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Útdráttur 

Ritgerð þessi dregur saman birtingarmynd einnar persónu í Discworld bókum Sir Terry 

Pratchett: Dauðann og rætur hans í þjóðtrú og þjóðsögum okkar. Fyrst er persónan 

skoðuð ásamt tengingu hennar við ímynd Dauðans á miðöldum sem kemur m.a. frá 

hugmyndinni um Father Time, reiðmönnum heimsendis og dans hinna dauðu. Næst er 

persóna hans skoðuð nánar ásamt fjölskyldu hans og vinum í ljósi þjóðfræði. Kenningar 

þjóðfræðingsins Vladimir Propps eru síðan notaðar til að sjá hvaða hlutverki Dauðinn 

gegnir innan bókanna. Er hann vondur eða góður? Hetja eða illvirki? Einnig er staða 

hans innan veraldarinnar Discworld skoðuð. Hvað hefur hann til málanna að leggja og 

hvað finnst honum um starf sitt og líf? Hvað myndi gerast ef Dauðinn léti sig hverfa? Til 

að svara þessum spurningum styðst ritgerðin við bókaseríuna ásamt ýmsum 

þjóðfræðilegum heimildum, m.a. bók Propps, Morphology of the Folktale (1968). 
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Inngangur 

Hvenær og hvernig fór fólk fyrst að persónugera dauðann sem veru sem kemur í eigin 

persónu og sækir fólk þegar það gefur upp öndina? Stutta svarið væri vitanlega að þessi 

hugmynd kemur „úr sögunum og þjóðfræðinni okkar“ en það svarar ekki spurningunni 

um uppruna og þróun ímyndar hans eða formið sem Dauðinn tekur á sig í Discworld 

bókaseríunni eftir Sir Terry Pratchett. Þrátt fyrir að lítið sé um ákveðin svör við þessum 

spurningum þá mun þessi ritgerð reyna að skýra af hverju Dauðanum er lýst eins og 

gert er innan bókaseríu Pratchetts (enda þekkjum við öll formið sem hann tekur og 

heimur bókanna treystir því). 

Sú persóna Dauðans sem er dregin upp í bókum Pratchetts á sér enga beina 

hliðstæðu í þjóðtrú og þjóðsögum hér á jörð. Hins vegar á Dauðinn í bókunum 

greinilega rætur sínar að rekja í þjóðtrú og þjóðsögur og ljóst er að ímynd hans og útlit 

koma þaðan. Eins og allir lesendur bókanna vita vel þá er veröld Pratchetts nátengd 

veröld okkar hér á jörðu og Dauðinn í báðum veröldum er „raunverulegur“ en ekki 

skopstæling af einhverju tagi líkt og aðrar verur innan bókanna geta verið. Því er hægt 

að segja að Dauðinn sé dauði tveggja heima og í báðum heimum er hann sífellt á 

ferðalagi. Starf hans í bókunum og innan okkar þjóðtrúar leiðir hann reglulega af heimili 

sínu og út um allan heiminn (Pratchett og Simpson, 2014:480). Því er rétt að spyrja af 

hverju Pratchett skapaði Dauðann eins og hann er og hvaða hlutverki gegnir hann í 

sögunum? Að hve miklu leyti byggist hann á þjóðfræði okkar og að hve miklu leyti leikur 

Pratchett sér að ímyndinni? Hann er auðvitað Dauðinn en er hann vondur eða góður? 

Hetja eða illvirki? Hvað hefur hann til málanna að leggja og hvað finnst honum um starf 

sitt og lífið innan seríunnar?  

Ásamt því að skoða þessar spurningar um persónu Dauðans í bókunum verður 

farið yfir lífssögu hans eins og hún birtist í gegnum tímann. Lífsferil og hlutverk Dauðans 

í seríunni í heild verða m.a. skoðað samkvæmt hugmyndum Vladimir Propps (1895-

1970) í bókinni Morphology of the Folktale (1968) sem kom upprunalega út á rússnesku 

árið 1928. Þetta er viðeigandi vegna þess að Pratchett tekur ekki einungis minni og efni 

úr þjóðfræði og goðafræði: Hann heldur líka formi og sagnabyggingu ævintýra. 



  

7 

Ritgerðin verður byggð upp á eftirfarandi hátt. Í 1. kafla verður veröld Disksins 

(eins og Discworld verður einnig kallað) stuttlega lýst ásamt efni helstu stutt-sería innan 

bókaseríunnar. 2. kafli mun svo fjalla um þær rannsóknir sem hafa verið gerðar um 

bækurnar og Terry Pratchett og fylgir aðferðafræði ritgerðarinnar í 3. kafla. Þegar 

kemur að 4. kafla mun ímynd Dauðans verða skoðuð: hvaðan ímyndin kom upphaflega 

og hvernig hún er notuð sem mögulegur innblástur bæði innan bóka Pratchetts og í 

heimi okkar. 5. kafla verður varið í birtingarmynd Dauðans sem persónu innan bókanna. 

Útlit hans verður skoðað ásamt fjölskyldu og fleiru. Síðasta kafla ritgerðarinnar, að 

undanskildum lokaorðum, verður varið í kenningar Propps og hlutverk Dauðans í 

bókunum skoðað samkvæmt þeim. 
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1. Discworld 

1.0. Inngangur 

Árið 1983 kom út fyrsta bókin í bókaröðinni Discworld eftir Sir Terry Pratchett. Bókin 

The Colour of Magic (1983) var upphaf þessarar vinsælu seríu sem kom út í samtals 32 

ár, eða allt til ársins 2015, og voru bækurnar 46 talsins þýddar á 37 tungumál (sjá 

listann fyrir aftan heimildaskrá). Bókin The Shepherd’s Crown (2015) sem kom út árið 

2015 markaði endalok seríunnar eftir fráfalls Pratchetts í apríl sama ár.  

 Til þess að skilja betur efnið sem fjallað er um í bókunum verður stuttlega farið 

yfir feril Pratchetts. Því næst verða bæði serían Discworld og heimurinn innan hennar 

kynnt með tilliti til þjóðfræðiefna. 

1.1. Sir Terry Pratchett 

Sir Terry Pratchett (1948-2015) var heimsfrægur enskur rithöfundur og hefur hann 

skrifað um 90 bækur. Auk þess að skrifa vann Pratchett ötullega að vitundarvakningu 

um Alzheimer sjúkdóminn sem hann hafði sjálfur greinst með árið 2007. Sjúkdómurinn 

dró hann til dauða árið 2015. Pratchett talaði opinskátt um sjúkdóm sinn og barðist 

einnig fyrir réttindum fólks til að fá aðstoð við að deyja þegar ekkert annað er í boði 

læknisfræðilega séð (Terry Pratchett1). Má segja að Dauðinn hafi verið reglulega í huga 

hans, sérstaklega á síðustu árum. 

1.2. Innri heimur Discworld 

Strax í upphafi bókarinnar The Colour of Magic er sögusvið Disksins (e. The Disc) sett 

upp. Það er gert á þann hátt að ekki fer fram hjá neinum við hverju á að búast þegar 

lengra er haldið. Við erum kominn inn í öðruvísi heim sem einfaldlega kallast „the disc 

of the World“ (Pratchett 1985:7) eða Diskurinn og er honum lýst sem svo í The Colour of 

Magic:  

 

                                                      
1 Sótt 12. janúar 2016 á: http://www.terrypratchettbooks.com/sir-terry/ 
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See... Great A'Tuin the turtle comes, swimming slowly through the 
interstellar gulf, hydrogen frost on his ponderous limbs, his huge and 
ancient shell pocked with meteor craters. [...] In a brain bigger than a 
city, with geological slowness, He thinks only of the Weight. Most of 
the Weight is of course accounted for by Berilia, Tubul, Great T'Phon 
and Jerakeen, the four giant elephants upon whose broad and 
startanned shoulders the disc of the World rests (Pratchett, 1985:11). 

Með þessum orðum er tónninn settur. Ljóst er að nú á að skilja eftir alla vantrú svo 

hægt sé að njóta þessa fantasíuheims sem byggist augljóslega að miklu leyti á 

goðafræði og þjóðsögum úr heimi okkar (Pratchett og Simpson, 2014:14).  

Í bókunum er flakkað ört á milli landa á Disknum og áhugaverðra persóna sem 

búa innan sama heims. Þessi heimur hýsir ýmsar furðuverur s.s. álfa, tröll, vampírur og 

fleiri verur sem eiga öll greinilega rætur að rekja til goðafræði, þjóðfræði og 

fantasíubókmennta okkar (sjá bók Pratchett og Simpson). Einnig eru mörg lönd innan 

Discworld bókanna sem svipar til þeirra landa sem við þekkjum vel úr heimi okkar. Þar 

af má nefna Egyptaland (Pyramids, 1989), Ástralíu (The Last Continent, 1998) og New 

Orleans í Bandaríkjunum (Witches Abroad, 1991). Meginsögusvið bókanna er aftur á 

móti mjög evrópskt (sjá fyrir neðan). Ljóst er að einhver ádeila á okkar veröld er til 

staðar innan bókanna. 

1.2.1. Ankh-Morpork 

Eins og er gefið er í skyn með nafni heimsins er Diskurinn einmitt það, diskur og því 

náttúrulega flatur. Í heimi Disksins eru borgir og lönd sem liggja innan og meðfram 

köntum hans og sumir fjallgarðar heimsins halla meira að segja út yfir brún hans. 

Ankh-Morpork er elsta og stærsta borgin á ónefndu meginlandi Disksins og er 

hún eitt aðalsögusvið bókanna. Hún liggur að bökkum árnar Ankh og er við Circle Sea 

sem gefur henni góða viðskiptastöðu við önnur lönd. Borgin á sér fyrirmyndir eins og 

Róm, Prag og flestar stórborgir á Bretlandi. Samkvæmt bókunum hefur Ankh-Morpork 

tvær upprunasögur. Báðum sögunum svipar mjög til þjóðsagna sem að til eru hér á 

jörð. Önnur segir frá tveimur bræðrum sem voru yfirgefnir og flóðhestur nærði á mjólk 

sinni þar til þeir uxu úr grasi og byggðu borgina. Því er skjaldarmerki borgarinnar prýtt 

tveimur flóðhestum. Þeirri sögu má líkja við upprunasögu Rómarborgar. Hin sagan segir 

frá flóði, líkt og því sem sagt er frá í Biblíunni, og hvernig tveimur dýrum af hverri 
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tegund var smalað inn í skip til að lifa af. Þegar nokkrar vikur voru liðnar var báturinn of 

þungur og þá var skítnum sem safnaðist fyrir í flórnum hent fyrir borð. Sá haugur varð 

upp frá því Ankh-Morpork (Pratchett og Simpson, 2014:383-385). Þetta sýnir strax 

hvernig Pratchett notar þjóðfræði okkar sem grín. Við þekkjum sögurnar en notkun 

þeirra í höndum hans kemur okkur á óvart og vekur undrun og hlátur.  

Ankh-Morpork hefur lifað af ýmislegt í gegnum árin, hún hefur verið eyðilögð og 

alltaf risið upp aftur. Eins og Pratchett skrifaði í bókinni The Colour of Magic: 

The twin city of proud Ankh and pestilent Morpork, [...] had stood 
many assaults in its long and crowded history and had always risen to 
flourish again. So the fire and its subsequent flood, which destroyed 
everything left that was not flammable [...] did not mark its end. 
Rather it was a fiery punctuation mark, a coal-like comma, or 
salamander semi-colon, in a continuing story (Pratchett, 1985:24). 

Ankh-Morpork má líkja við stórborgir í Evrópu þar sem samfélagið er blandað fólki úr 

öllum áttum. Í henni eru tröll, dvergar, varúlfar og fólk sem lifa og vinna jafnvel hlið við 

hlið innan borgarinnar. Dvergar eru stór hluti þeirra sem flytja til borgarinnar og halda 

hópinn í hverfum sem þeir breyta í hentug heimili fyrir sig, oftast neðanjarðar 

(Pratchett, 2006:75). Með þessu skapast rík fjölmenning innan Ankh-Morpork sem að 

aðlagar sig hratt og örugglega að nýjum aðstæðum eins og bent var á hér að ofan. 

1.3. Seríurnar og helstu persónur 

Í gegnum árin hafa myndast nokkurs konar stutt-seríur innan Discworld seríunnar í 

heild. Þessar sögur innan seríunnar virðast flestar gerast nálægt eða inni í Ankh-

Morport. Ekki er samt um að ræða heildstæða frásögn í gegnum allar bækurnar. Samt 

eru seríurnar flokkaðar eftir persónum, hópum eða sögusviði hverrar bókar.  

Þegar allt er talið eru sex stutt-seríur innan heildarseríunnar ásamt nokkrum 

bókum sem standa einar. Þessar seríur eru nefndar eftir aðalpersónum hverrar bókar. 

The Rincewind Series (1983-2009) inniheldur átta bækur sem fjalla um misheppnaða 

galdrakarlinn Rincewind sem ferðast um heiminn ásamt gangandi ferðatösku sinni (e. 

the Luggage). Þær sex bækur innan The Witches Series (1987-1998) fjalla um nornir 

Disksins og þá einkum nornirnar þrjár Granny Weatherwax, Nanny Ogg og Magrat 

Garlick. The City Watch Series (1989-2011) eru átta bækur þar sem yfirmaður 
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Vaktarinnar (e. The Watch) Samuel Vimes og samstarfsfólk hans eru söguhetjurnar og 

sögusviðið er oftar en ekki innan veggja Ankh-Morpork. Það sama gildir um sögusvið 

bókanna þriggja í The Post Office Series (2004-2013) en sagan fylgir fyrrverandi 

smáglæpamanni Moist Von Lipwig í því nýja starfi sem hann tekur sér fyrir hendur í 

hverri bók. Serían er kölluð The Post Office Series vegna fyrstu bókar seríunnar en þar er 

Moist Von Lipwig gerður að yfirmanni póstþjónustunnar. The Wee Free Men Series 

(2003-2015) er nýjasta viðbót Discworld stutt-seríanna en fyrsta bókin kom út 2003. 

Serían inniheldur fimm bækur og má flokka þær sem barnabækur þar sem ung norn er 

aðalpersónan ásamt einskonar skoskum álfum sem kallast „The Nac Mac Feegles“. Að 

lokum eru það The Death Series (1987-2001) sem einnig eru fimm bækur og fjalla þær 

um Dauðann, starf hans og það fólk sem hann hittir þegar hann sækir sálir fólks (List of 

Discworld Books2).  

Þó svo að stutt-seríurnar sem lýst er hér að framan fjalli hver um sig aðallega um 

einstakar persónur eða hópa þýðir það ekki að sögupersónurnar séu einangraðar frá 

hver annarri milli bóka í flokknum. Allar sögurnar eiga sér stað innan sama heims og 

persónur í öllum stutt-seríunum flakka milli bóka. Það á meðal annars við þegar 

galdrakarlinn Rincewind birtist stuttlega í bók um Dauðann (Pratchett, 1988:268). Þetta 

á líka við um lykilpersónur í veröldinni sem geta birst í hvaða bók sem er, eins og Lord 

Vetinari (sem er nokkurskonar einræðisherra Ankh-Morpork) sem birtist í a.m.k. í 16 

bókum og Bókasafnsvörðurinn (e. the Librarian) kemur fyrir eða er nefndur í um 12 

bókum en hann er bókasafnsvörður Unseen University sem er staðsett í Ankh-Morpork 

og er ádeila um háskólasamfélög (var honum breytt í órangútan í einni bókinni og kaus 

hann að vera þannig áfram). 

1.4. Discworld sem fantasía 

1.4.0. Inngangur 

Meðhöfundur The Folklore of Discworld (2014), þjóðfræðingurinn Jacqueline Simpson, 

lýsir sérkennum heimsins í heild hvað best í inngangi sínum að bókinni: „The truth of 

the matter is, the Disc is the Earth, but with an extra dimension of reality. On the 

                                                      
2 Sótt 12. janúar 2016 á: http://discworld.wikia.com/wiki/List_of_Discworld_Books 
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Discworld, things that on Earth are creatures of the imagination [...] are alive“ 

(Pratchett og Simpson, 2014:13). Þetta er best skýrt með því að benda á að Discworld 

bækurnar eiga margt skylt við aðrar þekktar ævintýrabækur þar sem svipað sambland 

af trú, þjóðfræði og raunsæi á sér stað. Má meðal annars nefna ævintýrabækur eftir C. 

S. Lewis, J. K. Rowling, J. R. R. Tolkien og George R. R. Martin.  

1.4.1. Einn ævintýraheimur 

Þegar bækur Rowling og Lewis, sem gerast seint á 20. öld, eru bornar saman 

við Discworld bækur Pratchetts er vel hægt að sjá að tímabil sögusviðs Disksins minnir 

frekar á miðaldir í Evrópu a.m.k. í upphafi. Í bókunum eru lítil lífsgæði og mikið er af 

ribböldum, svikum og prettum. Líkist tímabilið sem Pratchett vinnur með þannig frekar 

veröldum Tolkiens og Martins: Þessir þrír höfundar eiga það sameiginlegt að sögur 

þeirra eiga sér stað utan nútímaþæginda. Það eru engir bílar, símar eða byssur til í 

þessum heimi. Í staðinn eru galdrar, hestar og sverð, eins og þekkist í heimi ævintýra. 

Miðgarður Tolkiens og Konungsvöllur (e. King‘s Landing) Martins og sögusvið 

Disksins eru þrír ólíkir heimar sem eiga upphaf á svipuðum tímabilum en samt þróast 

sögusvið Disksins mun meira en hinna tveggja. Í byrjun seríunnar er t.d. Ankh-Morpork 

ekki besti staðurinn til að búa á. Þegar lengra líður á sögurnar skánar samt ástandið og 

fer smátt og smátt að líkjast Viktoríutímabilinu í Englandi þar sem iðnbyltingin er að 

eiga sér stað með þróun gufuvéla og annarri tækni. Í bókinni Raising Steam (2011), sem 

er meðal síðustu bóka seríunnar, koma til sögunnar gufuknúnar lestir sem taka við af 

ferðalögum fólks á hestbaki. Einnig má nefna tilkomu „clacks“ sem eru turnar sem 

kynntir voru til sögunar í 27. bók seríunnar, The Fifth Elephant (1999) (og eru ádeila á 

tölvupóst okkar). Þeir eru notaðir til að senda skilaboð milli borga með nokkurs konar 

Morse-kóða sem reiðir sig á opnun og lokun hlera sem mynda ákveðið mynstur. 

Hlerunum er stjórnað af fólki á lyklaborði sem skipar fyrir um hvort hlerarnir fari upp 

eða niður (Pratchett, 2005:415-416).  

1.4.2. Tveir heimar í einu 

Líkt og bent var á í kafla 1.4.0 eiga orð Simpson líka vel við seríu Rowlings um Harry 

Potter og bækurnar um Narníu eftir Lewis sem innihalda samt töluvert ólíka 
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ævintýraheima en þá sem Tolkien og Martin sköpuðu. Í báðum þessum seríum koma 

tveir aðskildir heimar við sögu: okkar veröld þar sem að yfirnáttúrulegir hlutir virðast 

ekki gerast og svo ævintýraheimurinn þar sem galdrar og furðuverur búa. Þó verður að 

nefna að í Harry Potter bókunum blandast heimarnir aðeins meira saman en í Narníu.  

Í bókum Rowling um Harry Potter flakkar hið yfirnáttúrulega galdrafólk 

auðveldlega á milli beggja heima og blandar sér inn í hina raunverulegu veröld okkar. 

Það ferðast um í lestum og gengur um eins og hverjir aðrir einstaklingar og má segja að 

það búi svo gott sem í báðum heimum. Þrátt fyrir það eru heimarnir aðskildir á þann 

hátt að venjulegt fólk getur ekki ferðast yfir í galdraheiminn (Rowling, 1999:61-65).  

Á hinn bóginn er heimur Lewis í Narníu þannig að ekki getur hver sem er flakkað 

á milli heima, hvorki venjulegt fólk né ævintýraverur. Til þess að komast til Narníu þarf 

að fara í gegnum fataskáp sem var smíðaður úr eplatré sem óx frá fræi úr 

undraheiminum. Önnur leið til að ferðast til Narníu er ef guðinn, Aslan, kallar á þig og 

þá opnast dyr á milli heimanna og hægt er að stíga eða jafnvel synda í gegn (Lewis, 

1998:105, 428, 558). Þrátt fyrir þessar mismunandi leiðir inn í heim ævintýranna gildir 

það sama um Narníu og galdraheim Rowling: fólkið sem býr í hinum yfirnáttúrulega 

heimi veit að það er annar heimur tengdur þeirra en hið venjulega fólk (með einstaka 

frávikum) veit lítið sem ekkert um veröld ævintýranna þar sem verur úr þjóðsögum og 

goðafræði okkar búa. 

Þegar kemur að veröld Pratchett eru enginn bein tengsl milli raunheima okkar 

og ævintýraheima sem lýst er í Discworld seríunni sjálfri. En eins og bent hefur verið á 

fyrir ofan er ljóst að veröld hans byggir á ýmsu sem við þekkjum í veröld okkar. Í 

bókaseríunni The Science of Discworld (1999-2005) sem er skrifuð af Terry Pratchett 

samhliða Ian Stewart og Jack Cohen eru líkindi heimanna útskýrð á þann hátt að þessir 

tveir heimar eru samhliða og hafa einhver áhrif á hvorn annan. Útskýringin samkvæmt 

þessum bókum er sú að jörðin okkar er sögð vera sköpuð af galdramönnum Disksins, 

sem er kölluðu hana „Roundworld“ (Cohen, Pratchett og Stewart, 1999:45-48). Þar sem 

þessar bækur eru að bera saman galdra Disksins og vísindi okkar heims en eru ekki hluti 

af Discworld seríunni verða þær ekki teknar aftur fyrir nema stuttlega í kafla 2.1. 

Ólíkt seríum Lewis og Rowling mætast samt jörðin og Diskurinn aldrei. Þrátt fyrir 

það virðist vera að þessir tveir heimar séu til „innan sama alheims“ eins og Simpson 
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bendir á fyrir ofan. Hvarvetna má sjá okkar heim á bak við ævintýri Disksins. Bæði eru 

það áþekk landsvæði sem nefnd eru í kafla 1.2 og líka atvik og hugmyndir sem koma 

upp sem tengjast okkar heimi, þjóðsögum okkar og meira að segja bókmenntum okkar. 

Taka má sem dæmi að í Witches Abroad dettur hús ofan á nornina Nanny Ogg og 

fljótlega eftir það kemur hópur dverga til að taka rauðu skóna hennar en þetta er það 

sama og gerist í Galdrakarlinum í Oz (Pratchett, 1992b:177-181). Bækurnar geta einnig 

virkað sem ádeila á það hvernig heimurinn okkar er uppbyggður. Besta dæmið um það 

er ef til vill samfélag dverganna í bókum Pratchetts. Þar líta kvendvergarnir út alveg eins 

og karldvergarnir. Þær vinna sömu vinnu og er komið fram við þær eins og þá. Þrátt 

fyrir það er einn galli á gjöf Njarðar þar sem litið er niður á allan kvenleika og það er 

talið rangt ef dvergur svo mikið sem minntist á að hún sé kvenkyns (Pratchett, 

1997a:112-113). Þannig má líkja því við það hvernig litið er á konur í sumum löndum í 

okkar heimi. Þrátt fyrir að þær megi ekki vinna karlmannsvinnu er þeim skylt að klæða 

sig á vissan hátt og haga sér eins og samfélagið krefst af þeim. Ef þær brjóta út af 

venjunni er það talið óeðlilegt og rangt (Pratchett og Simpson, 2014:72-74). 
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2. Rannsóknir um verk eftir Sir Terry Pratchett 

2.0. Inngangur 

Þegar kemur að því að finna rannsóknir um Sir Terry Pratchett eða verk hans kemur í 

ljós að það er flóknara en telja mætti. Ekki finnast margar rannsóknir sem fjalla um ævi 

og ritverk þessa merka manns. Nokkrar ritgerðir og greinar hafa þó verið skrifaðar um 

hann í gegnum tíðina. Þar á meðal er safn ritgerða í bókinni Terry Pratchett: Guilty of 

Literature (2008), en henni er m.a. ritstýrt af Andrew M. Butler sem skrifaði áður 

bókina: The Pocket Essential: Terry Pratchett (2001). Í bókinni er listi yfir bækur 

Pratchetts þar sem farið er yfir söguþræði, helstu persónur og að lokum er stuttur 

ritdómur um hverja bók. Bókin Writers Uncovered: Terry Pratchett (2007) er eftir Vic 

Parker og sú bók er fyrir yngri lesendur. Í henni er fjallað í stuttu máli um ævi og störf 

Pratchetts og er bókin einungis 48 blaðsíður. Í næstu köflum verður rennt yfir aðrar 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á verkum Pratchetts.  

2.1. Rannsóknir erlendis 

Eins og bent er á fyrir ofan eru rannsóknir á efni Pratchett erlendis tiltölulega fáar og 

liggja margir vegir órannsakaðir. Hvað varðar erlendar rannsóknir fyrir utan 

greinasafnið ritstýrt af Butler væri einna helst hægt að nefna bók Pratchetts og 

Simpson, The Folklore of Discworld sem skoðar þjóðfræðilegan bakgrunn Discworld 

bókana. Í bókinni, líkt og verður með þessa rannsókn, eru bornir saman hlutir sem til 

eru innan Discworld og raunheims okkar. T.d. er lýst hvernig faraóar í báðum heimum 

þurfa að fylgja fjölda helgisiða á hverjum degi til að sólin komi upp á morgnana 

(Pratchett og Simpson, 2014:37). Einnig eru ólíkir kynstofnar Disksins skoðaðir og bornir 

saman við samsvarandi hópa í raunheiminum, s.s. álfar, dvergar, tröll og varúlfar. Siðir 

þeirra og hegðun er einnig útskýrð (Pratchett og Simpson, 2014:70-72). Ekki er einungis 

talað um guði og aðrar yfirnáttúrulegar verur heldur einnig klassískar hetjur og þeirra 

sögur. Þannig má finna mörg dæmi um þjóðfræði sem tengist okkar heimi með skýrum 

hætti (Pratchett og Simpson, 2014).  
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 Eins og sagt var í kafla 1.4.2 eru bækurnar um The Science of Discworld ekki 

opinber hluti seríunnar um Diskinn. Þrátt fyrir það fjalla þær um þekktar persónur 

bókanna og fylgja lögmálum Discworld um galdra og tilveru yfirnáttúrulegra vera. 

Vegna þess er hægt að fullyrða það að þessar bækur dýpki skilning á Discworld seríu 

Pratchetts og um leið skilning á vísindum raunheims okkar. Það má því segja að The 

Science of Discworld séu líka nokkurs konar „rannsóknir“ á verkum Pratchetts. Í 

bókunum vinna höfundarnir með kenningu sem er hægt að kalla „hvað ef“ 

hugsunarháttinn sem er útskýrður vel í byrjun fyrstu bókarinnar og liggur ef til vill á bak 

við mörgum af nýstárlegum hugmyndum Pratchetts: 

Someone asks ‘why do zebras form herds?’ [...] or you could ask a 
question of a very different kind: ‘What would happen if they didn’t?’ 
One fairly obvious answer to that is ‘They’d be much more likely to 
get eaten by lions.’ [...] and now we’ve got some insight into what 
zebras actually do by contemplating, [...] the possibility that they 
might have done something else (Cohen, Pratchett og Stewart, 
1999:12). 

Allar fjórar bækurnar í seríunni af The Science of Discworld fylgja þessari 

hugmyndafræði í umræðunni um vísindi okkar heims sem borin er saman við galdrana 

og menninguna í Discworld (Cohen, Pratchett og Stewart, 1999).  

 Fyrir utan þessar helstu bækur er lítið sem ekkert að finna af formlegum 

rannsóknum á Discworld. Væri helst hægt að nefna nokkrar greinar sem finnast á 

jstor.org, þar á meðal grein eftir Pratchett sjálfan, „Imaginary Worlds, Real Stories“, 

sem var skrifuð árið 2000 fyrir tímaritið Folklore og fjallar um hvernig hann uppgötvaði 

þjóðfræði, og ást sína á lestri. Einnig má minnast á stutta grein eftir Gail-Nina Anderson 

frá árinu 2011 um bókina The Folklore of Discworld og greinin „Shakespeare in 

Discworld: Witches, Fantasy, and Desire“ eftir Kristin Noone frá árinu 2010 fyrir Journal 

of the Fantastic in the Arts sem skoðar tengsl verka Shakespeare við Discworld bækur 

Pratchetts. Ásamt þessum greinum má finna ýmsar vefsíður unnar af aðdáendum 

bókanna þar sem þeir taka staðreyndir úr bókunum um persónur og staði og setja þær 

upp í aðgengilegt form (tvær helstu vefsíðurnar eru nefndar í 3. kafla).  
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2.2. Rannsóknir á Íslandi 

Þrátt fyrir að tiltölulega lítið virðist hafa verið skrifað um verk Pratchetts erlendis, hafa 

nokkrar greinar verið skrifaðar um verk hans og veröldina innan bókanna á Íslandi. Það 

má t.d. finna fimm ritgerðir frá síðustu sex árum um verk hans inni á vefsíðunni 

skemman.is.3 Fjórar þessara ritgerða fjalla um skáldsögurnar úr Discworld seríunni.  

Ritgerðirnar nálgast efnið á ólíkan hátt og flestar þeirra tengjast ekki þjóðfræði 

bókanna en nokkrar þeirra leggja áherslu á rætur efnisins eins og Pratchett og Simpson 

gera og verður gert hér. MA ritgerð Brynjars Björnssonar í þýðingafræði „Terry 

Pratchett og Diskheimurinn: Þýðingarýni á Litbrigðum galdranna og Furðuljósinu“ tekur 

fyrir bókmenntafræðilegar kenningar póstmódernisma og þýðingarýni fyrstu tveggja 

bókanna úr Discworld seríunni (Brynjar Björnsson, 2015). MA ritgerð Valgerðar G. 

Bjarkardóttur í enskudeild Háskóla Íslands, „Teaching Literature in the Tenth Grade: 

Terry Pratchett’s Discworld Novels as an Introduction to Classic English Literature“, 

beinir sjónum sínum að kennslumöguleika bókanna sem kynning á klassískum enskum 

bókmenntum fyrir nemendur í 10. bekk (Valgerður G. Bjarkardóttir, 2009). Elísabet 

Jónsdóttir var líka í enskudeild HÍ og skrifaði BA ritgerð sína „Who Watches the 

Watchmen?“ Power Relationships in the Discworld Watch Series“ sem notar Marxisma 

og Freudian „psychoanalytic theory“ til að fjalla um Samuel Vimes og þroska hans í The 

City Watch Series (Elísabet Jónsdóttir, 2014). Fjórða ritgerðin var einnig fyrir enskudeild 

HÍ og fjallar hún um bókina Good Omens (1990) sem Pratchett skrifaði ásamt Neil 

Gaiman. Ritgerðin „Religion in Good Omens: A Study of the Usage and Effect of Religion 

in the Comedic Fantasy Novel Good Omens“ er eftir Erlu F. Haraldsdóttur en í henni 

skoðar hún áhrif Biblíunnar á þemu bókarinnar (Erla F. Haraldsdóttir, 2014). Síðast er 

það ritgerð Lovísu Gylfadóttur „The Maiden, The Mother and the Other One: The 

Satirical Use of Stereotypes within Terry Pratchett‘s Witches Series.“ Þessi ritgerð fjallar 

um þrjár þekktustu nornirnar innan Discworld seríunnar. Ritgerðin felur í sér að skoða 

hegðun nornanna þar sem þær fara á móti samfélagslegum viðmiðum og brjóta upp 

staðalímynd norna. Lovísa skoðar þær leiðir sem Pratchett velur að fara þegar hann 

                                                      
3 Sótt 12. janúar 2016 á: http://skemman.is/search/simple?q=Pratchett 
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skrifar ævintýralegar sögur líkt og þær sem algengt er að nornirnar komi fyrir í (Lovísa 

Gylfadóttir, 2012). Vegna sterkra tengsla við ævintýri og form þeirra er ritgerð Lovísu sú 

eina sem gæti fallið undir þjóðfræðilega rannsókn á bókum Pratchetts og má segja að 

hún hefur verið notuð að sumu leyti sem viðmið hér, ásamt The Folklore of Discworld. 

2.3. Rannsóknir um Dauðann 

Þrátt fyrir áðurnefndar rannsóknir kemur í ljós að lítið hefur verið skrifað um 

persónugervingu Dauðans, sem mætti telja með þekktustu og vinsælustu persónunum 

innan Discworld bókanna. Eina verkið sem hefur að geyma heildstæða lýsingu og 

greiningu á þessari persónu er áðurnefnda bókin The Folklore of Discworld sem 

Pratchett skrifaði sjálfur með þjóðfræðingnum Jacqueline Simpson en hún var honum 

innan handar þegar kom að þjóðfræðilegum málefnum frá því árið 1997 (Pratchett og 

Simpson, 2014:10). Eins og minnst var á í kafla 2.1, eru hér tekin fyrir efni sem tengja 

má við þjóðfræðina sem býr að baki undraheimunum sem Pratchett hefur skapað í 

bókum sínum. Einungis er þó fjallað um Dauðann í lokakafla bókarinnar en staðsetning 

kaflans er mjög viðeigandi því það er Dauðinn sjálfur sem kemur og sækir fólk að 

leiðarlokum í bókunum um Discworld, eins og hann sótti Þratchett sjálfan. 

 Simpson fjallar hér um það hvernig Dauðinn þroskaðist og breytist með árunum, 

hvernig hann leit út eins og rotnandi lík með opinn maga á tímabili en breyttist svo 

smátt og smátt og fékk sitt núverandi útlit (Pratchett og Simpson, 2014:485). Einnig 

nefnir hún hvernig fylgihlutir hans urðu fyrir valinu án þess að fara miklu dýpra í það en: 

„[Death] decided he liked the look of Old Father Time, an old man carrying a scythe and 

an hourglass“ (Pratchett og Simpson, 2014:484) (sjá kafla 4.4 um Father Time). 

Í ritgerðinni sem fylgir er hugmyndin að halda áfram á sömu braut og Simpson 

(og Pratchett) og skoða bakgrunn og rætur ímynd Dauðans í bókum Pratchetts. Eins og 

hefur verið bent á er ljóst að flest sem rætt er um í Discworld á rætur í raunheimi okkar 

og þjóðfræðilegum heimildum. Eins og Pratchett segir sjálfur um notkun á þjóðfræði í 

bókum sínum: „Even now [Brewer’s Dictionary of Phrase and Fable] is still the first and 

last resort in matters of a mythical nature“ (Pratchett, 2000b:161). Nóg er til af 

þjóðfræðilegu efni um Dauðann í okkar eigin raunheimi: þjóðsögur, þjóðtrú, goðsagnir, 

margskonar ævintýri og meira að segja helgirit og listaverk. 
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3. Aðferðafræði 

Í umfjöllun um einkenni og þjóðfræðilegan bakgrunn Dauðans í bókum Sir Terry 

Pratchetts verða flesta bækur hans um Discworld teknar fyrir án tillits til hvaða stutt-

seríu þær tilheyra. Ástæðan er sú að persóna Dauðans birtist í svo gott sem öllum 

Discworld bókunum (sjá kafla 2.3). Þróun persónunnar, bakgrunnur og sagan sem 

byggist upp í kringum hann jafnt og þétt í gegnum seríuna mun svo verða skoðuð nánar 

í 4. kafla ritgerðarinnar. Til þess að skoða það verður fjallað um hinar mörgu 

birtingarmyndir hans innan bókanna. Þá verður rýnt í útlit, hegðun og persónu 

Dauðans, fjölskyldu hans, heimilisaðstæður og húmor sem tengist honum í bókunum. 

Auk þess verða önnur störf sem hann tekur sér fyrir hendur í bókunum skoðuð lítillega. 

Til þess að sjá hvað Pratchett hefur tekið úr þjóðfræði okkar og þróað verður til 

samanburðar fyrst skoðuð vestræn ímynd dauðans og lýsingar á Dauðanum sem 

persónugervingu um allan heim. 

Eins og var sagt í Innganginum verður hlutverk Dauðans í Discworld bókunum 

líka kannað með aðstoð kenninga Vladimir Propps um form og söguþráð ævintýra. Er 

þetta gert vegna þess að Pratchett leikur sér oft að formi ævintýra. Propp var 

rússneskur formalisti sem tók fyrir rússnesk ævintýri (e. wondertales) og braut þau 

niður svo hægt væri að sjá hvernig nánast öll ævintýri hafa sömu uppbyggingu. 

Kenningar Propps sem koma fram í bókinni Morphology of the Folktale eiga vel við verk 

Pratchetts af ofangreindri ástæðu. Þær reglur sem Propp setti fram eru til staðar að 

mestu leyti innan flestra Discworld bókanna: Hetjan er kynnt til leiks, hún yfirgefur 

heimili sitt og einhver regla er sett fyrir hetjuna sem annaðhvort segir að hún eigi að 

gera eitthvað eða að hetjan má alls ekki gera eitthvað. Þessi regla er svo brotin og þar 

með er atburðarás bókarinnar kominn af stað (Propp, 1990).  

Eins og áður hefur komið fram er Dauðinn sífellt að birtast í bókum Pratchetts. 

Allir vita um tilveru hans og hann á það til að vera til staðar án þess að vera virkur 

þátttakandi innan sögunnar. Jafnvel í þeim Discworld bókum þar sem hann er meðal 

helstu persóna má segja að hann sé ekki alltaf aðalpersónan eins og í Soul Music (1994) 

þar sem hann hefur einna helst áhrif á söguna með því að hverfa og þar með neyðist 

nánasti fjölskyldumeðlimur hans til að leysa hann af um stund (sjá kafla 5.7). Eins og 
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flestir þjóðfræðingar vita gefa kenningar Propps um þróun hetjunnar (e. a hero‘s 

journey) flestum persónum í söguþræðinum eitthvert sérstakt hlutverk í frásagnarliðum 

sínum s.s. hetjan, illvirkinn eða hjálparinn (Propp, 1990:28-39). Því verður hlutverk 

Dauðans stuttlega borið saman við þau hlutverk. Einnig verður velt upp þeirri spurningu 

hvernig Discworld bækurnar væru án persónu Dauðans og hverju tilvera hans bætir við 

þar.  

 Þessi ritgerð er þannig byggð á megindlegum rannsóknum. Eins og kom fram hér 

á undan munu skáldsögur Terry Pratchett um Diskinn verða notaðar til greiningar á 

persónu Dauðans. Bókin The Folklore of Discworld (2014) eftir bæði Pratchett og 

Jacqueline Simpson mun einnig verða notuð til stuðnings ásamt Morphology of the 

Folktale eftir Vladimir Propp, sem verður notuð þegar kemur að greiningu Discworld 

bókanna eftir frásagnarliðum Propps. Auk þess verða skoðaðar vefsíður, greinar, 

alfræðirit og orðabækur með dæmum alls staðar að úr heiminum. Meðal þeirra 

vefsíðna sem eru hvað viðamestar um efni bókanna og Sir Terry Pratchett eru 

terrypratchettbooks.com og discworld.wikia.com (síðast skoðaðar 12. janúar 2016). 

Þessar heimildir verða nýttar til samanburðar við Dauða Disksins og atferli hans. 
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4. Dauðinn: Persónugervingin í goðafræði, sögnum og 
myndlist 

4.0. Inngangur 

Þegar Pratchett skapaði persónu Dauðans í Discworld seríunni hafði hann ógrynni af 

fyrirmyndum til að styðjast við og var af mörgu að taka. Hugmyndin um að persónugera 

Dauðann er auðvitað ekki ný og er hún til í flestum samfélögum, nýjum sem gömlum. 

Dauðinn er ef til vill það eina sem er öruggt í lífinu og gerir alla jafna hann tekur kónga 

jafnt sem útigangsmenn, presta jafnt sem trúlausa. Enginn sleppur frá dauðanum og 

örlögum sínum. Hugmyndir Pratchetts um dauðann eru að öllum líkindum byggðar á 

þekkingu hans á vestrænni menningu og því sem hann hefur lært í skóla varðandi 

trúarbrögð: ljóst er að hugmyndirnar koma úr norrænni, grískri og rómverskri 

goðafræði og auðvitað líka úr kristinni trú.  

4.1. Forn ímynd dauðans 

Guðir Grikkja og Rómverja eru ef til vill best þekktu guðirnir í forn goðafræðinni. Hér 

finnum við strax hugmyndir um dauðan, heimili og ef til vill persónugervingu Dauðans. 

Guðirnir í þessum trúarbrögðum eru keimlíkir, þó nöfnin á þeim séu ólík, en Rómverjar 

litu upp til Grikkja og notuðu gríska goðafræði sem fyrirmynd að eigin guðum (North, 

2000:4). Guð undirheimanna í Grikklandi var Hades en í Róm var það Plútó.4 Hades er 

þó nokkru þekktari en Plútó en hann hefur verið notaður í nútíma skemmtiefni, bæði í 

bókum, teiknimyndum og mörgum kvikmyndum.  

Í norrænni goðafræði eru ýmis ríki hina dauðu og samkvæmt Snorra Sturlusyni 

virðist staðsetning fólks í eftirlífinu hafa farið eftir því á hvaða hátt það dó (Snorri 

Sturluson, 2003:43). Ef til vill er þekktasta ríkið ríki Heljar, þar sem Hel er drottning og 

ríkir yfir hinum dauðu. Samkvæmt Gylfaginningu var Hel kastað niður til Niflheima þar 

                                                      
4 Eftirtektarvert er að flestir fornguðir dauðans búa í undirheimum af einhverju tagi. Eins og sagt er í kafla 
4.1 er Hel kastað niður til Niflheima. Einnig er nefnd undirveröld í grískri goðafræði en hún er „a place 
that is just as far away from the earth, as the earth is from the sky“ (Graves, 1998:16). Slíkt ímynd 
eftirlífisins væri auðvitað erfið á Discworld, þar sem undirheimurinn er fyrst og fremst ríki dverganna (sjá 
Pratchett, 2006:75). Fyrir neðan neðsta lag jarðarinnar er svo auðvitað bara loft þar sem Diskurinn er að 
ferðast á baki fíla í gegnum geiminn eins og nefnt var í kafla 1.2.  
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sem hún fékk yfirráð yfir þeim níu ríkjum sem þar voru (Ellis, 1968:90; sjá líka Snorri 

Sturluson, 2003:43). Samkvæmt Snorra-Eddu fóru þeir sem dóu úr elli eða vegna 

sjúkdóma niður til Heljar. Ekki eru til miklar upplýsingar um híbýli Heljar en eru þó til 

nægar lýsingar á ferðalaginu niður til hennar þrátt litlar lýsingar af því hvernig er 

raunverulega umhorfs þar (Ellis, 1968:85). Einu lýsingarnar eru að þar sé stór og mikill 

salur og garðar hennar eru háir ásamt því að þar er „Hungur diskur hennar og Sultur 

knífur hennar“ meðal annars (Snorri Sturluson, 2003:43).  

Samkvæmt Snorra (2003:34 og 48), þýddi dauði í bardaga að þú fékkst sæti í 

Valhöll meðal einherja sem voru leiddir upp í Valhöll af Valkyrjum sem voru sendar 

niður af Óðni (sjá líka Hákonarmál er valkyrjur koma til að bera konunginn upp til 

Valhallar, Snorri Sturluson, 1991:127). 

Svo virðist vera að gyðjur stýra oft ríkjum hina dauðu og er Hel, sem fer með 

vald yfir þeim látnu í Niflheim, einungis ein af nokkrum í norrænni trú. Freyja er önnur 

en það er gefið í skyn í Grímnismálum (v. 14) að hún ráði ríkjum að hluta til í sali dauðra 

hermanna: 

Fólkvangur er inn níundi, 
en þar Freyja ræður 
sessa kostum í sal; 
hálfan val 
hún kýs hverjan dag, 
en hálfan Óðinn á. 
(Eddukvæði, 2014:73) 

Svo eru tvær aðrar norrænar gyðjur sem að taka á móti hinum dauðu: Gefjun og Rán. 

Gefjun er sögð taka á móti öllum ógiftum konum og Rán tók á móti þeim sem 

drukknuðu (Snorri Sturluson 2003:46 og 141; sjá líka Ellis, 1968:75-76 og Abram, 

2003:109-113).5  

                                                      

5 Sérstaklega athyglisvert í sambandi við birtingarmynd Dauðans í bókum Pratchetts er svo samtal 

valkyrjanna við Hákon konung í Hákonarmálum (v. 10-13), þar sem þær ræða við hann á vígvelli áður en 

þær sækja hann (sjá sambærilegt atvik í Soul Music, 1995a:119-121) (Snorri Sturluson, 1991:127). Atvikið 

minnir sérstaklega á það sem Dauðinn gerir í bókunum en hann ræðir oft stuttlega við þá sem hann sækir 

innan Disksins. Má vera að valkyrjurnar í Hákonarmálum séu meðal fyrstu heimilda um persónu sem hafa 

það hlutverk að sækja sálir hina látnu í persónu á sama hátt og Dauðinn gerir í bókunum. 
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 Í kristni er líka ákveðin skipting á því hvað verður um hina dauðu, þar sem fólk er 

dæmt eftir syndum sínum. Hinir góðu fara til himna en þeir slæmu enda í helvíti þar 

sem Satan ræður ríkjum (skipting sem Pratchett virðast forðast í bókum sínum: sjá 

Small Gods [1992], 1993:380-381). Í Biblíunni er svo líka að finna persónu sem ber 

heitið Dauði sem birtist ásamt þremur reiðmönnum, Hungursneyð, Stríði og Plágu 

þegar heimsendir skellur á og þeir ríða út til að refsa mannkyninu. Samkvæmt 

Opinberunarbók Jóhannesar, 6. kafla, er honum lýst svona: „Bleikur hestur og er á 

honum sat hét Dauði, og Hel var í för með honum“6 (Biblían: Nýja testamentið, 

1981:330). Þessi birtingarmynd Dauðans er líklega ein elsta mynd af „Dauðanum“ í 

vestrænni menningu en sú persóna átti eftir að þróast með árunum. Ljóst er að 

Pratchett fær ýmislegt að láni héðan.7 Eins og sést á myndum 1 til 4 í viðauka, er 

Dauðinn (oft á hestbaki) oft sýndur með ljá í hendi (eins og Dauði Pratchetts) á seinni 

tíma myndum af reiðmönnunum í Biblíunni. Reiðskjóti hans á þessum myndum er líka 

oft horaður eða fölur hestur. Það er hins vegar ekkert í textanum í Jóhannesarbók sem 

bendir til þess að Dauðinn sjálfur líkist beinagrind eins og hann birtist oft nú á tímum. 

Þessi seinni tíma birtingarmynd Dauðans kemur þó skýrt fram í hátíðum eins og Día de 

Muertos (Dag hina dauðu) í Mexíkó, þar sem fólk klæðir sig meðal annars upp sem 

beinagrindur.  

4.2. Día de Muertos 

Heimildir um dag hinna dauðu segja að hátíðin sé uppruninn hjá Aztekum í Mexíkó, en 

þar var gyðjan Mictecacihuatl hyllt með fögnuðu sem gat staðið yfir í heilan mánuð og 

snerist hún um að tilbiðja dauðann og fagna uppskeru haustsins. Hauskúpur voru hluti 

af hefðinni frá upphafi þar sem „in the pre-Hispanic era, skulls were kept as trophies 

and displayed during the rituals to symbolize death and rebirth“ (Eidt, 20128). Dauðinn í 

                                                      
6 Ath. að í enskri útgáfu Biblíunnar er Dauðanum lýst sem svo: „A pale horse, and its rider‘s name was 
Death, and Hades followed him“ (The Holy Bible and Apocrypha: The New Testament, 1965:226). 
7 Vert er að nefna bók Pratchetts og Neil Gaimans: Good Omens, þar sem reiðmennirnir fjórir fara um á 
mótorhjólum en ekki hinum hefðbundnu hestum. Má segja að þetta ásamt hlutverki þeirra í The Light 
Fantastic (1986) og Thief of Time (2001) undirstrikar þekkingu Pratchett á ímynd reiðmannanna úr 
Biblíunni. 
8 Sótt 12. janúar 2016 á: http://www.wilderutopia.com/traditions/day-of-the-dead-aztec-dance- 
honoring-souls-rest/ 
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bókum Pratchetts fellur vel inn í þessa táknrænu ímynd þar sem hauskúpa hans er 

nánast ávalt sýnileg og hlutverk hans er ekki einungis að leiða fólk inn í eftirlífið heldur 

beinir hann þeim sem trúa í átt að endurholdgun ef við á (sjá kafla 5.4 og 5.6). 

 Mexíkanar nota dag hinna dauðu til að storka dauðanum. Ólíkt því hvernig 

vestræn samfélög líta á dauðann sem eitthvað viðkvæmt sem ætti að óttast, fagna 

Mexíkanar og sætta sig við þann veruleika að við erum dauðleg. Sum samfélög eru með 

skrúðgöngur þar sem fólk klæðir sig upp eins og Dauðann í beinagrindarbúning. Þessum 

beinagrindum eru gefin kvenleg gælunöfn en er það líklegast gert vegna tengingar 

hátíðarinnar við Azteka (Rosales, 20159). Hér sér maður ef til vill samsvörun á norrænu 

gyðjunum, Hel, Gefjun og Rán, sem voru nefndar í kafla 4.1 en svo virðist sem Dauðinn 

sé jafnt til sem kvenpersóna sem og karlpersóna. Þar á meðal er Dauðinn í Discworld en 

hann skipti oft um form áður en hann tók á sig núverandi ímynd (sjá kafla 2.3 og 5.1). Á 

meðal líkama sem hann tók var kvenkynsbeinagrind en Dauðinn áttaði sig á að það 

skipti litlu máli hvort kyn hann var því „it takes a calm, well-trained eye to tell a male 

from a female skeleton“ (Pratchett og Simpson, 2014:481). 

4.3. Dans hinna dauðu  

Ímyndin af Dauðanum í formi beinagrindar (form sem hann tekur í bókum Pratchetts, 

sjá kafla 5.1) birtist líka í myndum af hinum svokallaða Dance Macabre, eða dans hinna 

dauðu, sem kom fyrst til sögunnar í Evrópu á 14. öld. Í þessum myndum samanstendur 

dansinn (sem á að tákna skeytingarleysi gagnvart dauðanum) oftast af fjórum 

beinagrindum sem spila á hljóðfæri eins og sekkjapípu og hörpu. Þær elta stjórnanda 

dansins, sem er Dauðinn sjálfur (Kastenbaum, 201510). Hinir dauðlegu eiga ekki að sjá 

þennan dans og endurspeglast sú hugsun t.d. á Írlandi í sögn um unga stúlku sem fékk 

að sjá dans hina dauðu en dó síðan sjálf strax næsta morgun (Wilde, 188711). 

Samskonar hugtök um söfnuði hina dauðu eru mjög útbreidd og til í mörgum 

mismunandi heimsálfum, þar á meðal í Bútan, og hjá indíánum í Ameríku. Í Bútan er 

hefð fyrir grímuklædda dansara að taka á sig hlutverk Dauðans. Hugmyndin var að þeir 

                                                      
9 12. janúar 2016 á: http://www.deathreference.com/Da-Em/Days-of-the-Dead.html 
10 12. janúar 2016 á: http://www.deathreference.com/Ce-Da/Danse-Macabre.html 
11 12. janúar 2016 á: http://www.sacred-texts.com/neu/celt/ali/ali034.htm 
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væru að undirbúa hina lifandi undir hvað þau myndu sjá í framhaldslífinu sem var skipt, 

eins og í kristni: Hver dansari hafði þannig annaðhvort góðlega grímu til að tákna 

dyggðir fólks eða ógnvænlega grímu sem að stóð fyrir syndir þeirra (Clements, 

2006:110). Hjá ameríska ættbálknum Luiseño kemur svo saga um hvernig maður sem 

var staddur í yfirgefnu þorpi taldi sig heyra hina dauðu rísa upp og fara að dansa en 

þegar hann reyndi að sjá þá voru einungis fuglar í kring (Native American Legends: 

Dance of the Dead, A Luiseño Legend12).  

 Ein af frægustu myndunum af dans hinna dauðu (þar sem Dauðinn í formi 

beinagrindar, stundum með hatt, er að sækja fólk í „dans sinn“) eru útskurðarverk eftir 

listamanninn Hans Holbein hin yngri (1497-1543) (sjá myndir nr. 5-6). Myndir Holbeins 

eru sagðar sýna dæmi um hvernig dauðinn virkar og að þær séu lexía um hvernig allir 

eru dauðlegir, sama hvaða stétt þeir tilheyra (Gundersheimer, 1971:xi). Varðandi ímynd 

dauðans hér, segir Gundersheimer að hún byggði líklega á því að ekki er til neitt líkara 

dauðanum en þeir dauðu (Gundersheimer, 1971:5).  

 Dauðinn á Disknum fær að öllum líkindum áhuga sinn og unað af dansi héðan. 

Það er oftar en einu sinni sem hann dansar í bókunum, þar á meðal í Wyrd Sisters 

(1988) og Reaper Man (1991) (sjá dæmi í kafla 5.3 og 5.8). Einnig kemur fram í Mort 

(1987) að Dauðinn hafi reynt að læra að spila á banjó (Pratchett, 1988:145). Það er 

samt hvorki minnst á sekkjapíu né hörpu eins og beinagrindurnar í dans hina dauðu 

spila á.  

4.4. Father Time 

Önnur áhrif á ímynd Dauðans í Discworld bókunum kemur frá hinni þjóðlegu ímynd af 

persónunni Father Time. Hann er sýndur sem gamall maður sem ber ekki einungis ljá, 

líkt og Dauðinn gerir oft í myndum frá miðöldum, heldur líka stundaglas sem, 

samkvæmt The Folklore of Discworld, er annar hlutur sem Dauðinn í Discworld tók upp 

eftir honum (Pratchett og Simpson, 2014:484). 

 Þrátt fyrir að þessir tveir hlutir eigi að koma frá Father Time er hægt að rekja 

uppruna þeirra lengra aftur. Bæði ljárinn og stundaglasið koma frá persónu sem er enn 

                                                      
12 12. janúar 2016 á: http://www.firstpeople.us/FP-Html-Legends/DanceOfTheDead-Luiseno.html 
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eldri en Father Time. Kronos var títani úr grískri goðafræði og móðir hans, sem var 

jörðin Gaia, vildi hefna sín á föður Kronos. Hún hvatti börnin sín til að ráðast á hann og 

gaf hún Kronosi ljá sem hún bjó til handa honum úr tinnustein sem hann notaði til að 

gelda föður sinn (Graves, 1998:16). Stundaglasið kemur einnig frá Kronosi vegna 

misskilnings þegar nafn hans var lesið: „Greeks read Chronos instead of Kronos, "Father 

Time" with his tireless scythe“ (Graves, 1998:17). 

 Ásamt ljánum og stundaglasinu tekur Dauðinn fatnað Father Time sér til 

fyrirmyndar og segir Jacqueline Simpson í tölvupósti (16. október, 2015) að Father Time 

fyrirfinnist oftast sem maður í hvítum kufli. Ein mynd sem Simpson bendir svo á, eftir 

Simon Vouet frá 1627 (sjá mynd 7 í viðhengi), sýnir vissulega Father Time í fötum sem 

eru bæði brún og hvít sem styður orð hennar að mestu leyti. Hins vegar er það mynd 

listamannsins Hogarths (1697-1764) sem Simpson segist þekkja betur til en sú mynd 

sýnir Father Time nakinn, með vængi og með ljá (sjá mynd 8 í viðhengi). Þrátt fyrir að 

hvorug myndin sýni persónu Father Time í alhvítum eða einlitum kufli segist Simpson 

standa við það sem hún sagði í bókinni The Folklore of Discworld um að uppruni útlits 

Dauðans komi aðallega frá persónu Father TIme. Þó viðurkennir hún: „I have not 

worked out where the blackness of Death's robe comes from, given that both shrouds 

and the robe of Father Time are white. It's so familiar, seems so natural, that I never 

gave it a thought” (Simpson, 2015). Þar sem Simpson er áreiðanlegasta heimildin fyrir 

utan Pratchett sjálfan, er ekki annað hægt en að taka orð hennar fyrir því.  
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5. Birtingarmynd Dauðans í Discworld 

5.0. Inngangur 

Eins og hefur verið bent á (í kafla 4.1 og 4.4), er enginn vafi á því að Dauðinn sem birtist 

í bókum Terry Pratchetts um Diskinn er aðallega byggður á hinni gömlu vestrænu ímynd 

Dauðans frá miðöldum og úr Jóhannesarbók í Biblíunni, ef til vill með skírskotun í 

norræna goðafræði og ímyndina af Father Time. En persóna hans hefur þróast í gegnum 

bækurnar eins og sögupersónur eiga til að gera. Í þessum kafla verður skoðað hvernig 

Dauðinn birtist í bókum Pratchetts, útlit hans, persóna, fjölskylda og aðstoðarmenn 

hans og „veröld dauðans“. Um leið verður skoðað hvernig Pratchett leikur sér að 

heimildum og væntingum okkar, byggðar á þjóðfræðilegri þekkingu okkar. 

Dauðinn kemur fyrst fram í fyrstu bókinni um Discworld, The Colour of Magic. Í 

bókinni sér galdrakarlinn Rincewind Dauðann fyrst og er hann kynntur með eftirfarandi 

orðum: „It had to be Death. No-one else went around with empty eye sockets and, of 

course, the scythe over one shoulder was another clue“ (Pratchett, 1985:77). Einkennin 

eru augljós: hér eru bæði ljárinn og beinagrindin. En hann er strax aðeins öðruvísi en við 

þekkjum. Hann hefur tilfinningar, eins og Pratchett bendir á nokkrum setningum 

seinna: „Death, insofar as it was possible in a face with no movable features, looked 

surprised“ (Pratchett, 1985:77). Ljóst er að þessi Dauði hefur líka persónuleika og að 

Pratchett sé að beita „hvað ef“ nálguninni (sjá kafla 2.1): s.s. ef Dauðinn hefði 

persónuleika, hvers konar persóna myndi hann vera (vandamál hvað persónuleika hans 

varðar verða rædd betur í kafla 6.2.). 

5.1. Útlit 

Eins og kemur fram hér að framan birtist Dauði Discworld sem beinagrind eins og flestar 

persónugervingar af Dauðanum gera í dag í heimi okkar (sjá kafla 4.2 og 4.3). 

Samkvæmt Folklore of Discworld reyndi Dauðinn til að byrja með að gera öllum 

mannlegum verum til geðs með útliti sínu, dvergum, álfum og öðrum verum þar með 

talið. Dauðinn virðist þannig hafa ýmsar birtingarmyndir í gegnum söguna sem 

byggðust á hinum mörgum myndum dauðans t.d. í goðafræði (Pratchett og Simpson, 

2014:481) Kom þó í ljós að ímyndir sumra samfélaga voru heldur sérstakar og ekki 
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auðveldar í framkvæmd. Í bókinni Pyramids kemur nútímaímynd Dauðans t.d. faraó 

Teppicymon XXVII á óvart: 

‘I understood that Death came as a three-headed giant scarab beetle,’ 
he said. [...] ‘I thought Death carried the Flail of Mercy and the 
Reaping Hook of Justice.’ [...] ‘Seems a bit silly [...] a giant beetle with 
arms. And the head of an ibis [...]’ (Pratchett, 1990a:68). 

Samkvæmt bókunum þegar Dauðinn gerði sér grein fyrir að enginn stöðluð ímynd var til 

sem hentaði öllum, ákvað hann að gera sjálfum sér til geðs. Beinin voru hvít og 

hreinlætisleg og svartur kuflinn var eitthvað sem honum líkaði vel við og var 

„acceptable everywhere, like the best credit cards“ (Pratchett, 1990a:69). 

En þrátt fyrir að andlit Dauðans í Discworld sé einungis hauskúpa er hún langt 

frá því að vera laus við svipbrigði, eins og vitnað er í hér að framan. Vissulega eru þó 

sum svipbrigði ekki á hans valdi, eins og endalaust bros hans: Bent er á að Dauðinn 

hefur verið ásakaður um að hæðast óviljandi að fólki án vilja hans (sjá Pratchett, 

1985:107). Þó að lýsingin í The Colour of Magic segi að augnatóftir hans séu tómar, 

virðist þó svo vera að „augu“ hans glói blá í sumum bókunum. Það kemur t.d. fram í 

bókunum The Last Continent (1999:278) þar sem þau lýsa upp þegar hann er að reyna 

að muna eitthvað og í Wyrd Sisters (1989:14) verða þau rauð í augnablik þegar kóngur 

segir að sér líki ekki við ketti. Nánar er svo farið í útlit augna hans og lit í Mort: „Deep 

within them, as though they were windows looking across the gulfs of space, were two 

tiny blue stars“ (Pratchett, 1988:23). Ljóðræn lýsing af þessu tagi gefur Dauðanum meiri 

dýpt og aldur og gefur líka meiri möguleika á húmor. 

5.2. Rödd 

Líkt og með augu Dauðans kemur rödd hans í bókum Pratchetts til með að vekja 

óttablandna hrifningu, ekki síst þegar henni er lýst á ljóðrænan hátt. Af skiljanlegum 

ástæðum er henni oftast líkt við jarðarfarir. Hún hljómar eins og „cemetery in 

midwinter“ (Pratchett, 1995b:263) eða „a voice like the dull toning of a funeral bell“ 

(Pratchett, 1985:204). Það kemur þó á móti að rödd hans íþyngir ekki alltaf eyrum fólks 

og á hún það til að smjúga inn í hausinn á fólki „without bothering to pass through 

[their] ears,“ eins og kemur fram í Mort (Pratchett, 1988:22). 
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Hvernig á svo að tákna svo sterka rödd að hún er sögð hafa þyngd á við akkeri? 

(Pratchett, 1985:107). Það gerir Pratchett með því að skrifa talmál Dauðans með 

hástöfum í Discworld bókum sínum. Hann er sá eini í bókunum sem talar á svo 

sérstakan máta. Tal flestra hinna reiðmanna heimsendis sem lifa einnig innan Discworld 

seríanna (Plága, Stríð og Hungursneyð eins og í Biblíunni: sjá kafla 4.1) er táknað með 

venjulegum bókstöfum fyrir utan Plágu í bókinni The Light Fantastic. Þar talar hann með 

skáletruðum stöfum, sem eiga að tákna „a breathy, wet voice, practically contagious all 

by itself“ (Pratchett, 1986:125).  

Þrátt fyrir að Dauðinn hafi þessa sérstöku skrift sem einkennir hann í bókunum 

(en stundum heyrist aðeins í honum) er ljóst að aðrar persónur geta fengið rödd hans 

að láni (ef þær þurfa að taka á sig hlutverk hans). Það virðist þannig vera að röddin 

fylgir starfinu frekar en persónunni. Þegar lærisveinn hans, Mort, tekur að sér hlutverk 

Dauðans um skeið í samannefndri bók, byrjar hann að tala eins og Dauðinn með 

hástöfum. Á sama tíma er Dauðinn að leita sér að nýrri vinnu sem kokkur á veitingastað 

og eftir að hafa yfirgefið upprunalegt starf sitt en þá breytist rödd hans nokkrum 

sinnum yfir í hið venjulega talmál (Pratchett, 1988:229). Susan Sto Helit, dóttir Morts og 

Ysabell, barnabarn Dauðans (sjá kafla 5.7), talar svo fyrir tilviljun eins og hann þegar 

hún kemur inn í ríki hans eftir að Dauðinn hverfur til að reyna að gleyma dauða dóttur 

sinnar í Soul Music. Hún talar einnig viljandi eins og Dauðinn þegar hún neyðist svo til 

að taka að sér starf hans um tíma (Pratchett, 1995a:104 og 118).  

Hástafir í bókunum standa þó ekki aðeins fyrir Dauðann. Í fyrstu bók seríanna, 

The Colour of Magic er djöfull sendur eftir Rincewind því að Dauðinn er upptekinn við 

að ganga um götur borgar sem er yfirtekin af plágu (Pratchett, 1985:284). 

Eftirtektarvert er að á meðan þessi djöfull leikur hlutverk Dauðans talar hann einnig 

með hástöfum eins og Dauðinn. Því er lesandi blekktur um sinn þar til hettan er tekin af 

honum og djöfullinn fer að tala venjulega. Eins og nefnt hefur verið áður virðist röddin 

fylgja starfi Dauðans.13 Svipað atvik gerist í bókinni Wintersmith (2006) en þar er 

                                                      
13 Áhugaverð undantekning á þessu er í bókinni Reaper Man. Þar birtist nýr Dauði til að taka við af 
þessum gamla sem gengur undir nafninu Bill Door. Þessi nýi Dauði talar ekki með hástöfum þess í stað er 
tal hans skáletrað og er augljóst að þrátt fyrir að gegna sama starfi eru þetta tvær gjörólíkar persónur 
(Pratchett, 1992a:228-231).  
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ferjumaður14 á leið í ríki hinna dauðu sem talar í hástöfum. Eina vísbendingin sem 

lesandi fær um hver þetta sé (fyrir utan röddina) er hettan sem felur andlit hans. Svo 

eru það fingur hans en þegar ferjumaðurinn slær þeim utan í prik hljóma þeir holir eða 

eins og teningar sem eru að skella á tréborði (Pratchett, 2010:341-352). Það ætti að 

vera augljóst að þetta er Dauðinn en það er aldrei staðfest og eru hástafirnir látnir 

nægja sem sönnun á því hver leynist undir hettunni. 

5.3. Persónuleiki 

Eins og bent var á hér að framan (sjá kafla 5.0), hefur Dauði Pratchetts tilfinningar og 

viðhorf, sem leika á þekkingu okkar af ímynd Dauðans í vestrænni menningu (og, með 

tíma, þekkingu okkar af Dauða Pratchetts í seríunni - enda fyrir marga lesendur er Dauði 

Pratchetts orðinn hluti af vestrænni menningu og þjóðfræði hennar). Hvað varðar 

persónuleika Dauðans má segja að hann sé frekar hrein og bein persóna. Hann sinnir 

starfi sínu af skyldurækni og segir sjálfur að „IF I HAD A FIRST NAME, ‘DUTY‘ WOULD BE 

MY MIDDLE NAME“ (Pratchett, 1997b:268). Þessi staðhæfing fellur þó um sjálfa sig þar 

sem hann segir þetta strax eftir að hann talar um hvað það sé skemmtilegt að taka á sig 

hlutverk Hogfather á jólum.15  

 Þrátt fyrir að undirstrika skyldu sína, á Dauðinn það til að láta sig hverfa af og til í 

bókum Pratchetts sem sýnir að hann er ekki alveg sáttur við starf sitt. Bækurnar í The 

Death Series fjalla oftar en ekki um þau frí sem hann tekur sér (ljóst er að honum finnst 

að hann þurfi að taka sér frí af og til eins og aðrir). Í Mort öðlast hann fremur mannlega 

eiginleika eftir að hafa ráðið lærling sem tekur að sér skyldur hans þegar hann fer í frí 

og verður kokkur. Bókin Soul Music fjallar svo um það þegar Dauðinn fer í burtu til þess 

að gleyma dauða dóttur sinnar, Ysabell, og tengdasonarins, Mort. Reaper Man segir svo 

frá því þegar Dauðinn er rekinn og líf hans á að taka enda (farið verður nánar í 

burtrekstur hans í kafla 6). Hann ákveður þá að nýta sér þann tíma sem hann á eftir og 

                                                      
14 Er augljóst að hér er verið að vísa í ferjumanninn Karon (Charon) í grískri goðafræði sem siglir með sálir 
hinna látnu yfir ánna Styx (Jobes, 1962:315). 
15 Hogfather er nokkurs konar jólasveinn Disksins. Eini munurinn er að hann er að hluta til villisvín og fær 
kjötbökur og sérrí frá börnum en ekki smákökur og mjólk (Pratchett, 1997b:110-111). 
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fer að vinna sem sláttumaður, enda lunkinn með ljáinn eins og Djöfulinn í mörgum 

þjóðsögum.16  

 Líkt og með útlit Dauðans í bókunum (sjá kafla 5.1) breytist persóna hans 

talsvert þegar líður á seríuna. Í The Colour of Magic var hann t.d. illskeyttari í starfi sínu 

en í síðari bókum. Hann pirraði sig auðveldlega á hlutum og sór þess eið að ná 

Rincewind hvað sem það kostaði en galdrakarlinn slapp oft frá honum (Pratchett, 

1985:145). Þegar kemur að The Last Continent (22. bók seríunnar) hefur viðhorf 

Dauðans til Rincewind breyst töluvert og hann er mun afslappaðri þegar þeir hittast á 

förnum vegi. Hann býður Rincewind meira að segja upp á rækjur á meðan þeir spjalla 

stuttlega (Pratchett, 1999:277-278).  

 Þegar kemur að bókinni Thief of Time, sem fjallar um það þegar tíminn á það á 

hættu að stöðvast, kemst Dauðinn að því að allt er breytingum háð og ekkert er meitlað 

í stein. Dauðinn leitar til hinna reiðmannanna, vegna þess að heimsendir er í nánd og þá 

er hefð fyrir því að þeir ríði út (eins og í Biblíunni). Þegar hann hittir þá aftur sér hann 

þær breytingar sem orðið hafa á þeim vegna viðhorfa þeirra sem trúa: 

To be human was to change, Death realized. The Horsemen . . . were 
horsemen. Men had wished upon them a certain shape, a certain 
form. [...] their shape had changed them. They would never be 
human, but they had caught aspects of humanity as though they were 
some kind of disease.  
Because the point was that nothing, nothing, had one aspect and one 
aspect alone. Men would envisage a being called Famine, but once 
they gave him arms and legs and eyes, that meant he had to have a 
brain. That meant he‘d think. And a brain can‘t think about plagues of 
locusts all the time.  
[...] Everything changed. 
THANK GOODNESS, thought Death, THAT I AM COMPLETELY 
UNCHANGED AND EXACTLY THE SAME AS I EVER WAS (Pratchett, 
2002b:277).17 

Dauðinn áttar sig á því að líkt og Hungursneyð sem eins og hann, getur hugsað en getur 

ekki einungis hugsað um hungur og ekkert annað, þá getur Dauði ekki hugsað einungis 

                                                      
16 Til samanburðar er hægt að sjá söguna „Túnið á Tindum“ í Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri rits. Jón 
Árnason, 1954-1961: II: 20-21. Þar slær Kölski túnið á bænum Tindum líkt og Dauðinn slær tún í Reaper 
Man. 
17 Staðhæfingin er auðvitað viðeigandi um þjóðtrú af hvaða formi sem er. 
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um dauðann alla daga. Hann, sem vera sköpuð af trú manna, er mannlegur.18 Þessi 

uppljómun Dauðans er svo sönnuð aftur og aftur í gegnum bækurnar (þar sem 

Pratchett notar „hvað ef“ nálgunina aftur, sjá kafla 2.1) þar sem hann leitar sér að 

nýjum upplifunum. En hægt er að segja að Dauðinn sem persóna virðist vera frekar 

stífur, frekar seinn að læra og er ekki góður að greina sjálfan sig.  

 Þessi galli hvað varðar sjálfsgreiningu kemur sérstaklega í ljós þegar Dauðinn 

ætlar sér að taka þátt í leikriti. Leikarinn sem á að leika Dauðann stingur upp á því að 

þar sem Dauðinn virðist kunna allar línurnar sé best að hann taki yfir hlutverkið. 

Dauðinn verður svo spenntur fyrir þessu að hann stígur lítinn dans.19 Þegar svo kemur 

að því að stíga á svið kemur einn lykil galli í ljós. Vanalega eru það einungis galdrakarlar 

og nornir sem sjá Dauðann, eins og kemur fram í bókinni Wyrd Sisters: „Death was 

seldom seen except by those of occult persuasion and his clients as well“ (Pratchett, 

1989:298). Samkvæmt Pratchett er það heilinn í venjulegu fólki sem kemur í veg fyrir að 

það sjái að Dauðinn sjálfur er nálægur þegar þau eru ekki dauðvona. Því kemur það flatt 

upp á Dauðann að stíga upp á svið þar sem allir eru að búast við að sjá Dauðann og 

hann er sjáanlegur öllum. Sviðsskrekkur tekur yfir og hann gleymir línunum sínum 

(Pratchett, 1989:297-299). 

Vert er svo að nefna annan mannlegan eiginleika sem Dauði Pratchetts hefur en 

það er klaufaskapur. Hann hefur t.d. endað á afturendanum eftir að hafa bæði runnið á 

klaka og smjöri (Pratchett, 1988:22 og 2002b:23). Síðan hefur hann grafist undir fjalli af 

bókum sem hann kallaði til sín og þurfti aðstoð til að losna undan þeim (Pratchett, 

1999:58-59). 

Ekki er hægt að segja að Dauðanum þyki vænt um marga hluti en kettir (sem 

Pratchett er sjálfur hrifinn af og hefur skrifað bók um20) virðast eiga sérstakan stað í 

huga hans. Ástæðan er að kettir, ólíkt venjulegu fólki og öðrum dýrum, virðast geta séð 

                                                      
18 Guðir Discworld eru líka skapaðir af trú, eins og kemur fram í bókinni Small Gods í veröld Pratchetts. 
Það þarf ekki mikla trú til að skapa lítinn guð, einungis stutta bæn eða vörðu til að þakka þeim öndum 
sem gætu verið í kring. Stundum eykst trúin á guðina og varðan verður að hofi og loks að höll fyrir guðinn 
sem verður stærri og meiri því fleiri sem trúa á hann (Pratchett, 1993:11). 
19 Eins og nefnt var í kafla 4.3 og er dauðinn nátengdur dansi og eru til margar myndir sem sýna hann 
bæði dansa og leika á hljóðfæri eins og í myndum Hans Holbeins. 
20 The Unadulterated Cat (2002) er bók um alvöru ketti sem éta mýs, fugla og heyra ísskápinn opnast 
hinum megin í húsinu. 
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Dauðann þegar hann er nálægur (Pratchett, 1985:78). Hann játar líka að stundum 

verður hann einstaklega reiður en það er t.d. þegar hann finnur poka af kettlingum sem 

hefur verið drekkt. Dauðinn er svo mjög nærgætinn þegar hann tekur sálir þeirra og 

setur þær varlega inn í kuflinn sinn (Pratchett, 1988:34-35). Ástúð hans sést sérstaklega 

vel þegar hann vinnur sem kokkur í Mort og tekur til skálar af mjólk og besta kjötið fyrir 

villikettina, sem hann klórar síðan á bak við eyrun. Slík ástúð er sjaldséð hjá honum. 

Líklegt er að einungis fjölskylda hans (sjá kafla 5.7), aðstoðarmenn og kettir, sjái þessa 

hlið hans, sem er falin á bak við áðurnefnda endalausa brosið hans.  

5.4. Húmor 

Pratchett er auðvitað þekktur fyrir húmor sinn og þetta á sérstaklega vel við síbrosandi 

Dauðann. Vissulega er hægt að spyrja hversu mikinn húmor Dauðinn getur haft. Það 

getur ekki verið mjög glaðlegt starf að sækja sálir hinna látnu. Samt sem áður tekst 

honum að vera það á einstakan máta og húmor hans er eðlilega svartur, eins og þegar 

hann sækir endurskoðandann, Topsy Lavish, og tilkynnir að þetta sé „the final 

accounting“ (Pratchett, 2008:99). Dauðinn játar svo að hann reynir að hafa rétt 

andrúmsloft í huga þegar hann sækir fólk. Hann gerir það sama í Maskerade (1995) 

þegar hann sækir sál í óperuna og stígur á svið í búningi sem hæfir umhverfinu: 

He wore red: a red suit with red lace, a red cloak, red shoes with ruby 
buckles, and a broad-brimmed red hat with a huge red feather. He 
even walked with a long red stick, bedecked with red ribbons 
(Pratchett, 1996:369). 

Áhugavert er að myndir Holbeins, sem voru nefndar í kafla 4.3, sýna Dauðann í 

allskonar búningum þegar hann kemur til fólks af ólíkum stéttum (Bätschmann og 

Griener, 1997:56-58). Eins og fjallað var um áður, virðist Dauðinn í bókum Pratchetts 

taka ýmis einkenni úr hugmyndinni um dans hinna dauðu (sjá kafla 4.3). 

Þrátt fyrir þetta, virðist svartur húmor Dauðans ekki virka alltaf, allavega virkar 

hann ekki þegar kemur að því að segja brandara. Rétt eftir andlát sitt er fólk yfirleitt 

ekki í réttu skapi fyrir brandara hans. Þetta kemur tvisvar fyrir í Men at Arms (1993). Í 

fyrra skiptið gerir hann tilraun til að segja „bank-bank“ brandara en trúðurinn sem hann 

er að sækja er annars hugar eftir að hafa verið myrtur; fyrir utan það er Dauðinn er ekki 

með brandarann alveg á hreinu (Pratchett, 1994:32). Í seinna skiptið reynir Dauðinn að 
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gera orðaleik um endurholdgun dvergsins Bjorn Hammerhock og segir: „SINCE YOU 

BELIEVE IN REINCARNATION ... YOU‘LL BE BJORN AGAIN.“ Þar sem dvergar í heimi 

Pratchetts eru þekktir fyrir að hafa takmarkaðan húmor fer þetta alveg fram hjá Bjorn 

(Pratchett, 1994:82-83). 

Svartur húmor Dauðans sést ef til vill líka þegar hann aðstoðar fólk sem er að 

gera eitthvað heimskulegt sem mun draga það til dauða, eins og þegar hann útvegar 

barþjóni eld í The Colour of Magic til þess að kveikja í barnum sínum (til að innheimta 

tryggingafé) (Pratchett, 1985:82). Svipað atvik á sér stað í Guards! Guards! (1989) þegar 

leynifélag sem hefur áður kallað fram dreka úr annarri vídd stendur saman í kuflum 

sínum. Enginn uppgötvar að Dauðinn er kominn í hópinn fyrr en of seint. Dæmigert fyrir 

húmor Dauðans er svo að hann óskar leynifélaginu til hamingju eftir að þeir eru allir 

drepnir af verunni sem þeir voru að reyna að kalla fram (Pratchett, 1990b:237-238). 

5.5. Ferðamáti 

Eins og bent var á í kafla 5.4, virðist Dauðinn hafa meiri samúð með dýrum en með 

mannkyninu (sem hann hæðist stundum að). Sama viðhorf birtist í hegðun hans við 

reiðskjóta sinn sem hann notar til að ferðast út um allan Diskinn, eins og Dauðinn í 

Jóhannesarbók. Hesturinn er hvítur21 og er að öllu leyti eins og venjulegur hestur. Það 

sem kemur manni á óvart er að hann heitir hinu óviðeigandi nafn, „Binky“, en það er 

nafn sem myndi frekar hæfa smáhundi en hesti Dauðans. Samkvæmt Folklore of 

Discworld, var Dauði Disksins ekki hrifinn af þeim listamönnum sem vildu gera hestinn 

hans að horaðri og illa kembdri bikkju (Pratchett og Simpson, 2014:482). Í bókinni 

Moving Pictures (1990) er ein sál undrandi þegar hann sér hvernig reiðskjóta Dauðinn 

hefur valið sér: „Deccan was surprised to see that it left hoofprints in the sand. He‘d 

have expected sparks, or at least fused rock“ (Pratchett, 1991:15). Samkvæmt 

bókunum hafði Dauðinn áður prófað að ríða yfirnáttúrulegum hesti sem var beinagrind 

en honum fannst það mjög óhentugt: bein voru alltaf að detta af (Pratchett, 1988:46). 

Hann komst einnig að því að hestur sem stóð í ljósum logum átti það til að brenna niður 

hesthúsin. Því var Binky hentugasti kosturinn (Pratchett, 1992a:17). Með þessu sést 

                                                      
21 Í kafla 4.1 var bent á að í ensku útgáfu Biblíunnar er reiðskjóta Dauðans lýst sem fölum (e. pale) sem 
gæti vel verið ástæðan fyrir því að hestur hans í Discworld er hvítur en ekki svartur eins og kufl Dauðans.  



  

35 

Pratchett aftur leika sér að væntingum lesenda sem eru byggðar á menningarlegum 

ímyndum og vantar oft rök um af hverju Dauðinn á að ríða yfirnáttúrulegum hesti. Hér 

birtist aftur „hvað ef“ hugsunarhátturinn (sjá kafla 2.1). 

 Annar ferðamáti Dauðans sem minnst er á í bókunum (sem Dauðinn tekur ekki 

viljugur og er ekki hrifinn af) er hin svo kallaða „Rite of AshkEnte“ (sem á ef til vill rætur 

í gamalli þjóðtrú að hægt var að særa anda eða djöfulinn að sér22). Athöfnin sem er 

notuð til að kalla Dauðann til sín er framkvæmd nokkrum sinnum af galdrakörlunum í 

Discworld þegar þeir þurfa að vita eitthvað sem aðeins Dauðinn veit. Vandamálið er að 

tímasetning athafnarinnar á það til að trufla Dauðann þegar hann er í miðju kafi annars 

staðar. Eitt skiptið er hann á grímuballi og mættir með pinnamat (Pratchett, 1986:34). 

Stundum mætir staðgengill hans í staðinn ef Dauðinn er ekki að sinna starfi sínu, eins og 

í Soul Music þegar barnabarn hans, Susan, birtist (Pratchett, 1995a:282-283) og í Mort 

þegar Mort er kallaður en birtist þó ekki (sjá Pratchett, 1988:273-276).  

5.6. Heimili 

Eins og bent var á í kafla 4.1, er í flestum trúarbrögðum til ríki þar sem hinir látnu búa 

eftir dauða. Það sama á við í Discworld, að því leyti að Dauðinn eins og aðrar persónur á 

heimili. Hérna líkt og með Binky sjáum við Pratchett leika sér að væntingum okkar 

byggðar á þjóðfræðilegri þekkingu okkar. Fyrstu lýsingarnar á húsi Dauðans birtast í 

Mort og eru þær mun viðameiri en í öðrum bókum. Hér kemur fram að svefnherbergi 

hans er (fyrirsjáanlega) skreytt í svörtu og fjólubláu, enda virðast þeir vera helstu litirnir 

innan heimilis Dauðans (Pratchett, 1988:39). Á fyrstu hæð hússins kemur í ljós:  

[A]n entrance hall full of doors. There were a lot of funeral drapes 
here, and a grandfather clock with a tick like the heartbeat of a 
mountain. There was an umbrella stand beside it. 
It had a scythe in it. 
[The doors] looked important. Their arches were carved in the now-
familiar bones motif (Pratchett, 1988:40).  

Það er líka bókasafn í húsinu en ólíkt venjulegum bókasöfnum er enn verið að skrifa 

þær bækur sem eru í hillunum, þar sem hver bók er líf einnar manneskju. Skriftin byrjar 

                                                      
22 Sjá t.d. söguna „Jóhann Fást“ (Faust) og „Galdra-Loftur“ í Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri rits. Jón 
Árnason 1954-1961: II: 22, og I: 572-575 til samanburðar. 
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þegar menn fæðast og endar þegar þau deyja (Pratchett, 1988:68-69).23 Þar að auki er 

annað herbergi fullt af stundaglösum sem telja niður líf fólks. Hvert glass er merkt með 

nafni og eru þau í öllum stærðum og gerðum. Þegar sandurinn klárast fer Dauðinn og 

nær í eigandann (Pratchett, 1988:239-240).24  

 Þrátt fyrir að ná í sálir fólks er vert að nefna að ólíkt Hel sem fær yfirráð yfir 

hinum dauðu eins og nefnt var í kafla 4.1 þá búa sálirnar ekki með Dauðanum. Í staðinn 

leiðir hann fólk að eyðimörk sem þau eiga að ganga yfir, í átt að ónefndum áfangastað 

(sjá kafla 6.2). Ekki fara þó allir yfir eyðimörkina þar sem endurholdgun getur átt sér 

stað ef fólk trúir því og vill það nógu mikið (sjá kafla 5.4 ásamt bókum Pratchetts, Equal 

Rites [1987], 1987:17 og The Truth [2000], 2001:399).  

 Garðurinn í kringum hús Dauðans er svo svartur, með svört tré, svörtum eplum 

og svörtu grasi. Einnig er tjörn með hvítum fiskum syndandi um og eru vatnaliljurnar á 

tjörninni svartar eins og flest annað. Samkvæmt Mort skapaði Dauðinn garðinn fyrir 

dóttur sína, Ysabell (sjá næsta kafla), eða öllu heldur afritaði hann garðinn og tjörnina. 

Það er vegna þess að Dauðinn getur ekki skapað neitt upprunalegt; hann þarf að hafa 

séð það áður (Pratchett, 1988:144-145). Ljóst er að hann er enginn guð.  

5.7. Fjölskylda og vinir 

Ólíkt Dauðanum í öðrum heimildum, en ef til vill svipað og Djöfullinn í þjóðsögum (sem 

á stundum ömmu, móður og konu25), á Dauðinn í Discworld fjölskyldu (enda á hann að 

vera mannlegur, eins og minnst var á í kafla 5.3: Ysabell, Mort og Susan hafa verið 

nefnd stuttlega áður í fyrri köflum). Eins og kom fram í kafla 5.6 getur Dauðinn í 

Discworld ekki skapað. Má ætla að það eigi við um börn jafnt og hluti. Því ættleiddi 

Dauðinn Ysabell eftir að foreldrar hennar dóu þegar hún var ung. Ysabell heldur að það 

sé ekki vegna þess að hann vorkenndi henni. Hún segir: „He never feels anything [...] 

he‘s got nothing to feel with [...] He probably thought sorry for me“ (Pratchett, 

1988:146). Þrátt fyrir það þykir henni vænt um Dauðann og það er gagnkvæmt. Dauði 

                                                      
23 Hægt er að líkja þessum bókum við töfralista jólasveinsins (e. Santa Claus) en listinn inniheldur nöfn 
allra góðu og vondu barnanna sem jólasveinninn heimsækir á jólanótt. 
24 Líklega er þetta bein tenging við Father Time sem gengur um með stundaglas, teljandi niður sekúndur 
fólks (sjá kafla 4.4 um Father Time). 
25 Sjá greinina „The Devil’s Grandmother“ eftir Isabel Cushman Chamberlain. 
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hennar og eiginmanns hennar, Mort, (í Soul Music) hefur það mikil áhrif á Dauðann að 

hann tekur sér frí til að reyna að gleyma (eitthvað sem er sérstaklega erfitt fyrir mann 

sem gleymir engu) (sjá Pratchett, 1995a:29 og 125).  

 Susan, sem birtist fyrst í Soul Music, er eina „barnabarn“ Dauðans og til að 

minnast hennar hefur hann á skrifborðinu hjá sér bolla frá henni sem á stendur að hann 

sé „The World‘s Greatest Grandad“.26 Er bollinn það eina sem er í lit inni á skrifstofunni 

(Pratchett, 2002b:13). Susan hefur greinilega fengið í arf nokkuð af einkennum Dauðans 

(þó að hún sé ekki blóðskyld honum), s.s. ósýnileika og rödd hans, sem hún notar til að 

hjálpa honum þegar á þarf að halda. Hún vill þó ekkert með starf hans hafa þar sem hún 

tók starf sem kennslukona, þar sem hún leitast eftir að vera „her Own Person and 

holding a Real Job“ (Pratchett, 1997b:14) þrátt fyrir sérkennileg fjölskyldutengsl hennar. 

Þrátt fyrir það á Dauðinn alltaf auðvelt með að sannfæra Susan um að hjálpa sér þegar 

mikið er í húfi, eins og í áðurnefndri Thief of Time (Pratchett, 2002b:105). Eftir dauða 

foreldra hennar er hún ein af þeim fáu í heiminum sem Dauðinn treystir og þykir 

honum afar vænt um hana á sinn hátt.  

 Auk Ysabell, Mort og Susan, er Alberto Malich meðal þeirra fáu sem eru nánir 

Dauðanum. Hann er nokkurs konar þjónn Dauðans og gegnir nafninu Albert.27 Hann var 

eitt sinn voldugur galdramaður og endaði fyrir slysni í heimkynnum Dauðans þegar 

hann fór með Rite of AshkEnte (sjá kafla 5.5) aftur á bak (Pratchett, 1988:214). 

Samband þeirra er ekki beint vinátta og er líklegast best útskýrð sem svo: 

[Albert] seemed to act as though the house really belonged to him 
and its owner was just a passing guest, something to be tolerated [...] 
Death put up with it too, as though he and Albert had said everything 
that needed to be said a long time ago and were simply content, now, 
to get on with their jobs with the minimum of inconvenience all round 
(Pratchett, 1988:54). 

Það má segja að samband þeirra mætti vera betra en það leit út fyrir í upphafi þrátt 

fyrir allt.  

                                                      
26 Hér aftur sjáum við hvernig Pratchett leikur á væntingar okkar til að vekja hlátur með aðferð sem 
Arthur Koestler (í bók sinni Act of Creation (1964)) kallar „bisociation“ þar sem tveim ólíkum myndum er 
teflt saman (Koestler, 1989:35-36). 
27 Nafnið minnir okkur á aðra fræga þjóna í vestrænni menningu eins og Jeeves í bókum Wodehouse; 
Alfred í Batman seríunni; og Baldrick í Blackadder seríunni á BBC.  
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5.8. Viðbætur Pratchetts 

Eins og sést fyrir ofan, hefur Terry Pratchett í Discworld bókum sínum reglulega tekið 

það hefðbundna og blandað því saman við hið óhefðbundna þegar kemur að 

persónusköpun Dauðans. Eins og bent var á í 4. kafla, varð til í vestrænni menningu vel 

þekkt persónugerving af Dauðanum sem tók á sig form beinagrindar í kufli og með ljá 

(undir áhrifum frá Father Time). Dauði Pratchetts byggist á þessari ímynd en hann hagar 

sér engan veginn eins og mætti halda. Þess vegna vekur hann upp hlátur meðal 

lesenda. 

Eins og hefur verið sýnt fram á hér, sinnir Dauðinn skyldum sínum (eins og góður 

húsvörður eða bílageymsluvörður) og er greinilega góður í sínu starfi að mestu leyti. 

Það sem kemur okkur á óvart er stífleiki og klaufaskapur hans, ást hans á köttum, 

svartur húmor hans og önnur mannleg mistök. Í stuttu máli eru það mannlegir 

eiginleikar sem gera Dauða Discworld sérstakan, fyndinn og vinsælan meðal lesenda.  

Sams konar nálgun sést þegar að Dauðinn dansar (eins og hann gerir svo oft í 

myndunum af Dans Macabre (sjá kafla 4.3). Hér notar Pratchett aftur „hvað ef“ 

aðferðinni og bætir raunsæi og hinu mannlega við þekkta menningarlega ímynd, vegna 

þess að dans Dauðans í Discworld er ekki virðulegur dans. Samt í Reaper Man dansar 

hann allskonar dansa, þar á meðal tangó og fleiri hraðskreiða og orkumikla dansa, sem 

Pratchett lýsir á eftirfarandi hátt: „A high-speed fusillade of hollow snapping noises 

suddenly kept time with the music. ‘Who‘s playing the maracas?‘ Death grinned. 

MARACAS? I DON‘T NEED . . . MARACAS“ (Pratchett, 1992a:277).  

5.9. Hlutverk Dauðans sem Memento Mori í Discworld. 

Eins og við vitum er Dauðinn alltaf til staðar og síendurteknar birtingar hans í flestum 

bókum Pratchetts um Discworld undirstrika það. Dauðinn er hinn heilagi sannleikur. 

Enginn sleppur undan honum. Hann kemur og nær í þig, hver sem þú ert, hvar sem þú 

ert, hvert sem þú ferð og hvað sem þú reynir að gera til að blekkja eða fela þig fyrir 

honum. Hægt er því að segja að Dauðinn í bókunum um Discworld virkar þannig sem 
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Memento Mori eins og hann gerir í myndum Hans Holbeins (sjá kafla 4.3).28 Hann er 

áminning um að allir eru dauðlegir.  

Rödd hans virkar einnig sem Memento Mori ein og sér. Taka má sem dæmi um 

það í lok bókarinnar Witches Abroad þegar Dauðinn kemur fyrst til leiks. Eins og nefnt 

var í kafla 5.2 er Dauðinn sá eini sem hefur rödd sem er alltaf táknuð með hástöfum. Því 

veit lesandi hver þetta er í raun þegar þátttakanda í kjötkveðjuhátíð (samanber Día de 

Muertos í kafla 4.2) er réttur drykkur og hann þakkar fyrir sig sem svo: „THANK YOU“ 

(Pratchett, 1992b:259). Þannig veit lesandi að einhver mun deyja von bráðar því 

Dauðinn er kominn til að sækja sál hans.  

                                                      
28 Lauslega þýtt af latnesku er Memento Mori „mundu þú munt deyja.“ Þetta er hlutur eða texti sem á að 
minna á hin óumflýjanlega dauðleika manna. Megin ímynd Memento Mori er oft rotnandi lík eða 
hauskúpa. Tilgangur þessa er ekki endilega til að hræða, heldur til að minna fólk á að lifa lífinu á 
sómasamlegan hátt, eða skemmta sér meira því það er enginn tími til þess eftir dauða (Lindahl, Lindow 
og McNamara, 2000:650-651). 
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6. Hlutverk Dauðans í ævintýrum Terry Pratchetts 

6.0. Inngangur 

Eins og minnst var á í upphafi, má flokka Discworld bækur Terry Pratchetts sem 

fantasíubókmenntir en þær eiga það til að vísa í þjóðtrú og verur úr þjóðsögum, bæði úr 

sögnum og ævintýrum. En auk þess styðjast fantasíu bókmenntir líka við form ævintýra, 

eins og sést þegar maður ber saman uppbyggingu verka eins og The Hobbit (1937) og 

The Lord of the Rings (1954-1966) við uppbygginguna (e. morphology) á rússnesku 

ævintýrunum sem rússneski þjóðfræðingurinn Vladimir Propp lagði fram í verki sínu 

Morphology of the Folktale. Því er góð ástæða til að skoða verk Pratchetts út frá 

kenningum Propps og ekki síst út frá hinu svokallaða „hlutverki“ sem mismunandi 

persónur í sögunum leika í söguþræðinum. Í þessum kafla verður þannig haldið áfram 

við að skoða „hlutverk“ Dauðans í bókunum og Discworld sem heild. 

6.1. Kenningar V. Propp um ævintýri 

Eins og bent var á að framan snúast kenningar Vladimir Propp um atburðarás ævintýra 

og í hvaða röð atburðir gerast. Propp skipti ævintýrunum upp í 31 frásagnarlið sem 

koma fram í sömu röð innan ævintýra (Propp, 1990:25). Hann bætir við að jafnvel þótt 

allir frásagnarliðirnir komi ekki fram í sögunni birtast þeir alltaf í sömu röð. Það er hægt 

að skipta þessum liðum upp í fjóra flokka. 

Í stuttu máli segir Propp að ævintýri byrji oft á því að hetja sögunnar brýtur boð 

eða bönn (Propp, 1990:26-30). Við það verður einhvers konar skortur til í lífi hans þegar 

illvirki ævintýrisins stelur einhverju eða hótar ódæðisverkum af einhverju tagi. Þetta 

leiðir til þess að hetjan leggur af stað í för sína til að leiðrétta það sem farið hefur 

úrskeiðis í formi leitanda. Hann getur þó líka tekið á sig hlutverk fórnarlambs ef hann er 

rekinn að heiman (Propp, 1990:30-39). Á leiðinni hittir hetjan persónu sem getur 

aðstoðað hann (hjálpari). Hjálparinn leggur prófraunir eða þrautir fyrir hetjuna til að sjá 

hvort hún sé aðstoðarinnar verðug. Ef hetjan stenst prófið býður hjálparinn henni lausn 

á vanda sínum í formi hlutar sem gæddur er einhverri yfirnáttúru eða hann gefur góð 

ráð. Það verður til þess að hetjan kemst á leiðarenda sem er oft í öðru ríki eða heimi. 

Þar tekst hetjan á við illvirkjann og sigrar hann að lokum og finnur það sem hún leitaði 
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að (Propp, 1990:39-55). Í lok ævintýrisins, kemst hetjan heim til sín og sagan fær 

hamingjusaman enda (Propp, 1990:55-65). 

Eins og áður var fjallað um að framan, bendir Propp á ýmis „hlutverk“ sem koma 

reglulega fram í ævintýrum: Hetjan (sem er annaðhvort leitandi eða fórnarlamb), 

illvirkinn og svo hjálparinn. Í næstu köflum mun hlutverk Dauðans í bókunum verða 

skoðað nánar út frá þessum hlutverkum. Þær bækur þar sem Dauðinn er í hlutverki 

„hetjunnar“ verða gerð sérlega góð skil (þ.e. í Thief of Time og Reaper Man). Í þeim 

bókum verður athugað hvers konar hetja hann er (leitandi eða fórnarlamb), og hvernig 

söguþráðurinn leikur sér að ævintýraforminu, eins og Pratchett leikur sér oft með 

þekkta þjóðtrú og þjóðsagnaminni til að vekja hlátur lesenda. Hvers konar ævintýri eru 

Dauðabækurnar og hvað segir það okkur um hlutverk Dauðans í bókunum? 

6.2. Dauðinn í hlutverki hjálparhellu í bókunum  

Eins og bent var á í kafla 5, er Dauðinn frekar stöðug persóna í seríunni. Hann gerir 

tiltölulega lítið óvænt og sinnir skyldum sínum vel. Það er einungis í þeim bókum þar 

sem hann er titlaður aðalpersónan sem hann fer virkilega út af sporinu. Á heildina litið 

er hann einhvers konar Memento Mori fyrir fólkið í Discworld (sjá kafla 5.9).  

Einstöku sinnum bregður Dauði Discworld sér þó í önnur hlutverk en að taka 

sálir (sem nokkurs konar yfirnáttúrlegur utanaðkomandi „hjálpari“29) jafnvel þótt hann 

komi söguþræðinum lítið sem ekkert við. Helst væri að nefna þegar hann birtist í 

Witches Abroad og Small Gods. Í fyrri bókinni birtist hann sem ráðgjafi þegar hann gefur 

tveimur nornum, Granny Weatherwax og systur hennar, sama ráð þegar þær festast 

inni í spegli í sitt hvoru lagi.30 Báðar spyrja þær hann hvenær þær komist út og Dauðinn 

segir þeim að þær geti sloppið þegar þær finni réttu ímynd sína af þeim þúsundum sem 

endurspeglast af þeim þarna inni. Önnur systirin hleypur af stað í leit að ímynd sinni en 

                                                      
29 Í flestum tilfellum er hann vissulega e.k. „andhjálpari“ að því leyti að hann aðstoðar ekki hetjuna við að 
ljúka verkefni sínu, heldur leiðir hann annað fólk í næsta heim, í annars konar leiðarlok. Segja má að hann 
sé stjórnandi síðustu vígsluathafnar manna (e. Rite of Passage: sbr. van Gennep, 1960:3). 
30 Vert er að nefna að Dauðinn virðist hér stíga inn í spegilinn og því taka að sér hlutverk spegilsanda úr 
ævintýrinu „Mjallhvíti“ sem talar og aðstoðar stjúpmóður hennar að finna hana (Grimm, 2003:181-188) 
(Sjá einnig til samanburðar „Sagan af Vilfríði og Völu systur hennar“ í Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri rits. 
Jón Árnason 1954-1961: V: 1-4). 
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Granny Weatherwax áttar sig á að hún sjálf er hin rétta ímynd af sjálfri sér og kemst því 

út (Pratchett, 1992b:352-356).31 Svipað gerist í Small Gods þar sem Dauðinn leiðir þrjá 

ólíka menn að stórri eyðimörk eftir andlát þeirra, eyðimörk sem þeir eiga að ganga yfir 

til að komast á leiðarenda, hver sem hann verður. Þegar spurt er um hvað sé á enda 

eyðimerkurinnar er svarið einfaldlega að þeirra bíði dómur. Viðbrögð þeirra eru aftur 

mismunandi. Sá fyrsti, sem er hermaður, leggur af stað með því hugarfari að hann hafi 

gengið yfir eyðimerkur áður og komist af. Næsti, sem er yfirmaður Quisition, sem er 

hægt að líkja við spænska rannsóknarréttinn, hreyfist ekki vegna þess hann óttast 

einsemdina (Pratchett, 1993:100 og 379-380). Sá þriðji, Brutha, er nokkurskonar 

munkurog þegar hann sér eyðimörkina verður hann forvitinn og spyr Dauðann:  

‘And what is at the end of the desert?‘ 
JUDGEMENT. 
Brutha considered this. 
‘Which end?‘ 
Death grinned and stepped aside.  
(Pratchett, 1993:380). 

Svar Dauðans er hægt að túlka sem staðfestingu fyrir Brutha um að dómurinn byrji þar 

sem þeir standa. Gefið er í skyn að það sé enginn til að dæma nema þú sjálfur: „You 

must face and accept Judgement, the Judgement you pass on yourself in the light of 

clear self-knowledge and accurate memory“ (Pratchett og Simpson, 2014:492).  

Í þessum sögum fellur Dauðinn vel inn í frásagnarliði Propps, þar sem hann 

hefur tekið upp hlutverk sem nokkurs konar hjálparhella.32 Frásögnin passar vel við 12. 

frásagnarlið Propps: „THE HERO IS TESTED, INTERROGATED, ATTACKED, ETC., WHICH 

PREPARES THE WAY FOR HIS RECEIVING EITHER A MAGICAL AGENT OR HELPER“ (Propp, 

1990:39). Árangur Granny Weatherwax, hermannsins og munksins passar svo við 15. 

frásagnarlið Propps: „THE HERO IS TRANSFERRED, DELIVERED, OR LED TO THE 

WHEREABOUTS OF AN OBJECT OF SEARCH“ (Propp, 1990:50). 

                                                      
31 Þetta minnir okkur á algeng minni úr ævintýrum, þá helst ævintýragerðina ATU 480D: Tales of Kind and 
Unkind Girls (Uther, 2004: I: 284). Það er þegar tvær systur bregðast við ástandi á mismunandi hátt. 
Annari er refsað en hin, sem bregst rétt við, er verðlaunuð og kemst á leiðarenda. 
32 Hlutverkið „Hjálparhella“ birtist líka í byggingunni fyrir goðsögur, „A Hero‘s Journey“ eftir Joseph 
Campbell í The Hero with a Thousand Faces (Campbell, 1956:69-77 og 245-246). 
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Nefnt var hér að ofan að Dauðinn er oftast einhverskonar „hjálpari“ og falla 

áðurnefnd dæmi undir þá greiningu. Þrátt fyrir að hann sé ekki endilega velkominn þá 

er Dauðinn nauðsynlegur á margan hátt. Starf hans er greinilega ekki eins einhæft og 

mætti halda en það felur ekki alltaf í sér að taka sálir fólks yfir á næsta stig. Hann er 

vitur og gefur fólki upplýsingar og hjálpar því stundum að skilja hvað það eigi að gera 

næst, eins og hann gerir með systurnar tvær í speglinum. Ef ekki væri fyrir návist hans 

stæðu margir í stað þegar þeirra tími kemur í staðinn fyrir að halda áfram.  

6.3. Dauðinn sem ævintýrahetja 

Eins og bent var á í kafla 1.3 fjalla nokkrar bækur um Dauðann sjálfan. Nokkrar lýsa 

þeim áhrifum sem Diskurinn verður fyrir þegar Dauðinn, eða önnur yfirnáttúruleg 

persóna (sjá kafla 6.4), hverfur og enginn tekur við starfi hans. Besta dæmið má finna í 

Reaper Man, sem er önnur bók innan The Death Series. Sagan fjallar um afleiðingar þess 

að Dauðinn er rekinn úr starfi sínu vegna vðhorfa æðri afla um að heimsöfl eins og 

dauði og þyngdarafl og tími eigi ekki að hafa persónuleika, tilfinningar og viðhorf. Í 

stuttu máli var Dauðinn orðinn of mannlegur. Þessum æðri öflum er lýst sem svo: 

Three grey figures floated just above it. Exactly what they were can‘t 
be described in normal language. Some people might call them 
cherubs, although there was nothing rosy-cheeked about them. They 
might be numbered among those who see to it that gravity operates 
and that time stays seperate from space. Call them auditors. Auditors 
of reality (Pratchett, 1992a:6). 

Þessir endurskoðendur raunveruleikans eru ekki hrifnir af hugsandi lífverum og 

ímyndunarafli þeirra. Þeim finnst það koma í veg fyrir afkastagetu alheimsins 

(Pratchett, 1997b:365). Samkvæmt þeim: „To become a personality is to end“ 

(Pratchett, 1992a:7).33  

 Þegar Dauðinn er rekinn fær hann ákveðinn tíma til að lifa og ákveður að eyða 

honum í stað þess að vinna vinnuna sína þar til nýr dauði skýtur upp kollinum. Sagan 

fylgir mynstri ævintýra að því leyti að hetjan (Dauðinn) hefur týnt einhverju (hetja sem 

                                                      
33 Þessu má ef til vill líkja við fall mannsins í Kristinni trú, en þar Guð bannaði Adam að borða af 
skilningstré góðs og ills „því jafnskjótt og þú etur af því, skalt þú vissulega deyja“ (Biblían: Gamla 
Testamentið, 1981:2-3, 2. kafli, I. Mósebók). Um leið og menn höfðu skilning á hinu góða og illa þróuðu 
þau með sér persónuleika og í stað þess að þau fengu að lifa að eilífu sköpuðu þau dauðann. 
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fórnarlamb í þessu tilviki) og fer að heiman í leit að því sem hann hefur vantað: En það 

kemur í ljós að hann vantar bara venjulegt líf. Sem sláttumaður eignast hann það í 

stutta stund með fólki sem líkar vel við hann og kemur fram við hann eins og hvern 

annan. Í bókinni Thief of Time er hlutunum öðruvísi háttað. Þar leggur Dauðinn (sem 

leitandi hetja) út í heim til að finna hvað hefur komið fyrir framtíðina sem allt í einu á að 

enda næsta miðvikudag (Pratchett, 2002b:104). Þar er hann ekki rekinn frá starfi sínu 

og þrátt fyrir að taka að sér hlutverk hetjunnar (ásamt barnabarni sínu, Susan, sjá kafla 

5.7) sinnir hann líka skyldum sínum ásamt því að búa sig undir heimsendi þar sem hann 

á að ríða út með hinum reiðmönnum heimsendis (sjá kafla 4.1). En þegar kemur að 

enda heimsins brýtur Dauðinn í bága við það sem segir í Biblíunni. Í stað þess að ríða á 

móti mannkyninu snýst hann gegn endurskoðendum raunveruleikans sem eru ábyrgir 

fyrir yfirvofandi heimsendi (Pratchett, 2002b:372). Þannig fylgir hann frásagnarliðum 

Propps í Thief of Time þar sem hetjan berst við og sigrar óvin sinn (Propp, 1990:51-52). 

 En Pratchett á það til að snúa ævintýraforminu á haus þrátt fyrir að fylgja því 

eftir í grófum dráttum. Dauðinn kemur vissulega heim í Reaper Man en hann hefur ekki 

fengið sér eiginkonu eða ríki eða nein verðlaun önnur en það að halda starfi sínu. Sem 

fórnarlamb yfirgefur hann ríki sitt viljugur í stað þess að vera rekinn í burtu. Hann 

kemur svo heim í lok sögunnar og uppgötvar að það er ekkert hefur breyst á 

yfirborðinu. Þó er ögn meiri skilningur, og kannski örlítil samúð, til staðar eftir tíma hans 

með mönnunum sem dauðleg vera. Líkir Dauðinn sér þá við sláttumann þegar hann 

segir að Dauðanum megi ekki vera sama um sálir þeirra sem hann sækir því: „WHAT 

CAN THE HARVEST HOPE FOR, IF NOT FOR THE CARE OF THE REAPER MAN?“ (Pratchett, 

1992a:264). 

6.4. Mikilvægi Dauðans 

Brotthvarf Dauðans í áðurnefndri bók (Reaper Man) skapar ringulreið, sem er einna 

best útskýrð í Hogfather, þar sem Dauðinn tekur á sig hlutverk Hogfather sem hefur 

horfið vegna þess að enginn trúði á hann lengur. Í þeirri bók kemur upp sama vandamál 

og í Reaper Man þegar mikilvæg heimspersóna hverfur frá störfum á einn eða annan 

hátt. Eins og stendur í Hogfather:  
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+++ The Amiount Of Belief In The World Must Be Subject To An Upper 
Limit [...] Creatures Have Appeared That Were Once Believed In [...] 
They Disappeared Because They Were Not Believed In [...] It Follows 
That If A Major Focus Of Belief Is Removed, There Will Be Spare Belief 
+++ (Pratchett, 1997b:288). 

Hugmyndin, sem er einnig tekin fyrir í Small Gods, er hægt að tengja við kenningu 

George M. Foster um „the image of limited goods“. Kenningin byggist á þeirri þjóðtrú 

að það sé til takmarkað magn af öllu, s.s. virðingu, heilsu og ást og er engin leið að auka 

magn þess sem til er, einungis er hægt að skipta því sem til er jafnt á milli þeirra sem að 

þarfnast þess (Foster, 1965:296). Hugmyndin í bókum Pratchetts er að það sé 

takmarkað magn af trú. Þegar menn hætta að trúa á guð eða yfirnáttúrulega veru, 

hverfur hann, en um leið skapast tómarými og ringulreið. Það sama gerist þegar 

persóna eins og Dauðinn hverfur sjálfviljugur.  

 Á sama hátt þegar vantar annan helming af heild þá fer allt úr skorðum. Líf og 

dauði fara saman hönd í hönd og þegar Dauðinn hverfur flæðir lífið út um allt, eins og í 

Reaper Man, þar sem það hefur ekki lengur samastað eins og þegar dauði á sér stað: 

A great formless cloud of Life drifted across the Discworld, like water 
building up behind a dam when the sluice gates are shut. With no 
Death to take the life force away when it was finished with, it had 
nowhere else to go. 
Here and there it earthed itself in random poltergeist activity, like 
flickers of summer lightning before a big storm (Pratchett, 1992a:70). 

Sama hugsun er á bak við atburðina í Reaper Man þar sem „auka“ líf manna svífur um 

eftir andlát og þarf að komast eitthvert. Dauðinn hefði átt að sækja þetta líf en hann er 

ekki lengur til staðar (sjá m.a. Pratchett, 1992a:213-15).  

Bækurnar þar sem Dauðinn hverfur úr heimi Disksins undirstrika hversu 

mikilvægur hann er í raun og veru bæði fyrir Discworld og veröld lesenda. Hann er í 

rauninni mikilvægasti hlekkurinn í lífskeðjunni og heldur röð og reglu í hringrás lífsins. 

Segja má að Dauðinn bæði sem sem leitandi „hetja“ og sem „fórnarlamb“ uppgötvi að 

veröldin sem heild þarf hann sem „hjálpara“ til að komast á leiðarenda í ævintýri lífsins. 

Eins og sagt er í kvikmyndinni Troy (2004), guðirnir öfunda mennina vegna þess að þeir 

eru dauðlegir. Lífið verður mun fallegra þegar maður veit að ekkert er óendanlegt 

(Rathbun, Wilson og Petersen, 2004).  
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Lokaorð 

Það eru orð með sönnu að ekkert er óendanlegt en Terry Pratchett skrifaði sína síðustu 

bók árið 2015 stuttu fyrir dauða sinn. Hann lést seinna á því ári. Í þeirri bók, The 

Shepherd‘s Crown, hamrar Pratchett á boðskapnum þegar hann bindur enda á líf einna 

langlífustu persónu sinnar. Nornin Granny Weatherwax hefur verið aðalpersóna sex 

bóka innan seríunnar og ein þeirra vinsælustu meðal lesenda. Auðvitað kemur Dauðinn 

til hennar þegar hennar tími er kominn. Þau spjalla saman eins og gamlir vinir og tal 

þeirra snýst um allt hið góða sem Granny hefur gert fyrir fólkið í kringum sig. Hún hefur 

lifað góðu lífi samkvæmt Dauðanum: „A VERY GOOD LIFE LIVED INDEED [...] YOU HAVE 

LEFT THE WORLD MUCH BETTER THAN YOU FOUND IT, AND IF YOU ASK ME [...] 

NOBODY COULD DO ANY BETTER THAN THAT“ (Pratchett, 2015:36-38). Þarna er 

Dauðinn enn og aftur kominn í það hlutverk er hentar honum hvað best, sem hjálpari 

og Granny (sem kannski er hægt að segja endurspegli Pratchett og hans viðhorf til lífs 

og til Dauðans) kann að meta þessa hjálp hans og hlutverk hans á Discworld. Hún kallar 

hann vin sinn og hikar ekki þegar kemur að því að fara loksins með honum. 

 Persónugerving Dauðans í bókum Pratchetts á rætur sínar að rekja í margar áttir 

eins og sýnt hefur verið fram á í þessari ritgerð. Fölur reiðskjóti hans kemur úr Biblíunni, 

sem og vinir hans, hinir reiðmenn heimsendis. Sú hugmynd að hann sé beinagrind 

kemur að öllum líkindum úr sögunni af dansi hina dauðu, þar sem beinagrindur ráða 

ríkjum og líka ef til vill frá Mexíkó, þar sem hauskúpur eru hluti af degi hinna dauðu. Þá 

koma fylgihlutir Dauðans ef til vill úr goðsögnum frá Grikklandi en ímynd Father Time 

hefur rætur að rekja til goðsagnarinnar um gríska títaninn Kronos. Þrátt fyrir að ímynd 

Dauðans komi svona úr öllum áttum er ekki hægt að segja annað en að Pratchett hafi 

gert Dauðann að sinni persónu. Sem persóna í bókum Pratchetts er Dauðinn fyndinn og 

kjánalegur og lendir í einstaka klaufalegum aðstæðum í bland við alvarlegheitin. Við 

virðum Dauðann þar sem hann er hluti af þjóðfræði okkar en um leið geta lesendur 

hlegið að honum einmitt vegna þess hversu vel fólk þekkir til þjóðfræðilegrar ímyndar 

Dauðans sem Pratchett er að snúa upp á. 
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 Þrátt fyrir að Dauðinn sé eitt æðsta yfirvald heimsins, fyrir utan kannski guði 

Discworlds, er ljóst að hann er ekki endilega hentug hetja. Hann hefur sínum skyldum 

að gegna og ef hann víkur frá því fer allt úr skorðum á Disknum. Á hinn bóginn væri 

hægt að skilgreina hann sem hina fullkomnu hjálparhellu. Dauðinn aðstoðar fólk á 

lokamínútum lífsins og ef örlögin eru þeim í hag er það á valdi hvers og eins að ákveða 

hvort það að hitta Dauðann séu í raun endalokin eða hvort annað tækifæri sé mögulegt 

eins og gerist hjá þeim systrunum Weatherwax sem voru fastar inni í spegli.  

 Í lífi er Dauðinn samt endastöð alls og enginn getur forðast hann til lengdar 

„since Death keeps an appointments diary, and knows presicely where and when he is 

scheduled to find them“ (Pratchett og Simpson, 2014:479). Þetta kemur reglulega fram 

í bókum Pratchetts og er undirstrikað með síðustu orðum Sir Terry Pratchetts sem voru 

sett á Twitter þegar hann dó: 

AT LAST, SIR TERRY, WE MUST WALK TOGETHER. 
Terry took Death‘s arm and followed him through the doors and 
on to the black desert under the endless night (Pratchett, 2015).  

Líkt og Granny Weatherwax tekur Terry Dauðanum sem vini og gengur með honum yfir 

í næsta ævintýri án ótta eða efa. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Sjá mynd 9 í Myndaskrá) 
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Theatre of Cruelty (1993)  

Soul Music (1994)  

Interesting Times (1994)  
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Maskerade (1995)  

Feet of Clay (1996)  

Hogfather (1996)  

Jingo (1997)  

The Last Continent (1998)  

Carpe Jugulum (1998)  

The Sea and Little Fishes (1998)  

The Fifth Elephant (1999)  

The Truth (2000)  

Thief of Time (2001)  

The Last Hero (2001)  

The Amazing Maurice And His Educated Rodents (2001)  

Night Watch (2002)  

Death and What Comes Next (2002)  

The Wee Free Men (2003)  

Monstrous Regiment (2003)  

A Hat Full of Sky (2004)  

Going Postal (2004)  

Once More* With Footnotes (2004) 

Thud! (2005)  
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Wintersmith (2006)  

Making Money (2007)  

Unseen Academicals (2009)  

I Shall Wear Midnight (2010)  

Snuff (2011)  

Raising Steam (2013)  

The Shepherd's Crown (2015)  
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