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Ágrip  

Ritgerðin fjallar fyrst um ævi Terry Pratchett og helstu atburði í ritferli hans, og þessari 

umfjöllun eru tileinkaðir kaflar um þær hugmyndir sem Pratchett tjáði sjálfur um bækurnar sínar 

og sjálfan Diskheiminn. Diskheimabækurnar eru síðan greindar út frá nokkrum 

bókmenntafræðilegum kenningum póstmódernisma. Samspil veruleikans og textans leika stórt 

hlutverk í sögunum, og fundnar eru tengingar við kenningar á borð við textaveruleikann (textual 

reality) og stórsöguna (grand narrative). Ein helsta uppistaðan að paródíunni í 

Diskheimabókunum byggir á bókstaflegum skilgreiningum á fræðilegum kenningum.  

Við bókmenntafræðilega hlutanum tekur þýðingarýnin á Litbrigðum galdranna og 

Furðuljósinu. Rammi þýðingarýninnar byggir á kenningum Katharina Reiss. Í rýninni er einnig 

stuðst við hugtakið um jafngildi (equivalence), og þá sérstaklega samkvæmt skilgreiningum 

Eugene A. Nida um formlegt jafngildi (formal equivalence) og áhrifajafngildi (dynamic 

equivalence). Til samans við kenningar Reiss nýtist jafngildishugtakið til þess að greina hversu 

árangursríkar íslensku þýðingarnar voru í að færa innihald frumtextans yfir á markmálið. Helst er 

það skortur á nægjanlegu jafngildi sem gerir þýðinguna á Diskheiminum erfiða. Bent er á 

hvernig tilfærslur reynast hafa verið notaðar til þess að komast fram hjá þessum vanda, sem lýsa 

sér í viðbótum og úrklippingum í marktextanum. 

Rýnin gerir einnig grein fyrir tröllunum sem einni tiltekinni tengingu Pratchett við 

Tolkien, sem leiðir áfram í samanburð á persónunöfnunum og örnefnunum í frum- og 

marktextunum. Niðurstaðan er sú að miklu lengra hefði verið hægt að ganga fram en gert var við 

þýðingu heitanna í báðum bókunum, sem hefði skilað sér í marktexta sem felli betur að 

markmálinu, og sem gætu lagt grundvöllinn fyrir þýðingu á seinni Diskheimabókunum. Góð rök 

fyrir þessu myndar sú velgengni sem tékknesku þýðingarnar á seríunni hafa notið.  



 

Abstract 

This essay begins with an overview of Terry Pratchett's life and key events of his writing career. 

Pratchett's own ideas about his novels and the Discworld are also discussed. The Discworld 

series is then analysed in accordance to theories of literary postmodernism. The interplay of the 

real and the text has a significant role in the novels, and connections to theories such as the 

textual reality and the grand narrative are identified. The literal adaption of theoretical ideas is a 

significant basis to the novels' parody. 

 The literary analysis section is followed by the translation criticism of Litbrigði 

galdranna and Furðuljósið. The framework is based on Katharine Reiss' theories on the process 

of translation criticism. The criticism is further based on the concept of equivalence, particularly 

the definitions of the formal and dynamic equivalence as expressed by Eugene A. Nida. The 

equivalence concept and Reiss' theories enable an evaluation of the effectiveness of the Icelandic 

translations in transferring the contents of the source text into the target language. A lack of 

effective equivalence makes any translation of the Discworld a difficult process. Examples of 

shifts are highlighted, and indicate an effort to circumvent the equivalence problem, manifested 

by both added and disregarded content in the target text.   

 The translation criticism also identifies the trolls as a particular connection between 

Pratchett and Tolkien, which leads to a comparison of the names of characters and locations in 

the source and target texts. The overall conclusion is that the translation of such names could 

have been substantially increased, which would have resulted in a target text that would have 

conformed more to the target language. Furthermore, such translations could have laid the 

groundwork for the translation of later Discworld novels. The success of the Czech translations 

fits with that assessment. 
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1. Inngangur  

Fyrstu tvær bækurnar í Diskheimabókaröð Terry Pratchett, The Colour of Magic og Light 

Fantastic, voru gefnar út árið 1983 og 1986. Síðan þá hafa 38 aðrar bækur í þessari röð komið út, 

og hafa þær verið þýddar á 37 tungumál, þar með talið á íslensku. Árin 2007 og 2008 sá 

bókaforlagið Tónleikur um útgáfu þýðinga á þessum bókum. Titill fyrri bókarinnar var þýddur 

sem Litbrigði galdranna, og þeirrar seinni sem Furðuljósið. Þýðandinn Jón Daníelsson vann að 

gerð báða verkanna, en Hildur Sif Thorarensen vann einnig við þýðingu Furðuljóssins. Svo 

virðist sem að illa hafi gengið að selja þýðingarnar, ef marka má þá staðreynd að engar fleiri 

Diskheimabækur hafa verið þýddar. Hvorugar þýðingarnar fengu mikla umfjöllun í miðlum, og 

auk þess eru þær í dag orðnar vart sjáanlegar í hillum bókabúðanna, nokkuð sem á ekki við um 

aðrar vinsælar furðusagnabækur.   

Diskheimabækurnar eru furðusögur sem innihalda dverga, tröll og galdra af ýmsum toga, 

en samtímis er um að ræða háðsbókmenntir sem Pratchett skrifar til þess að skopstæla 

enskumælandi menningu og klisjur í „hefðbundnum“ furðusögum, allt frá Hringadróttinssögu til 

sagnanna um villimanninn Conan. Hér verður fyrst gerð grein fyrir Terry Pratchett sem 

rithöfundi, ásamt því að benda á nokkrar helstu uppistöður og þemu sem birtast í 

Diskheimabókunum í bókmenntafræðilegu ljósi. Þá er einnig ætlunin að rýna í báðar íslensku 

þýðingarnar og bera þær saman við frumútgáfurnar. Stuðst verður við kenningar og 

skilgreiningar úr þýðingafræði til þess að leggja mat á gæði þýðinganna, og byggt á 

samanburðarrýni í umræðu varðandi valkosti sem í boði voru við gerð þeirra. 

 Fyrst verður farið yfir ævi Terry Pratchett og helstu atburði á ritferli hans. Þar ber einna 

helst að nefna útgáfu The Colour of Magic árið 1983, og síðar The Light Fantastic árið 1986, 

sem hrinda af stað þeirri miklu bókaröð sem Diskheimabækurnar mynda. Einnig er rætt um 

baráttu Pratchett við Alzheimer-sjúkdóminn, og hve mikið hann kaus að tjá sig opinberlega til 

þess að auka umræðu um bæði sjúkdóminn og um líknardráp, í samhengi við ólæknandi 

sjúkdóma. Sjúkdómurinn dró lítið úr framleiðni hans, en afraksturinn er sá að síðasta 

Diskheimabókin eftir Terry Pratchett mun koma út í september á þessu ári. Þá er tilgreindur sá 

náni vinskapur sem Pratchett átti við rithöfundinn Neil Gaiman, en Gaiman hefur gert mikið til 

að kynna bæði markmið Pratchett og eiginleika hans sem rithöfundar og persónu fyrir 

almenningi. 
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 Innan þessarar umfjöllunar eru kaflar tileinkaðir þeim hugmyndum sem Pratchett tjáði sig 

sjálfur um varðandi bækur sínar, og Diskheiminn sem veröld. Gerð er til að mynda grein fyrir 

uppbyggingu fantasíuborgarinnar Ankh-Morpork, sem á sér hliðstæður í bæði fornum borgum í 

Bretlandi og á meginlandi Evrópu, auk þess að vera samsuða London átjándu aldar, Seattle 

nítjándu aldar, og New York tuttugustu aldar. Slík samtvinnun á veraldlegum fyrirbrigðum við 

einkenni fantasíunnar leiðir til þess að Diskheimurinn verður mótsagnakenndur, þar sem veröldin 

virðist á yfirborðinu vera kunnugleg, en þegar nánar er á litið reynast uppistöðurnar bregða 

reglulega frá hefðbundnum hlutverkum sínum. Sögupersónur fylgja þessu eftir. Pratchett nýtir 

þannig minni úr fantasíusögum til þess að kollvarpa þeim, og býr til paródíu á bæði okkar heimi 

og þeim sem tilheyrir fantasíunni. 

 Því næst eru Diskheimabækurnar greindar út frá bókmenntafræðilegum kenningum 

póstmódernisma. Terry Pratchett hefur mikið fjallað um samspil veruleikans og textans í sögum 

sínum, og finna má margar tengingar við kenningar um textaveruleika (textual reality) og 

hugmyndina að baki stórsögunnar (grand narrative). Í sambandi við þessa umræðu má finna 

tvíþætt markmið með Diskheimabókunum: Að birta fantasíusögur í nýju ljósi og skopstæla 

viðteknar reglur í þeirri bókmenntagrein; og að benda á hverfulleika þess sem annars mætti kalla 

„raunverulegt“ í okkar veruleika. Paródían setur þætti úr okkar veröld samhliða fantasíunni, með 

þeim áhrifum að vakin er athygli á inniföldum þáttum, raunverulegum og óraunverulegum, og 

samtímis er grafið undan stórsögu beggja heima. Textaveruleikinn reynist gegna stóru hlutverki í 

bókum Pratchett, sökum þess hvernig tilvist íbúa disksins byggist samtímis á upplifun þeirra á 

veruleikanum og á staðfestingu upplifunarinnar á textaformi, hvort sem er í skráningu sögunnar 

sjálfrar eða lífi fólksins. Pratchett tekur þannig fyrir fræðilegar hugmyndir, skilgreinir þær á 

bókstaflegan hátt, og sú úrvinnsla myndar eina uppistöðu paródíunnar í Diskheimabókunum, frá 

sjónarhóli póstmódernisma. 

 Að bókmenntafræðilega hlutanum loknum tekur þýðingarýnin við. Hún byggist á 

ábendingum og kenningum þýðingafræðinga um þýðingarýni annars vegar og þýðingaferlið 

sjálft hins vegar. Í upphafi eru markmið þýðingarýninnar sett fram samkvæmt skilgreiningu 

Katharina Reiss, sem leggur til að rýni skuli byggjast á samanburði frumtexta og marktexta. 

Þannig sé hægt að athuga hvort auðvelt sé að meðtaka innihald og framgang söguþráðarins í 

samhengi við heildaráhrifin í frumtextanum. Þá þarf gagnrýnin athugun jafnframt að fela í sér 

villugreiningu, þar sem reynt er að skilgreina meintar þýðingarvillur og hvort um geti verið að 

ræða prentvillur, reynslu þýðandans eða tilfinningu hans fyrir stíl frumtextans. Samanburðarrýni 
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þarf líka að gera grein fyrir eiginleikum textans, og Reiss skilgreinir í þessu sambandi tvö 

fyrirbæri: textagerð (text type) og textategund (text variety), sem sýna fram á hvernig tegundir 

texta raðast upp eftir gerðum þeirra. Þrjár gerðir eru skilgreindar undir textagerðum, þær eru: 

upplýsandi texti (informative); tjáningartexti (expressive); og virkjandi texti (operative). 

Greining á Diskheimabókunum gefur til kynna að finna megi ríkjandi áhrif upplýsandi texta og 

virkjandi texta, en minni áhrif tjáningartexta. 

 Í rýninni er líka stuðst við hugtakið jafngildi (equivalence), og þá meðal annars 

samkvæmt skilgreiningu Eugene A. Nida, þar sem annað hvort er um að ræða formlegt jafngildi 

(formal equivalence) eða áhrifajafngildi (dynamic equivalence), en einnig verða hugmyndir 

Raymond van den Broeck um áherslu á samsvörun milli frum- og marktexta hafðar í huga, og 

flokkun Werner Koller á forsendum fyrir jafngildissambandi. Ásamt kenningu Reiss nýtist 

jafngildishugtakið til þess að greina hversu vel tekst að færa innihald frumtextans yfir á 

markmálið í íslensku þýðingunum. Eins og í ljós kemur er það helst skortur á nægjanlegu 

jafngildi sem gerir þýðingu á Diskheiminum erfiða. Bent er á hvernig tilfærslur reynast hafa 

verið notaðar til þess að komast hjá þessum vanda, til að mynda í tilvikum þar sem erfitt var að 

finna samsvörun við kímni í frumtextanum. Þá er oft reynt að bæta við textann til þess að gera 

frásögnina fyndna á annan hátt. Paródíunni er oft fundin samsvörun með svipuðum hætti, með 

því að auka við eða sleppa, en oft reynist líka nógu áhrifaríkt að þýða útlitslýsingar og atburðarás 

nokkurn veginn beint, til dæmis varðandi klæðaburð galdramannsins Rincewind eða einkenni 

disksins. 

 Síðar í rýninni verður gerð grein fyrir tiltekinni tengingu Pratchett við Tolkien hvað 

varðar tröll, og sömuleiðis hvernig Tolkien fékk sína útgáfu úr íslensku sagnaminni um nátttröll. 

Sýndar verða nokkrar áhrifaríkar lausnir sem þýðendurnir fundu, en um leið bent á að engin nöfn 

trölla voru þýdd eða heimfærð. Þetta leiðir að samanburði á þeim nöfnum sem koma fyrir í 

frumtextanum, og hvort eða hvernig þau voru þýdd yfir á markmálið. Sá þáttur, sem snýr að 

nöfnum persóna og örnefnum, hefur mest merkjanleg áhrif á heildarútkomu marktextans. 

Einungis nafn einnar aðalpersónu er þýtt, ásamt nöfnum nokkurra aukapersóna. Nöfn stærri 

kennileita disksins, líkt og heimshafa og fjallgarða, eru þýdd, ásamt mörgum kennileitum 

borgarinnar Ankh-Morpork. Í ljós kemur nokkuð ósamræmi í þeim ákvörðunum sem virðast hafa 

verið teknar við þýðinguna: sum persónuheiti eru þýdd en önnur ekki, og lítil regla virðist vera á 

hvort varð fyrir valinu. Þá bætast við tilvik þar sem eiginleikar Diskheimsins í frumtextanum 

glatast í marktextanum, sökum þess hvernig staðið er að þýðingu hugtaka, eins og í tilviki 
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galdralitarins octarine, svo dæmi sé tekið. Niðurstaðan er sú að miklu lengra hefði verið hægt að 

ganga en gert var við þýðingu heitanna í báðum bókum, og það hefði skilað sér í marktexta sem 

félli betur að markmálinu, og gæti lagt grundvöllinn að þýðingu á síðari Diskheimabókum. Líta 

má í því sambandi til þeirrar velgengni sem tékknesku þýðingarnar á bókaröðinni hafa notið. 
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2. Terry Pratchett 

Rithöfundurinn Terry Pratchett, fullu nafni Sir Terence David John Pratchett, OBE (Order of the 

British Empire), fæddist árið 1948 í smábænum Beaconsfield í Buckinghamskíri í Englandi. 

Fyrstu skólaárin voru heldur stefnulaus, en sjálfur sagði hann sig hafa verið nokkuð tilkomulítinn 

nemanda (Smith, 2002). Þrettán ára að aldri fékk hann sína fyrstu smásögu „The Hades 

Business“ prentaða í skólablaðinu Technical Cygnet, og tveimur árum síðar í tímaritinu Science 

Fantasy (Smythe, 2011). Árið 1965 hætti Pratchett í skóla og hóf að skrifa fyrir fréttablaðið 

Bucks Free Press. Við vinnu sína þar komst hann í kynni við útgefandann Colin Smythe, og fékk 

þannig sína fyrstu bók, Carpet People, útgefna árið 1971 (Pratchett, 1992). Bókin fékk fáa en 

heldur jákvæða ritdóma, og þar af leiðandi hófst rithöfundarferill hans. Pratchett fylgdi eftir með 

útgáfu vísindaskáldsagnanna The Dark Side of the Sun, árið 1976, og Strata, árið 1981 (Smythe, 

2011). Síðasta bókin sem Colin Smythe gaf út fyrir Pratchett átti hins vegar eftir að vera sú 

afdrifaríkasta, en sú bar titilinn The Colour of Magic og kom út árið 1983.  

Vel að merkja var bókinni í fyrstu ætlað að vera safn fjögurra tengdra smásagna, og 

þannig er þetta eina Diskheimabókin (Discworld) sem skipt er í kafla. Með annarri útgáfu The 

Colour of Magic árið 1985 tók útgefandinn Corgi við fyrra hlutverki Colin Smythe, sem gerðist 

þess í stað umboðsmaður Terry Pratchett (Smythe, 2008). Árið 1986 kom bókin The Light 

Fantastic út, og samtímis varð ljóst að mögulega gæti orðið til bókaröð um Diskheiminn. Á því 

sama ári skrifaði Pratchett undir samning við annan útgefanda, Gollancz. Corgi sá þannig um 

útgáfu Diskheimsins á pappírskilju, en Gollancz um harðspjaldaútgáfu (Smythe, 2008). Með ört 

vaxandi vinsældum Diskheimabókanna varð Terry Pratchett mest seldi rithöfundur Bretlands á 

tíunda áratugnum, og árin 2001-2014 hélt hann tíunda sæti þess lista (Weale, 2002; Chilton, 

2014). 

Allt frá árinu 2007 barðist Terry Pratchett við Alzheimer-sjúkdóminn (Tucker, 2009), 

nánar tiltekið aftarlega í heila (posterior cortical atrophy), og upp úr því tók að draga úr skrifum 

hans. Þó tókst honum að halda áfram að gefa út bækur, meðal annars með aðstoð aðstoðarmanns 

síns, Rob Wilkins, og með talgreiningarforriti (Smythe, 2008). Þá greindi Pratchett í viðtölum og 

greinaskrifum frá upplifun sinni á sjúkdómnum (Pratchett og Popplewell 2010; Pratchett, 2010), 

og árið 2011 kom hann fram í fræðslumyndinni Choosing to Die, sem fjallar um líknardráp 

(Russell, 2011). Pratchett ýtti þannig undir aukna opinbera umræðu bæði tengda Alzheimer og 

réttindum fólks til þess að ráða eigin örlögum, en undanfarin ár hefur verið þó nokkur umræða í 
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Bretlandi um líknardráp (Bingham, 2012). Að lokum kom að því að sjúkdómurinn dró Pratchett 

til dauða, en hann lést þann 12. mars árið 2015 (BBC News, 2015). Til marks um þá stöðu sem 

hann hafði skapað sér sem rithöfundur má nefna virðingarvottinn sem barst jafnt frá lesendum 

hans sem og mörgum nafntoguðum rithöfundum á borð við George R. R. Martin, Margaret 

Atwood, Neil Gaiman, Ursula K. Le Guin, og Philip Pullman (Swainbank, 2015). 

Eins og fram hefur komið hætti Pratchett ekki að gefa út bækur þrátt fyrir aðstæður sínar, 

en af nýlegustu, og jafnframt síðustu sögunum sem gerast í Diskheiminum kom Raising Steam út 

árið 2013, og The Shepherd‘s Crown, fimmta bókin um Tiffany Aching, mun koma út í 

september á þessu ári (Denham, 2015). Þá gaf Pratchett út bækur í samstarfi við rithöfundinn 

Stephen Baxter í vísindaskáldskaparseríu sem ber heiti fyrstu bókarinnar, The Long Earth, og frá 

2012 hefur árlega komið út ein bók í þeirri seríu (The Long Earth 2012; The Long War 2013; The 

Long Mars 2014). Fjórða bókin í þeirri röð, titluð The Long Utopia, mun koma út í júní á þessu 

ári (The Long Utopia: (The Long Earth 4) 2015). Í gegnum tíðina vann Pratchett að þó nokkrum 

samstarfsverkefnum, þá meðal annars með rithöfundinum Neil Gaiman, og voru þeir lengi nánir 

vinir.  

Snemma árið 2014 birti Neil Gaiman á vefsíðu The Guardian innganginn að ritsafninu A 

Slip of the Keyboard: Collected Non-Fiction, sem inniheldur ritgerðir og önnur slík skrif sem 

Pratchett lét frá sér á ritferli sínum. Markmið Gaiman með innganginum er að miklu leyti að 

afsanna þá hugmynd að engin alvara búi að baki skrifum Pratchett, hvort sem um sé að ræða 

Diskheimabækurnar eða annað útgefið efni eftir hann. Gaiman vitnar til dæmis í 

„einstakling“ sem aðstoðað hafði Terry Pratchett á málþingi í Texas, og líkti honum við kátan 

lítinn álf. Þessari lýsingu er Gaiman ekki sammála, og segir sögu frá þeim tíma þegar þeir tveir 

urðu seinir í útvarpsviðtal tengt útgáfu bókar þeirra, Good Omens. Hann lýsir þeirri miklu bræði 

sem rann á Pratchett, og vitnar beint í það sem Pratchett sagði við hann í kjölfarið: „Þú skalt ekki 

vanmeta þessa reiði. Þessi reiði var vélin sem keyrði Good Omens“ (Gaiman, 2014). Gaiman 

staðhæfir að sá kraftur sem ýtti Pratchett áfram í skrifum sínum, sem oftast nær hafi verið satírur 

í formi gamanleiks, hafi meðal annars byggt á neikvæðri námsupplifun Pratchett, og reiði hans 

gagnvart ritrýnendum og útgefendum sem teldu alvarleikann vera andstæðu gamanleiksins. Segja 

má að höfundareinkenni Pratchett eigi sér hlið sem virðist samtímis vera vingjarnleg, 

skynsamleg, og glaðleg. Grundvöllurinn fyrir satírum á borð við Diskheiminn byggir Pratchett 

hins vegar á þeirri vitleysu og óréttlæti sem fylgir mannlegri skammsýni og sjálfhverfu.  
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2.1. Diskheimurinn og Ankh-Morpork 

Áður en rætt verður um þær bækur úr Diskheimaseríunni sem þýddar hafa verið á íslensku er 

hins vegar þarft að rekja nokkrar grunnhugmyndir sem liggja að baki þeim persónum og 

sögusviðum sem þar koma fram. Terry Pratchett tjáði sig nokkuð um tilgang og bakgrunn þeirra 

fyrirbrigða sem koma fyrir, og þar má til að mynda nefna eitt höfuðeinkenni bókanna, 

skjaldbökuna A‘Tuin, sem ber Diskheiminn á baki sér um alheiminn. A‘Tuin er ekki ein af mest 

áberandi persónum bókanna, heldur er í raun frekar hluti af sögusviðinu. Líkt og varðandi 

sögusviðið er hún þó ávallt í bakgrunninum, og gegnir einnig því hlutverki að minna lesandann á 

í hvers konar veröld persónurnar búa meðan á lestrinum stendur, ásamt því að bera bókstaflega 

sögusviðið. Pratchett beitir henni til þess að gefa til kynna að um sé að ræða fantasíu, með öllu 

sem því fylgir: galdramönnum og nornum, hetjum, tröllum, dvergum og guðum. En eins og hann 

hefur sjálfur tekið fram þá er útúrsnúningurinn sá að öllu þessu er tekið alvarlega innan 

söguheimsins: enginn íbúi Diskheimsins er til dæmis í vafa um tilvist guðanna (Pratchett og 

Kidby, 2005: 1). Það að A‘Tuin beri bókstaflega sögusviðið þýðir líka að oftast nær beinir sagan 

athygli sinni að því sem gerist á disknum á baki hennar, og af öllum stöðum á disknum hefur 

Pratchett gert borgina Ankh-Morpork að hornsteini Diskheimabókanna. 

 Flest allt varðandi Ankh-Morpork er ætlað að skopstæla „hefðbundnar“ borgir sem 

iðulega birtast í furðusögum, til dæmis með fyrirbærum á borð við þjófagildið (sem gerir þjófnað 

að bæði löglegri og skattskyldri „þjónustu“ í borginni) og háskóla þar sem galdramenn reyna sitt 

besta til þess að virðast máttugir og gagnlegir. Samtímis gerir Pratchett hins vegar sitt besta til að 

gera borgina að fyrirbæri sem starfar samkvæmt þeim raunveruleika sem við þekkjum sjálf, í 

nokkurri mótsögn við hefðbundna fantasíu:  

Sem barn tók ég iðulega lítið mark á fantasíuborgum. Þær voru of mikið hannaðar líkt og 

leiksvið. Þær virtust í raun ekki starfa. Einungis hálfrar milljónar manna borg krefst 

ósýnilegs herskara af bændum, fiskimönnum og kerrueklum til þess að sjá fyrir þörfum 

sínum á hverjum degi. Þetta er nokkuð sem við höfum misst sjónar á, í samfélagi þar sem 

maturinn vex á hillum stórmarkaða og skarpir krakkar vita ekki hvað það þýðir að 

‚plægja‘. En sérhver tilbreytingarlaus borg reiðir sig á þúsund ósýnilega hluti sem þurfa 

að ganga líkt og klukkuverk. … Við gerð þessarar seríu hef ég reynt að fanga þá 



8 

 

tilfinningu að um sé að ræða borg sem gæti haldið áfram að virka jafnvel ef sögunni 

skyldi ljúka.1 

Pratchett hannaði Ankh-Morpork þannig að hún geti fengið lesandann til þess að hugsa um 

viðlíka borgir. Það birtist í heitum á hverfum og smáþorpum sem vöxtur borgarinnar hefur 

innlimað, og einnig með tilvísunum í fyrri aldir, með torskildum heitum á götum og strætum sem 

bugðast fram hjá borgarmúr sem byggðin sprengdi utan af sér fyrir árhundruðum síðan. Stephen 

Briggs vann að gerð korts að Ankh-Morpork sem ber titilinn The City Mapp, og tekur fram í 

inngangstexta að fólk sem gengur reglulega um hliðarstræti gamalla breskra borga kannist eflaust 

við heiti á borð við Lobsneaks, Lobbin Clout, Phedre Road, og The Scours (Briggs, 1994: 8). Það 

er röklegt að í nágrenni búfénaðarmarkaðarins sé hægt að finna Baron Street, The Shambles, 

Long Hogmeat og Pony Parts. Markmið Pratchett með gerð Ankh-Morpork var að líkja eftir 

fornum miðaldaborgum sem finna má í Evrópu, frekar en glæstri fantasíuborg líkt og Minas 

Tirith í Hringadróttinssögu. Ankh-Morpork blandar frekar saman eiginleikum verslunarborgar á 

borð við Tallinn við forna miðborg líkt og finna má í Prag, og til viðbótar skellir Pratchett saman 

London átjándu aldar, Seattle nítjándu aldar, og New York tuttugustu aldar, til þess að ná fram 

„fullkominni ímynd borgarinnar sem aldrei sefur“ (Pratchett og Kidby, 2005: 7-9). 

Óaðskiljanlegan hluta af borginni sjálfri myndar múgurinn sem býr í henni, nokkuð sem 

Pratchett gerði sér grein fyrir og vísaði reglulega til. Eins til dæmis er ljóst við lestur The Light 

Fantastic, og þýðingu þeirrar bókar, berast fréttir með leifturhraða milli íbúa Ankh-Morpork, og 

þegar fólk hópast saman gerist það oft að greindarvísitala heildarinnar snarlækkar eftir því sem 

fjölgar í hópnum – eða svo er álit Pratchett. Líkt og gerist í þeirri bók skapast mikil ofsahræðsla 

meðal múgsins þegar eitthvað bjátar á og hann leitar svara eða úrlausna. Á vissan hátt gerir 

Pratchett múginn (eða The Mob) að eins konar náttúruafli, með vott af mannlegum persónuleika 

(Pratchett og Kidby, 2005: 33). Líkt og ef um hafsjó væri að ræða heyra aðalsögupersónurnar 

„taktfast söngl og stapp margra fóta“ (Pratchett, 2008: 173), og hópnum reynist ógerlegt að 

komast undan þegar mannfjöldinn nálgast: „Mannfjöldinn gleypti þau og þau áttu engan annan 

kost en að láta berast með í göngunni, sem flæddi um götur borgarinnar eins og úthafsalda“ (173). 

                                                           

1
 „I tended to distrust fantasy cities when I was a kid. They were too much like stage sets. They didn’t seem to 

operate. A city of even half a million takes a hidden army of farmers, fishermen and carters just to see it through the 
day. We have lost sight of that, now that food grows on supermarket shelves and there are bright kids who don’t 
know what ‘ploughing’ means. But a humdrum city day requires a thousand unseen things to happen like 
clockwork… Over the series I’ve tried to capture the feeling of a city that would go on running even if the story 
stopped.” Pratchett, Kidby 2005: 6-7. 
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Líkt og með Ankh-Morpork þá haga persónurnar sjálfar sér ekki beinlínis eins og klisjur 

fantasíunnar myndu annars segja til um. Diskheimurinn ber þannig með sér ytri ásýnd sem 

reynist mótsagnakennd þegar nánar er að gáð, þar sem lesandanum er beint um furðuveröld sem 

á yfirborðinu virðist kunnugleg, en fólk og fyrirbrigði bregða frá hlutverkum sínum: 

barbarahetjur geta verið háaldraðir karlar, galdramenn hlaupast undan hættum, og Dauðinn 

sjálfur heldur uppi samræðum. 

 

2.2. Söguhetjurnar og skopstælingarnar 

Einn mikilvægasti þátturinn í Diskheimabókunum eru eftir sem áður söguhetjurnar. Sá hópur er 

orðinn nokkuð fjölmennur sökum þess hversu viðamikil bókaserían er orðin, en í ljósi markmiðs 

þessarar ritgerðar er nóg að fjalla hér um aðalsöguhetjurnar í The Colour of Magic og The Light 

Fantastic: galdramanninn Rincewind og ferðamanninn Twoflower. Pratchett gefur þessum 

tveimur sitt hvort hlutverkið í frásögninni, en líkt og Pratchett tekur sjálfur fram er tilgangurinn 

með Rincewind beinlínis sá að söguþráðurinn fái að berast um landsvæði Diskheimsins, ásamt 

því að lesandinn fái að kynnast „áhugaverðari persónum.“ Þá staðhæfir Pratchett að það sé 

heldur takmarkað „hvað þú getur gert með persónu sem er heigull og er sama hver veit af 

því,“ en nánast sökum persónuleika hans þá er lítið um innra eintal þegar Rincewind á sviðsljósið, 

sem aftur undirstrikar hlutverk hans í bókunum (Pratchett og Kidby, 2005: 44). Hlutverk 

ferðamannsins Twoflower er nokkuð frábrugðið, en Pratchett kynnir hann til leiks sem 

ferðamann úr fjarlægu ríki, og sem trúir staðfastlega á hetjur og galdramenn en á sömuleiðis 

erfitt með að meðtaka það að fólkið sem hann kynnist í The Colour of Magic og The Light 

Fantastic hagi sér ekki eins og það gerir í ævintýrunum sem hann hefur lesið. Pratchett 

skilgreinir persónuleika hans sem svo að hann sé ávallt bjartsýnn, gjafmildur, góðlyndur, og 

fastur í trú sinni á að fólk eigi ávallt til eitthvað gott innra með sér. Flest allt fólkið sem hann hins 

vegar hittir virðist frekar lifa samkvæmt andstæðum gildum, hvort sem um sé að ræða 

galdramenn og hetjur, gráðuga þjófa eða málaliða.  

Annað mikilvægt einkenni Twoflower er raunar ekki hann sjálfur, heldur myndavélin 

sem hann hefur ávallt reiðubúna um háls sér. Innblástur Pratchett að Twoflower má nefnilega 

rekja til þess tíma þegar hann starfaði við blaðamennsku á yngri árum. Reglulega var honum þá 

falið að hafa uppi á „áhugaverðum“ heimamönnum, og fékk í för með sér ljósmyndara. Líkt og 

með Twoflower og myndavélina hans, þá þótti Pratchett alltaf einstaklega merkilegt það vald 
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sem myndavélin hafði yfir fólki, jafnvel því sem ætlaðist ekki til að vera ljósmyndað: „Það 

virðist hafa orðið fast í genum okkar á tuttugustu öldinni: á hvaða stað sem er, sem ekki er 

raunverulegt stríðssvæði, virðist fólk í hinum vestræna heimi hafa tilhneigingu til þess að hlýða 

því sem einhver kjáni með myndavél segir“ (Pratchett og Kidby, 2005: 43).2 Til viðbótar við 

myndavélina er einnig vert að minnast á ferðakistuna sem fylgir Twoflower hvert fótmál og 

virðist hafa óendanlegt geymslupláss. Hún er upprunnin frá þeirri tíð þegar Pratchett skrifaði 

ævintýraleiki til að spila með vinum sínum, en til að einfalda hlutina þá fylgdi hetjunum ávallt 

kista til að bera allt góssið (44). Í Diskheiminum fær kistan sjálfstæðan vilja, og geymir ekki 

aðeins peninga og föt, heldur á hún einnig til með að glefsa í fólk, eða þá jafnvel að gleypa það 

alveg, líkt og gerist í Furðuljósinu, þegar málaliðinn Gancia lætur græðgina ráða för og stekkur 

að gullinu sem hann sér glytta í innan úr kistunni. Kistan skellir lokinu á hann, og þar með er 

Gancia horfinn (Pratchett, 2008: 124).  

Pratchett skopstælir reglulega ýmis einkenni nútímasamfélags í Diskheimabókunum, líkt 

og vald myndavélarinnar sem lýst er hér að ofan. Annað dæmi sem Pratchett tekur er 

Huliðsháskólinn og galdramennirnir sem þar eyða tíma sínum, en með þeim skopstælir hann 

umhverfi háskólastofnana. Það er mjög misjafnt hversu vel galdramennirnir eru til þess fallnir að 

starfa innan menntaumhverfisins, og Pratchett segir það vera vingjarnlegt skot í átt að 

prófessorum í raunveruleikanum: þó vísar hann sérstaklega til umhverfisins sem hann upplifði í 

kringum Oxford-háskólann á sjöunda áratugnum (Pratchett og Kidby, 2005: 47-48). 

Grundvallaratriði varðandi undirstöður Diskheimabókanna og Diskheimsins sem 

sérstakrar veraldar má orða sem svo að útlitið tilgreinir hlutverkið. Ef dauðinn er persónugerður 

af mannkyninu verður til eins konar vera sem erfir ýmsa mannlega eiginleika á borð við forvitni. 

Þar af leiðandi, verandi holdtekja þeirrar umbreytingar sem á sér stað þegar lífvera hættir að anda, 

þá öðlast dauðinn brennandi áhuga á að skilja hvað það er að vera lifandi. Þannig gera 

kringumstæðurnar í Diskheiminum það kleift að Twoflower fær tækifæri til að setjast niður með 

Dauðanum og hinum Fjórmenningum heimsendisins, og kennir þeim að spila bridds, sem leiðir 

til þessa samtals: 

SAGÐIRÐU AÐ MANNFÓLKIÐ SPILI ÞETTA SPIL SÉR TIL SKEMMTUNAR? 

Sumum tekst að ná mikilli leikni í þessu spili, já. Ég er bara byrjandi er ég hræddur um. 

                                                           

2
 „It must have gone genetic in the twentieth century: anywhere outside an actual war zone, people in the western 

world are inclined to do what some twit with a camera says.” Pratchett, Kidby 2005: 43. 
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EN MENNIRNIR LIFA BARA Í ÁTTATÍU EÐA NÍUTÍU ÁR! (Pratchett, 2007: 91).3 

Aðferðafræðin er bókstaflega barnaleg á þann hátt að „fullorðnir leyfa sér að trúa; börnin spyrja 

spurninga og krefjast svara“ (Pratchett og Kidby, 2005: 62).  

 Terry Pratchett nýtir sér óspart minni úr fantasíusögum til þess eins að kollvarpa þeim, og 

þar má meðal annars nefna Hobbitann og Hringadróttinssögu eftir J. R. R. Tolkien sem eru 

líklega með veigamestu ritverkum innan fantasíubókmennta, að minnsta kosti þegar um er að 

ræða miðaldafantasíur. Í bókinni Guards! Guards! er til dæmis gerð tilraun til þess að ganga frá 

dreka á þann hátt sem reynist vera nokkur augljós stæling á atriði í Hobbitanum, en Bárður 

drepur þar drekann Smeyginn. Líkt og Bárður þá notar liðþjálfinn Colon „lukkuör“, miðar henni 

á „viddkvæmisblettinn“ og telur verkið óhjákvæmilega eiga eftir að takast sökum þess að um sé 

að ræða „allra hinsta örvæntingafulla eitt-á-móti-milljón tækifærið“ (Pratchett, 1990a: 272-273).4 

Önnur áhrif þessarar kollvörpunar eru þau að þess konar ólíkleg hetjuverk sem Tolkien býr til í 

sögum sínum fá innblástur almennrar skynsemi í meðhöndlun Pratchett. Með því að grafa undan 

því hetjuverki að leggja að velli dreka er Pratchett einnig að kollvarpa viðteknum reglum 

bókmenntagreinarinnar í formi paródíu. Þetta yfirbragð nær einnig til hetjanna í sögunum um 

Diskheiminn, manna á borð við villimanninn Hrun, sem ber með sér þá eiginleika að vera sterkur, 

stefnufastur og jafnframt nokkuð vitgrannur. Í heldur lýsandi tilviki í Litbrigðum galdranna eru 

Hrun og Twoflower (eða „Tvíblómi“ í þýðingu Jóns) teknir til fanga, og hetjan Hrun leyfir sér að 

giska hvað mun gerast næst: 

„Tja,“ sagði hann. „Ég geri ráð fyrir að hurðinni verði sparkað inn og ég dreginn út og 

settur inn í einhvers konar musteri þar sem ég þarf að berjast við svo sem tvær 

risaköngulær og áttfættan skylmingaþræl, ættaðan úr Klatch-frumskógunum. Svo bjarga 

ég einhverri prinsessu rétt áður en hún verður stungin á hol á altarinu og hún opnar fyrir 

mig leynigöngin og vísar mér til vegar að tveimur fótfráum hestum, þannig að við 

sleppum með allan fjársjóðinn.“ (Pratchett, 2007: 141) 

Þess konar samþjöppun á dæmigerðum ævintýrum fær svona hetjudáðir til að virðast 

hversdagslegar, og skopstælir venjubundnar hetjur sem hafa verið afar áberandi í slíkum sögum. 

Í raun er hægt að líta svo á að Diskheimurinn sé paródískur umsnúningur á Miðgarði 

Hringadróttinssögu, þar sem landslagi Tolkien er skellt saman við „raunveruleikann“. Samtímis 
                                                           

3
 Pratchett skrifar rödd Dauðans í hástöfum, og Jón Daníelsson heldur í það form. 

4 Mín þýðing á atriði úr bókinni Guards! Guards! Ein persónan talar um “voonerable spot.” 
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er Pratchett þannig fært að snúa báðum veruleikum upp í háð. Mannlegt samfélag er oft gagnrýnt 

í kringumstæðum Diskheimsins, á meðan hæðst er að þeim venjum sem oft eru kenndar við 

Tolkien. 
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3. Bókmenntafræðileg greining á Diskheimabókunum 

Tengingu Diskheimabókanna við póstmóderníska paródíu má finna í mismunandi greiningu 

fræðimanna á borð við Jean-Francois Lyotard og Jean Baudrillard (Baudrillard, 1993; Lyotard, 

1984). Hugtakið um póstmóderníska forsendu (the postmodern condition) á rætur sínar að rekja 

til margra tilvísana, og sem dæmi má taka kenningar um veruleika textans (textual reality) sem 

Baudrillard og fleiri hafa lagt fram, og grafa undan hefðbundinni skilgreiningu á því sem kallað 

er „raunverulegt“. Baudrillard tekur fram að það sé „raunveruleikinn sem í dag er sjálfur orðinn 

ofurveruleiki,“ en skilgreina megi ofurveruleikann (hyperreality) sem „það sem er ávallt þegar 

endurunnið“ (Baudrillard, 1993: 73). Órjúfanlegt eðli raunveruleikans og líkingarinnar er ein 

birtingarmynd póstmódernisma sem samsvarar bókmenntafræðilegri athugun á ritverkum Terry 

Pratchett. Póstmódernismi og paródía eiga sér nokkur augljósleg sameiginleg einkenni að því 

leytinu til að bæði sviðin takast á við endurtekningar og endurgerðir, og vekja spurningar 

gagnvart raunveruleika frumtextans. Þar af leiðandi er tenging þeirra við Diskheimabækurnar 

augljós, og nokkuð sem vert er að skoða, því um er að ræða ritverk sem eiga vel heima á sviði 

gagnrýninnar umræðu, en hafa enn sem komið er ekki fengið mikla gagnrýna athygli. 

 Í þessari veröld sem Pratchett skapaði með útgáfu rúmlega 40 bóka og aukaritverka deila 

dvergar og tröll búsvæðum sínum með galdramönnum og hetjum. Borgir verða fyrir árás 

eldspúandi dreka, og guðir spila með örlög mannfólksins. Ólíkt flestum öðrum fantasíuverkum – 

sem mörgum hverjum er fyllilega hægt að lýsa með svipaðri upptalningu – þá leggur Pratchett 

saman þessi fantasíuminni við sínar eigin persónur, með augljósum kaldhæðnum hætti sem 

kollvarpar eftirvæntingu bæði lesandans og skáldsagnagreinarinnar. Í Diskheiminum mætast allar 

gerðir vitsmunavera fantasíuheimsins reglulega á Mended Drum kránni í Ankh-Morpork, og þeir 

leikir sem guðirnir spila gegn hver öðrum eru flóknari en skák og jafnframt mun illgjarnari. Þá 

leggja guðir Diskheimsins reglulega leið sína að húsum trúlauss fólks og brjóta glugga þeirra, til 

þess eins að minna það á tilvist sína. Þetta er meðal annars ástæðan fyrir því að Terry Pratchett 

varð metsöluhöfundur – hann sýður saman kímni og fantasíu við raunveruleikann og býr þannig 

til einstaka veröld. Sjálfur hefur hann komið fantasíunni til varnar, líkt og með þessari 

staðhæfingu: 

Ég veit núna að nánast allar skáldsögur eru að einhverju leytinu til fantasía. Það sem 

Agatha Christie skrifaði var fantasía. Það sem Tom Clancy skrifar er fantasía. Það sem 

Jilly Cooper skrifar er fantasía - að minnsta kosti vona ég það, hennar vegna. En það sem 
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fólk ímyndar sér oftast þegar það heyrir orðið fantasía eru sverð, talandi dýr, vampýrur, 

rakettur (vísindaskáldskapur er í raun fantasía með skrúfboltum á), og reyndar getur það 

raunverulega sýnst heldur kjánalegt. Samt veltir fantasía líka fyrir sér framtíðinni, 

endurritar fortíðina og endurhugsar samtímann.5 

Líkt og með þessari staðhæfingu Pratchett um umbreytanlegt eðli fantasíunnar er einnig hægt að 

bera hana saman við samlíkjandi birtingarmyndir póstmódernískrar paródíu. 

 Nokkrum sinnum hefur söguþráður Diskheimabókanna sjálfsagt lagt nokkuð upp úr 

sverðum, talandi dýrum, vampýrum, og ef ekki rakettum þá að minnsta kosti eins og einu 

geimskipi (Pratchett, 2007: 216) sem er látið síga út fyrir enda disksins í þeirri viðleitni að 

staðfesta kyn veraldarskjaldbökunnar A‘Tuin. Líkt og með aðrar fantasíur þá getur 

Diskheimurinn sannarlega virst vera heldur kjánalegur, en þrátt fyrir að bækurnar eigi vel heima 

innan ramma fantasíunnar þá er augljóst að viðleitnin er oftast nær sú að gagnrýna ritvenjur 

þessarar skáldsagnagerðar. Pratchett leggur þannig fram paródíu af fantasíu með sinni eigin 

fantasíuveröld, og þá má einnig taka fram að um er að ræða póstmóderníska paródíu, með 

tilvísunum í kenningar þeirrar bókmenntafræðigreinar. 

 

3.1. Póstmódernismi í Diskheimabókunum 

Finna má mörg einkenni í Diskheimabókunnum sem styðjast við kenningar úr póstmódernisma. 

Forsenda ofurveruleikans (hyperreality), eins og Jean Baudrillard ræðir í ritgerðinni „The Order 

of Simulacra“, bendir til heimsmyndar þar sem engin aðgreining er á milli eftirlíkingarinnar 

(simulacrum) og þess sem hún líkir eftir. Fræðimaðurinn Madan Sarup tekur saman 

röksemdarfærslu Baudrillard: 

Hinn nýi póstmóderníski heimur á það til að gera allt að eftirlíkingu. Með þessu á 

Baudrillard við veröld þar sem við eigum aðeins til líkingar, og ekkert 

‚raunverulegt‘ yfirborð á þeim, ekkert ‚upprunalegt‘ sem verið er að afrita. Það er ekki 

                                                           

5
 „I now know that almost all fiction is, at some level, fantasy. What Agatha Christie wrote was fantasy. What Tom 

Clancy writes is fantasy. What Jilly Cooper writes is fantasy-at least, I hope for her sake it is. But what people 
generally have in mind when they hear the word fantasy is swords, talking animals, vampires, rockets (science 
fiction is fantasy with bolts on), and around the edges it can indeed be pretty silly. Yet fantasy also speculates about 
the future, rewrites the past and reconsiders the present.” Pratchett 1993a: 186. 
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lengur til neinn vettvangur þess ‚raunverulega‘ til móts við ‚eftirhermuna‘ eða 

‚skopstælinguna‘ heldur frekar stig þar sem aðeins eru til eftirlíkingar.6 

Sjálfur útskýrir Baudrillard þessa staðhæfingu á þann hátt að taka megi sem dæmi ímyndað „kort 

sem er svo nákvæmt að á endanum þekur það nákvæmlega allt svæðið,“ það yrði 1:1 eftirlíking 

sem gæti allt eins leyst það upprunalega af hólmi (Baudrillard, 1988: 166). Álítur Baudrillard að 

þessi áhrif hafi þegar orðið. 

 Þessi hugmynd, að eftirlíkingar taki yfir það sem verið er að líkja eftir, er heldur algengt 

minni í Diskheimabókunum, og sem dæmi má taka bókina Moving Pictures. Sögunni lýkur á því 

að persónur úr vinsælli kvikmynd lifna beinlínis við og stökkva út úr skjánum í miðri 

frumsýningunni. Áhorfendahópurinn lætur sér ekki segjast þegar aðalleikarinn, Victor, reynir að 

útskýra að um leikatriði sé að ræða, og bíður þess með eftirvæntingu að hann bjargi deginum á 

einhvern hátt (Pratchett, 1991: 291-4). Lausnin reynist vera augljós, líkt og á við um margt í 

Diskheiminum, en Victor ákveður að hrópa: „Ljós! Myndakassi! Byrja!“7 og myndavélarnar fara 

í gang: samstundis verður hann aftur að hetjunni í kvikmyndinni. Svokallaðar kvikmyndareglur 

eru þannig fengnar til að virka í „raunverulegum“ heimi, líkt og Sarup tekur fram: „Við búum í 

heimi eftirlíkinga þar sem ímynd eða tákn atburðar hefur komið í staðinn fyrir beina upplifun eða 

vitneskju um skírskotunina eða táknmyndina“ (Sarup, 1993: 164). 

 Borgin Ankh-Morpork, meginvettvangur bókanna, er borg sem er gjörsamlega þakin 

eftirlíkingum. Ein setning sem sífellt er endurtekin í bókunum gefur þetta til kynna: „Tæknilega 

séð er Ankh-Morpork byggð á leirmold, en meginuppistaðan er eftir sem áður Ankh-Morpork.“8 

Upprunalega borgin hefur ýmist brunnið upp, henni skolað burt í flóði, hún verið hertekin í 

innrás, orðið fyrir árás dreka, hluti hennar verið sprengdur í loft upp, eða þá óvart breytt í sultu 

vegna tilraunastarfsemi galdramannanna í Huliðsháskólanum. Allir þessir atburðir hafa leitt til 

þess að borgin sem kallar sig Ankh-Morpork er í raun eftirlíking af upprunalegu borginni, en á 

sama tíma jafn veigamikil og á margan hátt endurbót á sinni upprunalegu mynd. Íbúar 

borgarinnar eru einnig tilbúnir til þess að samþykkja nýjar útgáfur af veruleikanum, hvort sem 

                                                           
6 “The new postmodern universe tends to make everything a simulacrum. By this Baudrillard means a world in 
which all we have are simulations, there being no ‘real’ external to them, no ‘original’ that is being copied. There is 
no longer a realm of the ‘real’ versus that of ‘imitation’ or ‘mimicry’ but rather a level in which there are only 
simulations.” Sarup 1993: 164. 
7 „Lights! Picture box! Action!” Pratchett 1991: 294. 
8 „Technically, Ankh-Morpork is built on loam, but what it is mainly built on is Ankh-Morpork.” Pratchett, 1994: 
221. 
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slíkur veruleiki eru upprunninn frá Odium-kvikmyndahúsinu, Dysk-leikhúsinu, óperuhúsinu, eða 

einfaldlega frá góðum lygara. 

 Ef veruleikinn samanstendur virkilega einungis af eftirlíkingum, þá mætti segja að 

mörkin milli staðreynda og tilbúnings hafi verið leyst upp, líkt og Baudrillard tekur fram: „Listin 

er alls staðar, því að hugvitssemin stendur að baki veruleikanum“ (Baudrillard, 1983: 188). Í 

framhaldi má tengja þessa staðhæfingu við hugmyndina um textaveruleika (textual reality). 

Madan Sarup útskýrir þennan tiltekna veruleika þannig að hann gefi til kynna að allt sé í raun 

texti, og geti þar með verið meðhöndlaður sem slíkur: „Farið er með sagnfræðina, heimspekina, 

lögspekina, félagsfræðina, ásamt öðrum greinum, líkt og svo margar aðrar valfrjálsar 

‚textagerðir‘ eða orðræður“ (Sarup, 1993: 132) Í framhaldi af þessum textaveruleika, ásamt 

umræðu Baudrillard um ofurveruleikann, má segja að veruleiki geti samanstaðið af 

umfangsmiklum vef eftirlíkinga og tilbúnings. 

 Hugmyndir Ferdinand de Saussure um málvísindaleg merki (linguistic sign) gagnast 

einnig í umræðunni um ofurveruleika og ritverk Terry Pratchett. Málvísindalegt merki er 

fræðileg hugmynd Saussure sem sýnir hvernig tákngjafi (signifier), eða „hljóðmyndin“ líkt og til 

dæmis orðið „tré“, og táknmiðið (signified), eða „hugmyndin“ sem væri framkölluð mynd af tré í 

huganum, leggjast saman og mynda þannig merki sem hægt er að tengja við skírskotunina í tréð 

(þ.e.a.s. raunverulegt tré „staðsett einhvers staðar í raunveruleikanum“). Þessi merki byggja upp 

tungumálið í mannshuganum, og Saussure tekur fram að þannig verði mannfólki kleift að skilja 

heiminn: 

Heimspekingar og málvísindamenn hafa ávallt verið sammála um það að ef ekki væri 

fyrir merki þá væri okkur ógerlegt að aðgreina hugmyndir á kláran og stöðugan hátt. Ein 

og sér er hugsun líkt og ský sem hvirflast, þar sem engin lögun er greinanleg á eiginlegan 

hátt. Engar hugmyndir verða til fyrirfram og ekkert er orðið greinilegt fyrr en 

málvísindaleg uppbygging hefur verið kynnt til sögunnar.9 

Ályktun Saussure gefur í skyn að tungumálið sé uppbygging þeirrar veraldar sem mannfólkið 

getur skynjað. Hægt er að skilja eðli einhvers ákveðins hlutar með því að skilja heitið sem 

honum hefur verið gefið, og með því að þekkja eiginleika hans, sem síðan er gefið kenniheiti. 

                                                           
9 „Philosophers and linguists have always agreed that were it not for signs, we should be incapable of differentiating 
any two ideas in a clear and constant way. In itself, thought is like a swirling cloud, where no shape is intrinsically 
determinate. No ideas are established in advance, and nothing is distinct, before the introduction of linguistic 
structure.“ Saussure 1983: 110. 
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Þetta styður kenninguna um textaveruleikann þar sem vísbendingin er sú að mannfólk skynji 

veruleikann líkt og um texta sé að ræða, og reiði sig á tungumálið. Í bókinni Wyrd Sisters er 

nornin Granny Weatherwax í þungum þönkum yfir krafti orða: „Orð voru einmitt óáþreifanleg. 

Áferð þeirra var lík áferð vatns, en samtímis voru þau líka jafn kraftmikil og vatn og nú gusuðust 

þau yfir áheyrendurna, rjúfandi varnargarða sannsöglinnar og berandi burt fortíðina“ (Pratchett, 

1989a: 137). Sú hugmynd að með skilningi á beitingu tungumáls fáist mikið vald er síendurtekin 

í Diskheimabókunum: Gólemar (golem), eins konar vélmenni úr leir sem koma meðal annars 

fram í bókinni Feet of Clay, lifna til dæmis við og haga sér samkvæmt galdraorðum, eða „chem“, 

sem rituð eru og komið fyrir innan í höfðum þeirra (Pratchett, 1997: 137). Í bókinni Pyramids 

stöðvar sögumaðurinn framgang frásagnarinnar til þess að hugsa nánar um þetta efni: „Allir 

hlutir eru skilgreindir með heitum. Breyttu heitinu og þú breytir hlutnum. Það er auðvitað meira 

sem býr að baki, en samkvæmt lögmálum þessa heims er þetta grundvallaratriðið…“ (Pratchett, 

1990b: 100) 

 Ef veruleikinn byggist einmitt á textum þá er hann sömuleiðis orðinn sveigjanlegur og sú 

hugmynd að til sé einhver einn grundvallarsannleikur orðin að rökvillu. Þetta styður sérstaklega 

staðhæfingu Jean-Francois Lyotard: „Stórsagan hefur glatað trúverðugleika sínum, sama hvers 

konar sameiningaraðferð hún beitir, sama hvort um sé að ræða fræðilega frásögn eða frásögn 

sem boðar frelsun“ (Lyotard, 1984: 37). Í tilviki textaveruleikans er um að ræða vissan sannleika 

varðandi tilveruna sem grefur undan skírskotunum í hvers konar „stórsögu“ (grand narrative). 

Dauðinn í Diskheiminum (sem talar í hástöfum) fylgist með mannkyninu að utan og hefur heldur 

lítið álit á stórsögunni: 

TAKTU TIL ALHEIMINN OG MYLDU HANN NIÐUR Í FÍNGERÐAS TA PÚÐUR 

OG SÁLDRAÐU ÞVÍ SVO Í GEGNUM ÞÉTTASTA SIGTIÐ OG SÝNDU MÉR EITT 

STAKT ATÓM RÉTTLÆTISINS, EINA SAMEIND MISKUNNAR. OG SAMT – 

Dauðinn veifaði annarri hendinni. OG SAMT LÆTUR ÞÚ EINS OG ÞAÐ SÉ TIL 

EINHVERS KONAR FULLKOMIN REGLA Á HEIMINUM, LÍKT OG ÞAÐ SÉ… SÉ 

RÉTTLÆTI Í ALHEIMINUM SEM DÆMIR UM SLÍKT.  

‚Það getur verið, en fólk verður samt að trúa því, hver væri annars tilgangurinn --‘ 

NÁKVÆMLEGA ÞAÐ SEM ÉG Á VIÐ.10 

                                                           
10 „TAKE THE UNIVERSE AND GRIND IT DOWN TO THE FINEST POWDER AND SIEVE IT THROUGH 
THE FINEST SIEVE AND THEN SHOW ME ONE ATOM OF JUSTICE, ONE MOLECULE OF MERCY. AND 
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Finna má hliðstæður við staðhæfingu Dauðans, um að hvers konar æðri frásagnir sem ætlað er að 

vísa fólki veginn eigi sér ekkert sjálfvirkt þróað og fullkomið skipulag, í skrifum Michel 

Foucault, sem í The Order of Things gefur til kynna að „ekkert skal tekið með jafn miklum 

fyrirvara … og sú viðleitni að setja á fót einhverja reglu meðal hluta“ (Foucault, 1970: 18). Þessu 

til stuðnings tekur Foucault dæmi um uppröðun sem virðist vera furðuleg í huga einhvers frá 

hinum vestræna heimi (til dæmis kínverska alfræðiorðabók) en sem á sér alveg jafn mikinn 

réttlætanlegan grundvöll. Jacques Derrida tekur undir og bendir á að það sé ekki hægt að lesa 

texta út frá einhverju sérstaklega raunvísu sjónarmiði. Raunar ákvarðast skilningur á texta 

samkvæmt endurvarpi, eða sporum merkingar sem er hins vegar „aldrei beint til staðar.“ Þá 

gerist það frekar að uppgötvun einnar merkingar vísar óumflýjanlega á aðra merkingu, og svo 

framvegis (Sarup, 1993: 36). 

 Ályktunin sem þessi póstmóderníska aðferð leiðir til er sú að í raun sé erfitt að sanna 

tilvist stórsagna, þar sem sérhver útskýring verði samtímis véfengjanleg. Þegar þessu er aftur 

snúið að ritum Pratchett, þá er hægt að finna nokkur dæmi þar sem þessi tilvist fær byr undir 

báða vængi í augum almúgans sem býr í borgum Diskheimsins. Þetta vísar í útskýringu Pratchett 

á múginum í fyrsta hluta þessarar ritgerðar. Almúginn sem býr í Ankh-Morpork gerist virkur 

þátttakandi í þeim mörgu atburðum sem eiga sér þar stað, og hefur líka sérstaklega mikla 

tilhneigingu til þess að gefa sig á vald stórsögunnar, líkt og í bókinni Guards, Guards! 

Borgarstjórinn, sem er hrakinn frá völdum í valdaráni síns eigin aðstoðarmanns, segir þetta um 

hvernig stýra má almenningi: 

Þú byrjar að ljúga að þeim, og síðan þegar engin þörf er á einni lyginni þá segir þú þeim 

aðra og telur þeim trú um að þau séu á réttri braut til sannrar visku. Í stað þess að hlæja 

að þessu þá fara þau að fylgja þér enn frekar, í þeirri von að í kjarna allra þessara lyga sé 

að finna einhvern sannleika. Hægt og rólega taka þau að sætta sig við hið óásættanlega.11 

Það hjálpar almúganum í Diskheiminum ekki að uppbygging þessarar veraldar er á þann veg að 

auðveldara getur verið að samþykkja hvers konar stórsögu eða annars konar texta sem beinan 

                                                                                                                                                                                           

YET – Death waved a hand. AND YET YOU ACT AS IF THERE IS SOME IDEAL ORDER IN THE WORLD, 
AS IF THERE IS SOME…SOME RIGHTNESS IN THE UNIVERSE BY WHICH IT MAY BE JUDGED 
‘Yes, but people have got to believe that, or what’s the point—‘ 
MY POINT EXACTLY.” Pratchett 1997b: 422-3. 
11 „You tell them a lie, and then when you don’t need it any more you tell them another lie and tell them they’re 
progressing along the road to wisdom. Then instead of laughing they follow you even more, hoping that at the heart 
of all the lies they’ll find the truth. And bit by bit they accept the unacceptable.” Pratchett 1990a, Guards! Guards!: 
107-8. 
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sannleika, og sá galdramáttur sem umlykur diskinn gerir þetta að heldur hættulegri blöndu áhrifa. 

Trúin felur í sér raunverulegan kraft sem leiðir til persónugervingar á því yfirnáttúrulega. Fólk 

trúir því að dauðinn sé beinagrind sem notast við ljá og hvítan hest, svo þannig verður útlit hans. 

Þegar samsvörun Diskheimsins við jólasveininn, Alisvínsfaðirinn (Hogfather), hverfur, skilur 

hann eftir sig mikið magn af „viðbótartrú sem hefur hvergi að fara“ (Pratchett, 1997b: 290). 

Afleiðingin er sú að alls konar nýjar persónugervingar verða til líkt og Sá sem gleypir sokka, eða 

Guð meltingartruflana, eða Ó guð timburmannanna. Veruleikinn reynist vera brothættur í 

Diskheiminum, og auðvelt er að vinda upp á hann með hvers konar sannfæringu eða 

merkingarþrungnum textum. 

 Þetta samband milli veruleikans og stórsögunnar í Diskheiminum er fullkomið dæmi um 

hvernig sá heimur sem Pratchett hefur skapað stangast á við allt það sem mætti telja vera satt eða 

eðlilegt í hefðbundnum veruleika. Allt það sem annars væri hægt að segja að hafi enga klára 

skýringu eða sannindi að baki sér fær byr undir báða vængi á disknum, sökum bókstafleika 

heimsins. Sagnfræðin er vettvangur sem hentar óneitanlega til samanburðar um hvort véfengja 

megi orðræðuna í okkar veruleika og þeirrar sem á við um Diskheiminn. Sagnfræðilegar 

rannsóknir eru óumflýjanlega að miklu eða að öllu leyti bundnar við texta, eða annars konar tákn, 

sem færa okkur ákveðna innsýn í fortíðina. Líkt og Baudrillard skrifaði um í bók sinni, Symbolic 

Exchance and Death, þá er þessi iðja bundin við leit að einhverjum veruleika sem mögulega má 

greina í textaheimildum, hvort sem um er að ræða persónuleg ritverk Júlíusar Caesars eða jafnvel 

nútímaverk í sagnfræði, og óumflýjanlega eru hvers konar niðurstöður annað form af 

endurunnum texta (Baudrillard, 1993). Vandinn við sagnfræðina er einmitt sá að þær heimildir 

sem staðist hafa tímans tönn eru hugsanlega ónákvæmar á einhvern hátt. Í A Poetics of 

Postmodernism bendir Linda Hutcheon á að sagan er alls ekki einhver augljós og ósvikin 

skrásetning á „einhverjum öruggum ‚sannleika‘“ (Hutcheon, 1988: 129), og auk þess er sagan 

óhjákvæmilega síðari tíma túlkun. Eftir sem áður er öllu eðli sögunnar snúið á hvolf þegar víkur 

að Diskheiminum, þar sem sagnfræðibækur eru ekki aðeins skráning á fyrri atburðum, heldur 

beinlínis þaðan sem atburðirnir sjálfir eiga sér stað: 

Söguannálarnir … eru ekki bækur þar sem atburðum fortíðarinnar er stungið niður líkt og 

fiðrildum á korkflöt. Það er úr þessum bókum sem sagan öðlast tilvist sína. Þær eru 

tuttugu þúsund talsins; hver og ein er tíu fet á hæð, bundin í blýi, og stafirnir eru svo 

smáir að nauðsynlegt er að lesa þær með stækkunargleri. 
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Þegar fólk segir „Það er ritað…“ þá er það ritað hér.12 

Í veruleika Diskheimsins reynist þessi textaveruleiki vera allt að því óvéfengjanlegur og 

ófrávíkjanlegur: að öllu leyti virðist ómögulegt að draga stórsöguna í efa, sökum þess hversu 

bersýnileg skráning hennar er. Þó reynast vera einstaka glufur í þessum annars þétta múr, en í 

atburðum Small Gods fæst sögumunkurinn Lu-Tze við að ýta til atburðum í þeirri viðleitni að 

forðast „heila öld af hryllilegu stríði“ (Pratchett, 1993b: 337). Þannig reynist sagan vera að 

einhverju leyti sveigjanleg, jafnvel í Diskheiminum. Lu-Tze býður stórsögunni birginn, munkur í 

reglu sem hefur vörslu og umhirðu ofangreindra söguannála að meginhlutverki, og gefur 

veruleikanum á disknum bókstaflega merkingu.  

 Textaveruleikinn reynist þannig vera Terry Pratchett einstaklega mikið hugðarefni, út frá 

því hvernig tilvist Diskheimsins byggist á skráningu hennar á textaform. Þá er þessi skráning 

ekki einungis bundin við atburði, heldur nær hún einnig til íbúa veraldarinnar. Eðlilega er það 

Dauðinn sem hefur auga með þessari skráningu, líkt og lærisveinn hans Mort kemst að þegar 

hann rannsakar bókasafn Dauðans, sem inniheldur ævisögur allra þeirra sem nokkurn tímann 

hafa lifað og munu lifa. Bækur hinna framliðnu reynast augljóslega þegar vera fullritaðar, og 

bækur þeirra ófæddu standa auðar, en bækur þeirra sem lifandi eru reynast fyllast sjálfkrafa af 

„málsgreinum á hraða sem nemur fjórum eða fimm á hverjum degi“ (Pratchett, 1988a: 56).  

Til viðbótar við textaveruleikann ber mikið á textatengslum (intertextuality) í bókunum, 

hugtaki sem tengist þeirri hugsjón póstmódernískra fræðimanna að í okkar samtíma sé ekki hægt 

að tala um „sérstöðu listrænnar sköpunar“ sökum þess að listræn sköpun sé „klárlega 

samanlagning á einingum og brotum úr list sem þegar hefur verið sköpuð“ (Allen, 2000: 5). Þetta 

hugtak býr þannig að baki þeim tilvikum þegar Pratchett tekur fyrirbrigði úr veruleikanum og 

snýr á haus í Diskheiminum, eins og sést í dæmunum hér að ofan. Eins og sést þá vinnur Terry 

Pratchett bækur sínar um Diskheiminn undir áhrifum frá þessum ofangreindu póstmódernísku 

hugtökum um tengingu veruleikans og textans. Einkenni ritháttar hans er að hann tekur fyrir 

fræðilegar hugmyndir og skilgreinir þær á bókstaflegan hátt, og afleiðingin er sú að 

sagnfræðibækurnar í musteri sögumunkanna og ritin í bókasafni Dauðans gera líkamlega tilvist 

þess fólks sem býr í Diskheiminum „raunverulega“.  

                                                           
12 „the books of history … aren’t books in which the events of the past are pinned like so many butterflies to a cork. 
These are the books from which history is derived. There are more than twenty thousand of them; each one is ten 
feet high, bound in lead, and the letters are so small that they have to be read with a magnifying glass.” Pratchett 
1993b: 7. 
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4. Þýðingarýni 

Að loknu yfirliti um bókmenntafræðilegt inntak Diskheimabókanna er vert að rýna í þær íslensku 

þýðingar sem gefnar hafa verið út. Tekið verður mið af hugmyndum þeim sem Katharina Reiss 

hefur sett fram, bæði varðandi þýðingarýni og þýðingaraðferðir, en einnig verður stuðst við 

ábendingar Ástráðs Eysteinssonar í bókinni Tvímæli, auk útskýringa fræðimannsins Eugene A. 

Nida um jafngildi og þýðingar. Þessi umræða myndar grundvöllinn að þeirri þýðingarýni og 

samanburði við frumtexta sem gerð verður á Litbrigðum galdranna og Furðuljósinu.  

Þýðingarýni er ákveðin athugun á texta sem til er á fleiri en einu tungumáli, og krefst 

nálgunar í samræmi við gerð textans sem um ræðir. Samanburðarrýni er ákveðin gerð athugunar 

sem heyrir undir þýðingarýni, og felur í sér að gera grein fyrir aðferðum þýðandans og 

ákvarðanatöku hans, með frumtextann til viðmiðunar (Lára Þórarinsdóttir, 2009: 29). 

Þýðingarýni er að mörgu leyti frábrugðin bókmenntagagnrýni, sem er almennt séð skýrari 

gagnrýni, en bókmenntagagnrýni felur helst í sér yfirborðsathugun á staðreyndavillum eða öðru 

sem þykir fara vel eða miður í textanum, og getur jafnframt frekar verið vegna ákvarðana 

rithöfundarins en þýðandans (Lára Þórarinsdóttir, 2009: 29-30). Þýðingarýnin einblínir á 

þýðinguna sjálfa, og hefur það lokamarkmið að sjá hvort þýðingin virki á eigin forsendum – 

hvort hún geti staðið sem sjálfstætt verk – og einnig hvernig hún birtist í samanburði við 

frumtextann. Sú þýðing sem nær að fullnægja báðum þessum þáttum telst vel heppnuð.  

Beita þarf samanburði við þýðingarýni til að gera sér grein fyrir ákvörðunum þýðandans 

og áhrifum þeirra, og ávallt ber að hafa frumtextann til hliðsjónar. Katharina Reiss tekur fram að 

engin rýni skuli vera án samanburðar (Reiss, 2000: 3), og slíkur samanburður eigi helst að fylgja 

rýni sem metið hefur þýðinguna á eigin forsendum. Þannig sé hægt að athuga flæði marktextans 

og hvort framsetningin sé á þann veg að auðvelt sé að átta sig á innihaldi og framvindu 

söguþráðarins í samhengi við heildaráhrif frumtextans (Reiss, 2000: 9-10). Samanburður 

frumtexta og marktexta er því viss grundvöllur þýðingarýni, og Ástráður Eysteinsson bendir 

jafnframt á að sú villugreining sem felst í samanburði geti „vissulega nýst þeim sem kanna 

bókmenntaþýðingar, einkum þó þannig að slík greining falli inn í athugun á öðrum einkennum 

þýðingarinnar sem bókmenntaverks“ (Ástráður Eysteinsson, 1996: 149). Reiss bendir sömuleiðis 

á nauðsyn þess að skilgreina meintar þýðingarvillur þegar gagnrýnin er neikvæð. Skilja má af 

orðum hennar að þýðingarýnir þurfi að taka margt til greina í gagnrýninni athugun, til dæmis 
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hvort um prentvillur er að ræða, hver reynsla þýðandans er sem og tilfinning hans fyrir stíl 

frumtextans.  

Til þess að framkvæma samanburðarrýni þarf fyrst að gera grein fyrir eiginleikum textans 

sem skoðaður er. Reiss skilgreinir textagerð (text type) og textategund (text variety) sem sitt 

hvort fyrirbærið, og sýnir fram á hvernig tegundir texta raðast ólíkt upp eftir gerðum. Samkvæmt 

Reiss er samskiptahlutverk texta þrenns konar: að upplýsa, tjá og virkja. Gerð texta er þá í 

samræmi við þessi hlutverk: Upplýsandi texti (informative) hefur rökrænt svið, áhersla er lögð á 

innihaldið og markmiðið er gagngert að miðla efni. Þýðingaraðferðin kallar á einfalt óbundið mál, 

útlagt eftir þörfum. Tjáningartexti (expressive) hefur fagurfræðilegt svið, áhersla er lögð á formið 

og markmið hans er að miðla formi. Þýðandinn þarf þá að beita skilgreinandi aðferð, sem líkist 

sýn höfundarins. Virkjandi texti (operative) fellur undir svið samræðunnar, áhersla er lögð á 

áhrif eða skírskotun og markmið hans er að kalla á viðbrögð. Þörf er fyrir aðlöguð jafngildisáhrif 

í þýðingu (Reiss, 2000: 25-27), en nánar verður rætt um jafngildi á næstu blaðsíðum. Líkt og 

Reiss tekur fram þá má finna allar þrjár gerðirnar í flestum textum, en þó gerist það einnig að 

fleiri en ein þeirra er ríkjandi í ákveðnum texta (Reiss, 2000: 25). Í ljósi bókmenntafræðilegrar 

greiningar í kaflanum á undan er hægt að álykta að Diskheimabækurnar feli í sér nokkurn veginn 

þær ríkjandi áherslur sem tengjast upplýsandi og virkjandi textagerðunum, en Pratchett skrifar 

samtímis paródíur á fantasíu sem bókmenntagrein ásamt því að velta fyrir sér hugmyndum sem 

varða stórsöguna, samspil textans og raunveruleikans. Þannig er áhersla lögð á miðlun þeirra 

hugmynda sem mynda grundvöllinn að Diskheimabókunum, auk þess sem áhrif og skírskotanir 

skipta miklu máli til að vekja viðbrögð viðtakandans. Einnig má nefna að textagerðin byggir líka 

að einhverju leyti á tjáningargerð, sökum þess að ritstíll Pratchett byggir á vissum eiginleikum, 

eins og að sleppa öllum skiptingum í kafla (The Colour of Magic er þó undantekning), ákveðna 

uppstillingu texta sem leyfir lesanda að sjá hvernig textinn birtist söguhetjunum, og eiginleika 

eins og að orð Dauðans eru alltaf skrifuð með hástöfum. Í framhaldi af athugun á eiginleika 

frumtextans má segja um kenningar Reiss varðandi fyrstu stig þýðingarinnar að þýðandinn þurfi 

í upphafi að meta frumtextann, greina hann og flokka og ákveða í kjölfarið hversu mikla tryggð 

þurfi að sýna honum, samtímis því að viðhalda upprunalegri sýn höfundarins (Munday, 2001: 

79-80). Þetta veltur líka á markmiði þýðingarinnar, og þá skipta aðferðir í þýðingarferlinu miklu 

máli. 

Þýðendur og fræðimenn hafa um aldir reynt að móta og setja fram kenningar og 

leiðbeiningar um þýðingarferli. Með því er átt við hvernig best sé að standa að verkinu, og hvers 
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konar þekkingu og hæfni þýðandinn þurfi að búa yfir til þess að þýðingin heppnist vel. Allt frá 

tímum Rómverja hefur verið talað um tvö andstæð sjónarmið, annars vegar „orð fyrir orð“ og 

hins vegar „merkingu fyrir merkingu“, sem einnig má kalla „bókstaflegar“ og 

„frjálslegar“ þýðingar (Ástráður Eysteinsson, 1996: 73). Þessi tvíhyggja hefur ráðið ríkjum í 

umræðunni allt til okkar daga, en þó þetta séu tvö helstu andstæðu sjónarmiðin hafa líka 

reglulega verið gerðar tilraunir til að ítreka frekar og auka við skilgreiningar á þýðingum. Þar má 

meðal annars nefna franska biskupinn Petrus Daniel Huetius, sem árið 1683 skilgreindi þýðingu 

sem „texta sem skrifaður er á þekktu tungumáli og vísar til og kemur á framfæri texta í 

tungumáli sem er síður þekkt“ (Ástráður Eysteinsson, 1996: 75). Þá ber að nefna tímamótaverk 

frá árinu 1813 eftir Þjóðverjann Friedrich Schleiermacher. Meðal þess sem hann tekur fram í 

verki sínu er að frjálsleg endursköpun (imitation) sé eiginleg uppgjöf gagnvart 

þýðingarvandanum sem kemur til sökum þess að „ekkert orð í tungumáli á sér nákvæma 

samsvörun í orðum annars tungumáls“ (Ástráður Eysteinsson, 1996: 77). Schleiermacher nefnir 

tvær leiðir sem gætu leyst þennan vanda, annað hvort geti þýðandinn flutt lesandann til 

höfundarins eða þá höfundinn til lesandans, og af þessum tveimur leiðum hallast Schleiermacher 

í átt að fyrri kostinum, sem sagt að þýðingin ætti helst að leita uppi frumtextann (77-78). Með 

þeim hætti skrifar þýðandinn marktextann á sínu tungumáli en sækir jafnframt samhengi og form 

úr tungumáli frumtextans, en Schleiermacher virðist þannig telja að þýðingin nái takmarki sínu 

þegar framandleiki frumtextans fær sína listrænu tilveru í þýðingunni (79). Fræðimenn á borð við 

Benjamin Lee Whorf og Edward Sapir hafa komist að svipaðri niðurstöðu, meðal annars að 

vitund einstaklings um tíma, fjarlægð og aðra afstöðu sé samofin því tungumáli sem hrærst er í 

(88), og að engin tvö tungumál séu svo lík að hægt sé að túlka einn sameiginlegan félagslegan 

veruleika (Sapir, 1986: 69). Vissulega er líka stigsmunur á því hversu aðgreinanleg tungumál eru. 

Í stuttu máli má þó segja að þýðingaumræðan hafi oft á tíðum einblínt á óþýðanleikann, eða 

skortinn á nákvæmri samsvörun, og þá hafi sumir haldið fram að þýðing ætti að vera sem 

nálægust formi og stíl frumtextans en aðrir talið að breytingar væru eina leiðin til að sýna 

verkinu „fulla virðingu“ (Ástráður Eysteinsson, 1996: 88-89). 

Umræðan um hvort þýðing segði það sama og frumtexti hélt áfram á fyrri öldum, en 

jafnframt skorti þýðingafræðina hugtök, og enn fremur samhæfingu hugtaka, til þess geta 

raunverulega talist sérstakt fræðasvið. Það er í raun ekki fyrr en með fræðimönnum líkt og 

Walter Benjamin, við upphaf og fram yfir miðja tuttugustu öld, sem skriður kemst á sérstakar 

rannsóknir á þýðingum (89). Um svipað leyti fer ákveðið lykilhugtak að heyrast í umræðunni, 
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sem sveigir fram hjá þeim vanda að þýðing geti ekki sagt það sama og frumtextinn gerir, en það 

er hugtakið jafngildi (equivalence). Bandaríski Biblíu- og þýðingafræðingurinn Eugene A. Nida 

á mestan þátt í að koma hugtakinu í víðtæka notkun, sérstaklega með verki sínu Toward a 

Science of Translating sem hann gaf út árið 1964. Kenningar hans grundvallast í boðskiptafræði, 

en með jafngildi kappkostar þýðandinn að boðin sem hann sendir frá sér eigi sér skírskotanir sem 

samsvara skírskotunum boðanna í frumtextanum. Með því er átt við að boðin eiga að gegna 

samsvarandi (eða jafngildu) hlutverki í marktextanum. Nida telur að með jafngildi sé hægt að 

komast undan „tvöfaldri orðræðu“ sem leiðir af sér tvíhyggju (Nida, 1964: 171). Hugtakið um 

jafngildi gefur sér að það geti ekki verið algjör samsvörun milli tungumála, og þess vegna séu 

algjörlega nákvæmar þýðingar ómögulegar. Heildaráhrif marktextans geti orðið lík 

frumtextanum, en smáatriðin geti aldrei orðið nákvæmlega eins (Weissbort og Ástráður 

Eysteinsson, 2006: 346). Út frá þessu aðgreinir Nida tvenns konar form af jafngildi: formlegt 

jafngildi (formal equivalence) og áhrifajafngildi (dynamic equivalence) (Nida, 1964: 159). 

Formlegt jafngildi beinist að boðunum sjálfum, bæði hvað varðar form og innihald, og út frá því 

er megináherslan lögð á að boðin í markmálinu samsvarist eins nákvæmlega og hægt er við ólíka 

þætti frummálsins. Þannig er megináherslan lögð á trúnað við frumtextann (159). Andstæðan við 

þessa nálgun er þýðing sem leitast eftir áhrifajafngildi. Þá er ekki lögð jafn mikil áhersla á boð 

frummálsins, heldur frekar að tengslin milli viðtakandans og boðanna verði helst þau sömu og 

voru til staðar milli viðtakanda frumtextans og boða hans (149). Þetta jafngildi krefst þess ekki 

að lesandi marktextans skilji menningarþætti í samhengi frummálsins til að skilja boð textans 

(159). Þó hefur Katharina Reiss bent á að erfitt sé að notast við öll lögmál áhrifajafngildisins 

sökum þess hversu róttæk slík aðlögun þyrfti að vera, og takmarkar það atriði notkun þess (Reiss, 

2000: 42).  

Aðrir hafa reynt að skilgreina frekar jafngildishugtakið, líkt og Raymond van den Broeck, 

sem tekur fram að allir séu sammála um að þýðing byggi á „samsvörun“ milli frum- og 

marktexta, og þessari samsvörun reyni jafngildishugtakið að ná tökum á (Broeck, 1992: 37-38). 

Aðrir, líkt og Werner Koller, hafa reynt að flokka þær forsendur sem mynda hverju sinni 

grundvöllinn að jafngildissambandi tveggja texta. Koller nefnir fimm forsendur: viðfangsefni 

verksins; orðalag; texta- og málvenjur; áhrif á viðtakanda; form textans (Koller, 1978: 187). Með 

þessu sést að jafngildi er breytilegt hugtak, en líkt og Ástráður tekur fram er hægt að segja að 

hver sá texti sem telst vera þýðing feli í sér jafngildi, og kanna megi þetta jafngildi með 

textasamanburði sem kemst að eðli þess og hvernig þýðandinn vinnur úr því (Ástráður 
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Eysteinsson, 1996: 96). Þá verður í samanburðarrýni á mark- og frumtexta að finna 

jafngildiseinkenni til að nýta sem viðmiðun. Þetta gerir kleift að kanna textana með tengdum 

dæmum sem leggja mat á báða textana og á samband þeirra (96-97). Það er á þennan hátt sem 

jafngildishugtakið myndar grundvöll fyrir samanburð á íslensku þýðingunum á The Colour of 

Magic og The Light Fantastic. 

 

4.1. Paródía og jafngildi 

Meðal þess vandasama við að þýða paródíu, sem á líka við um þýðingar í víðara samhengi, er 

skortur á jafngildi. Varðandi paródíu getur þetta átt við um misjafnan kunnugleika þess sem 

verið er að skopstæla í frum- og markmenningu. Mörg viðfangsefni sem eru vel þekkt í 

frummenningu geta mögulega verið óþekkt markmenningunni, eða eru ef til vill bundin við 

takmarkaðan hóp í báðum menningarheimum. Í paródíu sem leggur áherslu á bókmenntagrein 

getur þetta átt við um grein sem er ekki jafn vel þekkt innan markmenningarinnar, en slíkt á 

frekar við þegar munurinn á milli menninganna er almennt nokkuð mikill. Í hinum vestræna 

heimi er sjaldgæft að slíkur vandi sé til staðar, en getur frekar átt við þegar verið er að þýða til 

dæmis bókmenntagrein sem tengist frekar arabískri menningu. Skortur á jafngildi getur líka átt 

við þegar viðfangsefni paródíunnar afmarkast við staka höfunda og stök verk sem ekki eru 

markmenningunni kunnug. Terry Pratchett skopstælir mikið hefðir sem tíðkast í furðusögum og 

ævintýrum, bókmenntagreinum sem eru vel þekktar í íslenskri menningu. Þetta merkir að í 

þýðingu ætti að vera hægt að aðlaga innihald textans yfir á markmál þannig að innihaldið, og þá 

paródían, komist til skila. Flestar skopstælingarnar í The Colour of Magic og The Light Fantastic 

snúa að furðusögum sem bókmenntagrein.  

Ein áberandi skopstæling er galdramaðurinn Rincewind, en þrátt fyrir að vera 

galdramaður tekst honum illa að fylgja þeim hugmyndum sem tengdar eru við galdramenn í 

furðusögum. Pratchett byggir upp þessa skopstælingu á fjölbreyttan hátt, en oft sést hún í 

viðbrögðum annarra persóna í samskiptum við Rincewind, og þá hvernig Rincewind sjálfur 

bregst við. Hefðbundinn galdramaður sem iðulega birtist í furðusögum þekkist á ákveðnum 

klæðaburði og fylgihlutum, þannig að þegar trjámærin Drúella virðir fyrir sér Rincewind er hún 

viss um að hann sé ekki „alvöru galdramaður“ því að hann hefur „engan staf“, engan „hatt með 

ísaumuðum galdratáknum“, og ekkert dýr í þjónustu sinni (Pratchett, 2007: 94). Rincewind 

virðist svo vanur þessum spurningum að hann lýgur því „án umhugsunar“ að stafurinn hafi 
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brunnið, hatturinn fokið, og dýrið hafi drepist (94). Kímnin sem felst í því hversu ræfilslegur 

Rincewind er í samanburði við hefðbundna galdramenn viðhelst til dæmis í þýðingunni á þessu 

samtali persónanna: 

The man hesitated, his eyes flicking 

nervously from side to side as he waited for 

the magic. The conclusion that there was not 

going to be any hit him at the same time as 

Rincewind, whirring wildly down the passage 

kicked him sharply in the groin. (Pratchett, 

1985: 47-48) 

Svartskeggjaði maðurinn hikaði og leit 

óttasleginn í kringum sig til að sjá hvaða áhrif 

þessi galdur kynni að hafa. Sú niðurstaða að 

áhrifin yrðu engin, rann upp fyrir honum 

nákvæmlega á sama tíma og Rincewind sparkaði 

harkalega í klofið á honum. (Pratchett, 2007: 37) 

 

Hér sést líka dæmi um hvernig Pratchett beitir reglulega orðaleik sem gerir frásöguna fyndnari: 

Niðurstaðan „hittir“ manninn á sama tíma og spark Rincewind. Þýðingin kemur orðaleiknum til 

skila með framsetningu sem er svipuð bæði í merkingu og formi, og spaugið sem felst í 

viðbrögðum mannsins sem bíður eftir galdrinum, sem Rincewind er raunar ófær um að gera, er 

þannig aðlagað. Í þessari úrvinnslu glatast eitthvað af innihaldinu, það er að segja „whirring 

down the passage“, nánari lýsing sem í frumtextanum gerir lesanda auðveldara að sjá fyrir sér 

kringumstæðurnar. Hægt hefði verið að stilla þessu upp í aukasetningu „á sama tíma og 

Rincewind, sem kom æðandi niður ganginn…“ en slík viðbót hefði skemmt fyrir snörpu flæði 

grínsins. 

Ein ákjósanlegasta nálgunin er sú að marktextinn haldi sig eins nærri frumtextanum og 

mögulegt er, að því gefnu að útkoman sé lipur og skiljanleg. Ef þessi nálgun hentar ekki er næst 

best að leitast eftir jafngildisáhrifum. Þá getur þýðandinn fylgt frumtextanum eftir upp að vissu 

marki með skiljanlegri samsvörun úr markmenningunni. Pratchett beitir paródíu sérstaklega 

þannig að áhrifin séu fyndin. Það er helst samkvæmt skilgreiningu áhrifajafngildis, sem lýst er í 

kaflanum á undan, sem hægt er að viðhalda þessari paródíu og áhrifum hennar, með vissri 

aðlögun. Ef viðeigandi samsvörun er ekki til staðar þarf hins vegar að nota staðgengla, eða þá 

einhvers konar annað form af tilfærslu. Sem dæmi um fyrri nálgunina má skoða dæmi úr 

Furðuljósinu þegar Pratchett minnir lesandann á flatneskju disksins: 

The disc, being flat, has no real horizon. Any Diskurinn, sem er flatur, hefur engan sannan 
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adventurous sailor who got funny ideas from 

staring at eggs and oranges for too long and 

set out for the antipodes soon learned that the 

reason why distant ships sometimes looked 

as though they were disappearing over the 

edge of the world was that they were 

disappearing over the edge of the world. 

(Pratchett, 1986: 19) 

sjóndeildarhring. Hver sá ævintýragjarni 

sjómaður sem fékk merkilegar hugmyndir eftir 

að horfa á egg og appelsínur í of langan tíma og 

lagði síðan úr vör til að kanna gagnstæðuna, 

komst fljótt að því að ástæða þess að fjarlæg skip 

litu stundum út fyrir að vera að hverfa fram yfir 

brún heimsins var sú að þau voru einmitt að 

hverfa fram yfir brún heimsins. (Pratchett, 2008: 

13-14; skáletrun er þýðandans)  

 

Hér nær þýðingin að koma bæði til skila innihaldi lýsingarinnar sem og að færa grínið yfir á 

markmálið. Setningin í frumtextanum er sérstaklega fyndin út af lágstemmdri endurtekningunni. 

Í marktextanum hefði jafnvel dugað að setja ekki inn orðið „einmitt“, né þá að nota skáletur. 

Þetta er ákveðin aðlögun sem reynir ef til vill að tryggja að kímnin í orðalagi frumtextans komist 

til skila. Þessi nálgun er oft nauðsynleg þegar verið er að færa til dæmis orðagrín yfir á 

markmálið þannig að fyndnin viðhaldist, líkt og í þessu dæmi: 

“Rincewind, all the shops have been smashed 

open. There was a whole bunch of people 

across the street helping themselves to 

musical instruments, can you believe that?” 

„Yeah,” said Rincewind, picking up a knife 

and testing its blade thoughtfully. “Luters, I 

expect.” (Pratchett, 1986: 238) 

„Veistu það Rincewind, að allar búðir hafa 

verið brotnar upp. Það var fullt af fólki þarna 

hinum megin við götuna að stela sér 

hljóðfærum. Hver hefði trúað því?“ 

„Jamm,“ sagði Rincewind. „Nú til dags vilja 

sennilega allir læra að leika á hörpu, gæti ég 

trúað.“ (Pratchett, 2008: 177) 

 

Helsti ókosturinn við þessa lausn er að útkoman verður ekki jafn hnitmiðuð og í frumtextanum, 

sem upp að vissu marki er ekki viðbjargandi. Kímnin stafar helst af því hversu nálægur 

framburðurinn á „luters“ er við orðið „looters“, en hins vegar vantar lýsinguna í marktextann um 

þegar Rincewind tekur upp hnífinn sem hann síðan notar. 

Í íslensku þýðingunni koma einnig hreinlega fyrir mistök, líkt og sést í dæminu um Hrun 

og flóttaáætlun hans, sem vitnað var til í kafla 2.2. Í frumtextanum segir Hrun frá því sem hann 

býst við að muni gerast, sem inniheldur þessa lýsingu: „… where I'll fight maybe a couple of 
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giant spiders and an eight-foot slave from the jungles of Klatch,“ (Pratchett, 1985: 174) og 

útleggst svona í þýðingunni: „ég þarf að berjast við svo sem tvær risaköngulær og áttfættan 

skylmingaþræl, ættaðan úr Klatch-frumskógunum“ (Pratchett, 2007: 141). Að vísu gefur 

Pratchett lítið meira upp um þessa Klatch-skylmingaþræla, en þegar talað er um „eight-foot“ á 

ensku er iðulega verið að vísa í hæð einhvers í fetum. Skylmingaþrællinn ætti þannig að vera átta 

feta hár. Þýðandinn, hvort sem um ræðir Jón eða Hildi í þessu tilviki, virðist hafa misskilið 

samhengið þannig að þrællinn væri það sem á ensku er sagt vera „eight legged“, en mögulega er 

um að ræða oftúlkun þýðandans sökum þess að fyrr í setningunni er talað um risaköngulær, sem 

væru þá með átta fætur. 

Einnig gerist það að formi frumtextans er breytt, en eitt af einkennum frásagnar Pratchett 

eru lýsingar hans á textum sem sögupersónurnar lesa, og þá hvernig þessir textar koma þeim fyrir 

sjónir: 

…and a large sign above it all which now said, 

after its characters had finished writhing into 

position: 

‘Skillet, Wang, Yrxle!yt, Bunglestiff, 

Cwmlad and Patel‘ 

‘Estblshd: various‘ 

PURVEYORS 

(Pratchett, 1986: 202) 

Stafirnir á skiltinu voru í óða önn að raða sér 

upp í rétta röð og að því loknu mátti lesa: 

Skillet, Wang, Yrxle!yt, Bunglestiff, 

Cwmlad & Patel 

BIRGÐASALA 

(Pratchett, 2008: 149) 

 

Í þessu tilviki heldur þýðingin sig ekki við það form sem Pratchett notar í frumtextanum, og þar 

af leiðandi glatar marktextinn þeim áhrifum sem Pratchett hefur í huga með sinni ákveðnu 

framsetningu. Einnig stendur í frumtextanum: „Estblshd: various,“ en það vantar í þýðingunni. Í 

þessu tilviki er um að ræða fyrirbrigði sem Pratchett kallar „wandering shop“ (Pratchett, 1986: 

217), og í þýðingunni kallast „flökkubúðir“ (Pratchett, 2008: 160). Flökkubúðir eru beinlínis 

galdrabúðir sem ferðast milli veralda, án þess að búðareigandinn beinlínis hafi nokkra stjórn, á 

„endalausu ferðalagi um alheiminn“ (Pratchett, 2008: 168). Þær birtast á einum stað og hverfa 

svo aftur í „andsnertiflöt ósamræmis“ (166), þannig að búð eins og sú sem birtist í Furðuljósinu 

á sér engan greinilegan uppruna, hvort sem er í tíma eða rúmi. Með því að setja inn „Estblshd: 

various“ áður en ljóst er hvers konar fyrirbæri er um að ræða gefur Pratchett í skyn 
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farandeiginleika búðarinnar: það er ekki ljóst hvar eða hvenær hún var stofnuð. Þetta atriði 

vantar í marktextann, og lesandi þess texta missir þá af vísbendingunni (auk þess sem 

framsetningin í frumtextanum er líka fyndin). 

 Jafngildi texta á frummáli og markmáli byggist á sífelldum málamiðlunum, eins og rætt 

hefur verið. Upp að vissu marki er hægt að búa til ákveðinn ramma til að vinna út frá, en eins og 

sýnt verður fram á þarf þýðandinn að skilgreina vel þá fjötra sem verkið felur í sér. Tilfærsla 

getur til að mynda átt sér stað þegar aukið er við eða dregið er úr textanum sem unnið er með. Á 

heildina litið er hægt að segja að yfirbragð þýðingarinnar beri með sér að stuðst hafi verið við 

nálgun eins og þá að ofan til þess að miðla innihaldi frumtextans yfir til marktextans. Árangurinn 

er misjafn, en áhrifin eru þó oft þau að skynja má paródíuna í marktextanum, og kímnin viðhelst 

í mörgum tilvikum. Í þýðingum líkt og þeim sem hér er fjallað um getur reynst vandasamt að 

þýða með þeim hætti að lítil eða engin tilfærsla eigi sér stað. Gefa þarf gaum að orðagríni og 

staðháttum sem Terry Pratchett finnur upp á, auk þess að skynja og yfirfæra paródíuna á bæði 

okkar heimi og minnum úr fantasíusögum, meðal annars úr hugarheimi Tolkien. 

Eins og augljóst er, fylgir þýðingaferlinu á Diskheiminum sú áskorun að þýðandinn þarf 

að ákveða hvernig best sé að aðlaga skálduð staðarheiti, nöfn persóna, og önnur einkenni sem 

Pratchett setur inn til að gegna vissu hlutverki (líkt og tekið var fram í bókmenntagreiningunni 

hér að framan). Þannig er veröld Diskheimsins í grundvallaratriðum framandi, eins og sjá má á 

fyrstu blaðsíðunum í The Colour of Magic, en þar er helstu einkennum veraldarinnar lýst. Þar 

lýsir Terry Pratchett uppbyggingu disksins, tilraunum íbúanna til að rannsaka hann, ásamt 

árstíðum og eiginleikum dagatalsins. Inngangurinn kynnir fyrst til sögunnar geysistóra 

skjaldböku, og á baki hennar fjóra fíla sem bera svo sjálfan Diskheiminn á baki sér. Pratchett 

sækir eflaust í framandi goðsagnafyrirbrigði með því að nefna skjaldbökuna Great A‘Tuin, og 

fílana fjóra Berilia, Tubul, Great T‘Phon, og Jerakeen (Pratchett, 1985: 11). Eins og gefur að 

skilja er líklega ómögulegt að snúa þessum nöfnum yfir á íslensku, enda ákvað Jón Daníelsson 

að láta þau óþýdd (Pratchett, 2007: 9). Sömuleiðis er látið óáreitt heitið á „litla og 

leyndardómsfulla konungsríkinu Krull“ (9). Á hinn bóginn er helstu eiginleikar disksins 

yfirfærðir á markmálið þegar Pratchett snýr sér að fræðilegri lýsingu heimsmyndar á diskinum 

sjálfum. Fyrst eru teknar fram helstu áttirnar: 

There are, of course, two major directions on 

the disc: Hubward and Rimward. But since 

Megináttir í þessum heimi eru að sjálfsögðu 

tvær; miðátt, í átt að miðjunni (stundum líka 
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the disc itself revolves at the rate of once 

every eight hundred days (in order to 

distribute the weight fairly upon its 

supportive pachyderms, according to 

Reforgule of Krull) there are also two lesser 

directions, which are Turnwise and 

Widdershins. (Pratchett, 1985: 20) 

kölluð innátt, eða jafnvel nafátt) og brúnátt 

(stundum köllum útátt), í átt að brúninni. En þar 

eð diskurinn snýst einn hring á hverjum 800 

dögum (í þeim tilgangi að jafna burðarþunganum 

réttlátlega á burðarfílana, samkvæmt Krull-

kenningunni), þá ber einnig að nefna tvær minni 

háttar áttir, réttsnúnings og rangsnúnings. 

(Pratchett, 2007: 15) 

 

Hér eru öll heiti þýdd nema þegar kemur að Krull menningunni. Jón klippir líka út fræðimanninn 

Reforgule of Krull og talar í staðinn um Krull-kenningu. Þá sést líka hvernig Jón notast við 

tilfærslur í lýsingunum á Hubward og Rimward. Hann bætir þó nokkuð við lýsingarnar á 

áttunum og eykur við textann með útskýringum innan og utan sviga til að undirstrika hvert 

þessar áttir snúa í samhengi við lögun disksins. Megináttirnar tvær, sem kallast einu nafni hvor í 

frumtextanum, eru þannig skilgreindar á þrjá vegu hvað varðar Hubward, og tvo vegu hvað 

varðar Rimward. Ólíkt gerir Jón við lýsinguna á árstíðum disksins, sem eru átta talsins: 

…the year begins on Hogs' Watch Night, 

progresses through a Spring Time to its first 

midsummer (Small Gods' Eve) which is 

followed by Autumn Prime and, straddling the 

half-year point of Crueltide, Winter Secundus 

(Also known as Spindlewinter…). Then comes 

Secundus Spring with Summer Two on its 

heels, the three quarter mark of the year being 

the night of Alls Fallow… Then drifting leaves 

and frosty nights drag on towards 

Backspindlewinter and a new Hogs' Watch 

Night… (Pratchett, 2007: 20-21) 

…hefst árið á Kvöldi alisvínsins, fikrar sig svo 

áfram gegnum fyrravorið fram í mitt 

fyrrasumar (Kvöld hinna óæðri guða) og 

klofast áfram yfir sultartímann um miðju 

ársins, Síðvetur (einnig þekktur undir heitinu 

Snælduvetur…). Næst kemur Síðvor og 

Síðsumar að því loknu. Hvíldarnótt markar 

upphaf síðasta fjórðung ársins… Fallandi lauf 

og kólnandi nætur fylgja svo áframhaldandi 

snúningi ársins inn í Andsnælduvetur þar sem 

Kvöld alisvínsins bíður… (Pratchett, 2007: 15) 
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Í þessari lýsingu þýðir Jón flest öll heitin á fyrirbrigðunum: Hogs' Watch Night er Kvöld 

alisvínsins; Small Gods' Eve er Kvöld hinna óæðri guða; Winter Secundus er Síðvetur og 

Spindlewinter Snælduvetur; Secundus Spring er Síðvor; Summer Two er Síðsumar; Alls Fallow 

er Hvíldarnótt; og að lokum er Backspindlewinter þýddur sem Andsælduvetur. Einungis 

Crueltide er umorðað sem „sultartíminn um miðju ársins“ frekar en sérstakt árstíðarheiti. Eins og 

sést einnig þá velur Jón að þýða orðrétt þau heiti sem koma fram, eða láta þau vera óbreytt líkt 

og í tilvikinu með Krull, og einhverju sleppir hann algjörlega líkt og með Reforgule. Þessi aðferð 

reynist vera einkennandi fyrir þá nálgun sem almennt er beitt í þýðingu beggja bóka. Mikilvægur 

aðlögunarþáttur snýr að orðasafni frumtextans. Líkt og sést í dæmunum að ofan er það 

einkennandi fyrir þýðingarnar á Litbrigðum galdranna og Furðuljósinu að sérnöfn og örnefni eru 

oft látin óhreyfð, nema þá í nokkrum tilvikum. Þegar þýðingin er athuguð í heild kemur í ljós að 

þessi nálgun hefur í för með sér vissa ókosti, eins og rætt verður sérstaklega í næstu köflum. 

 

4.2. Tolkien, Pratchett og tröllin 

Íslenskar og enskar bókmenntir hafa til skiptis haft áhrif á hvorar aðrar, og enskumælandi 

fantasíusögur frá tuttugustu öld hafa margar hverjar sótt innblástur í norrænar þjóðsögur. 

Líklegast kemur það til sökum þess hversu áhrifamiklar bækur Tolkien um Hringinn eina og 

Miðgarð hafa verið innan þessarar tilteknu bókmenntagreinar, en þær sækja líka mikið úr 

norrænni menningu og goðafræði. Þjóðsagnaminni um tröll má rekja í frásögn Pratchett og að 

lokum í þýðingu Jóns og Hildar á Furðuljósinu. Hér hefur íslensk tunga nokkra sérstöðu í 

samanburði við til dæmis önnur norræn mál. Ólína Þorvarðardóttir skilgreinir hugtakið „tröll“ í 

grein á Vísindavefnum, og bendir meðal annars á að í dönsku merki orðið „trold“ einhvers konar 

dverg, frekar en það sem í íslensku hefur lengst af gefið til kynna stórvaxinn bergbúa sem býr í 

hellum og gljúfrum (Ólína Þorvarðardóttir 2006). Hugmyndin um tröll sem grimmlyndar 

ófreskjur sem sólgnar eru í mannakjöt er því komin frá íslenskum þjóðsögum, og Tolkien virðist 

hafa sérstaklega tekið eftir þeirri grein tröllasagna sem fjallar um nátttröll: þess konar tröll sem 

breytast í stein ef á þau skín sólarljós (2006). Umbreyting trölla í stein felur í sér nokkra rökvísi 

sökum þess að þau eru bergbúar og færast þannig bókstaflega úr einu sviði yfir á annað. Þá hefur 

líka andstæðan milli ljóss og myrkurs lengi verið tengd við andstæðu góðs og ills, og þeirri 

hugmynd að kynjaverur fari á kreik í skjóli myrkurs þar til birtan tekur aftur völd. Þessi einkenni 
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erfa tröllin sem Tolkien notar í Hobbitanum, en öll lýsing á örlögum þeirra gæti allt eins hafa átt 

sér stað í klassískri íslenskri þjóðsögu: 

Því að á sama augnabliki gægðist dagsbirtan yfir hæðina og allt komst á ið inn á milli 

trjágreinanna og Villi var ekki lengur fær um að svara þeim, því að hann varð að steini 

þar sem hann laut niður og Berti og Þumbi urðu líka standandi að steini þegar þeim var 

litið á hann. [...] Því að tröll eru með þeim eðlishætti gerð, eins og þið sjálfsagt vitið, að 

þau verða að skríða sér í skjól niður í jörðina fyrir sólarupprás, eða þau umbreytast aftur í 

það grágrýti sem þau eru upphaflega gerð af og geta sig aldrei framar hreyft. (Tolkien, 

1997: 49) 

Sé litið til enskra bókmennta frá þeim tíma sem Tolkien skrifar sín verk þá er raunin sú að hann 

bregður frá þeim lýsingum sem tengdar höfðu verið við tröll, líkt og í smásögunni „The 

Troll“ eftir T. H. White, en þar óttast tröllin ekki sólarljósið. John D. Rateliff tekur fram að „þrátt 

fyrir kumpánlegt innskot sitt með ‚eins og þið sjálfsagt vitið‘ í lýsingu sinni um steinruna þeirra, 

þá virðist Tolkien hafa verið frumkvöðull í notkun þessa sagnaminnis í enskum skáldskap.“13 Í 

Furðuljósinu skeytir Terry Pratchett saman hugmyndunum um sólarljósið, myrkrið og áhrif 

þeirra á tröllin: 

Rincewind mundi að það eina sem hann vissi fyrir víst um tröll var að þau breyttust í 

stein þegar þau voru berskjölduð gegn sólarljósinu, svo hver sem réð tröll í vinnu yfir 

daginn varð að eyða formúu í sólarvörn. 

En þegar hann hugsaði um það þá stóð hvergi hvað varð um tröllin eftir að sólin 

hafði sest aftur… (Pratchett, 2008: 108-109; úrfellingarmerki fylgir stíl frumtextans) 

Það skiptir máli að rekja þessa tengingu á íslensku sagnaminni um tröll til ritverka Tolkien, því 

eins og fram hefur komið leggur Pratchett mikla vinnu í að snúa hefðbundinni fantasíu á haus, 

sem gerir Tolkien að verðugu skotmarki. Í bókinni The Light Fantastic tekur Pratchett lýsingu 

Tolkien á tröllum til fyrirmyndar, um ræðir illskeytta bergbúa sem verða að steini ef sólin skín á 

þá, og kollvarpar henni samtímis með því að viðhalda þeirri grunnhugmynd að tröll séu komin af 

bergi. Jafnframt er þetta gott dæmi um þann hluta þýðinga Jóns og Hildar þar sem eðlilegt 

samræmi er í málfari marktextans og frumtextans, og að nokkru leyti einnig í þýðingu vissra orða. 

                                                           
13 “Despite Tolkien’s breezy addition of ‘as you know’ to the description of their petrification, he seems to have 
introduced the motif to English fiction” (Rateliff, 2011: 102). 



33 

 

Þýðendurnir græða á því að tröll eru kunnugleg íslensk minni, og augljósar hliðstæður eru til 

staðar. Einnig er „jarðfræði trölla“ laglega yfirfærð á íslenska tungu og þeim lýst sem 

„hálfleiðaraáhrifum óhreinna kísilsambanda“ (Pratchett, 2008: 111). Þegar Rincewind rekst fyrst 

á alvöru tröll hefur hann fyrst fyrir augunum „ofur venjulega steindranga“ en á svipstundu 

breytast sprungur í berginu og taka á sig mynd „munns og stórskorins eyra“, og þegar tröllið 

tekur að tala hljómar rödd þess líkt og „hlaupið væri á járnbentum skóm yfir stórgrýti“ (111). Í 

samræðu Rincewind við tröllið tekur sá síðarnefndi að tala um fyrri tíð með vissri fortíðarþrá, og 

vert er að bera þar saman frumtexta og marktexta: 

It really meant something, being a rock then. 

There was none of this sedimentary nonsense, 

you were igneous14  or nothing. Of course, 

that’s all gone now. People call themselves 

trolls today, well, sometimes they’re hardly 

more than slate. Chalk even. I wouldn't give 

myself airs if you could use me to draw with, 

would you? (Pratchett, 1986: 154) 

Tilveran hafði alvöru tilgang á þeim tíma. 

Engin setlög eða ámóta tilgangslaus jarðvegur 

kominn til sögunnar. Annað hvort var maður 

alvöru hraundrangur eða alls ekki neitt. Nú er 

þetta auðvitað allt breytt. Nú þykjast óbreyttar 

móbergsskífur geta kallað sig tröll, jafnvel 

krítarmolar. Ég gæfi nú ekki mikið fyrir mig 

sem tröll ef þú gætir notað mig til að teikna, 

eða hvað finnst þér? (Pratchett, 2008: 112) 

 

Hér nýtir íslenska þýðingin þau jarðfræðiorð sem til eru í orðaforða íslenskrar tungu. Öll lýsingin 

ber líka með sér einkenni þeirrar nútímalegu nálgunar sem Pratchett beitir, þar sem tröllum er 

lýst með jarðfræðilegu orðalagi, og þau sjálf tala um hinar og þessar bergtegundir í samhengi við 

eigin tegund. Þýðingin heldur sig við að fylgja eðlilegu íslensku orðalagi. 

Annað á hins vegar við þegar nöfn tröllanna koma fram, sem í frumtextanum eru: Kwartz, 

Krysoprase, Breccia, Jasper og Beryl (Pratchett, 1986: 155). Íslenska þýðingin lætur öll nöfnin 

vera eins og þau birtast í frumtextanum, sem skýtur nokkuð skökku við atriðið eins og það kemur 

fyrir í heild. Ef farið er nánar yfir öll nöfnin reynist Kwartz beinlínis vera umbreytt stafsetning á 

„quartz“, eða sem á íslensku er „kvars“ (Orðabanki Íslenskrar málstöðvar). Krysoprase er 

sömuleiðis umbreytt stafsetning á „chrysoprase“ sem er „ljósgrænn glerhallur“ (Sören Sörensson, 

1984: 176) og þekkist á íslensku sem „krýsópras“ eða „trígónalt kristall“ (Hall 2000: 92). 

                                                           

14 Skilgreining á igneous samkvæmt Ensk-íslenskri orðabók með alfræðilegu ívafi: Igneous /. 1. Eldkynjaður, eld-. 2. 
(í jarðfræði) storku-, sem myndast við storknun: igneous rock, storkuberg. 
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Breccia þekkist á íslensku sem þursaberg eða brotaberg (Sören Sörensson, 1984: 121), eða þá 

einfaldlega breksía (Williams, 1995). Jasper er steind sem á íslensku kallast „jaspis“ (Sören  

Sörensson, 1984: 540). Að lokum er Beryl gimsteinn sem á íslensku kallast „berýl“ (Orðabanki 

Íslenskrar málstöðvar). Fyrst að þessar íslensku þýðingar eru þegar til staðar má spyrja hvort 

betur hefði virkað að þýða nöfnin og viðhalda þannig samtímis tengingu nafnanna við 

berguppruna trölla. Hér má bera saman frumtextann við þýðinguna, og til viðbótar sama hlutann 

þar sem nöfnin eru þýdd: 

‘I'm Kwartz,’ it said. ‘That's 

Krysoprase over there, and 

Breccia, and Jasper, and my 

wife Beryl…’  

(Pratchett, 1986: 155) 

„Ég heiti Kwartz. Þarna hinum 

megin er Krysoprase, og svo 

Breccia, og Jasper, og þetta er 

Beryl, konan mín.“  

(Pratchett, 2008: 113) 

„Ég heiti Kvars. Þarna hinum 

megin er Krýsópras, og svo 

Breksía, og Jaspis, og þetta er 

Berýl, konan mín.“  

(Tillaga höfundar) 

 

Það sést í þessu dæmi, líkt og í fyrri dæmum, að sem slík er þýðingin á almennum atburðum 

bókanna, lýsingu sögupersónanna og fyrirbrigðum Diskheimsins oftast nær eðlileg í lestri. Það 

sem stingur engu að síður í stúf er hvernig nöfn persóna og örnefni eru í örfáum tilvikum þýdd, 

en oftast nær látin óþýdd. Sú veröld sem Pratchett skrifar um er algjör uppspuni, en samt sem 

áður eiga tilvísanirnar sér líka stoðir í raunveruleikanum, eins sést með tröllin. Tenging sem er 

augljós gagnvart enskumælandi lesanda getur þannig glatað áhrifum sínum. Til dæmis er 

„Kwartz“ í enskum framburði samhljóða „quartz“, en þessi tenging er ekki endilega jafn augljós 

á íslensku, nema þá kannski ef nafnið er annað hvort þýtt eða á einhvern hátt aðlagað 

markmálinu, líkt og reynt hefur verið hér. Merkingin að baki nöfnum tröllanna er augljósari 

þegar þau eru heimfærð á íslensku. Auk þess falla þau betur að textanum í kring með þessari 

aðferð, þá ekki síst vegna þess að stuttu eftir þessa kynningu er talað um tröll sem kallast 

einfaldlega „Old Grandad“ í frumtextanum og „afi gamli“ í þýðingunni (Pratchett, 1986: 157; 

Pratchett, 2008: 115). 

Áhrifa þess að láta flest öll nöfn standa óþýdd gætir enn frekar þegar litið er á bækurnar 

tvær í heild. Í bókmenntum sem eiga að skopstæla grunnhugmyndir í furðusögum eru flest öll 

nöfnin valin með ákveðna tilvísun í huga, og með því markmiði að búa til viðeigandi skopmyndir. 

Til viðbótar koma fyrir skopstælingar á menningarlegum fyrirbrigðum með beinni skírskotun í 



35 

 

raunveruleikann, líkt og áður hefur komið fram. Það er hins vegar ekki gefið að finna megi góða 

þýðingu á öllum þeim fyrirbrigðum sem koma fyrir. Uppbygging sögunnar, í bæði Litbrigðum 

galdranna og Furðuljósinu, er á þann veg að lesandinn fær nokkuð góða yfirsýn á þann 

margbreytilega heim sem Diskurinn er. Aðalsöguhetjurnar ferðast vítt og breitt og kynnast 

fjölmörgum persónum og landsvæðum. 

 

4.3. Samanburður 

Í ljósi þess að íslensku þýðingarnar þýða bara einstaka nöfn má spyrja hvort betra hefði verið að 

ganga lengra í slíkum þýðingum. Þannig er vert að bera saman hvoru tveggja nöfn söguhetjanna 

og staðarheitin í báðum bókunum, á þann hátt sem gert hefur verið í kaflanum hér á undan. 

Slíkur samanburður, sem samtímis rekur fyrirætlanir Pratchett og ákvarðanir Jóns og Hildar, mun 

skapa heildarmynd um hvernig Diskheimurinn birtist í íslenskri útgáfu og verður í kjölfarið hægt 

að segja til um skilvirkni þýðinganna. Sú samanburðarrýni sem gerð verður mun þess vegna vera 

brotin upp í nokkra hluta, og bera saman meginpersónur í frum- og marktexta ásamt minniháttar 

persónum. Sömu aðferð verður einnig beitt á helstu staðarheitin. 

 

4.3.1. Tvíblómi og Rincewind 

Í kafla 2.1 er fjallað um hugmyndir Pratchett um meðal annars Twoflower og Rincewind, en hér 

er sérstök áhersla lögð á uppruna nafnanna í bókunum, og hver þýðing eða tilvísun þeirra sé. Svo 

vill til að merkingarnar að baki Twoflower og Rincewind er einfalt að útskýra. Um fyrra nafnið 

segist Pratchett einfaldlega hafa viljað „algilda aðferð til að búa til ‚framandi‘ nöfn sem ég held 

að ég hafi hnuplað úr Maya-samsetningunni (Níu snúandi speglar, Þrjár kanínur, 

o.s.frv.)“ (Breebaart, 2008: 10). Úr því verður til nafnið Twoflower, eða Tvíblómi. Seinna nafnið 

á uppruna sinn í stuttum háðsfrásögnum eftir J. B. Morton (undir gervinafninu Beachcomber) 

sem ritaðar voru í „By The Way“ dálki Daily Express dagblaðsins á árunum 1924 til 1975 (Eke, 

2014: 158). Pratchett las þessar háðssögur á táningsárum sínum og svo vildi til að ein persónan 

sem sat eftir í minninu var rauðhærður dvergur að nafninu Churm Rincewind (Breebart, 2008: 

10). Einföld samskeyting á orðunum „two“ og „flower“ býður augljóslega upp á beinþýðingu líkt 

og Jón leggur til með Tvíblóma. Hins vegar kýs Jón að þýða ekki nafnið Rincewind. Sú 

ákvörðun að þýða ekki Rincewind virðist vera ríkjandi í þýðingum á þessum persónum, eins og 
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sést þegar íslenska þýðingin er borin saman við spænsku, þýsku, frönsku og norsku útgáfurnar 

(Pratchett, 1989a; 1993c; 2001a; 2004). 

spænska þýska franska norska íslenska 

Rincewind Rincewind Rincevent Rensvind Rincewind 

Dosflores Zweiblum Deuxfleurs To-Blomst Tvíblómi 

 

Í öllum fimm þýðingunum hafa þýðendur ákveðið að beinþýða Twoflower yfir á viðkomandi 

tungumál, en hvað varðar Rincewind sést að aðeins franska og norska þýðingin hagræða nafninu 

þannig að það samsvarist við markmálið. Þegar nánar er litið á þýðingar á Rincewind sést að 

þýðendurnir, Patrick Marcel og Rolf Andersen, beita samskeytingu á orðunum „rincer“ og 

„vent“ í frönsku og „rens“ og „vind“ í norsku, sem hvor um sig þýða „hreinsa“ eða „skola“ og 

„vindur“. Þessi tenging reynist augljós þegar nafnið Rincewind er borið fram í frummálinu, en í 

ensku er merking orðsins „rinse“ hið sama og „rincer“ og „rens“ í frönsku og norsku. Það er 

vissulega engin hefð fyrir orði á borð við „rens“ í íslenskri tungu, en þar sem merking nafnsins er 

beinlínis „skol-vindur“ eða „hreinsi-vindur“ er spurningin sú hvort semja hefði mátt nafn sem 

vísar greinilega í sömu persónuna ásamt því að færa merkingu nafnsins nær markmálinu. 

Eyvindur er dæmi um rótgróið íslenskt nafn, sem rekja má allt aftur til Landnámu, fornsögur og 

fornbréf. Að auki þekkist nafnið líka í Noregi, og við upphaf tuttugustu aldar var það þar ritað 

sem Øivind, og eftir 1970 sem Øyvind og einstaka sinnum stafsett Eyvind. Samsetningin á 

nafninu byggir á forliðnum Ey-, og viðliðnum –vindur, sem þýðir reyndar „kappi“ frekar en 

vindur, líkt og í Rincewind (Guðrún Kvaran 2011: 218-219). Samt eru líka að minnsta kosti 

ákveðin blæbrigði með nafninu Rincewind, þó það sé einungis seinni helmingur nafnsins, þannig 

það væri kannski ekki mikill útúrsnúningur að leggja til nafnið Hreinvindur í stað Rincewind, 

með frönsku og norsku aðferðirnar í huga. Í Litbrigðum galdranna gerist það einnig að 

Rincewind vaknar í okkar veröld og í frumtextanum telur hann sig vera sænskan vísindamann að 

nafni „Dr. Rjinswand“ (Pratchett, 1985: 207), en í þýðingunni er Hollendingur að nafni „Dr. 

Rijnswand“ (Pratchett, 2007: 168). Hér vísar Jón í að Rijn er hollenska nafnið á ánni Rín, og 

wand þýðir veggur. Í sama atriði kallast Tvíblómi „Jack Zweiblumen“ (Pratchett, 1985: 209), 

sem reyndar er röng beinþýðing á Twoflower á þýsku, þar sem Zweiblume væri rétt eintala 

(Zweiblumen væri samsvörun við Twoflowers). Í þessu tilviki bætir Jón einfaldlega við umlaut 
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merki þannig að úr verður „Zweiblümen“ (Pratchett, 2007: 167). Það er spurning hvort íslensk 

þýðing á Rincewind hefði haft neikvæð áhrif í þessu tiltekna atriði. Það ber þó hæst að þegar litið 

er til allra meginpersóna í báðum bókum hefur aðeins Twoflower verið þýddur á íslensku. 

Einföld beinþýðing sem skilar sér í Tvíblóma er áhrifarík á þann hátt að persónan fellur betur að 

frásögninni, og merking nafnsins er íslenskum lesanda strax augljós. Hins vegar er hinn hluti 

þessa tvíeykis sem söguþráðurinn fylgir mest eftir, Rincewind, látinn óþýddur. Ofan á bætast 

nöfn eins og Hrun, Cohen og Trymon. 

 

4.3.2. Villimennirnir Hrun og Cohen og landið Chimeria 

Hrun kemur fyrir í The Colour of Magic. Hann er „villimaður“ og hetja frá landsvæði 

sem í frumtextanum kallast Chimeria, og Jón kallar Chimera í þýðingu sinni. Með Hrun er 

Pratchett augljóslega að skopstæla vöðvasterkar og vitgrannar barbarahetjur sem birtust í ýmsum 

ritum og sjónvarpsefni á tuttugustu öld. Nærtækt dæmi er Thrud the Barbarian, persóna í 

teiknimyndasyrpum eftir Carl Critchlow, sem birtist reglulega í tímaritinu White Dwarf á níunda 

áratugnum (Critchlow, 1987). Önnur frægari og augljósari tilvísun eru sögurnar af 

villimanninum Conan, eftir Robert E. Howard (Howard, 2009). Hrun, Thrud, og Conan eiga það 

sameiginlegt að vera vart læsir en hrikalega sterkir og stórvaxnir og bjarga sér þannig frá öllum 

aðsteðjandi hættum. Auk þess er Conan frá landi sem kallast Cimmeria, og Hrun frá Chimeria.  

Þegar Hrun birtist lesanda fyrst er hann vopnaður talandi galdrasverði sem kallast Kring 

(Pratchett, 2007: 100). Þetta tengir Hrun einnig við söguhetjuna Elric, sem Michael Moorcock 

skrifaði fyrst um árið 1961 (Moorcock, 1961). Elric, líkt og Hrun, er bardagakappi sem hlotnast 

hefur talandi galdrasverð sem kallast Stormbringer. Það sem sverðin tvö eiga ólíkt er að 

Stormbringer gólar af ánægju þegar það drekkur sálir fórnarlamba sinna í nafni myrka guðsins 

Arioch (Moorcock, 2001). Kring gerir hins vegar fátt annað en að kvarta yfir tilveru sinni, og 

óskar sér meðal annars að „eignast fallega arinhillu til að hanga yfir – á einhverjum kyrrlátum og 

friðsælum stað“ eða þá að vera endurunnið í „plógblað“ (Pratchett, 2007: 115). Þessi 

myndhverfing í plóg virðist vera tekin beint úr Jesaja 2:4 og Míka 4:3 í Biblíunni: „Og þær munu 

smíða plógjárn úr sverðum sínum…“ (Biblían, 2007). Í ljósi uppruna persónunnar Hrun og 

sverðs hans er hægt að segja að íslenska útgáfan viðhaldi þessum ofangreindu tilvísunum án þess 

að grípa þurfi til aðlögunar, sökum þess hvernig nöfnin Hrun og Kring falla vel saman við 

íslenskan texta. 
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Í bókinni The Light Fantastic kynnir Pratchett til sögunnar Cohen, sem er framhald á 

þeirri skopstælingu sem felst í Hrun, nema þá að tengingin við Conan er enn augljósari. Cohen er 

skopstæling á ósigrandi persónunni Conan eins og hún kemur fyrir í ellinni. Þar er Cohen eitt 

sinn spurður hvað maður geti „kallað það besta“ í lífinu, sem Cohen svarar tannlaus á þessa leið: 

„Heitt vatn, góðar tannlækningar og mjúkur klóshettpappír“ (Pratchett, 2008: 35).15 Þetta er bein 

vísun í Arnold Schwarzenegger leikandi Conan, sem í kvikmyndinni Conan the Barbarian er 

spurður sömu spurningar, og svarar þannig: „To crush your enemies, see them driven before you 

and hear the lamentations of their women“ (Conan the Barbarian, 1982). Þess má geta að engin 

finnanleg fordæmi eru fyrir því að nafnið Conan hafi verið þýtt á íslensku. Þó fellur nafnið 

Cohen þannig að íslenskum framburði að það mætti stafsetja sem „Kóen“. Slík uppástunga á enn 

betur við þegar haft er í huga að hetjur líkt og Hrun og Cohen rekja uppruna sinn til Chimeria. 

Þetta er önnur augljós tilvísun í sögur eftir Howard, því að heimaland Conan kallast Cimmeria 

(Howard, 2009). Chimeria vísar einnig í grísku goðsögnina um Chimera, sem á íslensku er 

stafsett Kímera (Jón Gunnar Þorsteinsson, 2005), en hugtakið er líka skilgreint sem „fráleit 

hugmynd, óraunhæf von, tálsýn“ (Sören Sörensson, 1984: 171). Pratchett hafði slíkar 

skilgreiningar vafalaust í huga, því þegar Hrun neitar að trúa því að drekar séu til vitnar hann í 

goðsagnakennda hetju sem kallast „Codice of Chimeria“ (Pratchett, 1985:173) sem á að hafa 

útrýmt þeim um tvö hundruð árum fyrir atburðarás The Colour of Magic. Nafnið Codice er 

umbreytt stafsetning á orðinu „codex“, sem þýðir „gamalt handrit“ eða „lögbók“ (Sören 

Sörensson, 1984: 189), og gefur til kynna að eitthvað hafi mögulega skolast til í sagnfræði 

Chimeria landsvæðisins, eða þá að Hrun fari með fleipur. Báðir möguleikarnir eru líklegir, enda 

gerir Pratchett nokkuð úr því að lesskilningur sé ekki sterkasta hlið þeirra kappa sem koma frá 

Chimeria. Í íslenskri þýðingu er Codice of Chimeria þýddur sem „Codice frá Chimiera“ í 

Litbrigðum galdranna (Pratchett, 2007: 140), og í samhengi við Hrun er stafsetningin svona: 

„Hrun frá Chimera“ (143). Ef til vill er fyrra tilvikið dæmi um innsláttarvillu, en þegar fordæmi 

eru fyrir því að Chimera sé íslenskað sem Kímera má spyrja hvers vegna ekki var ákveðið að 

íslenska Chimeria sem Kímeríu. Snemma í The Colour of Magic er talað um tungumálið 

„Chimerian“ (Pratchett, 1985: 33), og í þessu tilviki þýðir Jón það sem „kímersku“ (Pratchett, 

2007: 25). Segja má að meiri samkvæmni fengist sömuleiðis með því að íslenska Codice sem 

                                                           
15 Talmál Cohen skrifar Pratchett þannig að það líki eftir tannlausum manni, og íslenska þýðingin viðheldur þeim 
stíl. 
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Kódis, eða jafnvel Kódix (með ofangreinda athugun á Codice í huga). Hér má sjá hvernig þessi 

tillaga myndi líta út, til samanburðar við þýðingu Jóns: 

„Drekar eru ekki til,“ svaraði Hrun blátt áfram. 

Codice frá Chimiera drap þann síðasta fyrir tvö 

hundruð árum.“ (Pratchett, 2007: 140) 

„Drekar eru ekki til,“ svaraði Hrun blátt áfram. 

„Kódis frá Kímeríu drap þann síðasta fyrir tvö 

hundruð árum.“ (Tillaga höfundar) 

 

4.3.3. Bel-Shamharoth og oktarínið 

Bel-Shamharoth er ein eftirtektarverðasta ógnin sem söguhetjur glíma við í Litbrigðum 

galdranna. Um er að ræða myrka veru úr annarri vídd sem tilbeðin er sem guð. Víddirnar sem 

veran tengist kallar Pratchett „dungeon Dimensions“ í The Colour of Magic (Pratchett, 1985: 

184) og stafsetur sem „Dungeon Dimensions“ í The Light Fantastic (Pratchett, 1986: 14). Þessar 

víddir hýsa ógrynni af ólýsanlegum verum sem einfaldlega kallast „Things“ (14). Bel-

Shamharoth er einstaklega máttug og yfirnáttúruleg vera með ótal griparma og eitt yfirþyrmandi 

auga, og hljóð hennar „byrja einhvers staðar í fjarlægri hátíðni og enda í innyflum 

Rincewinds“ (Pratchett, 2007: 110). Til viðbótar við nafnið Bel-Shamharoth eru þrjú önnur nöfn 

notuð um veruna: Soul Eater, Soul Render, og Sender of Eight (Pratchett, 1985: 113-129). 

Augljóslega vitnar Pratchett í hryllingssögurnar sem H. P. Lovecraft skrifaði um Cthulhu, en þar 

er um að ræða hryllilegan fornan guð með höfuð sem sagt er vera líkt kolkrabba, með ótal 

gripörmum (Lovecraft, 1999: 127). Einnig kemur fyrir í þeirri söguveröld guð sem kallast „Yog-

Sothoth“, sem líkt og Bel-Shamharoth gengur undir öðrum nöfnum á borð við „Eater of 

Souls“ (Wilson og Shea, 1975: 300-301). Þar að auki svipar nafnið Bel-Shamharoth til Shem ha-

Meforash, eitt hebreskra nafna sem tengd eru Guði: „shem“ og „ha-meforash“ merkja saman 

„nafn Guðs“, og eru í raun fornt heiti á Tetragrammaton, eða Jave (Jewish Encyclopedia). 

August Derleth, fyrsti útgefandi Lovecraft, skrifaði einnig nokkuð af goðafræðinni í þessum 

hryllingssögum, og í smásögunni „The Return of Hastur“ lýsir hann „the Old, or Ancient Ones, 

the Elder Gods“ (Derleth, 1937: 256), og tengir þar með Dungeon Dimensions og ónefndu 

„Things“ verurnar við Lovecraft. Í íslensku þýðingunni er látið vera að þýða Bel-Shamharoth, 

enda skiljanlega ómögulegt að íslenska slíkt heiti á nokkurn hátt. Hins vegar er nokkuð 

ósamræmi á því hvort eða hvernig hin heitin á verunni eru þýdd, þegar litið er á söguhlutann í 

heild: 
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The Colour of Magic Litbrigði galdranna 

The Soul Eater! (113) Sálnagleypirinn! (92) 

Sender of Eight (116) Átthyrningurinn (94) 

Sender of Eight (118) „Sendingur áttunnar“ (97) 

Soul Render (129) Bel-Shamharoth (105) 

Sender of Eignnnngh (105) Sendiboða Átt..ngh (105) 

 

Hér sést að Jón þýðir „Sender of Eight“ á þrenns konar vegu, en þýðir ekki „Soul Render“, 

heldur notar í staðinn Bel-Shamharoth. Talan átta er tengd við Bel-Shamharoth, og eins og 

kemur fram í bókinni þá mun Rincewind vita að musterið er tileinkað verunni ef byggingin er 

„átthyrningur að lögun“ (Pratchett, 2007: 96), og reynist svo vera. Musterið sjálft hefur átta 

hliðar, með átta göngum með átthyrndum steinflísum og -hleðslum, og er lýst upp með 

átthyrndum kristöllum sem gefa frá sér „kynleg ljós“, reyndar galdralitinn octarine (101). Þessar 

viðbætur þýðingarinnar fyrir „Sender of Eight“ eru samt sem áður óþarfar, enda er ástæða fyrir 

því að í frumtextanum sé Bel-Shamharoth oft kölluð því nafni. Þessi vera er sögð vera sendir 

þess krafts sem býr í áttunni, frekar en að vera sendiboði tölunnar, en íslenskar skilgreiningar á 

nafnorðinu „sender“ eru sendandi eða sendir, senditæki (Ensk-íslenska orðabókin 1986). Þá er 

Bel-Shamharoth annars tengd við sálir fólks í frummálinu, bæði í Colour of Magic og síðar sem 

"Eater of Souls“ í Pyramids (Pratchett, 1990b: 94). „Soul Render“ mætti skilja sem það sem 

hrifsar til sín sálina, eða slítur hana með offorsi frá líkamanum, en það er ekki síst af þeirri 

ástæðu sem íbúar disksins óttast þessa veru. Frekar hefði mátt finna upp á þýðingum byggt á 

þeirri tengingu. 

Bel-Shamharoth, sem „The Sender of Eight“, tengist litnum sem Pratchett kallar octarine, 

sjálfum galdralitnum sem bókin The Colour of Magic dregur nafn sitt af. Í Diskheiminum sjá 

galdramenn þennan lit, þar sem augu þeirra eru útbúin „octagons“ (Pratchett, 1985: 45) og gerir 

þeim kleift að stunda galdra. Octo- sem forskeyti þýðir einfaldlega átta, og Pratchett notar það í 

fyrirbærunum „Octavo“, „octarine“, og „octiron“ (17-113). „Octavo“ er galdrabók sem Skapari 

Alheimsins skildi eftir á disknum „af einkennandi sinnuleysi“ (Pratchett, 2008: 9), og inniheldur 

átta megingaldra sem sköpuðu Diskheiminn (Pratchett, 2007: 92). „Octavo“ er upprunalega 

latneskt orð sem í nútímamáli vísar í áttblöðung, eða átta blaða brot (Sören Sörensson, 1984: 

708). „Octarine“ virðist vera einföld samskeyting á octo- við -arine. Óljóst er hvort viðskeytið 
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beri einhverja sérstaka merkingu, en í Diskheimabókunum er þetta liturinn sem lýst var hér að 

ofan. „Octiron“ er augljós samskeyting á octo- við –iron, og í bókunum er um að ræða 

galdramálm sem til dæmis er notaður á þeim stalli sem Octavo hvílir á. Eins og sést þá tengir 

forskeytið octo- saman öll þessi mismunandi hugtök varðandi galdralitinn. Þess vegna verður að 

teljast athugavert að í íslensku þýðingunni er bókin Octavo þýdd sem Áttungsbókin, og orðið 

octarine er íslenskað sem oktarín. Það síðara er látið duga sem íslenska formið á orðunum octiron 

og octagon. Í staðinn fyrir „octiron pedestal“ (Pratchett, 1985: 113), stendur í þýðingunni 

„oktarín-stall[ur]“ (Pratchett, 2007: 92). Spyrja má hvað „oktarín-stallur“ sé, og lesandinn fær 

ekki að vita að um ræðir málm, nema þá á heldur ruglandi hátt, fyrr í bókinni, þegar 

borgarstjórinn í Ankh-Morpork fræðir Rincewind um jarðfræðina á disknum. Þess má geta að 

rétt á undan þeirri lýsingu er rætt um „octagon“ fyrirbrigðið í augum galdramanna, og bæði í 

frum- og marktextanum er talað um oktarín sem lit. Með samanburði sést hvernig frumtextinn er 

raunverulega samkvæmur sjálfum sér, og lesandanum gert mun auðveldara að skilja galdralitinn 

og þau fyrirbrigði sem tengjast honum, fyrst þegar talað er um augu galdramanna: 

Wizards … have in addition to rods and cones 

in their eyeballs the tiny octagons that enable 

them to see into the far octarine, the basic 

colour of which all other colours are merely 

pale shadows impinging on normal four-

dimensional space.  

(Pratchett, 1985: 42) 

Auk hinna almennu sjónfrumna, stafa og 

keilna, hafa galdramenn … oktarínfrumur í 

nethimnu augans, þær sjónfrumur sem skynja 

áttunda litinn, hinn fjarlæga oktarínlit, þann 

grunnlit sem allir aðrir litir fölna hjá, jafnvel í 

rúmi sem aðeins hefur fjórar víddir.  

(Pratchett, 2007: 33) 

 

Og á næstu blaðsíðu: 

Although it is not made of gold, it is true that 

gold is a very common metal there. Most of the 

mass is made up by vast deposits of octiron 

deep within the crust.  

(Pratchett, 1985: 43) 

Og þótt það sé reyndar ekki úr gulli, er hitt satt 

og rétt að gull er þar með algengari málmum. 

Að meginhluta er jarðmassinn úr oktaríni í 

föstu formi sem liggur á miklu dýpi.  

(Pratchett, 2007: 34) 

 

Oktarínið, sem í frumtextanum er beinlínis liturinn, er í íslensku þýðingunni bæði litur, 

frumutegund og í „föstu formi“. Til viðbótar glatast tengingin við Octavo-bókina þegar talað er 
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um Áttungsbókina og hins vegar talað um oktarín. Ef „octarine“ er áttundi liturinn, og ákveðið er 

að þýða Octavo sem Áttungsbók (sem passar ágætlega, ef höfð er í huga merking octavo sem 

áttblöðungur), þá væri meiri samkvæmni fólgin í því að þýða „octarine“ sem „áttungslitinn“, 

„octiron“ sem „áttungsjárn“ og „octagon“ sem „áttungsfrumur“ – og væri þó eflaust hægt að 

finna enn skilvirkari nálgun. 

 

4.3.4. Ymper Trymon 

Þrátt fyrir að kalla mætti Trymon einn helsta skúrkinn í Furðuljósinu þá er afar lítið hægt að 

segja um tilvísanir eða merkingar varðandi nafnið sjálft. Ekkert er skrifað eða vitnað í Pratchett 

varðandi uppruna þess, en það er frekar í persónuleika hans og endanlegum örlögum sem sjá má 

fyrirætlanir Pratchett um persónuna. Trymon er óvenjulega íhugull og skipulagður galdramaður: 

Hann reykir ekki, trúir því að galdrar ættu að vera stundaðir með eins lítilli viðhöfn eða leiftrum 

og hægt er, og vill helst sjá tungumálum heimsins skipt út fyrir auðskiljanlegt talnakerfi 

(Pratchett, 1986: 39-40). Hann er kuldalegur í fasi, með grá augu þar sem mótar fyrir mikilli 

fyrirlitningu gagnvart flestu sem fyrir þau ber, og að horfa á hann hefur þau „sömu róraskandi 

áhrif og að horfa í spegil og sjá engan þar“ (Pratchett, 2008: 37). Þessir eiginleikar Trymon skila 

sér ágætlega í íslensku þýðingunni, en eins og áður hefur verið nefnt þá er yfirleitt ekki hægt að 

setja út á þýðingu á almennri sögufrásögn og samskiptum persónanna. Þó má spyrja hvort 

íslenska hefði mátt nafnið hans á einhvern hátt, í anda gagnrýni sem þegar hefur komið fram á 

ákvarðanir sem teknar voru gagnvart nöfnum og heitum. Sú gagnrýni verður rökstudd frekar hér 

á eftir. 

 

4.3.5. Minniháttar persónur 

Yfirlit það sem hér hefur birst sýnir, að þýðendurnir þýddu sum hver nöfnin og heitin, en skildu 

lang flest önnur eftir óhreyfð. Þetta hefur sést fyrst varðandi tröllin, og með yfirliti um helstu 

meginpersónur, en heildaráhrifin sjást best þegar tekinn er saman listi af mörgum minniháttar 

persónum sem koma fyrir í bókunum: 

Ensk útgáfa Íslensk útgáfa 

Archmage of Ymitury Erkigaldrameistari Ymitury 
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Blind Hugh Blindi-Hugh 

Bravd the Hublander Bravd frá Miðlöndunum 

Broadman Broadman 

Codice of Chimeria Codice frá Chimiera 

Cripple Wa Krypplingurinn Wa 

Druellae Drúella 

Zlorf Flannelfoot Zlorf Flannelfoot 

Gorrin, the Cat Gorrin, kattarmaðurinn 

Kerible the Enchanter Kerible galdrameistari 

Erig Stronginthearm Eiríkur Strangarmur 

Tethis Tethis 

Weasel Hreysikötturinn 

Withel Withel 

Galder Weatherwax Galder Weatherwax 

The librarian Bókasafnsvörðurinn 

Herrena Herrena 

Belafon Belafon 

Bethan Bethan 

Ysabell Ysabell 

Lackjaw Lackjaw 

Wert Wert 

Weems Weems 
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Gancia Gancia 

Skrelt Changebasket Skrelt Changebasket 

Swires Swires, Swirles 

 

Þessi listi er alls ekki tæmandi, en hér eru þó tuttugu og sex nöfn tekin saman úr báðum 

bókunum (The Colour of Magic og The Light Fantastic ásamt þýðingunum, Litbrigðum 

galdranna og Furðuljósinu) og úr þeim fjölda eru tvö nöfn þýdd: Drúella og Eiríkur. Einu aðrar 

þýðingar tengjast viðurnefnum og öðrum titlum, eins og með bókasafnsvörðinn, Hreysiköttinn, 

erkigaldrameistarann Ymitury, og Krypplinginn Wa. Þessi hlutföll eru svipuð þegar tekið er tillit 

til allra annarra nafna og viðurnefna sem birtast í bókunum: Eiginnöfn eru oftast nær óhreyfð, en 

viðurnefni eru þýdd, líklega vegna þess að um ensk orð er að ræða sem einfalt er að þýða. 

Útkoman er þó furðuleg, eftir að lesandinn hefur fylgt Tvíblóma og Rincewind í langa stund, að 

rekast allt í einu á nafnið Eirík í einu tilviki, og svo mun síðar á nafnið Drúellu. Það virðist ekki 

vera mikil regla á því hvort persónur séu nefndar á íslensku og eða ekki. Í sumum tilvikum, líkt 

og með Broadman, Lackjaw, Galder Weatherwax og Skrelt Changebasket, eru nöfnin byggð á 

mjög augljósum grunni, en eru látin óþýdd þó svo að Twoflower fái slíka meðferð. Í öðrum 

tilvikum eru nöfnin þannig gerð að ekki er hlaupið að góðri þýðingu, eins og til dæmis með 

Tethis, Wert, Weems og Gancia, en samt sem áður er nafnið Druellae íslenskað sem Drúella. 

Enn fremur eru sum tilvik þar sem hvorki er gripið til þýðingar né nokkurs konar íslenskunar, 

heldur er stafsetningunni breytt örlítið, líkt og með Codice of Chimiera (sem talað var um fyrr) 

og Swires. Í íslensku þýðingunni kallast þessi dvergur sitt á hvað Swires og Swirles, fyrst á 

blaðsíðu 31 segir að hann hafi kynnt sig sem Swirles, og heldur hann þeirri stafsetningu út að 

blaðsíðu 33. Á blaðsíðu 39 er Swirles hins vegar orðinn Swires, aftur Swirles á blaðsíðu 40, án 

ný Swires á blaðsíðu 41, og enn aftur Swirles á þeirri sömu blaðsíðu, og sú stafsetning heldur sig 

þar til þessi persóna lætur sig að lokum hverfa, á blaðsíðu 44 (Pratchett, 2008). Spyrja má hvort 

ætlunin hafi verið að láta hann heita Swires, en við lestur þessa hluta þýðingarinnar hlýtur að 

þurfa að álykta að Swirles hafi orðið niðurstaðan. 

Flest öll nöfnin á guðum og öðrum vættum eru þýdd á íslensku. Það virðist fylgja þeirri 

ákvörðun að þýða árstíðirnar og helstu áttirnar á disknum, sem fyrst var bent á í kafla 4.2. Á 

vissan hátt aðgreinir þessi nálgun yfirnáttúrulegu verurnar frá dauðlegum söguhetjum, þó það 
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hafi líklega ekki verið markmiðið þegar til dæmis Tvíblómi og Eiríkur Strangarmur eru hafðir í 

huga. Líklegast voru heitin þýdd sökum þess að um var að ræða hugtök sem eiga sér beinar 

hliðstæður í íslenskri menningu og tungu. Meðal þeirra vætta sem koma fram í bókunum eru 

Fjórmenningarnir, en þeir eru vel þekktir í vestrænni menningu og tengjast heimsendi. Í 

frumtextanum kallast þeir Death, Pestilence, Famine og War (Pratchett, 1986: 133). Þó er 

misræmi í frumtextanum hvað varðar Pestilence, en í The Colour of Magic er talað um 

„Disease“ (Pratchett, 1985: 42). Þó eru allar líkur á því að Pratchett hafi einfaldlega ekki ákveðið 

sig fyrr en í The Light Fantastic, því að Pestilence er heitið sem birtist í öllum síðari 

Diskheimabókunum sem nefna Fjórmenningana (Pratchett, 1988b; 1994; 2001b). Þýðingin í 

Furðuljósinu notast við nöfnin Dauðinn, Drepsótt, Hungursneyð og Styrjöld (Pratchett, 2008: 97). 

Skiljanlega berst misræmið með Disease og Pestilence yfir í þýðinguna, og í Litbrigðum 

galdranna er þess vegna talað um Sjúkdóm, en reyndar líka um Sult í stað Hungursneyðar, þó 

Famine sé í báðum frumtextunum (Pratchett, 2007: 33). 

Guðir Diskheimsins koma fram í eigin persónu í Litbrigðum galdranna, en þar sitja þeir 

saman í Festingunni miklu sem situr á toppi Nafsins, 15 kílómetra háum ístindi á miðju disksins, 

og spila með örlög söguhetjanna (Pratchett, 2007: 77). Samanlagt koma fram átta guðir í bókinni, 

og líkt og með Fjórmenningana eru öll nöfnin þýdd, með tveimur undantekningum, eins og sést 

hér: 

The Colour of Magic (95-98) Litbrigði galdranna (77-79) 

Blind Io Jó blindi 

The Lady Dulynjan 

Fate Örlagaguðinn, Örlögur 

Zephyrus Zephyrus 

Offler Offler 

Chance Lukkan 

Night Náttguðinn 

Destiny Forlagadísin 
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Hér má sjá til dæmis Forlagadísina sem þýðingu á Destiny, og Náttguðinn sem þýðingu á Night. 

Þó er eftirtektarvert að nafn guðsins Zephyrus er ekki þýtt eða íslenskað, en með „guð 

andvarans“ (Pratchett, 2007: 78) er um að ræða beina tilvísun í guð vestanvindsins í grískri 

goðafræði, sem kallast einmitt Zephyrus og er líka tengdur við andvarann, en á íslensku er 

stafsettur sem Sefíros (Sören Sörensson, 1984: 1239). Hins vegar er það skiljanlegt að nafn 

guðsins Offler sé látið óþýtt, því að eitt og sér hefur nafnið Offler enga finnanlega tilvísun. Auk 

þess er um að ræða krókódílaguð, sem upprunninn er frá landsvæðinu Klatch (ítarlegar verður 

fjallað um Klatch í næsta hluta). Hlutverk Offler sem krókódílaguð tengir hann nokkuð beint við 

guðinn Sobek: egypskan krókódílaguð vatns og Nílar (Skúli Sæland, 2005). Þegar röðin kemur 

að gyðjunni sem kallast í frumtextanum The Lady missir þýðingin marks. Í Diskheiminum er 

The Lady í raun Lady Luck, og tengist þannig lukkunni (Breebart, 2008: 87). Þess vegna gefur 

íslenska þýðingin, Dulynjan, nokkuð ranga mynd af því um hvers konar persónu er að ræða, og 

sú ákvörðun að þýða Chance sem Lukkuna víxlar merkingunni sem fólgin eru í þessum tveimur 

gyðjum: Chance stendur fyrir möguleika og líkindi frekar en beina heppni, eða sem sagt lukku. 

The Lady spilar sömuleiðis fram Rincewind og Tvíblóma í leik sínum gegn hinum guðunum 

(Pratchett, 2007: 79). Henni líkar nokkuð vel við Rincewind sökum þess að hann reiðir sig ekki á 

lukkuna. Auk þess býr hún yfir „vissri samúð“ og ákveður að bjarga bæði Rincewind og 

Tvíblóma vegna þess „að eins og allir vita, er óþægilegt að horfa á hjálparlausar verur berast 

beint í dauðann, án þess að nokkur lyfti fingri (Pratchett, 2007: 208). Á ensku er stundum tekið 

svo til orða að „Lady luck smiles on [someone]“ (McGraw-Hill Dictionary of American Idioms 

and Phrasal Verbs), sem má yfirfæra á íslensku sem að „lukkan brosi við [einhverjum]“. 

Örlagaguðinn þolir ekki Rincewind, því að það á ekki að vera „hægt að svindla“ á örlögunum 

(Pratchett, 2007: 211), sem í Diskheiminum þýðir að svindlað sé bókstaflega á Örlagaguðinum. 

Því má segja að lukkan, eða The Lady, verndi tvíeykið gegn Örlagaguðinum. Þá þarf að taka 

fram að örlagaguðinn kallast Fate út alla söguna í The Colour of Magic, en í Litbrigðum 

galdranna birtist hann fyrst sem Örlagaguðinn (Pratchett, 2007: 78) og síðar sem Örlögur (90), 

og enn síðar sitt á hvað sem Örlögur eða Örlagaguðinn (211). Aftur virðist vera ljóst að íslensku 

þýðinguna skorti samkvæmni í ákvarðanatöku varðandi nafnaþýðingar. 

4.3.6. Örnefni 

Staðirnir sem koma fram í Litbrigðum galdranna og Furðuljósinu eru margbreytilegir, auk þess 

sem ýmis landsvæði koma óbeint fram í tilvísunum. Hvað varðar íslensku þýðinguna, þá má 
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segja að margt af því sem gildir um fyrri athugasemdir eigi líka við um örnefnin. Eins og 

árstíðirnar og helstu áttir disksins eru stærri náttúrufyrirbrigðin á disknum oftar þýdd eða annars 

íslenskuð, líkt og heimshöf, sléttur og fljót: Circle Ocean er Hringhafið; Hubland Wastes eru 

Miðlöndin; Vortex Plains eru Hringiðusléttan; Smarl river er Smarlfljótið; og Dungeon 

Dimensions eru Dýflissuvíddirnar (Pratchett, 1985; 1986; 2007; 2008). Þegar kemur að þjóðum 

og borgum er, líkt og varðandi nöfn persóna, greinilega orðið flóknara að ákveða hvar línan skal 

liggja milli þess sem er þýtt og þess sem látið er standa óhreyft. Í tilviki persónanna var 

greinilega ákveðið að þýða flest öll viðurnefni og titla, og gagnvart þjóðum og borgum virðist 

svipuð ákvörðun hafa verið tekin, ef marka má að borgir og ríki eins og Ankh-Morpork, 

Pseudopolis (einnig stafsett Psephopololis (Pratchett, 1985: 78; Pratchett, 2007: 63)), Klatch, 

Krull, og Tsort eru óhreyfð, en þegar í frumtextanum er talað um „Agatean Empire“ kemur 

skiljanlega fram í þýðingunni „Agateu-keisaraveldið“ (Pratchett, 1985: 44; Pratchett 2007: 35). 

Þá ber líka við, líkt og með nöfn persóna, að sum landanöfn eru hvorki þýdd né látin óhreyfð, 

heldur er stafsetningu þeirra breytt örlítið í íslensku útgáfunni. Þar má nefna úr frumtextanum 

landaheiti eins og Chimera (sem líklegast á reyndar að vera Chimeria, landsvæðið sem talað er 

um í tengingu við villimennina Hrun og Cohen) og Gonim (Pratchett, 1985: 62), sem í 

þýðingunni eru stafsett sem Chimeron og Gongim (Pratchett, 2007: 50). Líkt og í dæminu með 

Swirles eru þessar breytingar óþarfi og ekki til bóta. 

Telja má erfitt, eða jafnvel ógerlegt, að þýða mörg heiti sem birtast í bókunum. Samtímis 

koma líka fyrir greinilegar merkingar sem erfitt væri að líta fram hjá, eins og Dungeon 

Dimensions, Golden Empire og Ramtop Mountains (Dýflissuvíddir, Gullveldið og Hrútafjöll 

(Pratchett, 2007; 2008)). Greinilega er verið að halda sig við upprunalega sýn höfundarins eftir 

fremsta megni, og þá er erfitt að hrófla við heitum eins og Klatch og Krull, en þar er til að mynda 

um að ræða enn einar tilvísanir Pratchett. Í Diskheiminum er Klatch framandi landsvæði. 

Hliðstæðu má finna í Miðausturlöndum, sem sést bersýnilegast í ríkjum eins og Tsort, sem þekkt 

er fyrir píramída sína, og Ephebe, þekkt fyrir heimspekinga og takmörkuð lýðréttindi (þrælar, 

geðbilaðir, konur, fátæklingar og útlendingar mega ekki kjósa) (Pratchett, 1993b). Einnig er 

innan Klatch landsvæðisins til ríki með sama heiti: Klatch. Með nafninu „Klatch“ notar Pratchett 

einfaldlega orðið „klatch“ sem þýðir á ensku: „a gathering characterized usually by informal 

conversation“ og einnig er á ensku talað um „coffee klatch“ (Merriam-Webster). Um er að ræða 

tökuorð sem upprunnið er í þýsku og þýðir á íslensku „blaður“ eða „slúður“ (Þýsk-íslensk 

orðabók). Nafnið Krull er hins vegar menningarleg tilvísun, þar sem árið 1983 kom út kvikmynd 
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með sama nafni, og í henni kemur meðal annars fram óhæfur og huglaus galdramaður sem 

minnir margt á Rincewind (Krull  1983). Bæði þessi heiti eru illþýðanleg. Svo vill til að heitið 

Krull fellur ágætlega að íslenskri tungu, en auk þess er getur verið að kvikmyndin sumum vel 

þekkt, óháð tungumáli. Það er sérstaklega merkingin að baki Klatch sem er auðskiljanlegri á 

frummálinu, og örðugt væri að þýða þannig að sú merking kæmist til skila. 

Í samanburðarrýni á staðarheitum er ekki hægt að líta fram hjá borginni Ankh-Morpork, 

og það er ekki síst varðandi þessa borg sem erfiðleikarnir við þýðinguna koma í ljós. Líkt og 

kom fram í kafla 2.1 er borgin Ankh-Morpork ákveðinn hornsteinn Diskheimabókanna, í 

samræmi við það hefjast og enda sögurnar oft þar í borg og söguþráðurinn leitar reglulega 

þangað á mismunandi tímapunkti. Slíkt gerist oftar í síðari Diskheimabókum, þá sérstaklega í 

bókunum um borgarverðina. Engu að síður koma ýmis hverfi, götur og hús fyrir í Litbrigðum 

galdranna og Furðuljósinu. Líkt og með samanburði á nöfnum persóna er best að stilla saman 

heitunum í töflu eins og þau koma fyrir í báðum útgáfunum, og þá sést hver útkoman er og þær 

ákvarðanir sem teknar voru: 

Ensk útgáfa Íslensk útgáfa 

Ankh Ankh 

Assassins‘ Guild Leigumorðingjasamtökin 

Beggars‘ Guild Betlarasamtökin 

Brass Bridge Látúnsbrúin 

Broken Drum Brotna tromman 

Crimson Leech Crimson-kráin 

Deosil Gate Deosil-borgarhliðið 

Filigree Street Filigree-stræti 

Groaning Platter Stynjandi diskurinn 

Hub Gate Miðáttarhliðið 

Kerible the Enchanter‘s workshop Verkstæði Keribles galdrameistara 
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Merchants Street Kaupstræti 

Morpork Morpork 

Morpork docks Morpork-höfn 

Oil bond store Olíubirgðastöðin 

Pearl docks Perluhöfn 

Plaza of Broken Moons Höll hinna brotnu tungla 

River Ankh Ankh-áin 

Short Street Stuttstræti 

Temple of Seven-Handed Sek Musteri Sjöhanda-Seks 

Temple of Small Gods Musteri hinna óæðri guða 

Unseen University Huliðsháskólinn 

Whore Pits Vændishverfið 

Widdershins Gate Rangsnúningshliðið 

Wizards‘ Quarter Galdrahverfið 

 

Hér sést hvernig reynt er í þýðingunni að viðhalda einkennum Ankh-Morpork eins og hún kemur 

fram í frumtextanum, samtímis því að gera staðsetningu kennileita innan hennar skiljanlega. Eitt 

og sér er þetta ekki einfalt verkefni, þegar haft er í huga að í frumtextanum er Ankh-Morpork 

ætlað að minna lesandann á einkenni gamalla breskra borga, líkt og fjallað var um í kafla 2.1. 

Samtökin, hliðin, göturnar og hverfin eru beinþýdd þar sem augljósar hliðstæður eru til staðar, og 

sérstæður eins og guðinn Sek og nafn borgarinnar sjálfrar eru ekki þýddar.  

Í þremur tilvikum er þó ekki gripið til þýðingar þar sem annars eru til staðar íslenskar 

merkingar. Kráin Crimson Leech er látin standa sem Crimson-kráin, Deosil Gate er Deosil-

borgarhliðið, og Filigree street er Filigree-stræti. Þegar gengið er jafn langt fram með þýðingum 

eins og Rangsnúningshliðið eða Stynjandi diskinn, má spyrja hvort ekki hefði mátt gera það 

sama með þessi þrjú kennileiti. Crimson á íslensku má segja að sé djúprauður litur eða 
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skarlatrauður, eða þá sögnin að rjóða eða roðna (Sören Sörensson, 1984: 232), þannig að 

Crimson Leech gæti verið Skarlat iglan, eða Roðna blóðsugan. Sú ákvörðun að þýða ekki Deosil 

Gate er í ósamræmi við að allar áttirnar á disknum eru þýddar, auk þess sem orðið deosil er 

andstæðan við áttina widdershins: deosil er réttsælis og widdershins rangsælis (Breebart, 2008: 

9-10). Widdershins Gate er þýtt sem Rangsnúningshliðið, í samræmi við þýðinguna á áttinni 

widdershins (Pratchett, 2007: 15). Þess vegna mætti þýða Deosil Gate sem Réttsnúningshliðið, 

en réttsnúningur er líka þýðingin á Turnwise áttinni á disknum (15). Að lokum þýðir filigree 

„víravirki“, eða eitthvað sem er fíngert og viðkvæmt (Sören Sörensson, 1984: 370). Pratchett 

velur viss heiti á borgareinkennum til þess að gefa til kynna að um forna borg sé að ræða, og 

götuheiti geta til dæmis vísað til þess að ákveðinn iðnaður hafi eitt sinn verið tengdur við þá götu. 

Þess vegna mætti þá þýða Filigree Street einfaldlega sem Víravirkisstræti. Ákvörðun sem þessi 

er einnig mikilvæg þegar Diskheimabókaröðin í heild er höfð í huga, en Filigree Street liggur að 

kránni Broken Drum, eða sem í marktextanum er þýdd sem Brotna tromman. Í seinni 

Diskheimabókum kallast sú krá The Mended Drum (eftir brunann mikla í Litbrigðum galdranna), 

og margir atburðir eiga sér þar stað (Pratchett, 1988a; 1988b; 1990a; 1991; 1997a). Ef fleiri 

Diskheimabækur yrðu þýddar, og væru samkvæmar þeirri þýðingu sem birtist í Litbrigðum 

galdranna, yrði útkoman sú að sögupersónur væru á gangi á Filigree-stræti til þess að heimsækja 

Lagfærðu trommuna. 

 

4.3.7. Niðurstaða nafnasamanburðar 

Það sem þessi nafnasamanburður leiðir í ljós er fyrst og fremst sú gryfja sem þýðandinn lendir í 

um leið og ákveðið er að reyna að yfirfæra söguheim, sem er jafn bundinn við enskumælandi 

fantasíubókmenntir og menningu og Diskheimurinn reynist vera, yfir á annað tungumál. Þá er 

einnig augljóst að einhvers staðar í þýðingarferlinu hefur verið ákveðið að setja ákveðin mörk 

hvað varðar þýðingu á persónu- og örnefnum, en sú nálgun einkennist af nokkru ósamræmi í 

framkvæmd og heildarútliti, eins og sýnt hefur verið fram á. Hugsanlega hefði verið betra að láta 

annað hvort öll heitin standa óþýdd, eða þá að ganga mun lengra fram með þýðingum. Auk þess 

þarf alltaf að hafa seinni bækurnar í bókaröðinni í huga, en það er alls ekki auðvelt verk þegar 

haft er í huga að Diskheimabækurnar munu brátt vera orðnar 41 (með útgáfu Shepherd‘s Crown í 

september á þessu ári), að ótöldum öllum þeim viðbótarritum sem komið hafa út. 
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Einum þýðanda hefur tekist með góðum árangri að færa Diskheiminn yfir á sitt markmál, 

hinum tékkneska þýðanda Jan Kantůrek. Hann hefur reyndar notið þess að hafa fyrst rekist á 

bækur Pratchett strax árið 1991, þegar útgefandinn Talaš sneri heim frá Englandi með bækurnar 

The Colour of Magic og The Light Fantastic í farteskinu. Kantůrek leist vel á bækurnar og mælti 

með að þær yrðu þýddar, þó hann treysti sér ekki fyrst til þess sjálfur og ráðlagði Talaš að finna 

einhvern reyndan og þekktan þýðanda til verksins. Slíkur fannst ekki í tæka tíð, og upp úr því 

hefur Kantůrek þýtt allar helstu Diskheimabækurnar, til viðbótar við nokkrar viðaukabækur, og 

unnið til margra verðlauna fyrir verk sitt (Pernicová, 2010: 2). 

Það sem Kantůrek telur erfiðasta þáttinn í þýðingaferlinu á bókum Pratchett eru 

orðaleikirnir sem byggja á enskum framburði og stafsetningu, auk þess sem þýðandinn getur 

mögulega fundið lausn á einum orðaleiknum en rekist á nýja merkingu hans seinna meir, sem 

neyðir þýðandann til þess að finna nýja lausn (Pernicová, 2010: 1). Gagnvart öðrum sem þýtt 

hafa bækur Pratchett er helsta sérstaða Jan Kantůrek þó sú að hann þýðir flest nöfn sem birtast í 

bókunum, andstætt því sem gert var í íslensku þýðingunum (1). Líkt og hér hefur verið bent á 

bera mörg nöfnin ákveðna tilvísun, hvort sem vísað er í persónu, atriði í öðrum fantasíum eða 

jafnvel í raunveruleikann. Hver Diskheimabók inniheldur um það bil 200-250 þess konar heiti, 

og Jan notast við töflureikniforrit til þess að viðhalda samræminu milli bókanna á skipulagðan 

hátt (1). Sú aðferðafræði sem Kantůrek reiðir sig á virðist þannig vera skilvirk leið til þess að 

yfirfæra innihald og form Diskheimabókanna úr frummáli yfir á markmál. Það væri því 

áhugavert að sjá aðra tilraun gerða til þess að þýða þessar bækur yfir á íslensku, með svipaðri 

aðferðafræði og þeirri sem reynst hefur vel í tilviki tékkneska markmálsins og –menningarinnar, 

enda eru helstu hnökrar í Litbrigðum galdranna og Furðuljósinu þeir sem snúa að meðferð nafna 

og sérstakra hugtaka frumtextans. 
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5. Lokaorð 

Eitt það sem einkenndi Sir Terry Pratchett sem rithöfund er hversu iðinn hann var, þegar haft er í 

huga að allt frá upphafi ritferils fram til andláts hans komu út rúmlega 70 bækur í hans nafni (Lea 

og Davies, 2015), eða um það bil tvær bækur á hverju ári. Til marks um þessa miklu framleiðni 

er útgáfa síðustu Diskheimabókarinnar eftir Pratchett, síðar á þessu ári. Jafnvel þegar Alzheimer-

sjúkdómurinn fór að taka sinn toll hélt Pratchett ótrauður áfram með hjálp aðstoðarmanns síns, 

Rob Wilkins, sem sá um ritvinnsluhlutann. Þessi framleiðni var ekki heldur innantóm, þar sem 

bækurnar hafa selst í tugmilljónatali og að auki hafa starfssystkini hans sýnt honum þá virðingu 

að telja hann einn mikilvægasta og jafnframt einn fyndnasta furðusagnahöfund okkar daga. Þá 

ber að nefna einn nánasta vin hans, Neil Gaiman, sem hefur lagt mikla vinnu í að verja rithátt 

Pratchett gagnvart gagnrýnendum hans og útskýrt þann alvarleika sem býr að baki kímninni sem 

flýtur á yfirborðinu, þá sérstaklega með því að undirstrika að kímni sé ekki endilega andstæðan 

við alvarleg málefni: andstæðan sé frekar óalvarleg efni.  

Terry Pratchett benti sjálfur á grundvöllinn fyrir skrifum sínum, sem í grófum dráttum eru 

meðal annars skopstæling á hefðum og venjum í fantasíum, og margar hverjar rekja rætur sínar 

til tímamótaverka J. R. R. Tolkien. Þá var Pratchett líka glöggur á að greina og skopstæla 

ýmislegt í veruleika okkar og nútímasamfélagi, margt af því sem birtist í Diskheimabókunum 

annað hvort reglulega í formi veraldareinkenna eða þá sem undirstaða stakra frásagna. Þá gegna 

söguhetjurnar mikilvægu hlutverki í að birta þá paródíu sem Pratchett er hugleikin hverju sinni, 

líkt og með hinn óhæfa galdramann Rincewind eða birtingarform Dauðans – sem fær tilvist sína 

og útlit frá hugmyndum og trú almúgans á disknum. Útlitið tilgreinir hlutverkið og 

bókstafleikinn ræður ríkjum í Diskheiminum.  

Markmiðið með paródíu eins og þeirri sem lýst hefur verið í þessu ritverki, er að notfæra 

sér kaldhæðnislegan eðlismun í þeim tilgangi að miðla ákveðnum satírískum og siðferðislega 

tengdum athugasemdum. Koma má auga á tvenns konar úthugsuð markmið með 

Diskheimabókum Terry Pratchett. Hið fyrra er að birta sagnahefðina sem tengist fantasíusögum í 

nýju ljósi og vekja athygli á óraunsæjum en engu að síður viðteknum reglum í þeim sagnaflokki. 

Diskheimabækurnar eru sjálfar fantasíur, og Pratchett er með skrifunum að gagnrýna 

bókmenntagreinina innan frá, aðferð sem er einkennandi fyrir póstmóderníska paródíu. Síðara 

markmiðið er að hæðast að þeim einkennum sem tengjast okkar eigin raunveruleika, en allt 

yfirbragð hans má í póstmódernískum skilningi segja að sé textatengd orðræða. Paródían út frá 
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því sjónarmiði byggist á því að setja þætti úr okkar veröld við hlið landslags fantasíunnar, líkt og 

samskipti kvikmyndarinnar og leikarans við áhorfendahópinn leiddu í ljós í Moving Pictures. 

Áhrifin eru þau að vakin er athygli á bæði raunverulegum og óraunverulegum þáttum, og 

samtímis grafið undan stórsögu beggja hliða. Þessi umræða um raunveruleikann og söguna tengir 

Diskheimabækurnar við póstmódernískar kenningar líkt og þær sem Jean-François Lyotard og 

Jean Baudrillard lögðu fram um textaveruleikann, og samband raunveruleikans við líkinguna. 

Einnig bendir Pratchett á hverfulleika þess sem talist getur raunverulegt, þegar veruleikinn 

byggist á textum (líkt og söguheimildum). Þetta á sér hliðstæðu í skrifum Michael Foucault og 

Jacques Derrida um fyrirvarann sem hafa þarf á þeirri viðleitni að finna einhvers konar reglu og 

skipulag á hlutum, auk torræðni merkingarinnar sem greina má í texta. Stórsögunni í 

Diskheiminum er gefinn bókstaflegur veruleiki í formi sögubókanna í musteri sögumunkanna og 

þeim bókum sem finna má í ríki Dauðans. Í báðum tilvikum eru það atburðir, annað hvort á 

disknum sjálfum eða í persónulegu lífi einstaklinga, sem skráðir eru niður að því er virðist 

sjálfkrafa: sagan „öðlast tilvist sína“ í sögubókunum (Pratchett, 1993b: 7) á meðan bækur þeirra 

framliðnu standa fullritaðar, hinna ófæddu eru óritaðar, og hinna lifandi fyllast sjálfkrafa af 

málsgreinum (Pratchett, 1988a: 56). 

Frásögnin í Diskheimabókunum birtir einnig textatengsl, og oft á tíðum er hún sjálf 

textatengd: öll bókaröðin byggist á tilvísunum í Tolkien, og aðra fantasíuhöfunda, til viðbótar við 

tilvísanir í eiginleika textaveruleikans, samkvæmt skilgreiningum póstmódernismans. Margar 

bækurnar eru heldur hreinskiptar og á yfirborðinu séð lausar við paródíur: Men at Arms og Feet 

of Clay eru rannsóknarlögreglusögur yfirfærðar á umhverfi fantasíunnar, og einn söguþráðurinn í 

Reaper Man fylgir Dauðanum og hans tilraunum til þess að búa um sig sem dauðlega veru. Engu 

að síður eiga þessar sögur sér stað í þeim paródíska bakgrunni sem inniheldur Diskheiminn. 

Persónurnar og aðstæður þeirra byggja stöðugt upp áhrif paródíunnar, sem jafnvel á við um 

frásögn þeirra eigin sagna. 

Þær kenningar tengdar þýðingaraðferðum og vinnuaðferðum þýðingarýninnar sem 

fræðingar eins og Katharina Reiss og Eugene Nida hafa lagt fram gera kleift að greina hversu 

árangursríkar íslensku þýðingarnar voru í að færa paródíuna úr frummáli yfir á markmál. Reiss 

tilgreinir það hlutverk sem þýðingarýnir þarf að gegna, með vinnuferlum og athugunum sem vert 

er að hafa í huga við gerð rýninnar. Þar ber að nefna samanburðaraðferðina sem grundvallaratriði, 

og til þess að leggjast megi í slíka vinnu þarf einnig að gera grein fyrir tegund og gerð 

frumtextans sem um ræðir. Um er að ræða þrjár megingerðir, og í tilviki Diskheimabókanna má 



54 

 

greina ríkjandi áherslur upplýsandi og virkjandi textagerða, sökum þess hvernig Pratchett veltir 

fyrir sér póstmódernískum hugtökum um textaveruleika og eiginleika fantasíusagna. Einnig eru 

til staðar áhrif sem tengjast tjáningargerð, en líkt og Reiss bendir á eru gerðirnar þrjár oft allar 

greinanlegar í textum, en munur sé á hvaða áhrif séu ríkjandi. 

Þegar snýr að þýðingarýninni sjálfri á Litbrigðum galdranna og Furðuljósinu er þarft að 

gera grein fyrir þeim ríkjandi kenningum sem tengjast þýðingaferlinu sjálfu og þeim aðferðum 

sem þýðandanum er kleift að beita. Síðustu aldir hefur oftast verið talað um tvö andstæð 

sjónarmið um undirstöður góðra þýðinga. Fyrst eru það þýðingar sem eru unnar „orð fyrir 

orð“ eða eru „bókstaflegar“, og síðara sjónarmiðið leggur áherslu á að þýðing sé unnin 

„merkingu fyrir merkingu“, eða á nokkuð frjálslegan hátt. Þessar kenningar hafa verið 

skilgreindar og þróaðar frekar gegnum aldirnar, til að mynda með ritum eftir Friedrich 

Schleiermacher, sem taldi að þýðing ætti helst að leita uppi frumtextann, þannig að þýðandinn 

skrifaði marktextann á sínu markmáli en sækti form og samhengi úr frummálinu. Um miðja 

síðustu öld þróaðist frekar ríkjandi tvíhyggjan í þýðingafræði, sérstaklega með skrifum 

fræðimannsins Eugene A. Nida um hugtakið jafngildi. Með jafngildi er átt við að þýðingu er 

aldrei fært að miðla frumtextanum með nákvæmlega sama hætti og sömu áhrifum: það er aldrei 

fullkomin samsvörun milli tungumála. Þýðandinn leitast frekar eftir því að leggja áherslu á 

boðskiptin, sem sagt að boðin í marktextanum eigi sér samsvarandi skírskotanir og í 

frumtextanum. Nida tilgreinir tvenns konar form af jafngildi: Formlegt jafngildi og 

áhrifajafngildi. Með fyrra jafngildinu er megináherslan lögð á trúnað við frumtextann, og áhersla 

lögð á boðin, en með síðara jafngildinu eru það frekar tengsl viðtakandans og boðanna sem 

skipta máli, fremur en tengsl boðanna við frumtextann. Þýðingafræðingar á síðari hluta 

tuttugustu aldar hafa skilgreint jafngildið meðal annars á þann veg að undirstaða hugtaksins 

byggi á „samsvörun“ milli frum- og marktextans, líkt og Raymond van den Broeck tekur fram, 

og þá megi flokka niður forsendur jafngildissambands tveggja texta. Werner Koller setti fram 

fimm forsendur: Viðfangsefni verksins; orðalag; texta- og málvenjur; áhrif á viðtakanda; form 

textans. Þá bendir Ástráður Eysteinsson á að hver sá texti sem teljist vera þýðing feli í sér 

jafngildi, og með samanburði texta megi komast að eðli jafngildisins og hvernig þýðandinn 

vinnur úr efninu. 

Líkt og kom í ljós er það helst skortur á nægjanlegu jafngildi sem gerir þýðingu á 

Diskheiminum erfiða, sér í lagi ef kímnin og upprunaleg tilvísun hennar á að varðveitast. Þetta 

sést þegar þýðingunni tekst að viðhalda skopstælingunni sem felst í galdramanninum Rincewind, 
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en lendir jafnframt í erfiðleikum með að viðhalda sumu af kímninni sem felst í orðalagi 

frumtextans. Hefðbundna ímyndin um galdramann með staf og hatt á sér skýra samsvörun, en 

orðaleikir sem byggja á eiginleikum frummálsins hafa ekki endilega sömu áhrif í markmálinu. 

Hvað varðar vanda tengdan jafngildi reynist sú þýðingaraðferð sem leggur áherslu á að fylgja 

formi frumtextans vera áhrifarík í að viðhalda flestum paródíum, líkt og í tilviki meginátta og 

árstíða disksins. Í slíkum tilvikum er gott samræmi til staðar, og upprunaleg tilvísun að minnsta 

kosti nógu augljós í bæði frum- og markmáli, hvort sem um er að ræða tilvísanir í almennar 

hugmyndir í fantasíum og ævintýrum, bókmenntagrein eða þá staka höfunda og verk. Hins vegar 

þurfti líka að beita tilfærslum, annað hvort að sleppa út atriðum eða bæta við útskýringum, og í 

slíkum tilvikum þurftu þýðendurnir að beita málamiðlunum. Þegar þýðandinn bætir við 

útskýringum í sviga um áttir disksins er það gert til að gera eiginleikana skýra í samhengi við 

markmálið, en líkt og í tilvikum orðaleikja eru áhrifin misjöfn, til dæmis þegar Rincewind segir í 

frumtextanum „luters, I expect“ þar sem „luter“ er með borið fram á sama hátt og 

„looter“ (Pratchett, 1986: 238), en í marktextanum giskar Rincewind á að allir vilji sennilega 

„læra að leika á hörpu“ (Pratchett, 2008: 177). Varðandi önnur slík vandamál, líkt og þegar 

munur er á kunnugleika einstaka atriða og paródískri tengingu þeirra í víðara samhengi er 

greinilegt að þýðendurnir gripu til aðferða sem leituðust eftir áhrifajafngildi, eins og það er 

skilgreint í þýðingafræðilegu umfjölluninni. 

Sá þáttur sem snýr að persónu- og staðarheitum hefur mestu merkjanlegu áhrifin á 

heildarútkomu beggja þýðinganna. Líkt og sést í samanburði milli frum- og marktextans voru 

fæst heitin yfirfærð á íslenska tungu. Nafn aðeins einnar aðalpersónu er þýtt, ásamt nöfnum 

nokkurra aukapersóna. Gengið er langt fram þegar kemur að þýðingu á helstu áttum disksins og 

útskýringu á árstíðum hans, auk þess sem nöfn yfirnáttúrulegra vera eru oft þýdd. Þá eru 

fyrirbrigði á borð við heimshöf og fjallgarða oft þýdd, sem og mörg kennileiti í borginni Ankh-

Morpork. Hins vegar eru nokkur dæmi um ósamræmi í lokaútgáfunni, þá oftast í þeim tilvikum 

þar sem ákveðið var að hvorki þýða né að yfirfæra heiti á íslensku: sum persónuheitin eru þýdd 

en önnur ekki, og ekki er hægt að sjá neina sérstaka reglu á þeim ákvörðunum. Til viðbótar 

bætast ákvarðanir tengdar eiginleikum Diskheimsins sem bæði reynast ósamkvæmar sjálfum sér 

og glata einnig upprunalegri tengingu, líkt og með galdralitinn octarine og tengingu á milli 

Octavo, octarine, octiron, og octagons, eða þá þegar hlutverkum gyðjanna Lady (luck) og 

Chance er ruglað saman, með þeim áhrifum að samspil Rincewind og lukkunnar glatast í 

þýðingunni. Á heildina litið hefði annað hvort verið farsælla að láta öll heitin óþýdd, eða að þýða 
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og yfirfæra mun fleiri heiti á markmálið en gert var, og þá með seinni Diskheimabækurnar í huga. 

Til er góð forsenda fyrir þeirri tillögu að þýða flest heitin, sem sést með þeirri velgengni sem 

tékknesku þýðingarnar á Diskheimabókunum hafa notið. Líkt og í tilviki íslensku þýðinganna 

eru margir erfiðleikar bundnir við samsvörun á orðaleikjum og kímni milli frummáls og 

markmáls. Hins vegar, með því að færa heitin yfir á markmálið, tekst ef til vill frekar að gera 

sögurnar nægjanlega jafngildar í marktexta, og þá sérstaklega þegar gætt er að því að 

marktextinn sé samkvæmur sjálfum sér, en skortur á samkvæmni hrjáir einnig íslensku 

þýðingarnar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

Heimildaskrá 

 

Frumheimildir  

Pratchett, Terry, Baxter, Stephen. (2012). The Long Earth. Doubleday. 

Pratchett, Terry, Baxter, Stephen. (2013). The Long War. Doubleday. 

Pratchett, Terry, Baxter, Stephen. (2014). The Long Mars. Doubleday 

Pratchett, Terry, Baxter, Stephen. (2015). The Long Utopia. Doubleday. 

Pratchet, Terry, Kidby, Paul. (2005). The Art of Discworld. Gollancz. 

Pratchett, Terry, Popplewell, Claire (leikstjóri). (2010). Shaking Hands with Death.  

The Richard Dimbleby Lecture. 

Pratchett, Terry. (1985). The Colour of Magic. Corgi. 

Pratchett, Terry. (1986). The Light Fantastic. Corgi. 

Pratchett, Terry. (1988a). Mort. Corgi. 

Pratchett, Terry. (1988b). Sourcery. Corgi. 

Pratchett, Terry. (1989a). Wyrd Sisters. Corgi. 

Pratchett, Terry. (1989b). El color de la magia. Þýð. Cristina Macía Orío. Plaza & Janés. 

Pratchett, Terry. (1990a). Guards! Guards!. Corgi. 

Practhett, Terry. (1990b). Pyramids. Corgi. 

Pratchett, Terry. (1991). Moving Pictures. Corgi. 

Pratchett, Terry. (1992). Carpet People. Corgi. 

Pratchett, Terry. (1993a). Let There Be Dragons. Books for Keeps 83. Sótt 15 janúar 2015 af  

http://booksforkeeps.co.uk/issue/83/childrens-books/articles/other-articles/let-there-be-

dragons. 

Pratchett, Terry. (1993b). Small Gods. Corgi. 

Pratchett, Terry. (1993c). La Huitiéme Couleur. Þýð. Patrick Marcel. Pocket. 

Pratchett, Terry. (1994). Interesting Times. Corgi. 

Pratchett, Terry. (1997a). Feet of Clay. Corgi. 

Pratchett, Terry. (1997b). Hogfather. Corgi. 

Pratchett, Terry. (2001a). Magiens farge. Þýð. Rolf Andersen. Tiden. 

Pratchett, Terry. (2001b). Thief of Time. Doubleday. 

Pratchett, Terry. (2004). Die Farben der Magie. Þýð. Andreas Brandhorst. Piper Taschenbuch. 



58 

 

Pratchett, Terry. (2007). Litbrigði galdranna. Þýð. Jón Daníelsson. Tónleikur. 

Pratchett, Terry. (2008). Furðuljósið. Þýð. Jón Daníelsson og Hildur Sif Thorarensen. Tónleikur. 

Pratchett, Terry. (2010). Terry Pratchett: my case for a euthanasia tribunal. The Guardian.  

Sótt 6 október 2014 af http://www.theguardian.com/society/2010/feb/02/terry-pratchett-

assisted-suicide-tribunal. 

Pratchett, Terry. (2013). Raising Steam. Doubleday. 

 

Aðrar heimildir 

Allen, Graham. (2000). Intertextuality. Routledge. 

Ástráður Eysteinsson. (1996). Tvímæli: þýðingar og bókmenntir. Bókmenntafræðistofnun:  

Háskólaútgáfa. 

Baudrillard, Jean. (1983). Simulacra and Simulations. Selected Writings. Ritstj. Mark Poster.  

Polity Press. 166-184. 

Baudrillard, Jean. (1993). Symbolic Exchange and Death. Sage. 

BBC News. (2015). Sir Terry Pratchett, renowned fantasy author, dies aged 66. Sótt 3 apríl 2015  

af http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-31858156. 

Biblían. (2007). Hið íslenska biblíufélag/JPV útgáfa. 

Bingham, John. (2012). Sir Terry Pratchett: opponents of assisted suicide stir up needless  

hysteria. The Telegraph. Sótt 6 október 2014 af 

http://www.telegraph.co.uk/news/celebritynews/9334190/Sir-Terry-Pratchett-opponents-

of-assisted-suicide-stir-up-needless-hysteria.html. 

Breebaart, Leo. (2008). The Colour of Magic. The Annotated Pratchett File. Sótt 4 mars 2015 af  

http://www.lspace.org/ftp/words/apf/pdf/apf-9.0.5.pdf. 9-13. 

Briggs, Stephen. (1994). The Streets of Ankh-Morpork. Corgi. 

Broeck, Raymond van den. (1992). The Concept of Equivalence in Translation Theory: Some  

Critical Reflections. Literature and Translation. Ritstj. J. S. Holmes, J. Lambert, R. Van 

den Broeck. Acco. 37-38. 

Chilton, Martin. (2014). James Patterson tops the list of best-selling authors since 2001. The  

Telegraph. Sótt 2 október 2014 af 

http://www.telegraph.co.uk/culture/books/booknews/10710399/James-Patterson-tops-the-

list-of-best-selling-authors-since-2001.html. 



59 

 

Conan the Barbarian. Conte, D. Constantine (framleiðandi), Milius, John (leikstjóri). (1982).  

Universal Pictures. 

Critchlow, Carl. (1987). Thrud the Barbarian. Graffik Novel. Games Workshop. Sótt 10 mars  

2015 af http://www.scribd.com/doc/241479102/Thrud-the-Barbarian-Graffik-

Novel#scribd. 

Denham, Jess. (2015). Terry Pratchett final Discworld book The Shepherd‘s Crown gets  

September release date. The Independent. Sótt 7 apríl 2015 af 

http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/news/terry-pratchett-final-

discworld-book-the-shepherds-crown-gets-september-release-date-10160143.html. 

Derleth, August. (1997). The Return of Hastur. The Hastur Cycle. Ritstj. Robert M. Price. 249- 

270. 

Eke, Ikechukwu W. (2014). Uses and Gratifications in Newspaper Columns. International  

Journal of Liberal Arts and Social Science. American University of Nigeria. Sótt 3 mars 

2015 af http://www.ijlass.org/data/frontImages/gallery/Vol._2_No._9/16._156-165.pdf. 

Foucault, Michel. (1970). The Order of Things: An Archeology of Human Sciences. Random  

House. 

Gaiman, Neil. (2014). Terry Pratchett isn’t jolly. He’s angry. The Guardian. Sótt 6 október  

2014 af http://www.theguardian.com/books/2014/sep/24/terry-pratchett-angry-not-jolly-

neil-gaiman.  

Guðrún Kvaran, Sigurður Jónsson. (1991). Nöfn Íslendinga. Heimskringla. 

Howard, Robert E. (2009). The Complete Chronicles of Conan. Gollancz. 

Hutcheon, Linda. (1988). A Poetics of Postmodernism. Routledge. 

Jón Gunnar Þorsteinsson. Hver voru Bellerófon og Kímera? Vísindavefurinn. Sótt 12 mars 2015  

af http://www.visindavefur.is/svar.php?id=4915. 

Krull . Silverman, Ron (framleiðandi), Yates, Peter (leikstjóri). (1983). Columbia Pictures  

Corporation. 

Lára Þórarinsdóttir. (2009). Að skipa ofar hinu hversdagslega: litið á ævi Helga Hálfdanarsonar  

og rýnt í þýðingu hans á Hamlet. Ritgerð til MA-prófs. Hugvísindadeild Háskóla Íslands. 

Lea, Richard, Davies, Caroline. (2015). Terry Pratchett, Discworld series author, dies aged 66.  

The Guardian. Sótt 16 apríl 2015 af 

http://www.theguardian.com/books/2015/mar/12/terry-pratchett-author-of-the-discworld-

series-dies-aged-66. 



60 

 

Lovecraft, H. P. (1999). The Call of C'thulhu. The Dunwich Horror and Others. Ritstj. S. T.  

Joshi. Penguin Classics. 

Lyotard, Jean-Francious. (1984). The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Þýð  

Geoff Bennington og Brian Massumi. Manchester University Press. 

Moorcock, Michael. (1961). The Dreaming City. Science Fantasy 47. 

Moorcock, Michael. (2001). Elric. Gollancz. 

Munday, Jeremy. (2001). Introducing Translation Studies. Routledge. 

Nida, Eugene. (1964). Toward a Science of Translating. With Special Reference to Principles  

and Procedures Involved in Bible Translating. Brill Publishers. 

Pernicová, Zuzana. (2010). The Czech Discworld Wizard: An interview with translator Jan  

Kantůrek. Bridge Online. Sótt 14 apríl af www.bridge-online.cz/download.php?id=710.  

Rateliff, John D., Tolkien, J. R. R. (2011). The History of he Hobbit. HarperCollins. 

Reiss, Katharina. (2000). Translation Criticism – The Potentials & Limitations. St. Jerome  

Publishing. 

Russell, Charlie (leikstjóri). (2011). Terry Pratchett: Choosing to Die (heimildarmynd). KEO  

Films. 

Sapir, Edward. (1986). Culture, Language and Personality: Selected Essays. Ritstj. David G.  

Mandelbaum. University of California Press. 

Sarup, Madan. (1993). An Introductory Guide To Poststructuralism and Postmodernism.  

Harvester Wheatsheaf. 

Saussure, Ferdinand de. (1983). Nature of the Linguistic Sign. Course in General Linguistics.  

Ritstj. Charles Bally, Alberd Sechehaye og Albert Riedlinger. Þýð. Roy Harris. 

Duckworth Overlook. 110-138. 

Skúli Sæland. (2005). Hverjir voru guðir Egypta til forna? Vísindavefurinn. Sótt 26 mars 2015 af  

http://www.visindavefur.is/svar.php?id=4772. 

Smith, Kevin P. (2002). Terry Pratchett. The Literary Encyclopedia. Sótt 22 september 2014 af  

www.litencyc.com/php/speople.php?rec=true&UID=5185. 

Smythe, Colin. (2011). Terry Pratchett Biography. The L-Space Web Sótt 24 febrúar 2015 af  

http://www.lspace.org/about-terry/biography.html. 

Swainbank, Laura. (2015). Tributes to Sir Terry Pratchett. Sótt 3 apríl 2015 af  

http://www.terrypratchettbooks.com/?p=5874.  

The Long Utopia: (The Long Earth 4). (2015). Randomhouse.co.uk. Sótt 1 apríl 2015  



61 

 

af http://www.randomhouse.co.uk/editions/the-long-utopia-the-long-earth-

4/9780857521767. 

Tolkien, J. R. R. (1997). Hobbitinn. Þýð. Þorsteinn Thorarensen. Fjölvi. 

Tucker, Mick. (2009). Terry Pratchett talks about his Alzheimer‘s. BBC. Sótt 2 október 2014  

af 

http://www.bbc.co.uk/stoke/content/articles/2008/01/29/alzheimers_terrypratchettintervie

w_feature.shtml.  

Weale, Sally. (2002). Life on planet Pratchett. The Guardian. Sótt 2 október 2014 af  

http://www.theguardian.com/books/2002/nov/08/sciencefictionfantasyandhorror.terryprat

chett. 

Weissbort, Daniel, Ástráður Eysteinsson. (2006). Translation – Theory and Practice: A  

Historical Reader. Oxford University Press. 

Williams, Richard S. (1995). Icelandic-English Glossary of Selected Geoscience Terms. U.S.  

Geological Survey. Sótt 7 apríl 2015 af http://pubs.usgs.gov/of/1995/of95-

807/geoicelandic.html. 

Wilson, Robert Anton, og Shea, Robert. (1975). The Eye in the Pyramid. Dell Publishing. 

 

Orðabækur og alfræðirit 

Ensk-íslenska orðabókin. (2006). Ritstj. Jón Skaptason. JPV útgáfa. 

Jewish Encyclopedia. (1906). http://www.jewishencyclopedia.com/. 

McGraw-Hill Dictionary of American Idioms and Phrasal Verbs. (2002).  

http://idioms.thefreedictionary.com/smile+on. 

Merriam-Webster. http://www.merriam-webster.com/dictionary. 

Orðabanki Íslenskrar málstöðvar. http://ordabanki.hi.is/.  

Sören Sörensson. (1984). Ensk-íslensk orðabók með alfræðilegu ívafi.  Örn og Örlygur. 

Þýsk-íslensk orðabók. (2008). Ritstj. Heimir Steinarsson. OPNA. 

 
 


