-

ingu Ófeigs Sigurðssonar. Í lokaritgerð fjallar hann um tengsl bannhelgi (fr. taboo) 

við gegnumbrotið út frá hugmyndum Bataille. Þessu flókna sambandi verður e.t.v. 

best lýst með líkingu sem Michel Foucault bregður upp og vitnað er til í ritgerðinni:  

Ef til vill er gegnumbrotið líkt og leiftur eldingar um nótt sem frá upphafi vega hefur fært 

því sem það hafnar þétta og dimma ásýnd sína — lýst nóttina upp innan frá, ofan úr hæstu 

hæðum og niður á botn — en á um leið myrkrinu að þakka algeran skýrleika opinberunar 

sinnar, sína einstöku skelfingu og óvissu; eldingin tapar sér í rýminu sem hún markaði með 

alræðisvaldi sínu og þagnar þegar hún hefur gefið myrkviðunum [l’obscure] nafn. 2 

Ritgerð mín fæddist í stundarbræði — laust niður eins og eldingu, lýsir upp heiminn 

sem hún hafnar en á honum jafnframt uppljómun sína að þakka. Hér verður ris og fall 

Míkhaíls Míkhaílovítsj Bakhtíns í fræðilegri umræðu á Íslandi rakið. Arfleifð sovéska 

hugsuðarins er sannarlega flækt í frásagnir, ákveðna stórsögu (e. grand narrative) sem 

liggur bókmenntafræði og hugvísindum samtímans til grundvallar. Orðspor hans barst 

til landsins við upphaf níunda áratugarins eða á svipuðum tíma og Bókmenntafræði-

                                                 
1  Paul Auster, „New York Babel,“ í Collected Prose: Autobiographical Writings, True Stories, 

Critical Essays, Prefaces, Collaborations with Artists, and Interviews (London: Faber & Faber, 

2003), 325. 
2  Sjá Michel Foucault, „Préface à la transgression,“ í Dits et écrits: 1954–1988 (París: Gallimard, 

1994), 237; birtist upprunalega í tímaritinu Critique árið 1963. Þýðing mín byggir m.a. á þýðingu 

Ófeigs, sjá „Bannhelgi & gegnumbrot“ (BA-ritgerð í heimspeki, Háskóli Íslands, 2007, 30).  
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stofnun Háskóla Íslands lagði grunninn að bókmenntafræði eins og hún er stunduð í 

dag. Brautryðjandi starf á vegum stofnunarinnar, útgáfa á borð við Hugtök og heiti í 

bókmenntafræði (1983) og Spor í bókmenntafræði 20. aldar (1991) sýnir glögglega að 

viðtökur á Bakhtín voru frá upphafi nátengdar uppgangi nútímabókmenntafræði á Ís-

landi. Þessi rit festu öðrum fremur í sessi frásögn af því hvernig stefna sem ýmist hef-

ur verið kennd við póstmódernisma eða póststrúktúralisma varð að ríkjandi viðmiði 

innan hugvísindanna. Rannsókn leiðir í ljós að Bakhtín var felldur inn í þessa frásögn 

og gefið hlutverk í fæðingarsögu póststrúktúralismans sem skilgreinir hann enn í dag.  

Spor í bókmenntafræði 20. aldar eða einfaldlega Sporin hafa m.a. að geyma grein 

Júlíu Kristevu, „Le mot, le dialogue et le roman“ eða „Orð, tvíröddun og skáldsaga“ 

eins og hún nefnist í þýðingu Garðars Baldvinssonar. Greinin var upphaflega skrifuð 

árið 1967 og er enn notuð sem inngangur að Bakhtín og póststrúktúralískri hugsun í 

grunnnámi við Háskóla Íslands. Kristeva mótaði ekki aðeins viðtökusögu á verkum 

Bakhtíns á Vesturlöndum, hún ætlaði honum jafnframt spámannsrullu á þeim kross-

götum sem hugvísindin stóðu um þær mundir. Árið 1967 gaf Jacques Derrida ekki út 

eina eða tvær heldur þrjár fyrstu bækur sínar, sama ár birti Roland Barthes grein sína 

um dauða höfundarins, Foucault svaraði með „Qu’est-ce qu’un auteur“ eða „Hvað er 

höfundur?“ — Í stuttu máli: Póstmódernískir tímar voru upp runnir. Þegar frönsku 

fræðabylgjunni skolaði á land við Íslandsstrendur tæpum fimmtán árum síðar reyndi 

Bókmenntafræðistofnun að þýða þessi tímamót og meintan þátt Bakhtíns í þeim.  

Í fyrsta hluta ritgerðarinnar verður upphaf viðtökusögu Bakhtíns á Íslandi rakið 

með áherslu á kanónísku textana, þ.e.a.s. skrif um sovéska hugsuðinn sem birtust á 

vegum Bókmenntafræðistofnunar í fyrrnefndum ritum. Það er ekki aðeins stofnunin 

sem ljær þessum textum kanónískan status eða sú staðreynd að þeir eru margir hverjir 

kenndir í bókmenntafræði við Háskóla Íslands og móta fagið enn í dag — Hugtök og 
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heiti og Sporin voru sem fyrr segir liður í stærra markmiði sem náðist: Nútímavæð-

ingu bókmenntafræðinnar og hugvísindaumræðunnar á Íslandi yfir höfuð.  

Í öðrum hluta verður sjónum beint að túlkun einstakra fræðimanna á Bakhtín og 

sérstaklega fjallað um Helgu Kress, Halldór Guðmundsson, Ástráð Eysteinsson, Viðar 

Hreinsson og Benedikt Hjartarson.
3
 Skrif þeirra um hugsuðinn sovéska eru fjölbreyti-

leg og einkar áhugaverð. Hér má finna alþjóðlegt framlag til Bakhtínfræða þó það hafi 

enn ekki öðlast viðurkenningu sem slíkt; hugmyndir hans breyta sýn á íslenska bók-

menntasögu með róttækum hætti og leika stórt hlutverk í mörgum af helstu hitamálum 

bókmenntafræðinnar á níunda og tíunda áratugnum (um kyn og kynferði, upphaf ís-

lenskra nútímabókmennta, eðli skáldsögunnar, skilning á fornsögunum o.fl.). Þá skap-

ast frjó samræða (gjarnan undir rós) á milli umræddra fræðimanna, í upphafi er hún 

tengd þeirri miklu grósku sem ríkti í umfjöllun um bókmenntir hérlendis á árabilinu 

1987–1994, en þá fer smám saman að halla undan fæti. 

Skrif Helgu og Halldórs um Bakhtín tilheyra áðurnefndu blómaskeiði í sögu ís-

lenskrar bókmenntafræði á meðan Ástráður, líkt og Kristeva forðum, teflir honum 

fram sem bjargvætti á örlagastundu sem rann upp í sögu íslenskrar nútímabókmennta-

fræði undir lok 20. aldar — þegar bókmenntafræðin snerist gegn bókmenntunum og 

vaxtarbroddurinn færðist yfir til nýrra greina á borð við menningarfræði. Halldór og 

Viðar hafa nokkuð aðra stöðu, hvorugur tilheyrir stofnanaumhverfi Háskóla Íslands 

— sá síðarnefndi vísar einmitt til Bakhtíns í eins konar yfirlýsingu þeirra sem standa 

utan við hefðbundið, fræðilegt umhverfi og eins til að ryðja íslensku ævisögunni nýja 

braut við upphaf 21. aldar. Skömmu síðar birtist langþráð útgáfa Bókmenntastofnun-

                                                 
3  Aðrir íslenskir fræðimenn koma við sögu, þ.á.m. Örnólfur Thorsson, Garðar Baldvinsson, Matthías 

Viðar Sæmundsson, Þórir Óskarsson, Gauti Kristmannsson, Torfi Tulinius, Jón Ólafsson, Gottskálk 

Jensson. Þar að auki liggur ákveðinn þráður úr höfundarverki Halldórs Laxness í gegnum ritgerð-

ina. 



 7 

ar, Orðlist skáldsögunnar: Greinar og bókakaflar (2005) sem hefur að geyma fyrstu 

þýðingar úr verkum Bakhtíns, fylgt úr hlaði með afdrifaríkum inngangi Benedikts. 

Sem fyrr segir hafði eitthvert frjóasta skeið í sögu íslenskrar bókmenntafræði tekið 

enda skömmu áður og í ljósaskiptunum er fátt sem sýnist. Einhver hefði haldið að 

fyrstu þýðingar á Bakhtín og yfirgripsmikill inngangur Benedikts yrðu til þess að 

hleypa nýju lífi í rannsóknir tengdum hugsuðinum sovéska; þess í stað skellur á 

Bakhtínkreppa á Íslandi. Inngangur Benedikts er látinn réttlæta útreið sem hlýtur að 

teljast nokkuð einsdæmi innan Háskóla Íslands. Á vorönn 2011 vísaði kennari í Bók-

menntasögu, Gottskálk Þór Jensson, t.a.m. ítrekað til Bakhtíns sem loddara, fræði-

manns sem vitnaði aldrei — aldrei — til heimilda og klykkti síðan út með þessum 

orðum: 

En nú erum við komin svona aðeins yfir Bakhtín, við hérna í Háskólanum, þannig að nú 

erum við að taka hann svona í sundur aftur. Við gerum þetta oft: Setjum fólk á stall og svo 

sláum við það niður aftur. Þetta er náttúrulega mjög grimmt, en jæja... Hann fékk alla vega 

sinn tíma á stallinum.4  

 

* 

Problemy poetíkí Dostoevskogo eða Vandinn í skáldskaparlist Dostojevskís eins og 

hún gæti heitið í íslenskri þýðingu var fyrsta bókin sem ég las í heilu lagi á rússnesku. 

Það hafði ekki mælst annað eins fannfergi í Moskvu síðan Brézhnev var aðalritari 

Kommúnistaflokksins, ég sat ýmist á heimavistinni eða landsbókasafninu og þuml-

ungaðist í gegnum bókina á fyrstu mánuðum ársins 2010. Ásamt Mimesis: Framsetn-

ingu veruleikans í vestrænum bókmenntum eftir Erich Auerbach sem birst hafði í ís-

lenskri þýðingu fáeinum árum fyrr breytti Vandinn afstöðu minni til bókmenntafræð-

innar. Fram að þessu hafði ég álitið að um skáldskap gilti svipað og stundum er sagt 

um húmor og frosk: Ef þú kryfur hann, þá deyr hann. Vandinn fjallar um margröddun, 

                                                 
4  Upptaka úr umræddri kennslustund (14. mars 2011) er aðgengileg á heimasíðu námskeiðs, síðast 

skoðuð í janúar, 2015. Nánar verður vikið að orðum Gottskálks síðar í ritgerðinni.   
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hugtak úr tónlist sem nefnt hafði verið í fræðilegri umræðu um Dostojevskís á þriðja 

áratugnum. Bakhtín byggir á þessum rannsóknum — vísar jafnvel til heimilda — en 

bakgrunnur í siðfræðiheimspeki gerir honum kleift að taka skref í nýja átt: „Sannleik-

ur fæðist hvorki né fyrirfinnst í höfði aðskildra einstaklinga,“ segir á einum stað í 

þessari bók, „heldur verður til á milli fólks sem leitar hans í sameiningu, í samræð-

unni sem skapast af samneyti þeirra“.
5
  

Ég brann fyrir Dostojevskí á milli tvítugs og þrítugs. Verk rússneska skáldajöfurs-

ins eru nógu aðkallandi og nútímaleg í sjálfu sér — frá miðjum níunda áratugnum 

tóku skáldsögur hans að birtast hver á fætur annarri í íslenskri þýðingu Ingibjargar 

Haraldsdóttur. Fyrir vikið lásu ég og vinir mínir þennan rússneska skáldajöfur frá 19. 

öld eins og samtímahöfund; Dostojevskí var á meðal vor. Hið gagnkvæma en óút-

reiknanlega samband ólíkra vitunda sem Bakhtín lýsti í Vandanum var einmitt það 

sem heillaði mig frá fyrstu tíð; eitthvað sem ég hafði fram að þessu haldið að ekki 

væri hægt að fjalla um með fræðilegum hætti án þess að spilla lestrarupplifuninni.  

Að lesa skáldsögu eftir Dostojevskí var eins og að lenda í atburðarásinni; sem les-

andi upplifði ég val og valkvíða persóna með mun áþreifanlegri hætti en í öðrum 

skáldsögum; á einhvern undarlegan hátt var eins og söguhetjur hans væru frjálsari en 

persónur í öðrum bókum. Milan Kundera skrifaði að eigin sögn margradda skáldsögur 

en samt virtist hann hafa alla þræði í hendi sér; hjá Dostojevskí var eins og 

höfundurinn væri með litla sem enga yfirsýn — sem listaverk virtust skáldsögur hans 

í fyrstu hálfgert stórslys. Bakhtín bendir aftur á móti á að margröddun Dostojevskís 

grundvallist á annars konar fagurfræði, nokkurs konar andfagurfræði eða skáldskap-

arfræði hins opna og óútreiknanlega. „I’ve been wondering about Dostoyevsky“, styn-

ur Hemingway upp úr vatnsblönduðu viskíglasi sínu í Veislu í farangrinum: „How can 

                                                 
5  Míkhaíl Bakhtín, Rússnesk heildarritröð, 6. bindi, 124. Ritröðin kom út á árabilinu 1996 til 2012, 

upplýsingar um einstök bindi er að finna í heimildaskrá.  
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a man write so badly, so unbelievably badly, and make you feel so deeply?“
6
 Í 

Vandanum nær Bakhtín að varpa ljósi á þessa spurningu, um leið og hann þróar 

ákveðið samband við viðfangsefnið; lýsir skáldskaparheimi rithöfundar þannig að 

fjölbreytileiki sjónarhornanna skín í gegn. Enginn einn er handhafi sannleikans heldur 

verður hann til í iðkun sem á sér stað á milli höfundar, sögupersóna og lesenda. Þetta 

þótti mér spennandi og þegar sá fyrir endann á rússneskunni sótti ég um framhalds-

nám í bókmenntafræði við Háskóla Íslands.  

Umsóknin var samþykkt með skilyrðum, þ.e. að ég tæki tvö námskeið úr grunn-

náminu: Strauma og stefnur í bókmenntafræði og Bókmenntasögu. Hvort tveggja eru 

rótgrónir kúrsar á Hugvísindasviði: Á hverju hausti eru hugmyndastraumar í bók-

menntafræði 20. aldar kynntir fyrir grunnnemum í bókmenntafræði og öðrum fögum 

sem tilheyra Íslensku- og menningardeild; á vormisseri kynnast sömu nemendur bók-

menntasögunni frá Forn-Egyptum til seinni hluta 19. aldar.  

Bakhtín kemur við sögu í báðum þessum námskeiðum. Reyndar er ekki minnst á 

hann í Literary Theory: The Basics, kennslubók Strauma og stefna. Höfundurinn, 

Hans Bertens, lætur raunar hjá líða að nefna framúrstefnuhreyfingar í byrjun 20. aldar 

á borð við fútúrisma og súrrealisma, hann minnist hvorki á Auerbach né viðtökufræð-

in, samanburðarbókmenntafræði o.s.frv. Í stuttu máli stendur The Basics undir nafni: 

Hún takmarkar sig við ákveðna grunnsögu, fellir einstaka fræðimenn og stefnur annað 

hvort inn í þessa sögu eða sleppir þeim einfaldlega. Í námskeiðinu er samviskusam-

lega reynt að fylla upp í þessi göt og raunar væri fullkomlega ósanngjarnt að dæma 

það út frá bók Bertens. Engu að síður er sömu grunnsögunni fylgt: Saga bókmennta-

fræðinnar á 20. öld er fæðingarsaga póststrúktúralismans. Bakhtín er ekki skoðaður út 

                                                 
6  Ernest Hemingway, A Moveable Feast (London: Arrow Books, 2004[1964]), 78–79. „Hvernig er 

hægt að skrifa svona illa, svona lygilega illa, og vekja samt í manni svona djúpa tilfinníngu“, segir í 

íslenskri þýðingu Halldórs Laxness, sjá Veisla í farángrinum (Akureyri: Bókaforlag Odds Björns-

sonar, 1966), 154. 
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frá eigin forsendum heldur stendur valið á milli þess að sleppa fræðimanninum, eins 

og Bertens gerir, eða gera hann hluta af ríkjandi viðmiði.  

Í Bókmenntasögu eru nemendur gerðir meðvitaðir um annars konar viðmið, eins og 

orð Gottskálks gefa til kynna. „Við hérna í háskólanum“ — hér er höfðað, eins og sjá 

má, til sameiginlegs álits eða consensus innan háskólasamfélagins. Ég sótti námskeið-

ið langt á veg kominn með tvöfalda BA.-ritgerð í rússneskunni sem á endanum hlaut 

nafnið „Kóperníkusarbylting: Um margröddun með hliðsjón af æskuverkum Míkhaíls 

Bakhtíns og riti hans um Fjodor Dostojevskí“. Umfjöllunin í Straumum og stefnum 

hafði í veigamiklum atriðum verið á skjön við upplifun mína á Bakhtín; eftir útreiðina 

sem hann hlaut í Bókmenntasögu féllust mér hendur. 

Á hverju hausti er Bakhtín settur á stall við Háskóla Íslands og sleginn niður af 

honum að vori. Hvort tveggja — upphafningin og afhjúpunin, krýningin og afkrýn-

ingin — hefur, að því er ég best fékk séð, lítið með skrif Bakhtíns sjálfs að gera en 

segir þeim mun meira um viðtökusögu hans á Vesturlöndum, ríkjandi viðmið innan 

hugvísindanna og ráðandi stórsögur sem notaðar eru til að treysta þessi viðmið í sessi. 

Allt frá því að póstmódernismi/póststrúktúralismi barst til landsins hefur stefnunni 

fylgt sú trú að hún beini hugvísindunum „út úr geira fastmótaðra stefna yfir á svið þar 

sem aflétt er veldi ákveðinna kerfa og stimpla“, eins og Garðar Baldvinsson kemst að 

orði í formála Sporanna.
7
  

This is of course a contradiction in terms: How can a theory based on deconstruction 

reconstruct an origo gentis, a founding myth, that supports it as the ruling paradigm? How 

can an agenda that aims at overrunning the hierarchy accept hierarchy, even placing itself 

on top of it?8  

Eftir fyrsta árið í bókmenntafræði á meistarastigi fór ég til Helsinki í skiptinám, til-

vitnunin hér að framan er fengin úr fyrirlestri sem háskólinn bauð mér að halda haust-

                                                 
7  Garðar Baldvinsson, „Formáli“, í Spor í bókmenntafræði 20. aldar, ritstj. Garðar Baldvinsson o.fl. 

(Reykjavík: Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, 1991), 9.  
8  Gunnar Þorri Pétursson, „Kicking Against the Pricks“ (fyrirlestur haldinn við Háskólann í Helsinki 

á ráðstefnu til heiðurs Oscar Parland í nóvember 2012). 
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ið 2012. Í Pétursborg og Moskvu var sú námskrafa gjarnan undirliggjandi, að erlendir 

nemendur tileinkuðu sér viðhorf heimamanna en ýttu til hliðar sinni eigin, framandi 

sýn á rússneskan menningarheim; í bókmenntafræði við Háskóla Íslands fann ég sem 

fyrr segir fyrir viðhorfi og viðmiði sem þrátt fyrir yfirlýsta víðsýni ýmist sigldi fram-

hjá eða kafsigldi þær forsendur sem á sínum tíma höfðu vakið áhuga minn á faginu. 

Þegar margröddun er t.d. miðlað í gegnum Kristevu reynist ómögulegt að fjalla um 

samband ólíkra vitunda eins og Bakhtín gerir í Vandanum; sá orðræðubundni, póst-

strúktúralíski skilningur — tvíröddun og textatengsl — sem liggur til grundvallar í 

námskeiðum á borð við Strauma og stefnur útilokar þennan möguleika og gerir það af 

hugmyndafræðilegum ástæðum. Þessar forsendur eru að meira eða minna leyti 

undirliggjandi í grein Kristevu og umræddu námskeiði; í Bókmenntasögu er aftur á 

móti ákveðinn skilningur á Bakhtín beinlínis gerður að sameiginlegu áliti kennara og 

nemenda við Háskóla Íslands.  

Finnland hefur lengi þurft að beygja sig fyrir Austrinu án þess að líti út fyrir að það 

múni á Vestrið.
9
 Veturinn 2012–2013 var ég staddur landfræðilega þar sem hugurinn 

hafði reikað bróðurpart fullorðinsáranna: á mærum Vestur-Evrópu og Rússlands. Við 

slavnesku deild Háskólans í Helsinki var fjallað um bókmenntafræði á forsendum 

bókmennta, hvorki reynt að fella fólk og fræði inn í ákveðnar stórsögur né þvinga 

sameiginlegu áliti upp á nemendur. Þá nutum við góðs af stöðugu gegnumstreymi 

alþjóðlegra fræðimanna, þeir héldu fyrirlestra og styttri námskeið sem hægt var að 

taka til eininga í bland við boðaða kennsluskrá. Meðal gesta var búlgarski bókmennta-

fræðingurinn Galin Tihanov. Skrif þessa samlanda Kristevu um Bakhtín höfðu áhrif á 

ritgerðina og eins masterclass Tihanovs við Háskólann í Helsinki um grein sem vakið 

hefur umtal innan slavneskra fræða.  

                                                 
9  Haft eftir skopmyndateiknaranum Kari Suomalainen, sjá Gordon Sanders, Off the Map: A Personal 

History of Finland (Vantaa: Gummerus, 2012), 21. 
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In 2004, Galin Tihanov published an essay provocatively titled: “Why Did Modern Literary 

Theory Originate in Central and Eastern Europe? (And Why Is It Now Dead?)”. His answer: 

from its narrow professional goals under the formalists of the 1920s, Russian literary theory 

had swollen to embrace a global theory of culture by the 1990s — and this ambition 

collapsed as did all mega-narratives during that decade, “the last stage in the protracted 

demise of literary theory as an autonomous branch of the humanities.”10 

Hugmyndir Batailles um moment de rage eða stundarbræði sem skapandi afl urðu á 

sínum tíma til þess að ég hætti við að hætta í bókmenntafræði, eins og beinast lá við 

þegar í ljós kom hvers konar örlög Bakhtín voru búin við Háskóla Íslands. Reiðin sem 

ég fylltist rauf ekki aðeins tengslin við þær stóru frásagnir er liggja námskeiðum á 

borð við Strauma og stefnur eða Bókmenntasögu til grundvallar heldur flassaði upp 

myrkrinu sem umlykur fagið við upphaf 21. aldar. Póstmódernískir tímar eru liðnir, 

botninn er ekki aðeins dottinn úr frásögninni sem lá þessari stórsögu til grundvallar 

eins og Tihanov bendir á; póstmódernismi/póststrúktúralismi reynist stórkostlega 

hamlandi sem ríkjandi viðmið innan bókmenntafræðinnar. Í krafti stefnunnar útvistaði 

(e. outsource) fagið að lokum aðferðum sínum og hugtökum — glataði sérstöðu sinni 

í þverfaglegri blöndun, þynntist út í útþurrkun skila á milli há- og lágmenningar.  

Takmarkanir hinnar ríkjandi, póststrúktúralísku stórsögu blasa við þegar örlög 

Bakhtíns í fræðilegri umræðu á Íslandi eru hugleidd. En hvað annað er í boði? Hver er 

framtíð bókmenntafræðinnar og hvert er erindi Sovétmannsins við fagið á tánings-

árum 21. aldarinnar? Í eftirmála verður stuttlega glímt við þessar spurningar og aðrar 

sem vakna í tengslum við viðtökusögu á verkum Bakhtíns. 

 

* 

Míkhaíl Bakhtín fæddist 1895 og lést árið 1975. Hann skrifaði fyrir skúffuna lungann 

úr ævinni, það var ekki fyrr en seint og um síðir að þessi undarlegi en áhugaverði 

                                                 
10  Caryl Emerson, „Russian Critical Theory”, í Cambridge Companion to the Twentieth-Century 

Russian Novel, ritstj. Jevgení Dobrenko o.fl. (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 85. 
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hugsuður uppgötvaðist. Skömmu fyrir andlátið var hann beðinn um að leggja mat á 

framtíðarhorfur bókmenntafræðinnar og skrifaði „Svar við spurningu frá ritstjórn 

tímaritsins Novij Mír“. Niðurlag greinarinnar er svohljóðandi í heild sinni:   

Sú hugmynd lifir góðu lífi, þótt einhliða sé og því ósönn, að best megi skilja aðra menningu 

með því að ganga inn í hana, gleyma sinni eigin og horfa á heiminn með augum annarrar 

menningar. Slík hugmynd er, eins og ég sagði, einhliða. Auðvitað er nauðsynlegur þáttur í 

því að skilja aðra menningu að ná að lifa sig inn í hana og öðlast hæfileikann til að sjá 

heiminn með hennar augum. Sé skilningurinn allur fenginn með þessu er hann aftur á móti 

aðeins tvöföldun og hefur ekki í för með sér neitt nýtt eða auðgandi. Skapandi skilningur 

hafnar ekki sjálfum sér, hvorki stað sínum í tíma né menningu sinni, eða gleymir nokkru. 

Til að unnt sé að skilja, þarf sá sem skilur að halda sig fyrir utan [vnenakhodímost] — í 

tíma, rúmi, í menningu — það sem hann leitast við að skilja á skapandi hátt. Því maðurinn 

getur ekki einu sinni séð eigið ytra útlit í raun og veru eða gert sér heildarmynd af sjálfum 

sér, engar myndatökur eða speglar geta hjálpað honum að þessu leyti. Aðeins annað fólk 

getur séð og skilið raunverulegt útlit manns, vegna þess að það heldur sig fyrir utan í rúmi 

og vegna þess að það er annað. 

Mikilvægasta verkfæri skilnings á sviði menningarinnar er getan til að halda sig fyrir 

utan. Framandi menning opnar sig aldrei til fulls eða í botn nema í augum annarrar 

menningar (og reyndar opnar hún sig aldrei til fulls, því alltaf geta komið augu enn annarrar 

menningar sem sjá og skilja ennþá meira). Hugsun opnar sig ekki í botn fyrr en hún rekst á, 

snertir aðra „framandi“ hugsun. Á milli þeirra hefst jafnvel samræða, sem kemur í veg fyrir 

að þessar hugsanir, þessar menningarheildir, séu einhliða og innilokaðar. Við leggjum nýjar 

spurningar fyrir framandi menningu, spurningar sem hún hefði ekki spurt sjálfa sig, við leit-

um svara við þessum spurningum í hinni framandi menningu og hún svarar okkur, sýnir 

okkur nýjar hliðar á sér, opnar nýjar merkingardýptir. Án okkar eigin spurninga er ekki 

hægt að leggja skapandi skilning í nokkuð það sem er annarlegt eða framandi (en í spurn-

ingunum þarf auðvitað að búa alvara og einlægni). Samræðufundur tveggja menningar-

heima leiðir ekki til þess að þeir renni saman eða blandist. Hvor um sig heldur opinni og 

heilsteyptri einingu sinni, en þær auðga hvor aðra gagnkvæmt. 

Hvað varðar mat mitt á framtíðarhorfum fyrir þróun bókmenntafræðinnar, lít ég svo á að 

þær séu að öllu leyti góðar, þar sem við eigum gríðarlega möguleika. Okkur skortir aðeins 

fræðilega rannsóknardirfsku, en án hennar er hvorki hægt að hefja sig í hæðir né kafa í 

djúpin.11  

Kanónísering og konsensus gefur bókmenntafræðinema við Háskóla Íslands ærna 

ástæðu til að tvöfalda ríkjandi viðhorf og viðmið á kostnað þess sem Bakhtín kallar 

vnenakhodímost — að halda sig fyrir utan, eins og segir í þýðingu Jóns Ólafssonar. 

Sú trú, að póststrúktúralisminn fari með hugvísindin á svið þar sem aflétt sé ákveðn-

um kerfum og stimplum ýtir enn undir þessa tvöföldun. Það skortir gagnrýna afstöðu 

                                                 
11  Míkhaíl Bakhtín, „Svar við spurningu frá ritstjórn tímaritsins Novij mír“ í Orðlist skáldsögunnar: 

Úrval greina og bókakafla, ritstj. Benedikt Hjartarson, þýð. Jón Ólafsson (Reykjavík: Bókmennta-

fræðistofnun Háskóla Íslands, 2005), 46–47. 
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og sögulega vitund um þróun nútímabókmenntafræði á Íslandi. Þegar umræddir, 

alþjóðlegir straumar voru aðlagaðir að fræðilegri umræðu á níunda áratugnum fram-

kallaðist ákveðið misræmi; að sama skapi gerðu hérlendir fræðimenn merkilegar 

uppgötvanir í deiglunni sem skapaðist þegar ólíkum menningarheimum laust saman 

og frjór samræðugrundvöllur opnaðist. Aðkallandi er að sögu íslenskrar bókmennta-

fræði, einkum tímabilinu 1983–2000, verði gerð viðhlítandi skil. Á síðum þessarar 

ritgerðar verður þessi merka en ósagða saga rakin að svo miklu leyti sem hún snertir 

Bakhtín.  

Ritgerðin er skrifuð á milli menningarheima. Ætlunin var hvorki að hverfa inn í 

rússneska samhengið með manni og mús né tvöfalda ráðandi afstöðu til nútímabók-

menntafræði við Háskóla Íslands. Það voru bókmenntirnar en ekki bókmenntafræðin 

sem vöktu áhuga minn á Bakhtín; að sama skapi nálgaðist ég, þrátt fyrir ríka samsöm-

un við efnið, bæði hann og Dostojevskí sem Íslendingur fæddur árið 1978. Að hugsun 

opni sig ekki til fulls nema hún rekist á aðra, framandi hugsun — sú afstaða rímar að 

sumu leyti við áðurnefnd orð Bakhtíns um sannleikann sem fæðist hvorki né fyrir-

finnst í höfði aðskildra einstaklinga heldur verður til á milli fólks sem leitar hans í 

sameiningu. Að sama skapi er áherslan á að athugandinn haldi sig fyrir utan í mót-

sögn við margröddun; eða hvað? Helst langaði mig til að flækja málið, færast undan 

þeirri áskorun sem Bakhtín setur fram í lok „Svars við spurningu“. Hvatinn að MA-

ritgerðinni virtist of persónulegur, svo óviðeigandi — öskur í kodda fremur en efni-

viður í lokaritgerð. „Skapandi skilningur hafnar ekki sjálfum sér, hvorki stað sínum í 

tíma né menningu sinni, eða gleymir nokkru.“ Þetta eru dularfull orð og uppfull af 

von, en hvað merkja þau? Samræða tveggja ólíkra menningarheima — gott og vel: en 

hvar staðsetur rannsakandinn sig, hvað verður um þetta „ég“ sem virðist skakkskotið, 



 15 

bæði í fræðilegu lesmáli á íslensku og eins innan þeirrar stórsögu sem nemendur í 

bókmenntafræði þurfa að tileinka sér?  

Míkhaíl Epstein hefur skrifað um póstmódernisma í rússneskri menningu en er að 

sama skapi undir augljósum áhrifum frá Bakhtín og þeim siðfræðilega streng sem 

liggur frá fyrstu skrifum sovéska hugsuðarins til þeirra síðustu. Í nýlegri bók um 

framtíð hugvísindanna nefnir Epstein til sögunnar demantsregluna svokölluðu.   

Diamond Rule — an ethical rule based on individual uniqueness as the main criterion of 

moral behavior: Do that which others need and no one else can do in your place. The 

diamond rule does not annul the universal character of the golden rule, which is based on 

the reciprocity of human wills, but rather sets a diamond stone of the individual gift in its 

golden frame: Do that which anyone including yourself could wish and which no one else 

but you can do.12  

Í þessum orðum kjarnast nálgunin á viðfangsefni ritgerðarinnar. Mig langar til að nota 

tækifærið og þakka prófessor Gauta Kristmannssyni, aðalleiðbeinanda verkefnsins, 

fyrir að hafa haft trú á mínu utanaðkomandi sjónarhorn. Áður hafði ég leitað til fræði-

manna innan Háskóla Íslands sem réðu mér frá því að skrifa þessa ritgerð; Gauti stóð 

aftur á móti með mér í gegnum súrt og sætt. Prófessor Torfi H. Tulinius sat í meistara-

prófsnefnd og kann ég honum bestu þakkir fyrir gagnlegar ábendingar. Ásamt Ásu 

Helgu Hjörleifsdóttur lásu foreldrar mínir, prófessor Hrafnhildur Ragnarsdóttir og 

Pétur Gunnarsson, handritið yfir og veittu ómetanlegan stuðning.  

Við efnisöflun var sóst eftir öllum tilvísunum í Bakhtín sem til eru í prentuðum, 

íslenskum heimildum og á netinu; leitin því næst útvíkkuð og tilvísanir sem gætu 

tengst viðtökusögu hans á Íslandi á erlendum málum kannaðar eftir fremsta megni. Þá 

las ég mér til, eins vandlega og kostur gafst, um forsendurnar sem leiddu til mótunar 

nútímabókmenntafræði hérlendis og í alþjóðlegu samhengi. Í ritgerðina valdist um-

fjöllun um Bakhtín sem mest gildi hafði fyrir bókmenntafræðina og þróun hugvís-

                                                 
12  Míkhaíl Epstein, The Transformative Humanities: A Manifesto, þýð. og ritstj. Ígor Klyúkanov 

(London: Bloomsbury, 2012), 296. Gullna reglan hefur fylgt siða- og trúarsetningum mannkyns frá 

fornu fari. Kristur orðar hana t.a.m. á þessa leið: „Allt sem þér viljið, að aðrir menn gjöri yður, það 

skuluð þér og þeim gjöra.“ (Matt., 7:12)  
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indanna að mínu mati. Til að halda utanaðkomandi sjónarhorni voru engin viðtöl 

höfð.  

 Fyrirferð tilvitnana í ritgerðinni og náinn lestur á tilteknum textabrotum helgast af 

áhrifum frá þeirri fílólógísku eða textafræðilegu hefð sem bæði Bakhtín og Auerbach 

tilheyrðu. Sem kunnugt er hefjast kaflar í Mímesis gjarnan á langri tilvitnun sem síðan 

er lagt út af; þá opna umfangsmiklar, óstyttar tilvitnanir á fleiri en eitt sjónarhorn og 

gera ólíkum röddum kleift að hljóma fullum hálsi. Líkt og Auerbach styðst ég jafn-

framt við erlenda texta á frummálinu og leggst í samanburð á milli mála. 

 „Aðeins það sem er sjálft að þróast getur gert þróun skil“,
13

 segir Bakhtín á einum 

stað en eins og rakið verður í eftirmála breyttust viðhorf mín til efnisins töluvert á rit-

unartímanum. Frá upphafi var þannig búið um hnútana, að glíman við texta fræði-

manna sem fjallað hafa um sovéska hugsuðinn yrði eins opin og hugsast gæti; að jafn 

mikilvægt væri að gera uppgötvanir í ferlinu sjálfu og að leiða það til lykta. Liður í 

þessu var að sleppa millifyrirsögnum og hafa fáa kafla en langa í von um að lesandi 

geti sökkt sér ofan í efnið.  

 Þýðingar úr rússnesku og öðrum málum eru mínar nema annað sé tekið fram; í 

krafti stöðu sinnar sem lingua franca eru tilvitnanir úr ensku látnar standa á frum-

málinu. Umstöfun kýrilískra letursins er með smávægilegum frávikum
14

 samkvæmt 

álitsgerð Íslenskrar málstöðvar en engin tilraun gerð til að samrýma rithátt og mis-

munandi umritunarvenjur ólíkra fræðimanna.  

 

 

                                                 
13  Halldór Guðmundsson þýðir þessa setningu og vitnar til hennar í „Loksins, loksins“: Vefarinn mikli 

og upphaf íslenskra nútímabókmennta (Reykjavík: Mál og menning, 1987), 88. 
14  Skv. tilbrigðum í stafasamböndum er endingin -ий umrituð sem -í en ekki -íj, sbr. Dostojevskí í stað 

Dostojevskíj. Stafurinn щ ekki umritaður sem stsj heldur sem sjs skv. rökstuðningi Helga Haralds-

sonar í Rússnesk-íslenskri orðabók, ritstj. Valeríj Berkov (Reykjavík: Nesútgáfan, 1996), 822. Þá er 

mjúka merkið (ь) ekki umritað. Frekari upplýsingar um kýrilíska umritun er að finna á vef Stofn-

unar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum (Síðast skoðað í janúar, 2015).  
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1. Hugtök og heiti í bókmenntafræði 

Míkhaíl Bakhtín verður hluti af fræðilegri umræðu á Íslandi með útgáfu Hugtaka og 

heita í bókmenntafræði árið 1983. Bókin telst til tíðinda, hún var áratug í smíðum og 

er enn í dag eina viðunandi hugtakasafnið um bókmenntir og bókmenntafræði á ís-

lensku. Í aðfaraorðum skrifar Bjarni Guðnason, þáverandi forstöðumaður Bókmennta-

fræðistofnunar Háskóla Íslands: „Mikil vöntun var á viðamiklu bókmenntalegu upp-

flettiriti, eins og til eru með öðrum þjóðum, þar sem skilgreind væru hugtök og heiti 

til þess að treysta undirstöðu bókmenntafræðinnar, rjúfa einangrun bókmenntarann-

sókna og efla íslenska bókmenningu.“
15

 Jakob Benediktsson rær á sömu mið í formála 

ritstjóra: „Kostað hefur verið kapps um að gera nokkra grein fyrir ýmsum nýjungum í 

bókmenntafræði, nýjum stefnum og nýjum rannsóknaraðferðum, en um margt af 

þessu hefur lítið verið birt í samhengi á íslensku.“ (8)  

 Hugtök og heiti samanstanda af ótal færslum sem merktar eru sautján fræði-

mönnum; sá átjándi og afkastamesti er ritstjórinn sjálfur þó hann láti þess hvergi 

getið.
16

 Jakob notar aftur á móti tækifærið í formála til að minnast sérstaklega á 

framlag tveggja úr hópi sautjánmenninganna, Halldórs Guðmundssonar og Örnólfs 

                                                 
15  Bjarni Guðnason, „Aðfaraorð“, Hugtök og heiti í bókmenntafræði, ritstj. Jakob Benediktsson 

(Reykjavík: Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, 1998[1983]), 5. Í þessu kafla verður fram-

vegis vísað til Hugtaka og heita með blaðsíðutali í meginmáli.  

  Bjarni nefnir kver Hannesar Péturssonar frá 1972, Bókmenntir, sem fyrirrennara Hugtaka og 

heita — færa má færa rök fyrir því að arftakinn sé vefuppflettiritið Alfræði íslenskra bókmennta og 

bókmenntafræða, ritstj. Ástráður Eysteinsson og Garðar Baldvinsson (birtist á snöru.is, 2012; síðast 

skoðað í janúar 2014). Hvorugt framtakið kemst þó með tærnar þar sem Hugtök og heiti hafa hæl-

ana, rit sem margsinnis hefur verið endurútgefið — en aldrei endurskoðað, líkt og Vésteinn Ólason 

víkur að í „Hugtök og heiti í bókmenntafræði“, Orð og tunga 11 (2009). „Frá því skömmu eftir 

1990,“ skrifar Vésteinn, „hefur verið unnið á vegum Bókmenntafræðistofnunar að víðtækara og 

stærra riti, sem á að verða með meira alfræðibrag, og mun það langt komið, en þó hefur útkoma 

þess dregist miklu meira en ætlað var.“ (nmgr. 7, 105–106). Þetta rit hefur enn ekki litið dagsins 

ljós. 
16  Örnólfur Thorsson ritar minningargrein, „Jakob Benediktsson: 20. júlí 1907 — 23. janúar 1999“, í 

Tímarit Máls og menningar 1 (1999; framvegis verður vísað til tímaritsins sem TMM í neðanmáls-

greinum). Þar segir m.a.: „Ég vann aftur tvö sumur undir mildri og menntandi stjórn Jakobs þegar 

hann ritstýrði Hugökum og heitum í bókmenntafræði fyrir Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands. 

Hann skrifaði raunar sjálfur langflestar greinar í þá bók. . . “ (8) Vésteinn tekur í sama streng: „Lík-

lega á hann [Jakob] allar eða nær allar ómerktar greinar í bókinni.“ („Hugtök og heiti í bókmennta-

fræði“, Orð og tunga, 101.)     
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Thorssonar, sem „unnu báðir í sumarleyfum sínum um nokkurra mánaða skeið að 

undirbúningi bókarinnar og áttu í honum margvíslegan þátt auk þess að semja þær 

greinar sem þeim eru merktar.“ (7)  

Eljusemin helst e.t.v. í hendur við þá staðreynd, að Halldór og Örnólfur svara 

öðrum fremur kalli Jakobs og Bjarna; báðir koma víða við í færslum sínum en reynast 

sérlega atkvæðamiklir í umfjöllun um nýjustu strauma og stefnur. Jafnframt vekur 

athygli að þeir einir geta Bakhtíns. Svo dæmi sé tekið er hvorki minnst á hann í 

ómerktri færslu um gróteskuna né ‚Skáldskaparfræði‘ eftir Véstein Ólason; þá er 

Sveini Skorra Höskuldssyni falið að skrifa greinina ‚Skáldsaga‘ og þótt hún sé ein sú 

yfirgripsmesta í gjörvöllu ritinu (sjö síður, tveir dálkar á síðu) er ekki einu orði vikið 

að hugsuðinum sovéska. „Rússneski bókmenntafræðingurinn Mikhail Bakhtin hefur 

skrifað manna vitlegast um skáldsöguna sem bókmenntagrein,“
17

 ritar Halldór Guð-

mundsson aftur á móti í sinni fyrstu bók, „Loksins, Loksins“: Vefarinn mikli og 

upphaf íslenskra nútímabókmennta (1987).  

Kynslóðarskipti eru að eiga sér stað í íslenskum fræðaheimi, ólík viðhorf birtast 

ekki aðeins í áhuga á Bakhtín heldur afstöðu til nútímans yfir höfuð. Mynd nútíma-

mannsins: Um tilvistarleg viðhorf í sögum Gunnars Gunnarssonar (1982) nefnist 

önnur frumraun fræðimanns, Matthíasar Viðars Sæmundssonar. Titillinn á verkum 

þeirra Halldórs vitnar um ákveðið hungur — rannsóknir á íslenskum bókmenntum 

einar og sér munu ekki seðja það. Í Hugtökum og heitum fá Halldór og Örnólfur tæki-

færi til „að rjúfa einangrun bókmenntarannsókna“ á Íslandi og láta ekki segja sér það 

tvisvar.  

 Þau skipti sem Bakhtín bregður fyrir í íslensku lesmáli fyrir 1983 eru teljandi á 

fingrum annarrar handar; sé minnst á margröddun eða hið karnivalíska er það ævin-

                                                 
17  Halldór Guðmundsson, „Loksins, loksins“, 88. 
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lega í framhjáhlaupi og engin tilraun gerð til að setja þessar hugmyndir í stærra sam-

hengi. Þetta breytist með útkomu Hugtaka og heita. Örnólfur Thorsson ritar stutta en 

hnitmiðaða færslu um margradda frásögn, þá kemur Bakhtín nokkuð við sögu í færsl-

unum ,Formalismi‘ og ,Málvísindi‘, en er einnig nefndur í bókatilvísun fyrir 

frásagnarhátt; Halldór minnist á sovéska fræðimanninn í ‚Táknfræði’ og bókatilvísun 

fyrir ,Strúktúralisma‘.  

Vart þarf annað en nöfnin á þessum færslum til að geta sér til um samhengið sem 

þeir fóstbræður ætla hugsuðinum sovéska. Örnólfur kynnir hann til sögunnar sem einn 

af upphafsmönnum rússnesks formalisma, aðgreinir stefnuna frá formalisma í víðtæk-

um skilningi („sú afstaða til bókmennta að listrænt form sé meginatriði og formfágun 

skipti sköpum um skáldskapargildi verks; sbr. l’art pour l’art“, (89)) og skilgreinir 

með eftirfarandi hætti:   

Rannsóknarstefna í rússneskri bókmenntafræði, einkum á árunum milli 1915 til 1930. . .  

Upphafsmenn stefnunnar voru ungir málvísindamenn og bókmenntafræðingar (t.d. B. 

Eikhenbaum, R. Jakobson, V. Sjklovskí, B. Tomasjevskí, T. Tynjanov, O. Brik, V. 

Vinogradov, V. Zhirmunskí, V. Propp, M. Bakhtin) sem vildu rannsaka skáldverkið sjálft, 

greina formlegar einingar þess, málfarslegar og fagurfræðilegar, vensl þeirra og þá heild 

sem þær sköpuðu. F.[ormalismi] reis því öndverður gegn þeim sögulegu 

rannsóknaraðferðum sem tíðkuðust á 19. öld (sbr. ævisöguleg rannsóknaraðferð, 

samanburðarbókmenntir, söguhyggja) og hélt fram óhæði skáldskapar. (Ibid.) 

Örnólfur heldur því til haga, að rússneskur formalismi hafi verið gagnrýndur fyrir vél-

hyggju.
18

 „Þrátt fyrir þessa gagnrýni,“ skrifar hann í lok færslu sinnar, „ber fræði-

mönnum saman um að f.[ormalismi] sé mikilvægt skref í átt til þeirra aðferða í bók-

menntafræði sem hvað mest hafa sett svip sinn á rannsóknir undanfarna áratugi (sbr. 

nýrýni og strúktúralismi).“ (Ibid.)  

 Halldór Guðmundsson fjallar um þær stefnur sem til greina koma sem arftakar 

formalismans: Nýrýni, strúktúralisma og táknfræði. Í færslu um nýrýni tiltekur hann 

                                                 
18  Hugtök og heiti, 91. Til marks um vélhyggju formalismann vitnar Örnólfur til Osíps Bríks sem lét 

þau fleygu orð falla, að Jevgení Onegín — skáldsaga í bundnu máli eftir þjóðskáldið Aleksandr 

Púshkín og eitthvert rómaðasta andans verk rússneskrar menningar — hefði verið skrifað enda þótt 

Púshkín hefði aldrei fæðst.  
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að stefnan hafi haft áhrif á bókmenntarannsóknir við Háskóla Íslands um skeið en í 

lokaorðum sínum tekur Halldór sig síðan til og jarðar hana:  

N.[ýrýni] hefur sætt margvíslegri gagnrýni (á heimavígstöðvunum frá svok.[ölluðum] 

Chicago-skóla, R. S. Crane og E. Olson), mest fyrir að hafa einangrað listaverkið um of frá 

umhverfi sínu og uppruna. Síðustu áratugi hefur n. greinst mjög og margir talsmenn hennar 

hafa dregið úr andstöðu sinni við að þættir utan verksins sjálfs séu dregnir inn í bókmennta-

rannsókn; sumir þeirra hafa talið að n. hafi lokið hlutverki sínu með því að vekja að nýju 

áhuga á sjálfri gerð skáldverkanna: „Nýrýnin er án efa að þrotum komin, þó að helstu 

niðurstöður hennar haldi að mínum dómi gildi sínu í skáldskaparfræðum“ (R. Wellek, 

1961). (196) 

Halldór leggur strúktúralisma og táknfræði nánast að jöfnu og bindur augljóslega 

meiri vonir við þessar stefnur; raunar má segja að í umfjöllun sinni um strúktúralisma 

taki hann við keflinu af Örnólfi. „(S.[trúktúralismi] er skilgetið afkvæmi rússneska →  

formalismans“ (264) skrifar Halldór í færslu sinni um stefnuna, skömmu síðar orðar 

hann keimlíka hugsun og finna má í færslu Örnólfs um formalisma:   

S.[trúktúralismi] er auðvitað umdeild stefna, og hafa fylgismenn hans verið sakaðir m.a. um 

nauðhyggju, um að missa sjónar á manninum og vanrækja sjálft inntak bókmenntaverka. 

Stefnan, og þá einkum eins og hún hefur þróast í Frakklandi, hefur haft talsverð áhrif á bók-

menntarannsóknir hin síðari ár, þ.á.m. á Norðurlöndum (nefna má hópinn um danska tíma-

ritið Poetik). (265) 

Eins og sjá má eru Örnólfur og Halldór býsna samstíga: Formalismi og strúktúralismi 

eru nýjabrumið í vestrænum bókmenntarannsóknum en stefnurnar bjóða upp á nánast 

fástískt samkomulag. Nauðhyggja og vélhyggja eru nokkurn veginn sami hluturinn (e. 

determinism) en fræðimaður sem gengst aðferðafræði formalisma eða strúktúralisma á 

hönd afsalar sér þar með sálinni eða í öllu falli því sem löngum hefur talist upphaf og 

endir allrar bókmenntafræðilegrar umræðu, þ.e.a.s. inntak skáldskaparins og erindi við 

manneskjuna.  

 Með því að bera saman færslur Örnólfs og Halldórs teiknast e.t.v. í fyrsta sinn upp 

útlínur þeirrar stórsögu sem í dag liggur til grundvallar í skyldunámskeiðum við Há-

skóla Íslands á borð við Straumar og stefnur í bókmenntafræði á 20. öld. Aðrir fræði-

menn (t.d. Vésteinn Ólason) víkja að venslum formalisma og strúktúralisma í Hug-
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tökum og heitum án þess þó að tengja stefnurnar við deiglu hugvísindanna með jafn 

afgerandi hætti. Sem dæmi skrifar Halldór í lok færslu um táknfræði:   

Ljóst er að a.m.k. á sviði bókmenntarannsókna eru t.[áknfræði] og strúktúralismi nánast 

samheiti; í meginatriðum er um sömu fræðimenn og sömu aðferðir að ræða. Um þessar 

mundir er lögð stund á t. beggja megin Atlantshafs, austan og vestan járntjalds; til skamms 

tíma naut t. þó mestrar útbreiðslu í Frakklandi. Nefna má R. Barthes, J. Kristeva og hópinn í 

kringum tímaritið Tel Quel, heimspekinginn J. Derrida, sem kannað hefur þýðingu ritmáls 

fyrir sjálfskilning mannsins í víðasta skilningi; auk þess Ítalann Umberto Eco og eldri 

fræðimenn sem ættaðir eru úr slavneska formalismanum eins og R. Jakobson og M. Bakhtin 

(bækur hans um Dostojevskí og Rabelais hafa verið þýddar á ensku, frönsku og þýsku). 

(279–280) 

Athygli vekur að hvorki póstmódernismi né póststrúktúralismi kemur fyrir í Hugtök-

um og heitum. Þetta segir meira en mörg orð um stöðu hugvísinda á Íslandi við upp-

haf níunda áratugarins og það akademíska landslag sem Halldór og Örnólfur leiddu 

Bakhtín inn í. Um leið og þeir lögðu grunninn að viðtökusögu verka hans á Íslandi 

framkallaðist e.t.v. fyrsta svipmyndin af nútímabókmenntafræði eins og hún er stund-

uð við Háskóla Íslands í dag; jafnframt leiðir samanburður á færslunum þar sem 

sovéski fræðimaðurinn kemur við sögu í Hugtökum og heitum í ljós hversu tengt þetta 

tvennt er í hérlendri orðræðu frá upphafi.  

 

 

* 
. . . þá hef ég fært ykkur inn í veruleikann, 

síðan mun ég taka hann frá ykkur. 

 — Eiríkur Guðmundsson, 1983. 

Í sömu færslu og Bakhtín er kynntur til sögunnar sem einn af upphafsmönnum 

rússnesks formalisma heldur Örnólfur Thorsson því fram, að hann hafi ritað „merkt rit 

um málheimspeki undir nafninu Volosjinov (Marxismi og málheimspeki, 1929)“ (91) 

og vísar í greinargerð sína um ‚Málvísindi‘ en þar stendur: „Sumir formalistar reyndu 

síðar að samræma formalisma og marxisma og þróa m.[álvísindi] í marxískum anda 

(t.d. M. Bakhtin).“ (178) Þrjátíu árum eftir útkomu Hugtaka og heita reynast allar 
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þessar staðhæfingar og yfir höfuð samhengið sem Örnólfur telur Bakhtín tilheyra afar 

hæpið.   

 Víkjum fyrst að umdeildu textunum svokölluðu (e. the disputed texts), rita og 

greina sem skráðar eru á aðra meðlimi hins svokallaða Bakhtínhrings (þ.e. fræðimenn 

sem voru með sovéska hugsuðinum í umræðuhópi á öðrum og þriðja áratug 20. ald-

ar),
19

 en ýmsir vildu síðar eigna sovéska hugsuðinum, að hluta til eða í heild. Enginn 

þessara texta
20

 er hafður með í rússneskri heildarritröð verka hans, vandaðri útgáfu 

með ítarlegum skýringum sem var í smíðum 1996–2012. Þá gáfu þau Caryl Emerson 

og Gary Saul Morson út Mikhail Bakhtin: Creation of a Prosaics árið 1990 en eins og 

segir í káputexta er þetta rúmlega 500 síðna fræðirit „the first book in any language to 

offer a comprehensive study of all of Bakhtin’s major works and concepts“. Í kafla 

sem nefnist „The Disputed Texts“ draga þessir fremstu Bakhtínfræðingar samtímans 

saman helstu rök í málinu og komast einnig að þeirri niðurstöðu, að enginn hinna 

umdeildu texta hafi verið skrifaður af honum. Með öðrum orðum: Í dag er ekki hægt 

að eigna Bakhtín umrædd skrif nema ný gögn komi fram eða sérstakur rökstuðningur 

fylgi.  

Í ljósi þess að Marxismi og málheimspeki er sennilega ekki eftir Bakhtín verður 

flokkun á honum sem marxista hæpin; raunar benda þau rit sem við getum þó eignað 

Bakhtín til hins gagnstæða: Sá díalógíski andi sem einkennir öll hans skrif virðist í 

meðvitaðri andstöðu við hvers kyns díalektík. Í þessu sambandi er oft vitnað til orða 

sem Bakhtín páraði í minnisbók seint á ævinni: 

                                                 
19  Slíkir hringir (rúss. krúg) voru snar þáttur í rússneskri menningarumræðu á nítjándu öld og fyrri 

hluta þeirrar tuttugustu. Sjá t.d. umfjöllun í Russian Thinkers eftir Isaiah Berlin, ritstj. Aileen Kelly 

o.fl. (London: Penguin Books, 1994 [1978]).  
20  Þrjú helstu ritin sem um ræðir eru Marksízm í fílosofíja jazyka (Marxismi og málheimspeki, 1929) 

og Freidízm: Krítískí otsjerk (Freudismi: Gagnrýnin úttekt, 1927) eftir Valentín Voloshínov ásamt 

Formalnoj metod í líterovedení (Hin formalíska aðferð og bókmenntafræði, 1928) eftir Pavel Med-

vedjev. Þá hafa nokkrar greinar eftir umrædda höfunda (og ein eftir Ívan Kanajev) verið eignaðar 

Bakhtín. 
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Díalógur og díalektík. Fjarlægið raddirnar úr samræðu (raddsviðin), tónfallið (einstaklings- 

og tilfinningabundið), steypið lifandi orðum og viðbrögðunum sem þau vöktu í óhlutbund-

inn skilning og ályktanir, troðið öllu í eina, óhlutbundna vitund — og þar hafið þið 

díalektík.21 

Ef Bakhtín reynist hvorki höfundur hins merka rits um málheimspeki sem eignað er 

Voloshínov né marxisti yfir höfuð — og ekki heldur formalisti, líkt og margir af 

helstu Bakhtínsérfræðingum samtímans (Morson, Emerson, Galin Tihanov) hafa fært 

rök fyrir, hvorki einn af upphafsmönnum stefnunnar né arftaki (strúktúralisti, tákn-

fræðingur, póststrúktúralisti, póstmódernisti o.s.frv.); — hvað verður þá sagt um skil-

greiningar Örnólfs í Hugtökum og heitum, því margendurútgefna öndvegisriti sem 

þrjátíu árum eftir útgáfu þjónar enn hlutverki sínu sem eina íslenska uppflettiritið um 

bókmenntir og bókmenntafræði?  

. . . the Bakhtin we see is a fluctuating image, resulting from superimposed perspectives 

involving growth, modification, loss, and a complex adjustment of meaning, as his body of 

writing travels across time and traditions and meets inherited patterns of reasoning. 

Bakhtin’s discoveries are thus not a reliable supply of knowledge or wisdom; they rather 

derive from the elusive, sometimes blurred, and never quite finished work of mediation and 

translation. Equally important, the optics we apply towards Bakhtin in discerning his 

contributions as a thinker is affected by the stories of his discovery at home and abroad. 

Processes that look as awkward timelag or distortion are often marks of intense appropri-

ation and a high impact factor in disguise. Over time, we realise that the very narratives 

employed in telling and re-enacting the story of Bakhtin’s discovery in Russia and the West 

are saturated with the cultural and ideological heteroglossia which he came to analyse in his 

writings.22  

Þessi tilvitnun er úr nýlegri grein, „Mikhail Bakhtin: Multiple Discoveries and Cult-

ural Transfers“ eftir Tihanov. Niðurstaða hans er á þá leið, að arfleifð Bakhtíns þrífist 

ekki „if he was perceived solely as a traditional ,grand narrative‘ type of thinker“ (57) 

og nærtækara sé að líta á Sovétmanninn sem „a thinker in transit, a theorist subject to 

dialogue.“ (45) Hér blasir m.ö.o. við mikilvægi viðtökusögunnar í tilfelli Bakhtíns og 

                                                 
21  Míkhaíl Bakhtín, Rússnesk heildarritröð, 6. b., 430. Benedikt Hjartarson snarar sömu klausu í 

inngangi sínum, „Af lifandi orðlist og skáldsögum: Um tvíröddun og höfundarferil Mikhails M. 

Bakhtín,“ Orðlist skáldsögunnar, 27. 
22  Galin Tihanov, „Mikhail Bakhtin: Multiple Discoveries and Cultural Transfers.“ Blickwechsel: 

Perspektiven der slawischen Moderne, ritstj. Gun-Britt Kohler (Vín: Wiener Slawistischer 

Almanach, 2010), 45. Í þessum kafla verður framvegis vísað til greinarinnar með blaðsíðutali í 

meginmáli. 
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hversu varhugavert það er að fella hann inn í hvers kyns stórsögur. Eins og glögglega 

sést þegar umfjöllun Örnólfs er skoðuð spretta túlkanir á arfleifð sovéska hugsuðarins 

„from the elusive, sometimes blurred, and never quite finished work of mediation and 

translation“ eins og segir í tilvitnuninni hér að ofan. Örnólfur var vitanlega að vinna 

með þær upplýsingar sem lágu fyrir í byrjun níunda áratugarins og eins að hlýða kalli 

tímans. Að sama skapi eru Hugtök og heiti sem fyrr segir eina viðunandi uppflettiritið 

um bókmenntir og bókmenntafræði á íslensku enn þann dag í dag. Færslur Örnólfs og 

Halldórs segja aftur á móti meira um nútímavæðingu íslenskrar bókmenntafræði á 

níunda áratugnum en Bakhtín þegar upp er staðið; því gaumgæfilegar sem lesandi 

flettir Hugtökum og heitum í leit að upplýsingum um fræðimanninn sovéska, þeim 

mun rækilegar er viðkomandi flæktur í frásögn sem fjallar þegar öllu er á botninn 

hvolft um eitthvað allt annað.  

Það fellur því miður utan rannsóknarsviðs þessarar ritgerðar að rekja hvernig póst-

strúktúralismi og póstmódernismi tóku við af vinstrisinnuðum áherslum í hérlendri 

bókmenntafræði á níunda og tíunda áratugnum. Í þessu tilliti væri t.d. fróðlegt að bera 

saman arfleifð Walters Benjamins og Bakhtíns á Íslandi. Þessir hugsuðir voru sannar-

lega skyldir í andanum, hvorugur naut sannmælis í lifanda lífi og báðir skildu eftir sig 

ævistarf í brotum; fyrir vikið er höfundarverk þeirra æði opið fyrir ólíkum túlkunum. 

Það segir ýmislegt um fræðilega umræðu á fyrri hluta níunda áratugarins hve áberandi 

marxíska áherslan er í upphaf viðtökusögu Bakhtíns og Benjamins hér á landi.
23

 Sú 

                                                 
23  „Listaverkið á tímum fjöldaframleiðslu sinnar“ (1978) og „Höfundurinn sem framleiðandi“ (1982) 

nefnast fyrstu ritsmíðar Walters Benjamins sem þýddar voru á íslensku. Báðar eru afdráttarlausar í 

pólitískri afstöðu sinni og birtast oft á tíðum í ekki síður pólitískt hlöðnu samhengi á hérlendum 

vettvangi (fyrrnefnd grein er t.d. endurprentuð árið 1990 í hefti Torfhildar: Ársrits bókmenntafræði-

nema sem ber yfirskriftina „Raunsæi og marxismi“). Samanlagt hefur „Höfundurinn sem framleið-

andi“ verið prentaður þrisvar sinnum (1982, 2000, 2008) en „Listaverkið á tímum fjöldaframleiðslu 

sinnar“ stendur undir nafni og hefur birst fjórum sinnum á íslensku (1978, 1990, 2000, 2008). Við 

árþúsundamótin kemur út Atvikshefti helgað Benjamin og nefnist að sjálfsögðu Listaverkið á tím-

um fjöldaframleiðslu sinnar: Þrjár ritgerðir (Reykjavík: Bjartur og ReykjavíkurAkademían, 2000). 

Sjónarhornið hefur þó víkkað, eins og undirtitillinn gefur til kynna: auk fastra liða hefur ritið jafn-

framt að geyma þriðju greinina — um ljósmyndun. Í takt við hræringar sem raktar verða síðar í 
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frásögn sem Halldór og Örnólfur staðsettu Bakhtín innan — línan sem lá frá formal-

isma til strúktúralisma og táknfræði — reyndist þó mun afdrifaríkari fyrir viðtökusögu 

hans á Íslandi en marxíska samhengið. Var sú túlkun sjálfgefin eða stóðu aðrir mögu-

leikar til boða? Með hliðsjón af grein Tihanovs væri ekki úr vegi að bera viðtökurnar 

hér á landi stuttlega saman við þær sem verk Bakhtíns hlutu í Rússlandi og á Vestur-

löndum.   

„To this day, it remains difficult to determine how exactly Bakhtin re-entered the 

Russian intellectual stage after 30 years of oblivion,“ (46) skrifar Tihanov. Sérfróðir 

höfðu vitneskju um Dostojevskíbókina frá 1929, eina útgefna ritið sem eftir hann lá 

fram á eftirlaunaaldur. En bókin hafði farið meira eða minna fyrir ofan garð og neðan 

á sínum tíma, höfundurinn var handtekinn í kjölfar útgáfunnar og hvarf nánast af sjón-

arsviðinu: Megnið af þrjátíu ára valdatíð Stalíns bjó Bakhtín ásamt Jelenu eiginkonu 

sinni í Saransk, Mordóvíu, starfaði sem kennari og skrifaði sem fyrr segir fyrir 

skúffuna.  

Við upphaf sjöunda áratugarins birtist stutt og nafnlaus færsla í sovésku uppfletti-

riti um Bakhtín. Höfundur reyndist vera Vladímír nokkur Ermílov en eins og Tihanov 

rekur hafði hann á sínum tíma verið hátt settur í RAPP (Rossíjskaja assotsíatsíja 

proletarskíkh písateljeí eða Sambandi rússneskra rithöfunda af öreigastétt, 1925–

1932) og farið mikinn í útskúfun á menntamönnum sem ekki fylgdu flokkslínunni. 

Ermílov sakaði, svo dæmi sé tekið, Pavel Medvedjev um „kantisma, formalisma og 

aðra hégilju [obscuritanism]“. (47) Þetta er æði kaldhæðnislegt, ef rétt reynist. 

                                                                                                                                            
þessari ritgerð (tilkoma menningarfræðinnar, kvikmynda- og safnafræði o.s.frv.) breikkaði skírskot-

un Benjamins jafnt og þétt í fræðilegri umfjöllun hérlendis um og eftir árþúsundamótin. Hápunkt-

inum var án efa náð árið 2008 þegar Bókmenntafræðistofnun gaf út ríflega 600 síðna rit með textum 

fræðimannsins sem nefnist Fagurfræði og miðlun: Úrval greina og bókakafla. 

  Þýðendur „Listaverksins á tímum fjöldaframleiðslu sinnar“ á sínum tíma voru Árni Óskarsson 

— og Örnólfur Thorsson. Um það leyti sem hefti Torfhildar um marxisma og raunsæi kom út var 

hið marxíska sjónarhorn aftur á móti á undanhaldi, Berlínarmúrinn fallinn og Sovétríkin að liðast í 

sundur. 
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Medvedjev og Bakhtín störfuðu jú svo náið saman á köflum að síðari tíma fræðimenn 

hafa eignað Bakhtín verk sem Medvedjev er skráður fyrir. Að auki má nefna, að Kant 

var sjálfsagt stærsti áhrifavaldur Bakhtíns, formalismi sú stefna sem hann taldist til á 

Vesturlöndum lengi vel og áhuginn á dulspeki aldrei langt undan — fyrir slíka 

„hégilju“ var Bakhtín einmitt handtekinn árið 1929.  

Eitt er víst, kvöld eitt lætur Vadím Kozhínov, tengdasonur Ermílovs, augun reika 

eftir bókahillum tengdaforeldranna — þau staðnæmast við Dostojevskíbókina og eftir 

það verður ekki aftur snúið. „The fascination was overwhelming, and on 12 

November 1960 Kozhinov wrote his first letter to Saransk, where an unassuming 

Bakhtin, apparently never truly at home in that far-flung location, was about to cele-

brate his 65th birthday with the wisdom of a man who had reached reconciliation with 

his ambitions.“ (47) 

 Eins og sjá má voru fræðimennirnir sem uppgötvuðu Bakhtín í Sovétríkjunum á 

sjöunda áratugnum af öðru sauðahúsi en kollegar þeirra er miðluðu verkum hans fyrst 

til Vesturlanda. Kozhínov var sannarlega enginn flokksfauti, líkt og tengdafaðir hans; 

að sama skapi verður hann eða aðrir þeir fræðimenn sem fyrstir heimsóttu Bakhtín til 

Saransk og störfuðu náið með honum allt til æviloka (Sergej Botsjarov, Gennadí 

Gatsjev o.fl.) seint bendlaðir við nýjabrum og framúrstefnu. Fyrir vikið þróuðust 

viðtökur í Sovétríkjunum með öðrum hætti en víða á Vesturlöndum, eins og Tihanov 

rekur í grein sinni:   

In Russia, even beyond the collapse of the Soviet Union, Bakhtin’s name was written on the 

banners of tradition, be it religious, moral, aesthetic, or academic. By the late 1960s, when 

his name had become widely known, the Soviet school of semiotics and structuralism was 

gradually asserting itself, and even in purely academic terms Bakhtin looked as the reliable 

antidote to fashion. Later, in the 1990s, the consumption of his ideas became often 

entwined with loyalty to the East Orthodox Christian tradition. Bakhtin was mobilised as 
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the latest brand name in a long succession of lay saints, whose lives and thoughts were 

deemed reassuringly otherworldly, and thus unfailingly instructive.24 

Hið gagnstæða á sér stað strax í upphafi vestrænnar viðtökusögu á verkum Bakhtíns:  

Ladislav Matejka, an émigré scholar from Prague who had reached the United States via 

Sweden, published in 1962 a slender anthology titled Readings in Russian Poetics, 

incorporating texts in Russian by, amongst others, both Voloshinov and Bakhtin. The 

second edition (1971), which was considerably expanded and published in English, carried 

the telling subtitle Formalist and Structuralist Views; it became the first major collection in 

the West to include translated work by Bakhtin and Voloshinov. (49) 

Af þessu má sjá, að hugmyndafræðilega samhengið sem Bakhtin var gerður hluti af á 

Vesturlöndum fylgdi honum til Íslands tuttugu árum síðar. Það var sannarlega ekki 

duttlungum háð að Halldór og Örnólfur kynntu sovéska fræðimanninn með fyrr-

greindum hætti. Ætlunin var að tengja akademíska umræðu á Íslandi við nútímann í 

vestrænum fræðaheimi og Bakhtín reyndist mikilvægur hlekkur til að brúa bilin í 

þeirri frásögn, frá formalisma til strúktúralisma og táknfræði. En passaði sovéski 

hugsuðurinn inn í þetta samhengi? 

 

* 

Þau tíðindi urðu á Íslandi árið 1983 að Míkhaíl Bakhtín og nútíminn héldu innreið 

sína í fræðilega umræðu um bókmenntir. Í færslu sinni um formalisma dregur Örn-

ólfur feril rússneska fræðimannsins saman — „hann skrifaði bók um Dostojevskí árið 

1929 (sbr. margradda frásögn), lenti fljótlega upp úr því í útlegð í Kasakstan og vann 

þar að riti um franska skáldið Rabelais, sem var fullbúið 1946 en ekki gefið út fyrr en 

1965“ (90–91) — og tiltekur í leiðinni þríþætt framlag Bakhtíns til fræðanna, en það 

                                                 
24  Galin Tihanov, „Míkhaíl Bakhtín“, 48. Myndin er auðvitað flóknari en þetta. Þegar Khrúshsjov tók 

við af Stalín hófst „hlákan“ svokallaða, tímabil tilslakana. Við þetta skapaðist vísir að skoðanaskipt-

um á opinberum vettvangi í Sovétríkjunum. Innan bókmenntaumræðunnar skiptust fylkingar gróf-

lega í tvennt: Strúktúralista og táknfræðinga annars vegar en hins vegar lýríkerara, þ.e. íhaldssamari 

hefðarsinna. Fræðimenn úr röðum beggja fjölluðu ósjaldan um Bakhtín — og reyndu jafnvel að 

berja á andstæðri fylkingu með hugmyndum hans. Þessi saga er rakin í Soviet Literary Structural-

ism eftir Peter Seyffert (Columbus, Ohio: Slavica Publishers, 1985[1983]).  
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liggur að mati Örnólfs á sviði formfræði skáldsögunnar, þróunarsögu hennar auk 

áðurnefndra rannsókna á marxískri málheimspeki.  

Fróðlegt er að Örnólfur skuli nefna formfræði eða formgerð — strúktúr — skáld-

sögunnar á meðan ekkert er að finna um Bakhtín í færslum á borð við ,Skáldskapar-

fræði‘ (Vésteinn Ólason) eða ‚Skáldsaga‘ (Sveinn Skorri Höskuldsson). Þetta sýnir 

svo ekki verður um villst að hinn formalíski eða strúktúralíski skilningur hefur numið 

land og að Bakhtín er flokkaður sem hluti af þessari framsæknu aðferðafræði en ekki 

„hefðbundnari“ umfjöllun um skáldsöguna á borð við þá sem Vésteinn og Sveinn 

Skorri bjóða upp á.  

Áherslurnar sem Halldór og Örnólfur kynntu til sögunnar í Hugtökum og heitum 

hljóta raunar að hafa verið töluvert pönk fyrir fræðilega umræðu á Íslandi á sínum 

tíma. Í öllu falli stígur Vésteinn varlega til jarðar þegar hann kynnir formalisma og 

strúktúralisma fyrir framhaldsskólanemum fáum árum síðar — og þegar sporgöngu-

menn þessara stefna ber á góma mætti halda að lesendur hans séu staddir í jafningja-

fræðslu: „Þeir kalla starfsemi sína niðurrif (deconstruction) og eru harla torskildir í 

framsetningu.“
25

 Afbygging hefur augljóslega ekki fest sig í sessi sem þýðing á hug-

taki en deconstruction — niðurrif minnir helst á það þegar ecstasy kom til landsins 

skömmu síðar og var þýtt helsæla í forvarnarskyni.  

Þrátt fyrir að Örnólfur og Halldór séu jákvæðir og tengi umfjöllun sína um formal-

isma og strúktúralisma við framfarir innan fræðanna fer hvorugur varhluta af hættunni 

sem fylgir stefnunum: Annar nefnir vélhyggju, hinn nauðhyggju — en markhyggja af 

slíku tagi virðist innbyggð í umrædda isma. Sem fyrr segir tekur Halldór við keflinu 

af Örnólfi og gerir umskiptum formalisma í táknfræði og strúktúralisma skil. Hann 

staðnæmist á svipuðum slóðum og Örnólfur gerir í umfjöllun sinni um Bakhtín eða 

                                                 
25  Vésteinn Ólason, Bókmenntafræði handa framhaldsskólum (Reykjavík: Mál og menning, 1985), 

150; endurútgefin 1994.  
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um miðjan sjöunda áratuginn. Allt sem gerist í alþjóðlegri bókmenntafræði eftir 1965 

er aftur á móti nokkuð þokukennt, jafnvel í framsæknustu færslum í Hugtökum og 

heitum. Lengra verður ekki komist í fræðilegri umræðu á Íslandi árið 1983. 
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2. Spor í bókmenntafræði 20. aldar  

Póststrúktúralismi er innleiddur í fræðilega umræðu á Íslandi með útgáfu Spora í bók-

menntafræði 20. aldar: Frá Shklovskíj til Foucault árið 1991. Eins og segir á bóka-

kápu hafa Sporin að geyma „þýðingar á 10 ritgerðum sem tíðindum hafa sætt í vest-

rænni bókmenntaumræðu“ auk formála eftir Garðar Baldvinsson en hann er jafnframt 

einn af ritstjórum safnsins og þýðir tvær ritgerðanna. Líkt og í tilfelli Hugtaka og 

heita er um að ræða afrakstur áralangrar vinnu innan Bókmenntafræðistofnunar 

Háskóla Íslands. Ungir, framsæknir og leiðandi fræðimenn — Ástráður Eysteinsson 

og Matthías Viðar Sæmundsson — gerast ritstjórar rykfallnar ritraðar, Fræðirita. Þeir 

bjóða til samstarfs hópi fólks, nemendum og kennurum í bókmenntafræði sem unnið 

höfðu gróskumikið starf í tímaritum á borð við Torfhildi og Isma. Alþjóðlegir 

straumar leika um bókmenntafræðina innan háskólaumhverfisins, Fræðirit verða 

vettvangur „tíðindanna“ sem minnst er á aftan á bókakápu Sporanna og Garðar gerir 

að umfjöllunarefni strax í upphafssetningu formálans: „Þær tíu ritgerðir sem hér 

birtast í íslenskri þýðingu hafa hver á sinn hátt markað spor í sögu bókmennta-

fræðinnar á þessari öld og með einum eða öðrum hætti hnikað til orðræðukerfi 

hennar.“
26

  

Orðræðukerfi. Þetta gefur óneitanlega vísbendingu um tíðindin sem Sporin eru 

u.þ.b. að færa íslenskum fræðaheimi. Í kjölfarið skrifar Garðar:  

Þar eð rit þetta hverfist á vissan hátt um formgerðarstefnu („strúktúralisma“) þótti okkur 

eðlilegt að sýna aðdraganda hennar einnig að vissu marki þótt slík staðhæfing um mark-

vissa þróun innan fræðigreinar úr nútíð í framtíð (eða úr fortíð í nútíð) sé auðvitað var-

hugaverð. Engu að síður mótar að vissu leyti fyrir þróunarferli í bókmenntafræðilegri 

orðræðu frá formstefnu („formalisma“, Shklovskíj), um nýrýni (Eliot), í formgerðarstefnu 

(Lévi-Strauss og Jakobson), og þaðan út úr geira fastmótaðra stefna yfir á svið þar sem af-

létt er veldi ákveðinna kerfa og stimpla, svið sem oft er sett undir einn hatt og gert að eins 

konar kjölfari formgerðarstefnunnar, það sem oft er kallað „póst-strúktúralismi“, jafnt þótt 

um marga ósamstæða fræðimenn eða höfunda sé að ræða, eins og Derrida, Kristevu, 

                                                 
26  Garðar Baldvinsson, „Formáli“, 7; þar eru tildrög ritsins jafnframt rakin (7–8). Í þessum kafla 

verður framvegis vísað til Sporanna með blaðsíðutali í meginmáli. 
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Barthes og Bakhtín. Sá síðastnefndi t.d. sendir slíka flokkunarfræði veg allrar veraldar því 

— eins og Kristeva dregur fram í ritgerð sinni — hann er eins konar ljósbrjótur (prisma) 

sögunnar, einn af forsprökkum formstefnunnar rússnesku, fjallar um höfunda úr fortíð sinni 

(Dostojevskíj og Rabelais) en fellur samt vel að „póst-strúktúralismanum“ franska sem m.a. 

Kristeva er að fást við um og eftir miðjan 7. áratuginn. Þungamiðja þessa rits hlýtur reyndar 

að teljast á mótum formgerðarstefnu og umrædds sviðs . . .  (9–10)  

Hér eru sannarlega sögð tíðindi. Með Sporunum tekst loks að festa í sessi þá nútíma-

legu sýn á bókmenntafræðina sem grilla mátti í framsæknustu færslum Örnólfs Thors-

sonar og Halldórs Guðmundssonar. Líkt og rakið var í síðasta kafla lá línan sem þeir 

félagar lögðu í Hugtökum og heitum einmitt frá formalisma (formstefnu), um — eða, 

öllu heldur, framhjá — nýrýni, í strúktúralisma (formgerðarstefnu) og táknfræði. Nú 

hefur næsta skref verið stigið.  

 Póststrúktúralismi er innleiddur í fræðilega umræðu á Íslandi sem algóður og 

ósnertanlegur mælikvarði. Í lýsingum Örnólfs á formalisma eða Halldórs á strúktúral-

isma birtast stefnurnar sem tvíeggjað sverð, eins og rakið var í síðasta kafla. Póst-

strúktúralismi er skilgetið afkvæmi formalisma og strúktúralisma, líkt og Garðar 

heldur til haga — en þó virðist ekkert að varast, nema síður sé. Póststrúktúralismi er 

ekki einu sinni stefna samkvæmt formála Sporanna, í póststrúktúralisma erum við 

komin „út úr geira fastmótaðra stefna yfir á svið þar sem aflétt er veldi ákveðinna 

kerfa og stimpla“. Hér er verið að boða eitthvað annað og meira en tíðindi: fagnaðar-

erindi.  

 Með nýju viðmiði færist Bakhtín til í orðræðukerfinu; hlutverk hans breytist í takt 

við nýjustu vendingar íslensku útgáfunnar af stórsögunni um upphaf nútímakenninga í 

bókmenntafræði. Engin tilraun er gerð til að bendla Bakhtín við marxisma að þessu 

sinni, vinstrið er raunar ekki á dagskrá í Sporunum — samt kemur ritið út árið sem 

Sovétríkin falla, ári áður féll Berlínarmúrinn o.s.frv. Tengslin við formalisma og 

strúktúralisma eru reyndar tíunduð en vægi Bakhtíns liggur ekki lengur á þeim slóð-

um. Þess í stað er honum teflt fram sem lykilpersónu í þróunarferlinu sem Sporin festa 
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í sessi — og gott betur, því ef marka má formála Garðars er gildi sovéska hugsuðarins 

nánast yfirskilvitlegt. Hann er „einhvers konar ljósbrjótur (prisma) sögunnar“, brúar 

ólík tímaskeið (tíma Rabelais, Dostojevskís sem og bróðurpart 20. aldarinnar) en er 

um leið handan við allar skilgreiningar; í senn frumkvöðullinn sem gerir umskiptin frá 

strúktúralisma yfir í póststrúktúralisma möguleg en um leið sui generis.  

Bakhtín og póststrúktúralisma er raunar lýst með keimlíkum hætti: í senn handan 

allra viðmiða en um leið skilgreinandi í mótun þeirra. Þannig fær lesandi Sporanna í 

senn smjörþefinn af póststrúktúralisma og póststrúktúralískri framsetningu. Þrátt fyrir 

að Garðar telji varhugavert að staðhæfa um markvissa þróun innan fræðigreinar gerir 

hann einmitt það; með svipuðum hætti og Bakhtín sendir alla flokkunarfræði veg 

allrar veraldar samkvæmt formála Sporanna „en fellur samt vel að ,póststrúktúral-

ismanum‘ franska“ og telst jafnframt „einn af forsprökkum formstefnunnar rússn-

esku“. Í þessu felst augljós þversögn: Ákveðin söguskoðun er fastnegld með var-

nöglum, ef svo má segja. 

 Með Sporunum tekst loks að miðla inn í íslenskan fræðaheim tímamótum sem áttu 

sér stað í vestrænum hugvísindum rúmum aldarfjórðungi fyrr eða um miðjan sjöunda 

áratuginn. Garðar nefnir Hugtök og heiti sem eina af þremur „ómissandi“ (8) bókum í 

þýðingarstarfinu sjálfu. Byggt er á vinnu Jakobs Benediktssonar og sautjánmenning-

anna en að sama skapi er þessi grunnur notaður sem viðspyrna. Sporin samanstanda 

sem fyrr segir ekki af skýringum heldur þýðingum, það er ekki bara einstök hugtök 

heldur heilt tungumál sem flæðir inn í fræðilega umræðu á Íslandi með útgáfunni. 

Þessi orðræðuinnrás í íslenskuna verður forsenda þess að hægt sé að tengja formal-

isma, strúktúralisma og táknfræði við hina nýju stefnu. Hugtök og heiti skildu við 

nútímabókmenntafræði árið 1966, eins og rakið var í síðasta kafla. Rifjum þessa sögu 

upp sem snöggvast.  
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Eins og hverjum þeim sem kynnir sér bókmenntafræði 20. aldar verður Halldóri 

Guðmundssyni starsýnt á Roman Jakobson. Í færslu um strúktúralisma eru ævintýra-

legir hrakningar rússneska málvísindamannsins tíundaðir og á löngu tímabili er raun-

ar líkt og rekja megi þróun hugvísindanna með hliðsjón af the great escape Jakobson-

hjónanna. Þegar ljóst var í hvað hin nýstofnuðu Sovétríki stefndu flýðu þau Moskvu 

og Roman varð leiðandi í Prag-skólanum svokallaða; við það ummyndaðist formal-

ismi í strúktúralisma. Jakobson var gyðingur, í aðdraganda síðari heimsstyrjaldarinnar 

var honum og eiginkonu hans ekki lengur vært  í hernumdri Tékkóslóvakíu og við tók 

tveggja ára háskaför sem leiddi hjónin um Berlín og þrjú Norðurlandanna (Danmörku, 

Noreg og Svíþjóð) áður en þeim tókst loks að komast á skipsfjöl til Ameríku.  

Hvar sem Jakobson drepur niður fæti er hann jafnóðum kominn í hrókasamræður 

um fræðin. Halldór minnist á tengsl Prag-skólans við Louis Hjelmslev og áhrifin sem 

þetta samband hafði á þróun strúktúralismans; frá Kaupmannahöfn flýja Jakobson-

hjónin til Óslóar og í félagi við gamlatestamentisfræðing, Harris nokkurn Birkeland, 

er Roman kominn á bólakaf í greinarskrif um bragfræði harmasálma Biblíunnar þegar 

nasistar ráðast inn í Noreg. Þar með eru hjónin aftur á flótta, passalausum er þeim 

stungið vikulangt í steininn á landamærum Noregs og Svíþjóðar, en meira að segja þar 

tekst málvísindamanninum að stofna til daglegra samræðna um sagnfræði við einn af 

fangavörðunum. Annað er eftir þessu: Kynnin við starfsfólk og gagnasöfn Karólínska-

sjúkrahússins í Uppsölum ala af sér heila bók um mál og málstol; á leið til Ameríku 

kemur á daginn að Ernst Cassirer hefur jafnframt verið smyglað um borð og það er 

ekki að sökum að spyrja. Eiginkona þýska heimspekingsins skrifar:  

The conversation lasted . . .  nearly the whole forthnight of the passage and was extremely 

exciting and rewarding for both scholars. Whether it was stormy or not, whether the mines 
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were dancing before us or not, whether the war news were positive or not — the two 

scholars were discussing their linguistic problems with the greatest enthusiasm.27  

Í Nýja heiminum varð Jakobson hluti af The New School, framsæknum háskóla í New 

York sem setti á laggirnar deild fyrir fræðimenn á flótta. Skólinn var í samstarfi við 

École Libre des Hautes Études sem einnig var með starfsemi í Stóra eplinu og skaut 

skjólshúsi yfir franska mannfræðinginn Claude Lévi-Strauss, meðal annarra. Fundur 

þessara tveggja fræðimanna reyndist afdrifaríkur. Halldór Guðmundsson skrifar:  

Mestrar hylli hefur s.[trúktúralismi] tvímælalaust notið í Frakklandi. Skal fyrstan telja 

mannfræðinginn C. Lévi-Strauss, sem varð fyrir miklum áhrifum af Jakobson og hefur 

reynt að kanna bæði lifnaðarhætti og goðsögur (→ mýþa) svonefndra frumstæðra þjóð-

flokka í því skyni að leiða fram formgerð þeirra og dýpri merkingu, sýna „hvernig goðsög-

urnar hugsa í mönnunum, að þeim óafvitandi“ (Lévi-Strauss). Annar forvígismaður fransks 

s. var R. Barthes (Le degré zéro de l’écriture, 1953) sem kannaði hugmyndafræðilegar ræt-

ur stílbragða og ritvenju, en fékkst líka við táknfræðilega greiningu menningarfyrirbæra 

almennt.28  

Í Hugtökum og heitum er ekkert fjallað um þann Barthes sem brýst undan strúktúral-

ismanum og birtist okkur t.a.m. í greinum á borð við „Dauða höfundarins“ (La mort 

de l’auteur, 1967). Halldór tiltekur áhrif strúktúralismans á aðrar greinar (Jacques 

Lacan og sálgreininguna, Louis Althusser og marxismann, o.s.frv.); — líkt og í færslu 

hans um táknfræði er einnig minnst á Júlíu Kristevu og Tel Quel hópinn sem „hefur 

unnið að vísindalegri táknfræði, og styðst í bókmenntaathugunum sínum bæði við 

strúktúralísk málvísindi og nútíma málmyndunarfræði (generative grammar), auk 

marxisma“.
29

 Þetta er býsna almennt, eins og sjá má. Um Jacques Derrida segir aðeins  

að hann hafi kannað „þýðingu ritmáls fyrir sjálfskilning mannsins í víðasta 

skilningi“.
30

 En ekki hvað? — Þrátt fyrir að Hugtök og heiti komi út árið 1983 nær 

efnisleg umfjöllun um þróun nútímabókmenntafræði nokkurn veginn nákvæmlega til 

ársins 1966, eins og fram kom í síðasta kafla. Sem er engin tilviljun. 

                                                 
27  Tilvitnun í Toni Cassirer (bls. 144) sem og flótti Jakobson-hjónanna um Norðurlöndin í aðdraganda 

síðari heimsstyrjaldarinnar er umfjöllunarefni Bengts Jangfeldts í grein sem nefnist „Roman Jakob-

son in Sweden 1940–41“, Cahiers de l’ILSL 9 (1997), rafræn gerð síðast skoðuð í janúar, 2015. 
28  Halldór Guðmundsson, ‚Strúktúralismi‘, Hugtök og heiti, 264. 
29  Ibid., 265. 
30  Halldór Guðmundsson, ,Táknfræði‘, Hugtök og heiti, 279. 
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 Strúktúralismi með Claude Lévi-Strauss og Roland Barthes í broddi fylkingar hafði 

um skeið verið í mikilli sókn innan franskra hugvísinda; ráðstefna haldin við Johns 

Hopkins háskóla haustið 1966 þótti til marks um að Bandaríkin væru einnig að taka 

við sér. Allir voru mættir: Lévi-Strauss, Barthes, Lacan sem og fræðimenn af yngri 

kynslóðinni á borð við Réné Girard, Harold Bloom, Tzvetan Todorov — og Jacques 

Derrida. Með fyrirlestri sínum, „Formgerð, tákn og leikur í orðræðu mannvísindanna“ 

(La structure, le signe et le jeu dans le discours des sciences humaines) tókst hinum 

tiltölulega óþekkta Derrida raunar að móðga Lévi-Strauss. Grípum niður í inngang að 

nútímabókmenntafræði við Yale háskóla, nánar tiltekið fyrirlestur Pauls Fry um af-

byggingu frá árinu 2009. 

The essay that you read in its entirety for today, „Structure, Sign and Play in the Language 

of the Human Sciences,“ was delivered on the occasion of a conference about „the sciences 

of man“ at Johns Hopkins University in 1966. It was an event that was really meant to be a 

kind of coronation of Claude Lévi-Strauss, whose work had burst upon the American scene 

only a few years earlier. Lévi-Strauss was there. He gave a talk, he was in the audience, and 

Derrida’s essay was widely taken — far from being a coronation of Lévi-Strauss — as a 

kind of dethroning of Lévi-Strauss. I have to tell you that Lévi-Strauss, who is still alive, a 

very old man, expresses great bitterness in his old age about what he takes to be the dis-

placement of the importance of his own work by what happened subsequently. What 

happened subsequently can, I think, be traced to Derrida’s lecture. 31 

Árið 1966 urðu vatnaskil í sögu hugvísinda á 20. öld: Strúktúralisminn náði hámarki 

en um leið ruddi arftaki stefnunnar sér til rúms. Í kjölfar fyrirlestursins stimplaði 

Derrida sig endanlega inn ári síðar með því að dúndra út þremur fyrstu — ef ekki 

áhrifamestu — bókum sínum;
32

 Barthes áttaði sig betur á hinum óvæntu þáttaskilum 

en Lévi-Strauss og skrifaði „Dauða höfundarins“ — greinin birtist í hausthefti Aspen 

Magazine árið 1967 undir yfirskriftinni Post Modern Perspectives. Póstmódernismi 

og póststrúktúralismi voru frá upphafi tvíburahugtök en Barthes og grein hans einn af 

                                                 
31   Paul Fry, „Deconstruction I.“ Fyrirlesturinn haldinn 12. febrúar 2009 og síðast skoðaður á vefsíðu 

Open Yale Courses í janúar, 2014. Sjá einnig François Cusset og umfjöllun hans í French Theory: 

Foucault, Derrida, Deleuze & Cie et les mutations de la vie intellectuelle aux États-Unis (Paris: 

Éditions La Découverte, 2003): t.d. 38–42. 
32  Bækurnar sem um ræðir eru L’écriture et la différence, De la grammatologie og doktorsritgerðin,  

 La voix et le phénomène: Introduction au problème du signe dans la phénoménologie de Husserl. 
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mótandi þáttum þessa nýja afls innan hugvísindanna. Foucault hafði látið að sér kveða 

og skömmu eftir að „Dauði höfundarins“ birtist í Frakklandi (1968) lagði hann út af 

fyrirlestri Barthes í „Hvað er höfundur?“ (1969), en ári áður höfðu stúdentaóeirðirnar 

í París brotist út o.s.frv. Nýir tímar voru upp runnir ásamt nýjum hugmyndastraumi og 

arftakarnir hrifsuðu kyndilinn úr höndum strúktúralistanna.  

Hvernig endurspeglast þetta umrót í Sporunum? Lítum á efnisyfirlitið: 

Viktor Shklovskíj: Listin sem tækni [1917] 

T. S. Eliot: Hefðin og hæfileikar einstaklingsins [1920] 

Claude Lévi-Strauss: Formgerðargreiningar goðsagna [1955] 

Roman Jakobson: Tvær hliðar tungumálsins: myndhvörf og nafnaskipti [1956] 

Júlía Kristeva: Orð, tvíröddun og skáldsaga [1967] 

Jacques Derrida: Formgerð, tákn og leikur í orðræðu mannvísindanna [1966] 

Umberto Eco: Um möguleikana á þvi að mynda fagurfræðileg boð á edenskri tungu [1971] 

Roland Barthes: Dauði höfundarins [1967] 

Roland Barthes: Frá verki til texta [1971] 

Michel Foucault: Skipan orðræðunnar [1971]33 

Hugtök og heiti halda í við fyrstu fjórar ritgerðirnar.
34

 Efnisyfirlit Sporanna leiðir 

aftur á móti í ljós að áherslan hefur færst yfir á tímabilið þar sem umfjöllun Halldórs 

Guðmundssonar sleppti, þ.e.a.s. 1966–1971. Umskiptin eiga sér stað fyrir miðri bók: 

strúktúralismi og táknfræði mæta póststrúktúralisma í grein Júlíu Kristevu um 

Bakhtín, „Orð, tvíröddun og skáldsaga“. Fyrirlestur Derrida og grein Barthes um 

dauða höfundarins eru skrifuð á sömu tímamótum og saman mynda þessar ritsmíðar 

vendipunkt, eins og rakið verður í næsta kafla.  

                                                 
33  Ártöl innan hornklofa eru mín viðbót. Slíkar upplýsingar er að finna í Sporunum en þær stangast 

endrum og sinnum við mínar heimildir, skv. nmgr. á bls. 173 á „Dauði höfundarins“ t.d. að hafa 

birst upphaflega í franska tímaritinu Manteia árið 1968 en hafði komið út ári áður í Bandaríkjunum.   
34  Í Hugtökum og heitum er minnst á Shklovskí og framandgervingu (sjá t.d. ,Firring‘ og ,Formal-

ismi‘); í færslu um nýrýni eru áherslur Eliots í „Hefðin og hæfileiki einstaklingsins“ reifaðar; þá eru 

Lévi-Strauss, Jakobson og Barthes til umfjöllunar og minnst á Foucault, Derrida og Kristevu. Eins 

og getið var áður er aftur á móti lítið sem ekkert fjallað um hugmyndir þriggja síðastnefndu efnis-

lega og Halldór nemur staðar árið 1966 í umfjöllun sinni um Barthes og ofantalda fræðimenn.  
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Umræða um póstmódernisma og póststrúktúralisma á Íslandi hófst nokkru áður en 

Sporin litu dagsins ljós. Stutt grein um póstmódernískan arkitektúr birtist í Lesbók 

Morgunblaðsins ári eftir að Hugtök og heiti komu út;
35

 þá skýtur hugtakið upp koll-

inum í myndlistarumræðu á síðari hluta níunda áratugarins.
36

 Grunnurinn að um-

fjöllun um póstmódernisma er síðan lagður í viðamikilli grein eftir Ástráð Eysteins-

son, „Hvað er póstmódernismi?: Hvernig er byggt á rústum?“ sem birtist í Tímariti 

Máls og menningar árið 1988. Þar er m.a. að finna eina allra fyrstu umfjöllunina um 

póststrúktúralisma og augljóst að Garðar byggir formálaskrif sín á umræddri grein.
37

 

Með öðrum orðum: Ástráður, Matthías Viðar og fleiri voru farnir að veita þessum 

hugmyndastraumum inn í bókmenntafræðina nokkrum árum áður en Sporin komu út.   

Engu að síður innleiða Sporin póststrúktúralisma og póstmódernisma sem kanón-

íska sýn í fræðilega umræðu á Íslandi. Líkt og í tilfelli Hugtaka og heita bjó áralangur 

undirbúningur innan Bókmenntafræðistofnunar og háskólaumhverfisins að baki, ritið 

treysti í sessi ákveðna grunnsögu sem teiknuð hafði verið upp í framsæknustu færsl-

um fyrirrennarans — þróunarferli sem rekja mátti „frá formstefnu (,formalisma‘, 

Shklovskíj), um nýrýni (Eliot), í formgerðarstefnu (Lévi-Strauss og Jakobson), og 

þaðan út úr geira fastmótaðra stefna yfir á svið . . .  sem oft er kallað ,póststrúktúral-

                                                 
35  Gísli Sigurðsson, „Gamalt form í nýjum klæðum“, Lesbók Morgunblaðsins, 24. nóv. 1984: 2. 
36  13. september 1987 skrifar Hjálmar Sveinsson t.d. grein í Þjóðviljann sem nefnist „Hvert er listin að 

flengjast?: Dokumentasýningin í Kassel plús hugleiðing um póstmórdernismann og listtískuna“ 

(sic.) Þar segir m.a.: „Í veglegum katalóg sýningarinnar, já og í öllum þeim greinum hinna alþjóð-

legu listtímarita sem fjalla um samtímalist, kemur fyrir eitt orð trekk í trekk. Þó virðist enginn geta 

skýrt þetta orð ,póstmódernismi‘ til fullnustu“ (5). Hjálmar er gegnumsneitt nokkuð jákvæður í garð 

þessara nýju hugmyndahræringa en Ólafur Gíslason virðist ekki jafn hrifinn, ef marka má grein í 

Helgarpóstinum 29. október sama ár. „Þetta eru vandræðabörn á vandræðatímum“, segir m.a. um 

póstmódernista í umfjöllun Ólafs („Vísindalega útreiknuð vandræði“, 29). 
37  Sjá t.d.:  

Umræðan um póstmódernismann sprettur því mjög af átökum um leshátt og landamæri í kjölfar 

þess rasks sem módernisminn hefur valdið. Þetta kemur einkar vel fram hjá þeim arfþega módern-

ismans sem farið hefur einsog eldur um völl (ég þori ekki að segja sinu) húmanískra fræða á síð-

ustu tveimur áratugum: póst-strúktúralismanum svonefnda. Hann er ekki afmörkuð stefna eða 

„skóli“, heldur samheiti á vissum tilhneigingum fræðimanna á ýmsum sviðum. Forsprakkarnir 

hafa flestir starfað í Frakklandi, m.a. Jacques Lacan, Roland Barthes, Michel Foucault, Jacques 

Derrida og Julia Kristeva. Sumir þeirra hafa verið viðriðnir strúktúralismann . . .  

      — „Hvað er póstmódernismi?: Hvernig er byggt á rústum?“, TMM 4 (1988): 449. 
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ismi‘“ eins og fram kom í formálsorðum Garðars. Þetta er í aðalatriðum sama þróun 

og rakin er í grunnnámskeiðinu Straumar og stefnur í bókmenntafræði 20. aldar við 

Háskóla Íslands enn í dag. Helmingur greinanna í Sporunum var t.d. lesinn þegar ég 

tók umrætt námskeið haustið 2010 og hryggjastykki þess, líkt og í kennslubókinni 

Literary Theory: The Basics, var þróun nútímakenninga í bókmenntafræði frá formal-

isma til póststrúktúralisma.  

Af þessu má sjá mótandi áhrif Spora í bókmenntafræði 20. aldar: Frá Shklovskíj til 

Foucault. Ritsmíðarnar sem völdust í safnið mörkuðu sannarlega spor í sögu bók-

menntafræðinnar — en það gerðu líka ýmis önnur fræðileg skrif á 20. öld. Eins og 

undirtitilllinn gefur til kynna var markmiðið aftur á móti að rekja þróunina frá 

rússneskum formalisma til fransks póststrúktúralisma og ritgerðirnar tíu sem völdust 

til þýðingar í Sporin vörðuðu þessa leið. Í næsta kafla verður nánar fjallað um þrjár 

þeirra og áhersla lögð á grein Kristevu, „Orð, tvíröddun og skáldsögu“. Sem áður 

segir átti hún eftir að reynast afdrifarík fyrir viðtökusögu Bakhtíns á Vesturlöndum og 

eins þróun hugvísindanna á 20. öld. Þar að auki gerði Garðar meira en að snara 

greininni yfir á íslensku, hann setti á hana aukasnúning sem átti eftir að hafa áhrif á 

viðtökurnar hérlendis. 
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3. „Orð, tvíröddun og skáldsaga“ 

„Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman“ birtist í aprílhefti Critique árið 1967. 

Þegar greinin kom út á bók
38

 var nafni sovéska fræðimannsins sleppt úr titli og svipuð 

leið t.d. farin í enskri gerð, „Word, Dialogue and Novel“. Íslensk þýðing fylgir þessari 

hefð að hluta en fer jafnframt ótroðnar slóðir; grein Kristevu nefnist „Orð, tvíröddun 

og skáldsaga“ í Sporum í bókmenntafræði 20. aldar. Hvers vegna að þýða dialogue 

sem tvíröddun í stað samræðu? Þýðandinn, Garðar Baldvinsson, gefur enga skýringu.  

Upphaf greinarinnar er svohljóðandi:  

Hafi gagnsemi vísindalegra aðferða í „mann“vísindum ávallt verið véfengd þá er athyglis-

vert að fyrstu efasemdirnar skyldu einmitt koma fram á plani þeirra formgerða er rannsókn-

ir beindust að — formgerða sem hvíla á annarri rökvísi en þeirri vísindalegu. Hér er um að 

ræða þá rökvísi tungumálsins (og enn fremur skáldskaparmálsins) sem „skrif“ hafa réttilega 

dregið fram í dagsljósið (ég hef í huga þær bókmenntir þar sem skáldskaparmerking er mót-

uð í áþreifanlegt, dýnamískt gram). Bókmenntaleg táknfræði á þá um tvennt að velja: sitja 

hjá og þegja eða beita sér áfram að því að móta líkan sem væri einslaga þessari annarri rök-

vísi, þ.e. einslaga þeirri uppbyggingu skáldskaparlegrar merkingar, sem er orðin að þunga-

miðju í táknfræði samtímans.39 

Með öðrum orðum: Vandi hrjáir vestræn hugvísindi og Kristeva skorar á sitt svið, 

táknfræðina, að bregðast við. Rökvísi (fr. logique) tungumálsins og skáldskaparmáls-

ins hafa vakið upp efasemdir — ekki aðeins gagnvart aðferð strúktúralismans eða 

táknfræðinnar: Vísindalegur grundvöllur sviðs sem nefnist les sciences humaines á 

frönsku, og svarar nokkurn veginn til hugvísinda í fræðilegri umræðu á Íslandi í dag, 

hefur verið véfengdur — hið mennska (fr. humaine) sett innan gæsalappa, eins og 

fram kemur í upphafssetningu.
40

 Maðurinn ákvarðar ekki merkingu, samkvæmt 

                                                 
38  Júlía Kristeva, Σημειωτική: Recherches pour une sémanalyse (Paris: Seuil, 1969). 
39  Júlía Kristeva, „Orð, tvíröddun og skáldsaga“, 93–94. 
40  Orðið hugvísindi hafði ekki öðlast núverandi sess í fræðilegri umræðu á Íslandi við upphaf tíunda 

áratugarins, eins og fram kemur í grein Gottskálks Jenssonar, „Af merkingarusla í heitum háskóla-

greina: Hugleiðing um sögu 18. aldar nýyrðanna ,bókmennta‘ og ,heimspeki‘“, Ritið 3 (2010), 32–

33. Um árþúsundamótin var nafni Heimspekideildar aftur á móti breytt í Hugvísindadeild (Nú: 

Hugvísindasvið) en um líkt leyti hafði mikill vöxtur hlaupið í notkun orðsins. Sem dæmi var tíma-

ritið sem Gottskálk skrifar grein sína í stofnað 2001 og nefnist fullu nafni Ritið: Tímarit Hugvís-

indastofnunar Háskóla Íslands, Hugvísindastofnun var stofnuð 1998 og hefur staðið fyrir árlegu 

Hugvísindaþingi, en fyrsta þingið með þeirri yfirskrift var haldið 1996.   
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fyrirlestri Derrida, „Formgerð, tákn og leikur í orðræðu mannvísindanna“; mann-

eskjan er ekki lengur merkingarmiðjan — það er yfir höfuð engin miðja, eins og 

ítrekað kemur fram í máli hans.  

Gagnrýni Derrida á Lévi-Strauss beindist ekki síst að þessu atriði. Strúktúralisti 

kannar kerfið sem liggur að baki ljóði, fjölbragðaglímu, ættbálkum regnskógarbelt-

anna raunamæddu. Aðferðin byggði oftar en ekki á svokölluðu andstæðu- eða tvennd-

arkerfi (fr. opposition binaire). Merkingarsköpun ræðst m.ö.o. ekki af huglægum þátt-

um líkt og í húmanismanum heldur grundvallast á andstæðupörum (menning–náttúra, 

karl–kona, hvítt–svart, o.s.frv.). Eins og fram kemur í fyrirlestri Derrida er það 

draumsýn að gefa sér að í heiminum fyrirfinnist hreinar andstæður, sömuleiðis að 

athugandinn geti staðið fyrir utan tungumálið og greint þær.
41

 Lévi-Strauss gerði sér 

reyndar fulla grein fyrir þessu, eins og Derrida sýnir fram á. Merking verður til í 

mismun á milli andstæða, á milli tákns og þess sem táknið vísar til. Framlag Derrida 

er m.a. í því fólgið, að sýna fram á að þessi mismunur er óstöðugur og verður aldrei 

endanlega ákvarðaður. Söknuður Lévi-Strauss eftir empírískum grundvelli hugvísind-

anna er að mati Derrida nostalgísk blekking, því merking er og verður ævinlega á 

skilafresti eins og þýðing Páls Skúlasonar á hugtakinu différance miðlar ágætlega.
42

 

Merking er aldrei stöðug og hún býr í tungumálinu sjálfu en ekki hjá athugandanum. 

                                                                                                                                            
  Jafnframt þjónar það ákveðnum tilgangi að notast við þýðinguna mannvísindi, líkt og gert er í 

mörgum ritgerða Sporanna; í flestum þeirra kemur fram djúpstætt vantraust manninum sem merk-

ingarmiðju — hvað þá svið „sem við köllum, með svo vafasömum hætti, mannvísindi“, svo vitnað 

sé í fyrirlestur Derrida („Formgerð, tákn og leikur í orðræðu mannvísindanna“, 152). 
41  Derrida bendir jafnframt á það í grein sinni að annað táknið í andstæðuparinu er ævinlega undir-

skipað hinu: Konan — karlinum, náttúran — menningunni o.s.frv. Vitanlega er ekkert eiginlegt við 

þessa undirskipun; hún er ákvörðuð af manninum og menningunni sem hann tilheyrir. Enn á ný 

merkir þetta að hugmyndin um hreinar andstæður er líkt og frummyndir Platóns, þ.e. ídealísk. Sjá 

frekari umfjöllun í grein Derrida, t.d. 136–139.  
42  Páll Skúlason, „Að vera á skilafresti“, TMM 55 (1994).  
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Il n’y a pas de hors-texte, svo vitnað sé í fræg orð Derrida; það er ekkert utan 

textans.
43

  

 Þetta er innifalið í þessari „annarri rökvísi“ sem Kristeva vísar til í upphafi greinar 

sinnar. Derrida, með bakgrunn sinn í fyrirbærafræði, skynjaði glögglega hversu illa 

strúktúralistum gekk að fást við breytingar; aðferðin einskorðast um of við kerfið og 

virkni þess. Í upphafi „Forms, tákns og leiks í orðræðu mannvísindanna“ er minnst á 

„viðburðinn“ og að honum komið ítrekað í greininni, án þess að Derrida geri fyllilega 

grein fyrir honum. Við hvað er átt — endalok mannsins sem merkingarmiðju og til-

komu tungumálsins sjálfs sem uppsprettu allrar merkingar? Derrida skilur allt eftir 

opið í lok fyrirlestursins:  

Hér vaknar því eins konar spurning, við skulum kalla hana sögulega, og í dag hillir einungis 

undir getnað hennar, mótun, meðgöngu og fæðingarhríðir. Ég viðhef þessi orð vissulega 

með tilliti til barnsfæðingar; en einnig til þeirra í samfélaginu er ég tel mig enn til, þeirra er 

líta undan andspænis því ónefnanlega, sem eins og hlýtur að gerast þegar fæðing stendur 

yfir, getur aðeins boðað komu sína sem tegund ekki-tegundar, þ.e. í formlausri, hljóðri, 

hvítvoðungslegri og hrollvekjandi mynd ófreskjunnar.44 

Það hlýtur að hafa verið sjón að sjá upplitið á viðstöddum þegar Derrida lauk máli 

sínu á síðasta degi ráðstefnunnar við Johns Hopkins háskóla. Ég hef áður skírskotað 

til sögu nútímabókmenntafræði sem fæðingarsögu póststrúktúralismans — og hér er 

fæðing hreinlega boðuð. Árið er 1966 en ráðstefnugestir gætu á köflum eins upplifað 

sig á síðum Opinberunarbókarinnar eða í miðju Nóaflóði. „Það var á þessari stundu 

sem tungumálið flæddi yfir vettvang hinna fjölþættu spurninga,“ segir á einum stað í 

fyrirlestrinum, „á þessari stundu sem allt, í fjarveru miðju eða upphafs, varð að orð-

ræðu“.
45

 Í upphafi var orðræðan, orðræðan var í tungumálinu og orðræðan var tungu-

málið... Sem fyrr segir var tilgangurinn með málþinginu að hylla Lévi-Strauss og afla 

strúktúralismanum síðbúins brautargengis í Bandaríkjunum. Ljóst má vera hversu hjá-

                                                 
43  Jacques Derrida, Of Grammatology, þýð. Gayatri Chakravorty Spivak (Baltimore: The John 

Hopkins University Press, 1976), 158. 
44  Jacques Derrida, „Formgerð, tákn og leikur í orðræðu mannvísindanna“, 152. 
45  Ibid., 132. 
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kátlega yfirskrift ráðstefnunnar, The Language of Criticism and the Sciences of Man, 

hljómaði eftir að Derrida hafði lokið máli sínu; þegar ráðstefnufyrirlestrarnir voru 

gefnir út á bók nokkrum mánuðum síðar nefndist hún The Structuralist Controversy: 

The Languages of Criticism and the Sciences of Man. 

 Inn í þetta rafmagnaða andrúmsloft er grein Kristevu skrifuð. Spurningin sem hún 

leggur fyrir strúktúralista og táknfræðinga á vormánuðum 1967 er einföld en ögrandi: 

Hugvísindin standa á krossgötum, ætlið þið að standa hjá eða taka næsta skref fram á 

veginn? Þá fyrst setur greinarhöfundur vanda hugvísindanna í sögulegt samhengi og 

kynnir Bakhtín til sögunnar:  

Rússneska formstefnan, sem formgerðargreining samtímans rekur upptök sín til, stóð sjálf 

frammi fyrir sams konar valkostum þegar tilraunir hennar voru stöðvaðar af öðrum völdum 

en bókmenntum og vísindum [þ.e. valdatíð Stalíns]. Rannsóknir héldu þó áfram og komu 

nýlega fram í dagsljósið með verkum Mikhails Bakhtins sem sýna í senn athyglisverðasta 

árangur þeirrar hreyfingar og kröftugustu tilraunirnar til að yfirstíga takmörk hennar. 

Bakhtín forðast formlega nákvæmni málvísindamannsins, en beitir penna sínum af hvatvísi 

og jafnvel spádómskrafti og beinir athyglinni að þeim grundvallarvandamálum sem form-

gerðargreining frásagna stendur frammi fyrir nú um stundir, og gefa þessum ritgerðum sem 

hann lagði drög að fyrir meira en fjörutíu árum gildi fyrir nútímann.46  

Með öðrum orðum: Hugvísindin standa á krossgötum en fundist hafa töflur í grasi, 

upplýsingar úr fortíðinni — fræðimaður sem býr jafnvel yfir spádómskrafti og vísað 

gæti veginn fram á við. Sem fyrr segir kom Kristeva til Parísar um jólin 1965 og þótti, 

eins og fram kemur í nýlegu viðtali, dálítið gamaldags þegar frönsku prófessorarnir 

spurðu fregna af rússnesku formalistunum.
47

 „Hún hafði fengið doktorsstyrk til að 

nema bókmenntir og málvísindi við fótskör meistara eins og Roland Barthes, Émile 

Benveniste og Michel Foucault“, skrifar Dagný Kristjánsdóttir, „en áður en langt var 

um liðið var orðið umdeilanlegt hver sat við fótskör hvers“.
48

 Þetta er skarplega 

                                                 
46  Júlía Kristeva, „Orð, tvíröddun og skáldsaga“, 94. 
47  Sjá t.d. viðtal Donatien Grau í Purple Fashion 20 (2013/2014). „When I attended their lectures, 

[Gérard] Genette and Barthes would ask me what I wanted to do, would ask about my thoughts on 

structuralism and Russian formalism“, segir Kristeva: „For me it felt a little out of date, because 

Mikhail Bakhtin had just been discovered … “ Sótt af heimasíðu Júlíu Kristevu í janúar 2015. 
48  Dagný Kristjánsdóttir, „Ástin og listin gegn þunglyndinu“, inngangur að Svartri sól: Geðdeyfð og  
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athugað. Dauði höfundarins hefði verið óhugsandi án Kristevu og Bakhtíns, samt 

getur Barthes þeirra hvergi; það er yfir höfuð lítið um beinar tilvísanir í grein hans. 

Barthes skrifaði „Dauða höfundarins“ á sama tíma og hann hélt fyrirlestra um nóvell-

una Sarrasine eftir Honoré de Balzac, vinnu sem síðar varð uppleggið í S/Z (1970). 

Bókin sú er tileinkuð nemendum og vinum er lögðu við eyru og tóku þátt í samræðum 

sem spunnust í kringum kennsluna. Kristeva var eflaust á meðal þeirra, enn á ný er 

hún aftur á móti ekki nefnd á nafn. Engu að síður eru áhrif nemandans á kennara sinn 

augljós, eins og eftirfarandi dæmi sýnir.  

Kristeva, vorið 1967:  

Sérhver texti er byggður upp sem mósaík tilvitnana, þ.e. sérhver texti er upptaka og 

umbreyting annars texta. Í stað hugmyndarinnar um samhugveru kemur hugtakið 

textatengsl og skáldskaparmálið er lesið að minnsta kosti tvöfalt.49  

Barthes, haustið 1967: 

Við vitum nú að texti er ekki röð orða sem birtir eina og næstum „guðfræðilega“ merkingu 

(„skilaboð“ Höfundar-Guðsins), heldur margvítt svæði þar sem margbreytileg skrif blandast 

og rekast á án þess að nokkur þeirra séu upprunaleg: textinn er vefur tilvitnana sem eru 

dregnar úr óteljandi menningarmiðjum.50 

Eins og sjá má beinist gagnrýni Barthes að hefðbundinni, ævisögulegri sýn á höfund-

inn sem merkingarmiðju; um leið er hann sjálfur að taka umskiptum sem fræðimaður. 

Varla er ár liðið frá því að Barthes sendi frá sér „Introduction à l’analyse structurale 

des récits“ (Inngangur að strúktúralískri greiningu á frásögnum).
51

 Þar varpaði hann 

fram þeirri kenningu að allar frásagnir væru líkt og ein löng setning sem greina mætti 

með aðferðum málvísindanna — að skáldskaparfræðin væri þegar allt kæmi til alls 

eins konar setningarfræði og sérhver frásögn einungis syrpa ólíkra virknisþátta. Texta-

dæmi í greininni eru einkum sótt í Goldfinger eftir Ian Fleming sem er yfirlýsing út af 

                                                                                                                                            
 þunglyndi eftir Júlíu Kristevu, þýð. Ólöf Pétursdóttir (Reykjavík: Bókmenntafræðistofnun Háskóla  

 Íslands, 2008), 13. 
49  Júlía Kristeva, „Orð, tvíröddun og skáldsaga“, 97.  
50  Roland Barthes, „Dauði höfundarins“, 177. 
51  Birtist í Communication 8 (1966). 
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fyrir sig, eins konar strúktúralískt pönk — og lýsandi fyrir þann samslátt há- og lág-

menningar sem verður þegar afurðir menningarinnar lúta lögmálum sömu formgerðar 

en táknin eru tilfallandi og ráðast einungis af samhengi sínu. Í S/Z er Barthes aftur á 

móti búinn að færa sig yfir í sígildar bókmenntir. Skyndilega hefur opnast möguleiki 

til að sökkva sér að nýju í sígildan texta (fr. le texte classique), fjalla um dulmagn í 

Sarrasine; merkingu og óendanlega möguleika nóvellu Balzacs, eins og glöggt kemur 

fram í niðurlagi S/Z þar sem Barthes fjallar um einkennilega lokasetningu sögunnar: 

Et la marquise resta pensive sem gæti útlagst Og greifynjan var djúpt hugsi. Hvers 

konar lokasetning í sögu er hér á ferð? Um hvað hugsaði greifynjan eftir að nóvellu 

Balzacs lauk? Þetta verður uppspretta hugleiðinga
52

 sem Barthes reynir að tengja við 

strúktúralismann, en er í raun kominn handan við hann — og nær þeim hugleiðingum 

sem Bakhtín setti fram gegn formalískri skáldskapargreiningu í bók sinni um 

Dostojevskí, eins og nánar verður vikið að síðar. Hvað kom fyrir Barthes kennslu-

misserið 1966–1967? Spjótin beinast vissulega að Derrida — en þó ekki síður að 

nemandanum frá Búlgaríu. 

 Með Derrida, Barthes og Kristevu opnaðist frjór vettvangur sem var reyndar fullur 

af þjófamáli strúktúralismans en boðaði um leið eitthvað nýtt. Í fyrirlestri sínum tekur 

Derrida upp á sína arma hugtak Lévi-Strauss um bricoleur eða hagleiksmanninn. 

Ólíkt verkfræðingnum sem byggir upp heildir eftir kúnstarinnar reglum heldur hag-

leiksmaðurinn sig við það sem hendi er næst, lagar tilfallandi verkfæri að verkinu 

hverju sinni. „Kalli maður það hagleik [bricolage] þegar nauðsynlegt er að taka hug-

tök að láni úr texta arfleifðar sem er meira eða minna í samhengi eða molum má segja 

að sérhver orðræða þrífist á hagleik“, skrifar Derrida.
53

  

                                                 
52  Roland Barthes, S/Z (París: Seuil, 1970), 222–223. Síðasti kaflinn nefnist „Le texte pensif“ en eins 

og nafnið gefur til kynna fjallar hann um möguleika hins sígilda texta til að íhuga sjálfan sig.    
53  Jacques Derrida, „Formgerð, tákn og leikur í orðræðu mannvísindanna“, 140. 
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 Kristeva rær á svipuð mið. Í grein sinni stefnir hún kenningum sem voru í deigl-

unni á sjöunda áratugnum saman við hugmyndir Bakhtíns; beitir nærtækum greining-

araðferðum strúktúralismans og táknfræðinnar til að varpa ljósi á hugmyndir sovéska 

fræðimannsins. Sem fyrr segir er jafnframt brugðið upp mynd af stöðu hugvísindanna 

í París 1967 og dregnar fram samsvaranir við ástandið í Sovétríkjunum á öðrum og 

þriðja áratug tuttugustu aldar: Annars vegar líkindi formalismans við strúktúral-

ismann, hins vegar samsvörun Bakhtíns við þá sem áhuga höfðu á að þróa hugvísindin 

samkvæmt þeirri ólíku rökvísi sem enginn hafði sett fram með jafn afdráttarlausum 

hætti fram að þessu og Derrida.  

Eitt af því sem gerir grein Kristevu ómetanlega er einmitt þessi hæfileiki hennar til 

að vera með puttann á púlsinum. Það er ekki aðeins hugmyndafræðilegt umrót sem 

endurspeglast í „Orði, tvíröddun og skáldsögu“ heldur jafnframt pólítísk deigla. 

Kristeva fjallar t.d. um tengsl karnivalsins við pólitískt andóf í samtímanum. Ári síðar 

kom fyrsta þýðing Bakhtíns út á ensku, á því herrans ári 1968 og hlýtur að teljast í 

hæsta máta viðeigandi að bókin um Rabelais skyldi verða fyrir valinu.
54

 Auk karni-

valsins gefur Kristeva nasasjón af mörgum helstu hugmyndum Bakhtíns og tengir þær 

samtímalegum hræringum. Einnig þróar hún sínar eigin hugmyndir út frá skrifum 

Bakhtíns, frægasta dæmið er án efa hugtakið intertextualité eða textatengsl sem 

minnst var á hér að framan og hafði umsvifalaust áhrif á Barthes.  

Hringurinn er aftur á móti fljótlega þrengdur all verulega. „Ég mun hér aðeins tæpa 

á fáum hugmyndum Bakhtins að svo miklu leyti sem þær eiga skylt við hugmyndir 

Ferdinands de Saussure . . .  og ýta undir ný viðhorf gagnvart bókmenntatextum,“
55

 

skrifar hún neðanmáls en segja má að bróðurpartur greinarinnar lúti þessum 

forsendum. Gerð er stutt grein fyrir karnivalinu, epískri einröddun, sókratískri 

                                                 
54  Rabelais and His World kom út á vegum MIT í Bandaríkjunum árið 1968, Hélène Iswolsky þýddi.  
55  Júlía Kristeva, „Orð, tvíröddun og skáldsaga“, 96 (nmgr. 12). 
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samræðu, mennipískri satíru og öðrum hugmyndum sem Bakhtín rekur í fjórða og 

fimmta kafla Vandans í skáldskaparlist Dostojevskís. Áhersla táknfræðingsins 

Kristevu er hins vegar á textabundið samhengi margröddunar — tvíröddun — og 

ástæða þess hlýtur að vera sú, að greinin var skrifuð fyrir lesendahóp sem hafði 

hafnað vitundinni og hinu huglæga en gert tungumálið — þrátt fyrir alla varnagla, 

afbyggingu eða afmiðjun — að hinni nýju miðju.  

 Fyrirlestur Derrida árið 1966 var jú ekki síður viðurkenning á Lévi-Strauss, saman-

ber hagleiksmanninn sem notfærir sér tilfallandi verkfæri til að smíða eitthvað nýtt. 

Með svipuðum hætti fer Kristeva inn í orðræðu strúktúralismans og lagar Bakhtín að 

henni í því skyni að taka næsta skref, komast frá strúktúralisma til þess sem síðar 

hlaut nafnið póststrúktúralismi. Til þess að svo mætti verða setti hún fókusinn á text-

ann í stað vitundarinnar eða hugverunnar, samanber tilvitnunina fleygu hér að framan 

þar sem segir að textatengsl (fr. intertextualité) komi í stað samhugveru (fr. inter-

subjectivité). — Afleiðingar þessarar túlkunar áttu eftir að reynast afdrifaríkar fyrir 

viðtökusögu Bakhtíns á Vesturlöndum.  

Hin textabundna áhersla ýkist enn frekar í íslenska samhenginu, eins og íslenskur 

titill á grein Kristevu gefur umsvifalaust til kynna. Garðar var ekki fyrstur til að þýða 

dialogue sem tvíröddun,
56

 en vitanlega hafa þessi orð afar ólíka merkingu í daglegu 

tali jafnt sem hugtakaheimi Bakhtíns. Orðið samræða er hvarvetna að finna í málinu, 

                                                 
56  Elsta dæmið sem ég finn um þennan misskilning er í grein eftir Keld Gall Jörgensen, „Hvað er 

táknfræði?“, Mímir 26 (1), 1987. „Með rannsóknum sínum á tvískiptnum (díalógískum) skáldsög-

um, og á jörfagleði eða karnívalmenningu miðalda sá Rússinn Michail Bachtin fyrir… “ (31) 

o.s.frv. Svala Þormóðsdóttir fellur í svipaða gryfju í BA.-ritgerð frá 1988, „Einröddun, tvíröddun, 

margröddun“ en þar er tvíröddunarhugtakið ýmist notað yfir tvíröddun (dvúkhgolosnoje slovo eða 

double-voicedness) í skilningi Bakhtíns eða samræðu í víðari skilningi. Fleiri dæmi mætti tína til. 

  Dialogue er komið úr forngrísku og samsett úr διά (dia) og λόγος (logos). Síðarnefnt orð merkir 

sem kunnugt er orð, ræða, regla og raunar margt fleira; διά þýðir aftur á móti í gegnum — hér er 

m.ö.o. ekki á ferðinni forskeytið δι- (di-) sem vísar til tveir og þess sem tvennt er af. 

  Sú viðleitni að tengja fyrri hlutann í orðinu dialogue við tví- er sjálfsagt engin tilviljun og teng-

ist farvegi strúktúralismans, ríkjandi áherslu sem þar er lögð á andstæður tvennda (e. binary opposi-

tion) o.s.frv. Sjálfsagt hefur það einnig freistað Garðars að tengja samræðu (tvíröddun) við orð á 

borð við tvíræðni (fr. ambiguïté) sem einnig er lykilorð í grein Kristevu. Þessi tengsl eru sem fyrr 

segir ekki á frummálinu og ljá íslenskri þýðingu ákveðinn merkingarauka. Að þessu verður nánar 

vikið síðar í þessari ritgerð.  
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oftast notað um tjáskipti á milli tveggja eða fleiri einstaklinga; tvíröddun er aftur á 

móti harla sjaldgæft og sértækt orð úr heimi tónlistar og vísar til lags sem í eru tvær 

raddir (sbr. tvíradda söngur). Samræða er svo ríkur þáttur í hugmyndaheimi Bakhtíns 

að þeir sem hafa þörf á því að kenna sovéska fræðimanninn við isma hafa gjarnan 

notast við hugtakið díalógismi; nægir í þessu sambandi að vitna til orða Bakhtíns um 

sannleikann og rætur margradda skáldsögunnar í sókratísku samræðunni, samanber 

orð sem tilfærð  voru í inngangi þessarar ritgerðar: „Sannleikurinn fæðist hvorki né 

fyrirfinnst í höfði aðskildra einstaklinga heldur verður til á milli fólks sem leitar hans, 

í samræðunni sem skapast af samneyti þeirra.“
57

  

 Tvíröddun er margröddun á sviði orðsins, hið orðræðubundna samhengi margrödd-

unar. Síðari skrif Kristevu bera þess glöggt vitni, að hún hafði sannarlega áhuga á 

húmanískum áherslum.
58

 Þegar hún kom fyrst til Parísar gerði búlgarski fræðimaður-

inn sér aftur á móti grein fyrir því, að huglæg rannsóknarefni á borð við vitundar-

samband ættu ekki upp á pallborðið; hvorki innan arfleifðar strúktúralismans (t.d. hjá 

Barthes) né and-húmanisma Nietzsches, Heideggers o.fl. sem Derrida byggði hug-

myndagagnrýni sína að miklu leyti á. Orðræðan er alltumlykjandi, eins og sá síðast-

nefndi boðaði af biblíulegum spámannskrafti í fyrrnefndum fyrirlestri. Barthes fyrir 

sitt leyti hnykkir enn frekar á þessu atriði — þrátt fyrir að dauði höfundarins boði 

fæðingu lesandans er vægi tungumálsins yfirþyrmandi og nánast óyfirstíganlegt í 

grein hans.
59

  

                                                 
57  Míkhaíl Bakhtín, Rússnesk heildarritröð, 6. b., 124. 
58  Hér gefst ekki færi á að rekja feril Kristevu en vissulegra varð mynd hennar af Bakhtín fyllri í rás 

tímans. Þá sýna síðari skrif Kristevu um bókmenntir — t.a.m. umfjöllun hennar um Dostojevskí í 

Svartri sól sem út kom í þýðingu Ólafar Pétursdóttur árið 2008 — að áherslan er ekki jafn rækilega 

textabundin í síðari skrifum hennar og hún var í upphafi ferilsins. Húmanisminn hættir sömuleiðis 

að vera tabú; árið 2011 bauð Benedikt sextándi páfi Kristevu til Assísí á Ítalíu þar sem saman voru 

leiddir fulltrúar ólíkra trúar- og skoðanahópa. Ræðan sem Kristeva hélt við þetta tilefni nefndist 

„Dix principes pour l’humanisme du XXIe siècle“ eða „Boðorðin tíu fyrir húmanisma á 21. öld“. 

Sótt af heimasíðu höfundar í janúar 2015.  
59  Í „Dauði höfundarins“ segir t.d.: 
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Þetta gerði Kristevu erfitt fyrir: Hvernig var hægt að kynna Bakhtín fyrir framvarð-

arsveit franskrar intelligentsíu og horfa framhjá fjölbreytileika sjónarhornanna sem 

skapast þegar ólíkar vitundir mætast? „Það var á þessum tímapunkti sem ég bjó til 

þetta tól (fr. gadget) sem kallast textatengsl“, játaði hún löngu síðar.
60

 Í krafti texta-

tengsla og ofuráherslu á tvíröddun gat hin unga Kristeva þýtt margröddun yfir á mál 

strúktúralistanna en um leið höfðað til aukinnar áherslu á tungumálið eins og hún birt-

ist t.a.m. í fyrirlestri Derrida.   

Þannig var Bakhtín frá upphafi viðtökusögu sinnar á Vesturlöndum felldur inn í 

ákveðna sögu sem rekja mátti frá formalisma til strúktúralisma en í leiðinni gerður að 

hvatamanni og frumkvöðli sem varðaði leið hugvísindanna í átt til póststrúktúralisma 

og póstmódernisma.  

* 

Aðeins brot af höfundarverki Bakhtíns var þekkt árið 1966 og raunar forvitnilegt að 

Kristeva vitnar strangt til tekið aðeins þrisvar til sovéska hugsuðarins í grein sinni. Ein 

tilvitnunin er neðanmáls, tekin úr handriti að langri ritgerð, „Slovo u romane“ 

(Orðlist skáldsögunnar) sem skrifuð var á fjórða áratugnum en birst hafði að hluta í 

sovésku tímariti árið 1965; það sama ár kom Rabelaisbókin út en endurskoðuð útgáfa 

Dostojevskíbókarinnar, Vandinn í skáldskaparlist Dostojevskís hafði litið dagsins ljós.  

Ástæða er til að efast um að Kristeva hafi haft Rabelaisbókina við höndina þegar 

hún skrifaði „Orð, tvíröddun og skáldsaga“; hafi svo verið, kemur hún a.m.k. lítið við 

sögu. Öll umfjöllun um karnivalið í greininni gæti hæglega byggst á fjórða kafla end-

                                                                                                                                            
Í Frakklandi var Mallarmé án efa fyrstur manna til að skilja og sjá að fullu fyrir nauðsyn þess að 

setja tungumálið í stað persónunnar sem fram að því hafði verið talin eigandi þess. Að áliti hans, 

og mínu, er það tungumálið sem talar en ekki höfundurinn; að skrifa út frá þessari forsendu um 

ópersónuleika (sem má alls ekki rugla saman við geldandi hlutlægni raunsæishöfundanna) þýðir 

að ná því marki að aðeins tungumálið sé að verki en ekki „ég“. Öll skáldskaparfræði Mallarmés 

eru fólgin í því að bæla höfundinn í þágu skrifa (sem þýðir, eins og sýnt verður fram á, að reisa 

við hlut lesandans). (175) 
60  Kristeva lætur þessi orð falla („C’est à ce moment que j’ai créé ce gadget qui s’appelle 

l’intertextualité“) í viðtali við François Dosse, sjá bók hans, Histoire du structuralisme: Le chant du 

cygne 1967 à nos jours, II.b. (Paris: La Découverte, 2012[1992]), 73. 
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urskoðaðrar útgáfu Dostojevskíbókarinnar. Þar rekur Bakhtín uppruna margröddunar, 

hina svokölluðu díalógísku línu skáldsögunnar, í löngu máli — frá Forn-Grikkjum til 

19. aldar (karnival miðalda þ.m.t.); gerir grein fyrir sókratískri samræðu, mennipískri 

satíru og öðrum hugmyndum sem Kristeva rekur jafnframt í umfjöllun sinni. Í loka-

hluta Dostojevskíbókarinnar — fimmta kafla, samkvæmt endurskoðuðu útgáfunni — 

er sjónum síðan beint að margröddun á sviði orðsins: tvíröddun.   

Í grein sinni einskorðar Kristeva umfjöllun sína um hugmyndaheim Bakhtíns með 

öðrum orðum við fjórða og fimmta kafla Dostojevskíbókarinnar. Við þetta myndast 

áðurnefnd bjögun sem magnast enn frekar í íslenskri þýðingu. Tökum sem dæmi um-

fangsmestu tilvitnun hennar í sovéska hugsuðinn — viðfangsefnið eru málvísindi, 

tungumálið og tjáskipti:  

Málvísindi rannsaka tunguna sjálfa, sérlega rökvísi hennar og þær einingar hennar sem gera 

tvíradda samskipti möguleg, en þau vísindi gera þessi tvíradda tengsl að sértekningu... Hin 

tvíradda tengsl verða ekki lengur smættuð niður í tengsl rökvísi og merkingar sem sín á 

milli eru svipt tvíradda eðli. Þau þurfa að klæðast orðum, verða að framsögnum, tjáningu í 

orðum, afstöðu margvíslegra sjálfsvera til að hin tvíradda tengsl fái birst... Tvíradda tengsl 

eru aldeilis útilokuð án tengsla rökvísi og merkingar, en verða þó ekki smættuð í þau, því 

þau hafa sína sérstöðu.61 

Þetta er nánast algjör steypa. Löngu síðar þýddi Jón Ólafsson sama textabrot úr 

rússnesku svona:  

Málvísindin rannsaka „tungumálið“ út frá röklegri gerð þess og sem almennan, sameigin-

legan grunn er geri tjáskipti möguleg, en af því leiðir að málvísindin sinna ekki samræðu-

tengslunum sem slíkum... Það er ekki hægt að smætta samræðutengsl í röktengsl eða í 

tengsl viðfangs og merkingar, sem hafa engan samræðuþátt sem slík. Þau þurfa að sveipast 

orðlistinni, verða yrðingar, tjá afstöðu ólíkra gerenda í orði, svo að samræðutengsl geti 

skapast á milli þeirra... Samræðutengsl eru algjörlega óhugsandi án röktengsla og án við-

fangsbundinna merkingartengsla, þau verða þó ekki smættuð niður í þau heldur hafa þau 

eigin sérkenni.62  

Takið eftir hve margt skýrist við það eitt, að tvíröddun er skipt út fyrir samræðutengsl.  

                                                 
61  Tilvitnun tekin úr „Orð, tvíröddun og skáldsaga“, 99.    
62  Þýðing Jóns Ólafssonar á fimmta kaflanum, „Orðlist Dostojevskís“, birtist í Orðlist skáldsögunnar,  

 hér 120–121. 
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Garðar hefur franska og enska gerð greinarinnar til hliðsjónar, í neðanmálsgrein 

getur hann þess að þær séu langt í frá samhljóða þegar kemur að umræddri tilvitnun. 

Það er líkt og við séum stödd í sígildum samkvæmisleik, hvísluleiknum: Tilvitnun í 

rússneskan hugsuð er þýdd á frönsku af búlgörskum fræðimanni og síðar á íslensku, 

með hliðsjón af enskri þýðingu. Þegar orð Bakhtíns rata hingað til lands með útgáfu 

Sporanna árið 1991 er lítið eftir af upprunalegri merkingu þeirra.  

Í þýðingu Garðars á grein Kristevu segir í framhaldinu, að Bakhtín haldi því fram 

að „tvíröddun sé eini vettvangurinn þar sem tungumálið fái lifað“.
63

 Hér vantar heim-

ildartilvísun hjá Kristevu — en er ekki líklegra að því sé einmitt öfugt farið, ef við 

skiptum enn eina ferðina tvíröddun út fyrir samræðu? Ég bið lesendur að hafa í huga 

orð Bakhtíns um sókratísku samræðuna, þ.e.a.s. að sannleikurinn verði til á milli 

ólíkra vitunda sem leita hans; væri ekki rökréttara að álykta með gagnstæðum hætti, 

þ.e.a.s. að samkvæmt sovéska hugsuðinum lifi tungumálið einmitt ekki einvörðungu í 

samhengi við textann?  

Í umfjöllun sinni um fimmta kaflann fjalla Gary Saul Morson og Caryl Emerson 

töluvert um svörun (e. addressivity) og samræðu í verkum Bakhtíns. Þau segja m.a.:   

. . .  it is necessary to recognize that dialogue is possible only among people, not among 

abstract elements of language. There can be no dialogue between sentences. An utterance 

requires both a speaker and a listener (or a writer and a reader), who, as we have seen, have 

joint proprietorship of it. In other words, a constituent, necessary feature of every utterance 

is its “addressivity” (obrashchennost’), its “quality of turning to someone... without it 

[addressivity] the utterance does not and cannot exist”. Purely linguistic elements lack 

addressivity.  

Dialogue cannot be found, then, by looking at language (in the traditional sense). It is an 

extralinguistic feature of utterances, and so falls outside the domain of linguistics. The 

whole complex ,life of the word‘ that is Bakhtin’s main concern therefore requires a new 

discipline . . . 64 

                                                 
63  Júlía Kristeva, „Orð, tvíröddun og skáldsaga“, 100. 
64  Gary Saul Morson og Caryl Emerson, Mikhail Bakhtin: Creation of a Prosaics (Palo Alto: Stanford 

University Press, 1990), 131. Tilvitnun innan tilvitnunar er sótt í handrit Bakhtíns sem ber 

yfirskriftina „Problema retsjevykh zhanrov“ (1952–1953) og enska þýðingu Vern W. McGee á því, 

„The Problems of Speech Genres“ (Austin: University of Texas Press, 1986), 99. 
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Af þessum ástæðum verður nokkuð fátæklegt um að litast þegar hugmyndaheimur 

Bakhtíns er túlkaður út frá kenningum Saussures, líkt og Kristeva gerir. „Nú á dögum 

má sjá tvíradda tengsl á nokkrum plönum tungumálsins: í fyrsta lagi innan hinnar 

samtvinnuðu tvenndar tungu/tals,“ þýðir Garðar og lætur ítarleg neðanmálsgrein 

fylgja um muninn á langue og parole samkvæmt svissneska málvísindamanninum.
65

 

Á enn öðru plani er þessari tvöfeldni tungumálsins raðkvæm en hér er um að ræða 

þýðingu Garðars á syntagmatique sem kemur víða við sögu í grein Kristevu og er 

jafnframt sótt til Saussures.
66

 Þá skyldum við „einnig veita athygli hinum tvöföldu 

formgerðum Jakobsons og hvernig þær skarast í tengslum táknkerfis og boða þar eð 

þær skerpa nokkuð þá hugmynd Bakhtins að tvíröddun sé byggð inn í tungumálið.“
67

 

— Ad nauseam.  

Eins og sjá má er túlkun Kristevu á hugmyndum Bakhtíns um margröddun og sam-

ræðu pikkföst í málvísindalegum og strúktúralískum skilningi á tungumálinu. Þegar 

þýðing Garðars bætist við verður flækjustigið enn hærra og þýðingin skilar á köflum 

texta sem merkir eitthvað þveröfugt við það sem stendur í upprunalegri gerð. Fimmta 

og síðasta kafla Dostojevskíbókarinnar er, líkt og Emerson og Morson benda á, ætlað 

að þróa nálgun á tungumálið sem þrífst einmitt ekki innan hefðbundinna málvísinda 

eða strúktúralískrar greiningar; eins og Bakhtín tekur sjálfur fram eru hér á ferð meta-

málvísindi vegna þess að þau taka vitundina með í reikninginn en eru hvorki bundin 

við málvísindin né  orðræðuna. Dostojevskí er margradda höfundur þrátt fyrir að 

málsnið skáldsagna hans sé svo einsleitt, að Tolstoj furðaði sig á því, hvernig 

sögupersónur kollega hans virtust allar tala eitt og sama málið, þ.e. tungumál 

                                                 
65  Júlía Kristeva / Garðar Baldvinsson, „Orð, tvíröddun og skáldsaga“, 100 (nmgr. 23 og meginmál á  

 sömu síðu). 
66  Ibid., 101. Syntagmatique lýtur að „röðun orða í setningu“ skv. Garðar (nmgr. 26, sama síða). 
67  Ibid. 
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höfundarins. Þetta dregur Bakhtín fram í dagsljósið til að sýna fram á eitt af 

mögulegum viðfangsefnum metamálvísinda: 

Það er ekki sjálf nærvera ákveðinna stíltegunda innan tungumálsins (félagslegra mállýskna 

o.s.frv.) sem skiptir höfuðmáli, nærvera sem er staðfest með hjálp hreinna málvísindalegra 

mælikvarða, meira máli skiptir frá hvaða sjónarhorni samræðunnar þær eru settar saman 

eða þeim stillt upp hver á móti annarri í verkinu.68 

Ef allt er hægt að greina sem kerfi líkt og strúktúralistar héldu fram eða ekkert er utan 

textans, eins og menn átu upp eftir Derrida — þá er ekkert pláss fyrir sjónarhorn. 

Sjónarhorni fylgir sömuleiðis ábyrgð, öfugt við afstæðis- og jafnvel nauðhyggjuna 

sem felst í því að láta tungumálinu eða einhverju kerfi eftir merkingarsköpunina. 

„Óleysandi skuldbindíng er í því falin að sjá og hafa séð,“
69

 ályktar Umbi í lokaköfl-

um Kristnihalds undir Jökli sem Halldór Laxness skrifaði vel að merkja sama ár og 

„Dauði höfundarins“ kom út í tímariti. Þessi siðfræðilega afstaða sjónarhornsins og 

möguleikar þess innan margradda skáldsögunnar eru eitt höfuðviðfangsefni Vandans í 

skáldsagnarlist Dostojevskís. En þessi nálgun hentaði aftur á móti ekki táknfræðileg-

um, strúktúralískum eða póststrúktúralískum forsendum og það skynjaði Kristeva 

þegar hún kom til Parísar um miðjan sjöunda áratuginn. Þess vegna þurfti hún að 

finna upp „tilfæringu sem ekki er hægt að tilgreina nánar“, svo gripið sé niður í 

skilgreiningu ensk-íslenskrar orðabókar á orðinu gadget.
70

  

Hitt er rétt: Orðræðubundna samhengið sem Kristeva undirstrikar er hreint ekki úr 

lausu lofti gripið. Emerson og Morson skipta ferli Bakhtíns í fjögur tímabil: Bróður-

partur Dostojevskíbókarinnar tilheyrir öðru tímabilinu en það þriðja hefst frá og með 

fimmta kafla hennar og spannar ritgerðir hans um skáldsöguna frá fjórða og fimmta 

áratugnum (þ.m.t. doktorsritgerðina um Rabelais). Ástæðan fyrir skiptingunni er tví-

                                                 
68  Míkhaíl Bakhtín, „Orðlist Dostojevskís“, 119. 
69  Halldór Laxness, Kristnihald undir Jökli (Reykjavík: Vaka-Helgafell, 1992[1968]), 318. 
70  Ensk-íslensk orðabók skilgreinir gadget sem „patent, apparat; notað sem almennt heiti á hvers kyns 

hugvitssamlegu tæki, búnaði eða tilfæringu sem ekki er hægt að tiltaka nánar.“ Sören Sörenson, 

Ensk-íslensk orðabók með alfræðilegu ívafi (Reykjavík: Örn og Örlygur, 1984), 405. 
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röddunin; umfjöllun Bakhtíns um orðin í skáldsögum Dostojevskís framkalla að mati 

Emersons og Morsons ákveðin kaflaskipti á ferli hans — umbreytingu sem þau eru 

raunar ekki par hrifin af:   

The discovery of double-voicedness, so immensely productive in Bakhtin’s third period, 

was not without its cost. That cost was registered largely in a shift in Bakhtin’s focus from 

responsibility to addressivity. Bakhtin remained concerned with ethics throughout his life, 

but the topic receded from the foreground of his works and was transformed, as it were, into 

a hidden or presumed agenda. In the Dostoevsky book, and later in the writings on the 

theory of the novel, this new emphasis on addressivity marking the watershed from 

Bakhtin’s second to third period produces powerful, curiously provocative, yet often mis-

construed readings.71 

Þessi kafli hefur vonandi gefið einhverja hugmynd um, hvað Emerson og Morson eiga 

við með „kraftmiklum, forvitnilega ögrandi, en oft á tíðum nokkuð misvísandi lestri“.  

Örlög  margröddunar og tvíröddunar í akademískri umræðu á Íslandi eru áhugavert 

dæmi um einmitt þetta. Textabundið samhengi tvíröddunar náði fótfestu um leið og 

Bakhtín laust saman við hið póststrúktúralíska viðmið, þ.e.a.s. með útgáfu Sporanna. 

Þegar íslensk þýðing á verkum Bakhtíns birtist loks — Orðlist skáldsögunnar: Úrval 

greina og bókakafla (2005) — verður fyrir valinu síðasti kaflinn í Dostojevskíbók-

inni, „Slovo u Dostoevskogo“ eða „Orðlist Dostojevskís“ eins og hún nefnist í þýð-

ingu Jóns Ólafssonar. Varla hefur lengd eða aðgengileiki ráðið — sem fyrr segir er 

um að ræða lengsta og torræðasta kafla bókarinnar. Hann er hins vegar sá eini sem 

fjallar um margröddun á sviði orðsins: tvíröddun.  

Forgangsröðun tvíröddunar og textafræðilega samhengisins — textatengsla — 

blasir enn frekar við í kennslu við Háskóla Íslands. Haustið 2010 tók ég sem fyrr segir 

eitt af skyldunámskeiðum fyrir grunnnema í íslensku, Strauma og stefnur í bók-

menntafræði.
72

 Þar er saga bókmenntafræðinnar á 20. öld nokkurn vegin rakin í tíma-

                                                 
71  Caryl Emerson og Gary S. Morson, Prosaics, 86.   
72  Sama námskeið nefnist Straumar og stefnur í bókmenntafræði (Ísl301G) innan íslenskunnar en 

Stefnur í bókmenntafræði (Abf305G) í almennri bókmenntafræði. Það hefur verið kennt á hverju 

misseri við Háskóla Íslands um árabil. Haustið 2010 voru kennarar þeir Björn Þór Vilhjálmsson og 

Jón Yngvi Jóhannsson. 
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röð, nemendur lesa kennslubókina Literary Theory: The Basics eftir Hans Bertens en 

áhersla er jafnframt lögð á að þeir kynnist ritsmíðum helstu fræðimanna á sviðinu af 

eigin raun. Þá eru skáldverk notuð til að prófa ólíkar nálganir, haustið 2010 voru það  

Frankenstein og Skugga-Baldur — í reglulegum hópumræðum og stuttum ritgerðum 

greindu nemendur síðnýlendufræði sögu Mary Shelley, notkun framandgervingar hjá 

Sjón o.s.frv.  

 Bakhtín var kynntur til sögunnar á miðju misseri, eða um það leyti sem námskeiðið 

nálgast mót strúktúralisma og póststrúktúralisma. Í ljósi þess að ekki er minnst á hann 

í bók Bertens kynntust nemendur hugmyndum sovéska fræðimannsins í gegnum 

Kristevu en lásu að auki grein Bakhtíns, „Svar við spurningu frá ritstjórn Novy mír“. Í 

umræðutímanum sem á eftir fylgdi og stuttri ritgerð sem nemendur skrifuðu í kjöl-

farið voru fyrirmælin þessi:   

1) Fjallið um byggingu Skugga-Baldurs eftir Sjón og tengið við margröddunarhugtak 

Bakhtins eins og því er miðlað í gegnum Kristevu. 

2) Í meðförum Kristevu verður hugmyndin um textatengsl afar víðtæk. Hugið að texta-

tengslum í Skugga-Baldri  út frá hugmyndum hennar og finnið dæmi um textatengsl við a) 

bókmenntir b) menningarsöguna, jaðarmenningu eða karníval c) samtímann.73  

Með öðrum orðum: Haustið 2010 kynntust íslensku- og bókmenntafræðinemar í 

grunnnámi við Háskóla Íslands ekki margröddun á forsendum verka Bakhtíns heldur 

eins og henni er miðlað í gegnum Kristevu — eða öllu heldur tilfæringu sem fræði-

maðurinn vildi ekki tilgreina nánar og gerði margröddun gjaldgenga í hópi táknfræð-

inga og strúktúralista á sjöunda áratugnum í París.  

 

* 

Frá Hugtökum og heitum til Sporanna var það hlutverk Bókmenntafræðistofnunar 

Háskóla Íslands að nútímavæða sögu bókmenntafræðinnar á 20. öld. Hérlendir fræði-

                                                 
73  Björn Þór Vilhjálmsson, „2. verkefni“. Verkefnið er í fjórum liðum; hinir tveir lúta að öðru efni. Sjá 

upplýsingar á vef námskeiðs, sótt í janúar 2015. 
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menn sem unnu við þessar metnaðarfullu útgáfur komu fram með sýn á Bakhtín sem 

segir meira um ríkjandi viðmið og væntingar hugvísindanna en sovéska hugsuðinn 

sjálfan.  

Í öðrum hluta ritgerðarinnar verður sjónum beint að einstökum fræðimönnum hér-

lendis og túlkun þeirra á Bakhtín. Sú saga reynist ekki síður fróðleg endurspeglun á 

stóru viðmiðunum innan hugvísindanna en kanóníseríng Bókmenntafræðistofnunar 

við upphaf viðtökusögu sovéska hugsuðarins hér á landi. Fyrst og síðast vitnar fram-

lag þeirra þó um mikla grósku og gríðarlega áhugavert en lítt rannsakað tímabil í 

fræðilegri umræðu á Íslandi.  

 

 

  



 57 

 

 

 

 

 

  

II. 

Túlkun einstakra fræðimanna 
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1. Karnival og gróteska 

Helga Kress hefur sérstöðu meðal íslenskra fræðimanna, hún á merkasta framlagið til 

rannsókna tengdum Bakhtín og það eina sem á alþjóðlegt erindi. Stuðst er við hug-

myndir úr Rabelaisbókinni — karnival, grótesku, paródíu og íróníu — en útfærslan 

tekur til tveggja sviða sem sovéska hugsuðinum yfirsáust. Bakhtín rekur þróun skáld-

sögunnar sem frásagnargreinar og fjallar um bókmenntir miðalda án þess að víkja orði 

að Íslendingasögum. „Líkt og margir fræðikarlar“, bendir Helga jafnframt á, „var 

Bakhtin haldinn þeirri kynblindu að honum dettur ekki í hug að tengja karnivalið kyn-

ferði, og því sér hann hvorki kvenlega uppsprettu þess né þá afbyggingu karlasamfél-

agsins sem í karnivalinu felst.“
74

 Helga Kress starfaði sem sendikennari í Björgvin um 

átta ára skeið en sneri heim árið 1979. Ekki þarf annað en fletta árgöngum Ársrits 

Torfhildar — félags bókmenntafræðinema við Háskóla Íslands til að sjá hvílík áhrif 

hún hefur haft sem kennari við skólann. Með skrifum sínum braut Helga blað í femín-

ískum rannsóknum og hérlendri bókmenntafræði yfir höfuð; að sama skapi eru hug-

myndir hennar umdeilanlegar eins og nálgunin á Bakhtín leiðir í ljós.  

 Helga Kress (f. 1939) sendi fyrst frá sér kandídatsritgerð um æskuverk Guðmundar 

Kamban
75

 en skrifaði jafnhliða greinar um bókmenntir — „án þess að mér lægi 

nokkuð sérstakt á hjarta með þeim“, eins og hún játaði í viðtali frá 1979.
76

 Noregs-

dvölin skipti sköpum. „Það var ekki fyrr en ég kom til Bergen 1973, að ég fór að 

hugsa um íslenskar kvennabókmenntir sérstaklega og fékk áhuga á að rannsaka 

þær. . .  Þegar ég kom út var eins og opnaðist fyrir mér nýr heimur.“
77

 Í viðtölum 

segist Helga ávallt hafa litið á sig sem femínista og fylgdist álengdar með Rauðsokka-

                                                 
74  Helga Kress, „,Fá mér leppa tvo‘: Nokkur orð um Hallgerði og hárið,“ Ársrit Torfhildar (2007): 

109. 
75  Helga Kress, Guðmundur Kamban: Æskuverk og ádeilur (Reykjavík: Menningarsjóður, 1970). 
76  „Eins og opnaðist fyrir mér nýr heimur“, viðtal Guðlaugs Bergmundssonar við Helgu Kress, 

Helgarpósturinn 26. okt. 1979, 12. 
77  Ibid. 
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hreyfingunni við upphaf áttunda áratugarins. En það er ekki fyrr en í Björgvin sem 

hún kynnist femínískum bókmenntarannsóknum á Norðurlöndum og fær sína köllun: 

„Mig langaði til að leiðrétta íslenska bókmenntasögu frá grunni og endurskrifa 

hana.“
78

  

 Fræðin og fjarlægðin gerðu Helgu Kress kleift að sjá íslenskar bókmenntir í öðru 

ljósi. Greinar um samtímabókmenntir vekja aftur á móti hörð viðbrögð og til verður 

karikatúr í skrifum íslenskra karlrithöfunda, paródía af bókmenntagagnrýnanda sem 

ber nöfn á borð við Volga Fress eða Vera Hress.
79

 Halldór Laxness hafði áhyggjur af 

því, að Helgu dytti í hug að svona persónulegar árásir væru svaraverðar. „Vertu 

suverén“, skrifaði hann í bréfi til frænku sinnar.
80

  

 Á áttunda áratugnum fjallar Helga einnig um verk Svövu Jakobsdóttur og þar ber 

Bakhtín fyrst á góma.
81

 Kynni af skrifum sovéska hugsuðarins urðu raunar þáttur í 

víðtækri breytingu á fræðilegri afstöðu sem merkja má í greinaskrifum Helgu undir 

                                                 
78 „Karl skal það vera — Íslendingur og hetja“, viðtal Þrastar Helgasonar við Helgu í Lesbók Morgun-

blaðsins, 1. sept. 2001, 6. 
79  Sjá Jökull Jakobsson, Feilnóta í fimmtu sinfóníunni (Reykjavík: Örn og Örlygur, 1975), 83–88; og 

„Frostnótt á annarri hæð“ eftir Indriða G. Þorsteinsson, smásögu sem birtist sama ár í Samvinnunni 

en var síðar gefin út í Átján sögur úr álfheimum (Reykjavík: Almenna bókafélagið, 1986).  
80  Sjá áðurnefnt viðtal Þrastar við Helgu, 6. 
81  Helga Kress, „Kvinnebevissthet og skrivemåte: Om Svava Jakobsdóttir og den literrære 

institusjonen på Island“, Norsk litterær årbok; II (1979). Hún styðst við þýska gerð 

Rabelaisbókarinnar og skrifar: 

Om befriende funksjonen i det groteske har Michail Bachtin noe vesentlig å si i et svar til Wolfgang 

Kayser, som så det bare som et uttrykk for fremmedgjørning. 

Die bestehende Welt erweist sich gerade deshalb plötzlich als fremd..., weil sich die Möglichkeit 

einer wirklichen Heimat, die Möglichkeit des Goldenen Zeitalters und der karnevalistichen 

Wahrheit eröffnet. Der Mench kehrt zu sich selbst zurück. (162) 

 Sjálfsagt er þetta í fyrsta sinn sem Íslendingur vitnar í Bakhtín en til marks um tíðarandann í norskri 

bókmenntaumræðu að næsta grein í Norsk litterær årbog er eftir Ole nokkurn Höystad og nefnist 

„Ein dialogisk karnevalsroman: Dalen Portland av Kjartan Fløgstad“, Norsk litterær årbog (1979). 

Á íslensku birtist grein Helgu ekki fyrr en í greinasafni löngu síðar („Kona með spegil: Svava 

Jakobsdóttir og íslensk bókmenntahefð“, Speglanir: Konur í íslenskri bókmenntahefð og bók-

menntasögu (Reykjavík: Rannsóknastofa í kvennafræðum, 2000). Þar stendur: „Um frelsandi hlátur 

gróteskunnar, sjá Mikhail Bakhtin í svari til Wolfgangs Kayser sem sá í gróteskunni aðeins tjáningu 

firringar“ (136, nmgr. 15) en líkt og í norsku útgáfunni lætur Helga hjá líða að þýða tilvitnunina — 

en hún gæti hljómað svona (athugið að svigasetning sem Helga fellir úr tilvitnuninni er sett aftur á 

sinn stað): 

Heimurinn í sinni kunnuglegu mynd verður framandi (svo hugtakanotkun Kaysers sé fylgt) jafn-

skjótt og kærkomin veröld opnast, veröld þar sem „Gullöldin“ og karnivalískur sannleikur eiga 

sinn vísa stað. Maðurinn hverfur aftur til upphafsins.  

— Míkhaíl Bakhtín, Rússnesk heildarritröð, 4. bindi (2), 59. 
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lok áttunda áratugarins. Hún snýr sér í auknum mæli frá samtíma íslenskra bókmennta 

og að rótum þeirra, fornsögunum. Í formála að fyrsta greinasafni sínu, Fyrir dyrum 

fóstru: Greinar um konur og kynferði í íslenskum fornbókmenntum fjallar Helga jafn-

framt um ólíka aðferðafræðilega nálgun. Þetta kemur skýrast fram í umfjöllun um 

elstu greinina í safninu, „,Ekki höfum vér kvennaskap‘: Nokkrar laustengdar athug-

anir um karlmennsku og kvenhatur í Njálu“ (1977):  

Aðferðafræðilega sker hún sig nokkuð úr greinunum sem á eftir koma og er „gamaldags“ að 

því leyti að í henni geng ég út frá höfundarhugtakinu fremur en textanum sjálfum. Ég tek 

söguna mjög alvarlega sem hetjusögu og lít fram hjá allri gróteskunni sem fylgir hetjulýs-

ingum Njálu og afbyggir þær. Greinin er hugmyndafræðigagnrýni og sver sig í ætt við bók-

menntafræðiumræðu síns tíma. Textinn er einradda og merking hans er sömuleiðis ein og 

ákveðin.82 

Hér má greina spor eftir Barthes (textinn í stað höfundarhugtaksins), Derrida (afbygg-

ing), Bakhtín (gróteska, einröddun) — og þó er það e.t.v. Kristeva sem er Helgu hug-

leiknust. „Aðferðafræði við femínískar bókmenntarannsóknir var mikið á döfinni á 

þessum tíma“,
83

 segir fræðimaðurinn í Lesbókarviðtali frá árinu 2001 og rekur þróun 

sína frá samfélagslegri nálgun til textagreiningar. Hér minnir margt á afstöðu Kristevu 

til vitundarinnar og tungumálsins. Rannsóknir hafa, samkvæmt Helgu, „þróast frá því 

að athuga stöðu kvenna í samfélaginu til þess að athuga stöðu þeirra í tungumálinu. Er 

þar gengið út frá þeirri kenningu að það sé í tungumálinu sem vitund okkar mótast og 

hugmyndirnar um okkur sjálf í tungumálinu.“
84

 

 Sem fyrr segir snýr Helga til Íslands 1979 og heldur fyrirlestur á rannsóknaræfingu 

Félags íslenskra fræða og Mímis ári síðar. Grein unnin upp úr erindinu birtist í Skírni 

árið 1987, nefnist „Bróklindi Falgeirs: Fóstbræðra saga og hláturmenning miðalda“
85

 

og hefst á umfjöllun um hefðbundna sýn á Íslendingasögur. Forsprakkar íslenska 

                                                 
82  Helga Kress, „Formáli,“ í Fyrir dyrum fóstru: Greinar um konur og kynferði í íslenskum fornbók-

menntum (Reykjavík: Rannsóknastofa í kvennafræðum, 1996), 7–8. 
83  „Karl skal það vera“, Lesbók Morgunblaðsins, 7. 
84  Ibid.  
85  Í þessum kafla er stuðst við greinina eins og hún birtist í Fyrir dyrum fóstru og framvegis vísað til 

hennar með blaðsíðutali í meginmáli.   
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skólans svokallaða litu á sagnaarfinn sem eins konar kúrfu — þróun sem átti sér upp-

haf, hápunkt og hnignunarskeið. Sigurður Nordal og Einar Ólafur Sveinsson álitu, að 

eftir ákveðna byrjunarörðugleika sem mætti t.d. glöggt sjá í Fóstbræðra sögu hefði 

sagnalistin náð hæstum hæðum í verkum á borð við Njálu og Hrafnkötlu en síðar út-

þynnst og dalað.  

 Helga sýnir fram á að umræða um fagurfræðilegt gildi miðast við list Íslendinga-

sagna þar sem hún rís hæst samkvæmt kúrfunni. Þessar sögur einkennast annars vegar 

af hlutlægni í stíl en hins vegar því sem Einar Ólafur kallar „hetjulegt raunsæi“. (46) 

Það sem hann og Sigurður Nordal finna að „frumstæðari“ sögum á borð við Fóst-

bræðra sögu er einkum viðleitni höfundar til að grípa fram í frásögnina með innskot-

um og útúrdúrum. „Slíkar hugleiðingar ríða algerlega í bága við hinn einfalda, hlut-

lausa íslenzka sögustíl“, (49) hefur Helga eftir þriðja meðlimi íslenska skólans, Birni 

M. Ólsen. „Vera má að einhverjum þyki þetta þungbær niðurstaða“, (50) skrifar Jónas 

Kristjánsson síðan þegar rannsóknir leiða í ljós að „klausurnar“ svokölluðu eru ekki 

síðari tíma viðbætur heldur upprunalegar í sögunni.  

 Í stuttu máli: Ríkjandi viðhorf innan bókmenntastofnunarinnar, samkvæmt Helgu, 

er að höfundur Fóstbræðra sögu hafi lagt upp með að skrifa hetjusögu í hlutlægum 

sögustíl „en ekki getað haldið aftur af sér og farið að nota hefðarstíl eða skrúðstíl 

þegar aðdáunin á hetjunum var sem mest“. (51) Hún sýnir aftur á móti með dæmum 

að misræmi efnis og forms gæti eins verið vísvitandi af hálfu höfundar, stílbragð sem 

beitt er í því skyni að framkalla íróníu eða háð. 

Fóstbræðra saga er ekki nein hetjusaga á borð við Laxdælu og Njálu og hefur aldrei átt að 

vera það. Og hún er ekki sögð frá sjónarhorni höfðingja eins og þær, heldur frá sjónarhorni 

alþýðu. Hún er gamansaga þar sem skopast er að hetjuhugsjóninni og þeim bókmenntum 

sem hana dýrka. 

 Sá höfðingja- og hetjumælikvarði sem fræðimenn hafa lagt á söguna og reyndar alla 

bókmenntategundina Íslendingasögur — gildir ekki. Og ég held að hann hafi ekki einungis 

tafið fyrir skilningi á Fóstbræðra sögu, heldur einnig fyrir réttum skilningi á fleiri sögum 
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sem hingað til hafa verið taldar gallaðar, hvort sem þær hafa verið kallaðar frumstæðar eða 

ýktar. (51–52)  

* 

Hversu róttæk hugmynd er hér á ferð?  

 Spjallið — fornbókmenntirnar og við hét sautján þátta röð á dagskrá Ríkisútvarps-

ins veturinn 2013–2014 í umsjá Ævars Kjartanssonar og Gísla Sigurðssonar. Helgu 

Kress bar oft á góma — og var hún þó ekki meðal viðmælenda. Síðasti gestur Spjalls-

ins var Jón Karl Helgason og kom hann inn á þátt Halldórs Laxness í viðhorfsbreyt-

ingum gagnvart Íslendingasögum. 

JK: Frægasta endurritun íslenskra fornrita er Gerpla Halldórs Laxness en hún er um leið 

hans lýsing á seinni heimsstyrjöldinni og þeim öfgum sem þá voru alltumlykjandi. 

GS: Það er einmitt þessi afhelgun textanna sem gerst hefur í áföngum eins og með Gerplu 

og sýna hetjurnar í spaugilegu ljósi. En það hvarflaði ekki að fólki fyrr en löngu síðar þegar 

Helga Kress skrifaði um það, að fornsögurnar sjálfar væru að grínast með hetjurnar þannig 

að í rauninni væri Halldór Laxness að grínast með grín; að Fóstbræðra saga væri þessi 

krítíska sýn á hetjuhugsjónina og það væri ekki bara nútíminn sem gæti haft húmor fyrir 

þessu . . . 86 

Jón Karl samsinnir Gísla á viðeigandi hátt — „Helga er náttúrulega mjög mikilvægur 

fræðimaður í að afhelga þessar sögur með ýmsum hætti“
87

 — en ítrekar í sömu andrá 

þáttaskilin sem urðu með Halldóri og hans kynslóð. Þegar Njáls saga var gefin út með 

nútímastafsetningu voru Þorvaldur Skúlason og aðrir „úrkynjaðir listamenn“ sam-

kvæmt skilgreiningu Jónasar frá Hriflu fengnir til að myndskreyta sögurnar en eins og 

Jón Karl benti á völdu þeir senur sem engum hafði dottið í hug að teikna og voru með 

því „að afhelga — kannski ekki fornsögurnar — en afhelga hetjuljómann sem hafði 

leikið um þær“.
88

 Aftur vék Jón Karl að mikilvægi Helgu Kress: „En þetta er náttúru-

lega gríðarlega róttæk hugmynd þegar að Helga bendir á þetta að allavega í sumum 

                                                 
86  „Spjallið — fornbókmenntirnar og við“, Ævar Kjartansson og Gísli Sigurðsson ræða við Jón Karl 

Helgason, frumflutt í Ríkisútvarpinu 19. jan. 2014. Sjá hlaðvarp ruv.is, 00:27:57–00:28:49. Sótt í 

janúar 2015. 
87  Ibid., 00:29:42–00:29:48. 
88  Ibid., 00:31:12–00:31:20.  
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fornritanna þá er náttúrlega bara verið að skopast mjög að hetjumyndinni.“
89

 Síðar í 

viðtalinu vakti hann máls á því, hvernig bókmenntatexti á borð við Íslendingasögur 

fæðir af sér ótal aðra texta sem smám saman breyta frumtextanum og tók dæmi af 

„Njálsbrennu: Karnival í Landeyjum“ frá 1994. „Bara þessi fræðigrein Helgu breytir 

því hvernig aðrir geta leyft sér að hugsa um viðkomandi texta“,
90

 ályktaði Jón Karl. 

 Fróðlegt væri að spinna þennan þráð áfram, t.a.m. með hliðsjón af grein Halldórs 

Laxness frá fyrri hluta sjöunda áratugarins, „Persónulegar minnisgreinar um skáld-

sögur og leikrit“, þar sem afstaða sögumanns í Íslendingasögum jafnt sem nútíma-

skáldskap er tekin til umfjöllunar. Eins og fram kom í tali þeirra Gísla og Jóns Karls 

var írónískt hlutskipti hetjunnar í Fóstbræðra sögu sannarlega dregið fram í Gerplu og 

heimur Íslendingasagna sömuleiðis afbyggður við önnur tækifæri, sbr. umdeild útgáfa 

Helgafells á Njálu frá 1945. Sú afstaða, að kappar á borð við Þorgeir Hávarsson og 

Þormóð Kolbrúnarskáld séu ekki ímynd hetjuskaparins heldur skopstæling á slíkri 

karlmennsku — hún er m.ö.o. ekki ný af nálinni heldur hugsanlega hitt, að hetjur 

Íslendingasagna hafi „allt aðra hugmynd um sjálfar sig en umhverfið — og sagan sjálf 

— hefur um þær“, (52) eins og Helga undirstrikar í „Bróklinda Falgeirs“.   

 Með öðrum orðum: Írónían er byggð inn í frásagnarmátann sjálfan — fólgin í sjón-

arhorni og afstöðu sögumanns. Halldór kom auga á háð Íslendingasagna á svipuðum 

tíma og hann gafst upp á skáldsögunni sem listformi sökum fyrirferðar þessa ósýni-

lega sögumanns, Plús Ex eins og hann kaus að tákna fyrirbærið í fyrrnefndri grein um 

muninn á ritun skáldsagna og leikrita. Líkt og Sigurður Nordal eða Einar Ólafur áleit 

Halldór að höfundarætlun sem miðlað væri í gegnum slíkan millilið væri handvömm. 

Þessi „boðflenna með aungvu nafni og óglöggu vegabréfi sem ævinlega er viðstödd 

                                                 
89  Ibid., 00:31:34–00:31:49. 
90  Ibid., 00:35:43–00:35:55. 
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líkt og gluggagægir hvar sem gripið er ofan í skáldsögu“
91

 er raunar meginástæða 

þess, að Halldór (að eigin sögn)
92

 gaf ekki út skáldsögu í sjö ár; þegar hann sendi loks 

frá sér Kristnihald undir Jökli (1968) kemur á daginn að hún er djúphugsuð glíma við 

skáldsagnarformið sjálft og þann merkingarauka sem Plús Ex býr til, gjarnan án þess 

að lesandi verði þess var.  

 Helga sýnir aftur á móti fram á, að innbyggður sögumaður og fyrirferð hans þarf 

hvorki að vera til marks um takmarkanir formsins né viðvaningshátt af hálfu höf-

undar. Þvert á móti: Þetta getur allt eins verið frásagnarlist par excellence og ekki 

síður merkileg en hlutlægni í stíl. Sjónarhorn sögumanns í Fóstbræðra sögu skapar 

paródíu, íróníska vídd sem grefur ekki aðeins undan því sem sögurnar virðast fjalla 

um — hetjuskap — heldur umbyltir gervöllu stigveldinu sem talið var að sagna-

arfurinn hvíldi á.  

 Þessi endaskipti eru nátengd kynnum Helgu af verkum Bakhtíns, eins og hún 

heldur til haga í formála að greinasafninu Fyrir dyrum fóstru en þar er vikið að 

„Bróklinda Falgeirs“ með þessum orðum: 

Þar er ég komin á sporið með gróteskuna og karnivalið sem einkenni á Íslendingasögum. 

Að vísu tel ég þessi einkenni fyrst og fremst eiga við um Fóstbræðra sögu sem sé í 

paródísku sambandi við aðrar Íslendingasögur, m.a. Njálu. Við frekari rannsóknir hef ég 

hins vegar komist að því að karnivalið sem er svo augljóst í Fóstbræðra sögu einkennir alla 

bókmenntategundina Íslendingasögur og er eitt helsta kennimark hennar. Karnival og 

gróteska samræmast hins vegar illa hugmyndum fræðimanna um karlmennsku- og hetju-

hugsjón þessara sagna og hafa því þessi miður hetjulegu einkenni að meira eða minna leyti 

verið ritskoðuð og hreinsuð burt úr textunum, bæði í afskriftum handrita og prentuðum út-

gáfum sagnanna síðar.93  

Sem dæmi um frekari útfærslu á karnival-gróteskri nálgun Helgu er vert að minnast á 

viðamikla grein sem nefnist „Staðlausir stafir: Slúður og uppspretta frásagnar í Íslend-

                                                 
91  Halldór Laxness, „Persónulegar minnisgreinar um skáldsögur og leikrit.“ Í Upphaf mannúðarstefnu 

(Reykjavík: Helgafell, 1965), 73. 
92  Ibid. 
93  Helga Kress, „Formáli“, Fyrir dyrum fóstru, 8–9. 
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ingasögum.“
94

 Slúður og sögusagnir eru ríkur þáttur í óopinberri menningu á öllum 

tímum, Helga rekur hvernig þetta tvennt er gjarnan tengt konunni í íslenskum mið-

aldabókmenntum og leggur út af fleygum viðvörunarorðum Eddukvæða, „Meyjar orð-

um / skyldi manngi trúa. . .“   

Í íslenskum fornbókmenntum fer fram mikil umræða um tungumál, þar sem fram kemur 

þessi sami ótti við stjórnlaust tal. Skýrast kemur þetta fram í Íslendingasögum, þar sem slíkt 

tal birtist fyrst og fremst sem slúður. En um leið eru þær sjálfar svo gegnsýrðar af slúðri að 

líta má á það sem eina meginuppsprettu að frásögn þeirra. (101) 

Slúður er „andstæða ríkjandi og opinbers tungumáls“ og „orðræða hinna valdalausu“ 

(102). Í grein sinni rekur Helga hvernig slúður og sögusagnir — staðlausir stafir —

ógna ríkjandi menningu sem og dyggð allra dyggða síðan land byggðist: orðstír. Með 

því að sýna fram á skáldskaparlega virkni ranghverfunnar, þ.e.a.s. slúðurs og sögu-

sagna í miðaldabókmenntum Íslendinga tekst Helgu að framkalla svipaða umpólun og  

og rannsókn á afstöðu sögumanns og karnivalískum eiginleikum Fóstbræðra sögu 

leiddi í ljós. Niðurlag greinarinnar er svohljóðandi:  

Karlhetjur Íslendingasagna taka ekki þátt í slúðri, þeir eru viðföng þess og um leið það 

stjórnandi afl sem leitast við að ná tökum á því og fanga í reglur og kerfi. Í þessu felst 

einnig togstreita frásagnarinnar og margræðni. Íslendingasögur eru að mjög miklu leyti 

paródískar, þær eru tal um tal, sögusagnir. Frásögnin er því alls ekki eins hlutlæg og rann-

sóknasagan hefur viljað vera láta. Hetjuhugsjón sagnanna og sæmdarhugtaki er í sífellu 

ógnað af hlátri gróteskunnar, ögrun hins kvenlega og flæði slúðursins. Allt beinist þetta að 

niðurrifi karlmennskunnar sem reynir að reisa sig við á ný með því að koma í veg fyrir að 

„staðlausir stafir“ svo hættulegrar orðræðu finni sér fastan stað í tungumáli og staðfesti með 

því merkingu sína. Frásögn Íslendingasagna verður til í togstreitunni milli hins karllega og 

kvenlega, festunnar og flæðisins, leyfilegrar og óleyfilegrar orðræðu, og hefst við á mörk-

um þessara sviða. (133–134)  

 

* 

„Of all Bakhtin’s ideas, ,the problem of carnival‘ has proved the broadest, most 

appealing, most accessible, and most readily translated into cultures and times distant 

                                                 
94  Uppleggið er fengið úr tveimur fyrirlestrum sem Helga Kress hélt 1990 og 1991 en það ár birtist 

umrædd grein í Skírni og var síðan endurprentuð í greinasafninu Fyrir dyrum fóstru. Í þessum kafla 

verður framvegis vísað til hennar með blaðsíðutali í meginmáli.  
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from its original inspiration“ skrifar Caryl Emerson.
95

 Útgáfa Rabelaisbókarinnar var 

mikilvægur menningarviðburður í Sovétríkjunum á sjöunda áratugnum. Við andlát 

Stalíns varð Níkíta Khrúshsjov aðalritari kommúnistaflokksins og tími tilslakana — 

hin svokallaða hláka — runnin upp. Díalektísk efnishyggja og „marxísk“ hugmynda-

fræði höfðu verið óhagganleg dogma síðan í árdaga Sovétríkjanna, hugmyndir á borð 

við hið karnivalíska og margröddun buðu upp á annars konar nálgun, nýja möguleika. 

Ekki leið á löngu þar til hróður Bakhtíns barst til Vesturlanda, líkt og fyrr var getið; 

„carnival and its corollary values“, skrifar Emerson, „moved with astonishing speed 

to inspire Paris 1968, British postcolonial theory, Latin American literature, 

continental and American feminist thought“.
96

  

 Þessi bylgja barst til landsins í gegnum Helgu Kress; að hún skuli hafa vitnað til 

Rabelaisbókarinnar í grein á norsku 1979 og haldið fyrirlestur ári síðar við Háskóla 

Íslands sem varð uppleggið í „Bróklinda Falgeirs“ hefur vitanlega áhrif á þá mynd 

sem hér hefur verið dregin upp af viðtökusögu verka Bakhtíns á Íslandi . Þó svo 

umfjöllun um hann hérlendis hæfist að líkindum ekki á prenti fyrr en með útgáfu 

Hugtaka og heita í bókmenntafræði árið 1983 má ljóst heita að Bakhtín kom með 

afgerandi hætti við sögu í hérlendri háskólaumræðu í desember 1980.  

 Að sama skapi er Helga ekki meira kennivald um grótesku í upphafi níunda áratug-

arins en svo, að það kemur í hlut Jakobs Benediktssonar — hinnar ósýnilegu handar 

sem skrifar flestar færslurnar í Hugtökum og heitum (t.d. þær sem mæta afgangi, gæti 

maður ímyndað sér) — að gera fyrirbærinu skil. Sem fyrr segir eru það einvörðungu 

Halldór Guðmundsson og Örnólfur Thorsson sem víkja að Bakhtín í ritinu. Sá síðar-

nefndi skrifar færslu um margradda frásögn með tilvísun til Dostojevskíbókarinnar en 

                                                 
95  Caryl Emerson, The First Hundred Years of Mikhail Bakhtin (New Jersey: Princeton University 

Press, 1997), 162. 
96  Ibid., 164.   
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enga færslu er að finna um karnival, einungis ómerktar færslur um búrlesku og skop-

stælingu þar sem sovéski fræðimaðurinn kemur hvergi við sögu.
97

  

 Hugtök og heiti gáfu tóninn fyrir það sem koma skyldi í íslenskri bókmenntafræði 

á níunda áratugnum. Áður hefur verið rakið hvernig Halldór skákaði stefnum eins og 

nýrýni (einn fulltrúi hennar, Njörður P. Njarðvík, hafði kennt við Háskóla Íslands og 

gaf árið 1975 út Eðlisþætti skáldsögunnar) út af borðinu. Ásamt Örnólfi átti hann 

jafnframt þær færslur sem vísuðu veginn fram á við — teiknuðu upp þann söguás sem 

Spor í bókmenntafræði 20. aldar áttu síðar eftir að treysta í sessi og bókmenntafræðin 

er raunar enn að rekja sig eftir, samanber grunnnámskeið við Háskóla Íslands á borð 

við Strauma og stefnur í bókmenntafræði. Fyrirlestur Helgu á rannsóknaræfingu árið 

1980 er annað fræ sem sáð er í jörð við upphaf níunda áratugarins. Líkt og með nú-

tímabókmenntafræði á Íslandi — teoríuna, eins og hún er gjarnan nefnd
98

 — verður 

uppskeran ekki fyrr en nokkrum árum síðar, í þessu samhengi verður manni raunar 

starsýnt á árabilið 1987–1988. 

 Árið 1987 sendir Halldór Guðmundsson frá sér „Loksins, Loksins“: Vefarinn mikli 

og upphaf íslenskra nútímabókmennta og sama ár ver Ástráður Eysteinsson doktors-

ritgerð sem nefnist, The Other Modernity: The Concept of Modernism and the 

Aesthetics of Interruption; vel fer á því að höfundar bóka með aðra eins titla lendi í 

ritdeilu. Ástráður útfærir sem fyrr segir einn kafla doktorsritgerðarinnar í grein frá 

1988, „Hvað er póstmódernismi?“ en ári áður birti annar mikilvirkur fræðimaður um 

þessar mundir, Keld Gall Jörgensen, grein í Mími sem nefndist „Hvað er táknfræði?“ 

Lítið (táknfræði) sem ekkert (póstmódernismi) hafði verið fjallað um umræddar 

stefnur í hugvísindaumræðu á Íslandi, eins og titlar greinanna gefa til kynna eru Keld 

og Ástráður að skrifa nokkurs konar innganga að þeim. Árið 1988 sendir sá síðar-

                                                 
97  Helga skrifar tvær færslur í ritinu, ,Bókmenntafræðistofnunin‘ og ,Kvennabókmenntir‘. Í hvorugri  

 koma Bakhtín eða Kristeva fyrir. 
98  Yfirkrift fyrstu kennslustundar í Stefnum í bókmenntafræði er t.d. „Hvað er teoría?“  
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nefndi einnig frá sér greinina „Fyrsta nútímaskáldsagan og módernisminn: Loksins 

hvað?“.  

 Eins og undirtitill gefur til kynna er grein Ástráðs öðrum þræði hanski — kastað í 

andlitið á Halldóri Guðmundssyni.
99

 Hafin er ritdeila á milli einhverra alefnilegustu 

(báðir eru um þrítugt) fræðimanna á senunni og hún varðar grundvallaratriði: Halldór 

Laxness, módernismann og upphaf íslenskra nútímabókmennta. Vopnaglamrið berst 

víða um völl og upphefjast nú líflegar umræður í íslenskum fræðaheimi um skáldsög-

una, fagurfræði hennar og hlutverk. Vettvangurinn eru rótgróin tímarit (Tímarit Máls 

og menningar, Skírnir) jafnt sem nýgræðingar (Teningur, Torfhildur), málþing haldin 

og þátttakendur — bókmenntafræðingar, heimspekingar, rithöfundar.  

 Í nýlegri grein varpar Gauti Kristmannsson ljósi á þessa ólgandi deiglu, veltir fyrir 

sér hvort þar hafi „síðustu merku umræður um tilgang skáldsögunnar á Íslandi“
100

 átt 

sér stað — en það lætur nærri. Í framhjáhlaupi hugleiðir Gauti ástæður þessarar miklu 

grósku við lok níunda áratugarins og upphaf þess tíunda, staðnæmist við stórsögulega 

atburði á borð við fall múrsins og endalok kalda stríðsins en nefnir jafnframt unga og 

afkastamikla rithöfunda á níunda áratugnum (Pétur Gunnarsson, Einar Kárason, Einar 

Má Guðmundsson) sem aðgreindu sig frá félagsraunsæi og módernisma með áherslu á 

sagnamennskuna sjálfa. 

                                                 
99  Ástráður sleppti undirtitlinum þegar greinin var endurprentuð í Umbrot: Bókmenntir og nútími — 

sem er synd, því í honum kjarnast ögrunin sem hleypti ritdeilunni af stað. „Loksins hvað?“ var ekki 

bara snjöll leið til að láta í ljós efasemdir um Vefarann mikla sem upphaf íslenskra bókmennta og 

gagnrýna í leiðinni „,Loksins, loksins‘“ eftir Halldór Guðmundsson; storkandi en afundin spurning 

Ástráðs öðlaðist jafnframt framhaldslíf innan íslenskrar menningarumfjöllunar. Karnival-gróteska 

er þema þriðja heftis TMM frá 1994. Afstaða ritstjórnar til nútímabókmenntafræði (sem og útgáfu 

Máls og menningar, með Halldór Guðmundsson í brúnni) var langt frá því að vera einföld. Neista-

flugið á milli Halldórs og Ástráðs eða svargrein Guðmundar Andra, ritstjóra TMM um þessar mund-

ir, við grein Helgu Kress um Tímaþjófinn (sjá nmgr. 106 í þessari ritgerð) eru aðeins tvö dæmi um 

spennuna sem ríkti á milli bókaútgáfunnar og háskólasamfélagsins. Þetta krump kemur fram í 

þemaheftinu um gróteskuna sem fær yfirskriftina „Gróteska hvað?“. Auk skírskotunarinnar til Ást-

ráðs kemur rám rödd Skráms ósjálfrátt upp í hugann: „Jóla hvað?!“   
100  Gauti Kristmannsson, „Yfir frásagnarfljótið með Álfrúnu Gunnlaugsdóttur.“ Í Rúnir: Greinasafn 

um skáldskap og fræðastörf Álfrúnar Gunnlaugsdóttur, ritsj. Guðni Elísson (Reykjavík: Háskóla-

útgáfan, 2010), 112. 
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 Mikilvægi frásagnarinnar var sannarlega meginstef í skoðanaskiptum um skáldsög-

una á þessum árum og ekki skal lítið gert úr stórviðburðum 20. aldar. En á þessi upp-

gangur ekki sömuleiðis margt undir fjörkippnum sem hlaupinn var í fagið sjálft, bók-

menntafræðina? Að ekki sé minnst á höfunda miðja vegu á milli fræða og frásagna, 

manna á borð við Umberto Eco eða Milan Kundera sem eru einmitt að koma út í 

íslenskri þýðingu um þessar mundir (Nafn rósarinnar, 1984; Óbærilegur léttleiki 

tilverunnar, 1987)? Bæði Eco og Kundera eru með annan fótinn í skáldskap en hinn í 

þeirri frjóu fræðimennsku um frásagnarlistina sem liggur frá rússneskum fræði-

mönnum þriðja áratugarins til franskra póststrúktúralista á þeim áttunda. Sem fyrr 

segir berast þessir straumar allir til Íslands á níunda áratugnum.  

 Kenningar franska skólans reyndust valdeflandi fyrir bókmenntafræðinga. Dauði 

höfundarins felur í sér fæðingu lesandans og þar með túlkandans, höfundurinn þokast 

frá miðju en fræðimaðurinn ávinnur sér svo mikið olnbogarými að mörgum þótti nóg 

um. Fastur liður í rökræðunni um skáldskap (þessi gagnrýnisrödd kemur einkum úr 

ranni Tímarits Máls og menningar) á þessum árum fólst í umkvörtunum rithöfunda og 

„hefðbundnari“ bókmenntafræðinga sem þóttu áhangendur Kristevu, Barthes og kó 

helst til frjálslyndir og túlkunarglaðir.
101

 Þessari umræðu er ekki til að dreifa á fyrri 

hluta níunda áratugarins: Dauði höfundarins er sem fyrr segir ekki til umræðu í 

Hugtökum og heitum, þar flokkast Barthes enn sem strúktúralisti og afbygging 

Derrida eða textatengsl Kristevu eru sömuleiðis utan dagskrár; Halldór og Örnólfur 

kynna nútímakenningar í bókmenntafræði til sögunnar en láta hjá líða að lýsa 

umrótinu sem varð í París árið 1967. Það kemur ekki til Íslands fyrr en sléttum tuttugu 

árum síðar — og fróðlegt í þessu samhengi að jafn atorkumikill fræðimaður og Helga 

Kress skuli bíða fram til ársins 1987 með að birta „Bróklinda Falgeirs“. 

                                                 
101  Sjá nmgr. 106 í þessari ritgerð.  
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 Ársrit Torfhildar — Félags bókmenntafræðinema við Háskóla Íslands, er enn eitt 

dæmið um gróskuna sem ríkir í faginu um þessar mundir. Það hefur göngu sína árið 

1987 en fyrsti árgangur selst upp og fer í endurprentun. Upp frá þessu verður ritið að 

árvissum viðburði allt fram til 1991 þegar starfið nær hápunkti og mannskapurinn er 

virkjaður í útgáfu á Sporum í bókmenntafræði 20. aldar. Eftir það hefur ársritið aðeins 

komið út tvisvar (1994 og 2007).
102

  

 Helga Kress kemur nánast við sögu í hverju einasta Ársriti Torfhildar, ýmist með 

grein sjálf eða nemandi sem skrifað hefur hjá henni ritgerð notar ársritið sem vett-

vang. Árið 1987 springur Helga sömuleiðis út sem fræðimaður á prenti. Ásamt „Brók-

linda Falgeirs“ birtir hún ítarlega grein í Morgunblaðinu sem nefnist „Líkami móður-

innar og lögmál föðurins: Um kenningar táknfræðingsins Juliu Kristevu í ljósi nokk-

urra dæma úr íslenskum bókmenntum“.
103

 Þegar hér er komið sögu hefur Helga 

aðeins gefið út eina bók, kandídatsritgerðina um Guðmund Kamban frá 1970. Frá og 

með 1987 fer hún aftur á móti að senda frá sér langar greinar sem áttu eftir að vekja 

athygli og mynda kjölfestuna í greinasöfnum hennar síðar meir. Fyrst um sinn er 

áherslan á Kristevu og viðbrögðin láta ekki á sér standa, sbr. grein Guðmundar Andra 

Thorssonar þar sem hann átelur Helgu m.a. fyrir að vera „dálítið eins og umboðs-

maður Juliu Kristevu á Íslandi“.
104

 Á þessum tíma er umfjöllun um búlgarsk-franska 

fræðimanninn töluverð;
105

 sem fyrr segir verður kaflaskil eða crossfade þegar „Orð, 

                                                 
102  Síðar skaut af og til upp kollinum flugrit sem nefndist Torfið en það er nú horfið.  
103  Birtist 8. maí, 1987; endurpr. í Speglunum. 
104  Guðmundur Andri Thorsson, „Eilífur kallar / kvenleikinn oss“, TMM 2 (1988): 190. Guðmundur 

Andri var starfandi ritstjóri TMM þegar Helga Kress reit í fyrsta tölublað ársins 1988 „Dæmd til að 

hrekjast: Um ástina, karlveldið og kvenlega sjálfsmynd í Tímaþjófnum eftir Steinunni Sigurðardótt-

ur.“ Um er að ræða ítarlega (55–93) umfjöllun þar sem Helgu tókst hið ómögulega: að fá höfund 

skáldsögunnar og ritstjórann sem birti greinina upp á móti sér. Hún gerir þetta upp og lýsir hræðslu 

bókmenntastofnarinnar við teoríu — þ.e.a.s. bókmenntakenningar sem kenna mætti við Kristevu og 

póststrúktúralisma yfir höfuð — í fyrirlestrinum „Mikið skáld og hámenntaður maður: Íslenski 

skólinn í íslenskri bókmenntafræði“ sem var fluttur á málþingi Félags áhugamanna um bókmenntir 

árið 1994, birtur sama ár í Ársriti Torfhildar og síðar í Speglunum. 
105  Um útbreiðslu Kristevu, sjá t.d. grein Dagnýjar Kristjánsdóttur, „Stabat Mater dolorosa: Um Gunn-

laðar sögu eftir Svövu Jakobsdóttur“, Andvari 113; 1 (1988). Í greininni er gengið út frá kenningum 
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tvíröddun og skáldsaga“ birtist í Sporunum árið 1991. — Þar með kemst Bakhtín í 

forgrunn en umfjöllun Helgu og Kristevu leggur grunninn að grótesk-karnivalískri 

túlkunarhefð í fræðilegri umræðu á Íslandi. 

 

* 

Þegar sovésk-íslenskur miðaldafræðingur, Olga Alexandersdóttir (alias Olga 

Aleksandrovna Smírnítskaja) er stödd hér á landi sumarið 1990 til að halda fyrirlestur 

um óskylt efni spyr Morgunblaðið:   

— Kenningar sovéska fræðimannsins Michael Bachtin, ekki minnst kenningar hans um 

innri uppreisnaröfl í bókmenntunum, hláturinn og hið gróteska, hafa orðið vinsæl hér 

vestra. Hvaða stöðu hefur Bachtin í Sovétríkjunum?  

„Hann er vinsæll. En meira notaður af málvísindamönnum og sovéskum bókmenntamönn-

um en þeim sem stunda germönsk fræði. Kaminskij skrifaði einmitt um þessar kenningar í 

sambandi við hugtakið „níð“ í íslendingasögunum og gagnrýndi Bachtin fyrir að tileinka 

miðaldamönnum hugsunarhátt sem þeim var ókunnur eða m.ö.o. leggja of nútímaleg 

viðhorf til grundvallar lestri á fornum textum.“106 

Spurning blaðamanns er lýsandi fyrir vaxandi áhuga á Bakhtín en í svari Olgu opnast 

að sama skapi forvitnileg vídd sem vert er að gægjast inn í áður en lengra er haldið. 

Meðal annarra orða: Hvernig horfði karnival-gróteskan við sovéskum fræðimönnum 

sem rannsökuðu norrænar miðaldabókmenntir? Kom Bakhtín þar við sögu, hefur 

nálgun þeirra einhvern snertiflöt við þær hugmyndir sem Helga Kress veitti brautar-

gengi?  

                                                                                                                                            
Kristevu „sem er að verða Íslendingum að góðu kunn“, (99) eins og Dagný nefnir í formála og bæt-

ir við neðanmáls á á bls. 112: 
Kenningar Juliu Kristevu hafa m.a. verið kynntar og notaðar hér á landi af mér (TMM, 3, 1985), 

Helgu Kress (Skírni, 1986 og TMM, 1, 1988), Soffíu Auði Birgisdóttur (Mbl., 25.10 og 1.11. 

1987), Ástráði Eysteinssyni (TMM, 3, 1987) og Garðari Baldvinssyni (Ársrit Torfhildar, Félags 

bókmenntafræðinema við H.Í., 1987 og 1988).  

 Í þessa upptalningu vantar a.m.k. ítarlega umfjöllun Helgu um Kristevu í Morgunblaðinu árið 1987. 

Ári eftir að grein Dagnýjar leit dagsins ljós birti Skírnir síðan grein er vakti mikið umtal, „,Sáuð þið 

hana systur mína?‘: Grasaferð Jónasar Hallgrímssonar og upphaf íslenskrar sagnagerðar“ en þar er 

Helga Kress enn á ferð og styðst rækilega við kenningar Kristevu. 
106  „Lærði íslenzku án leiðsagnar — og munar ekki um að setja saman dróttkvæða vísu á forn-

íslensku“, viðtal við Olgu Alexandersdóttur í Morgunblaðinu, 27. júlí 1990: 17. 
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 Olga vitnar í kennara sinn og prófessor við Ríkisháskóla Sankti Pétursborgar, 

Míkhaíl Steblín-Kamenskí (1903–1981); höfund verka á borð við Mír sagí (1971) 

sem þýtt var á fjölda tungumála og kom m.a. út í íslenskri þýðingu (Heimur Íslend-

ingasagna, 1981). Steblín-Kamenskí var ekki aðeins mikilsvirtur málvísindamaður 

heldur af mörgum talinn faðir norrænna fræða í Rússlandi; árið 1971 sæmdi Háskóli 

Íslands hann heiðursdoktorsnafnbót. Í grein frá 2000 gerir Jón Viðar Sigurðsson því 

skóna, að miðaldarannsóknir hérlendis hafi fyrst fengið veður af „hvörfunum miklu“ í 

sagnfræði um 1970 — þegar horfið var frá heildarsögu fyrir áhrif frá félagsvísind-

unum (sbr. annales skólann franska) en aukin áhersla lögð á menningarsögu, huglæga 

upplifun og söguskilning sem kom „að innan“ — í gegnum skrif Kamenskís og landa 

hans, Aron Jakoblevítsj Gúrevítsj (1924–2006). „Báðir tveir voru undir áhrifum frá 

hugmyndum Mikhails Bakhtins“ skrifar Jón Viðar enn fremur.
107

  

 Steblín-Kamenskí endurmat afstöðu sína til Bakhtíns, eins og nýlega útgefin bréf 

hans til Gúrevítsjs á árabilinu 1963–1978 leiða í ljós. Árið 1970 leitar sá síðarnefndi, 

yngri og óreyndari, álits á grein sem hann er að skrifa um tímaskynjun eins og hún 

birtist í norrænum miðaldabókmenntum. Gúrevítsj er undir augljósum áhrifum frá 

Bakhtín, engu að síður finnur Kamenskí það helst að greininni að ekki sé nægjanlegt 

mið tekið „af hinni stórbrotnu bók Bakhtíns um Rabelais“.
108

 Sjö árum síðar er komið 

annað hljóð í strokkinn enda vinnur hann að greininni sem Olga vísar væntanlega til í 

Morgunblaðsviðtalinu, „Apologíja smekha“ eða „On the History of Laughter“ eins og 

hún nefnist í enskri gerð.
109

 Í bréfi til Gúrevítsj þann 24. desember 1977 ritar Steblín-

Kamenskí: 

                                                 
107  Jón Viðar Sigurðsson, „Allir sem sjá líta þó ekki jafnt á: Sagnaritun um íslenskar miðaldir fram um 

1300“, Saga 38 (2000): 37–38.  
108  Míkhaíl Steblín-Kamenskí, „Aronu Jakovlevítsju Gúrevítsju. 1960–70-e gody.“ Í Íz zapísnykh 

knízhek (1958–1981). Dnevníkí. Písma. Proza. Stíkhí (Skt. Pétursborg: Jevropejskí dom, 2009), 

195. Um er að ræða ýmis skrif fræðimannsins, þ.á.m. bréfasamskipti við Gúrevítsj. 
109  Ensk gerð birtist í Mediaeval Scandinavia 11 (1978–1979).  
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Greinin mín vitnar um algjör vonbrigði á skilningi Bakhtíns. Þá gagnrýni ég einnig yður, 

þótt sú gagnrýni sé smávægileg og neðanmáls. Ekki er við yður að sakast, þótt þér (líkt og 

Líkhatsjev og fleiri) látið glepjast af hæfileika Bakhtíns til að koma fjarstæðukenndum og 

gersamlega andsögulegum skilningi sínum á framfæri!110 

Í greininni er Steblín-Kamenskí ekki jafn afdráttarlaus og bréfið gefur til kynna: „In 

trying to trace the history of laughter, I follow in the steps of M. M. Bakhtin, a well-

known Russian scholar whose brilliant book on Rabelais was a pioneering work in the 

field.“
111

 Kamenskí aðgreinir hlátur í glaðværð (e. mirth) annars vegar en hins vegar 

hlátur á kostnað annarra og færir rök fyrir því að þetta tvennt geti ekki sameinast í tví-

eggjuðum (e. ambivalent) hlátri, líkt og Bakhtín haldi fram — a.m.k. ekki í norrænum 

miðaldabókmenntum; þar fyrirfinnist vart hlátur á kostnað annarra, öfugt við nútím-

ann þar sem glaðværð er á hröðu undanhaldi ef marka má greinarhöfund. Að hans 

mati er hlátur á kostnað annarra afsprengi höfundarhugtaksins sem þekktist ekki að 

fornu, Íslendingasögur — og hér grípur Steblín-Kamenskí á lofti eitt af lykilhugtökum 

sínum — voru skrifaðar af „ómeðvitaðri höfundarvitund“. Níð er að hans mati eina 

bókmenntagrein norrænna sagnaarfsins þar sem hlátur er gagngert notaður til að hæða 

eða spotta, enda um frumstæða sjönru að ræða — tengda göldrum, ritúölum o.s.frv. 

„Það sem virðist kómískt“, áréttar Kamenskí í nýárskveðjum til Gúrevítsj, „er það 

einvörðungu frá yðar sjónarhóli sem nútímamanns.“
112

   

 Í millitíðinni hefur sá síðarnefndi skrifað grein, „Nálgun á sögu gróteskunnar: Um 

eðli hins kómíska í eldri Eddukvæðum“
113

 mætti þýða titilinn — en Steblín-Kamenskí 

bandar þessum plöggum frá sér, grein hans hefur þegar verið send Medieaval 

Scandinavia og málið útrætt. Hann fer að því er virðist á mis við þá frjóu úrvinnslu á 

Bakhtín sem Gúrevítsj undirgekkst og skilaði sér í Problemy Srednevekovoj narodnoj 

                                                 
110  Sjá „Aronu Jakoblevítsju Gúrevítsju“, 226. 
111  Míkhaíl Steblín-Kamenskí, „On the History of Laughter“, 155. 
112  Míkhaíl Steblín-Kamenskí, „Aronu Jakovlevítsju Gúrevítsju“, 227. 
113 Greinin nefnist „K ístorií groteska: O prírode komítsjeskogo v starshsje Edde“ (1976) á frummálinu 

en „On Heroes, Things, Gods and Laughter in Germanic Poetry“ í enskri þýð. Richards P. Martins. 

Ártal, útgáfustað og öftustu síðurnar vantar í sérprent Árnastofnunnar en það er áritað: „To 

Professor Jónas Kristjánsson, with best regards —“ (undirskrift illlæsileg.) 
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kúltúrí, bók sem út kom 1981, árið sem Kamenskí lést (ensk þýðing er frá 1988 og 

nefnist Medieval Popular Culture: Problems of Belief and Perception). 

 „Gurevich is spare, concise, and cautious where Bakhtin is exuberant, discursive 

and speculative“, skrifar Nancy Bradbury: „Gurevich combines with his more exten-

sive knowledge of medieval literature a familiarity with the annaliste research into 

popular culture that was largely unavailable to Bakhtin“.
114

 Þetta stefnumót ólíkra 

fræðimanna skilaði m.ö.o. afar frjóu áframhaldi á karnival-grótesku túlkunarhefðinni. 

Hlátur — svo við höldum okkur við þráðinn frá Steblín-Kamenskí — er í senn kóm-

ískur og tragískur, að mati Gúrevítsj. Hann hafnar því útbreidda viðhorfi innan fræð-

anna að hlátur sem beinist að guðunum sé glaðvær, ella hljóti hann að vera til marks 

um hnignun hefðar. „On the contrary, debasing the image of the gods should be inter-

preted not as a sign of the ,twilight‘ of paganism, but as a mark of its strength“.
115

 Sýn 

Kamenskís er upphafin og nostalgísk: Skemmst er að minnast Heims Íslendingasagna 

og gestsins framliðna sem ræðir næturlangt við fræðimanninn á Hótel Sögu í óvenju-

legum lokakafla ritsins. Líkt og draugurinn frá söguöld gefur Steblín-Kamenskí lítið 

fyrir frásagnarmenningu nútímans, sér í lagi er báðum uppsigað við glæpasöguna; 

svipaður ídealismi og fortíðarþrá endurspeglast í hugtakinu um ómeðvitaða höfundar-

vitund og bókmenntahefð þar sem hlátur á kostnað annarra er varla til. Gúrevítsj 

byggir aftur á móti á Bakhtín en leggst jafnframt í myrka endurskoðun á paródíu og 

grótesku:   

All this parodying of what is holiest, from myth to king and clergy, is a demonstration of 

the “wrong side,” a rearrangement of roles for the purpose of temporarily concealing their 

authentic nature. It was a play on the holy, but play in archaic and ancient cultures was a 

highly serious matter and directly linked to the world view. O. M. Freudenberg once made a 

study of parody of the sacred and the lofty. “Parody,” she wrote, “intensifies the nature of 

the gods and it does not laugh at them but only at us, and so successfully that we continue 

                                                 
114  Nancy Mason Bradbury, „Popular-Festive Forms and Beliefs in Robert Mannyng’s Handlyng 

Synne.“ Í Bakhtin and Medieval Voices, ritstj. Thomas J. Farrell, (Gainesville: University Press of 

Florida, 1995), 163.  
115  Aron Gúrevítsj, „On Heroes, Things, Gods and Laughter in Germanic Poetry“, 161. 
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to mistake it for comedy imitation, or satire... Parody is an archaic religious concept of the 

‘second aspect’ and the ‘double,’ with complete unity of form and content.“ For the sub-

lime in religion can be strengthened, with the aid of a beneficial element of deceit and 

laughter and the pinnacle of religious consciousness, “the moment of creative living faith, 

which is still hopeful and undismayed, ‘is reached in this laughter.’”116 

Eins og sjá má er tvíeggjaður hlátur sannarlega til staðar en um leið birtist hann ekki 

sem jákvætt uppreisnarafl í grein Gúrevítsj heldur staðfesting reglunnar, paródía gref-

ur ekki undan heldur styrkir kristni á miðöldum — hvernig var því farið þegar kristnir 

menn skrifuðu um norræna heiðni, hvað segir sjónarmið Freudenberg og Gúrevítsj 

okkur um frásagnarhátt Íslendingasagna? Það er forvitnilegt hve paródían er allt ann-

ars eðlis hjá þessum Rússum en t.d. í meðförum Helgu Kress; að sama skapi einblínir 

a.m.k. Gúrevítsj fremur á bundið mál en óbundið — Íslendingasögur eru ekki undir 

smásjá.  

 Með undantekningum sem raktar verða í næstu köflum virðist samræðu skorta á 

milli ólíkra fræðaheima. Steblín-Kamenskí kemur ekki auga á það sem Helga sér, þ.e. 

að írónísk smuga (svo stuðst sé við hugtakaheim Bakhtíns) sé fólgin í afstöðu sögu-

manns a.m.k. Fóstbræðra sögu; enn síður að í gegnum þessa smugu glitti í heim sem 

ekki síður reynist uppspretta sagnanna og grafi raunar sífellt undan hinu sjáanlega 

yfirborði, hetjuhugsjóninni sem virðist yfirlýst markmið þessara bókmennta. Hvorki 

Helga né þorri þeirra íslensku fræðimanna sem fjölluðu um grótesku og karnival á ní-

unda og tíunda áratugnum tekst aftur á móti að tileinka sér gagnrýnið mat á þessum 

hugtökum, þá endurskoðun sem fram fór bæði í Sovétríkjunum og á Vesturlöndum á 

áttunda áratugnum. Eða öllu heldur: Helga endurskoðar þátt kynferðis í karnivalinu og 

beitir hvoru tveggja með afar frjóum hætti til að skoða bókmenntagrein, Íslend-

ingasögur, sem Bakhtín yfirsást. Líkt og hérlendir fræðimenn á níunda og tíunda ára-

tugnum hættir henni aftur á móti til að fjalla um gróteskuna og karnivalið með full 

                                                 
116  Ibid., 163–164. 
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einhliða hætti. Grípum sem snöggvast niður í „Bróklinda Falgeirs“ þar sem Helga 

kynnir karnival-gróteskuna til leiks í fyrsta sinn og heimfærir upp á Íslendingasögur:   

Sá sem einna mest og best hefur fjallað um fyrirbrigðið hið gróteska í bókmenntum er 

rússneski bókmenntafræðingurinn Mikhail Bakhtin. Í riti sínu um franska rithöfundinn 

Rabelais, sem komið hefur út á ensku undir nafninu Rabelais and His World, ræðir hann 

um tvenns konar menningu endurreisnartímans, sem ég tel að megi að breyttu breytanda 

heimfæra upp á tímabil íslenskrar sagnaritunar. Annars vegar er um að ræða hina klassísku 

menningu og hins vegar þá menningu sem hann kallar karnivalska, en það er sú menning 

sem tengist kjötkveðjuhátíðum og einkennist af hlátri og gleði. Klassíska menningin er 

lokuð og tilheyrir yfirstétt og höfðingjum, en sú karnivalska — eða hláturmenningin — nær 

til allra og á sér rætur í alþýðlegum leikjum og samkomum miðalda. Þessi karnivalska 

skemmtun sem Bakhtin talar um, gæti að mínu mati átt sér hliðstæðu í íslensku gleðunum. 

Má í því sambandi t.a.m. minna á hina alræmdu Jöfragleði. Það sem einkennir karnival-

menninguna er gróteskan. Markmið hennar er að lækka eða aftigna allt sem háleitt er talið, 

andlegt eða afstrakt, og draga það niður á veraldlegt jarðneskt plan, þar sem allir eru jafnir. 

Kjarninn í grótesku raunsæi er hláturinn, og það er hlátur sem allir taka undir. Frelsandi 

hlátur, þar sem enginn er öðrum meiri. Allir menn hafa kropp, allir finna þeir til, hversu 

háttsettir sem þeir eru. Þess vegna má í gróteskum lýsingum sjá mikinn áhuga á líkams-

hlutum og líkamsstarfsemi, svo sem rössum og nefjum, áti, drykkju og meltingu. En einnig 

því sem á líkamanum dynur, þ.e. alls kyns barsmíðum og misþyrmingum. Oft er mönnum 

einnig líkt við dýr. (53–54) 

Í kjölfarið fjallar Helga um ímyndir veislunnar, birtingarmyndir hennar í fornsögunum 

o.s.frv. Af hverju ekki? Það er í sjálfu sér ekkert við þetta að athuga. Og umfjöllun á 

borð við þá sem birtist í tilvitnuninni hér að ofan er vitanlega nauðsynleg til að kynna 

hugsun sovéska fræðimannsins fyrir þeim sem lítt þekkja til. En — þetta er ekkert 

nýtt. Sem fyrr segir á þessi lestur á Bakhtín flest sameiginlegt með fyrstu viðtökum út 

um allan heim, heimfærsla Helgu eins og hún birtist í tilvitnuninni hér að ofan tekur 

aðeins til yfirborðsins, hún er hluti af tísku sem gekk yfir á Vesturlöndum á sjöunda 

og áttunda áratugnum en barst ekki fyrr en síðar til Íslands.
117

  

                                                 
117  Dæmi um síðari — sértækari og beittari — lýsingu Helgu á karnival-gróteskunni er finna í dagbók 

Morgunblaðsins, 24. júlí 2006, 31. Fyrirhugaður er fyrirlestur og ganga undir yfirskriftinni „Karni-

val á Þingvöllum“, að gefnu tilefni segir Helga í viðtali við blaðamann:  
„Hann [Bakhtín] hefur í ýmsum ritum sínum um menningu og bókmenntir miðalda skilgreint 

karnival sem sviðsetningu, munnsöfnuð og myndmál sem riðlar kerfum og snýr opinberri menn-

ingu samfélagsins á haus. Við þetta bæti ég kvenna- og kynjafræðilegu sjónarhorni, en á það var 

Bakhtin blindur,“ útskýrir Helga. „Í karnivali ægir öllu saman: hátt verður lágt, andlegt verður lík-

amlegt, upp verður niður, líkamar sundrast, hausar fjúka og byggingar falla. Mikið er um ýkjur og 

alls kyns hávaða og læti, múgur og margmenni, limlestingar, bardagar, hamskipti, kynskipti og 

gervi. Vinsælar sviðsetningar eru: samkoman, markaðstorgið, skrúðgangan, hátíðin, borðhaldið, 

veislan, uppskeran, kvennafarið og aftakan. Ýkjurnar eru svo miklar að þetta verður fyndið, en 
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 Á fyrri hluta tíunda áratugarins fer umfjöllun um karnival-gróteskuna stigvaxandi 

og nær hámarki árið 1994. Það ár er þema þriðja heftis Tímarits Máls og menningar 

„Gróteska hvað?“ og samanstendur af tveimur greinum um efnið: „Gröndal og 

gróteskan: Tilraun til túlkunar á Gandreið Benedikts Sveinbjarnarsonar Gröndals” 

eftir Hallfríði Jakobsdóttur og „Maðurinn er ekki einn: Gróteska í Önnu Guðbergs 

Bergssonar“ eftir Steinunni I. Óttarsdóttur (sú grein er unnin upp úr erindi á menn-

ingarviku Stúdentaráðs Háskóla Íslands frá árinu áður sem bar yfirskriftina „For-

boðnir ávextir“). Árið 1994 birtist einnig „Dáið þér Ynglinga?: Gróteskar hneigðir 

Þjóðólfs úr Hvini“ eftir Svanhildi Óskarsdóttur, flutt á Sagnaþingi helgað Jónasi 

Kristjánssyni sjötugum og gefið út sama ár. Gróteska og karnival í skilningi Bakhtíns 

kemur jafnframt nokkuð við sögu í Ársriti Torfhildar frá 1994, þ.á.m. nokkuð ítarlega 

í grein Elfu Ýrar Gylfadóttur, „,Tunglið fölnaði fljótt... ‘: Um fantasíu sem kvenlegan 

rithátt í Meistaranum og Margarítu eftir Mikhaíl Búlgakov.“ Síðast en ekki síst ber að 

nefna greinina sem Jón Karl taldi hafa breytt því, hvernig menn gætu leyft sér að tala 

um einhvern merkingarhlaðnasta viðburð íslenskrar bókmenntasögu — „Njálsbrenna: 

Karnival í Landeyjum“ eftir Helgu Kress er skrifuð til heiðurs Robert Cook á því 

herrans ári 1994. 

 Eins og sjá má eru flestar þessar ritsmíðar sprottnar af tilefni: Heiðra á fræðimann, 

halda fyrirlestur á málþingi. Karnival og gróteska verða að samkvæmisleik: Setja má 

nánast hvaða viðfangsefni í samhengi við þau og nálgunin verður sjálfkrafa ögrandi, 

uppreisnargjörn, forboðinn ávöxtur; usli. Hátt verður lágt, andlegt að líkamlegu... —

                                                                                                                                            
skv. Bakthin er hláturinn sá samnefnari sem öll atriði karnivalsins ganga upp í. Á hinn bóginn má 

segja að markmið karnivalsins sé í sjálfu sér pólitískt þar sem karnivalið miðar að því að draga 

niður vald.“  

 Helga segir kenningar Bakthins falla vel að lýsingum Íslendingasagna: „Alþingi á Þingvöllum 

er miðstöð karnivalskra lýsinga í Íslendingasögum, og gegnir staðurinn um leið hlutverki mark-

aðstorgs. Þar safnast, bókstaflega, þjóðin á einn punkt einu sinni á ári um hásumarið, og gengur 

mikið á. Yfirvöldin, karlhetjurnar, ráða ekki neitt við neitt, lagasetningar og málaferli leysast upp í 

kvennafar og kvennakaup, mútur og fégræðgi, munnsöfnuð og níð og bardaga með tilheyrandi 

limlestingum.“  
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Þetta verður fljótlega þreytt. Hvergi er gerð alvarleg tilraun til að tengja þessi hugtök 

við bókmenntirnar sem þau spruttu upp úr — jafnvel þótt Gargantúa og Pantagrúll 

birtist í íslenskri þýðingu Erlings E. Halldórssonar árið 1993. Hvers vegna var bók  

Bakhtíns um Rabelais ekki þýdd fyrst hún var orðin svona ríkur hluti af tilvísun-

arheimi íslenskra fræðimanna? Þess í stað kemur nokkurn veginn sama endursögnin 

fyrir nánast í hvert einasta skipti sem íslenskur fræðimaður stingur niður penna um 

grótesku eða karnival. Fyrir vikið urðu bæði þessi hugtök smám saman að tuggu.  

 Að þessu sögðu væri synd að afskrifa allan uppsláttinn frá gróteskuárinu mikla. 

Svanhildur styðst við fleiri en Bakhtín í skilgreiningum sínum á gróteskunni, í grein 

hennar um Ynglingatal er t.a.m. að finna sjaldséða tilraun til samanburðar á hugmynd-

um hans og Gúrevítsjs. Grein Hallfríðar um „Gröndal og gróteskuna“ er athyglisverð, 

síðar var sá þráður spunninn áfram í Íslenskri bókmenntasögu og forvitnilegt væri að 

fara með hann alla leið til nútímans (Ófeigur Sigurðsson tvinnar t.d. saman áhrifum 

frá bæði Gröndal og Rabelais með forvitnilegum hætti í gróteskum lýsingum Tvítóla-

veislunnar frá 2008 og síðar). 

 Helga gerir forvitnilega tilraun til að fara út fyrir þægindarammann í grein sinni um 

„Grasaferð“ Jónasar Hallgrímssonar frá 1989. Í stað þess að ganga út frá Rabelais-

bókinni leitar hún fanga í ritgerðum Bakhtíns, „Úr forsögu orðlistarinnar í skáldsög-

um“ (Íz predystorí romannogo slova) og „Söguljóði og skáldsögu“ (Epos í roman). Í 

greininni ber Helga rómantíska íróníu saman við hugmyndir sovéska fræðimannsins 

um uppsprettu skáldsögunnar í paródíunni og samræðunni. „,Grasaferð‘ eftir Jónas 

Hallgrímsson er talin marka upphaf íslenskrar sagnagerðar á síðari tímum“,
118

 skrifar 

Helga og forvitnilegt væri að skoða grein hennar sem innlegg í aðra umræðu, þ.e.a.s. 

ritdeilu þeirra Halldórs Guðmundssonar og Ástráðs Eysteinssonar um upphafið í 

                                                 
118  Helga Kress, „,Sáuð þið hana systur mína?‘“, 315. 
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íslenskum nútímaskáldskap. Þá er viðleitni Helgu merkileg fyrir þær sakir, að í 

greininni vekur hún máls á óloknu eðli skáldsögunnar („Skáldsagan gerist í þátíð án 

enda“,
119

 hefur Helga eftir Bakhtín) en fjallar jafnframt um umskiptin frá epík eða 

söguljóði til skáldsögu og afleiðinguna sem þetta hafði á ólíkan vitundarskilning 

sögupersóna:   

Andstætt hetjum epíkurinnar er hetja skáldsögunnar ekki hetjuleg, heldur hversdagsleg. 

Henni er heldur ekki lýst sem fullorðinni eða óbreytanlegri, heldur í þróun. Það er einkenni 

á þessari hetju að hún ræður ekki við kringumstæður sínar, og umhverfis hana spretta oft 

ærsl og karnivölsk tengsl.120 

Undir lok þessarar tilvitnunar er Helga komin á kunnuglegar slóðir. Að sama skapi 

hefur hún tekið fáein skref frá Rabelaisbókinni í átt að „Söguljóði og skáldsögu“, rit-

gerðinni sem Bakhtín skrifaði í kjölfarið. Í næsta kafla ræðum við hvernig þessum 

forvitnilega þræði í höfundarverki Bakhtíns voru gerð frekari skil af öðrum, íslenskum 

fræðimanni. 

 Að endingu — fáein orð um „Njálsbrennu: Karnival í Landeyjum“. Líkt og Jón 

Karl benti á er um að ræða róttæka afhelgun á einhverjum frægasta viðburði íslenskra 

bókmennta og hæglega má taka undir þau orð hans í Spjallinu, að karnivölsk greining 

Helgu breyti því hvernig við getum leyft okkur að tala um jafn mikið alvörumál og 

Njálsbrennu. Að sama skapi ber þessi grein einnig vott um ákveðna einföldun sem 

gjarnan fylgir snöggsoðnari staðfærslum á karnivalinu og hinu gróteska. Rifjum sem 

snöggvast upp lokaorð greinar Helgu um slúður í fornsögunum: „Frásögn Íslendinga-

sagna verður til í togstreitunni milli hins karllega og kvenlega, festunnar og flæðisins, 

leyfilegrar og óleyfilegrar orðræðu, og hefst við á mörkum þessara sviða.“ Í greinum á 

borð við „Njálsbrennu: Karnival í Landeyjum“ hefur tilfinningin fyrir þessari tog-

streitu glatast. Þurfti e.t.v. ákveðna einröddun til að keyra málstaðinn í gegn, afhelga 

helgustu senu íslenskra bókmennta? Helga heldur því vandlega til haga, að brennan að 

                                                 
119  Ibid., 346. 
120  Ibid. 
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Bergþórshvoli sé ógnþrungin en dregur karnivalískar víddir fram á kostnað harmleiks-

ins. Tökum dæmi af lýsingu á líkum eftir brennu. Helga rekur lýsingar á líki Njáls, 

Bergþóru, sveininum Þórði og Skarphéðni: „Í þessari frásögn hefur gróteskan hverfst í 

paródíu, og eru lík og líkamsleifar flutt til kirkju sem helgir dómar“.
121

  

 Í hverju er paródían fólgin þegar í ljós kemur að lík Njáls og Bergþóru eru óbrunn-

in en á líkama Skarphéðins brenndir tveir krossar? Eru heilir líkamar hjónanna ekki 

einmitt til merkis um heilindi þeirra sem einstaklinga en krossarnir á líki Skarphéðins 

sönnur þess að þessi syndugi maður hefur hlotið aflausn? „Þá er sjálf brennan augljós 

táknmynd fyrir hreinsunareldinn sem allir miðaldamenn verða að ganga í gegnum, 

áréttað ef þurfa þykir með orðum Njáls: , ...Guð mun ekki láta okkur brenna bæði 

þessa heims og annars‘“ — skrifar Pétur Gunnarsson í nýlegri grein þar sem samsvar-

anir Njáls sögu við Biblíuna eru m.a. til umfjöllunar.
122

 

 Á næstu árum fjallar Helga Kress minna um Bakhtín, í nýjasta greinasafni hennar 

— „Óþarfar unnustur“ (2009) — er hvergi minnst á sovéska hugsuðinn. Var honum 

sagt upp? Líkt og grótesk-karnivalíska tískubylgjan í íslenskum fræðaheimi toppar 

Helga í umfjöllun sinni um Bakhtín árið 1994. Hún kennir reyndar tvær málstofur á 

MA.-stigi (2004 og 2006) sem tengjast honum með beinum hætti en af námslýsingu 

að dæma virðast þær ganga út frá því sem Helga hafði áður skrifað um efnið.
123

   

                                                 
121  Helga Kress, „Njálsbrenna: Karnival í Landeyjum.“ Í Strengleikar: Slegnir Robert Cook 25. nóv-

ember 1994, ritstj. Margrét Eggertsdóttir (Reykjavík: Menningar- og minningarsjóður Mette 

Magnussen, 1994), 163.  
122  Pétur Gunnarsson, „Um handfrjálsan búnað hugans og höfund Njálu“, Skírnir 188 (2014): 42. 
123 Karnival og kynferði í Íslendingasögum var málstofa sem Helga kenndi haustið 2006:   

Fjallað verður um karl- og kvenlýsingar í Íslendingasögum út frá kenningum um karnival, einkum 

Bakhtins í Rabelais and his World (1968 og síðari útgáfur). Höfuðáhersla verður lögð á Njálu, en 

einnig verða lesnir kaflar úr Egilssögu, Fóstbræðrasögu og Grettissögu. Þá verður hugað að rann-

sóknasögu sagnanna og túlkunum á þeim.  

Námslýsing á síðari málstofunni, Mikhail Bakhtin, er svohljóðandi:  

Fjallað verður um rit rússneska bókmenntafræðingsins og formalistans Mikhails Bakhtin með sér-

stakri áherslu á kenningar hans um karnival, margröddun og skáldsögu. Einnig verður hugað að 

áhrifum hans á seinni tíma bókmenntafræði, menningarfræði og femínisma og hvernig kenningar 

hans hafa þar verið útfærðar. 
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* 

„Vertu suverén.“ Helga Kress fór að ráðum frænda síns, hóf sig yfir umræðuna sem 

skapaðist í kjölfar skrifa hennar um íslenskar samtímabókmenntir á áttunda ára-

tugnum, fylgdi köllun sinni og hélt að rótum vandans í ritmenningu Íslendinga. 

Leiðrétting á kynjamisrétti sem næði til grunnstoða menningar- og samfélags-

gerðarinnar átti sér djúpstæðan samhljóm í íslensku þjóðfélagi níunda og tíunda 

áratugarins. Árið sem Helga hélt erindið um Fóstbræðra sögu var Vigdís Finnboga-

dóttir kosin forseti Íslands, fyrst kvenna í heiminum til að gegna embætti lýðræðislega 

kjörins þjóðarleiðtoga; haustið sem „Bróklindi Falgeirs“ birtist á loks á prenti kom 

Gunnlaðar saga út.  

 Skáldsaga Svövu Jakobsdóttur og grein Helgu Kress eru líkt og ráðning á prósa-

ljóði Vilborgar Dagbjartsdóttur, „Draumi“ frá 1977. Skáldkona mætir Óðni á einstigi, 

kallar á hann en mætir girndarauga sem tekur af allan vafa um erindið sem guð skáld-

skaparins á við konur. „Og ég sem hélt ég væri skáld“, hugsar ljóðmælandinn þegar 

hún vaknar — „ í sál minni brann reiðin“, eru lokalínur ljóðsins.
124

 Gunnlaðar saga 

kallast beinlínis á við „Draum“ en í víðara samhengi má segja að Svava og Helga yfir-

stígi þá máttvana reiði sem Vilborg túlkaði svo vel í ljóði sínu. Í stað þess að láta 

augnaráð Óðins (tákn fyrir skáldskapinn séðan út frá ríkjandi sjónarhóli karllægrar 

hefðar) skilgreina sig — skilgreina þær hefðina upp á nýtt. Á níunda áratugnum er 

eitthvað í tíðarandanum sem gerir Svövu og Helgu kleift að gera þetta, þ.e.a.s. umpóla 

sjónarhorninu á menningararfinn með svo róttækum hætti að grunnsögur hans (Óðinn 

og skáldamjöðurinn) og yfir höfuð grunneiningar íslenskrar frásagnarhefðar (flokkun 

                                                                                                                                            
Þessar upplýsingar voru sóttar af heimasíðu Helgu Kress í haustið 2014. Stofnun Sigurðar Nordals 

bauð Helgu að halda hátíðarfyrirlestur á fæðingardegi fræðimannsins þann 14. september 2014. 

Fyrirlesturinn nefndist „Um Njálu: Leikhús líkamans“ og hefur enn ekki birst á prenti. 
124 Ljóð Vilborgar birtist í TMM 1 (1977): 32. 
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Íslendingasagna, huglægni sem merki um glæstan stíl, hetjuhugsjónin) birtast í nýju 

og afhjúpandi ljósi.    

 Leiðin, eins og alltaf, liggur í gegnum skítinn; því er synd að Sigríður Albertsdóttir 

skuli ekki minnast á Gunnlaðar sögu í grein sinni, „Fantasía og karnival í sagnaheimi 

Svövu Jakobsdóttur“.
125

 Sem kunnugt er fjallar skáldsaga Svövu um för móður til 

Kaupmannahafnar í von um að fá dóttur sína lausa en hún situr í varðhaldi eftir að 

hafa reynt að stela dýrmætum fornmun af þjóðminjasafni Dana. Dóttirin réttlætir glæp 

sinn með goðsögulegri skýringu en til að nálgast þennan „æðri“ sannleika finnur 

móðirin sig knúna til að yfirgefa dýrt hótel og taka sér bólstað á knæpu, halda þaðan 

niður í undirheima stórborgarinnar — gerast hluti af alþýðumenningu sem þessi fína 

frú hefði sjálfsagt aldrei komið nálægt að öðrum kosti. Móðirin í Gunnlaðar sögu er 

verkfræðingur að mennt, en í gegnum gróteskan veruleika í neðri lögum samfélagsins 

kemst hún í snertingu við upprunalegri lögmál — óreiðuna eða fantasíuna sem að 

lokum ryður röð og reglu úr vegi, gerir henni kleift að skilja dóttur sína og goðsöguna 

sem kom atburðarásinni af stað. „Manneskjan snýr aftur til upphafsins,“ eins og 

Bakhtín segir um hinn karnivalíska sannleika, í fyrsta sinn sem Íslendingur vitnaði til 

hans, samanber Helga Kress í grein frá 1979 sem — eins og þegar hefur verið rakið 

— fjallaði merkilegt nokk um verk Svövu Jakobsdóttur.
126

 

   Óminn af karnivalinu má sömuleiðis greina í andrúmslofti níunda áratugarins á 

Íslandi. Birtingarmynd þess og tengsl við femínisma, óopinbera og fjölþjóðlega 

menningu endurspeglast t.a.m. í stofnun Kramhússins árið 1984. Fjöllistahópurinn 

Svart og sykurlaust gerir tilraunir með götuleikhús á fyrri hluta níunda áratugarins, 

Reykjavíkurborg heldur upp á 200 ára afmæli sitt 1986 með hátíðarhöldum þar sem 

sextíu þúsund borgarbúar keppast um sneið af risavaxinni köku — líkama borgarinnar 

                                                 
125 Birtist í Konu með spegil: Svava Jakobsdóttir og verk hennar (Reykjavík: JPV, 2005). 
126  Sjá nmgr. 81 í þessari ritgerð. # 
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— í Lækjargötu; árið 1989 er bjór leyfður og smám saman ryður sér til rúms sú kaffi-

húsa- og götumenning sem í dag þykir sjálfsögð. Stökkvum sem snöggvast til nútíðar. 

Árið 2013 kvartar Gylfi Ægisson undan því að börn sleiki typpasleikjóa
127

 á meðan 

þau fylgist með hinsegingöngunni, einni af stærstu hátíðum Reykvíkinga í seinni tíð 

— leidd af fyrrum jaðarhópum í samfélaginu, hommum og lesbíum, auk borgarstjóra í 

dragi. Jón Gnarr er ekki aðeins karlmaður klæddur í kvenmannsföt á réttindadegi sam-

kynhneigðra, dags daglega undanfarin fjögur ár hefur hann starfað sem stjórnmála-

maður án þess að vera stjórnmálamaður. Jón er grínisti — fífl — sem krýndur var í 

æðsta embætti borgarinnar, fyrrum vandræðaunglingur sem uppeldisstofnanir samfél-

agsins voru ekki á einu máli um hvort heldur væri þroskaheftur eða heilaskaðaður.
128

  

 Hvað er karnivalískara eða gróteskara en reykvískt barn að sleikja sælgætisreður á 

meðan það fylgist með skrúðgöngu sem leidd er af kóngi–fífli í dragi? Með tímanum 

urðu birtingarmyndir karnival-gróteskunnar svo sjálfsagðar að lærðir og leikir hættu 

að veita þeim eftirtekt; Tyrfingur Tyrfingsson gerir t.d. hvorki Bakhtín, karnival né 

grótesku að umtalsefni í ágætri lokaritgerð frá 2011, „Jón Gnarr og listaverkið hans, 

Besti flokkurinn“.
129

 Enn fremur varð umræða um efnið klisjunni að bráð. Helga 

Kress er fyrsti og mikilvægasti túlkandi sovéska hugsuðarins á Íslandi, úrvinnsla 

hennar á grótesku, paródíu og karnivali í íslenskum miðaldabókmenntum er eina al-

þjóðlega framlag Íslendings til Bakhtínfræða. Að sama skapi blasa við takmarkanir í 

nálgun Helgu, til að ná fram prógrammískum markmiðum sínum þurfti hún að grípa 

                                                 
127  Sjá 00:02:50–00:04:08 í viðtali Frosta Logasonar og Mána Péturssonar við Gylfa í þættinum 

Harmageddon á X-inu. Síðast skoðað í september, 2014.  
128  Um æsku Jóns Gnarrs, sjá skáldaðar ævisögur hans, Indjánann og Sjóræningann (Reykjavík: Mál 

og menning, 2006 og 2012). Í heimildarmyndinni Gnarr segir Jón á einum stað við samstarfsfólk 

sitt í Besta flokknum:  

Ég var á barna- og unglingadeildinni á Dalbraut. Það voru skiptar skoðanir um það hvort ég 

væri með greindarþroska til að fara í skóla. Menn voru ekki alveg sammála um það hvort ég 

væri þroskaheftur eða hvort ég væri eitthvað svona heilaskaðaður. Ég á þetta allt á pappírum. 

Þetta er mjög athyglisvert. Svo reyndist þetta nú misskilningur... (00:56:11–00:56:40) 

Og viðstaddir hlæja. 
129 Ritgerðin var lesin á Skemman.is í september 2014. 
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til einfaldana sem drógu dilk á eftir sér. Gróteska og gróska eru samofin í sögu nú-

tímabókmenntafræði á Íslandi: Fræðilegur samræðugrundvöllur hérlendis varð að 

veislu sem náði hápunkti um líkt leyti og áhuginn fyrir karnivalískum hugmyndum 

Bakhtíns var í algleymi. En sérhver birtingarmynd karnivalsins ber dauðann í sér, eins 

og margoft kemur fram í Rabelaisbókinni — en það hentaði aftur á móti ekki femín-

íska sjónarhorninu og veikti skjótfenginn uppreisnarmátt hugtaksins að draga þessa 

myrku hlið fram. Fyrir vikið varð karnival-gróteskan einhliða og staðnaði í fræðilegri 

umræðu á Íslandi um miðjan tíunda áratuginn.   



 85 

2. Margröddun og skáldsöguvitund  

Forvitnilegt viðbragð við Helgu Kress og grótesk-karnivalísku túlkunarhefðinni er 

„Skáldsöguvitund í Íslendingasögum“ eftir Halldór Guðmundsson, erindi haldið á 

ráðstefnu um fornsögurnar sem birtist í fyrsta tölublaði Skáldskaparmála árið 1990. 

Ætlunin er „að varpa fram hugleiðingum í spurnarformi um hver sé staða Íslendinga-

sagna í ljósi skáldsagnafræða“
130

 og stuðst við Bakhtín. „Ég ætla ekki að fara að 

endursegja hér kenningar hans um karnivalisma,“ þykir Halldóri þó rétt að taka fram, 

„það hefur verið gert nógsamlega.“ (64) Öðrum þræði er ljóst að hann vill skapa fjar-

lægð gagnvart sviðinu sem Helga opnaði og er um þessar mundir að ryðja sér til rúms 

í fræðilegri umræðu á Íslandi — í eina skiptið sem hláturmenningu miðalda ber á 

góma flýtir greinarhöfundur sér við að bæta við: „En við skulum ekki fara lengra út í 

það.“ (66) Að sama skapi er „Bróklindi Falgeirs“ leynt og ljóst fyrirmyndin að 

„Skáldsöguvitund í Íslendingasögum“. Fornsögurnar eru skoðaðar sem bókmenntir, 

hugmyndum Bakhtíns beitt til að yfirstíga ríkjandi nálgun íslenska skólans (Sigurður 

Nordal og félagar fá sinn skerf af gagnrýni líkt og hjá Helgu); í stað Fóstbræðra sögu 

er Hávarðs saga Ísfirðings í brennidepli en niðurstöðurnar eru nánast þær sömu.
131

 Þá 

gerir Halldór gróteska gamansemi að umtalsefni en tónar mikilvægi hennar ögn 

niður.
132

 Helsta heimild Helgu var François Rabelais og alþýðumenning miðalda; 

Halldór styðst aftur á móti við „Söguljóð og skáldsögu“, erindi sem sovéski 

hugsuðurinn hélt upphaflega í Moskvu um líkt leyti og hann varði doktorsritgerð sína 

um Rabelais.  

                                                 
130  Halldór Guðmundsson, „Skáldsöguvitund í Íslendingasögum.“ Skáldskaparmál: Tímarit um ís-

lenskar bókmenntir fyrri alda, (1990); 62. Í þessum kafla verður framvegis vísað til greinarinnar 

með blaðsíðutali í meginmáli.  
131  Sjá t.d. „Ekki verður betur séð en höfundur sé afar áhugalítill um hetjuhugsjónina“ (68) og „Hinar 

raunverulegu hetjur sögunnar, og þær sem fara með sigur af hólmi, eru konur, börn og gamal-

menni.“ (Ibid.)  
132  Sjá t.d.: „Með þessu er ekki sagt að húmorinn einn feli í sér uppgjör við hetjubókmenntir, heldur að 

sagan geymi, rétt einsog Fóstbræðrasaga, ótal atvik sem mynda skopstælingu hefðbundinna hetju-

frásagna.“ (70)  
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 Höfundur „Skáldsöguvitundar í Íslendingasögum“ nálgast efnið af látleysi og hóg-

værð, sbr. upphafsorðin: „Seint hélt ég að ég ætti eftir að taka til máls þar sem Íslend-

ingasögur eru til umræðu“. Í þessu viðhorfi er einn helsti styrkur greinarinnar fólginn. 

Halldór fetar slóðina sem Helga ruddi en setur sem fyrr segir fram hugleiðingar í 

spurnarformi; aðferð sem býður upp á mun afslappaðri og um leið opnari túlkun en 

yfirlýst markmið Helgu, þ.e. að leiðrétta íslenska bókmenntasögu frá grunni og hana-

nú. Jafnframt er Halldór einn fárra íslenskra fræðimanna sem ratað hafa miðja vegu á 

milli heimspeki og bókmenntafræði, inn á þær frjóu lendur þar sem Bakhtín ástundaði 

sína fræðaiðkun. Í grein sovéska hugsuðarins, „Söguljóði og skáldsögu“ er að finna 

samanburð tveggja bókmenntagreina að svo miklu leyti sem þessi tengsl varpa ljósi á 

stærra samhengi: 

Bakhtin viewed literary genres as specific modes of thought. Intellectual historians typic-

ally focus on products of “abstract cognition” but, in so doing, they overlook the fact that 

intellectual activity may take a quite different form, namely, “artistic thinking.” 

 Literary genres do not simply “transcribe” into artistic form discoveries made else-

where; they themselves make discoveries. Some of these discoveries have anticipated 

insights of later philosophers, some have not yet been made by abstract cognition, and some 

may not be “transcribable” at all into abstract terms without significant loss. . .  Various 

literary genres may be best in understanding different realms of experience.133 

Með svipuðum hætti staðsetur Halldór Íslendingasögur á milli hetjubókmennta (þ.e. 

söguljóða, hetjukviða, epíkur eða hvað menn vilja kalla það) og skáldsögunnar um 

leið og hann áréttar:  

En því aðeins er þetta áhugavert viðfangsefni að við leyfum okkur að skoða skáldsöguna 

sem annað en bara form, og gerum ráð fyrir að bókmenntagreinin hafi „þematísk“ einkenni, 

beri vitni tilteknu viðhorfi sem við gætum kannski kennt við skáldsöguvitund (sem 

Englendingar myndu kalla „novelistic sensibility“). (62) 

Skáldsöguvitund — þetta er nokkuð gott orð hjá Halldóri, í öllu falli rúmar það ágæt-

lega þá afstöðu sem Emerson og Morson setja fram. Bakhtín hefur áhuga á því sem 

skáldsagan getur miðlað en önnur framsetning (t.d. heimspekileg) fer á mis við. Í 

aldanna rás hefur núningur tíma og rúms skapað hverri bókmenntagrein sína sérstöðu 

                                                 
133 Caryl Emerson og Gary S. Morson, Prosaics, 366. 
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— sitt tímarúm (rúss. khronotop), svo stuðst sé við annað hugtak úr smiðju sovéska 

fræðimannsins.  

 Hvað er það sem einkennir skáldsöguvitund? Halldór tekur nú til við endursögn á 

grein Bakhtíns, „Söguljóði og skáldsögu“. Skáldsagan „fæðist í uppgjöri við hetju-

hugsjónina, einsog hún hafði birst í söguljóðum og þó enn frekar riddarasögum“ (63) 

en kemur þó „ekki fram sem afhjúpun eldra sagnaforms, heldur atlaga að þeirri vitund 

sem einkenndi það“ (ibid.). Haldið er til haga að skáldsöguvitund einkennist af tví-

eggjaðri afstöðu sem hetjuvitund söguljóðsins hefur ekki yfir að ráða og vitnað í 

Milan Kundera: „Heimska fólks felst í því að eiga svör við öllu,“ segir tékkneski 

höfundurinn í viðtali við Friðrik Rafnsson: „Viska skáldsögunnar felst í því að eiga 

spurningar við öllu“.
134

 Í þessari opnu afstöðu felst m.a. hin „stíllega þrívídd skáld-

sögunnar“ (65) sem greinarhöfundur sundurgreinir enn frekar með hliðsjón af 

Bakhtín. Þá er áhugavert að Halldór tekur Heim Íslendingasagna með í reikninginn. 

Með hliðsjón af „Bróklinda Falgeirs“ ályktar hann — líkt og gert var í kaflanum hér á 

undan — að Steblín-Kamenskí geri ekki ráð fyrir sjónarhorni sögumanns og þeirri 

írónísku vídd sem þar með er innleidd í frásögnina. Að sama skapi sækir Halldór 

margt til sovéska fræðimannsins, sjálft orðið skáldsöguvitund ber t.d. með sér andblæ 

af þýðingu Helga Haraldssonar á hugtaki Steblíns-Kamenskís, ómeðvituð höfundar-

vitund. Einnig er minnst á almannaróm sem uppsprettu sagnanna en sama ár og 

„Skáldsöguvitund í Íslendingasögum“ birtist á prenti flytur Helga Kress fyrirlesturinn 

sem síðar varð uppleggið í „Staðlausir stafir: Um slúður sem uppsprettu frásagnar í 

Íslendingasögum“. Allt er þetta til merkis um slagkraftinn í umræðu íslenskra bók-

menntafræðinga en jafnframt lýsandi dæmi um vægi Bakthíns á Íslandi um þessar 

mundir — ári síðar birtast Sporin með þýðingu Garðars Baldvinssonar á grein Júlíu 

                                                 
134  Tilvitnun tekin úr grein Halldórs (64) en viðtalið við Kundera birtist fyrst í TMM 3 (1985) og nefn-

ist „Öll erum við börn skáldsögunnar“.  
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Kristevu. Það er allt að gerast í íslenskri bókmenntafræði og hugmyndir sovéska 

hugsuðarins eru í brennidepli umræðunnar.   

 Halldór stígur næsta skref í viðtökusögunni. Helga impraði á samanburði epísku 

hetjunnar við sögupersónur skáldsagna en sneri jafnskjótt aftur í þægindarammann, 

karnival-gróteskuna; hún minntist sömuleiðis á eiginleika skáldsögunnar sem frásagn-

argreinar — skáldsöguvitundina — án þess að víkka út efnið. Halldór stingur sér hins 

vegar í djúpu laugina:  

Loks er það höfuðmunur á þeirri mynd sem söguljóðið og skáldsagan gefa af 

einstaklingnum. Í söguljóðinu er ekkert bil milli sýndar og reyndar, allt birtist í örlögum 

persónanna, en í skáldsögunni er hetjan komin á hið opna og ófullkomna svið samtímans. 

Kannski er það sem Bakhtin segir um hetjur í skáldsögum ein besta ábending hans: Þær 

falla aldrei algerlega saman við örlög sín. Hetjan er annað hvort stærri en örlögin, eða 

hlutskipti hennar er stærra en hún sjálf. það er ávallt einhver gjá þarna á milli, kröfur sem 

ekki eru uppfylltar eða óskir sem rætast ekki. Einstaklingur gengur aldrei einsog 

reikningsdæmi upp í félagslegri eða sögulegri stærð, ber þannig ávallt einhverja framtíð í 

sér, og það viðhorf litar skáldsöguna. Í henni er staðfest djúp milli innra lífs einstaklingsins 

og ytri framgöngu, milli þess sem einstaklingurinn er með sjálfum sér og þess sem hann er í 

augum annarra. Sú gjá var ekki til í hetjukviðum. (66) 

Það er hér sem sviðið á milli bókmenntafræði og heimspeki opnast upp á gátt. Verið 

er að lýsa því nánast á fyrirbærafræðilegan hátt hvernig skáldsagnapersóna skynjar 

sjálfa sig og sinn veruleika með ólíkum hætti en sögupersóna innan annarrar sjönru. 

Áhugi Bakhtíns á tímarúmi og stjarneðlisfræði kemur upp í hugann: Óneitanlega er 

lýsingin á tíma- og rýmistilfinningu sögupersóna innan ólíkra bókmenntagreina svo-

lítið eins og fyrstu myndir af tunglinu — sjönrurnar eru eins og stjörnurnar, hver með 

sinn þyngdarkraft sem togar í sögupersónurnar með ólíkum hætti.  

 Berum nú lýsingu Halldórs saman við grein Bakhtíns, „Söguljóð og skáldsaga“: 

Maðurinn líkamnast ekki til fulls í þeim félagssögulegu stærðum sem fyrir hendi eru. Ekki 

er til það form sem gæti uppfyllt alla möguleika hans eða mannlegar þarfir, hvergi getur 

manneskjan tæmt sig til síðasta orðs — ólíkt persónu harmleiksins eða epísku hetjunni; fyllt 

formið að börmum án þess að nokkuð skvettist út fyrir. Aflögu verður ætíð mennskan og 

ábatinn sem tilheyrir henni, þörf fyrir framtíð og stað þar sem þessi framtíð getur orðið að 

veruleika. Þau föt sem eru í boði reynast ævinlega of þröng (og, þar af leiðandi, hlægileg) á 
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manninum. Hinn óuppfyllti ábati mennskunnar framkallast hins vegar ekki í sögupersónum 

einvörðungu, heldur jafnframt í sjónarhorni höfundarins (hjá Gogol, til að mynda).135 

Halldór vísar ekki með beinum hætti til heimilda en samanburður sýnir augljós tengsl 

við tiltekinn stað í grein Bakhtíns. Um hvað fjallar umrædd tilvitnun í „Söguljóð og 

skáldsögu“; muninn á sögupersónum epíkurinnar og skáldsögunnar eða manneskjuna 

af holdi og blóði? „As often happens in Russia, criticism and theory become the prac-

tice of philosophy by other means“,
136

 segir á einum stað í bók Emersons og Morsons 

um Bakhtín. Svo virðist sem verið sé að fjalla um hlutskipti mannsins undir rós. 

Morson bendir enn fremur á pólitíska skírskotun umræddrar tilvitnunar, þ.e. að lesa 

megi úr henni gagnrýni á sovéskan marxisma „which asserted that individuals can 

indeed be exhaustively explained by existing sociohistorical categories and which 

sought to produce a ,new Soviet man‘ without a surplus“.
137

  

 Vel að merkja: Halldór skautar framhjá orðinu ízbytok eða ábati (surplus á ensku) í 

endursögn sinni. Er það nema von? Ízbytok tsjelovetsjností, surplus of humanness, 

ábati mennskunnar — þetta hljómar allt jafn klunnalega. Það er ekki einu sinni víst að 

um kórrétta þýðingu sé að ræða: tsjelovetsjnost þýðir samkvæmt orðabók mannúð eða 

manngæska.
138

 Ízbytok, surplus og ábati vekja aftur á móti orsakatengsl við tölur og 

fjárhagslegan hagnað; andstæðu mennskunnar, mannúðarinnar, manngæskunnar. Er 

hér verið að troða mör í milta? Aldeilis ekki.  

 Í BA.-ritgerð minni er m.a. fjallað um orðið ízbytok í höfundarverki Bakhtíns og 

óvænta samsvörun þess við atvik úr íslenskri bókmenntasögu á 20. öld. Ízbytok eða 

ábati kemur fyrst fyrir í „Höfundinum og hetjunni á fagurfræðilegum vettvangi“, 

fræðiriti sem sovéski hugsuðurinn vann að á þriðja áratugnum en lauk aldrei við:  

                                                 
135  Þýðing mín unnin upp úr rússnesku heildarritröð verka Bakhtíns, 3. b., 640 (neðanmáls).  
136  Caryl Emerson og Gary S. Morson, Prosaics, 37. 
137  Gary S. Morson, Narrative and Freedom: The Shadows of Time (New Haven: Yale University 

Press, 1994), 113. 
138  Helgi Haraldsson, Rússnesk-íslensk orðabók, ritstj. Valerí Berkov (Reykjavík: Nesútgáfan, 1996), 

793. 
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Höfundurinn veit ekki aðeins og sér allt það sem sögupersónur hans, saman eða hver í sínu 

lagi, vita og sjá, heldur meira, og þar að auki veit hann og sér ýmislegt, sem sögu-

persónunum er eðli málsins samkvæmt hulið; en þessi ábati, ávalt fastráðinn og óhaggan-

legur, sem höfundur hefur umfram sérhverja af sögupersónum sínum í krafti sjónarhorns og 

vitneskju sinnar veldur því að öll atvik tilheyra endanlegri heild — þetta á jafnt við um 

sögupersónur sem og viðburðina er móta sameiginlegt [hér vantar í handrit] líf þeirra, 

m.ö.o. skáldverkið í heild sinni.139 

Það sem slær mann við þessi orð er hversu mjög þau minna á vanda sem íslenskur rit-

höfundur lagði á borð tæpum fjörutíu árum síðar:  

Leingi hefur sú spurníng strítt á þann sem hér heldur á penna, hversu farið skuli með mann 

nokkurn sem við skulum kalla Plús Ex. Hver er Plús Ex? Það er sú boðflenna með aungu 

nafni og óglöggu vegabréfi sem ævinlega er viðstödd líkt og gluggagægir hvar sem gripið 

er ofaní skáldsögu. Þessi herra er aldrei svo smáþægur að setjast aftastur í persónuröðinni, 

heldur sættir sig ekki við annað en öndvegi nær miðju frásagnarinnar, jafnvel í sögu þar 

sem höfundur gerir sér þó alt far um að samsvara ekki sjálfan sig sögumanninum.140  

Surplus — Plús Ex. Það þarf ekki annað en snúa orðinu ízbytok eða ábati á ensku til 

að sjá samsvaranir „Persónulegra minnisgreina um skáldsögur og leikrit“ eftir Halldór 

Laxness við æskuverk Bakhtíns. Báðir textar leggja sama vanda á borð, þ.e. vitneskj-

una eða þá yfirsýn sem höfundurinn hefur umfram a)lesandann, eins og Halldór 

bendir á og b)sögupersónur, eins og Bakhtín dregur fram í dagsljósið. Laxness glímir 

við þrautina sem þaulreyndur skáldsagnarhöfundur á sjöunda áratugnum á meðan 

Bakhtín er óútgefinn, ungur fræðimaður á þeim þriðja. Hvorugum tekst, að svo 

stöddu, að leysa þann vanda sem á borð er borinn. Halldór lýsir því yfir að hann ætli 

að taka sér hlé frá skáldsagnagerð og snúa sér að leikritun: „Þar er P. E. [Plús Ex] 

horfinn eins og dögg fyrir sólu — og í hans stað kominn fullur salur af áhorfendum.“ 

(75) Sjö ár líða frá útgáfu Paradísarheimtar (1961) þar til næsta skáldsaga kemur út, 

Kristnihaldi undir Jökli (1968). Á ferli höfundar, sem á fjórða áratugnum einum 

                                                 
139  Sjá Míkhaíl Bakhtín, „Avtor í geroj v estetítsjeskoj dejatelností“ (Höfundurinn og hetjan á 

fagurfræðilegum vettvangi), Rússneska heildarröðin, 1. b., 95. 
140  Halldór Laxness, „Persónulegar minnisgreinar um skáldsögur og leikrit“. Tilvitnanir eru sóttar í 

greinina eins og hún birtist í greinasafni Halldórs, Upphafi mannúðarstefnu, og verður framvegis 

vísað til hennar með blaðsíðutali í meginmáli.  
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saman sendi frá sér Sölku Völku, Sjálfstætt fólk og Heimsljós — alls átta bindi — eru 

þetta töluverð viðbrigði. Hver — eða öllu heldur hvað — er Plús Ex? 

 Plús Ex er það sem greinir ritaða frásögn frá leikriti, milliliðurinn í sambandi 

höfundarins við lesandann sem fjórði veggur leikhússins útrýmir. Í „Persónulegum 

minnisgreinum“ leiðir Laxness okkur í allan sannleik um það hvernig skáldsagna-

höfundurinn notfærir sér þennan millilið til að véla lesandann, ýmist í þeim tilgangi að 

draga athyglina frá því hve sagan er rýr í roðinu eða til að læða að honum hugmynda-

fræði — „ekki ósvipað og þegar verið er að lækna slæmsku í krökkum með því að 

gefa þeim pillur sem súkkulaði er utanum.” (74) Halldór fer ekki dult með hve ógeð-

fellt honum þykir að koma aftan að lesandanum með þessum hætti;
141

 vandinn er sá 

að Plús Ex virðist einn af grunnþáttum skáldsögunnar sem frásagnargreinar.  

Því miður er ég ekki kominn leingra en svara þessu vandamáli með því að orða spurníng-

una þannig: Sé P. E. ofaukið í skáldsögunni, er þá ekki skáldsögunni ofaukið sem bók-

menntum yfirleitt? Spurníngin, þannig orðuð, leiðir reyndar fljótt út í fjarstæðu. Væri þá 

kannski réttara að orða hana öfugt og spyrja almennt: er höfundurinn ekki eini maðurinn 

sem máli skiptir, svo í skáldsögu sem í öðrum bókum? (75) 

Hér er vel gert. Allt í senn viðurkennir Laxness eigin vanmátt, hefur hugrekki til að 

bera upp spurningu þótt hún afhjúpi hann að nokkru leyti sem skáldsagnahöfund, 

kemur auga á kjarna málsins — að Plús Ex er innbyggður í frásagnarlögmálin — og 

sér um leið fáránleika vandans: Hvernig er hægt að fara fram á það að gagnkvæm 

tengsl myndist á milli höfundar og skáldsagnapersónu? Til að slíkt sé mögulegt þyrftu 

skáldsagnapersónur að hafa frjálsan vilja.  

 Er höfundurinn sá eini sem skiptir máli þegar öllu er á botninn hvolft? Sem fyrr 

segir er það til marks um umrótið í frásagnarfræðum sjöunda áratugarins, að Halldór 

                                                 
141  Ekki þarf að fjölyrða um þær siðferðislegu spurningar sem hér krauma undir. Laxness undirgengst 

hugmyndafræðilegt uppgjör við Sovétríkin og kommúnismann á svipuðum tíma og hann skrifar 

greinina. „Persónulegar minnisgreinar“ er upphaflega pöntuð af Líteratúrnaja gazeta og birtist á 

síðum tímaritsins 1963. Það munaði m.ö.o. litlu að hún rataði í greinasafn sem Halldór gefur út á Ís-

landi þetta sama ár, Skáldatíma. Um leið og „Persónulegar minnisgreinar“ eru sett í samhengi við 

það mikla uppgjör sem fram fer á síðum þeirrar bókar öðlast fagurfræðilegi vandinn sem Halldór 

Laxness setur fram í greininni pólitískar og enn meira aðkallandi siðferðislegar skírskotanir. For-

vitnilegt væri að rekja þennan þráð áfram.  
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er í Kaupmannahöfn að skrifa Kristnihaldið á sama tíma og „Dauði höfundarins“ birt-

ist á prenti. Eins og þegar hefur verið rakið þáði Barthes margt frá bæði Kristevu og 

Bakhtín; engar heimildir eru aftur á móti fyrir því að Laxness hafi þekkt til sovéska 

fræðimannsins, eða öfugt. Þetta er þeim mun áhugaverðara í ljósi þess að „Persónu-

legar minnisgreinar um skáldsögur og leikrit“ eru upphaflega skrifaðar að beiðni 

Líteratúrnaja gazeta, greinin birtist í sovéska tímaritinu 1963 eða sama ár og Bakhtín 

var loks uppgötvaður þegar eina útgefna verk hans, Dostojevskíbókin (sem á sínum 

tíma hafði farið lágt og síðan gleymst í valdatíð Stalíns) var endurútgefin. Með öðrum 

orðum: Sama ár og Halldór leggur fram vandann um Plús Ex birtist lausn vandans. 

Hvort tveggja á sér stað í sovéskri bókmenntaumræðu en enginn, hvorki þá né nú, 

virðist hafa tekið þessa forvitnilegu tilviljun til frekari umfjöllunar. Hverju sætir? 

 Sennilega ræður vanþekking á Laxness því að sovéskur bókmenntafræðingur 

hefur, að ég best fæ séð, ekki komið auga á tengslin á milli Plús Ex og ábatans. En 

hvað með Ísland? Eins og sjá má skautar Halldór Guðmundsson framhjá ábatanum og 

skilningur á margröddun mótast af Kristevu. En margröddun er í grundvallaratriðum 

ekki orðræðu- eða textabundið hugtak, eins og þar er haldið fram. Þvert á móti: Eins 

og umfjöllun um ábatann leiðir í ljós eru hún afleiðing af framsali þeirrar vitneskju 

sem höfundurinn hefur umfram sögupersónur og lesendur.  

 Rétt eins og Plús Ex í „Persónulegum minnisgreinum“ Laxness er ábatinn neikvætt 

afl í æskuverkum Bakhtíns — hvort tveggja kemur í veg fyrir gagnkvæma merkingar-

sköpun. Í Dostojevskí þóttist Bakhtín aftur á móti hafa fundið höfund sem fórnaði 

þessari umframvitneskju höfundarins. Ábatinn umhverfist í jákvæða, skapandi virkni 

um leið og honum er útdeilt á meðal sögupersóna; í þessari ummyndun felst raunar sú 

Kóperníkusarbylting sem Bakhtín taldi margradda skáldsöguna vera á sviði frásagnar-

listarinnar. Afsal ábatans felur í sér að sögupersónur hætta að snúast í kringum einu 
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og sömu sólina, höfundinn. Jafnframt sprengja skáldsögur Dostojevskís utan af sér 

hefðbundinn tímaramma og frásögninni vindur fram í opnu eða óloknu horfi. Nú ríður 

á að sögupersónur ræðist við, í heimi sem er opinn og ólokinn öðlast samræðan mikil-

vægi sem hún hefur ekki í frásögn þar sem höfundur hefur alla þræði í höndum sér. 

Persónur eru hvorki bundnar höfundarætlun né fastar í framvindu frásagnarinnar. Þá 

verður afstaðan til sannleikans önnur, samanber setninguna sem er á góðri leið með að 

verða að einkunnarorðum þessarar ritgerðar: Sannleikurinn fæðist hvorki né fyrir-

finnst í höfði aðskildra einstaklinga heldur verður til á milli fólks sem leitar hans, þ.e. í 

samræðunni sem skapast af samneyti þeirra. 

 Sem fyrr segir nær hin orðræðubundna túlkun á tvíröddun ekki utan um þessa 

hugsun: Orð geta vísað í margar áttir og ólíkir textar skarast, en hér er um að ræð 

vitundarsamband höfundar, sögupersóna og lesenda innan frásagnargerðar sem einnig 

hefur sína skáldsöguvitund. Samspil ólíkra orða eða texta getur farið fram á algerlega 

afstæðum grundvelli; samband ólíkra vitunda hefur samstundis í för með sér 

siðfræðilega snertifleti. Sem fyrr segir horfist Halldór Laxness í augu við ákveðinn 

vanmátt í „Persónulegum minnisgreinum“, þar viðurkennir hann takmörk skáldsagna-

formsins og tilhneigingu höfundarins til að ráðska með grandalausan lesandann. Í 

Kristnihaldinu vinnur Laxness áfram með þessa vanmáttartilfinningu, t.a.m. í persónu 

Umba.  

 Afsal umframvitneskjunnar á sér jafnframt trúarlega hliðar, eins og margoft kemur 

fram í Kristnihaldinu. Í bókahillu á Gljúfrasteini er að finna skrif heilags Jóns af 

Krossi í tvímála útgáfu
142

 sem Halldór hefur samkvæmt áletrun á saurblaði keypt í 

Kaupmannahöfn veturinn 1967, þ.e.a.s. á meðan hann vann að ritun skáldsögunnar. 

Eins og lesendur þekkja leikur ævi Teresu frá Avilu og Jóns af Krossi stórt hlutverk í 

                                                 
142  The Collected Works of St. John of the Cross, þýð. Kieran Kavanaugh og Otilio Rodriguez 

(London: Nelson, 1966). 
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Kristnihaldinu, ekki síst ljóðmæli spænska munksins La noche oscura del alma (Hinn 

dimma nótt sálarinnar, ort í lok 16. aldar) um afsal á trúarlegu plani — kenósis, að 

tæma sjálfan sig og nema vilja guðs. Hér bætist enn ein víddin við ábatann: hann tek-

ur ekki aðeins til stjórnmála, fagur- og skáldskaparfræði eða siðfræðilegrar afstöðu 

heldur felur einnig í sér trúarlega vídd. Sem fyrr segir hefur hugtakið enn ekki hlotið 

hljómgrunn í bókmenntafræðilegri umfjöllun á Íslandi en Emerson kemur m.a. inn á 

þennan guðfræðilega snertiflöt í umfjöllun sinni um margröddun Bakhtíns.
143

 

 

* 

Tíundi áratugurinn einkennist af safn- og yfirlitsritum, til góðs og ills fyrir íslenska 

bókmenntafræði. Þrátt fyrir augljósan metnað var Sporunum sjálfsagt aldrei ætlaður sá 

kanóníski status sem ritið hefur notið allar götur síðan. Ári eftir útkomu þeirra er 

Íslenskri bókmenntasögu ýtt úr vör, fyrstu þrjú bindin birtast 1992, 1993 og 1996; 

Íslensk stílfræði kemur út 1994; Ástráður Eysteinsson og Helga Kress gefa út sín 

fyrstu greinasöfn á tíunda áratugnum, o.s.frv. Árþúsundamótin nálgast og uppgjör við 

fortíðina liggur í loftinu.  

 Gegnumsneitt vitna þessi rit um sterka stöðu Bakthíns í fræðilegri umfjöllun hér-

lendis. Ritstjóri þriðja bindis Íslenskrar bókmenntasögu er Halldór Guðmundsson og 

sovéski hugsuðurinn kemur víða við sögu, einkum í köflum sem skrifaðir eru af 

                                                 
143  Sjá Emerson, „Theory“. Í The Cambridge Companion to the Classic Russian Novel, ritstj. Malcolm 

V. Jones o.fl. (London: Cambridge University Press, 1998): 
The idea for polyphony grew out Bakhtin’s early meditations on authors and their created heroes, 

inspired, some have suggested, by Christian scenarios of humility and renunciation. In an almost 

kenotic gesture, the polyphonic novelist voluntarily relinquishes some of his authorial rights — not, 

as is often mistakenly supposed, his rights to authorship, but only his right to express a truth direct-

ly, from an unreachable authoritative position. The prerogative of “direct truth” is distributed to the 

novel’s heroes, whereupon plot events become weakened and unforeseen (just as events appear in 

ongoing life to their participants — hence “realistic”), and characters’ thoughts and words about 

these events become more prominent. Their dialogues engage eternal questions, for which compos-

itional resolution is always insufficient; thus readers from all times and locales are drawn in and en-

couraged to “author” as well. The entire polyphonic novel, then, becomes the locus for “creative 

eventness” (sobytiinost’), where all participants (author, characters, successive generation of read-

ers) are larger than the external plot that happens to contain them. And for that reason, all parties to 

the novel are equally uninterested in coinciding with any predetermined or prejudged concept of a 

whole. (286) 
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Matthíasi Viðari Sæmundssyni. Hann rær á svipuð mið og ritstjórinn forðum, styðst 

við „Söguljóð og skáldsögu“ í umfjöllun um upphaf og þróun skáldsögunnar í 

íslenskum bókmenntum; þá eru tengsl skáldsagnaformsins við samræðuna og hið 

karnivalíska tíunduð en jafnframt kemur Matthías með nýja fleti.
144

 Karnival-

gróteskan kemur einnig við sögu í Íslenskri stílfræði en það sem einkum vekur athygli 

þar er umfjöllunin um margröddun.  

 Ásamt karnival-gróteskunni er margröddun það hugtak Bakhtíns sem dýpstum 

rótum hefur skotið í fræðilegri umræðu á Íslandi. Í Hugtökum og heitum er að finna 

fyrstu úttekt á margröddun í skilningi Bakhtíns
145

 en segja má að Kundera taki fljót-

lega yfir í umfjöllun um efnið.
 
Tékkneski rithöfundurinn skrifar sem fyrr segir miðja 

vegu — ekki aðeins á milli Vesturs og Austurs heldur jafnframt miðja vegu á milli 

fræða og frásagna, skáldskaparlistar og skáldsagnaritunar. Hann sækir til hugmynda 

Bakhtíns jafnt sem formalista á borð við Víktor Shklovskí og verður kennivald í 

skáldsögunni á Vesturlöndum, sbr. L’art du roman eða List skáldsögunnar eins og 

hugleiðingar hans um frásagnargreinina nefnast í íslenskri þýðingu (1999). Kaflar úr 

                                                 
144  Sjá t.d. umfjöllun um ákall Guðmundar Finnbogasonar til íslenskra höfunda við upphaf 20. aldar 

þess efnis að þeir skrifi skáldsögur sem endurspegli samtímann — að höfundurinn sýnir okkur 

„ekki aðeins það sem var og er, heldur hitt, sem gat orðið eða átti að vera“ (823). Matthías kemur 

auga á það, að þessi orð má setja í samhengi við hugmyndir Bakhtíns og ritar:  
Trú Guðmundar á þekkingargildi skáldsögunnar er merkileg í ljósi þess sem síðar gerðist í skáld-

sagnafræðum… skáldsöguformið rúmaði að hans dómi fjölbreytilega reynslu nýs tíma umfram 

aðrar bókmenntagreinar. Allt getur þetta minnt á kenningar Mikhails Bakhtíns sem lagði áherslu á 

opið eðli skáldsögunnar… (823–824)   
145 Örnólfur Thorsson skrifar eftirfarandi færslu (179–180) í Hugtök og heiti: 

Margradda frásögn (d. kontrapunkt, e. polyphonic novel). Hugtakið er sótt til tónlistar; þegar 

margar sjálfstæðar raddir eru fléttaðar saman í margradda verk; í bókmenntafræði er það runnið 

undan rifjum sovéska bókmenntafræðingsins M. Bakhtins (→ formalismi). Bakhtin taldi (1929) 

Dostojevskí fyrstan hafa beitt þessum → frásagnarhætti, sem einkenndist framar öðru af því að 

persónur væru ekki málpípur eða andstæðingar höfundar, en hefðu í vissum skilningi sína eigin 

sjálfstæðu vitund: „Orð söguhetjunnar um sjálfa sig og veröldina hafa fullt eins mikið gildi og orð 

höfundar almennt“. M.f. var að mati Bakhtins hlutlægari en hefðbundin frásögn með alvitrum → 

höfundi. Point Counter Point eftir A. Huxley (1928) og Krabbadeildin eftir A. Solsjenitsín (1969–

70) eru dæmi um m.f. M. Bakhtin, Probleme der Poetik Dostjevskijs, 1971 (á rússn. 1929). 

 Þetta er ágæt færsla og helst að hægt sé að gera smávægilegar athugasemdir við niðurlagið. Rit 

Bakhtíns um Dostojevskí frá 1929 nefndist Problemy tvortsjestva Dostoevskogo eða Vandinn í 

frásagnarlist Dostojevskís en var endurútgefin árið 1963 og titlinum þá breytt í Problemy poetíki 

Dostojevskogo eða Vandinn í skáldskaparlist Dostojevskís. Þá er margröddun í strangasta skilningi 

bundin Dostojevskí, sem fyrr segir, og kannski ekki eins sjálfgefið og lesa má úr færslu Örnólfs að 

tengja hana umræddum skáldsögum Huxleys og Solzhenítsyns.  
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þeirri bók, ásamt greinum og viðtölum við höfundinn urðu aufúsugestir í bókmennta-

tímaritum hérlendis frá og með miðjum níunda áratugnum. Árið 1985 kom fyrsta 

þýdda skáldsagan eftir Kundera út, Óbærilegur léttleiki tilverunnar en í kjölfarið 

snarar Friðrik Rafnsson bróðurparti höfundarverksins. Þegar upp er staðið — ætli 

nokkur erlendur samtímahöfundur hafi haft meiri áhrif á íslenska bókmenntaumræðu 

á síðustu tveimur áratugum 20. aldar? Austurbæjarbíó tekur kvikmyndina Óbærilegan 

léttleika tilverunnar til sýninga 1988 og sama ár er fyrsta lokaritgerð um Bakhtín 

skrifuð við Háskóla Íslands. Hún nefnist „Einröddun, tvíröddun, margröddun: Af 

skáldskaparfræðum Míkhaíls Bakhtíns“, höfundur er Svala Þormóðsdóttir en leið-

beinandi Halldór Guðmundsson. Í síðari hluta þeirrar ritgerðar er margröddun 

Bakhtíns einmitt reynd á samnefndri skáldsögu Kundera og niðurstaðan sú að hún sé 

margradda skáldverk.  

 Dæmi um úrvinnslu tékkneska höfundarins á hugmyndum sem áður voru lagðar 

fram af Bakhtín er víðar að finna í skrifum íslenskra fræðimanna um þessar mundir. Í 

grein sem nefnist „Þekking og blekking“ og birtist í Teningi árið 1991 setur Matthías 

Viðar fram gagnrýni á íslenskar samtímabókmenntir. Hann styðst við List skáldsög-

unnar en þær hugmyndir sem Kundera setur þar fram (að skáldsagan marki upphaf 

nútímans og verk á borð við Don Kíkóta dragi fram merkingarsvið sem ekki síður 

heyra til uppgötvana en afrek Galíleós eða Descartes) hafði Bakhtín áður rakið, t.d. í   

„Söguljóði og skáldsögu“. Í List skáldsögunnar er af og til vísað í sovéska hugsuðinn 

en í endursögn Matthíasar eru ekki lengur nein spor eftir hann: „Kundera lýsir sögu 

skáldsögunnar með breiðum og glæsilegum dráttum. Lýsingu hans má orða á svo-

felldan hátt . . .“ o.s.frv.
146

 Hefði ekki verið fyrir rannsóknir Helgu Kress myndu skrif 

                                                 
146  Matthías Viðar Sæmundsson, „Þekking og blekking“, Teningur 10 (1991):10. 
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tékkneska höfundarins eflaust dómínera umræðuna um karnival-gróteskuna frá 

þessum tíma.
147

 

 Sem fyrr segir sker Íslensk stílfræði eftir Þorleif Hauksson og Þóri Óskarsson sig 

nokkuð úr annarri umfjöllun um margröddun. Það kemur í hlut hins síðarnefnda að 

greina frá Bakhtín í kjölfar skilmerkilegrar úttektar á formalisma og strúktúralisma 

(hér: formstefna og formgerðarstefna). Strax í upphafi er óvanalegur tónn sleginn: 

„Þótt Bakhtín hafi af sumum verið talinn til formstefnumanna var hann um margt á 

öndverðum meiði við þá.“
148

 Hér er gengið gegn ríkjandi túlkun, t.d. þeirri sem liggur 

til grundvallar í Hugtökum og heitum og Sporunum. Jafnframt er því haldið til haga að 

gagnrýni sovéska hugsuðarins beinist ekki einungis að „málvísindalegri stílfræði“ 

Ferdinands de Saussures og síðar strúktúralistanna, „heldur öllum þeim aðferðum sem 

greindu að form og inntak.“
149

 Bent er á að Bakhtín hafi hvatt til þess „að stofnað yrði 

til stílfræði einstakra bókmenntagreina“ en sjálfur hafi hann einblínt á skáldsöguna 

„og í þessu samhengi skipta einna mestu máli kenningar hans um einradda frásagnir 

(monological novels) og margradda (polyphonic) eða samtalsfrásagnir (dialogical 

novels)“.
150

 Hér er m.ö.o. fjallað um margröddun á forsendum skáldsögunnar, 

greinarmunur gerður á margradda- og samtalsfrásögnum; óræðu tali um tvíröddun rutt 

úr vegi en samspil hennar og margröddunar útlistað í forvitnilegri umfjöllun um verk 

Benedikts Gröndals; þá er muninum á einröddun og margröddun ágætlega lýst.
151

  

 Í Hugtökum og heitum var bent á vél- og nauðhyggjuna sem fylgdi formalisma og 

strúktúralisma, að þar væru form og inntak aðskilin; stefnurnar boðuðu það nýjasta 

                                                 
147  Umfjöllun, sem dregur dám af hugmyndum Bakhtíns um Rabelais, hlátur og eðli skáldsögunnar, 

birtast víða í höfundarverki Kundera, t.d. „Hlátur guðs: ávarp flutt við móttöku Jerúsalem verð-

launanna í bókmenntum 1985“, þýð. Gunnar Harðarsson, Teningur 1 (1985):2–5 
148  Þórir Óskarsson, „Stiklur í sögu nútímastílfræði“, 45. Í Íslensk stílfræði, ritstj. og meðhöf. Þorleifur 

Hauksson (Reykjavík: Mál og menning, 1994). 
149 Ibid., 46. 
150  Ibid. 
151 Ibid. Umfjöllun um Bakhtín og Gröndal (502–503); munurinn á einröddun og margröddun (46–47).  
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innan bókmenntafræðinnar en böggull fylgdi skammrifi, bókmenntafræðingur sem 

gengist þeim á hönd yrði að segja skilið við inntakið, merkinguna — hinn huglæga og 

húmaníska arf þýsku hughyggjunnar á 19. öld. Póststrúktúralisminn erfði þetta 

andhúmaníska viðhorf en Bakhtín var augljóslega á öndverðum meiði. Í krafti áhuga 

síns á inntaki og merkingu átti Bakhtín snemma samleið með þýskri hughyggju (þ. 

idealismus) og rússneskum symbolisma; að sama skapi öfundaði hann Roman 

Jakobson, Víktor Shklovskí, Júrí Tynjanov og félaga af þeirri vísindalegu aðferða-

fræði sem þessi skóli hafði komið sér upp. Við hlið rússnesku formalistanna var 

innlifun symbolistanna eða fagurfræði þýsku hughyggjunnar eins og miðilsfundur. 

Jakobson hafði hitti naglann á höfuðið þegar hann skilgreindi verksvið formalismans 

og skaut í leiðinni niður arf 19. aldar — hina hefðbundnu, sagnfræði- eða ævisögu-

legu aðferð í bókmenntafræði:  

Verkefni vísindagreinar sem fjallar um bókmenntir er ekki bókmenntir heldur bókmennta-

leiki [líteratúrnost], þ.e.a.s. hvað það er, sem gerir tiltekið verk að bókmenntaverki. Hingað 

til hafa sagnfræðingar bókmenntanna í grófum dráttum hegðað sér eins og lögregla, er 

hneppir allt hverfið í varðhald í hvert sinn sem hins grunaða er leitað — og í leiðinni alla þá 

sem eiga leið um nágrennið. Þannig er allt undir í tilfelli bókmenntasagnfræðingsins: til-

veran, sálfræðin, pólitíkin, heimspekin. Í stað vísindagreinar um bókmenntir hefur orðið til 

hrærigrautur heimaprjónaðra aðferða… 152 

Í BA.-ritgerð minni var fjallað um margröddun sem leið Bakhtíns til að samþætta 

þessar tvær ólíku nálganir, finna aðferð sem væri „vísindaleg“ en gæti á sama tíma 

fjallað um huglæg fyrirbæri á borð við vitundarsamband, merkingu o.s.frv. Í 

Dostojevskíbókinni fann hann að lokum vettvang (skáldsöguna) og aðferð 

(margröddun) sem gerði þetta kleift.  

 Þrátt fyrir yfirlýsta víðsýni tóku sporgöngumenn póststrúktúralíska viðmiðsins í arf 

andhúmanískar áherslur formalisma og strúktúralisma. Kanóníseringin á hugmyndum 

Bakhtíns hérlendis er glöggt dæmi um þetta (áherslan á tvíröddun umfram marg-

                                                 
152  Roman Jakobson, „Novejshaja rússkaja poezíja: Postúpy k Khlebnikomy“ (Nýjungar í rússneskri 

ljóðlist: Skref í átt til Khlebníkovs. Greinin var upphaflega skrifuð árið 1921 en þýðing mín byggir 

á rafrænni útgáfu, síðast skoðuð í september 2014. 
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röddun, textatengsl frekar en tengsl ólíkra vitunda, afstæði í stað ábyrgðar). Þótt 

greining Þóris sé aðeins vísir að einhverju öðru og sjaldan sé til hennar vitnað er fram-

setning hans áhugavert mótvægi við þennan meginstraum, sérstaklega í ljósi þess að 

Þórir setur fram mál sitt í þykku yfirlitsriti sem leitast við að draga upp stóra sam-

hengi bókmenntasögunnar, íslenskri stílfræði frá upphafi til okkar daga. 

 Þá kemur margröddun við sögu í ritdeilum um upphaf íslenskra nútímabókmennta. 

Þar sem Halldór Guðmundsson kemur auga á karnival í Bréfi til Láru og Vefaranum 

mikla frá Kasmír þykir Ástráði margröddun eiga betur við. Í aftanmálsgrein gagnrýnir 

sá síðarnefndi sömuleiðis Matthías Viðar fyrir að bera Dostojevskí saman við Gunnar 

Gunnarsson — „en mér finnst meginmunur á verkum þeirra einmitt felast í stöðu 

söguhöfundar gagnvart persónum“ skrifar Ástráður og vísar til breytinganna á 

höfundarafstöðu sem á sér stað í margradda skáldsögum samkvæmt skilgreiningu 

Bakhtíns.
153

  

 Pennavígin á milli Ástráðs og Halldórs standa yfir 1988–1989 en ári síðar kemur 

Matthías Viðar með óvænt útspil. Eitt af því fáa sem hinir tveir virtust sammála um 

var gagnrýni á hann; árið 1990 bregst Matthías við með því að birta fyrirlestur sem 

fluttur var áður en Halldór og Ástráður settu fram gagnrýni sína, þ.e. á Laxnessþingi 

frá 1987. Greinin nefnist „,Á aðra hlið öskraði dauðinn; brjálæðið hló á hina‘: Um 

menningarbyltingu og nútímavefara“, þar rekur hann ýmsar tilraunir sem gerðar hafa 

verið til að skilgreina form Vefarans en skrifar síðan: „Hitt er þó mikilvægara að Vef-

arinn er margraddað, pólýfónískt verk“.
154

 Matthías gerir hugtakinu stutt en áhugaverð 

skil, tengir það Dostojevskí og rússneska samhenginu en víkur síðan aftur að Laxness:  

Greining Bakhtins opnar okkur eina leið að Vefaranum. Verk Halldórs er líkt og sögur 

Dostóéfskís aldarspegill þar sem formleg upplausn lagar sig að menningarlegum glundroða. 

                                                 
153 Ástráður Eysteinsson, „Fyrsta nútímaskáldsagan og módernisminn: Loksins hvað?“ Skírnir  (1988): 

nmgr. 34: 315.  
154 Matthías Viðar Sæmundsson, „,Á aðra hlið öskraði dauðinn; brjálæðið hló á hina‘: Um menningar-

byltingu og nútímavefara.“ TMM 1 (1990): 32. 
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Það er skrá yfir viðhorf í samtímanum þar sem aragrúi lífsskoðana er settur fram án þess að 

höfundurinn sem slíkur beri á þeim persónulega ábyrgð. Engu að síður sætti hann árásum 

fyrir klám og siðleysi, glæpsamlegan rithátt. 

 Nýstárleiki Vefarans er einkum fólginn í þessu: að textinn er sjaldnast þar sem við 

höldum að hann sé, ávallt á leið til einhvers annars. Hann beitir sjálfan sig stanslausu 

ofbeldi með þverstæðukenndum rökfærslum og niðurrifi merkingar. Til samanburðar má 

nefna skáldsöguna Sælir eru einfaldir eftir Gunnar Gunnarsson . . .155 

Í kjölfarið útlistar Matthías hvernig afstaða söguhöfundar og stíll skáldsögu Gunnars 

setur henni skorður: Sælir eru einfaldir lýsir e.t.v. nútímalegri manngerð en nýja-

brumið nær þó ekki til formsins, a.m.k. ekki með jafn framsæknum hætti og marg-

radda nálgun Laxness í Vefaranum. Þannig má segja að Matthías bregðist að hluta til 

við ofangreindum aðfinnslum sem Ástráður átti síðar eftir að setja fram; svar hans við 

gagnrýni Halldór Guðmundssonar fylgdi öllu hefðbundnari leiðum.
156

  

 Þegar öllu er á botninn hvolft eiga viðhorf Matthíasar og Ástráðs til margröddunar 

fleira sameiginlegt en hitt, báðir leggja t.d. áherslu á að hún leiki lykilhlutverk í þeirri 

kynngi og nýmælum sem skáldsaga Halldórs Laxness boðaði íslenskum bókmennta-

heimi. Um Vefarann skrifar Ástráður m.a.:    

Þannig teflir sagan saman öfgum sem beinast gegn hinu borgaralega sjálfi og ógna jafn-

framt borgaralegu jafnvægi og tilvist einstaklingsins sem samfélagsveru, öfgum sem hrífa 

hann úr öryggi ríkjandi merkingarheims og kallast á við dauðann. Söguhöfundur ljær okkur 

engan einhlítan mælikvarða á þessar orðræður öfganna heldur lætur þær takast á og rásar 

með okkur á milli þeirra. Eins og ég vék að fyrr, þá er „hið mannlega“ kannski helst fólgið í 

glundroða þeirra viðhorfa sem margrödduð frásögnin heldur til skila. Með margrödduninni 

er jafnan grafið undan merkingu þeirra sjónarmiða sem fram koma hjá einstökum persón-

um. Jafnvel í einræðum Steins Elliða fer fram pólífónískur leikur viðhorfa sem gjarnan eru í 

hrópandi mótsögn innbyrðis. Í bréfi til Albans skrifar Steinn: „Því dýpra sem ég sökkvi mér 

niður í Nietzsche, því ömurlegri hillíng verður ofurmennið fyrir hugskotsjónum mínum“. 

Síðar í bréfinu er þó eins og hann bergmáli Nietzsche án minnstu íróníu: „Ég er einn af 

þessum stóru, sterku mönnum, sem heiminn vantar til þess að standa í hlífðarlausri baráttu 

við óvini mannkyns“. 

 En einmitt með slíkri margröddun er írónía byggð inn í formgerð verksins, og þannig fer 

stöðugt fram niðurrif hinnar upphöfnu og framúrskarandi hetju.157 

                                                 
155  Ibid., 33. 
156  Sjá Matthías Viðar Sæmundsson, „Menning og bylting: Um upphaf íslenskra nútímabókmennta að 

gefnu tilefni.“ Andvari 113 (1988). 
157  Ástráður Eysteinsson, „Fyrsta nútímaskáldsagan og módernisminn“ í Umbrot: Bókmenntir og 

nútími (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 1999), 77.  
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Ástráður bendir hér á að margröddun geti átt sér stað í tali einnar og sömu manneskj-

unnar, í því sem Bakhtín kallar míkródíalóg og greinir í skáldsögu Dostojevskís, 

Minnisblöðum úr undirdjúpunum. Ástráður hafði minnst á þessa sögu skömmu áður í 

grein sinni; ljóst er að hann hefur ágæta yfirsýn og sterkar skoðanir á margröddun. Því 

er áhugavert að árið 1992 er Ástráður beðinn um að halda fyrirlestur um Kristnihald 

undir Jökli sem birtist ári síðar í Skírni og nefnist „Í fuglabjargi skáldsögunnar: Um 

Kristnihald undir Jökli“. „Svona verk eru stundum nefnd margradda eða ,pólifónísk-

ar‘ sögur“ skrifar Ástráður, „og greina mætti Kristnihaldið sem eitt afbrigði marg-

röddunar í skáldsagnagerð“.
158

 Það gerir hann hins vegar ekki. Ritsmíð Ástráðs er 

með því athyglisverðasta sem skrifað hefur verið um Kristnihaldið. Vægi hennar felst 

ekki síst í því að hann gerir eina fyrstu tilraunina til að tengja verkið alþjóðlegum 

hræringum innan bókmenntafræði sem áttu sér stað um líkt leyti og Halldór skrifaði 

skáldsögu sína. Oftar en einu sinni er Ástráður á mjög svipuðum slóðum og Bakhtín:  

Þetta „plús eitthvað“ sem býr í Umba og öðrum persónum er þá alls ekki Plús Ex, heldur 

einmitt eitthvert tómarúm eða leikrúm sem persónan og lesandinn verða að ráða í án leið-

sagnar höfundarins. Að sjálfsögðu getur höfundurinn aldrei horfið með öllu úr skáldsögu 

sinni en Kristnihaldið er dæmi um róttæka afmiðjun eða jöðrun höfundarins. Hann er 

uppspretta skáldverksins en um leið er hann hulinn þoku í útjaðrinum — hann er semsé eins 

og jökullinn í sögunni, afskiptalaus en þó tengdur öllum persónum sterkum böndum. En til 

að úthýsa Plús Ex, eða senda hann útaf þjóðbrautinni og inní þokuna, verður einnig að jaðra 

persónurnar, og hér er við hæfi hve stutt er á milli sagnanna að jaðra og að jarða.159  

Eins og sjá má af fyrstu setningunni er Ástráður nánast að lýsa flutningi umfram-

vitneskju eða ábatans frá höfundi til sögupersónanna. „Leikrúm“, „afmiðjun“ og 

„jöðrun“ gefur aftur á móti til kynna að við séum stödd í tilvísunarheimi franska 

skólans, í lok tilvitnunar — í orðaleikjum.  

 Sem fyrr segir eru ríkar samsvaranir á milli Vandans í skáldskaparlist Dostojevskí 

og Kristnihalds undir Jökli. Uppsprettan er í veigamiklum atriðum sú sama; bæði verk 

eru lausn á keimlíkum, fagurfræðilegum vanda sem hefur ríka, siðfræðilega skírskot-

                                                 
158  Ástráður Eysteinsson, „Í fuglabjargi skáldsögunnar. Um Kristnihald undir Jökli“ í Umbrot, 248. 
159  Ibid. 
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un. Verkin veita höfundum sínum endurlausn — frá og með Vandanum fer Bakhtín á 

flug og skrifar sín þekktustu rit; með Kristnihaldinu hefst indjánasumar í skáldsagna-

gerð Halldórs. Það sem gerir bæði verk svo aðkallandi og nútímaleg er ekki síst opin 

afstaða þeirra til tímans:  

Fyrir kemur að fræðimenn (Vjats. Ívanov, V. Komarovítsj) viðhafa hið forna (aristótelíska) 

hugtak „kaþarsis“ (skírsla) í tengslum við verk Dostojevskís. Á slíkt er hægt fallast sé 

hugtakið notað í afar víðtækum skilningi (í víðum skilningi er list óhugsandi án kaþarsis). 

Tragískan kaþarsis (í aristótelískum skilningi) er hins vegar ekki að finna hjá Dostojevskí. 

Sá kaþarsis, sem á sér stað í skáldsögum Dostojevskís mætti — vitanlega af nokkurri 

ónákvæmni og nokkuð rasjónalískt — orða sem svo: Ekkert endanlegt hefur átt sér stað í 

heiminum, síðasta orð heimsins eða um heiminn hefur enn ekki verið sagt, heimurinn er 

opinn og frjáls, enn er allt framundan og þannig mun það ávalt verða.160   

 

Séra Jón: Mér finst stundum það sé of snemt að nota orð fyren búið er að skapa heiminn. 

Umbi: Er þá ekki búið að skapa heiminn?  

Séra Jón: Ég hélt það væri verið að því. Hafið þér frétt það sé búið?161 

Eins og sjá má opnast hér gífurlega forvitnilegt rannsóknarefni: Hvers vegna tók eng-

inn upp þráðinn þar sem Ástráður skildi við hann? Athygli vekur að í síðari umfjöllun 

á borð við Andlitsdrætti samtíðar: Síðustu skáldsögur Halldórs Laxness eftir Hauk 

Ingvarsson eru helstu þættir í fræðilegri umfjöllun um Kristnihaldið skilmerkilega 

raktir og víða leitað fanga, þ.á.m. í grein Ástráðs, „Í fuglabjargi skáldsögunnar“; þá 

leggur Haukur sig fram við að þróa áfram hugmyndir um skáldsögur Laxness með til-

vísun til nútímabókmenntafræði sem og Ludvigs Wittengsteins, Nietzsches o.fl. — en 

minnist hvorki á Bakhtín né margröddun.  

 Ákveðinn tvískinnungur kemur þannig fram í umfjöllun um margröddun á Íslandi. 

„Margröddun er grundvallarhugtak í menningu samtímans“, skrifar Þröstur Helgason í 

Lesbók árið 2003: „Og sennilega hefur hugtakið verið skilgreint með hvað skýrustum 

hætti í skrifum rússneska bókmenntafræðingsins Mikaels Bakhtins um skáldsög-

                                                 
160  Þýðing mín unnin upp úr Míkhaíl Bakhtín, Rússnesk heildarritröð, 6. b., 187. 
161  Halldór Laxness, Kristnihald undir Jökli, 107. 



 103 

una.“
162

 Í pistlinum eru einkenni margröddunar og áhrif á evrópska menningu rakin, 

Þröstur sækir nokkuð til úrvinnslu Matthíasar Viðars í Íslenskri bókmenntasögu sem 

aftur var undir áhrifum frá grein Halldórs Guðmundssonar um skáldsöguvitund í Ís-

lendingasögum, eins og við munum. Í ágætri umfjöllun Þrastar er hvergi minnst á 

Dostojevskí en lokaorðin þessi:  

Sem sé: Í einradda frásögn lýtur allt vilja og hugmyndafræði höfundarins en í margradda 

frásögn er teflt saman ólíkum sjónarmiðum. Hin margradda menning er sennilega eitt af 

helstu afrekum nútímans. Hún er enn við lýði þótt einröddunin sé það vissulega einnig, og 

er þá lituð vondri einveldishugsun.163  

Ef margröddun er eitt af helstu afrekum nútímans og skýrast skilgreind í bók Bakhtíns 

um Dostojevskí: hvers vegna birtast ekki þýðingar eða bitastæð umfjöllun um Vand-

ann í skáldskaparlist Dostojevskís fyrr en 2005? Útbreiðsla margröddunar á níunda og 

tíunda áratugnum, vægi hugtaksins í umfjöllun um stóru spurningarnar sem íslensk 

bókmenntafræði glímdi við á þessum tíma (upphaf og skáldskapareinkenni íslenskra 

nútímabókmennta, þróun og framtíð hugvísindanna o.s.frv.) hefði einhvern tímann 

þótt nægjanlegt tilefni.  

 Hér er annað tilefni til að fjalla frekar um margröddun í sagnaheimi Dostojevskís:  

Glæpur og refsing (1984)  

Fávitinn I (1986) 

Fávitinn II (1987)  

Karamazov-bræðurnir I (1990) 

Karamazov-bræðurnir II (1991) 

Tvífarinn (1994)  

Minnisblöð úr undirdjúpunum (1997) 

Vornætur (1998)*  

Hinir óðu (1998)*  

Djöflarnir (2000) 

Draumur fáránlegs manns (2001)‡ 

Fjárhættuspilarinn (2004) 

                                                 
162  Þröstur Helgason, „Neðanmáls,“ Lesbók Morgunblaðsins, 9. ágúst 2003, 2.   
163  Ibid. 
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Hér gefur að líta útgefnar þýðingar á verkum Dostojevskís frá níunda áratugnum og 

fram til okkar daga. Allflestar voru gerðar af Ingibjörgu Haraldsdóttur og gefnar út af 

Máli og menningu; þær stjörnumerktu eru eftir Arnór Hannibalsson sem jafnframt 

annaðist útgáfu; þýðing smásögunnar „Draumur fáránlegs manns“ var lokaverkefni 

Valgerðar Valgarðsdóttur í rússnesku við Háskóla Íslands. Ein skáldsagnanna, Besy, 

er tvíþýdd: nefnist Hinir óðu í þýðingu Arnórs en Djöflarnir hjá Ingibjörgu. Sagan er 

meira en 600 síður að lengd — að hún skuli hafa verið þýdd tvisvar sinnum með jafn 

stuttu millibili hlýtur að vera einsdæmi í íslenskri þýðingarsögu. Og þá komum við að 

kjarna málsins.  

 Í „Dostojevskíj á meðal vor“ fjallar Áslaug Agnarsdóttir um þýðingar Ingibjargar 

Haraldsdóttur. „Þær hljóta að teljast með stærstu viðburðum í íslenskri bókaútgáfu um 

langt skeið“
164

 er niðurstaðan greinarinnar og þó er hún skrifuð svo snemma sem 

1992, þ.e.a.s. áður en Tvífarinn, Minnisblöðin, Djöflarnir o.s.frv. komu út. Titill Ás-

laugar er við hæfi. Hann vísar til Shakespeares og hefðarinnar
165

 en jafnframt í sam-

tímann. Enn á ný: hvers vegna var þetta samband ekki kannað nánar? Áslaug vitnaði 

til Ortega y Gasset en spænski rithöfundurinn og heimspekingurinn skrifar á einum 

stað:  

Söguefnið getur aldrei bjargað listaverki, gullið sem stytta er gerð úr gerir hana ekki heil-

aga. Listaverk lifir vegna formsins, ekki efnisins . . .  Það má vera að maðurinn Dostojevskíj 

hafi verið flogaveikur, eða ef til vill spámaður, en skáldsagnahöfundurinn Dostojevskíj var 

homme de lettres, samviskusamur og frábær listamaður og annað ekki.166 

Eins og fram hefur komið réðst Bakhtín í að greina form og efni skáldsögunnar, stíl-

lega þrívídd hennar; skáldsöguvitundina. Af hverju að niðurnjörva margröddun nánast 

algjörlega við textabundið samhengi tvíröddunar þegar samræða Bakhtíns við skáld-

                                                 
164  Áslaug Agnarsdóttir, „Dostojevskíj á meðal vor,“ Skírnir 166 (1992): 244. 
165  Sbr. Jan Kott, Shakespeare á meðal vor, þýð. Helgi Haraldsson (Reykjavík: Hið íslenska bók-

menntafélag, 2006). 
166  Tilvitnunina í Ortega y Gasset er að finna á bls. 229 í grein Áslaugar.  
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sagnaheim Dostojevskís stóð til boða og verk rússneska höfundarins — þökk sé þýð-

ingarskekkjunni — stóðu ljóslifandi fyrir hugskotssjónum íslenskra lesenda?  

 Hluti af skýringunni kann að vera sá að æskuverk Bakhtíns skjóta ekki upp koll-

inum fyrr en seint og um síðir; að útgáfusaga sovéska fræðimannsins er jafnvel flókn-

ari en viðtökusagan. Á þriðja áratugnum vinnur hann að handritum á borð við „Höf-

undinn og hetjuna á fagurfræðilegum vettvangi“ en lýkur ekki við þau. Þess í stað rit-

ar Bakhtín Dostojevskíbókina. Í kjölfarið er hann handtekinn árið 1929 og skrifar sem 

fyrr segir að mestu leyti fyrir skúffuna á þrjátíu ára valdatíð Stalíns. Þegar Bakhtín var 

loks uppgötvaður á sjöunda áratugnum tóku verk hans smám saman að koma út 

nánast í öfugri röð, t.a.m. ráku æskuverkin lestina. Um líkt leyti og Kristeva ritaði 

„Orð, tvíröddun og skáldsaga“ árið 1967 lágu þessi handrit undir skemmdum í 

skemmu í Mordóvíu; að Bakhtínhjónunum undanskildum og kannski nokkrum 

nagdýrum vissi enginn af tilvist þeirra. Þessi skrif komu ekki fyrir almenningssjónir í 

Sovétríkjunum fyrr en á áttunda og níunda áratugnum og birtust enn síðar í þýðingum. 

Fyrir vikið var uppspretta margröddunar í skilningi Bakhtíns í flestum aðalatriðum 

óþekkt, margar af meginforsendum hennar (t.d. ábatinn) hafa enn ekki ratað í 

fræðilega umræðu á Íslandi.  

 En jafnframt virðist bókmenntafræðin einfaldlega missa áhugann á bókmenntunum 

eftir því sem líða tekur á tíunda áratuginn. 

 

* 

Þegar deigla formalismans og framúrstefnunnar tók að kólna urðu Shklovskí æ hug-

leiknari samsvaranir þessara stefna við barokk og rokókkó.
167

 Í grein frá byltingar-

árinu 1917, „Listin sem tækni“ hafði hann látið öxina vaða í lóðrétt stigveldi ríkjandi 

                                                 
167  Sjá t.d. „Konets barokka“ (Endalok barokksins), lokahluta Gambúrgskí stsjot (Moskva: Sovétskí 

písatel, 1989) sem hefur að geyma ýmis skrif Shklovskís frá 1914–1933. 
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fagurfræði sem að stofninum til var sprottið af þýskri hughyggju og húmanisma 19. 

aldar. Áratug síðar gekk félagi hans Tynjanov enn lengra; í „O evoljútsí líteratúry“ 

(Um þróun bókmenntanna, 1927) leiddi hann í ljós hvernig ólíkir geirar menningar-

innar lúta ekki síður lögmálum þeirrar framandgervingar sem Shklovskí hafði ein-

skorðað við mál skáldskaparins. Þannig var grunnur lagður að afmáningu þeirra skila 

sem áður ríktu á milli há- og lágmenningar — en þegar hin lóðrétta mælistika sem 

setti heimsmenninguna og manninn í öndvegi var lögð niður blasti við láréttur flötur 

án miðju, enginn sannleikur eða yfirsýn en þess í stað eilíf tilbrigði og eftirlíkingar; 

leikur.
168

 Með strúktúralisma og póststrúktúralisma ágerist sú hneigð að líta á bók-

menntirnar með þessum hætti — sem texta meðal texta.  

 Á einhverjum tímapunkti virðist Halldór Guðmundsson ákveða að yfirgefa skipið. 

Um og eftir árþúsundamótin dregur úr afskiptum hans af nútímabókmenntafræði. 

Halldór ristýrði þriðja bindi Íslenskrar bókmenntasögu og til stóð að hann færi einnig 

fyrir lokabindunum, því fjórða og fimmta.
169

 Árið 2006 komu þau loks út í ritstjórn 

Guðmundar Andra Thorssonar en í kjölfarið heyrast gagnrýniraddir. Um þessar 

mundir er Halldór fastur pistlahöfundur á Fréttablaðinu og reynir að bregða ljósi á 

þessar væringar fyrir lesendum blaðsins, tekur upp hanskann fyrir aðstandendur 

Íslenskrar bókmenntasögu og greinir frá sinni afstöðu.   

Með talsverðri einföldun má segja að hér séu tveir skólar að takast á. Fyrir daga Barthes var 

söguleg og ævisöguleg aðferð algengust í bókmenntaumfjöllun auk hinnar svonefndu ný-

rýni, sem einbeitti sér að verkunum sjálfum. Þeir sem aðhyllast hinar póststrúktúralísku 

kenningar telja að þeirra gæti ekki nóg í bókmenntasögunni nýju, hún litist um of af hefð-

bundinni, sögulegri nálgun í stað nýrra kenninga og endurmats. Á móti er hægt að færa þau 

rök að söguleg og jafnvel ævisöguleg nálgun sé mun vænlegri þegar verið er að rekja bók-

menntasögu þjóðarinnar í samfelldu máli, þótt póststrúktúralisminn kunni að vera gjöfulli í 

greiningu einstakra verka. Söguleg og þjóðfélagsleg umfjöllun, sem ég aðhyllist sjálfur, 

hefur líka verið að eflast í fræðaheiminum undanfarna áratugi, að vísu breytt frá því sem 

                                                 
168  Í þessu samhengi mætti auðvitað nefna grein Nietzsches, „Um sannleika og lygi í ósiðrænum skiln-

ingi“, þýð. Sigríður Þorgeirsdóttir og Magnús Diðrik Baldursson, Skírnir 167 (1993).  
169  Sjá Halldór Guðmundsson, „Barist um bókmenntasögu.“ Fréttablaðið, 19. nóv. 2006, 74. 
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áður var, meira meðvituð um efa- og afstæðishyggju pósstrúktúralismans en fyrrum; þar 

hafa líka stefnur í sagnfræði, frá einsögu til svonefndar hugarfarssögu, haft sín áhrif.170  

Í lok níunda áratugarins stilltu Ástráður og Halldór sér svolítið upp eins og tveir turn-

ar í íslenskri bókmenntafræði. Þótt ritdeila þeirra hafi komið af stað líflegri umræðu 

var þetta öðrum þræði hanaslagur. Í kjölfarið helguðu þessir tveir fræðimenn sér ólík-

an reit. Halldór skipti sér vissulega áfram af háskólasamfélaginu, kenndi námskeið í 

bókmenntafræðinni við Háskóla Íslands o.s.frv. Stjórnunarstörf í útgáfu Máls og 

menningar (síðar Eddu) verða aftur á móti hans aðalstarf frá og með miðjum níunda 

áratugnum og fram til 2003. Ári síðar kemur út umfangsmikil ævisaga hans um Hall-

dór Laxness en segja má að allar götur síðan hafi Halldór Guðmundsson verið sjálf-

stætt starfandi fræðimaður samhliða ýmsum forystustörfum á menningarsviðinu. 

Ástráður hefur aftur á móti starfað innan Háskóla Íslands síðan hann sneri heim úr 

doktorsnámi. Líkt og Halldór hefur hann komið víða við (í því samhengi mætti t.d. 

nefna þýðingar þeirra feðga, Ástráðs og Eysteins Þorvaldssonar, á verkum Franz 

Kafka) en ávallt verið trúr háskólanum; í dag er Ástráður forseti Hugvísindasviðs en 

Halldór forstjóri tónlistar- og ráðstefnuhússins Hörpu.  

 Í stuttu máli: Báðir veljast til menningartengdra stjórnunarstarfa, Ástráður helgar 

sig háskólasamfélaginu á meðan vettvangur Halldórs er markaðurinn. Þetta var 

sömuleiðis leiðarstef í ritdeilum þeirra um upphaf íslensku nútímaskáldsögunnar: 

Ástráður setti spurningamerki við fræðilega nálgun Halldórs og reyndi að útvíkka 

efnið með hliðsjón af doktorsnámi sínu og nýjustu kenningum innan hugvísindanna. 

Halldór er hispurslausari, endar svargrein sína með því að auglýsa eftir meiri dirfsku 

og þori meðal íslenskra fræðimanna; gagnrýnir Ástráð og háskólasamfélagið fyrir að 

bindast um of nýjustu tískustraumum, fer háðuglegum orðum um textatengsl og vitnar 

í þessu samhengi í Guðmund Andra sem, líkt og fram kom í síðasta kafla, hafði sett 

                                                 
170  Ibid. 
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spurningamerki við Kristevu, áhrif franska skólans á Helgu Kress og íslenska 

fræðasamfélagið yfirleitt.  

 Á níunda áratugnum og í byrjun þess tíunda má finna þessi ólíku viðhorf í flóknu 

samspili við önnur, t.d. frjóa spennuafstöðu á milli Helgu og Halldórs sem rakin var í 

upphafi kaflans. En smám saman er eins og fjari undan þessari umræðu. Nýr grund-

völlur bókmenntafræðinnar í lok níunda áratugarins varð ekki síst til vegna þess, að 

straumar og stefnur voru að nema land; aðkallandi var að gera þeim skil og útbúa sem 

fyrst fyrir íslenskar aðstæður. Í þessu augnamiði voru tímarit stofnuð og málþing 

haldin; margþættur vefnaður, samræða, skapaðist innan fagsins. Á tíunda áratugnum 

er kominn tími á greinasöfn, yfirlitsverk; uppgjör við 20. öldina. Við þetta hægist á 

boðskiptunum — en jafnframt stendur bókmenntafræðin andspænis nýrri áskorun.  

 Sú flókna staða sem komin er upp endurspeglast öðru fremur í skrifum Ástráðs. 

Tökum stikkprufu frá 1996, annars vegar úr bókinni Tvímælum: Þýðingar og bók-

menntir en hins vegar úr fyrirlestri sem hann heldur á Hugvísindaþingi sama ár. (Sjá 

viðauka.) Hér birtist rókokkó póstmódernismans í öllum sínum skrúða. Það er ekki 

með góðu móti hægt að vitna í umfjöllun Ástráðs um Bakhtín án þess að endurprenta 

heila opnu úr bók hans.
171

 Eins og fara gerir eru samræða, margröddun og tvíröddun 

nánast lögð að jöfnu. Síðastnefnt hugtak er ekki bara í forgrunni heldur nánast orðinn 

hluti af bíti (e. beat), stuðluðu textaflæði í formi fræðitexta: „Þetta er enn eitt afbrigði 

tvímælanna, þess samspils tveggja tungumála og menningarheima sem leiðir til 

mótunar þriðja texta, sem er kannski ekki einn afmarkaður texti heldur vettvangur 

margra hugsanlegra texta. Slíka tvíröddun… “ — o.s.frv.
172

 Þá bætist ný merking við 

                                                 
171  Um er að ræða bls. 216–217 í Tvímælum (Reykjavík: Bókmenntafræðistofnun/Háskólaútgáfan, 

1996). 
172  Svipaða tilhneigingu má greina í textaheimi Helgu Kress. „Fjallað er um konur og kynferði, karla-

veldi og karnival“ stendur t.d. aftan á bókakápu á Fyrir dyrum fóstru. Helga er ævinlega svipt upp-

hafsstafnum í eftirnafni sínu — K — í paródíunum sem karlrithöfundar gerðu af henni á áttunda 

áratugnum (Volga Fress, Vera Hress o.s.frv.) Á þeim níunda nær Helga vopnum sínum sem fræði-
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hugtakið: Tvíröddun í Tvímælum Ástráðs skírskotar m.a. til texta sem fer jafnt fram í 

meginmáli og neðanmáls. Séu fræðigreinar í bókmenntafræði frá þessum árum skoð-

aðar kemur einmitt í ljós hvílíkur vöxtur er hlaupinn í neðanmálsgreinar. Í þessu 

tilfelli er reyndar dæmi Þórbergs Þórðarsonar fylgt en ljóst má heita að við erum í 

póstmódernískum leik, sbr. „í þessari neðanmálsgrein var ég að vísa í aðra neðan-

málsgrein sem fjallar um neðanmálsgrein Þórbergs“ — staðhæfing sem greinar-

höfundur setur fram í neðanmálsgrein með tilvísun „að gamni slepptu“ til annarrar 

greinar sem hann hefur skrifað, „(sbr. umræðu í tilvitnaðri Skírnisgrein)“.  

 Hvað á þetta eiginlega að þýða? Er hér á ferð léttúð, innantómar krúsíndúllur af 

hálfu Ástráðs? Hreint ekki. Öðrum þræði er flúrið og upphafning neðanmálsgreinar-

innar baráttuaðferð — afbygging á valdi, í þessu tilfelli stigveldi bókmenntagrein-

anna.
173

 Á bakvið hátt flækjustig ofangreindrar opnu í Tvímælum er jafnframt sá 

fræðimaður íslenskur sem öðrum fremur hefur borið hag bókmenntafræðinnar fyrir 

brjósti, eins og glöggt kemur fram í hinni stikkprufunni, „Menningarfræði í ljósi 

bókmennta: Hugsað um ,nýtt‘ rannsóknarsvið“. Um er að ræða tölu sem Ástráður hélt 

á fyrsta hugvísindaþingi heimspeki- og guðfræðideildar Háskóla Íslands árið 1996 eða 

sama ár og Tvímæli komu út. Fyrirlesturinn var síðar endurprentaður og rekur lestina í 

greinasafni Ástráðs, Umbrot: Bókmenntir og nútími frá 1999. Titill greinasafnsins og 

tímasetning er varla tilviljun, ekki frekar en að yngsta greinin í safninu fjalli um 

krossgötur bókmenntafræðinnar eða að Ástráður skuli leiða Bakhtín á þau vegamót.  

                                                                                                                                            
maður, ekki síst í krafti Júlíu Kristevu og kenninga hennar. Kristeva–Kress: Hér myndast kross, 

Helga endurheimtir ekki aðeins k-ið, kynngin í textum hennar felst m.a. í því, hvernig ákveðin 

lykilorð — karl, kona, kynferði, karnival o.s.frv. — stuðla. Þessi fræðilega stuðlun virðist í sumum 

tilfella (t.d. hjá Ástráði) líkt og séríslenskt framlag til hinnar flúruðu mælskulistar póststrúktúral-

ismans. Jafnframt má velta því fyrir sér hvort hún komi að einhverju leyti í stað tilvitnana. Þegar 

hér er komið sögu hefur enn ekki birst íslensk þýðing á texta eftir Bakhtín enda hægara sagt en gert 

fyrir umrædda fræðimenn að snara honum úr rússnesku. Stuðlunin verður e.t.v. leið til að njörva 

niður, búa til ákveðinn topos í fræðilegu textarými, festa merkingu í sessi með svipuðum hætti og 

tilvitnun gerir. Forvitnilegt væri að rannsaka þetta nánar.   
173  „Þórbergur berst gegn valdi ,stóru‘ bókmenntagreinanna“, skrifar Ástráður m.a. í „Baráttunni gegn 

veruleikanum: Um Þórberg Þórðarson og bókmenntasmágreinar.“ Skírnir 163 (1989): 295. Greinin 

birtist síðar í Umbrot. 
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 Á fyrri hluta tíunda áratugarins birtast stóru yfirlitsrit bókmenntafræðinnar; undir 

lok hans líta dagsins ljós annars konar safnrit á borð við Flögð og fögur skinn (1998) 

og Heim kvikmyndanna (1999), rit sem eru ekki síður mikil að vexti — og sýna svo 

vart verður um villst, að vaxtarbroddur fræðanna hefur færst frá bókmenntafræði til 

greina á borð við menningarfræði, þýðingafræði, kvikmyndafræði og kynjafræði. Af-

nám skila á milli há- og lágmenningar, sú hugmynd að bókmenntir séu aðeins texti á 

meðal texta og krafan um þverfagleika ýta undir þessa þróun.  

Í fyrirlestri Ástráðs má greina ákveðna togstreitu. Hann reynir að sýna lit gagnvart 

þessum nýju greinum en á að sama skapi bágt með að leyna því, að þegar öllu sé á 

botninn hvolft þyki honum mest varið í hina gömlu hámenningu: bókmenntirnar. Þetta 

krump kemur fram strax í titli fyrirlestrarins — „Menningarfræði í ljósi bókmennta: 

Hugsað um ,nýtt‘ rannsóknasvið“ — enda fer töluvert púður í að réttlæta hann. 

Menningarfræði er ekki ný af nálinni, áréttar Ástráður; sem dæmi um eldri menning-

arfræði fjallar hann örlítið um fyrirlestur Gests Pálssonar, „Lífið í Reykjavík“ undir 

lok 19. aldar en víkur því næst að stöðunni rétt fyrir aldamótin 2000: 

Lítill vafi leikur á því að menningarfræði eigi eftir að sækja í sig veðrið hér á landi sem 

annarstaðar á næstu árum. Því er áríðandi að huga að móttökustöðvum hér; velviljuðum, 

forvitnum en gagnrýnum viðtökum — og það er ekki úr vegi að bókmenntafræðingar láti 

þar til sín heyra, því ef eitthvað virðist öðru fremur vera hinumegin á voginni sem sýnir 

mikilvægi menningarfræðinnar; þá eru það bókmenntir og þar með bókmenntafræðin; þau 

eru léttvæg fundin og sveiflast upp (til himins?) en jarðarmegin [h]allar á menningarfræð-

ina. Enda sýnist manni stundum sem bókmenntafræðingar séu sumir á hröðum flótta úr her-

búðum sínum yfir í hinn nýja liðsafnað — skiptir þá væntanlega litlu þótt bent sé á að góðir 

bókmenntafræðingar hafi alltaf verið menningarfræðingar — og svei mér þá ef dauði bók-

menntanna liggur ekki í loftinu; að minnsta kosti mætti ætla að hafinn sé hægur dauðdagi 

bókmennta eins og það fyrirbæri hefur virkað á síðustu öldum — kulnun í ætt við lýsingu 

Gests Pálssonar sem vitnað var til. (Raunar má sjá fyrir sér hliðstæða hrörnun sagnfræði og 

heimspeki af völdum þessa nýja skrímslis sem er að fæðast, en ég læt öðrum eftir þær 

áhyggjur að sinni).174  

                                                 
174  Ástráður Eysteinsson, „Menningarfræði í ljósi bókmennta. Hugsað um ,nýtt‘ rannsóknasvið“ í 

Umbroti, 432. 
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Það þarf ekki annað en skoða setningaskipan í tilvitnuninni til að skynja taugaveiklun-

ina sem liggur í loftinu. Sem fyrr segir er Ástráður háskólamaður í húð og hár, núver-

andi forseti Hugvísindasviðs; einstaklingur sem velst til stjórnunarstarfa en gegnir 

jafnframt ríku miðlunarhlutverki sem bókmenntafræðingur og þýðandi. Hann yfirgef-

ur ekki skipið. Tekin hafa verið af öll tvímæli um að Ástráður var tilbúinn að taka þátt 

í hinum póstmóderníska leik; að sama skapi sér hann blikur á lofti, eins og fyrirlestur 

á Hugvísindaþingi leiðir í ljós.  

 „Menningarfræðin hefur snúist gegn hugmyndum um bókmenntaleika og sjálfstæði 

listaverksins,“ (447) skrifar Ástráður. Hún er eins og ný upplýsing eða jafnvel vís-

bending „um að hugsjón endurreisnarinnar um heildstæðan skilning á umhverfi 

mannsins gangi nú í endurnýjun lífdaga“ (430). Ástráður reynir að sýna hlutdeild bók-

menntafræðinnar í þessari nýju upplýsingu en það er eitthvað örvæntingarfullt við til-

raunir hans. Neðst í tilvitnuninni löngu hér að ofan er vísað til menningarfræðinnar 

sem „þess nýja skrímslis sem er að fæðast“. Þetta er nógu stuðandi út af fyrir sig; 

þegar nánar er að gáð virðist Ástráður vitna undir rós til ritsmíðar sem ljær 

umræddum orðum enn meiri þunga.  

 Fyrsta Hugvísindaþing Háskóla Íslands var haldið dagana 18.–19. október 1996. 

Þrjátíu árum fyrr upp á dag hófst önnur ráðstefna þar sem síðasti fyrirlesari lauk máli 

sínu með myrkum orðum, dularfullum skilaboðum sem þegar hefur verið vitnað til og 

höfðu yfir sér biblíulegan spámannsanda enda áttu þau eftir að ráða ýmsu um þróun 

hugvísindanna á 20. öld.  

Et qu’il y a là un type de question, disons encore historique, dont nous ne faisons aujour-

d’hui qu’entrevoir la conception, la formation, la gestation, le travail. Et je dis ces mots les 

yeux tournés, certes, vers les opérations de l’enfantement; mais aussi vers ceux qui, dans 

une société dont je ne m’exclus pas, les détournent devant l’encore innommable qui 

s’annonce et qui ne peut le faire, comme c’est nécessaire chaque fois qu'une naissance est à 
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l’œuvre, que sous l’espèce de la non-espèce, sous la forme informe, muette, infante et terri-

fiante de la monstruosité.175 

Í þýðingu Garðars Baldvinssonar boðaði barnsfæðingin — hin ónefnanlega spurning 

sem Jacques Derrida vísar til í lok fyrirlestursins við Johns Hopkins University árið 

1966 — komu sína „í formlausri, hljóðri, hvítvoðungslegri og hrollvekjandi mynd 

ófreskjunnar“.
176

 Ástráður fer að mörgu leyti nær frumtextanum: Samkvæmt orðabók 

er monstruosité „hryllingur, viðurstyggð; skepnuskapur . . .  afmyndun; vansköpun“
177

 

en er vitanlega dregið af skrímsli, un monstre.   

 Hvert var skrímslið árið 1966: tungumálið? Á meðan fæðingarhríðir póststrúktúral-

ismans stóðu yfir var það sannarlega alltumlykjandi. „Það var á þessari stundu sem 

tungumálið flæddi yfir vettvang hinna fjölþættu spurninga,“ segir Derrida í fyrirlestri 

sínum líkt og áður var rakið, „á þessari stundu sem allt, í fjarveru miðju eða upphafs, 

varð að orðræðu… “
178

 Þrjátíu árum eftir að „skrímslið“ gerði nútímabókmenntafræði 

mögulega snýst það gegn henni, svo óbein skírskotun Ástráðs sé til lykta leidd. Hver á 

þá að koma bókmenntafræðinni til bjargar? Enn á ný má greina óm póststrúktúralísku 

kanónunnar:   

Ég held að öllum sé ljóst hvert ég er að fara og því má nú spyrja: Hafa bókmenntafræðingar 

vanrækt rannsóknir á hinni fjölbreytilegu menningarfræði bókmennta? Þróunina má svolítið 

ráða af lykilstöðu tveggja fræðimanna í umræðu síðustu áratuga, Rússans Mikhails Bakhtin 

og Þjóðverjans Walters Benjamin.179  

Ástráður rekur þátt Benjamins en snýr sér síðan að sovéska fræðimanninum:  

Kenningar Bakhtins byggjast að sínu leyti einnig á slíkum tengslaskilningi, eða samræðu, 

svo notað sé eitt af eftirlætishugtökum hans, sem fram fer milli fortíðar og nútíðar jafnt sem 

milli ólíkra aðila í öllum tjáningarmáta. Tungumálið hreinlega iðar af slíkri samræðu og 

sérstaklega mál bókmenntanna, þar sem Bakhtin telur koma svo glöggt fram að orðið sé líkt 

                                                 
175  Jacques Derrida, „La structure, le signe et le jeu dans le discours des sciences humaines“ í 

L’écriture et la différence (Paris: Seuil, 1994[1967]), 428.  
176  Sjá fyllri útgáfu af þýðingu Garðars og frekari umfjöllun um orð Derrida í öðrum kafla ritgerðar 

minnar. 
177  Frönsk-íslensk orðabók, ritstj. Þór Stefánsson o.fl (Reykjavík/París: Örn og Örlygur/Dictionnaires 

Le Robert, 1995), 714. 
178  Jacques Derrida, „Formgerð, tákn og leikur“, 132. 
179  Ástráður Eysteinsson, „Menningarfræði í ljósi bókmennta“, 445. 
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og vegamót þar sem mismunandi hættir samfélagsskilnings og notkunar takast á og ræða 

saman.180 

Rétt eins og Kristeva ætlaði Bakhtín forðum að tengja strúktúralisma og táknfræði við 

hina nýju, póststrúktúralísku tíma — þannig er nú gefið í skyn að hugmyndir hans og 

Benjamins geti brúað bilið sem hefur myndast á milli hinnar „nýju“ menningarfræði 

og „gömlu“ greinanna, en til þeirra telst ekki aðeins heimspeki og sagnfræði, 

samkvæmt Ástráði heldur jafnframt bókmenntafræði póststrúktúralísku 

arfleifðarinnar.  

 Róm var ekki felld á einum degi, stóð á krítartöflu Keisarans síðustu helgina sem 

staðurinn hafði opið við Hlemm. Að sama skapi er óþarfi að fjölyrða um það sem hér 

blasir við: Bókmenntafræði á þeim forsendum sem hún hafði verið stunduð síðan á ní-

unda áratugnum var liðin undir lok. Smám saman hafði hún snúist gegn sjálfri sér, út-

vistað aðferðafræði sinni og orðið eigin stórsögu að bráð.  

 

  

                                                 
180  Ibid., 446. 
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3. Mikli tími og tímarými  

Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands ýtir úr vör ritröðinni Þýðingar árið 2003; 

tveimur árum áður hóf Ritið: Tímarit Hugvísindastofnunar Háskóla Íslands göngu 

sína. Þýðingar og túlkanir á erlendum fræðitextum innan hugvísindanna, sér í lagi 

bókmenntafræðinnar, færast í auknum mæli yfir á þennan vettvang eftir aldamót. 

Margboðuð endurútgáfa á enduskoðuðum Hugtökum og heitum í bókmenntafræði 

lætur á sér standa, tími kanónískra safnrita á borð við Spor í bókmenntafræði 20. aldar 

virðist liðinn og Heimur skáldsögunnar (2001) í ritstjórn Ástráðs Eysteinssonar eins 

konar svanasöngur bókmenntafræðilegrar umfjöllunar um skáldsöguna, a.m.k. eins og 

hún var stunduð á blómaskeiði nútímabókmenntafræði hérlendis.  

Að sama skapi mætti ætla að fyrirlestur núverandi forseta Hugvísindasviðs á Hug-

vísindaþingi árið 1996 hafi borið árangur. Meðal útgefinna rita hjá Þýðingum eru 

Fagurfræði og miðlun: Úrval greina og bókakafla (2008) eftir Walter Benjamin í rit-

stjórn Ástráðs; nokkrum árum fyrr litu fyrstu íslensku þýðingar á verkum Bakhtíns, 

Orðlist skáldsögunnar: Úrval greina og bókakafla (2005) dagsins ljós í sömu ritröð. 

Urðu þýðingarnar til þess að brúa gjána á milli bókmenntafræðinnar og nýrra greina á 

borð við menningarfræðina líkt og Ástráður leyfði sér að vona? Hingað til hafði um-

fjöllun um sovéska hugsuðinn einskorðast nær algerlega við bókmenntafræði hérlend-

is en nú var fagið komið í tilvistarkreppu. Útgáfa með fyrstu þýðingum á textum 

Bakhtíns var sannarlega tímabær en hvar staðsetti Bókmenntafræðistofnun hann í 

ölduróti hugvísindanna við upphaf 21. aldar?  

Eins og sjá má togaði hin kanóníska miðja Bókmenntafræðistofnunar Bakhtín aftur 

til sín við upphaf 21. aldarinnar, að þessu sinni á nýjum og óvæntum forsendum sem 

raktar verða í næsta kafla. Að svo stöddu höldum við út á jaðarinn. Áherslan í síðustu 

köflum hefur verið á karnival-gróteskuna og margröddun en hvað með umfjöllun 
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Bakhtíns um tímann og frásagnargreinarnar? Hvort tveggja var honum hugleikið en 

rataði ekki í fræðilega umræðu á Íslandi fyrr en líða tók á tíunda áratuginn.  

 

* 

Þjóðarbókhlaðan tók til starfa árið 1994 og leiddi til forvitnilegrar þróunar, eins og 

Sigurður Gylfi Magnússon rakti í útvarpsviðtali nýverið.
181

 Hann saknaði opinnar og 

gagnrýninnar samræðu innan háskólasamfélagsins; líkt og svo margir sem sneru heim 

úr framhaldsnámi á tíunda áratugnum rakst Sigurður Gylfi á veggi innan Háskóla Ís-

lands — en síðar á fólk sem hafði sömu sögu að segja: í kaffiteríu, á handritadeild eða 

göngum Þjóðarbókhlöðunnar nýju. Úr varð þverfaglegur vettvangur sjálfstætt starf-

andi fræðimanna sem hlaut nafnið ReykjavíkurAkademían árið 1997 og fékk sama-

stað í JL-húsinu ári síðar.  

 Á árabilinu 2002–2003 kemur út ævisaga Stephans G. Stephanssonar í tveimur 

bindum
182

 en í kjölfarið stingur höfundur bókarinnar, Viðar Hreinsson, niður penna í 

Lesbók Morgunblaðsins. Viðar hefur lengi verið hluti af ReykjavíkurAkademíunni og 

greinin ber þess merki. Hún heiti því uppörvandi nafni „Ekkert er algjörlega dautt“, 

fjallar um aðferðir og vinnubrögð við ritun ævisagna og er augljóslega innblásin af 

hræringum utan Háskóla Íslands, t.a.m. einsögurannsóknum Sigurðar Gylfa.  

Margar heimildir höfðu á sögutíma takmarkaða merkingu í vitund manna og rata sjaldnast í 

hefðbundin sagnarit. Smáatriði öðlast nýja merkingu í heildarmynd sem er víðtækari en 

virðast mætti við fyrstu sýn. Í upphafningu hins smáa felst andóf gegn þeirri smættun sem 

felst í hinum stærri dráttum hefðbundinnar sagnaritunar. 

Nýtt líf smáatriða, sú hugsun er frá Rússanum Mikhail Bakhtin. „Ekkert er algerlega 

dautt, sérhver merking á sína heimkomuhátíð“ er með því síðasta sem hann sagði. Bakhtin 

sagði að síðasta orðið væri ekki til, frekar en hið fyrsta, í punktum um aðferðafræði fyrir 

hugvísindi sem hann hripaði niður rétt áður en hann dó veturinn 1975. „Vandi hins mikla 

tíma“ eru allra síðustu orð hans. „Hinn mikli tími“ er gagnkvæmur skilningur alda og ár-

                                                 
181  Sigurður var gestur Ævars Kjartanssonar og Fríðu Bjarkar Ingvarsdóttur í Íslensk menning —  

 gætum við gert betur? Þátturinn var sá fimmtándi í röðinni, frumfluttur 25. maí 2012. Hann má  

 nálgast á hlaðvarpi ruv.is (hér 00:11:00–00:14:50, síðast skoðað í nóv., 2014).  
182  Fyrra bindi nefnist Landneminn mikli en hið síðara Andvökuskáld, útg. Bjartur.  
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þúsunda, milli þjóða og menningarsvæða, samsett og flókin eining alls sem mannlegt er. 

Við eigum stöðugar samræður við fortíð og framtíð og viðburðir eru aldrei endanlegir. Eilíf 

endurnýjun í nýju og nýju samhengi, segir Bakhtin. Hinn mikli tími er óendanleg samræða 

þar sem engin merking deyr. Tímar tengjast í samkennd þar sem fjarlægð og nánd vegast á. 

Samræður sagnritara við heimildir skapa nýja merkingu í nýju samhengi, setja spor til fram-

tíðar.183 

Hér er af mörgu að taka. Athygli vekur að enn einn fræðimaður í mótbyr skuli sækja 

innblástur til sovéska hugsuðarins. „Samræðuhugmynd Bakhtins hefur verið leiðarljós 

mitt við ritun þessarar ævisögu“
184

 skrifar Viðar í eftirmála síðara bindis um Stephan 

G. Þar er á ný vitnað til hinna svokölluðu hinstu orða
185

 — „Ekkert er algjörleg dautt, 

sérhver merking á sína heimkomuhátíð“; — setningu sem kemur svo oft fyrir í skrif-

um Viðars að maður freistast til að líta á hana sem credo. Í eftirmálanum leggur hann 

jafnframt út af fyrstu skrifum Bakhtíns. Viðar verður þannig fyrstur íslenskra fræði-

manna til að gera sér mat úr þessum tveimur mikilvægu skeiðum á ferli Sovétmanns-

ins: æskuverkum hans og síðustu hugleiðingum. Við þetta hefði mátt halda að nýju lífi 

væri blásið í Bakhtínrannsóknir hérlendis.  

 Ástráði og Viðari er báðum hugleikið hvernig Bakhtín tekst að láta ólíka heima 

jafnt sem fortíð, nútíð og framtíð skarast. Þetta stefnumót á sér stað í og á forsendum 

tungumálsins, samkvæmt Ástráði og ráðandi túlkun í nútímabókmenntafræði. Frá 

Sporum til Tvímæla blasir aftur á móti við að þessi orðræðubundni skilningur endar í 

besta falli í póstmódernískum leik — í versta falli blindgötu: orðræða á forsendum 

orðræðunnar, tilvísun í tilvísun, neðanmálsgrein um neðanmálsgrein. Athygli vekur að 

tungumálið kemur ekki við sögu í orðum Viðars sem vitnað var til hér að framan. Þess 

                                                 
183  Grein Viðars birtist í Lesbók, 17. apríl 2004, 8–9.  
184  Andvökuskáld, 429. 
185  Svo ítrustu smásmygli sé gætt: Það er mótsagnarkennt að tala í sömu andrá um að ekkert síðasta orð 

sé til og vitna því næst til þess allra síðasta sem einhver skrifaði — og sérlega áhættusamt í ljósi 

þess að um Bakhtín er að ræða; raunin er sú að nokkrar blaðsíður hafa bæst aftan við höfundar-

verkið eftir útkomu bókarinnar sem Viðar styðst við. Hann vitnar í Speech Genres & Other Late 

Essays, þýð. Vern W. McGee, ritstj. Caryl Emerson o.fl. (Austin: University of Texas Press, 1986), 

n.t.t. stílabækur og laus blöð úr fórum Bakhtíns sem safnað er saman undir heitinu „Towards a 

Methodology for the Human Sciences“. Í sjötta bindi heildarverksins á rússnesku hafa sex síður 

(434–439) bæst við lokapunktinn sem settur var í ensku þýðingunni.  
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í stað vísar hann í mikla tíma (bolshoj vremja): „,Hinn mikli tími‘ er gagnkvæm-ur 

skilningur alda og árþúsunda, milli þjóða og menningarsvæða, samsett og flókin 

eining alls sem mannlegt er.“ Takið eftir: Hér er mannlegt ekki pakkað inn í gæsa-

lappir líkt og hjá Kristevu, Derrida, Ástráði et al. Skömmu síðar talar Viðar um tíma-

bil „sem tengjast í samkennd þar sem fjarlægð og nánd vegast á“. Það mætti halda að 

runnin væri upp dögun á öld Vatnsberans. 

 Bakhtín auðveldaði hugvísindunum að fjalla um merkingu að nýju; orðið kemur 

t.d. fimm sinnum fyrir í löngu tilvitnuninni í Viðar hér að framan. Formalistar höfðu 

kippt því út af rannsóknarsviði bókmenntafræðinnar á fyrstu áratugum 20. aldar; í 

ljósi þess að merking er huglæg og mannmiðuð taldist hún til þeirrar þýsku hughyggju 

og húmanisma sem form-, strúktúr- og síðar póststrúktúralistar snerust unnvörpum 

gegn. Á ferli sínum tókst Bakhtín aftur á móti að þróa eitthvað sem Galin Tihanov tel-

ur „Bakhtin’s most important claim to still being our contemporary today“
186

 og nefn-

ir humanism without subjectivity eða húmanisma án huglægni. Í lokaorðum greinar 

sinnar um viðtökusögu á verkum sovéska hugsuðarins og mikilvægi hans á okkar 

dögum kemst Tihanov svo að orði:  

In the mature and late writings we find an odd Bakhtinian humanism, decentered, seeking 

and celebrating alterity rather than otherness (in Kristeva’s distinction), and revolving not 

around the individual but around the generic abilities of the human species to resist and en-

dure in the face of natural cataclysms and in the face of ideological monopoly over truth. 

Bakhtin is probably the single most gifted and persuasive exponent in the 20th century of 

that particular strain of humanism without a belief in the individual human being at its core, 

a distant cosmic love for humanity as the great survivor and the producer of abiding and re-

curring meaning that celebrates its eventual homecoming in the bosom of great time. In the 

Rabelais book this new decentered humanism takes on the form of a seemingly more hard-

ened cult of the people, but even there it is premised on an ever changing, protean existence 

of the human masses that transgresses the boundaries between bodies and style registers 

and refuses stable identifications other than with the utopian body of humanity at large. 

 This new brand of decentered humanism without subjectivity is Bakhtin’s greatest dis-

covery as a thinker and the source, so it seems to me, of his longevity on the intellectual 

                                                 
186  Galin Tihanov, „Mikhail Bakhtin“, 57. 
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scene where he sees off vogue after vogue, staging for each new generation of readers the 

magic of proximity without empathy, of optimism without promise or closure.187 

Hér, líkt og í skrifum Viðars Hreinssonar, opnast víðáttur. Í eftirmála ævisögunnar um 

Stephan G. vitnar Viðar sem fyrr segir ekki aðeins til síðustu heldur jafnframt einna 

fyrstu hugleiðinga sem varðveist hafa úr fórum sovéska fræðimannsins. „Bakhtín 

sagði að það væri ólíft í heimi kenninganna“,
188

 skrifar hann með tilvísun til handrits 

frá þriðja áratugnum, „Nálgun á heimspeki verknaðarins“:   

Með því átti hann ekki við að þær væru óþarfar heldur mættu þær ekki umlykja hinn marg-

slungna vef sem lífið er. Stephan hafði líka vantrú á kenningum og sagði þær álög „stein-

gerðra orðtaka“. Sjálfur átti hann í stöðugum samræðum við samtíð sína. Bókleg iðja hans 

var ekki síst nýsköpun, vel heppnuð glíma við að fella hugmyndir um samfélag og heim-

speki í íslensk orð og hendingar. Hann mótaði sér heilsteypta lífssýn sem kalla mætti mann-

gildishyggju og byggðist á mannhelgi. Um leið lagði hann rækt við sjálfsmynd bóndans 

sem orti sér til hugarhægðar. Hugmyndir hans vísa þó um margt til framtíðar. Verkatrú hans 

byggðist á því að störfin hefðu merkingu, væru skapandi frekar en hugsunarlaust erfiði, í 

anda hugmynda sem heimspekingurinn Hannah Arendt setti fram um miðja 20. öld. „Komi 

í ljós að verkþekking og hugsun hafi skilið að skiptum að fullu, verðum við hjálparvana 

þrælar verkkunnáttunnar frekar en vélanna, hugsunarlausar verur sem eiga allt sitt undir 

hverjum þeim uppfinningum sem eru tæknilega mögulegar, sama hve banvænar þær eru,“ 

sagði Arendt.189 

Hér má sjá hvernig Viðar fléttar saman aðskilin tíma- og menningarskeið, leysir upp 

andstæður (fræðin — lífið, bóndi — heimsborgari) og leiðir að borðinu ólíka hugsuði. 

Greina má andblæ þess síðasta og hins fyrsta sem Bakhtín skrifaði en að sama skapi 

er tónninn þjóðlegur. Undirliggjandi er gagnrýni á nauð- og vélhyggju, slík mark-

hyggja er ekki samþykkt sem fylgifiskur þess nýjasta í fræðunum líkt og ýjað var að í 

Hugtökum og heitum og Sporunum — framsýnin er nú fólgin í því að finna merkingu 

í iðju sinni. Þessar áherslur er þegar að finna í Skírnisgrein Viðars frá 1999, „Íslenska 

                                                 
187  Ibid., 57–58.  
188  Viðar Hreinsson, Andvökuskáld, 429. Setninguna úr „Nálgun á heimspeki verknaðarins“ sem vísað 

er til mætti e.t.v. þýða: „Ég, tilvera mín og lífsins augnablik rúmast vart innan fræðilegrar heims-

myndar sem ekki gerir ráð fyrir þeirri ábyrgð er felst í einstaklingsbundnum, sögulegum verknaði.“ 

Um mikilvægi verknaðarins (rússn. akt) og ábyrgðar (otvetstvennost) einstaklingsins er fjallað í 

fyrri hluta BA.-ritgerðar minnar (8–50). Viðar sækir tilvitnun sína sem fyrr segir í „Towards the 

Philosophy of the Act“, þýð. og ritstj. (ásamt Michael Holquist) Vadím Líapunov (Austin: Univers-

ity of Texas Press, 1993), 8–9. Þýðing mín er unnin upp úr fyrsta bindi rússneskrar heildarritraðar á 

verkum Bakhtíns, 12–13.  
189  Viðar Hreinsson, Andvökuskáld, 429–430. 



 119 

akademían: Kotungar í andófi.“
190

 Hann leggur áherslu á manngildishugsjón Stephans 

G. og freistandi væri að heimfæra hana upp á ævisagnaritarann sjálfan.  

 Þessu tali er aftur á móti nokkuð skakkskotið á póstmódernískum tímum. Árið 

1997 skrifaði Kristján Kristjánsson tíu greinar undir yfirskriftinni „Tíðarandi í aldar-

lok“. Hermann Stefánsson hafði nokkuð til síns máls þegar hann benti á, að: 

Íslenskur póstmódernismi varð ekki til fyrr en með greinaflokki Kristjáns Kristjánssonar 

um hann í Lesbók Morgunblaðsins. Það hafði jú verið ymprað á honum áður en ekki í þeim 

tilgangi að láta hann hverfa. Hann hvarf ekki heldur birtist, flykktist að úr öllum skúma-

skotum. Greinaflokkur Kristjáns skapaði umræðu um vandann og renndi einnig stoðum 

undir vandann sem hann greinir.191  

Eins og þegar hefur verið rakið átti Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands ekki lít-

inn þátt í að festa þann skilning í sessi sem Kristján réðst gegn. Kannski er það m.a. af 

þeim ástæðum sem samsvörun við íslenska bóndann verður svona rík hjá þeim sem 

standa fyrir utan þetta samhengi. Íslenska akademían — ReykjavíkurAkademían. 

Meðal hinna sjálfstæðu og óháðu fræðimanna í JL-húsinu skýtur orðinu einyrki víða 

upp kollinum og einsaga — rannsóknir sem grundvallast þegar öllu er á botninn 

hvolft á dagbókum íslenskra bænda — verður helsta framlag akademóna til hugvís-

indaumræðunnar.  

 Þá er forvitnileg tilviljun að í sömu Lesbók og Viðar birtir „Ekkert er algjörlega 

dautt“ er viðtal við Oddnýju Eiri Ævarsdóttur og Eirík Guðmundsson. Bæði eru um 

þessar mundir að stíga sín fyrstu skref sem útgefnir rithöfundar og bækur þeirra koma 

út í Svörtu línunni hjá Bjarti — ritröð helguð verkum „á mörkum tveggja eða fleiri 

                                                 
190  Viðar Hreinsson, „Íslenska akademían: Kotungur í andófi,“ Skírnir 173 (1999). Í æskuverkum 

sínum andæfir Bakhtín teoretízm eða kerfishyggju, hvaða nöfnum sem hún kann að nefnast; í um-

ræddri grein gerir Viðar slíkt hið sama um leið og hann varar við að menn láti sitja við efann eða 

vísi til þess sem er almennt. Þess í stað leiðir Viðar til öndvegis íslensku akademíuna, þ.e. „menn-

ing og lífsspeki sveitafólks sem las, hugsaði sjálfstætt og kom fyrir sig orði á ögrandi hátt.“ (256) 

Lífsafstaða og andóf sveitafólks er tekin til umfjöllunar út frá Stephan G., Halldóri Laxness og 

skáldinu Bill Holm. Í lok greinarinnar varar Viðar við andstæðu viðhorfi, þ.e. hlutgervingu í nútíð 

og þátíð: „Drottnun hlutgervingarinnar hefir ríkt lengi, þörf er á því að mismunur og fjölbreytni fái 

að blómstra í friði, því friður er ,ástand mismunar án drottnunar, þar sem hið ólíka á hlutdeild hvað í 

öðru.‘“ (Ibid.) Hér er vísar til Theodors Adornos en Viðar getur þess neðanmáls að þessar hugleið-

ingar „hafi einnig sótt nokkra næringu til [Georgs] Simmel og hugmynda Bakhtins.“ (Ibid.) 
191  Hermann Stefánsson, „Um hesta, hættuleg sæti og hringekjur“, Lesbók, 24. nóv. 2001, 7.   
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bókmenntagreina“. Í Opnun kryppunnar og verkum Oddnýjar sem fylgdu í kjölfarið 

er einmitt að finna svipaða löngun og hjá Viðari; á samhljómi milli sveitarinnar og al-

þjóðlegrar fræða- eða skáldskapariðkunar — samstillingu bókvitsins, verkvitsins og 

brjóstvitsins. Þá hljóta Oddný og Eiríkur að teljast í fararbroddi þeirrar bylgju sem í 

þessum skrifuðu orðum sér ekki fyrir endann á, þ.e. ævisögulegum skrifum íslenskra 

rithöfunda á nokkuð öðrum forsendum en áður. Bæði hlutu framhaldsmenntun innan 

hugvísindanna og bindast franska skólanum nánum böndum, meistararitgerð Eiríks 

nefnist „Gefðu mér veröldina aftur: um sjálfsævisöguleg skrif Íslendinga á átjándu og 

nítjándu öld með hliðsjón af hugmyndum Michels Foucault“ en Oddný stundaði fram-

haldsnám í heimspeki í París, m.a. hjá Derrida. Með svipuðum hætti og aðferðafræði 

Viðars eru skrif þeirra í veigamiklum atriðum á skjön við það sem Foucault eða 

Derrida boðuðu, a.m.k. í þeim skrifum sem síðar urðu grundvöllurinn að póststrúktúr-

alísku kanónunni (a.m.k. eins og hún er kynnt í námsbókum og kennslu við Háskóla 

Íslands). Við nálgumst með öðrum orðum óðfluga tíðaranda dagsins í dag — póst-

rómantískan, transhúmanískan eða hvað svo sem menn munu á endanum sammælast 

um að kalla hann. 

 BA.-ritgerð Viðars Hreinssonar frá 1980 er nánast marxísk greining á skáldsögu 

eftir Þorstein frá Hamri; í meistararitgerð frá Kaupmannahafnarháskóla um 14. aldar 

sögur (einkum Fornaldarsögur Norðurlanda og Grettlu) níu árum síðar hafa Paul 

Ricœur og Bakhtín leyst Marx, Trotskí og Györgys Lukàcs af hólmi — þrjár greinar 

unnar upp úr MA.-ritgerðinni 1990–1992 koma fræðimanninum síðan á kortið hér-

lendis.
192

 Líkt og þróunin frá marxisma til nútímateoríu á níunda áratugnum bera skrif 

Viðars á þeim tíunda tíðarandanum glöggt vitni en jafnframt er hann að móta sína 

braut. Ekki er stuðst við póststrúktúralisma eins og stefnan þróaðist út frá andhúman-

                                                 
192  Greinarnar þrjár eru „Hetjur og fífl úr Hrafnistu“ TMM 2 (1990), „Göngu-Hrólfur á galeiðunni“  

 Skáldskaparmál 1 (1990) og „Hver er þessi Grettir?“ Skáldskaparmál 2 (1992).  



 121 

ískum áherslum heldur Ricœur og Bakhtín mínus Kristevu, þ.e. hugsuði sem þegar 

öllu er á botninn hvolft rekja rætur sínar til Kants, þýskrar hughyggju, túlkunar- og 

fyrirbærafræðinnar. Þetta er öðrum þræði afturhvarf til hins húmaníska arfs hugvís-

indanna.    

 Þá er fróðlegt að skoða þessar hugleiðingar um Íslendingasögur í samhengi við 

gróskuna innan bókmenntafræðinnar hér á landi á síðari hluta níunda áratugarins og í 

upphafi þess tíunda. Viðar kemur í kjölfar Helgu Kress og Halldórs Guðmundssonar, 

tekur mið af skrifum þeirra um Bakhtín og birtir tvær greina sinna í Skáldskaparmál-

um. Líkt og þau dregur hann Sigurð Nordal og áherslur íslenska skólans í efa en í stað 

karnival-gróteskunnar notar Viðar skilning sovéska hugsuðarins á blöndun (rúss. gí-

brídízatsíja, e. hybridization) til að stokka upp viðteknar hugmyndir um frásagnalist 

fornsagna. Fornaldarsögur Norðurlanda þykja gjarnan ómerkari en Njála og aðrir 

hápunktar í sagnalist 13. aldar þar eð efniviðurinn er fenginn úr aðskildustu áttum og 

atburðarás á köflum ævintýraleg, sögurnar fullar af yfirnáttúrulegum atburðum o.s.frv. 

Með hugmyndir Ricœurs um mímesis eða eftirlíkingu að leiðarljósi fjallar Viðar um 

ólíkt samband höfunda við söguefnið á 13. og 14. öld — en siglir jafnframt í kjölfar 

íslenskra fræðimanna sem fjallað höfðu um Bakhtín, eins og sjá má.  

Með orðfæri Ricœurs mætti segja að 14. aldar höfundar róti oft nokkuð kröftuglega upp í 

setlögum tímans. Þetta er annað en er á ferðinni í klassískum 13. aldar sögum, því þær eru 

enn tiltölulega bundnar af efninu, en höfundar þeirra gátu notfært sér hliðstæður milli 

tveggja tíma til að koma á framfæri boðskap til samtíma síns. En þeir umturnuðu ekki efn-

inu til þess. Hin mímetíska nánd 13. aldar þrengdi möguleikana á hreinum skáldskap, en 

kom ekki í veg fyrir merkingarauka, að merkingarmöguleikar þess efnis sem fyrir hendi var 

væru nýttir. Þegar kom fram á 14. öld voru möguleikarnir orðnir allmiklir og afar þroskuð 

frásagnarhefð að baki, sem stóð undir góðu verklagi. Þá er jafnvel hæpið að tala um merk-

ingarauka, heldur frekar þróun í átt til skáldskapar sem í æ meira mæli hvíldi í sjálfum sér.  

 Í 14. aldar sögum eru sögumenn eins og áður segir miklu ágengari, þeir taka opinskárri 

afstöðu til efnisins og láta jafnvel hinn rómaða hlutlæga stíl sigla sinn sjó. Þarna er einmitt á 

ferðinni aukin skáldskaparvitund, möguleikinn á að ummynda efnið í hendi sér í enn ríkara 

mæli en áður tíðkaðist. 14. öldin er nýtt blómaskeið í íslenskri sagnaritun, skeið skáld-

skaparvitundarinnar. (86) 
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Hér má sjá hvernig afstaða sögumanns umpólar à la Kress viðtekinni sýn á fagurfræði 

fornsagnanna (afstöðu til hlutlægni í stíl, o.s.frv.) og skáldskaparvitund er vitanlega 

næsti bær við skáldsöguvitund Halldórs Guðmundssonar. Þá er samanburður Viðars á 

hetjum Íslendingasagna við fyrstu, stóru skáldsagnarpersónur vestrænnar bókmennta-

sögu ekki úr lausu lofti gripinn. „Grettir er svo umkomulaus hetja að helst verður til 

don Kíkóta jafnað“, eins og hann hefur eftir Guðmundi Andra Thorssyni.
193

 Skoðum 

þetta ögn nánar.   

„Í skrifum sínum um skáldsöguna á fjórða áratugnum opnar Bakhtín nýtt rann-

sóknarsvið“, skrifar Benedikt Hjartarson í inngangi að Orðlist skáldsögunnar:  

Í hefðbundnum bókmenntasöguritum á borð við The Rise of the Novel eftir Ian Watt og 

Roman des origines et origines du roman eftir Marthe Robert er saga skáldsögunnar jafnan 

rakin aftur til Don Kíkóta eða Robinson Crusoe. Tilurð hennar er ýmist tengd uppbroti 

skáldsögunnar á riddarasagnahefð miðalda eða breyttri heimsmynd, þjóðfélagsgerð og vís-

indahyggju borgaralegs nútímaþjóðfélags. Bakhtín rekur rætur skáldsögunnar aftur á móti 

allt aftur til Forngrikkja… 194 

Hvað með Íslendingasögur? Eins og Halldór Guðmundsson ýjaði að og Viðar tekur til 

frekari umfjöllunar er ýmislegt í fari söguhetja sagnanna sem minnir meira á skáld-

sagnapersónur en hetjur epíkurinnar. Þessi togstreita endurspeglast ekki síst í spenn-

unni sem skapast á milli sögupersóna og frásagnargreinarinnar sem þær tilheyra. 

Viðar tekur dæmi af Gretti Ásmundarsyni. Líkt og höfundur Grettlu fær hann hetju-

siðferðið sem 13. aldar bókmenntir greindu frá með móðurmjólkinni — hetjuhugsjón 

sem enginn fótur er lengur fyrir þegar komið er fram á ritunartíma sögunnar, 14. öld. 

Í stað þess að fylgja hefðinni fara höfundar á 14. öld að snúa upp á hefðina og þróa 

íróníska afstöðu til hennar. Eins og Viðar bendir á gerir höfundur Grettlu aðalsögu-

persónu sína að hetju í friðsælu bændasamfélagi — í þessu misræmi sýndar og 

reyndar er harmleikur Grettis m.a. fólginn. Hann passar viljandi ekki inn í bókmennta-

greinina sem honum hefur verið úthlutað, getur ekki fyllt upp í formið án þess að það 

                                                 
193 Sjá „Hver er þessi Grettir?“, 106 (nmgr. 43). 
194  Sjá 23–24. Inngangur Benedikts verður tekinn til frekari umfjöllunar í næsta kafla.  
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skvettist út fyrir, vísað sé enn og aftur til „Söguljóðs og skáldsögu“. Þessi merkingar-

auki sem Viðar nefnir svo er vitanlega náskyldur ábata mennskunnar: umfram-

vitneskja sem framkallast ekki aðeins í örlögum sögupersónunnar heldur jafnframt í 

sjónarhorni höfundar. Bakhtín setti sem fyrr segir fram svipaðar athugunir án þess að 

þekkja til Íslendingasagna en líkt og Helga, Halldór og Viðar benda á var þessi flókna 

beiting sjónarhorns þegar til staðar þar — í krafti þessarar frjóu úrvinnslu á 13. aldar 

hefð hófst samkvæmt þeim síðastnefnda nýtt blómaskeið í ritun sagnanna á 14. öld. 

Eru Íslendingasögur þá skáldsögur, Viðar?   

Þótt höfundar Grettlu, Áns sögu bogsveigis, Göngu-Hrólfs sögu og fleiri sagna séu engir 

Cervantesar og Rabelaisar, þá fengust þeir við endurmat hugmynda og endurnýjun tungu-

taks. Á 14. öld var hafin þróun að einhverju leyti hliðstæð þeirri sem náði hámarki í Evrópu 

200 árum síðar.195  

Vert er að minna á ummæli Halldór Guðmundssonar um skáldsöguna sem er „illskil-

greinanlega samkvæmt skilgreiningu“; í MA.-ritgerð sem Viðar skilar við Kaup-

mannahafnarháskóla ári áður en Halldór setur fram hugleiðingar sínar um skáld-

skaparvitund fram á prenti segir: „Sådan er alle tiders fortællinger, rationel irrational-

itet, paradokser og orden.“
196

 Í krafti þessarar opnu afstöðu sem Helga, Halldór, Viðar 

og fleiri námu af Bakhtín verður íslenskum fræðiheimi smám saman mögulegt að 

hugleiða frásagnir með öðrum hætti en áður. Í frásögn er mögulegt að gera hluti sem 

önnur framsetning á veruleikanum megnar ekki, núningur tíma og rýmis mótar hverja 

frásagnargrein í tímanna rás og nær að mati Bakhtíns hápunkti í skáldsögum Rabelais,  

Cervantesar, Dostojevskís o.s.frv. En hvað ef þessi skáldsöguvitund var þegar til 

staðar í fornsögunum, þróun sem rekja megi með samanburði á sögum 13. og 14. 

aldar? Myndu Íslendingasögur þar með öðlast tilkall til heimspekilegrar og 

hugmyndasögulegrar víddar sem ekki kom fram í Evrópu fyrr en löngu síðar?  

                                                 
195  Viðar Hreinsson, „Hver er þessi Grettir?“, 105. 
196  Viðar Hreinsson, „Alle tiders historier: Undersögelser i oldislandsk fortællekunst“, Institut for  

 litteratur videnskab, 217. Ritgerðin er til í einu, óskráðu eintaki á Árnastofnun. (Síðast skoðað í des.  

 2014).   
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Í hugmyndasögulegu ljósi er það sem þarna er á ferðinni afar merkilegt, umsnúningur á 

tengslum sjálfsveru (subjekt) og viðfangs (objekt). Í grófum dráttum má segja að í 13. aldar 

sögunum hafi efnið komið til höfundanna, án þess að þeir mættu hrófla of mikið við því, 

viðfangið hafði ákveðið vald gagnvart sjálfsverunni (höfundinum), í samræmi við það að á 

miðöldum var einstaklingurinn aðeins hluti af stærri heild, fjarri því að líkjast hinni hefð-

bundnu sjálfsveru nútímans (fyrrverandi!) sem er fyrst og fremst gerandi. Í 14. aldar sögun-

um er það höfundurinn sem sjálfsvera sem tekur sér ákveðið vald yfir efniviðnum, það vott-

ar þannig fyrir þeim einkennum sem ekki urðu ríkjandi í Evrópu fyrr en með upplýsing-

unni, best orðað af Descartes og Kant.197 

Þetta er ansi brött ályktun hjá Viðari, ónákvæm og sett fram í hálfkæringi. En að baki 

býr risavaxin spurning: Hvert er framlag Íslendingasagna til heimsbókmenntanna og 

vestrænnar hugmyndasögu?  

 Árið 1999 birtir Torfi H. Tulinius grein sem nefnist „Framliðnir feður: Um forn-

eskju og frásagnarlist í Eyrbyggju, Eglu og Grettlu.“ Í henni er að finna rökstudda 

nálgun á svipaðar spurningar og Viðar slengdi fram tíu árum fyrr. Í millitíðinni hafði 

sú skoðun frönsku annalistanna náð æ styrkari fótfestu í fræðilegri umræðu á Íslandi, 

að endurreisnin markaði ekki þau vatnaskil í vestrænni menningu sem áður var talið 

— sem dæmi koma listrænar frásagnir á þjóðtungu fram strax á 12. öld, eins og Torfi 

heldur til haga:   

. . . og því er full ástæða til að draga í efa fullyrðingar um að skáldsagan hafi ekki komið 

fram fyrr en á nýöld og velta því fyrir sér hvort skilyrði fyrir tilurð hennar hafi ekki þegar 

verið fyrir hendi í miðaldamenningu, og í framhaldi af því hvort Íslendingasögur séu ekki 

með fyrstu dæmum bókmenntagreinarinnar á Vesturlöndum.198  

Jafnframt er vísað til nýlegra rannsókna Joseph Harris o.fl. sem benda til þess, að 

helstu atburðir Íslendingasagna hafi átt sér stað á kristnitökutímanum fremur en við 

landnám. „Mitt innlegg í þessa umræðu er að tengja hana við hugtak Bakhtins“, skrif-

ar Torfi (310, fimmta aftanmálgrein) og á þar við hugmyndir sovéska hugsuðarins um 

tímarými (rúss. khronotop, dregið af grísku orðunum khronos og topos) frásagna.  

                                                 
197  Viðar Hreinsson, „Hver er þessi Grettir?“, 87. 
198 Sjá síðu 284 í umræddri grein sem birtist í Heiðin minni: Greinar um fornar bókmenntir, ritstj. 

Haraldur Bessason og Baldur Hafstað (Reykjavík: Heimskringla/Háskólaforlag Máls og menningar, 

1999), 284. Framvegis verður vísað til hennar með blaðsíðutali í meginmáli.  
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 Í grein frá 1992 sem nefndist „Rödd textans, rómur túlkandans: Um samræðurýni“ 

fjallaði Torfi um Bakhtín út frá Tzvetan Todorov, landa Júlíu Kristevu sem átti ekki 

síður þátt í að breiða kenningar sovéska hugsuðarins út í Frakklandi á sínum tíma.
199

 Í 

„Framliðnum feðrum“ frá 1999 kemur Bakhtín (og reyndar Todorov) við sögu á ný 

þegar Torfi ber Íslendingasögur saman við aðrar miðaldabókmenntir í því skyni að 

varpa ljósi á tímarými sagnanna. Hann staðnæmist við kristnitökuna.   

Það mætti því segja að kristnitakan gefi tímarými Íslendingasagna eiginleika sem gera þær 

einstakar meðal bókmenntagreina evrópskra miðalda. Í heimi þeirra búa persónur sem 

sagnaritarar líta jákvæðum augum, þar sem þær hafa lagt grundvöll að því samfélagi sem 

þeir búa í, auk þess sem þeir rekja sjálfir ættir sínar til margra þessara persóna. En þær eru 

líka heiðnar eða hálfkristnar og því siðferðislega margræðar. Af þessu verður tímarými Ís-

lendingasagna margslungnara og líklegra til að fæða af sér „skáldsögulegar“ persónur en 

hefðbundnar hetjubókmenntir. (287) 

Hugmyndir um hið yfirnáttúrulega breytast á tólftu öld, það missir samfélagslegt hlut-

verk sitt eins og Torfi heldur til haga („skírslur, sem voru viðtekin aðferð til að láta 

teikn frá guði skera úr um sekt eða sakleysi fólks, til dæmis með því að bera glóandi 

járn, voru bannaðar af fjórða kirkjuþinginu í Lateran árið 1215“ (289), o.s.frv.) og 

færist inn á svið huglægrar reynslu einstaklingsins. Hér myndast enn einn snertiflötur 

Íslendingasagna við skáldsöguna, eins og hún þróaðist á síðari hluta nítjándu aldar 

„þegar mynd raunsæisins af veruleikanum fór að gliðna,“ skrifar Torfi,  

en nýr skilningur á sjálfsverunni leitaði sér farvegs með innreið óútskýranlegra fyrirburða í 

heim skáldsagna eftir höfunda eins og Poe, Flaubert, Dostojevskí og Maupassant. Hinn 

upplýsti maður síðari hluta nítjándu aldar, sem býr í heimi sem óðum er að verða guðlaus, 

uppgötvar og óttast klofninginn í sjálfum sér, og túlkar hann í listum sem innrás hins yfir-

náttúrulega í heim sinn. Má nefna sem dæmi Gólíadkín í Tvífara Dostojevskís eða sögu-

manninn í Le Horla eftir Maupassant. 

 Í tímarými Íslendingasagna — að minnsta kosti sumra þeirra — er sjálfið einnig vett-

vangur átaka, en þar eru það guð og djöfullinn sem takast á um sálir Íslendinga á kristni-

tökutímanum. Spurningin er því hvort hið flókna og margræða sjálf sem einkennir margar 

                                                 
199 Í umfjöllun Torfa um Todorov veltir hann upp spurningum sem sjaldnast rúmuðust í þeirri orðræðu-

bundnu túlkun sem spratt af Kristevu. Út frá Todorov glímir Torfi m.a. við margröddun, hvernig 

hún kemst hjá afstæðishyggju og tengist leit skáldsögunnar að sannleikanum. — „En vel að 

merkja“, heldur hann til haga, „sannleikurinn liggur ekki hjá einum heldur má nálgast hann með því 

að tefla saman mörgum röddum, mörgum sjónarhornum.“ Sjá umrædda grein í Skírni 165 (1991): 

204. 
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persónur Íslendingasagna, og gerir þær jafneftirminnilegar og skáldsögupersónur, komi 

ekki stundum best fram þegar þær eiga í höggi við hið yfirnáttúrulega. (288) 

Barátta Grettis við drauginn Glám er kjörin leið til að prófa þessa tilgátu en — þegar á 

hólminn er komið leitar Torfi á náðir sálfræði og sálgreiningar fremur en bókmennta-

fræðinnar. Grettir „er ekki hetja samfélags á sama hátt og til dæmis Róland sem er 

fulltrúi hins besta í riddaramennsku samtímans“, skrifar hann og bætir við: „Þó hefði 

hann alla burði til þess að vera það ef hann hefði ekki skapgerðarbresti sem valda því 

að hann kemur sér illa við flesta í kringum sig.“ (292) Torfi skýrir þessa skapgerðar-

bresti með hliðsjón af freudískri túlkun og viðureignina við Glám út frá Jacques 

Lacan, sporgöngumanni Freuds, og hugmynda hans um tungumálið. „Vandinn við 

textatúlkanir í anda Freuds“, játar Torfi, „er að túlkandanum hættir til að þröngva 

viðfangsefni sínu í mót sem búið er að ákvarða fyrirfram — auk þess sem þær eru oft 

fremur ólíklegar“ (307). Engu að síður heldur hann sig við þessar skýringar.  

 Að mati Bakhtíns er skáldsagan eitt helsta framlag vestrænnar hugsunar til heims-

menningarinnar vegna þess að hún þröngvar ekki viðfangsefni sínu í mót sem búið er 

að ákvarða fyrirfram. Umfjöllun sovéska hugsuðarins um tímann og ólíkan núning 

hans við rúmið innan hverrar frásagnagreinar var leið til að ná utan um þetta opna eðli 

frásagna sem nær að hámarki í skáldsögunni. Skilningur sovéska hugsuðarins á for-

sögu hennar var í senn frjór og takmarkaður — eins og nefnt hefur verið rakti hann þá 

sögu aftur fyrir viðurkennd kennileiti á borð við Don Kíkóta og Róbinson Krúsó en 

um leið framhjá markverðum áföngum í sögu orðlistarinnar á borð við bókmenntaarf 

norrænna manna. Sovéskir fræðimenn á borð við Steblín-Kamenskí og Gúrevítsj en 

síðar íslenskir fræðimenn stoppuðu smám saman upp í þetta gat og gott betur. Frá 

Helgu og Halldóri til Viðars og Torfa þróaðist áhugaverð samræða um frásagnarhátt 

Íslendingasagna, kollvarpandi möguleika þeirra og heimspekilega víddir sem var að 

hluta til innblásin af Bakhtíns.  
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Í kaflanum á undan var rakið hvernig orðræðubundið samhengi margröddunar 

vængstýfði umfjöllun um fagurfræði nútímaskáldsögunnar, steig út vitundina og 

glataði að lokum tengslum sínum við sjálfa uppsprettuna: bókmenntirnar. Viðari tókst 

aftur á móti að leiða umræðu um Bakhtín út úr póststrúktúralísku blindgötunni sem 

birtist t.a.m. í Tvímælum Ástráðs. Líkt og vitundin hafði orðið útundan í túlkun á 

verkum sovéska hugsuðarins hérlendis flatti afbygging og póststrúktúralísk aðferða-

fræði út tímavíddina, ekki aðeins í túlkun á verkum Bakhtíns heldur hugvísindunum 

yfirleitt; að lokum urðu breytingar jafn óhugsandi á póstmódernískum tímum og þær 

höfðu verið innan strúktúralismans forðum. Hér gefst ekki ráðrúm til að rekja þessa 

þróun í neinum smáatriðum en það lamandi menningarástand sem blasti við á Vestur-

löndum undir lok aldarinnar endurspeglast ágætlega í frægu verki Francis Fukuyama 

frá 1992, The End of History and the Last Man.
200

 Leit Viðars að nýjum farvegi fyrir 

hugvísindin fór fram utan Háskóla Íslands og rímar ágætlega við þá nýju mannhyggju 

sem borið hefur á allra síðustu ár; þegar umfjöllun Viðars um mikla tíma og skrif 

Tihanovs um þá rullu sem Bakhtín leikur í sögu hugvísindanna eru skoðuð kemur 

raunar á daginn að túlkun þessara tveggja fræðimanna á sovéska hugsuðinum er 

glettilega nálægt þeim stað sem hugvísindin standa nú á. Pósthúmanismi — húman-

ismi án huglægni.  

„Í nýrri grein spáir Margaret Clunies Ross því að stutt sé í endurskoðun viðtekinna 

hugmynda um þær bókmenntir sem hér urðu til á miðöldum“, skrifar Torfi í niður-

stöðukafla greinar sinnar frá 1999:  

                                                 
200  Derrida gagnrýndi bók Fukuyama strax árið 1993 í Spectres de Marx (Vofur Marx). Engu að síður 

er einhver djúpstæður samhljómur á milli hugmyndarinnar um endalok sögunnar og póst-

strúktúralísku áherslnanna, líkindi sem skýrast e.t.v. af sameiginlegum áhrifavaldi, rússneska inn-

flytjandanum Aleksandr Kojève. Í íslenska samhenginu verður eflaust litið á efnahagshrunið sem 

endurkomu sögunnar. „Til skamms tíma hefur tregðan gagnvart hvers kyns róttækri endurskoðun 

félagslegra og pólitískra gilda verið því sem næst allsráðandi.“ — Þannig hefst grein Björns 

Þorsteinssonar frá 2009 en hann varði á sínum tíma doktorsritgerð um réttlætishugtakið með 

hliðsjón af Derrida. Sjá „Framtíð frelsunarinnar: Vandinn að erfa hið messíaníska loforð,“ í Af 

marxisma, ritstj. Magnús Þór Snæbjörnsson og Viðar Þorsteinsson (Nýhil: Reykjavík, 2009), 11. 
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Meðal þess sem hún telur benda í þessa átt, er vaxandi áhugi á bókmenntagreinum eins og 

fornaldarsögum sem hingað til hafa notið lítillar athygli fræðimanna. Einkum nefnir hún þó 

þá staðreynd að við erum í vaxandi mæli farin að skoða Íslendingasögurnar sem marglaga 

og margtóna texta, sem flytja okkur flókna merkingu. (309) 

Með öðrum orðum virtust bjartir tímar framundan í miðaldarannsóknum sem sóttu 

innblástur til sovéska hugsuðarins. En á nýju árþúsundi beið annars konar endur-

skoðun sem setti ekki bara tímarými heldur allan hugtakaheim og persónu Bakhtíns í 

allt annað og vafasamara samhengi.  
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4. Orðlist skáldsögunnar  

Útgáfa Bókmenntafræðistofnunar Háskóla Íslands á Orðlist skáldsögunnar: Úrval 

greina og bókakafla er stærsti áfanginn í samanlagðri viðtökusögu á verkum Bakhtíns 

hérlendis og um leið mesta þversögn sömu sögu. Þessi langþráða bók — sem hefur 

ekki aðeins að geyma fyrstu þýðingar heldur jafnframt einu heildstæðu úttektina á 

höfundarferli sovéska hugsuðarins — kemur af stað Bakhtínkreppu á Íslandi. Hvernig 

gat þetta gerst? Hér verður sjónum beint að þessari örlagaríku útgáfu frá 2005 og af-

leiðingunum sem hún hafði í för með sér. Ekki gefst færi á sérstakri umfjöllun um 

þýðingu Jóns Ólafssonar enda væri slíkt villandi: Það er inngangur Benedikts 

Hjartarsonar en ekki skrif Bakhtíns sem ráða mestu um afdrif þess síðarnefnda í 

akademískri umræðu á Íslandi við upphaf 21. aldar. Þó verður ekki hjá því komist að 

fara fáeinum orðum um val á efni og umgjörð bókarinnar áður en lengra er haldið. 

Hér gefur að líta efnisyfirlitið:   

Um þýðingar [Guðrún Nordal]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9 

Af lifandi orðlist og skáldsögum. Um tvíröddun og höfundarferil Mikhails M. Bakhtín . . . .  

[inngangur Benedikts Hjartarsonar]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11 

Orðlist skáldsögunnar [úrval greina og bókakafla eftir Bakhtín:] . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37 

Svar við spurningu frá ritstjórn tímaritsins Novij Mír . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   39 

Úr forsögu orðlistarinnar í skáldsögum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 

Ímyndir veislunnar hjá Rabelais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 

Orðlist Dostojevskís   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  118 

Vandi texta í málvísindum, textafræði og öðrum hugvísindum . . . . . . . . . . . . . . . . .  235 

Bókfræðilegar upplýsingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  269 

Um þýðinguna [Jón Ólafsson] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 

Nafnaskrá  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275  
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Í „Um þýðinguna“ nefnir Jón endurmat rússneskra og vestrænna fræðimanna á 

Bakhtín að undanförnu. „Við þýðinguna hefur verið reynt að taka mið af slíkum 

nýjungum eftir föngum,“
201

 bætir hann við. Þrátt fyrir þetta er aðeins í tveimur tilfella, 

„Svari við spurningu“ og kaflanum úr Dostojevskíbókinni, stuðst við rússnesku 

heildarritröðina en fyrsta bindi hennar kom út árið 1996; aðrar þýðingar byggja á 

textum frá tímum Sovétríkjanna — enskar, þýskar og franskar útgáfur sem hafðar eru 

til hliðsjónar við þýðingu og ritskýringar reynast einnig frá því fyrir 1990. Hvorki 

Rabelaisbókin né „Úr forsögu orðlistarinnar“ höfðu komið út í heildarritröðinni þegar 

Jón vann að þýðingu sinni. Öðru máli gegnir um „Vanda textans í málvísindum“ —

 en það skiptir nokkru máli eins og vikið verður að innan skamms.  

Heildarritröðin var eitt helsta umræðuefnið á fimmtánda alþjóðlega Bakhtínþinginu 

sem haldið var í Stokkhólmi sumarið 2014. Bindin sex (eða sjö, eftir því hvernig talið 

er — það fjórða, um rannsóknir sovéska hugsuðarins á Rabelais, var útgefið í tveimur 

hlutum) telja samtals um 6000 síður og komu út 1996–2012. Að verkefninu stóðu 

elstu Bakhtínfræðingar í bland við yngri kynslóðir. Aðalritstjóri, Sergej Botstjarov, 

var meðal þremenninganna sem uppgötvuðu hugsuðinn og fór í fyrstu heimsóknina til 

Saransk við upphaf sjöunda áratugarins, um líkt leyti eða skömmu síðar hefur Írína 

Popova væntanlega komið í heiminn en hún hefur vakið athygli fyrir ritstjórn á tvö-

falda Rabelaisbindinu. Auk texta Bakhtíns hefur heildarritröðin að geyma ritskýringar 

og athugasemdir sem taka upp á bilinu þriðjung til helming hvers bindis.  

Á málþingi sem helgað var framtakinu voru málshefjendur (Galin Tihanov, Írína 

Popova og Ken Hirschkop) jafnt sem fyrirspyrjendur á einu máli: Heildarritröðin er 

lykillinn að Bakhtínrannsóknum á 21. öld. Hugmynd sem fyrst var sett fram í gríni tók 

á sig meiri alvöru eftir því sem á leið ráðstefnuna, þ.e. að gera þyrfti sambærilega 

                                                 
201  „Um þýðinguna“, 273. Framvegis verður vísað til efnis sem kemur fyrir í Orðlist skáldsögunnar 

með blaðsíðutali í meginmáli. 



 131 

útgáfu á ensku. Við þetta tilefni kvaddi Caryl Emerson sér hljóðs, sagðist fyrirverða 

sig fyrir þær þýðingar og ritskýringar sem hún gerði á níunda áratugnum — hvort 

tveggja krefðist rækilegrar endurskoðunar í ljósi heildarritraðarinnar. Emerson stendur 

ekki bara fremst í flokki Bakhtínsérfræðinga nú um stundir, hún er helsti þýðandi 

verka hans á ensku og nægir þar að nefna The Dialogic Imagination: Four essays by 

M. M. Bakhtin (1981; ásamt Michael Holquist) og The Problems of Dostoevsky’s 

Poetics (1984) en þar að auki ritstýrði Emerson ásamt Holquist Speech Genres and 

Other Late Essays (1986). Að æskuverkunum og Rabelaisbókinni viðbættri eru hér á 

ferð helstu þýðingar sem gerðar hafa verið á Bakhtín og áhrifa þeirra gætir langt út 

fyrir hinn enskumælandi heim. Hvað á konan við? Tökum dæmi.  

„Vandi texta í málvísindum, textafræði og öðrum hugvísindum: Tilraun til heim-

spekilegrar greiningar“ nefnist síðasta þýðingin í Orðlist skáldsögunnar. Upphaflega 

birtist textinn í tímaritinu Voprosy líteratúry árið 1976, þýðing Jóns er unnin eftir raf-

rænni gerð — sjóræningjaútgáfu á netinu, síðu sem ekki er lengur virk — en ef marka 

má „Bókfræðilegar upplýsingar“ er þar á ferðinni sú gerð textans sem birtist í Estetíka 

slovesnogo tvortsjestva, greinasafni frá 1979. Jafnframt er tiltekið að ensk þýðing úr 

Speech Genres & Other Late Essays hafi verið höfð til hliðsjónar við íslenska þýð-

ingu, yfirlestur og ritun skýringa. Síðan er textinn birtur og Benedikt gerir eftirfarandi 

grein fyrir honum í inngangi: 

Ákveðið var að taka til birtingar einn af síðari textum höfundarins um málheimspeki og 

táknfræði menningar og varð „Vandi texta í málvísindum, textafræði og öðrum hugvísind-

um“ fyrir valinu. Sá texti var ekki frágenginn til útgáfu og munu lesendur sjá að hann er 

víða nokkuð brotakenndur, en veitir þó góða innsýn í þau viðfangsefni sem Bakhtín fékkst 

við á þessu tímabili. (35) 

Í rússnesku heildarritröðinni finnst hvergi texti með sambærilegu heiti enda er þessi 

texti tilbúningur. Titill og undirtitill eru ekki frá Bakhtín kominn en textinn sjálfur 
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samsuða úr stílabókum og minnisblöðum frá 1959–1961;
 202

 ekki síst þess vegna er 

hann „víða nokkuð brotakenndur“, eins og Benedikt kemst að orði. Þá eru skýringar 

fengnar úr enskri þýðingu frá 1986 öðrum þræði gerðar til að halda saman þessari til-

búnu heild, texta sem frá og með útgáfu fimmta bindis heildarritraðarinnar árið 1996 

— eða tíu árum áður en íslensk þýðing birtist — er úreltur.  

Dæmið bregður ljósi á áhyggjur Emerson og sýnir að Jón er ekki í öllum tilfellum 

að bera sig eftir nýjungum við þýðingarvinnuna sem  vekur yfir höfuð upp spurningar 

um val á efni í Orðlist skáldsögunnar. „Nokkur vandi var á höndum þegar velja átti 

greinar til þýðingar fyrir úrval úr skrifum Bakhtins“, vekur Benedikt máls á:   

Tvö sjónarmið voru látin ráða vali textanna. Annarsvegar var ákveðið að leggja megin-

áherslu á síðari skrif Bakhtíns, frá og með síðari hluta fjórða áratugarins, þegar kenningar 

hans höfðu tekið á sig skýra og sérstæðari mynd. Hinsvegar var leitast við að velja texta 

sem gæfu mynd af því víða fræðasviði sem höfundurinn fékkst við í ritum sínum. (34) 

Í úrvalið velst „kafli úr síðari útgáfu ritsmíðarinnar um skáldsögur Dostojevskís“, 

(ibid.) eins og Benedikt heldur til haga, en í fljótu bragði virðist þetta í takt við fyrra 

sjónarmiðið: Síðari gerð Dostojevskíbókarinnar kom vissulega út seint á ferli 

Bakhtíns, eða árið 1963. Í tilefni endurútgáfunnar gerði hann ýmsar breytingar en lét 

kaflann sem um ræðir — „Slovo y Dostojevskogo“ eða „Orðlist Dostojevskís“ — 

standa nánast óbreyttan (við lauslega athugun sýnist mér í 85–90% tilvika um sama 

                                                 
202  Í fimmta bindi heildarritraðarinnar er að finna stílabækur sem Bakhtín hélt 1959–1960, merktar eru 

„Problema teksta“ (Vandi textans) og samsvara að mestu leyti textanum sem Jón þýðir. Þrjár síður 

hafa þó verið felldar burt og síðustu síðurnar í útgefna textanum fengnar úr öðrum minnisblöðum, 

„1961. Zametkí [Athuganir]“. 

  Í ljósi ásakana um að Bakhtín vitni ekki til heimilda má geta þess að síðurnar þrjár sem felldar 

eru úr minnisblöðunum — og vert er að halda því til haga að hér eru handskrifaðar stílabækur á ferð 

að hálfu Bakhtíns en ekki útgefinn texti — eru allt tilvitnanir og útleggingar á þýskum heimspek-

ingum (einkum Viktori og Friedrich von Weizsäcker) með nákvæmri vísun til heimilda. Hvers 

vegna voru þær ekki hafðar með?   

  Eins og fram kom í máli Tihanovs á alþjóðlega Bakhtínþinginu í Stokkhólmi var það oft á tíðum 

ritstjórnarákvörðun að fella burt tilvísanir Bakhtíns og eiga með öðrum hætti við texta fræði-

mannsins áður en hann var birtur. Þannig var því t.d. farið með Slovo o romane (Orðlist skáld-

sögunnar) sem birtist fyrst í Voprosy líteratúry árið 1965. Þetta er ein þekktasta ritsmíð Bakhtíns en 

eins og Tihanov benti á var upphafið ásamt stórum hluta neðanmálsgreina fellt burt af ritstjórn 

tímaritsins; hvort tveggja rataði ekki á sinn stað fyrr en Slovo o romane kom út í heildarritröðinni 

árið 2012.  
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textann að ræða og í fyrri útgáfunni frá 1929).
203

 Textinn er sá langlengsti í Orðlist 

skáldsögunnar, u.þ.b. 120 af þeim 200 síðum sem Jón þýðir alls. Hann stendur í nánu 

sambandi við þróun sovéska hugsuðarins á fyrri hluta ferilsins (æskuverkin, fyrri hluti 

Dostojevskíbókarinnar og skrif um skáldsöguna frá fjórða áratugnum) en þeim mun 

fjær hugðarefnum hans á þeim síðari.  

Með öðrum orðum: Rökstuðningur fyrir vali á efni í Orðlist skáldsögunnar stenst 

ekki fyllilega. Áherslan er varla á síðari skrifunum í ljósi þess að meira en helmingur 

efnisins kom út árið 1929 eða áður en Bakhtín náði 35 ára aldri; hitt sjónarmiðið — 

„að velja texta sem gæfu mynd af því víða fræðasviði sem höfundurinn fékkst við í 

ritum sínum“ — gerir það tæpast heldur. Hvar eru æskuverkin? Þau hefur ósjaldan 

borið á góma í ritgerð minni, fylla fyrsta bindi af sex í heildarritröðinni og hafa haft 

gríðarleg áhrif á Bakhtínrannsóknir. Af hverju er hlutur þeirra gerður svona lítill? 

Textar á borð við „Nálgun á heimspeki verknaðarins“ og „Höfundurinn og hetjan á 

fagurfræðilegum vettvangi“ eru vissulega torlesnir og útheimta ítarlegar ritskýringar, 

en á móti kemur að hér er á ferð einstæð heimild sem blés nýjum glæðum í rannsóknir 

loksins þegar þessi ókláruðu handrit frá þriðja áratugnum litu dagsins ljós; umfjöllun 

um ábatann hefði svo dæmi sé tekið verið snöktum fátæklegri ef „Höfundarins og 

hetjunnar“ nyti ekki við. Benedikt vísar m.a. til þeirra sem tveggja greina (17) — samt 

er textinn að síðarnefndu handriti án ritskýringa og aftanmálsgreina 141 síða. Þá 

smættar Benedikt efni æskuverkanna að mestu niður í áhrifin sem aðrir fræðimenn 

höfðu á Bakhtín þegar hann skrifaði þau en fjallar lítið um gildi þessara merku hand-

                                                 
203  Við fyrstu sýn kann munurinn að virðast meiri. Í útgáfunni frá 1929 er verkinu skipt í tvo hluta, sá 

síðari nefnist „Slovo y Dostojevskogo“, undirtitill er „Opyt stílístíkí“ eða „Stílfræðileg tilraun“ og 

efni seinni hlutans skipt niður í smærri kafla. Í endurskoðuðu útgáfunni frá 1963 er verkinu ekki 

lengur skipt í tvo hluta heldur fimm kafla — og „Slovo y Dostojevskogo“ er sá fimmti og síðasti, 

undirtitill felldur burt og smærri kaflar mynda nú eina kaflaheild. Í stuttu máli: Að formlegum 

þáttum undanskildum blasir við nokkurn veginn sami textinn í báðum útgáfum. 
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rita sem sjálfstæðra verka, en sem fyrr segir eru þau ókláruð af hendi höfundarins og 

þarfnast því stuðnings til að ríkulegir merkingarmöguleikar þeirra komi í ljós.  

Skortur á ritskýringum og samhengi — „Orðlist Dostojevskís“ er t.d. ekki aðeins 

síðasti og lengsti kaflinn heldur jafnframt sá flóknasti í bók Bakhtíns um skáldajöfur-

inn, honum verður ekki kippt út úr Vandanum í skáldskaparlist Dostojevskís án ræki-

legra skýringa og upplýsingaþjónustu til lesandans — veldur því að greinar og bókar-

kaflar eftir Bakhtín verða hálf umkomulausir í Orðlist skáldsögunnar. Fyrir vikið öðl-

ast inngangur Benedikts aukið vægi en þar er fjallað um höfundarferil og fræðilegan 

bakgrunn Bakhtíns, eins og segir á bókarkápu. Þetta eru orð að sönnu en gefa þó eng-

an veginn til kynna hve nýstárleg og afgerandi túlkunin er í samhengi við íslensku 

viðtökusöguna fram að þessu. Hún er í senn tvíræð og ótvíræð, eins og fram kemur 

strax í upphafi inngangsins: 

Ágrip af höfundarferli Mikhails M. Bakhtín getur tæpast orðið einföld frásögn. Þetta stafar 

að hluta til af því að Bakhtín fæst við víðfeðmt svið í fræðum sínum. Þá hefur margt nýtt 

komið á daginn eftir að Sovétríkin liðu undir lok og skjalasöfn urðu aðgengileg fræðimönn-

um og sumt sem áður hafði verið ritað um ævi og verk rússneska heimspekingsins, bók-

menntafræðingsins og menningarfræðingsins hefur verið hrakið. Eins er mikilvægt, þegar 

ritað er um höfundarferil Bakhtíns, að beina sjónum ekki aðeins að gögnum sem varpa ljósi 

á ævi hans og störf. Nauðsynlegt er að takast með gagnrýnum hætti á við margvíslegar goð-

sagnir um höfundinn. Meginvandinn er þó sá, að helsti heimildamaðurinn um ævi Bakhtíns 

— hann sjálfur — er furðu óáreiðanlegur sögumaður. Þannig hefði t.a.m. mátt hefja þennan 

inngang á því að ræða um námsferil þessa Bakhtíns sem lauk prófi í klassískum fræðum frá 

háskólanum í Petrograd áður en hann lagði inn doktorsritgerð um verk franska endurreisn-

arhöfundarins François Rabelais. Einnig hefði mátt hefja umræðuna með því að fjalla um 

rætur Bakhtíns í þýskri heimspekihefð og beina sjónum að námsdvöl hans við háskólann í 

Marburg fyrir heimsstyrjöldina fyrri. Gallinn er sá að hvorugt fær staðist. það er reyndar 

sannleikanum samkvæmt að Bakhtín lauk námi í klassískum fræðum frá háskólanum í 

Petrograd árið 1918 — það var þó ekki Mikhail M. Bakhtín, heldur bróðir hans, Nikolaj M. 

Bakhtín. Þegar Mikhail skráði sig til doktorsvarnar lagði hann fram námsferil bróður síns, 

doktorsgráðan sem hann lauk árið 1946 var í raun fyrsta háskólagráða hans. Hvað meinta 

námsdvöl í Marburg varðar eignaði Bakhtín sér námsferil samstarfsmanns síns til margra 

ára, Matvej Kagan. Í upphafi þriðja áratugarins, þegar Kagan kvartaði sáran yfir framgöngu 

ævintýramanna í rússneska fræðaheiminum, sá Bakhtín sér þvert á móti leik á borði að 

koma ár sinni fyrir borð í þeim akademíska heimi sem hann skorti formleg réttindi til að 

taka þátt í: „Því miður, við verðum líka að gerast ævintýramenn. Hvað er til ráða ef ekki er 

mögulegt að bregðast við með öðrum aðferðum? Við skulum leggja út í ævintýri og breyta 

þeim síðar í eitthvað áreiðanlegra og bitastæðara.“ (11–12) 
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Svona hafði enginn fjallað um Bakhtín á Íslandi áður. Eins og sjá má er þetta vel stíl-

aður, afhjúpandi og óvæntur texti. Eyðurnar eru ekki síður vandlega útfærðar en af-

hjúpunin sjálf: „Þá hefur margt nýtt komið á daginn eftir að Sovétríkin liðu undir lok 

og skjalasöfn urðu aðgengileg fræðimönnum og sumt sem áður hafði verið ritað um 

ævi og verk rússneska heimspekingsins, bókmenntafræðingsins og menningarfræð-

ingsins hefur verið hrakið.“ Sumt — hvað? Í inngangnum er hvergi að finna svar við 

þessari spurningu. Þess í stað boðar Benedikt nýjar áherslur: 

Á síðustu árum hafa orðið nokkur hvörf í fræðilegri umræðu um verk Bakhtíns. Ný gögn 

hafa með óyggjandi hætti sýnt fram á tengsl hans við strauma innan vestrænnar, einkum 

þýskrar, heimspekihefðar, sem varpa nýju ljósi á höfundarferil hans og kenningar. (13) 

Nálgunin hefur sína kosti og galla. Það er sannarlega tímabært að lesa texta frá Bók-

menntafræðistofnun þar sem Bakhtín er tekinn út úr því kanóníska samhengi er stofn-

unin úthlutaði honum á níunda áratugnum. Benedikt býður viðteknum túlkunum byrg-

inn og veigrar sér ekki við að setja fram gagnrýna sýn á viðfangsefnið. Samhliða 

leggur hann línurnar fyrir túlkun á Bakhtín sem átti sér vart fordæmi á Íslandi.
204

 Þau 

nýju gögn sem vísað er til sækir Benedikt einkum til skrifa Brians Pooles og annarra 

                                                 
204 Í grein sinni um „Grasaferð“ Jónasar Hallgrímssonar frá 1989 nefnir Helga Kress hliðstæðu hug-

mynda Bakhtíns um skáldsöguna við skáldskaparfræði rómantíkurinnar, vísar til Tzvetans Todorovs 

og lætur fylgja neðanmáls: „Hann [Todorov] gengur svo langt að tala um ,massive and uncritical 

borrowing‘ Bakhtíns frá höfundum eins og Goethe, Schlegel og Hegel.“ (Sjá „,Sáuð þið hana systur 

mína?‘“, 346, nmgr. 49).  

  Hafði þetta áhrif á viðhorf Helgu til Bakhtíns? Eins og fram hefur komið reynir hún að útfæra 

hugmyndir hans frekar í umræddri grein, áður hafði Helga einkum fjallað um karnival-gróteskuna; í 

greininni um Jónas tekur hún aftur á móti skref út fyrir þægindarammann — en á sömu síðu og 

ógagnrýnin vinnubrögð Bakhtíns ber á góma stígur Helga til baka, fer í faðm karnivalsins á ný og 

rær á þau mið í umfjöllun sinni um sovéska hugsuðinn æ síðan. Sem fyrr segir fækkar smám saman 

tilvísunum í hann en að sama skapi eykst áhugi Helgu á öðru viðfangsefni, ritstuldi. Röng meðferð 

heimilda hafði að vísu verið leiðarstef í skrifum hennar frá fyrstu tíð; í ritdómi um fyrstu bók Helgu, 

um Guðmund Kamban, var hún nokkuð ómaklega vænd um slíkt og verður efnið hugleikið upp frá 

því.  

  Skrif Helgu um ritstuld náðu hámarki um líkt leyti og Orðlist skáldsögunnar kemur út. Á árun-

um 2003–2005 birtist þriggja binda ævisaga um Halldór Laxness, í kjölfarið skrifaði hún ítarlegar 

greinar þar sem höfundurinn, Hannes Hólmsteinn Gissurason, var borinn þungum sökum; erfingjar 

nóbelsskáldsins kærðu Hannes í kjölfarið fyrir ritstuld og unnu málið sem vakti mikla athygli. Sem 

nemandi minnist ég t.d. herferðarinnar innan Háskóla Íslands í kjölfarið, þar sem brýnt var fyrir 

nemendum við margvísleg tilefni að vísa umfram allt rétt til heimilda.  

  Á heimasíðu Helgu skilgreinir hún rannsóknarsvið sitt með níu stikkorðum og meðal þeirra er 

ritstuldur (plagíarismi). Var það erfiðleikum háð fyrir hana að fjalla áfram um Bakhtín vegna vafa-

sams orðspors sovéska fræðimannsins? Eins og fjallað verður um innan skamms beinast ásakanir 

um ritstuld Bakhtíns einkum að Rabelaisbókinni. 
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fræðimanna sem stuðluðu að ákveðnu endurmati á sovéska hugsuðinum undir lok 

níunda áratugarins og á þeim tíunda.
205

 Benedikt miðlar þessum kafla í viðtöku-

sögunni inn í fræðilega umræðu hér á landi og skrif hans hefðu sómt sér vel sem 

sjálfstæð grein í tímariti eða greinasafni. En hér er um að ræða fyrstu heildstæðu 

úttektina á höfundarferli sovéska hugsuðarins hérlendis, inngang að fyrstu þýðingum 

á verkum hans — útgáfu á vegum stofnunar sem lagði ekki bara grunninn að 

viðtökum á Bakhtín í fræðilegri umræðu á Íslandi heldur bókmenntafræði eins og við 

þekkjum hana í dag.  

 

* 

Á lokasíðu í Lokuðu herbergi, lokahluta New York þríleiksins eftir Paul Auster, rífur 

nafnlaus aðalsögupersóna rauða stílabók þar til ekkert er eftir nema lokasíðan. Bókin 

tilheyrir Fanshawe, fyrir hans atbeina hefur aðalpersónan tekið yfir líf síns gamla vin-

ar: gifst konu Fanshawes, gefið út óbirt handrit hans, vinnur m.a.s. að ævisögu um 

sinn horfna vin þótt innst inni gruni hina nafnlausu aðalpersónu að hann sé enn á lífi. 

Áður en hún tekur til sinna ráða og rífur minnisbók Fanshawes veltir þessi sögu-

persóna fyrir sér fáheyrðum atvikum úr veraldarsögunni í því skyni að telja sér trú um 

að örlög annarra séu jafn fjarstæðukennd og hennar. 

Það er líka til saga um M. M. Bakhtin, rússneska gagnrýnandann og bókmenntaspekinginn. 

Í seinni heimstyrjöldinni, þegar þýskar herdeildir höfðu ráðist inn í Sovétríkin, reykti hann 

eina eintakið af bókarhandriti sínu um rannsóknir á þýskri skáldsagnagerð en það hafði tek-

ið hann mörg ár að skrifa verkið. Eina af annarri tók hann handritssíðurnar og notaði papp-

írinn til að vefja sér sígarettur. Dag hvern reykti hann meira af handritinu þar til það var 

                                                 
205  Benedikt vitnar t.d. mikið í skrif Pooles o. fl. í Bakhtin and Cultural Theory, ritstj. Ken Hirschkop 

o.fl. (Manchester: Manchester University Press, 1989 (Benedikt styðst við aðra útg. frá 2001). Re-

thinking Bakhtín: Extentions and Challenges, ritstj. Caryl Emerson o.fl. (Chicago: Northwestern 

University Press, 1989) kom út sama ár en Benedikt vísar ekki til bókarinnar en hún er til marks um 

svipaða endurskoðunarþörf. Sérhefti South Atlantic Quarterly 3–4 (1998) um sovéska hugsuðinn er 

annað dæmi en þar er m.a. að finna grein Pooles um Bakhtín og Cassirer sem fjallað verður nánar 

um síðar í þessum kafla.  
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horfið. Þetta eru sannar sögur. Þær eru líka dæmisögur, kannski, en þær segja það sem þær 

segja aðeins vegna þess að þær eru sannar.206 

Þetta voru mín fyrstu kynni af Bakhtín, ég las lokabindi þríleiksins á menntaskóla-

aldri og sagan af manninum sem reykti upp eina eintakið af handriti sínu sat eftir í 

huganum. Þegar á daginn kom að fræðimaðurinn hafði skrifað bók um Dostojevskí, 

uppáhaldshöfund minn, þótti ástæða til að gera sér ferð á Þjóðarbókhlöðuna; þaðan 

kom ég út með Vandann í skáldskaparlist Dostojevskís í enskri þýðingu R.W. nokkurs 

Rotsels. Í inngangi, sem er tæp síða að lengd, hafði þýðandinn skrifað: „I hope one 

needs not to spend as much time with the book as I have in order to appreciate it.“
207

 

Ég sneri við á planinu, skilaði bókinni og bjóst ekki við frekari kynnum af verkum 

Bakhtíns. 

 Lokað herbergi kom út í íslenskri þýðingu hjá bókaforlaginu Bjarti árið 1995. Að 

öllum líkindum er um að ræða fyrstu svipmyndina af manninum Míkhaíl Bakhtín í 

íslensku lesmáli. Var hún sannleikanum samkvæm? Um sögurnar sem hin nafnlausa 

persóna rekur í Lokuðu herbergi segir á frummálinu: „These are true stories. They are 

also parables, perhaps, but they mean what they mean only because they are true.“
208

  

Hvað hefur þessi þversögn að gera með inngang Benedikts og Orðlist skáldsög-

unnar? Hvaða erindi eiga þessar bókmenntir við bókmenntafræðina og þróun 

hugvísinda síðastliðna áratugi? Á sínum tíma vakti New York þríleikurinn m.a. 

athygli fyrir að má út skilin á milli glæpasögunnar og fagurbókmennta, eins og sjá má 

er hér sömuleiðis á ferð margbrotin metafiksjón, sögur um sögur — eða sögusagnir 

eins og Jón Karl Helgason stakk einhvern tímann upp á sem þýðingu á hugtakinu. Hér 

                                                 
206  Lokað herbergi, þýð. Snæbjörn Arngrímsson (Reykjavík: Bjartur, 1995), 62–63. Bakhtín er lýst 

sem „Russian critic and literary philosopher“ í upprunalega textanum (Paul Auster, „The Locked 

Room“, The New York Trilogy, 1988[1986], 254). 
207  Þýðing Rotsels (Ann Arbour: Ardis, 1973) hefur ekki verið endurútgefin; þýðing Emersons 

(Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984) leysti hana af hólmi. 
208 Paul Auster, „The Locked Room“, 254. 
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er m.ö.o. enn eitt dæmið um útfærslu á viðfangsefnum úr bókmenntafræðinni sem 

önnur svið færa sér í nyt. Sagan af reykta handritinu var Auster m.a.s. svo hugstæð að 

hún kemur einnig fyrir í Smoke, vinsælli kvikmynd sem hann skrifaði handritið að og 

var frumsýnd Vestanhafs sama ár og Lokað herbergi kom út á íslensku. Nútímabók-

menntafræði hættir til að fletjast út og missa sérstöðu sína í réttu hlutfalli við út-

breiðslu og vinsældir, um þær mundir sem Smoke kemur í íslensk bíóhús heldur 

Ástráður fyrirlestur sinn um menningarfræði og bókmenntafræði á Hugvísindaþingi 

en umræðan virðist liðast upp í reyk — senuskiptin sem verða innan hugvísindanna án 

þess að mikil umræða fari fram um það fyrir opnum tjöldum.  

 Jón Ólafsson og Benedikt Hjartarson er báðir mikilvægir boðberar menningarfræð-

innar á Íslandi; sá síðarnefndi er greinarformaður í menningarfræði við Háskóla Ís-

lands. Áherslan á fagið kemur hvergi fram í umfjöllun um val á efni í Orðlist skáld-

sögunnar, en sem fyrr segir getur markmiðið varla verið að gefa mynd af því víða 

fræðasviði sem höfundurinn fékkst við í ritum sínum úr því að æskuverkunum er 

sleppt. Þá hljómar það eins og fyrirsláttur að megináhersla sé lögð á síðari skrif 

Bakhtíns í ljósi þess að þá hafi verk hans tekið á sig skýrari og sérstæðari mynd. —

 Síðari skrif Bakhtíns eru í brennidepli vegna þess að þar fjallar hann um tengsl 

bókmenntafræðinnar við menn-ingarfræðina, eina þýðingin úr safninu sem náð hefur 

fótfestu í kennslu innan háskólans er einmitt „Svar við spurningu“ en þar eru tengslin 

þarna á milli til umfjöllunar. 

 Aðstandendum sem hefði verið umhugað um þátt bókmenntanna eða bókmennta-

fræðinnar hefði væntanlega orðið starsýnt á framlag Bakhtíns til hvors tveggja í ís-

lensku samhengi. Inngangur Benedikts gerir aftur á móti nokkuð lítið úr þeim mörgu 

sem sótt hafa upplyftingu og innblástur til Bakhtíns í gegnum tíðina. Helga Kress eða 

Júlía Kristeva eru hvergi nefndar á nafn, hvorki vísað til Spora né Hugtaka og heita, 
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póstmódernismi eða póststrúktúralismi kemur heldur ekki við sögu, þá er ekki orð um 

áhrif Bakhtíns á skrif um íslenskar bókmenntir, frá fornsögum til fyrstu íslensku nú-

tímaskáldsögunnar og áfram... — Ég gæti tekið þessa ritgerð og hent henni í ruslið: 

Benedikt jarðar viðtökusögu Bakhtíns á Íslandi án þess að minnast einu orði á hana.
209

 

Orðlist skáldsögunnar er dæmi um stóru yfirfærsluna sem á sér stað um og eftir ár-

þúsundamótin. Í flutningnum frá bókmenntafræði til nýrra greina, í þessu tilfelli 

menningarfræðinnar, er Bakhtín aftur á móti tekinn í tollinum. Eins og fram kemur 

strax í upphafi inngangsins bar sovéski hugsuðurinn sig þannig að við fræðimanns-

störfin að kennari við Háskóla Íslands átti síðar eftir að segja nemendum sínum að 

Bakhtín væri fræðimaður sem aldrei hefði vitnað til heimilda. Samhliða, eins og 

jafnframt endurspeglast í upphafsorðum inngangsins, er lesandanum skemmt með 

skrautlegum sögum af „ólíkindartólinu Bakhtín“ (13) — sagan af því hvernig hann 

reykti handritið, laug sig inn í doktorsnám o.s.frv. Þessi nálgun gerir það að verkum, 

að textar Bakhtíns sjálfs verða ekki einasta umkomulausir í Orðlist skáldsögunnar 

heldur fara þeir beinlínis að vinna gegn höfundi sínum. Lesanda skortir forsendur til 

að gefa sig þeim á vald; aftur á móti gerir formáli Benedikts hann fullfæran um að 

afskrifa sovéska hugsuðinn á einu bretti — sem furðulega blöndu af fræðimanni og 

loddara, eins og sami kennari við Háskóla Íslands átti eftir að orða það. Það virðist 

auka á áhrifamáttinn að orð Benedikts skuli fylgja fyrstu þýðingum Bakhtíns — í ljósi 

                                                 
209  Takmarkaður áhugi á íslensku viðtökusögunni endurspeglast jafnframt í vali á efni — eða hvers 

vegna er „Söguljóð og skáldsaga“ t.d. ekki þýdd í Orðlist skáldsögunnar? Líkt og rakið hefur verið 

leikur ritsmíðin lykilhlutverk í umfjöllun íslenskra og erlendra fræðimanna um sagnaarfinn, hægt 

væri að tengja hana menningu okkar og aðkallandi spurningum sem skilgreina okkur sem þjóð: 

Hvers eðlis er helsta framlag Íslendinga til vestrænnar menningar, hvort flokkast Íslendingasögur 

undir epískar hetjubókmenntir eða skáldsögur, hvaða mannskilningur birtist í lýsingu á söguhetjum 

sagnanna og hvaða möguleikar búa í frásagnargerðinni sjálfri? Er hugtakið skáldsöguvitund sem 

varð til þegar Halldór Guðmundsson fjallaði um „Söguljóð og skáldsögu“ ekki þess virði að á það 

sé minnst? Hugtakið ómar í umfjöllun fræðimanna um íslenskar bókmenntir frá upphafi til sam-

tímans, það birtist jafnt í Íslenskri bókmenntasögu og hjá Viðari Hreinssyni. Er þetta eitt af því sem 

ný gögn hafa hrakið? Enn og aftur, hvers vegna er öllu þessu samhengi vandlega haldið fyrir utan 

Orðlist skáldsögunnar? Var markmiðið með ritinu ekki að kynna hugmyndaheim Bakhtíns fyrir 

íslenskum lesendum? 
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þess að þau koma út á vegum Bókmenntafræðistofnunar öðlast þau jafnframt 

kanóníska virkni.  

Einhver kynni að halda, að við upphaf 21. aldar hefði stofnunin ekki lengur slíkt 

kennivald. Draumur Garðars Baldvinssonar og fleiri hafði jú verið í því fólginn, að 

póststrúktúralisminn færi með hugvísindin handan við stimpla og kerfi: Afbygging er 

aðferð til að brjóta niður stigveldi, á póstmódernískum tímum var fjallað um endalok 

stórsögunnar, mörk há- og lágmenningar máðust út o.s.frv. Afmiðjun og flúraður fjöl-

breytileikinn endurspeglaðist ekki síður í áherslum Bókmenntafræðistofnunnar en 

þróun einstakra fræðimanna (sjá umfjöllun um Tvímæli Ástráðs Eysteinssonar). Póst-

módernískur tíðarandi skýrir e.t.v. að hluta hvers vegna stofnunin hefur ekki megnað 

að gefa út verðugan arftaka Hugtaka og heita. Líkt og var um Sporin fólst í 

framsýnustu færslum Hugtaka og heita ákveðin kanónísering á bókmenntafræðinni 

sem þjónaði hlutverki sínu á níunda áratugnum og í upphafi þess tíunda. Þegar þessi 

gildi höfðu fest sig í sessi varð sú krafa æ háværari að áin hvíslaðist, Ritið og 

Þýðingar hefja göngu sína laust eftir árþúsundamótin og hvort tveggja endurspeglar 

þennan þverfaglega fjölbreytileika. Sem fyrr segir kemur Orðlist skáldsögunnar út á 

vegum síðarnefndrar ritraðar. Augljóslega hefur hún ekki sama boðunarhlutverk og 

fyrirrennarar á borð við Sporin — eða hvað? 

Með hliðsjón af útgáfum Bókmenntafræðistofnunar er hægur leikur að rekja upp-

haf, hátind og fall Bakhtíns í fræðilegri umræðu á Íslandi. Akademónar og farand-

menntamenn í JL-húsinu hefðu ekki getað látið sig dreyma um ámóta viðbrögð og 

inngangur Benedikts átti eftir að vekja í kennslustundum við Háskóla Íslands. Viðar 

Hreinsson skrifar um Bakhtín handan póststrúktúralíska viðmiðsins, en vitnar einhver 

til orða hans? Mikli tími mátti sínn lítils andspænis þeim stóra dómi sem mögulega 

einn af hundrað bestu háskólum í heimi var í þann mund að kveða upp.  
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* 

Bakhtínskí búmm eru orð sem Rússar nota til að lýsa þeim hæðum sem innihaldslaus 

umræða um sovéska hugsuðinn náði á níunda og tíunda áratugnum; á ensku hefur the 

Bakhtin Industry svipaða merkingu. Hugtök á borð við margröddun og hið karnival-

íska urðu smám saman að Da Vinci lyklum innan háskólasamfélaga Evrópu og 

vestanhafs; þá kom æ betur kom í ljós hve illa fræðimaðurinn passaði inn í hlutverkið 

sem Kristeva ætlaði honum — og engin þörf á spámanni lengur í ljósi þess að 

póststrúktúralismi hafði fest sig í sessi sem ráðandi viðmið innan hugvísindanna.  

Í kjölfar Kristevu og Todorovs, sem leiddu túlkun á sovéska hugsuðinum í 

Frakklandi undir lok sjöunda áratugarins, varð bandaríski skólinn atkvæðamikill innan 

alþjóðlegra Bakhtínfræða. Fræðimenn á borð við Michael Holquist voru áberandi á 

níunda og tíunda áratugnum eða um líkt leyti og æskuverkin komu í leitirnar — en 

þau rak eins og flöskuskeyti á fjörur lesenda hálfri öld eftir að sovéski hugsuðurinn 

hafði skrifað þau. Emerson var í broddi fylkingar hjá yngri kynslóð bandarískra 

fræðimanna og hefur lagt kapp á að einblína ekki um of á æskuverkin eða önnur stök 

tímabil heldur gefa heildstæða mynd af sovéska hugsuðinum. Fræðimenn vestanhafs 

hafa aftur á móti gefið rótum Bakhtíns í evrópskri meginlandshugsun of lítinn gaum. 

Poole og endurskoðunarsinnarnir sem Benedikt byggir umfjöllun sína að miklu leyti á 

bættu úr þessu og endurskilgreindu hlutverk hans: 

Þegar fræðilegur bakgrunnur Bakhtíns er kannaður leysist þannig viðtekin mynd hins 

frumlega einfara upp, en þetta varpar um leið nýju ljósi á róttæknina í kenningum hans. Í 

skrifum Bakhtíns frá þriðja áratugnum er lagður grunnur að síðari kenningum hans um 

evrópsku skáldsöguna. Með því að flétta saman ólíkum kenningum, sækja í ólíkar hefðir og 

beina þeim í nýja og óvænta átt, opnar Bakhtín frjótt sjónarhorn á gerð og sögu skáld-

sögunnar. (22) 

Þetta er nokkuð samhljóma niðurstöðu Tihanovs en Benedikt vitnar fyrstur til búlg-

arska fræðimannsins á Íslandi og fjallar um frjóa túlkun hans á „Söguljóði og skáld-
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sögu“ í inngangi að Orðlist skáldsögunnar. Samkvæmt Tihanov leiddi samþætting 

ólíkra hefða til þess að Bakhtín skóp hugvísindunum ákveðið millirými:  

Bakhtin’s proper realm, the in-between territory that he inhabits with such non-negotiable 

sovereignty and where he crafts his own metaphors which enable him to move between 

different levels of argumenttation and address issues located above and beyond the 

particular fields of knowledge — all this was a space yet to emerge for most of his readers, 

its contours were still to dim and distant to render his prose immediately appealing to those 

who did not share his intellectual background and mindset.210  

Þannig skrifar Tihanov um viðtökurnar í Frakklandi eins og þær þróuðust í kjölfar 

greinar Kristevu; lýsing hans á að sumu leyti einnig við um mótttökuskilyrðin hér-

lendis áður en Orðlist skáldsögunnar kom út. Benedikt vinnur mikilvægt starf með 

því að teikna þetta baksvið upp fyrir íslenskum lesendum. Aftur á móti tjóðrar hann 

hugmyndaheim Bakhtíns svo rækilega við þetta samhengi að millirýmið opnast ekki.  

 Æskuverkin eða hugtök á borð við margröddun eru ekki síður sprottin af innri leit 

en ytri áhrifum. Bakhtín átti sannarlega margt að þakka meginlandsheimspekinni og 

hið forvitnilega mótvægi sem honum tókst að mynda við rússneskan formalisma —

sbr. áherslan á samræðuna og gagnkvæmt samband ólíkra vitunda — er ekki síst að 

þakka viðspyrnunni sem hann hafði í þýskri hughyggju; um þetta fjallar m.a. BA-

ritgerð mín. Með svipuðum hætti var tímarýmið ekki bara útfærsla á Ernst Cassirer 

(þýska heimspekingnum og fagurfræðingnum sem síðast brá fyrir í þessari ritgerð á 

skipsfjöl með Roman Jakobson á leið til Ameríku) og eitthvað sem leiddi til 

„nýhegelskra hvarfa“ á höfundarferli Bakhtíns, eins og Benedikt heldur fram (26–27). 

Jón Ólafsson þýðir bolshoj vremja sem stóra tíma en í þessari ritgerð hef ég notast við 

mikla tíma, þ.e.a.s. þýðingu Viðars á hugtakinu; með svipuðum hætti ætti í raun að 

þýða tímarými sem tímarúm. Bæði þessi hugtök eru nefnilega ekki síður sótt til 

stjarneðlisfræðinnar, þ.e.a.s. Miklahvells og tímarúmsins í afstæðiskenningu 

Einsteins. Þá leiddu þessar hugmyndir Bakhtín ekki aðeins aftur til Hegels heldur 

                                                 
210 Galin Tihanov, „Mikhail Bakhtin“, 50–51. 
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jafnframt að forvitnilegum, sjálfstæðum niðurstöðum um frásagnargerðirnar sem 

íslenskir lesendur höfðu fengið smjörþefinn af í skrifum Viðars og Torfa Tuliniusar. 

Með hliðsjón af stjarneðlisfræðinni opnast sömuleiðis möguleikinn á forvitnilegum 

samanburði, ólíkum núningi tíma og rýmis innan frásagnargerðanna annars vegar og 

fjölheima (e. multiple universes eða multiverse) hins vegar — í þessu samhengi má 

sömuleiðis aftur benda á samsvaranir á milli tímavitundar Bakhtíns og Halldórs 

Laxness í Kristnihaldi undir Jökli (sjá umfjöllun um kaþarsis í síðasta kafla). Hvers 

vegna að njörva þetta hugtak svo kirfilega við Cassirer í stað þess að taka flugið?  

Endurskoðunarsinnar unnu mikið þarfaverk og á hæla þeirra kom heildarritröðin 

þar sem öllum skrifum sovéska hugsuðarins er í fyrsta skipti safnað saman og höfund-

arverkið skilgreint, viðtökusagan í Rússlandi og í alþjóðlegu samhengi sömuleiðis 

nýtt í vinnu við ritskýringar og athugasemdir — línurnar lagðar fyrir Bakhtínrann-

sóknir á 21. öld. Þetta — en ekki endurskoðunin sem fram fór undir lok 20. aldar —

 er það nýjasta sem er að gerast í Bakhtínrannsóknum þegar Orðlist skáldsögunnar 

kemur út árið 2005. Bæði Jón og Benedikt segjast færa lesendum nýjungar, sá fyrr-

nefndi stígur varlegar til jarðar — en hvorugur nýtir sér heildarritröðina eða viðtöku-

söguna sem skyldi. Sem dæmi er Emerson hvergi nefnd á nafn í efnislegri umfjöllun 

Benedikts og skrif hans um helstu hugtök Bakhtín takmarkast nokkuð við fyrrnefndar 

áherslur.  Það er líkt og hugmyndir Bakhtíns hafi sjaldnast sprottið af innri þörf, í 

meðförum Benedikts virðist sovéski hugsuðurinn allan sinn feril meira eða minna 

hafa verið að vinna með áhrif frá öðrum. Þá verður oft erfitt að greina hvenær 

Benedikt er að gefa í skyn að Bakhtín hafi tilgreint áhrifavalda sína og hvenær eða 

hvers vegna hann hafi haldið þeim leyndum. Þessi áhersla einkennir sem fyrr segir 

umfjöllun um æskuverkin, margröddun, tímarými — en ekki síður annað hugtak sem 

rækilega hafði komið við sögu í fræðilegri umræðu á Íslandi.  
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Í kenningum sínum um byltingarkennt hlutverk hláturmenningar yfirfærir Bakhtín hug-

myndir marrismans á hláturmenningu og margröddun, með því að líta á grótesku og skop 

sem birtingarmyndir eða leifar upprunalegra alþýðuhefða. Hér má einnig greina endurróm 

frá kenningum Bergsons um hlátur. (30) 

O.s.frv. — hugmyndir Bakhtíns eru heimfærðar upp á aðra í hvívetna. Sem fyrr vitnar 

Benedikt í rannsóknir Pooles sem borið hefur bókina um Rabelais saman við skrif 

Cassirers.  

Stórir hlutar textans í Rabelais-bók Bakhtíns eru sóttir beint í texta Cassirers, þar á meðal 

nær óslitin, fimm síðna löng tilvitnun án gæsalappa og heimildavísunar, sem er í besta falli 

sérkennilega tvíradda — í versta falli grófur ritstuldur. (31) 

Við þetta bætir Benedikt eftirfarandi fyrirvara neðanmáls:  

Hér vaknar sú spurning hvort annað búi að baki en vísvitandi ritstuldur af hálfu Bakhtíns, 

hvort t.a.m. hafi verið sneitt hjá vísun í rit Cassirers til að komast hjá ritskoðun. Líkt og Ken 

Hirschkop hefur bent á, vekur það athygli að vísanir í nöfn fræðimanna af þýskum 

gyðingaættum eru nær undantekningarlaust strikaðar út úr textum Bakhtíns fyrir útgáfu. 

(Ibid., nmgr. 39) 

Vissulega má til sanns vegar færa að í Rabelaisbókinni megi greina enduróm Berg-

sons, yfirfærslu á marrisma, gagnrýniverða notkun á textum Cassirers o.s.frv. Líkt og 

í tilfelli rannsókna Bakhtíns á Dostojevskí er þó allt eins hægt að líta á það með allt 

öðru og innilegra augnaráði — sem endurspeglun á sálarástandi og viðbragði við 

þjóðartráma.  

 Bakhtín freistaði gæfunnar og hélt til Pétursborgar (þá Petrograd) rétt skriðinn yfir 

tvítugt. Árið er 1916 og fyrri heimsstyrjöldin í algleymi, rússneska byltingin handan 

við hornið en í kjölfarið brýst út borgarstyrjöld í landinu; hungursneyð fylgir á hæla 

hennar. Talið er að 15 milljónir Rússa hafi látist í fyrri heimsstyrjöldinni og 8 

milljónir í hungursneyðinni sem á eftir kom.
211

 Lái honum hver sem vill, en við þessar 

aðstæður tókst Bakhtín ekki að verða sér úti um háskólagráðu sem síðar gæti fleytt  

honum í doktorsnám. Líkt og svo margir flúði hann út á land, til Nevel og síðar 

Vitebsk.  

                                                 
211  Karl Schlögel, Moscow, 1937, þýð. Rodney Livingstone (Cam, UK: Polity Press, 2012), 1. 
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Árið 1924 deyr Lenín og Stalín kemst til valda. Jafnvel áður en til byltingar kom  

tóku Rússar, sér í lagi lista- og menntamenn, að flýja unnvörpum úr landi. Hræðslan 

magnaðist. — Með Stalín hófst eitt grimmilegasta, dapurlegasta og mannskæðasta 

skeið í sögu nokkurrar þjóðar. Nægir í þeim efnum að nefna gúlagið, hreinsanirnar og 

síðari heimsstyrjöldina — en talið er að 20–25 af þeim 50–60 milljónum sem létust í 

stríðinu hafi verið Sovétmenn eða tæp fjórtán prósent þjóðarinnar.
212

 Á síðari hluta 

þriðja áratugarins hafði Bakhtín snúið aftur til Pétursborgar sem nú hét Leníngrad. 

Árið 1929 eða sama ár og frumburður hans á ritvellinum, fyrri gerð Dostojevskí-

bókarinnar, leit dagsins ljós var hann handtekinn fyrir þátttöku í dulkristnum 

umræðuhópi og dæmdur í gúlagið. 

Bróðir Míkhaíls Bakhtíns og sálufélagi í æsku, Nikolaj, var Hvítliði; með sigri 

Rauðliða í borgarastyrjöldinni flúði hann Rússland og þeir bræður sáust aldrei framar; 

gátu ekki einu sinni skrifað hvor öðrum bréf. Það er vitanlega kúnstugt ef rétt reynist 

að Bakhtín hafi síðar nýtt sér námsárangur bróður síns til að hefja doktorsnám — en 

hreyfir þetta ekki við neinum harmrænum strengjum í leiðinni? Hafi Bakhtín einhvern 

tímann logið upp á sig námsferð til Marburgar — mætti ekki jafnframt halda því til 

haga að hann komst aldrei til útlanda, að alla ævi var Bakhtín fastur í landi sem gekk í 

gegnum helvíti á meðan hann var á lífi? Hvernig safnar maður punktum og skrifar rit-

rýndar greinar í byltingu, borgarastyrjöld, hungursneyð, heimsstyrjöldum, hreinsun-

um? Hvernig áttu heimildavísanir í Cassirer að líta út til að þær slyppu framhjá rit-

skoðun? Ein röng ákvörðun hefði hæglega getað leitt hann í gúlagið eða opinn 

dauða.
213

  

                                                 
212  Sjá t.d. The Almanac of World War II, ritstj. P. Young (London: Bison Books, 1981), 614. Young 

ályktar að um 50 milljónir hafi látist í stríðinu, þar af um 20 milljónir Sovétmanna.  „In addition 

in the areas occupied by the Germans about two-thirds of the houses and productive capacity was 

destroyed.“  
213 Í samtalsbók minnist sovéski hugsuðurinn margoft og margítrekar þau áhrif sem verk Cassirers 

höfðu á hann. Bakhtín hefði verið í lófa lagið að forðast umræðuefnið þegar í ljós kemur að við-
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Alla ævi glímdi Bakhtín við skæðan beinmergssjúkdóm og árið 1938 var hægri 

fóturinn tekinn af honum. Í þessu ástandi hefst Bakhtín handa við doktorsritgerðina 

um Rabelais. Árið 1929 hafði hann í krafti kænsku, heppni og umrædds heilsubrests 

sloppið undan vist í alræmdum búðum sem staðsettar voru norðarlega í Sovétríkj-

unum en þær hefðu án efa gengið af Bakhtín dauðum. Í stað gúlagsins var hann 

sendur í útlegð til Kazakhstan. Á fyrri hluta fjórða áratugarins kenndi Bakhtín við 

kennaraskóla í Saransk, Mordóvíu, og var boðin staða við skólann sem hann hafnaði 

vegna þess „að skólinn var kominn í heljargreipar seinni ofsóknahrinu Stalíns“, líkt og 

Benedikt heldur til haga (23). Frá árinu 1937 til loka seinni heimsstyrjaldar voru 

Míkhaíl Bakhtín og Jelena kona hans sig mestmegnis í nágrenni höfuðborginnar. Í 

Moscow, 1937 reynir Karl Schlögel að bregða ljósi á stund og stað — árið þegar um 

tvær milljónir saklausra Sovétmanna voru handteknar, 700.000 þúsund drepnar 

samstundis en um 1.300.000 sendar í gúlagið. Í formála játar sagnfræðingurinn 

vanmátt sinn gagnvart efnivið bókarinnar.   

If its publication has taken so long in my own case, this is not because of any intellectual 

inhibition on my part but rather because of the helplessness I felt in the face of a historical 

event in which all simple distinctions and causal relationships seem to evaporate. Never 

before have I felt so strongly that language fails to do justice to the monstrous events of the 

age.214  

Sovétríkin voru nánast samfellt þjóðartráma sem náði hámarki um það leyti sem 

Bakhtín vann að Rabelaisbókinni, einfættur og á flótta undan enn einni öldu hreins-

ana. Helga Kress dregur sem fyrr segir ekki fram þessa myrku, persónulegu og sárs-

aukafullu hlið á karnivalinu; þá er doktorsvörnin miklu meira en sú ærslafulla uppá-

koma og skandall sem Benedikt bregður upp í innganginum (31–32) — og Rabelais-

bókin ekki bara sambræðingur frá Bergson, Cassirer, Marr et al. Míkhaíl Ryklin er 

                                                                                                                                            
mælandinn, Víktor Dúvakín, þekkir ekki til Þjóðverjans. Þess í stað hefur hann frumkvæði að því að 

tala um Heimspeki symbólskra forma og önnur verk Cassirers af mikilli hlýju og aðdáun. Sjá 261 og 

víðar í Beseda s Duvakinym (Moskva: Soglasíje, 2002). 
214  Sjá xi–xii í formála Schlögers. 
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rússneskur fræðimaður, árið sem Sovétríkin liðuðust í sundur skrifaði hann langa 

grein sem nefnist á ensku „Bodies of Terror: Theses Toward a Logic of Violences“ og 

hefst á þessum orðum:  

Aside from its scholarly and artistic merits, Mikhail Mikhailovich Bakhtin's book on 

Rabelais has always impressed me as being a self-therapeutic text, related more to some 

biographical trauma than to the object under investigation. In this text, it seems, has been 

encoded the trauma of a representative of the the Russian intelligentsia, who found himself 

in the unthinkable situation of terror and the ever-growing and increasing dominance of a 

collective corporeality (telesnost'). Rabelais and his work provided, for various reasons, a 

convenient site from the enacting and overcoming of this unavoidable trauma.215 

Hvernig er hægt að ganga í gegnum tráma en halda samt þeirri opnu afstöðu sem 

birtist í karnivalinu — og margröddun, sbr. umfjöllunar Bakhtíns um kaþarsis í kafl-

ann „Margröddun og skáldsöguvitund“ í ritgerð minni? Í þessu samhengi eru jafn-

framt áhugaverð orðin sem Bakhtín beindi til andmælenda sinna í doktorsvörninni: 

Hvað karnivalið áhrærir er það ekki gleðilegt í mínum huga. Öðru nær. Í sérhverri birtingar-

mynd karnivalsins má finna fyrir návist dauðans. Það myndi eflaust flokkast undir harmleik 

samkvæmt skilgreiningum yðar. En það sem máli skiptir er að harmleikurinn fær ekki að 

eiga síðasta orðið. (1063) 

Millirýmið sem Bakhtín skóp á milli heimspeki og bókmennta, ólíkra hefða o.s.frv. er 

staður þar sem enginn hefur síðasta orðið, ekkert er óyggjandi en allt veltur á samræð-

unni. Á níunda og tíunda áratugnum var áhugi fyrir fræðilegri iðkun á þessum opnu 

forsendum hér á landi, en um og eftir árþúsundamótin hellist myrkrið yfir þá nútíma-

bókmenntafræði sem iðkuð hafði verið af svo miklum þrótti frá og með útgáfu Hug-

taka og heita. Í ljósaskiptunum er ekkert sem sýnist. Í formála um ritröðina Þýðingar 

sem birtist að gefnu tilefni fremst í Orðlist skáldsögunnar skrifar Guðrún Nordal: 

Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands er þess fullviss að þýðingar séu einmitt til þess 

fallnar að efla rannsóknir á sviði hugvísinda á Íslandi, rétt eins og þær hafa jafnan gert. 

Íslenskun verka Foucaults, Bakhtíns og Klemperers leggja verk okkar sjálfra við það besta 

sem gert er á þessu sviði. (10)  

Hið gagnstæða á við í tilfelli Bakhtíns: Þýðingarnar í Orðlist skáldsögunnar gefa 

háskólasamfélaginu tilefni til að afskrifa hann. Við fyrstu sýn virðist skorta á 

                                                 
215  Ensk gerð birtist í New Literary History 24 (1993), hér 51.  
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viðbrögð, bitastæða umfjöllun um bókina er t.d. vart að finna í blöðum og tímaritum. 

Ein greinanna, „Svar við spurningu“, ratar reyndar í námsefni Menningarheima og 

Strauma og stefna í bókmenntafræði en lykilhugtökum á borð við margröddun og hið 

karnivalíska er áfram miðlað í gegnum „Orð, tvíröddun og skáldsögu“ eftir Kristevu 

enda þótt Orðlist skáldsögunnar hafi bæði að geyma kafla úr bókum Bakhtíns um 

Dostojevskí og Rabelais.  

Bókmenntasaga er skyldukúrs fyrir nemendur í bókmenntafræði og íslensku. Gott-

skálk Þór Jensson kenndi námskeiðið þegar ég tók það á vorönn 2011. Í tíma um 

Gargantúa og Pantagrúl vék hann að Bakhtín bæði fyrir og eftir hlé. Upptaka úr 

kennslustund var aðgengileg nemendum í Bókmenntasögu 2011 og 2012 en jafnframt 

veit ég til þess að a.m.k. einn þeirra sem kenndi tímann um Rabelais í kjölfarið byggði 

umfjöllun sína á orðum Gottskálks. Ræða hans sem fylgir hér á eftir er skrifuð upp 

eftir upptökunni á vefsíðu námskeiðsins, hikorð felld út eftir fremsta megni og 

greinamerkjasetning mín.  

Við þekkjum kannski Rabelais aðallega í nútímanum vegna þess að hann er svo miðlægur í 

verkum Bakhtíns, þessa rússneska bókmenntafræðings og loddara sem er alveg furðulegur 

karakter, hefur enga formlega menntun, eiginlega laug upp á sig háskólamenntun og 

ferðalögum og menntaferðum sem aðrir höfðu farið og lagði fram doktorsritgerð, doktorsrit 

um Rabelais sem hann fékk að verja en fékk samt ekki titilinn doktor út úr því. Ástæðan var 

að mörgu leyti... Ja, þetta var sovéskt kerfi, mjög þungt kerfi líka og áhugi Bakhtíns á 

Rabelais og hinni furðulegu orðrækju — orðræðu — gróteskunni og svona þessari uppreisn 

og ólgu sem er í verkinu tengist auðvitað löngun og svona köfnunartilfinningu Bakhtíns í 

því þjóðfélagi sem hann lifir í; alltaf meiri og meiri stjórnun á öllum sviðum. Þó að 

kommúnismi eða sósíalismi væri eitthvað annað en kristin trú þá var það ekki alveg 

fullkomlega ólíkt þegar farið var að innleiða þessa hugmyndafræðilegu stjórnun í 

smáatriðum alls staðar í samfélaginu. Við þekkjum, hér á Íslandi hefur það aðallega verið 

Helga Kress sem að hefur breitt út svona vísindin um grótesku og karnivalisma úr 

kenningum Bakhtíns, Júlía Kristeva var líka mikill lærisveinn Bakhtíns upprunninn frá 

Búlgaríu og hafði aðgang að öllum þessum vísindum löngu áður en þau voru þýdd og gat 

miðlað þeim ágætlega og unnið með alls konar verk sem aðrir höfðu ekki lesið og gátu ekki 

lesið í hinum franska háskólaheimi. Þannig að þetta er mjög sterk hreyfing, viðtökur á 

Rabelais á okkar tímum eru mjög mikið ganga mjög mikið út á það að hann sé einhvers 

konar forsprakki, byltingarmaður, uppreisnarmaður sem sýni fram á... Ja, þið þekkið þessar 

kenningar — í raun og veru þarf ég ekkert að útskýra þetta, því að ef þið þekkið einhverjar 

bókmenntakenningar þá þekkið þið þessar bókmenntakenningar, svo vel eru þær útbreiddar. 
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Gróteska er lykilhugtak í þessum fræðum, og það er ágætt að vita eitthvað um sögu 

gróteskunnar. . . 216 

Og eftir hlé: 

Núnú, við skulum byrja aftur. Kenningar Bakhtíns um skáldsöguna, úrval þeirra og kafla 

eftir Bakhtín, eru til í ritinu hérna, Orðlist skáldsögunnar sem Bókmenntafræðistofnun 

Háskóla Íslands gaf út. Hér eru mjög góðar þýðingar, þetta kom út 2005, Jón Ólafsson 

prófessor á Bifröst þýddi þessar ritgerðir beint úr rússnesku og þetta er alveg einstaklega vel 

þýtt og skemmtilegur texti að lesa — vandaður — og Benedikt Hjartarson hefur skrifað 

inngang, „Af lifandi orðlist og skáldsögum. Um tvíröddun og höfundarferil Mikhails M. 

Bakhtín”. Mjög áhugaverður inngangur sem segir frá þessum furðulega karakter, Bakhtín, 

og öllum hans hundakúnstum. Og hvers konar blanda af fræðimanni og loddara hann var; 

og hvernig ýmisleg gagnrýni sem beint var gegn honum þegar þegar hann var að verja 

ritgerð sína er á ágætum grunni reist. Til dæmis vísar hann aldrei í heimildir sínar, hann er 

ritþjófur líka — tekur blaðsíðu eftir blaðsíðu upp úr ritum annarra sem hann nefnir ekki og 

ýmislegt fleira sem gerir hann að mjög frústrerandi höfundi að lesa. Ef maður ætlar að 

sækjast eftir einhverjum skilningi á kenningum hans þá er það mjög erfitt. Hann skrifaði 

töluvert um fornaldarskáldsöguna þessar grísku rómönsur og latnesku sögur og hann byggði 

þau vísindi á þýsku riti eftir Erwin Rohde sem kom út 1870 eða eitthvað þar um bil um 

fornaldarskáldsöguna og fyrirrennara hennar. Þetta er hræðilegt rit og Bakhtín sýður sínar 

kenningar um fornaldarskáldsöguna upp úr þessu riti og það er sko ekki hægt. — Maður 

efast um að hann hafi lesið þessa texta það er svo óljóst það sem hann er að segja en 

hugmyndaauðgin er gríðarlega mikil og hann smíðar mjög flott kerfi um óreiðu tungumáls-

ins og hinar fjölmörgu orðræðugerðir og orðræðuhefðir og hann brýtur upp þessa hugmynd 

um orðræðuna og hið ritaða mál sem er mjög mikið arfur Gútenbergs eða svona arfur 

hinnar rituðu blaðsíðu. Fyrir Bahktín er orðræðan einhvers konar flæði, eitthvað sem er 

talað og það er einskonar svona munnleg, ákveðnir munnlegir eiginleikar eða fljótandi eða 

lifandi orðræða sem er mjög — var mjög — gagnleg sérstaklega í engilsaxneska fræða-

heiminum þar höfðu menn mikla þörf fyrir þetta og fögnuðu mjög ákaft þegar þeir kynntust 

þessum vísindum. En þetta eru ofsalega erfið vísindi að nota við nokkurs konar greiningu. 

Svo þetta er mjög skemmtilegt, ég vil bara benda ykkur á þetta og það er aðeins um 

Gargantúa hér og Rabelais og smá greining á því og lýsingar á grótesku og þessu lífræna — 

líkamanum og búknum gróteskunni eins og hún er skilin, eins og Helga Kress túlkar hana 

líka, er svona bókmenntir um búkinn um átið og úrganginn og allt þetta. Bókmenntir 

búksins ef hægt er að orða það svoleiðis. 

[Spurning úr sal sem heyrist ekki á upptökunni] 

[Gottskálk:] Þetta er Benedikt sem að skrifar um þetta. Og Benedikt ber ekki virðingu fyrir 

nokkrum sköpuðum hlut — þess vegna er hann svona góður í nútímateoríu. Og veit hvað 

hann er að tala um. En sko það er auðvitað...  

[Athugasemd frá sama nemanda og lagði fram spurninguna] 

[Gottskálk:] Nei, nei. Það er alveg rétt. En nú erum við komin svona aðeins yfir Bakhtín, 

við hérna í Háskólanum, þannig að nú erum við að taka hann svona í sundur aftur. Við 

                                                 
216  Gottskálk Þór Jensson, Bókmenntasaga, 14. mars 2011, 00:31:55–00:35:10. 



 150 

gerum þetta oft: Setjum fólk á stall og svo sláum við það niður aftur. Þetta er náttúrulega 

mjög grimmt, en jæja: hann fékk allavega sinn tíma á stallinum.217  

Hér blasir fall Bakhtíns við í fræðilegri umræðu á Íslandi. Tildrögin liggja fyrir, máli 

sínu til stuðnings vísar Gottskálk í Orðlist skáldsögunnar og innganginn sérstaklega. 

Þá fyllir hann upp í eyðurnar sem Benedikt skildi eftir: nefnir Helgu, Kristevu og 

verður tíðrætt um orðræðuna og annað sem fræðasamfélagið hafði einu sinni svo 

mikla þörf fyrir — grundvallaratriði í nútímabókmenntafræði, í stuttu máli. Sömu-

leiðis er öllum fyrirvörum og tvíræðni í inngangi Benedikts eytt: Gottskálk kallar 

Bakhtín hreinlega ritþjóf sem vísaði aldrei til heimilda, ítrekað loddara o.s.frv. Það er 

ekkert í stuttri umfjöllun um sovéska hugsuðinn í Sýnisbók heimsbókmenntanna sem 

gaf til kynna útreiðina sem hann fær í kennslustund. Meðferðin er með öðrum orðum 

hvorki opinber né óopinber heldur fer hún fram á hálfopinberum vettvangi. Á þessum 

óskilgreinanlegu forsendum eru nemendur síðan gerðir hluti af sameiginlegu áliti 

innan skólans (sbr. „við hérna í háskólanum“). Umræðan kemur aftan að þeim og 

aðstæðurnar leyfa varla gagnkvæm skoðanaskipti eða opna umræðu. 

 Vorið 2011 var Bókmenntasaga kennd í Háskólabíói, sal eitt. Gottskálk stóð við 

púlt upp á sviði og talaði í hljóðnema sem nældur var í barminn. Spurningar úr sal 

berast sjaldnast upp á svið nema þær komi úr fremstu sætaröðum, en þar sat nemandi í 

umræddum tíma sem hafði verið með mér í Straumum og stefnum í bókmenntafræði á 

liðnu misseri. Spurningin snerist um heimildirnar sem Gottskálk studdist við en eins 

og upptakan er til vitnis um grípur konan síðan fram í fyrir kennara, svo mikið er 

henni niðri fyrir. Eins og fjallað hefur verið um í þessari ritgerð er Bakhtín upphafinn 

sem einn af mikilvægustu hlekkjunum í fæðingarsögu póststrúktúralismans í 

Straumum og stefnum. Efnislega var athugasemd nemandans á þessa leið: Það er 

                                                 
217 Ibid., 00:51:40–00:57:25). 
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mikið látið með Bakhtín innan bókmenntafræðinnar en aldrei fært í tal þetta sem 

Gottskálk hafði vakið máls á.  

Gottskálk er sérfræðingur í klassískum fornaldarbókmenntum og fullyrðir að um-

fjöllun Bakhtíns um grísku og latnesku fornaldarskáldsöguna sé byggð á riti eftir 

Erwin Rohde sem hann gefur ekki mikið fyrir — þar að auki efast hann hreinlega um 

að Bakhtín hafi lesið skáldsögurnar sjálfar. Hér er væntanlega vísað til „Úr forsögu 

orðlistarinnar í skáldsögum“, grein sem birtist í Orðlist skáldsögunnar.
218

  „Gottskálk 

Þór Jensson las yfir handrit að greininni ,Úr forsögu orðlistarinnar í skáldsögum‘ og 

kom í veg fyrir marga yfirsjónina af hálfu ritstjóra“, segir í inngangi Benedikts. Þar 

fær Garðar Baldvinsson jafnframt kærar þakkir fyrir sitt framlag til útgáfunnar, Viðar 

Hreinsson las yfir inngang í handriti... Þarf frekari vitna við? Sem fyrr segir fækkar 

tilvísunum í sovéska hugsuðinn snarlega um og eftir árþúsundamótin. Þetta á ekki 

aðeins við um Helgu Kress heldur Halldór Guðmundsson, Ástráð Eysteinsson o.s.frv. 

Ekkert þeirra og yfir höfuð enginn bregst við inngangi Benedikts Hjartarsonar á 

opinberum vettvangi; þó er hann svo ögrandi að arfleifð Bakhtíns og þeirra sem byggt 

hafa á hugmyndum hans blasir nú við í allt öðru og tvíræðara samhengi.  

  

                                                 
218 Ég ætla ekki að draga túlkun Gottskálks í efa; sem fyrr segir er gríska og latneska fornaldar-

skáldsagan á hans sérsviði. Þó mætti e.t.v. vekja athygli á því að í eina skiptið sem Rohde kemur 

fyrir í umræddri grein setur Bakhtín fram gagnrýni á hann. Að mati sovéska hugsuðarins hafði 

gríska fornaldarskáldsagan til að bera einkenni sem skáldsagan gerði síðar að sínum. „And the 

state-of-the-art account of the Greek romance in Bakhtin’s time — E. Rohde’s Der griechische 

Roman und seine Vorläufer — runs directly counter to this belief“, segir í formála að greinasafni 

helguðu Bakhtínhringnum og fornaldarbókmenntum frá 2005: „Where Rohde saw in the ancient 

novel little more than the detritus left by the decay of classical genres, Bakhtin saw the coalescence 

of something unprecedented, the first stages of a long process of evolution.“ Sjá formála að The 

Bakhtin Circle and Ancient Narrative, ritstj. R. Bracht Branham (Groningen: Groningen University 

Library, 2005), xvi.   
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Eftirmáli 

Andóf, samkvæmt íslenskri orðsifjabók, merkir „að róa gegn vindi eða straumi svo að 

bátinn reki ekki.“
219

 Á hverju misseri fleyta námskeið á borð við Bókmenntasögu og 

Strauma og stefnur í bókmenntafræði nemendum í grunnnámi niður straumþung fljót: 

Annars vegar er um að ræða bókmenntasöguna frá Mesópótamíu og Forn-Egyptum til 

ofanverðrar 19. aldar, hins vegar þróun bókmenntafræðinnar frá Nietzsche til sam-

tímans. Námsárið 2010–2011 kom Bakhtín við sögu í báðum kúrsum og raunar virðist 

ákveðin hefð hafa skapast: Á hverju hausti er sovéski hugsuðurinn settur á stall í 

Straumum og stefnum en sleginn niður af honum aftur í Bókmenntasögu að vori. 

Óneitanlega er þetta karnivalískt — krýning og afkrýning — en segir að öðru leyti 

lítið um Bakhtín og hugmyndaheim hans en þeim mun meira um ríkjandi viðmið 

innan hugvísindanna og ráðandi stórsögur sem notaðar eru til að festa hvort tveggja í 

sessi.  

Nýlega lagðist Gréta Kristín Ómarsdóttir á árarnar og fjallaði um skort á kven-

höfundum í Bókmenntasögu. Í svari núverandi kennara, Hjalta Snæs Ægissonar, kom 

m.a. fram að námskeiðið væri eitt af flaggskipum bókmenntafræðinnar.
220

 Á þetta fley 

eru ekki aðeins fáir kvenhöfundar munstraðir; nemendur geta, að því er ég best fæ 

séð, siglt í gegnum grunnnámið án þess að á vegi þeirra verði ein einasta rússnesk 

skáldsaga. Í fyrrgreindu námskeiði er bókmenntasagan rakin í tímaröð og yngsta 

verkið frá 1877 eða sama ári og Anna Karenína kom út í Rússlandi; þá þegar hafði 

Dostojevskí gefið út bróðurpart sinna skáldsagna sem til eru í íslenskri þýðingu — 

það sama á við um helstu verk Tolstojs, Hetju vorra tíma eftir Míkhaíl Lermontov, 

                                                 
219 Ásgeir Blöndal Magnússon, Íslensk orðsifjabók (Reykjavík: Orðabók Háskólans, 1989), 18. 
220  Grein Grétu nefnist „Sagan Hans (ekki Grétu)... af heilögu bræðralagi bókmenntafræðinnar“ og 

birtist 28. mars 2013 á vefsíðunni Druslubækur og doðrantar. Svar Hjalta, „Sinnið vel, telpur, 

gjöfum listagyðju: Um bókmenntasögu og kvenhöfunda“ birtist sama ár og á sama vettvangi. Síðast 

skoðað í jan. 2015.  
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Dauðar sálir Níkolajs Gogols og ýmis önnur lykilverk frá gullöld rússneskra 

bókmennta.   

Í Mimesis skrifar Erich Auerbach: 

Sterkasta einkenni þeirrar innri hreyfingar sem birtist í rússnesku raunsæi er krafturinn í 

þeirri algjöru, ótakmörkuðu og ástríðufullu reynslu persónanna sem lýst er. Þetta eru 

sterkustu áhrifin sem vestrænir lesendur upplifa, sterkari en allt annað, sérstaklega hjá 

Dostojevskíj en líka hjá Tolstoj og hinum. Rússarnir virðast hafa varðveitt sterka og 

innilega reynslu sem orðin var sjaldgæft fyrirbæri í vestrænni menningu á nítjándu öldinni.  

Og: 

Slíkar breytingar eiga sér oft stað innan einnar manneskju — næstum án fyrirvara — í ofsa-

fengnum og ófyrirséðum sveiflum. Og í hvert skipti klárar manneskjan sjálfa sig svo 

gjörsamlega að orð hennar og athafnir afhjúpa stjórnlaust hyldýpi eðlishvata af því tagi sem 

var ekki óþekkt í löndum vestursins, en vísindalegt hlutleysi, tilfinning fyrir formi og 

virðing fyrir félagslegu velsæmi, komu í veg fyrir að höfundar tjáðu sig um það með slíku 

hömluleysi. Þegar hinir miklu Rússar, sérstaklega Dostojevskíj, urðu þekktir í Mið- og 

Vestur–Evrópu, virtust gríðarlegir andlegir möguleikar og beinskeytt tjáning, sem agndofa 

lesendur rákust á í verkum þeirra, eins og opinberun um hvernig raunsæið og harmleikurinn 

gætu runnið saman í eitt.221 

Þessi sterka, innilega og ofsafengna reynsla dró mig, líkt og fleiri, að Dostojevskí — 

þegar upp er staðið hljóta þýðingar Ingibjargar Haraldsdóttur á verkum hans að teljast 

til stórtíðinda í íslenskri bókaútgáfu undanfarinna áratuga. Þar renna ekki aðeins 

saman raunsæið og harmleikurinn — margröddun skapast: „Sannleikurinn fæðist 

hvorki né fyrirfinnst í höfði aðskildra einstaklinga“, eins og Bakhtín skrifar í Vand-

anum í skáldskaparlist Dostojevskís, „heldur verður til á milli fólks sem leitar hans í 

sameiningu.“ Þetta var ástæða þess að mig langaði til að læra bókmenntafræði.  

 Kennari sem stendur upp á sviði í Háskólabíói með hljóðnema nældan í barminn 

og kennir bókmenntasögu síðastliðinna 3500 ára hefur ákveðið vald, pundið í orðum 

Gottskálks þyngist enn frekar í ljósi þess að hann vitnar bæði í útgáfu Bókmennta-

stofnunar Háskóla Íslands og sameiginlegt álit innan háskólasamfélagsins: Við hérna í 

háskólanum... Það er engin undankomuleið, nemandi sem ætlar að útskrifast með BA-

                                                 
221  Tilvitnanir teknar af síðum 775 og 776 í umræddri bók, ritstj. Torfi H. Tulinius, aðalþýð. Gauti 

Kristmannsson (Reykjavík: Háskólaútgáfan/Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, 2008). 
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próf í íslensku eða bókmenntafræði neyðist til að munstra sig á flaggskipið. Í Straum-

um og stefnum er umfjöllun um Bakhtín e.t.v. lygnari á yfirborðinu en undiraldan 

þeim mun stríðari enda hvílir námskeiðið á hinni póststrúktúralísku arfleifð, á grunni 

sem hafnar grunni, byggir á afbyggingu — á viðmiði sem afmiðjar sjálft sig, hafnar 

stórsögum og stigveldum en smíðar samt hvort tveggja og staðsetur sig í öndvegi.  

Túlkun á Bakhtín í ofantöldum kúrsum byggir á starfi Bókmenntafræðistofnunar. 

Með útgáfu Hugtaka og heita í bókmenntafræði og Spora í bókmenntafræði 20. aldar 

á níunda og tíunda áratugnum innleiddi stofnunin nútímabókmenntafræði í akadem-

íska umræðu á Íslandi. Viðtökur á Bakhtín miðuðust nánast frá upphafi við að fella 

sovéska hugsuðinn inn í fæðingarsögu hennar, fela honum ákveðið hlutverk í frásögn 

sem hefst með forfeðrum teoríunnar (Nietzsche, Marx, Freud, Ferdinand de Saussure) 

en grundvallast á ás sem liggur frá rússneskum formalisma til alþjóðlegs strúktúral-

isma og fransks póststrúktúralisma. Þessi söguskoðun er enn ríkjandi, eins og nem-

andi sannreynir í Straumum og stefnum. Í gagnrýni sinni vísar Gottskálk aftur á móti í 

útgáfu Bókmenntafræðistofnunnar frá 2005, Orðlist skáldsögunnar. Ritið er til marks 

um ákveðna endurskoðun sem lýtur ekki aðeins að Bakhtín. Í upphafi inngangsins 

minnist Benedikt á ný gögn sem komu upp úr krafsinu eftir fall Sovétríkjanna og 

bregða nýju og afhjúpandi ljósi á Bakhtín — en hann gæti allt eins verið að tala um 

hrun þeirrar póststrúktúralísku nútímabókmenntafræði sem stofnunin kanóníseraði 

1991. Við útkomu Spora í bókmennafræði 20. aldar stóð greinin á hátindi, umræða 

um bókmenntir og bókmenntafræði stóð í miklum blóma en smám saman fjaraði 

undan henni. Aðstandendur Orðlistar skáldsögunnar, Jón Ólafsson og Benedikt 

Hjartarson, eru aftur á móti málsvarar menningarfræðinnar sem ásamt kynjafræði, 

kvikmyndafræði, þýðingarfræði og öðrum nýjum greinum innan Háskóla Íslands 

sölsuðu undir sig sviðið um og eftir árþúsundamót.  
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Róðurinn er þungur fyrir þann sem ætlar að fara gegn þessum meginstraumum og 

nánast engin umræða fer fram á opinberum vettvangi um vatnaskilin sem urðu innan 

hugvísindanna við árþúsundamótin. Á fyrsta Hugvísindaþingi 1996 vaknar þó einn 

helsti forvígismaður nútímabókmenntafræði á Íslandi, Ástráður Eysteinsson, upp við 

vondan draum: Póststrúktúralískar forsendur urðu til þess að snúa bókmenntafræðinni 

gegn bókmenntunum og fagið útvistaði aðferðafræði sinni til nýrri greina. Bakhtín er 

eins konar hluti fyrir heild í þessari miklu en ósögðu sögu, ris hans og fall innan 

fræðilegrar umræðu á Íslandi endurspeglar örlög nútímabókmenntafræði á Íslandi.  

Varð bakhtínskí búmm á Íslandi? Þeirri spurningu verður hver að svara fyrir sig. En 

sé raunin sú, þá lýsir leiftrið frá þeim hvelli upp allt í senn — upphaf, blómaskeið og 

hrun nútímabókmenntafræði á Íslandi — og sprengingin bergmálar í gjánni sem 

gleypti að lokum nútímabókmenntafræðina í sig gefur okkur dýrmæta tilfinningu fyrir 

umfangi og dýpt þessarar dimmu sprungu. Köstum gjaldfallnasta hugtakinu í fræði-

legri umræðu um Bakhtín — tvíröddun — á loft og horfum á eftir því eins og barn 

sem fylgist með krónu sökkva til botns í Peningagjá á Þingvöllum.  

Inngangur Benedikts Hjartarsonar að Orðlist skáldsögunnar nefnist „Af lifandi 

orðlist og skáldsögum: Um tvíröddun og höfundarferil Mikhails M. Bakhtín.“ Smám 

saman rennur upp fyrir lesanda tvíræðni titilsins. Lifandi orðlist, skáldsögur, tví-

röddun... Við upphaf 21. aldar öðlast þessi orð aðra skírskotun en þau höfðu í 

fræðilegri umfjöllun um Bakhtín á níunda og tíunda áratugnum, frá og með útgáfu 

Orðlist skáldsögunnar merkja þau þegar öllu er á botninn hvolft eitt og það sama: 

lygi. Bakhtín skrifaði um skáldsögur en skáldaði sögurnar sem hann sagði af sjálfum 

sér, lifandi orðlist sovéska hugsuðarins fólst ekki síst í tilburðum til að villa á sér 

heimildir og fræðileg skrif hans, t.d. um karnivalgróteskuna í Rabelaisbókinni eru „í 
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besta falli sérkennilega tvíradda — í versta falli grófur ritstuldur“, eins og Benedikt 

komst að orði og vitnað var til í síðasta kafla þessarar ritgerðar.    

Ásamt Walter Benjamin var Bakhtín í lykilstöðu til að brúa bilið á milli bók-

menntafræðinnar og menningarfræðinnar, skv. fyrirlestri Ástráðs á fyrsta Hugvísinda-

þingi 1996. Sama ár bendir hann á tvíröddun sem leið til að tengja ólíka menningar-

heima; eins og titill bókarinnar, Tvímæli, gefur til kynna var orðið partur af póst-

strúktúralískri umræðu um bókmenntir sem raknaði upp á næstu árum. Undir þessum 

vefnaði blasir við sárið sem Benedikt potar í með endurtekinni og æ tvíræðari notkun 

sinni á orðinu tvíröddun. Af hverju er þetta svona fyndið en á sama tíma svona sárt? 

Án sögulegrar vitundar er íslensk nútímabókmenntafræði á flæðiskeri stödd. Tæpum 

25 árum eftir útkomu Spora í bókmenntafræði 20. aldar er þörf á Orðspori í bók-

menntafræði 20. aldar, sögulegri úttekt á nútímabókmenntafræði hér á landi. Benedikt 

minnist ekki einu orði á viðtökur Bakhtíns á Íslandi — en er hann ekki að vísa til 

þessarar sögu undir rós?  

„Ef til vill gæti tvíröddun, fremur en tvenndarhugsun, orðið undirstaða vitsmuna-

legrar formgerðar okkar tíma“,
222

 ályktar Júlía Kristeva í grein sinni frá 1967, „Orð, 

tvíröddun og skáldsaga.“ Formgerð (strúktúr) var grundvöllur strúktúralismans og 

tvenndarhugsun ein helsta forsenda strúktúralískrar aðferðafræði; sem fyrr segir skaut 

„Orð, tvíröddun og skáldsaga“ ekki aðeins Bakhtín og Kristevu upp á stjörnuhimin 

vestrænna hugvísinda heldur átti greinin sinn þátt í að umbylta ríkjandi viðmiðum. 

Kristeva skrifaði hana í Critique; rúmu ári fyrr birtist þar greinin sem kom Derrida á 

kortið í Frakklandi („á sviði samtímahugsunar er hér á ferð það róttækasta sem ég hef 

nokkurn tímann lesið“, voru viðbrögð Foucaults við þeim skrifum).
223

 Á þessum vett-

                                                 
222  Júlía Kristeva, „Orð, tvíröddun og skáldsaga“, 128. 
223  Grein Derrida, „L’écriture avant la lettre“ (Skrif á undan bókstafnum) birtist í tveimur hlutum, í 

desemberhefti Critique árið 1965 og janúarheftinu 1966. Tilvitnun sótt í bréf Foucaults til Derrida, 
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vangi birtir hún umfjöllun um Sovétmann sem er nánast óþekktur vestan járntjalds og 

veltir fyrir sér hvort úr hans smiðju gæti sprottið vitsmunaleg formgerð okkar tíma. 

Það er ekkert smáræði. Að sama skapi hljómar þetta eins og rökrétt framhald, vakta-

skipti innan hugvísindanna: póststrúktúralismi tekur við af strúktúralisma, tvíröddun 

leysir tvenndarhugsun af hólmi.  

 Benedikt grefur undan tvíröddun á lúmskan hátt. Í umfjöllun um sinni lagði 

Kristeva nokkra áherslu á ambiguïté — tvíræðni, í íslenskri þýðingu. Tvíröddun, 

tvenndarhugsun, tvímæli, tvíræðni... Sem fyrr segir er hér á ferðinni stuðlun eða 

póststrúktúralískt fræðaflæði sem ekki er til staðar í málum á borð við rússnesku, 

frönsku eða ensku (sbr. ambiguity, binary opposition o.s.frv.) Í tvíröddun fólst ekki 

aðeins draumurinn um vitsmunalega formgerð samtímans heldur varð hugtakið að 

veigamiklu kennileiti í flúraðri umræðuhefð hér á landi um eðli og framtíð hugvís-

indanna, sbr. umfjöllun Ástráðs. Á upphafsárum 21. aldar skrifar Benedikt því um 

tvíröddun með tungu í kinn. Það gerir hann með því að tefla tvíræðni gegn tvíröddun, 

kóðar raunar síðarnefnt hugtak — í inngangi að Orðlist skáldsögunnar skírskotar 

tvíröddun sem fyrr segir til sirkafúsks í fræðimennsku þegar best lætur og vekur upp 

grunsemdir um ritstuld þegar verst lætur.  

 Viðtökusagan er eins og brú, á henni er hægt að standa — halla sér fram á hand-

riðið og fylgjast með tvíröddunarhugtakinu falla, á leið sinni niður í hyldýpið slær af 

og til töfrumslunginni af sitthvorri hlið peningsins. Hvort er Bakhtín spámaður eða 

falsspámaður? Hvort viltu, krónuna eða skjaldamerkið? Samkvæmt hinni karnivalísku 

sýn á heiminn skiptir það ekki máli og Bakhtín studdist gjarnan við hugtök sem rúma 

báðar hliðar á peningnum. Þá bregða hugtök á borð við tvíröddun ekki síður ljósi á 

athugandann — eða hvernig lítur setning Kristevu út á frummálinu: „Le dialogisme, 

                                                                                                                                            
sjá Derrida, sjá Benoït Peeters, Derrida: A Biography, þýð. Andrew Brown (Cambridge: Polity 

Press, 2013), 161. 
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plus que le binarisme, serait peut-être la base de la structure intellectuelle de notre 

époque.“
224

 Tvíröddun, með öðrum orðum, var ekki sú vitsmunalega formgerð sem 

Kristeva lét sig dreyma um að gæti tekið við af hinni strúktúralísku aðferð; það var 

túlkun Garðars Baldvinssonar. Jafnframt sá hún textatengsl ekki fyrir sér sem annað 

en gadget til að koma margröddun ofan í táknfræðinga og strúktúralista sem lögðu 

alla áherslu á tungumálið en voru ómótækilegir fyrir samræðunni í þeim skilningi sem 

Bakhtín lagði í hana, þ.e.a.s. sameiginlegri leit sjálfstæðra vitunda að sannleikanum.  

Skekkjan nær m.ö.o. alla leið niður í grunninn. Samhliða umfjöllun um Bakhtín á 

níunda og tíunda áratugnum innleiddi Bókmenntafræðistofnun nútímabókmenntafræði 

og póststrúktúralisma sem ríkjandi viðmið, fyrir vikið var ofuráhersla lögð á orðræðu-

bundið samhengi í túlkunum á hugmyndum hans. Þá eru skrif Benedikts undir merkj-

um sömu stofnunar, sú hálfopinbera túlkun sem spratt af henni innan Háskólans vitnar 

um þau örlög sem biðu Bakhtíns þegar sovéski hugsuðurinn þjónaði ekki lengur því 

hlutverki sem Kristeva úthlutaði honum á sínum tíma; í falli Bakhtíns er jafnframt 

fólgin heldur takmörkuð afstaða til samræðunnar, að mínu viti.   

Vert er að ítreka að Benedikt kemur með fyrirvara í máli sínu og er rækilega 

meðvitaður um sögulegt samhengi í umfjöllun um meintan ritstuld sovéska hugsuð-

arins. Hann segist byggja umfjöllun sína á nýjum gögnum sem hann álítur að hreki 

eldri túlkanir með óyggjandi hætti en tekur aftur á móti ekki fram hvaða túlkanir er 

um að ræða. Fyrir vikið liggja allir undir grun nema Benedikt og þeir fræðimenn sem 

hann byggir umfjöllun sína á. Þetta er harla ójafn leikur og verður enn vafasamari í 

ljósi þess að textinn er hluti af kanónískri orðræðu Bókmenntafræðistofnunar, bakk-

aður upp með þýðingum Jóns Ólafssonar á Bakhtín o.s.frv. — Og hverjum dettur 

                                                 
224  Júlía Kristeva, „Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman“, 464. 
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síðan í hug að vísa í sovéska hugsuðinn eftir að hafa meðtekið boðskapinn hjá 

Gottskálki í Bókmenntasögu? 

 Kannski passar Bakhtín ekki inn í meginstrauminn og akademíuna. Í öllu falli 

virðist það hafa verið ansi fjarri sovéska hugsuðinum að verða sá spámaður sem 

Kristeva vildi gera úr honum. „He reigned in a world of philosophical conversations 

carried out over endless tea and cigarettes in small rooms in the dead of night“
225

 er 

haft eftir Sergej Gatsjev, einum af fræðimönnunum sem upprunalega fór til Saransk til 

að hafa upp á fræðimanninum. „Bakhtin was a mezhdusoboinik (a ,just-between-you-

and-me-nik‘). For him,“ bætir Gatsjev við „the intimate voice and the chamber space 

was all.“ Caryl Emerson var viðstödd þegar þessi orð voru látin falla og skrifar áfram: 

Gachev implied that such thinkers, or talkers, can be the source of brilliant isolated insights 

about literature and much spiritual uplift for their audiences — but they cannot be taught in 

school, cannot themselves form “schools,” and are rarely forthcoming with a reliable 

methodology or an easily applicable theory. Such academic and institutional matters, 

sooner or later, require discipline, organization, verification procedures, and some 

constraining hierarchies.226 

Það var þetta innilega samband sem myndaðist þegar ég las Vandann í skáldskaparlist 

Dostojevskís snjóaveturinn mikla í Moskvu. Himinbláminn eftir Georges Bataille 

rúmaði reiðina sem blossaði upp þegar ég sá hvílík örlög Bakhtín voru búin í fræði-

legri umræðu á Íslandi. Með hugmyndir Bataille um gegnumbrot að leiðarljósi var 

ætlunin að spæna í sig viðtökusögunni til að ég gæti komið með eigin túlkanir á 

verkum hans og tengt þær hugmyndastraumum sem liggja handan við hið póst-

strúktúralíska viðmið — hugfræði (e. cognitive poetics), pósthúmanisma o.s.frv. En 

eins og Foucault bendir á sækir gegnumbrotið kraft sinn til þess sem það ætlaði sér að 

hafna, gegnumbrotið er líkt og leiftur eldingar sem lýsir nóttina upp innan frá og 

slokknar þegar það hefur gefið myrkviðunum nafn.  

                                                 
225  Caryl Emerson, The First Hundred Years of Mikhail Bakhtin (New Jersey: Princeton University  

  Press, 1998), 5. 

226  Ibid., 5. 
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Hér lýkur frásögn af risi og falli Míkhaíls Bakhtíns í fræðilegri umræðu á Íslandi. 

Síðastliðið haust slóst ég í för með Leiðangrinum á Töfrafjallið ofan í grunn Húss 

íslenskra fræða.
227

 Á sínum tíma ræddi Steblín-Kamenskí við draug frá landnámsöld á 

Hótel Sögu, á tíunda áratugnum varð ReykjavíkurAkademían til þegar ungir fræði-

menn tóku tal saman á nýstofnaðri Þjóðarbókhlöðu; hinum megin við Suðurgötuna rís 

Háskóli Íslands. Á meðan ég stundaði nám við skólann var Háskólatorg opnað og bar 

tíðarandanum vitni: póstmódernískur arkitektúr þar sem erfitt er að greina á milli úti 

og inni, gler skilur sömuleiðis að Bóksölu stúdenta og matsal. Áherslan er á opið rými 

sem ég hef deilt með fjölmörgum þeirra fræðimanna sem koma við sögu í þessari rit-

gerð — án þess að gefa mig á tal við þá. Smám saman komu sprungur í múrinn en í 

aðalatriðum hef ég þó haldið þeirri utankomandi afstöðu sem getið var um í inngangi 

og Bakhtín fjallar um í „Svari við spurningu frá ritstjórn Novíj mír“ — þar til nú.  

Þegar framlag Bakhtíns til hugvísindaumræðunnar á Íslandi er skoðað vekur furðu 

hve víða sovéski hugsuðurinn kemur við sögu, hve margar lykilspurningar um bók-

menntir og framtíð hugvísindanna verk hans hafa vakið, hversu dramatískt flug þessa 

fræðimanns og fall hefur verið á Íslandi og hve margt í sambandi við arfleifð hans er 

ókannað, óvænt, ósagt. Eins og þessi ritgerð hefur vonandi sýnt fram á bregður 

viðtökusagan jafn miklu ljósi á Bakhtín og viðtakandann. Áður var vitnað til Galins 

Tihanovs sem leggur áherslu á að hugmyndir svo opins hugsuðar beri ekki að túlka í 

tómarúmi, þær þrífist aðeins í tengslum við framandi vitund — í samræðu. Ef til vill 

þess vegna bregða þær jafn afhjúpandi ljósi á hugvísindaumræðuna á Íslandi síðast-

liðin 35 ár og raun ber vitni. Það sem kom mér mest á óvart við samantekt þessarar 

ritgerðar var framlag einstakra íslenskra fræðimanna og sú mikla gróska sem 

                                                 
227 Leiðangurinn á Töfrafjallið er runninn undan rifjum Birnu Bjarnadóttur. Hópurinn var með viðburð 

á ráðstefnunni Art in Translation þann 19. september 2014 sem nefndist „The Grave of Icelandic 

Studies: A Workshop Expedition under an Open Sky.“  
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einkenndi bókmenntaumræðuna þegar nútímabókmenntafræði upplifði sitt blóma-

skeið á níunda og tíunda áratugnum.  

Það er áskorun að ljúka ritgerð um mann sem vildi meina að í heiminum væri ekki 

neitt síðasta orð. Á leið heim af lesstofunni á Árnagarði stelst ég aftur inn á bygg-

ingarsvæði Húss íslenskra fræða, það fylgir því léttir að brjóta reglurnar og ganga inn 

á þetta bannsvæði sem háskólafólk hefur fyrir augunum á hverjum degi. „Er þetta 

grunnur, gjá eða gröf?“ velti ég fyrir mér á leið niður á botninn.   
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