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Þakkir 

Ég vil þakka Gauta Kristmannssyni, leiðbeinanda mínum, fyrir góð ráð og sniðugar 

ábendingar varðandi efnistök þessarar MA ritgerðar. Einnig vil ég þakka Ástu Gunnlaugu 

Briem námsráðgjafa fyrir ómetanlegan stuðning og óbilandi jákvæðni sem greiddi mér 

leið við skrifin. Starfsfólk Landsbókasafns á mínar innilegustu þakkir skilið fyrir aðstoð 

við gagnaöflun og heimildaleit. Að lokum vil ég þakka maka og fjölskyldu fyrir 

ómetanlegan stuðning þegar álagið var sem mest. 
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Ágrip 

Í þessari lokaritgerð til MA prófs í þýðingafræði við Háskóla Íslands skoða ég 

fantasíubókmenntir á Íslandi út frá kenningu Gauta Kristmannssonar um þýðingar án 

frumtexta til að komast að því hvers vegna fantasían hefur verið þýdd inn í íslenskt 

bókmenntakerfi. Í kafla 2. Verkfærakista þjóðarbókmenntanna skoða ég hvernig þjóðir 

aðlaga erlend bókmenntaform að eigin þjóðtungu til að styrkja stöðu sína innan 

alþjóðlegrar valdabaráttu um menningaráhrif. Í kafla 3. Fantasían sem verkfæri set ég 

fram tilgátu um að fantasían efli þjóðmenninguna með því að efla getu lesenda til 

samfélagsgagnrýni. Í kafla 4. Fyrir íslenskar aðstæður skoða ég stöðu þekkingar á 

fantasíunni á Íslandi og set hana í samhengi við niðurstöður annars og þriðja kafla. 

Fantasían er tól sem gegnir mikilvægu hlutverki í eflingu þjóðmenningar og þjóðtungu, 

tól sem við Íslendingar erum byrjuð að þýða yfir á okkar eigið móðurmál. Við þurfum að 

skilja aðlögunarferlið til að tryggja að þýðingin takist, frekar en að treysta í blindni á að 

fantasían fylgi sama aðlögunarferli og önnur bókmenntaform ólík henni, eins og til dæmis 

glæpasagan. 
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Abstract 

In this thesis for a master’s degree in translation studies at the University of Iceland, I 

research the literary genre of fantasy in Iceland from the perspective of Gauti 

Kristmannsson‘s theory of “translations without an original”. My aim is to find out why 

fantasy has been translated into the Icelandic literary system. In chapter 2. The Toolbox 

of National Literatures I present theories about how nations adapt foreign literary genres 

to their own native languages and thereby strengthen their position as participants in a 

global competition of cultural influence. In chapter 3. Fantasy as a Tool I conclude that 

fantasy strengthens national culture by teaching readers to evaluate the state of their 

society and culture more effectively. In chapter 4. Adapted to Icelandic Needs, I review 

the state of knowledge regarding fantasy in Iceland and put it into the context of the results 

of chapters two and three. Fantasy is a tool for the development of national cultures and 

national languages, a tool that Icelanders have begun to translate into our mother tongue. 

It is folly for Icelanders to hope that fantasy will automatically follow the same adaptation 

process as other unrelated genres, such as Nordic Noir novels. If we want the translation 

of the fantasy genre to Icelandic to succeed, we must gain further understanding of the 

adaptation process.  
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1. Inngangur 

 

Ég hef oft velt fyrir mér hugtakinu „bókmenntaþjóð“. Ég hef oftast heyrt það notað um 

íslensku þjóðina, að við séum bókmenntaþjóð. En ekki hvað? Kannski eru aðrir vanari 

því en ég að heyra þjóðina okkar kennda við aðrar kúnstir, kannski sem íþróttaþjóð, 

tónlistarþjóð eða jafnvel endurvinnsluþjóð, hver veit? Ég var þó alin upp af 

bókmenntaþjóð og hlaut í arf árlegt jólabókaflóð, hreintungustefnu, ljóðstafi og óttann 

við að þetta eða hitt erlenda málið fari nú bráðum að murka síðasta lífsneistann úr 

móðurmálinu mínu, hinni ástkæru ylhýru íslensku. Þetta síðastnefnda, um yfirvofandi 

dauða íslenskunnar, vekur áhuga minn sérstaklega þar sem ég er nemandi í þýðingafræði 

og hef því valið að sérhæfa mig í að rannsaka þær aðferðir sem þýðendur nota til að auðga 

móðurmál sitt. Hvers vegna óttast bókmenntaþjóð svo mjög dauða móðurmálsins? Ef 

bókmenntir eru þjóðinni svo mikilvægar að hún kennir sig við þær, hvernig getur 

móðurmálið legið við dauðans dyr? Bókmenntir þjóðarinnar hljóta að byggja á 

þjóðtungunni og öfugt. Því hlýtur þetta tvennt að vaxa og dafna hvort í takt við annað, 

eða hvað? 

 Ég er ekki svo brött að halda að ég geti fundið endanlegt svar við svo mikilvægri 

spurningu í einfaldri meistararitgerð. Því læt ég mér nægja að þessu sinni að skoða tengsl 

þjóðarbókmennta, þjóðtungu og erlendra áhrifa í smávaxnari birtingarmynd. Ég rannsaka 

erlenda bókmenntagrein sem er tiltölulega ný af nálinni hér á landi, fantasíu, út frá 

kenningu Gauta Kristmannssonar um þýðingar án frumtexta til að komast að því hvers 

vegna fantasían hefur verið þýdd inn í íslenskt bókmenntakerfi. Áður en hægt er að svara 

því þarf að rannsaka almennt séð hvernig það gagnast þjóðum að þýða bókmenntaform 

erlendis frá. Síðan er hægt að skoða hvernig bókmenntaformið fantasía gagnast þjóðum 

og svo að lokum hvernig fantasían hefur verið þýdd inn í íslenskt bókmenntakerfi. Þessar 

þrjár spurningar eru teknar fyrir í hverjum meginkafla ritgerðarinnar fyrir sig og ættu í 

sameiningu að gefa góða mynd af því hvers vegna Íslendingar þýða erlent 

bókmenntaform eins og fantasíuna á móðurmál sitt. 

 Í næsta kafla hér á eftir, Verkfærakista þjóðarbókmenntanna, set ég kenningu 

Gauta í samhengi við aðrar þýðingafræðilegar, málvísindalegar og félagsvísindalegar 

kenningar til að finna út hvernig það gagnast þjóðum að þýða bókmenntaform erlendis 

frá. Til að svara þeirri spurningu skoða ég fyrst hvað þýðing án frumtexta er í undirkafla 
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2.1. Þýðing án frumtexta. Þar fjalla ég um kenningu Gauta og set hana í samhengi við 

kenningu Harolds Blooms um áhrifakvíða skálda, grein Jacques Derridas um eðli 

tungumála og þýðinga, Skoposkenningu Hans Vermeers sem og fjölkerfiskenningar 

Evens-Zohars, Lefeveres og fleiri. Allar þessar kenningar eiga það sameiginlegt að fjalla 

um eðli nýsköpunar og endursköpunar á hugmyndum og textum innan alþjóðlegs 

bókmenntakerfis. Niðurstaðan er sú að nýsköpun innan bókmennta er byggð á þýðingu 

án frumtexta þar sem hugmyndir annarra eru endurunnar þannig að þær mæti þörfum hins 

nýja höfundar og hins nýja móðurmáls.  

Í undirkafla 2.2. Ættfræði þjóðmenningar skoða ég hvernig og hvers vegna 

bókmenntaform eru þýdd á milli þjóðtungna. Þessi undirkafli er útdráttur úr rannsókn 

Gauta á myndun þjóðarbókmennta á Bretlandseyjum og í Þýskalandi. Niðurstaðan er sú 

að þjóðir aðlaga erlend bókmenntaform að eigin þjóðmenningu og þjóðtungu til að fylla 

þær af þeim efniviði sem þjóðarbókmenntir eru myndaðar úr. Þýðing á erlendum 

bókmenntaformum styrkir sem sagt þjóðarbókmenntirnar.  

Í undirkafla 2.3. Valdabarátta tungumálanna skoða ég hvaða tilgangi það þjónar 

að efla þjóðarbókmenntir. Hvernig gagnast styrkar þjóðarbókmenntir þjóðinni? Ég fjalla 

um fræðigrein Martins Ringmars um þýðingaskipti milli íslenskra og finnskra bókmennta 

og set hana í samhengi við grein Johans Heilbrons um félagsvísindi og þýðingar, skrif 

Jürgens Leonhardts um heimstungumál og þjóðtungur, grein Alevs Çinars um tengsl 

þjóða og alþjóðasamfélags og að lokum grein Francis Fukuyamas um tilgang þess að 

þjóðir hafi skýrt afmarkaða sjálfsmynd. Allir þessir fræðimenn setja þjóðir, þjóðtungur 

og þjóðmenningu í hnattrænt samhengi og lýsa hver á sinn hátt valdabaráttu á milli þjóða 

þar sem barist er um aukin menningaráhrif og sterkari stöðu þjóðtungunnar gagnvart 

öðrum þjóðtungum og heimsmálum. Niðurstaðan er sú að þjóðir aðlaga erlend 

bókmenntaform að eigin þjóðtungu til að styrkja þjóðarbókmenntir sínar og þar með 

valdastöðu sína innan alþjóðasamfélags.  

Í þriðja kafla, Fantasían sem verkfæri, staðset ég fantasíuna innan 

þjóðarbókmennta og spyr hvernig hún gagnast þjóðum í þeirri alþjóðlegu valdabaráttu 

sem annar kafli fjallar um. Fyrst rannsaka ég hvers konar bókmenntaform fantasían er í 

undirkafla 3.1. Eðli fantasíunnar. Þar fjalla ég um skrif Sveins Angelskårs um það 

hvernig fræðimenn hafa hingað til skilgreint fantasíuna og hvers vegna þær skilgreiningar 

duga ekki til. Síðan stilli ég grein R.B. Gills upp sem svari við Angelskår, en Gill kemur 
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með sjónarhorn á fantasíuna og skilgreiningu hennar sem líkist þeirri lausn sem Angelskår 

leitast eftir. Skilgreining Gills er einnig hentug fyrir sjónarhorn mitt á fantasíuna sem 

þýðingu án frumtexta og hluta af flóknu kerfi þjóðtungumála og þjóðmenninga. 

Niðurstaða kaflans er sú að fantasíuna ætti að skilgreina út frá hlutverki sínu frekar en 

yfirborðseinkennum. 

Undirkafli 3.2. Ímyndunarafl og fantasía fjallar um hlutverk fantasíunnar. Hér 

fjalla ég um skrif Kimberlys M. Radeks um fantasíuna og hvernig hún þjálfar lesendur í 

að greina hegðunarmynstur og myndun sjálfsmyndar. Kenningu Radeks set ég svo í 

samhengi við grein Nakiu S. Popes sem fjallar um andstæða skoðun, að fantasían sé í raun 

gagnslaus og kenni ekki neitt. Að lokum vitna ég í taugafræðilega rannsókn Matthews D. 

Liebermans og fleiri til að tengja saman tungumál og tilfinningagreind. Niðurstaðan er sú 

að fantasía gæti verið sérhæft tól til að þjálfa tilfinningagreind lesenda, en sá eiginleiki 

eykur einnig getuna til að greina hegðunarmynstur og myndun sjálfsmyndar. 

Í undirkafla 3.3. Fantasía til samfélagsgagnrýni skoða ég svo hvaða áhrif 

fantasían hefur á samfélagið. Hvernig gagnast aukin tilfinningagreind þjóðinni? Þar fjalla 

ég um grein Charles W. Sullivans um tengsl þjóðsagna og fantasíu, en hann heldur því 

fram að fantasíuhöfundar noti fantasíuna til að komast fram hjá þeim vörnum sem 

tungumálið ljær menningarsýn lesandans og eru því betur í stakk búnir en aðrir til að 

greina hefðir og endurskoða hlutverk þeirra í samfélaginu. Andstæð skoðun við Sullivan 

kemur frá Darko Suvin sem telur fantasíu vera gagnslausa hugaróra undirmálsmanna í 

samfélaginu. Sullivan og Suvin set ég í samhengi við þrjár kenningar um gagnsemi 

fantasíunnar fyrir samfélagið. Niðurstaðan er sú að fantasían efli þjóðmenninguna með 

því að efla getu lesenda til samfélagsgagnrýni.  

Í fjórða kafla, Fyrir íslenskar aðstæður, spyr ég hvernig fantasían hefur verið þýdd 

inn í íslenskt bókmenntakerfi. Til að komast að því skoða ég stöðu þekkingar á fantasíunni 

á Íslandi í dag í samhengi við kenningar úr öðrum kafla um eðli þýðinga án frumtexta og 

bókmenntakerfa, sem og í samhengi við niðurstöðu þriðja kafla um tilgang 

fantasíubókmennta innan kerfis þjóðarbókmennta. Lítið virðist vitað um fantasíuna hér á 

landi annað en það að hún nýtur lítillar virðingar, hún er nær eingöngu fyrir börn og það 

vantar orðaforðann til að ræða hana á íslensku. Þó ríkir bjartsýni um að fantasían feti 

sjálfkrafa í fótspor glæpasögunnar og afli sér vinsælda á komandi árum. 
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Í fimmta og síðasta kafla, Niðurstöður, dreg ég saman niðurstöður ritgerðarinnar. 

Þessi rannsókn ætti vonandi að varpa örlitlu ljósi á það hvernig íslenska þjóðin getur 

markvisst nýtt sér þjóðarbókmenntir sínar til að styrkja þjóðtunguna gegn áhlaupi 

erlendra þjóðtungna. Að auki vonast ég til þess að skýra fyrir lesendum mínum eðli, 

tilgang og gagnsemi fantasíunnar sem innflutts bókmenntaforms að því tilskildu að vel sé 

hlúið að þýðingu hennar yfir á móðurmálið. Þar sem þetta er fyrsta rannsóknin hér á landi 

sem tengir þýðingar án frumtexta og fantasíur saman er margt óljóst og byggt á tilgátum. 

Vegna tímaskorts og þeirra takmarkana sem fylgja meistararitgerðum var mér ekki kleift 

að kafa nógu djúpt í hvern þráð fyrir sig til að afla allra þeirra gagna sem þyrfti til að 

sannreyna tilgátur mínar. Hins vegar hef ég lagt allt kapp á að setja fram skýrt afmarkaðar 

tilgátur og tilgreina þau gögn sem vantar upp á þeim til prófunar. Ég vonast til að koma 

með nýtt sjónarhorn á virði fantasíunnar fyrir íslensku þjóðina og það hlutverk sem aukin 

þekking á þýðingarferli bókmenntaforma spilar í að móta samfélag okkar. 

 Þar sem kenning Gauta Kristmannssonar um þýðingar án frumtexta er þungamiðja 

þessarar ritgerðar má segja að allt sem ég skrifa sé undir áhrifum frá honum. Þó ég vitni 

ekki í hann í hverri einustu málsgrein ritgerðarinnar ætti glöggur lesandi að sjá 

undirliggjandi áhrif frá Gauta í gegnum allan textann. Aðrar mikilvægar fræðikenningar 

kynni ég nánar í þeim köflum og undirköflum þar sem þær koma fyrir. 

Nú er viðfangsefni ritgerðarinnar vonandi ljóst og mál að draga upp grófa mynd 

af fræðilegum bakgrunni rannsóknar minnar sem og því samhengi sem ég vil skoða 

fantasíuna út frá. 
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2. Verkfærakista þjóðarbókmenntanna 

 

Eins og fram kom í inngangi fjallar þessi kafli í grófum dráttum um þær fræðikenningar 

sem ég tengi saman til að mynda það sjónarhorn sem ég mun síðan beita á fantasíuna í 

fjórða kafla. Í þessum kafla skoða ég hvernig það almennt séð gagnast þjóðum að þýða 

bókmenntaform erlendis frá.  

Fyrst útskýri ég hvað þýðing án frumtexta er, í undirkafla 2.1. Þýðing án 

frumtexta, því næst hvernig þýðingu án frumtexta er beitt til að efla þjóðarbókmenntir, í 

undirkafla 2.2. Ættfræði þjóðmenningarinnar, og að lokum, í undirkafla 2.3. 

Valdabarátta tungumálanna, skoða ég hvernig það gagnast þjóðinni að fylla 

þjóðarbókmenntir af mismunandi innfluttum bókmenntaformum. Þegar spurningunum 

hvað, hvernig og hvers vegna hefur verið svarað ætti að vera ljóst hvers konar aðferð 

þýðing án frumtexta er, hvaða tól þessi þýðingaraðferð veitir þjóðinni og til hvers þjóðin 

þarf á þessum tólum að halda. Við skulum því byrja á að skoða uppruna og fræðilegan 

bakgrunn kenningarinnar um þýðingar án frumtexta hér í fyrsta undirkafla. 

 

2.1. Þýðing án frumtexta 

Gauti Kristmannsson rannsakaði hlutverk þýðinga í myndun þjóðarbókmennta og gaf 

niðurstöðurnar svo út í ritröðinni Scottish Studies International árið 2005. Kenningin um 

þýðingar án frumtexta er ein af niðurstöðum þessarar rannsóknar, en önnur nátengd 

niðurstaða Gauta var sú að síðustu 300 árin í Evrópu hafa þjóðtungur markvisst verið 

gerðar að helsta samskiptamátanum manna á milli frekar en heimsmál eins og latína.1 Ég 

skoða hlutverk þjóðtungumálanna betur í undirkafla 2.3. þar sem ég fer nánar í saumana 

á því hvers vegna þjóðir keppast um að styrkja þjóðarbókmenntir sínar. Í þessum kafla 

ætla ég hins vegar að útskýra í stuttu máli hvað þýðing án frumtexta er. 

 Verk Gauta er í tveimur bindum: Literary Diplomacy I: The Role of Translation 

in the Construction of National Literatures in Britain and Germany og Literary 

Diplomacy II: Translation without an Original. Hér eftir mun ég kalla bindin Literary 

Diplomacy I eða II eftir því um hvort þeirra er að ræða, en heildarverkið kalla ég 

einfaldlega Literary Diplomacy. 

 
1 Gauti, Literary Diplomacy I, 8. 
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Þýðing án frumtexta er ferli sem helstu hugsuðir Evrópu hafa lengi velt vöngum 

yfir þó það hafi fyrst hlotið nafn og sögu hjá Gauta. Ekki er um hefðbundna þýðingu að 

ræða, heldur aðlögun og úrvinnslu utanaðkomandi hugmynda, hugsanalíkana og 

bókmenntaforma.2 Eins og heiti kenningarinnar gefur vísbendingu um hefur sá sem þýðir 

án frumtexta engan tilbúinn texta fyrir framan sig sem hann þarf meira eða minna að 

aðlaga fyrir ákveðinn markhóp. Í formála Literary Diplomacy I lýsir Gauti því með eigin 

orðum hvað þýðing án frumtexta er þegar hann greinir frá helstu niðurstöðum rannsóknar 

sinnar: 

One result of the work is a simple paradox: translation without an original, not in the 

Lacanian sense of metalanguage, but rather in the intended transformation of the foreign 

into an original of one’s own. This transformation can take on many forms, but the most 

important one may be the translation of forms and genres between cultures, without 

original texts in between, which very often represents an attempt by the translating culture 

to achieve the same aesthetic standards as the culture translated from.3 

Eins og Gauti segir er þýðing án frumtexta það að taka erlendan efnivið og sníða úr honum 

nýtt og persónulegt verk sem gagnast eigin þjóðmenningu að svipuðu marki og 

upprunalegi efniviðurinn gagnaðist hinni erlendu þjóðmenningu. Í stað þess að þýða 

ákveðinn texta eftir ákveðinn höfund yfir á sitt eigið frummál einblínir sá sem þýðir án 

frumtexta á þau einkenni sem finna má í textategundinni eða bókmenntagreininni í heild 

sinni og leitast við að þýða þau yfir á sitt eigið móðurmál með því að slíta þau úr sínu 

upprunalega samhengi og aðlaga þau að bókmenntahefð frummálsins. Hér er áhersla lögð 

á framandleika þeirra hugmynda sem eru þýddar inn í frummálið og það að afraksturinn 

sé að einhverju leyti frumlegur og bæti við nýjum hugmyndum. Þessa tegund þýðingar 

mætti jafnvel kalla skapandi þýðingu, því hún gerir jafnvel meiri kröfu um frumleika af 

hálfu þýðandans en hefðbundin þýðing. 

Mjög einfaldað dæmi um þetta ferli gæti líkst þessu: Í stað þess að þýða Harry 

Potter eftir J. K. Rowling úr ensku yfir á íslensku, sem væri þýðing í hinum hefðbundna 

skilningi, myndi sá sem þýðir án frumtexta skoða Harry Potter og skylda texta, finna þau 

einkenni sem þeir eiga sameiginleg, eins og til dæmis bókmenntaformið, og skrifa svo 

fantasíu fyrir íslenska lesendur á íslensku. Þetta dæmi mitt er auðvitað ekki nógu nákvæmt 

 
2 Ibid., 8. 
3 Ibid., 8. 
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þar sem hér vantar nánari lýsingu á því hver þessi dularfullu einkenni eru, hvernig 

bókmenntaformið fantasía er samansett úr slíkum einkennum og hvernig sá sem þýðir án 

frumtexta fer að því að aðlaga einkennin að smekk og hefðum eigin þjóðar. 

Grunnhugmyndin að baki þýðingum án frumtexta ætti þó að hafa tekið á sig einhverja 

haldbæra mynd. Ég tek Harry Potter sem dæmi til að sýna tengsl kenningar Gauta við 

rannsóknarefni mitt, fantasíubókmenntir á Íslandi og þýðingu þeirra. Meistararitgerðin 

mín fjallar þó ekki um það nákvæmlega hvaða einkenni fantasíunnar hafa verið þýdd eða 

ætti að þýða. Markmið mitt, eins og áður hefur komið fram, er að skoða 

fantasíubókmenntir á Íslandi út frá því sjónarhorni að þær séu þýðingar án frumtexta og 

nota það sjónarhorn til að finna áður óþekktar og ósvaraðar spurningar um efnið. 

Þeir sem vilja kynna sér betur raunveruleg dæmi um það hvernig ferli þýðinga án 

frumtexta virkar ættu að glugga í Literary Diplomacy, þar sem Gauti tekur mörg ýtarleg 

dæmi um það. Það er því miður lítil von til þess að einföld meistararitgerð geti gert svo 

flóknu efni full skil. Einn punkt tel ég þó mikilvægt að nefna áður en lengra er haldið. 

Eins og áður hefur komið fram er kenningin um þýðingar án frumtexta afrakstur 

rannsóknar Gauta á myndun þjóðarbókmennta. Hann skoðar þjóðarbókmenntir á 

Bretlandseyjum og í Þýskalandi mjög ýtarlega, en ég tek hér saman helstu niðurstöður 

þar sem ég tel að Íslendingar geti lært ýmislegt af aðferðafræði þeirra sem höfðu hvað 

mest áhrif á myndun þjóðarbókmennta þessara tveggja landsvæða. 

Gauti byggir kenningu sína að hluta á áhrifakenningu Harolds Blooms.4 Sú 

kenning felst í tilraun Blooms til að útskýra hvers vegna sum skáld eru frumlegri en önnur. 

Hann fjallar um það hvernig skáld og ljóð hafa áhrif hvert á annað og hvernig góð skáld 

rangtúlka fyrirmyndir ljóða sinna og skapa þannig eitthvað nýtt.5 Minni skáld hylla 

forvera sína, en stórskáldin eru haldin kvíða yfir því að geta ekki samið jafn frumleg og 

stórkostleg ljóð og risarnir sem komu á undan. Kvíðinn tengist líka því að skulda 

fyrirmyndunum eitthvað og vera því skuldbundinn þeim skáldum sem komu á undan. 

Frumleg skáld rangtúlka fyrirmyndir sínar að því leytinu til að þau þýða merkingu 

fyrirmyndanna eftir eigin hentisemi, út frá þeirra eigin persónulegu túlkun á efniviðnum.6 

Hið sterka skáld eignar sér þann efnivið sem honum þóknast, rífur hann í sig og meltir 

 
4 Bloom, The Anxiety of Influence. 
5 Ibid., 5. 
6 Ibid., 71. 
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hann í nýtt form.7 Hér gæti jafnvel verið um lýsingu á þýðingum án frumtexta að ræða og 

því ekki erfitt að sjá hvernig kenning Bloom hefur haft áhrif á Gauta. Segja má að 

frumleiki sé það að aðlaga annarra manna hugmyndir til eigin nota á þann hátt að þær 

gagnist ekki lengur frumhöfundinum jafn vel og þær gagnast þeim sem þýðir án 

frumtexta. 

Annar áhrifavaldur á Gauta og kenningu hans um þýðingar án frumtexta er 

Jacques Derrida, en hann fjallar meðal annars um uppruna tungumála og eðli þýðinga 

milli þeirra í Um turna Babel.8 Hann líkir tungumálum við lífverur, textum þeirra við börn 

og þýðingum við frjóvgunarferlið sem endurfrjóvgar, þroskar og safnar reynslu.9 Öll 

tungumál eru í eðli sínu ófullkomin þar sem þau eru aðeins hluti af hinu eina sanna 

tungumáli Guðs sem allt mannkyn talaði fyrir fall Babelsturnsins.10 Með þýðingum sín á 

milli bæta tungumálin hvert annað upp, vaxa og þroskast, en ná þó aldrei fullum þroska 

og því heldur hringrásin áfram. Þar sem tungumál eru aldrei fullkomin eru textar heldur 

aldrei fullkomnir, og líkt og tungumálin þroskast textar aðeins í gegnum þýðingar og 

endurfrjóvgun. Því er ekki hægt að segja að sá sem samdi frumtextann sé meira skapandi 

en þýðandinn, því báðir vinna með ófullkomnar hugmyndir á ófullkomnum tungumálum 

og stunda þá sömu iðju að blása nýtt líf í gamlar glæður til að halda hringrásinni 

gangandi.11 Þýðandinn þroskar eigið móðurmál með því að þýða úr öðrum málum.12 Í 

stuttu máli telur Derrida þýðingar ekki vera endurgerð frumtextans, heldur þróun á 

honum, barn sem bætir við ættartré bæði frummálsins og markmálsins. 

Hér er vert að staldra stutt við og skoða Skoposkenningu Hans J. Vermeers.13 

Nokkrir þættir hennar líkjast kenningu Gauta um þýðingar án frumtexta, enda byggir 

Gauti kenningu sína að hluta á Vermeer og þeirri nýju og víðari skilgreiningu á eðli 

þýðinga sem hann kom með.14 Samkvæmt Skoposkenningunni þarf þýðing ekki endilega 

að hafa sama hlutverk í markmáli og frumtextinn hefur í frummáli sínu.15 Marktextinn á 

að standa í samhengi við frumtextann, en það á ekki endilega að vera hægt að þýða 

 
7 Gauti, Literary Diplomacy 1, 297. 
8 Derrida, „Um turna Babel.” 
9 Ibid., 214. 
10 Ibid., 213. 
11 Ibid., 201. 
12 Ibid., 203-204. 
13 Munday, Introducing Translation Studies, 122-125. 
14 Gauti, Literary Diplomacy 1, 7. 
15 Munday, Introducing Translation Studies, 122. 
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marktextann til baka yfir á tungumál frumtextans án breytinga.16 Eins og Derrida telur 

þýðingu vera áframhald frumtextans, þroskandi afl sem bætir við ættartré tungumála og 

hugmynda frekar en eftirlíking, telur Vermeer að þýddur texti geti bætt við nýju hlutverki 

í samhengi frumtextans. Þýðingin þarf ekki að vera stöðnuð á sama stað og frumtextinn, 

hún má halda áfram, bæta við nýrri merkingu í nýju hlutverki í nýju samhengi. Skáld 

Blooms vinna texta á svipaðan hátt með því að gefa efnivið sínum nýja merkingu, og 

segja má að þýðingar án frumtexta séu aðferð til að þroska hugmyndir á sama hátt. 

Þessar hugmyndir tengjast öðrum áhrifavaldi á Gauta, en það eru 

fjölkerfiskenningar Itamar Evens-Zohars og André Lefeveres sem setja þjóðarbókmenntir 

í samhengi við þýðingar og gagnkvæm áhrif á milli þjóðtungna:  

It is commonplace now that translation influences national literatures and after the 

theoretical work of the polysystem theorists such as Itamar Even-Zohar, André Lefevere, 

along with Susan Bassnett and many others, such influences have a solid theoretical basis 

on which more detailed translation theories can be based on.17 

Fjölkerfiskenningar eru því ein undirstaða kenningar Gauta um þýðingar án frumtexta og 

þar með einnig áhrifamiklar í að móta hugsunarhátt minn í þessari MA ritgerð. Eins og 

Bloom, Derrida og Vermeer telja þýðingar hluta af stöðugri hringrás þar sem textar og 

tungumál þroska hvort annað fjallar fjölkerfiskenning Evens-Zohars um það hvernig 

bókmenntakerfi myndast og þróast.18 Even-Zohar stillir þýðingum upp í miðju 

bókmenntakerfisins við tilteknar aðstæður:  

To say that translated literature maintains a central position in the literary polysystem 

means that it participates actively in shaping the center of the polysystem. In such a 

situation it is by and large an integral part of innovatory forces, and as such likely to be 

identified with major events in literary history while these are taking place.19  

Þýðingar eru sem sagt sköpunarafl og þróunarkraftur sem heldur kerfinu á stöðugri 

hreyfingu. Even-Zohar segir að þýðingar í þessu samhengi geti ekki talist endurgerðir 

frumsaminna texta, því þýðingar móta bókmenntakerfið með því að koma með nýjar 

hugmyndir inn í það erlendis frá og eiga þannig stóran þátt í því að móta nýjar bókmenntir 

innan kerfisins sem annars hefðu ekki orðið til: 

 
16 Ibid., 122. 
17 Gauti, Literary Diplomacy 1, 7. 
18 Weissbort og Astradur, „Translation – Theory and Practice,” 429. 
19 Ibid., 430. 
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Through the foreign works, features (both principles and elements) are introduced into 

the home literature which did not exist there before. These include possibly not only new 

modes of reality to replace the old and established ones that are no longer effective, but a 

whole range of other features as well, such as a new (poetic) language, or compositional 

patterns and techniques.20 

Hér er nánast eins og Even-Zohar sé að lýsa þýðingum án frumtexta og því hvernig þær 

fylla móðurmálið af nýjum efniviði. Lefevere lýsir bókmenntakerfinu á svipaðan hátt: 

„Literature is one of the systems which constitute the (super)system known as society, 

which also encompasses other systems, such as physics, law, and many more.”21 

Þjóðfélagið er sem sagt sjálft kerfi sem inniheldur bókmenntakerfið ásamt öðrum kerfum 

samfélagsmyndunar. Lefevere heldur áfram: „Alternatively, a society, a culture is the 

environment of a literary system. The literary system and the system of society are open 

to each other, they influence each other.”22  

Fjölkerfiskenningar byggja því á þeirri hugmyndafræði að ýmsir hlutar 

mannlegrar menningar séu skipulagðir í kerfi sem hafa áhrif hvert á annað. Þar sem 

þýðingar án frumtexta eru aðferð til þess að hafa markviss áhrif á eigið móðurmál með 

því að nýta erlendan efnivið og áhrif passa þær vel í þetta samhengi. Það er þess vegna 

sem ég vil skoða þýðingu án frumtexta á fantasíuforminu innan hins íslenska 

bókmenntakerfis hér í þessari meistararitgerð. Eins og Gauti skrifar í Literary Diplomacy: 

„This is the method that leads to translation without an original: the systematic and 

ideological application of ancient forms in writing „original content.“23 Nýsköpun innan 

bókmennta er byggð á þýðingu án frumtexta þar sem hugmyndir annarra eru endurunnar 

þannig að þær mæti þörfum hins nýja höfundar og hins nýja móðurmáls. Öll vinna með 

texta og tungumál fer fram í mun stærra samhengi en hugsanasamhengi eins texta, einnar 

þjóðmenningar, einnar tungu. Frumleiki er vinnsla með hugmyndir annarra þannig að þær 

mæti þínum eigin persónulegu þörfum. Þar með ættu Íslendingar að geta aðlagað erlend 

bókmenntaform að eigin kröfum til eigin nota. Nú má spyrja hvaða tilgangi það þjónar 

að þroska gamlar hugmyndir í endalausri hringrás endurfrjóvgunar tungunnar. Til hvers 

að eyða orkunni í slíka iðju? Það er umfjöllunarefni næsta kafla. 

 
20 Ibid., 430. 
21 Ibid., 436. 
22 Ibid., 437. 
23 Gauti, Literary Diplomacy I, 23. 
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2.2. Ættfræði þjóðmenningarinnar 

Í kaflanum hér á undan útskýrði ég hvað þýðing án frumtexta er. Nú útskýri ég hvaða 

tengingu þessi kenning hefur við hugtökin þjóð, þjóðtunga og þjóðmenning. Ætlunin er 

að sýna hvernig þýðingu án frumtexta er beitt til að mynda og efla þjóðarbókmenntir. 

Síðan, í undirkafla 2.3. Valdabarátta tungumálanna, fer ég nánar út í það hvernig styrkar 

þjóðarbókmenntir gagnast þjóðinni. 

Í Literary Diplomacy finnur Gauti þrjú nöfn sem standa öðrum ofar að mikilvægi 

þegar kemur að myndun þjóðarbókmennta á Bretlandseyjum á 18. öld: James 

Macpherson, Thomas Percy og William Shakespeare.24 Það sem þessir þrír menn eiga 

sameiginlegt er að verk þeirra mynda þungamiðjuna í hinum nýja menningarkjarna þjóða 

sinna, þeir fyrri tveir sem hálfgerðir arkitektar þjóðarbókmennta Skotlands og Englands 

en Shakespeare sem máttarstólpi enskra bókmennta. 

 James Macpherson skrifaði ljóðabókina The Poems of Ossian stuttu eftir 1760, 

ljóð og kvæði sem urðu að bitbeini milli Íra og Skota um það hvorri menningunni verkin 

tilheyrðu þar sem Macpherson segir verkin vera þýdd úr skoskri gelísku.25 Tilgangur 

Macphersons var að móta kjarna skoskrar menningar, en áhrif verka hans urðu mun 

sterkari því þau komu af stað byltingu á sviði evrópskra bókmennta með því að sýna 

öðrum að það er hægt að búa sér til þjóðarbókmenntir með því að nota innlendan 

efnivið.26 Aðferðafræði Macphersons var þýðing án frumtexta, en hann blandaði saman 

ólíkum ljóðaformum, spann saman net af gömlum þjóðsögum, þjóðlögum og öðrum 

textum sem tilheyrðu lægri stéttum frekar en menntastéttinni, aðlagaði þau að smekk 

menntamanna og bar svo þennan efnivið fram sem yfirlit yfir forna sögu þjóðmenningar 

Skota.27 Frumtextar Macphersons hafa margir hverjir hvergi fundist, mögulega vegna 

þess að sumir þeirra voru aðeins til í munnlegri geymd.28 Hvort textarnir komu upphaflega 

frá Skotlandi eða Írlandi, eða hvort Macpherson hafi skrifað þá sjálfur og logið til um að 

hafa þýtt þá er ekki aðalatriðið hér, heldur þau áhrif sem orðræðan í kringum verkin hafði 

 
24 Gauti, Literary Diplomacy I, 8. 
25 Ibid., 87. 
26 Ibid., 87. 
27 Ibid., 88. 
28 Ibid., 97. 
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á myndun þjóðmenninga og þjóðarbókmennta í Evrópu.29 Hin þýdda þjóðarsaga 

Macphersons varð ein undirstaðan að skoskri þjóðmenningu.30 Sá sem lagði línurnar fyrir 

enska þjóðmenningu gerði það að fyrirmynd Macphersons, en það var Thomas Percy.31 

 Thomas Percy ritstýrði Reliques of Ancient English Poetry og spilar því 

lykilhlutverk í mótun þjóðarbókmennta á Englandi og í Evrópu því verk hans hafði einnig 

mikil áhrif þar.32 Í verki sínu birti Percy gamlar ballöður og einnig tilraunir til að 

nútímavæða þær þar sem ballöðuformið þótti ekki nægilega fínt.33 Hann ljáði textum 

sínum fagurfræðilegt, sögulegt, formlegt, ættfræðilegt og jafnvel trúarlegt, leiðbeinandi 

yfirbragð og stuðlaði þannig að því að gömlu textarnir sem hann byggði verk sitt á fengu 

stöðu sem fyrirmynd að enskum þjóðarbókmenntum.34 Hann spann saman söguþráð fyrir 

enska þjóðmenningu sem byggði á gotneskum og germönskum textum frekar en 

keltneskum, sem aðgreindi England frá Skotlandi, Írlandi og Wales.35 Bæði Englendingar 

og Þjóðverjar nýttu sér aðferð Percys við myndun þjóðmenninga sinna, þá sérstaklega 

aðferð hans við að gera enskan menningararf miðalda sem stundum var og er kallaður 

„gotneskur“ að nýjum menningarkjarna með því að aðlaga gamlar klassískar fyrirmyndir 

(komnar frá latínu og alþjóðasamfélagi þess tíma) og vísa síðan í ólíkar sögulegar 

heimildir máli sínu til stuðnings.36  

 Shakespeare37 reis í vinsældum sem skáld enskrar þjóðar á 18. öld, en Percy nýtti 

sér vinsældir hans til að koma sinni eigin útgáfu af enskum þjóðarbókmenntum á kortið.38 

Percy dregur upp nýja mynd af sögu leiklistarinnar á Englandi, tengir hana við sín eigin 

skrif um ballöður og færir þannig sjónarhorn samtímamanna sinna á Shakespeare, 

ballöður, leiklist og virðingu enskrar þjóðmenningar.39 

Í Þýskalandi á síðari hluta 18. aldar voru verk Macphersons, Percys og 

Shakespeares áhrifamikil í myndun þýskra þjóðarbókmennta og þýskrar 

þjóðmenningar.40 Þýskir frumkvöðlar á sviði bókmennta beittu mörgum af þeim 

 
29 Ibid., 96-97. 
30 Ibid., 96-97. 
31 Ibid., 141. 
32 Ibid., 122. 
33 Ibid., 123. 
34 Ibid., 123. 
35 Ibid., 123. 
36 Ibid., 138. 
37 Ibid., 147. 
38 Ibid., 146. 
39 Ibid., 150. 
40 Ibid., 8. 
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aðferðum sem Macpherson og Percy mótuðu. Þó þróuðust þýskar þjóðarbókmenntir á 

annan hátt en þær gerðu á Bretlandeyjum þar sem í Þýskalandi varð til ein þjóðmenning 

áður en það sameinaðist í eitt ríki á meðan Bretlandseyjar urðu fyrst að þjóðríki en náðu 

aldrei að sameina hinar mismunandi þjóðir sem á eyjunum búa, og er það augljóst enn.41 

Helsta viðfangsefni Gauta varðandi Þýskaland er að skoða rökin fyrir því að þýsk 

þjóðmenning sé afrit annarra þjóðmenninga í gegnum þýðingar eða hvort Þjóðverjar hafi 

að einhverju leyti fundið sína menningu upp sjálfir. Niðurstaðan er vitanlega sú að þeir 

hafi þýtt án frumtexta og þannig bæði tekið inn efnivið frá öðrum þjóðum og unnið úr 

honum á skapandi og frumlegan hátt. 

Mikilvægustu nöfnin í myndun þýskra þjóðarbókmennta, fyrir utan áhrifavaldana 

þrjá frá Bretlandseyjum, eru Gotthold E. Lessing, Johann Gottfried Herder og Johann 

Wolfgang von Goethe.42 Allir þrír lögðu sitt af mörkum við að móta þýska leiklistarhefð, 

að hluta til vegna þess að þeir beittu markvisst aðferðafræði þýðinga án frumtexta að 

fyrirmynd Macpherson og Percy, og með því að skoða Shakespeare ofan í kjölinn,43 ekki 

til að geta hermt eftir textum hans, heldur til að geta skrifað fyrir eigin þjóð á sama hátt 

og Shakespeare skrifaði fyrir Breta.44  

Eins og komið hefur fram tengdi Percy aðferðir sínar markvisst við stigvaxandi 

vinsældir Shakespeares, en sú tenging styrktist enn frekar í meðförum Lessings, Herders 

og Goethes sem höfðu minni áhuga á verkum Shakespeares heldur en aðferðum hans við 

að þýða án frumtexta.45 Þjóðverjar stúderuðu Shakespeare og þýddu verk hans af 

þvílíkum ákafa, úr orðum Gauta: „Shakespeare in effect ghost-wrote the spirit of German 

national literature.“46 Lessing er aðallega mikilvægur hér þar sem það var hann sem stillti 

Shakespeare upp sem fyrirmynd fyrir myndun þýskra þjóðarbókmennta og greiddi þar 

með götuna fyrir Herder og Goethe.47 Lessing hafði einnig bein áhrif á Goethe þar sem 

sá síðarnefndi fékk innblástur úr verkum Lessings.48  

 
41 Ibid., 222. 
42 Ibid., 247. 
43 Ibid., 246. 
44 Ibid., 247. 
45 Ibid., 264. 
46 Ibid., 227. 
47 Ibid., 247. 
48 Ibid., 79-81. 
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Johann Gottfried Herder var undir áhrifum frá Machpherson og Percy.49 

Bretunum tveim hafði tekist að koma af stað nýrri þjóðlegri stefnu í bókmenntum þar sem 

þjóðsögur og sagnaarfur almúgans voru í hávegum höfð.50 Herder skildi manna best að 

frumleiki og nýsköpun fékkst ekki með því að herma eftir Macpherson, Percy og 

Shakespeare skref fyrir skref, heldur með því að aðlaga innlendan efnivið á svipaðan máta 

og þeir höfðu gert, sem sagt með því að nýta þýskar þjóðsögur og bókmenntahefðir á 

þýskan hátt.51 Innlent efni eins og þjóðsögur og hefðir er mótað í sterkan menningarkjarna 

sem hið erlenda er síðan hlaðið utan um, aðlagað að hinum innlenda hugsanahætti og látið 

þjóna tilgangi hans. Það að efnið komi erlendis frá og sé bætt við hið innlenda í gegnum 

þýðingu veitir aukið frelsi til að bæta við þá hefð sem fyrir er án þess að þurfa að hætta á 

að viðbótunum sé hafnað þar sem hægt er að vísa í erlenda hefð sem dæmi um það að 

nýja formið getur verið nytsamlegt.52 Það er mikilvægt að skilja á milli þess sem telst 

innlent og þess sem telst erlent til að skapa þetta svigrúm, því annars er enginn 

menningarkjarni sem hægt er að aðlaga hinn erlenda efnivið að. Þetta gerði Macpherson 

fyrir Skota með skrifum sínum um Kelta, en hann stillti Skotum upp sem keltneskum 

frekar en enskum. Percy mótaði á sama hátt menningarkjarna fyrir Englendinga með 

skrifum sínum um forn-norrænar og germanskar bókmenntir og sýndi þar með enn betur 

muninn á milli Skota og Englendinga. Herder nýtti sér markvisst sömu aðferð og 

Macpherson og Percy til að móta þýskan menningarkjarna úr þýskum 

þjóðarbókmenntum. 

Johann Wolfgang von Goethe hafði svipaða skoðun og Herder á því hvernig best 

var að notfæra sér Shakespeare við myndun þýskra þjóðarbókmennta.53 Persónur 

Shakespeare eru, að mati Goethe, alltaf „Englishmen in togas“, sama hvaða þjóðerni þær 

eiga að hafa í verkum hans.54 Persónur Shakespeare hafa ætíð sama hugsanahátt og 

samlandar Shakespeare og samtímamenn, sama hversu framandi heimurinn í kringum 

þær er, og því getur lesandinn tengst hinni framandi heimsmynd í gegnum hefðbundið 

sjónarhorn persónanna. Goethe notar sömu aðferð þegar hann skrifar þýskan hugsanahátt 

 
49 Ibid., 137. 
50 Ibid., 151-152. 
51 Ibid., 265. 
52 Ibid., 235. 
53 Ibid., 271. 
54 Ibid., 271. 
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í austurlenskum búningi í verkinu West-Östlicher Divan.55 Þýðing án frumtexta er sem 

sagt aðferð til að mynda og efla þjóðarbókmenntir með því að þýða erlend form og 

erlendan efnivið yfir á móðurmálið, beita innlendu samtímasjónarhorni á framandi efni. 

 Í þessum undirkafla dró ég saman helstu niðurstöður Gauta um það hvernig 

þjóðarbókmenntir á Bretlandseyjum og í Þýskalandi voru markvisst myndaðar og efldar 

með aðferðafræði þýðinga án frumtexta þar sem efnivið fornra og jafnvel framandi 

menningarheima var safnað saman og hann endurunnin eftir hugmyndafræði höfundar. 

Slík aðlögun eflir þjóðarbókmenntir og þjóðtungu, en hvað græðir þjóðin á því? Í næsta 

undirkafla hér á eftir beini ég sjónum frá hinu litla samhengi þjóðarinnar og að hinu stóra 

alþjóðlega samhengi til að svara því hvaða tilgangi það þjónar að efla þjóðarbókmenntir 

og þjóðtungur. 

 

2.3. Valdabarátta tungumálanna 

Nú hef ég svarað spurningunum hvað og hvernig og set endapunkt á kafla 2 hér í þessum 

síðasta undirkafla þar sem ég skoða hvers vegna það er þjóðinni mikilvægt að efla 

þjóðarbókmenntir. Þýðingu án frumtexta er beitt til þess að aðlaga bókmenntaform og 

mynstur erlendis frá og styrkja þar með þjóðarbókmenntirnar, gera þær samkeppnishæfar. 

En hvaða gagn hefur þjóðin af því að fylla þjóðarbókmenntir sínar af mismunandi 

bókmenntaformum, af mismunandi tólum? Í hvers konar samkeppni er þjóðin? Til hvers 

á að nota þessi tól? Til að komast að því tengi ég saman skrif nokkurra fræðimanna sem 

allir fjalla um þjóðir, þjóðtungur og þjóðmenningu í hnattrænu samhengi og lýsa hver á 

sinn hátt valdabaráttu á milli þjóða þar sem barist er um aukin menningaráhrif og sterkari 

stöðu þjóðtungunnar gagnvart öðrum þjóðtungum og heimsmálum. 

Í grein sinni um þýðingaskipti milli finnskra og íslenskra bókmennta fjallar Martin 

Ringmar56 um það hvernig tungumál hafa mismunandi valdastöðu eftir því hversu mikil 

áhrif þau hafa á önnur mál og hversu mikil áhrif önnur mál hafa á þau. Ég tel best að byrja 

á grein Ringmars þar sem hún bæði lýsir því ágætlega hvernig tungumál geta haft völd 

yfir öðrum tungumálum í gegnum þýðingar og hún setur Ísland í samhengi bæði við 

alþjóðasamfélag og Norðurlönd. Ég hef skrifað ágætis samantekt á grein Ringmars áður 

 
55 Ibid., 287. 
56 Ringmar, „Von indirekten zu direkten Beziehungen im finnisch-isländischen Literaturaustausch“. 
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og þar sem skilningur minn á efninu er enn sá sami nota ég hluta af þeirri samantekt í 

umfjöllun minni um Ringmar hér.57 

Ringmar styðst við kenningu Johans Heilbrons um alþjóðlegt kerfi þýðingamála, 

en kenning Heilbrons er útfærsla á kenningu Abrams de Swaans um alþjóðlegt 

tungumálakerfi þar sem málum er skipað í hópa eftir fjölda málhafa og því hversu mikil 

áhrif tungumálið hefur á önnur mál.58 Bæði Heilbron og de Swaan leitast við að útskýra 

hvernig tungumál berjast um menningarleg völd milli þjóða. Ringmar skoðar 

Norðurlandamál í samhengi við undirkerfi Heilbrons. Hann ber Norðurlönd sem 

undirkerfi þýðingamála saman við alþjóðakerfið og ber svo Norðurlandamál saman 

innbyrðis til að finna út hvaða mál eru mest þýdd yfir á önnur mál og hvort jafnvægi ríki 

innan undirkerfisins eða ekki. 

Þessar kenningar líkjast mjög fjölkerfiskenningunum sem ég minntist á í 

undirkafla 2.1. hér framar, en þær eru hluti af þeim fræðilega grundvelli sem kenning 

Gauta um þýðingar án frumtexta sprettur úr. Alveg eins og Even-Zohar telur þýðingar 

hafa miðlæga stöðu innan kerfis bókmennta tala Ringmar, Heilbron og de Swaan um að 

tungumál séu ýmist „miðlæg“ eða að þau hafi „jaðarstöðu“ innan hins alþjóðlega kerfis 

tungumála og þýðingamála. Eftirfarandi texti er tekinn orðrétt úr ritgerð minni, ég breytti 

aðeins lítillega uppsetningu og samræmdi tilvísanir við það kerfi sem ég nota hér í þessari 

meistararitgerð:  

Samkvæmt bæði de Swaan og Heilbron skiptast tungumál í hópa eftir því hversu miðlæg 

eða jaðarsett þau eru. Miðlægu málin eru í miðpunkti kerfisins þar sem þau drottna yfir 

jaðarsettu málunum, en jaðarsettu málin hírast á jaðri kerfisins og mega sín lítils gagnvart 

miðlægu málunum. Í kerfi de Swaans skiptast málin í flokka eftir því hversu margir tala 

þau og hversu mikilvæg þau eru sem samskiptamál (þetta er gróf einföldun á kerfinu). Í 

kerfi Heilbrons skiptast málin eftir því hversu mikið er þýtt af þeim og á þau (og einnig 

 
57 Ritgerðin ber nafnið „Ringmar, félagsfræðingarnir og jaðarmálin: Þýðing þeirra fyrir þýðingafræðina“ 

og var tímaritgerð mín í áfanganum Þýð001M við Þýðingafræðideild Háskóla Íslands árið 2017. 
58 Eftirfarandi er tekið úr ritgerð minni um Ringmar: Fræðilegur bakgrunnur greinar Ringmars á rætur að 

rekja til félagsfræði. Árið 2001 birti félagsfræðingurinn Abram de Swaan bók sem heitir Words of the 

World: The Global Language System (Ringmar 2008: 164 & 179). Í henni setur de Swaan fram kerfi þar 

sem tungumál skiptast í hópa eftir fjölda málhafa og mikilvægis málanna á heimsmælikvarða. Tveimur 

árum áður, 1999, birti kollegi de Swaan, Johan Heilbron að nafni, ritgerð sem ber heitið „Towards a 

Sociology of Translation. Book Translations as a Cultural World-System”. Í henni lagði hann fram 

kenningu um stigskipt kerfi þýðingamála í bókmenntum. Þrátt fyrir að Heilbron hafi birt sína ritgerð á 

undan de Swaan byggir hann á fyrri útgáfu af kenningu de Swaan og vitnar í hann samkvæmt kúnstarinnar 

reglum. Ringmar byggir sína grein mestmegnis á þessari ritgerð Heilbrons enda hefur Heilbron haft fyrir 

því að útfæra kerfiskenningu de Swaan sérstaklega fyrir þýðingamál. 
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eftir öðrum viðmiðum sem fjallað verður um hér síðar). Þar sem viðmiðin eru ólík má 

búast við að mál sem rata í einn flokk í kerfi de Swan séu ekki endilega í sama flokki í 

kerfi Heilbron, og þar sem ritgerð Ringmars byggir á kerfi Heilbrons verður nánar fjallað 

um það hér.  

Þýðingamál heims skiptast í fimm flokka: Eitt ofurmiðlægt mál (enska); þrjú 

miðlæg mál (franska, þýska og rússneska); sex hálfjaðarmál (spænska, ítalska, danska, 

sænska, pólska, tékkneska); svo heilmörg jaðarmál og ofurjaðarmál.59 Til að teljast sem 

miðlægt þýðingamál verður tungumálið að uppfylla fjögur skilyrði:60 

1. Það verður að vera í hópi þeirra mála sem um það bil 70% allra  

    þýðinga á heimsvísu eru af. 

2. Það verður að vera þýtt meira af málinu en yfir á það. 

3. Þýðingar mega ekki vera nema hluti af bókmenntaútgáfu á málinu. 

4. Þýðingar af málinu verða að vera til í öllum bókmenntaformum  

    mikilvægustu markmála þess. 

Miðlæg mál gegna oft hlutverki millimála fyrir óbeinar þýðingar.61 Þannig ganga 

þýðingar oftast frá miðju kerfisins út til jaðranna í meira magni en öfugt, og ef skáldverk 

á jaðarmáli er þýtt yfir á annað jaðarmál er það oftast fyrir tilstilli miðlægs máls, 

annaðhvort sem millimál eða vegna velgengni skáldverksins á miðlæga málinu.62 Af 

þessu má sjá að samskipti milli þýðingamála eru ójöfn: Miðlægu málin flæða út til 

jaðarsins og drekkja jaðarmálunum í sannkölluðu bókaflóði en taka aðeins á móti 

brotabroti af skáldskap úr menningarheimum jaðarmálanna. 

Martin Ringmar bætir við eigin kenningu um að hinu alþjóðlega kerfi 

þýðingamála sé einnig hægt að skipta upp í undirkerfi. Ringmar leggur til að Norðurlönd 

séu undirkerfi með eigin ofurmiðlægu máli (sænsku), tveimur miðlægum málum (norsku 

og dönsku), hálfjaðarmáli (finnsku), jaðarmáli (íslensku) og þremur ofurjaðarmálum 

(færeysku, grænlensku og samísku).63 Eins og Heilbron notar Ringmar fjölda þýðinga af 

og á málin til að skipta þeim upp í flokka, sem og þýðingaskiptin milli málanna (t.d. er 

finnskan hálfjaðarmál en ekki jaðarmál eins og íslenskan vegna þess að heildarhlutfall 

þýðinga af finnsku innan undirkerfisins er tvöfalt hærra en íslenskunnar – þó ná norska 

og danska langt yfir hana og sænskan trónir yfir öllum hinum Norðurlandamálunum sem 

mikilvægasta frummálið). 

 
59 Ringmar, „Von indirekten zu direkten Beziehungen im finnisch-isländischen Literaturaustausch,“ 164; 

hann hefur þessar tölur frá Heilbron. 
60 Ibid.,164-166. 
61 Ibid., 166. 
62 Ibid., 166. 
63 Ibid., 167-168. 
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Hér á undan eru það vissulega þýðingamálin og þýðingar í hinum hefðbundna skilningi 

sem eru til umfjöllunar, en ég tel að þýðingar án frumtexta megi tengja inn í þetta 

valdakerfi þýðingamála.  

Fjórði punktur hér framar, sem snýr að því hvaða skilyrði þýðingamál þarf að 

uppfylla til að teljast miðlægt, er sérstaklega áhugaverður í sambandi við þýðingar án 

frumtexta: „Þýðingar af málinu verða að vera til í öllum bókmenntaformum mikilvægustu 

markmála þess.“ Völd hefðbundins þýðingamáls aukast sem sagt eftir því hversu 

fjölbreytt úrval þeirra bókmenntaforma er sem hafa verið þýddir yfir á erlend tungumál. 

Segja má að þýðing án frumtexta virki þveröfugt við þessa lýsingu, því móðurmálið eflist 

eftir því hversu fjölbreytt úrval þeirra bókmenntaforma er sem hafa verið þýdd yfir á 

móðurmálið. Þýðing án frumtexta er aðferðin sem þjóðin notar til að efla þjóðtunguna, 

fylla hana af fjölbreyttum bókmenntaformum sem hægt er að flytja út í formi 

hefðbundinna þýðinga, sem aftur styrkir stöðu málsins innan alþjóðlegs valdakerfis 

tungumála. Þýðingar án frumtexta eru innflutningur og um leið grundvöllur að 

framleiðslu þeirrar útflutningsvöru sem þjóðin selur í skiptum fyrir aukin menningarvöld. 

Eins og Heilbron segir í undirstöðugrein sinni (sem Ringmar styðst við) er 

nauðsynlegt að skoða markmenninguna út frá samhengi alls kerfisins sem menningin er 

hluti af til þess að skilja áhrif þýðinga á hana.64 Ég tel að þetta eigi líka við um þýðingar 

án frumtexta. Til að skilja hvernig þær móta þjóðmenninguna þarf að skoða allt 

samhengið og finna út hvernig einstakir hlutar kerfisins eiga samskipti sín á milli. Hver 

er á jaðrinum, hver er miðlægur, hver mótar hvern? Samkvæmt Ringmar er Ísland 

jaðarmál bæði innan undirkerfis Norðurlanda og á alþjóðavísu. Væri ekki skynsamlegt 

fyrir okkar litlu jaðarsettu þjóð að leggja okkur fram um að þýða fleiri bókmenntaform 

yfir á móðurmálið okkar svo við höfum þann efnivið sem okkur vantar til að bæta 

valdastöðu okkar gagnvart erlendum þjóðtungum? 

Þessi spurning vekur upp aðra náskylda spurningu: Þar sem valdamunurinn milli 

íslenskunnar og hinna þýðingamestu þýðingamála er svona mikill, á íslenskan sér nokkra 

vörn gagnvart drottnandi heimsmáli eins og ensku? Fræðimaður að nafni Jürgen 

Leonhardt á svar við því, en hann telur heimsmál eins og ensku og latínu tilheyra öðru 

valdakerfi og eiga í öðrum samskiptum við þjóðtungurnar en Ringmar, Heilbron og de 

 
64 Heilbron, „Towards a Sociology of Translation,“ 440. 
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Swaan lýsa í tungumálakerfum sínum. Hann skrifar um heimsmálið latínu og kemur með 

tilgátu um áhrif þjóðtungumála og heimsmála hvert á annað. 65  

Leonhardt fjallar um það hvernig tungumál auka áhrif sín og missa þau sem og 

um tilurð þjóðtungumála. Svo virðist sem að móðurmálið sem fullþroska þjóðtungumál 

sem hægt er að nota við allar aðstæður sé frekar nýleg evrópsk uppfinning: 

The model of the mother tongue, which alone is capable of expressing what comes from 

the heart, which alone inspires poetry, which is available in every situation from everyday 

conversation to high literature and science, and which is fully developed, as linguists 

would say, is increasingly proving to be a peculiarly European path taken during the 

nationalistic nineteenth and twentieth centuries. Comparison with other cultural spaces 

and historical eras shows that ever since Latin ceased to be the common language of 

Europe, very few societies have been as consistently monolingual within large 

geographical territories such as the European nation-states. A glance at the countries of 

Africa and Asia and even at the United States makes it clear that the connection between 

ethnic or national identity and language in the large European nation-states is much more 

complex than has been the case until recently. The situation in premodern Europe, in 

which each region had its own language, while important areas such as religion, science, 

and supraregional communication were bound together by a single language (Latin), 

seems to have been more of a historical norm than an exception. And it appears that in 

terms of communication, Europe is now returning to its premodern self.66 

Þjóðtungur eru því ekki jafn sjálfsagður hlutur og margan gæti grunað, því svo virðist 

vera að mannkyni sé eðlilegra að notast við heimsmál eða svæðismál sem tengir 

mismunandi móðurmál saman. Þjóðarmálin eru nýleg uppfinning á sviði bókmennta, því 

heimsmálin réðu áður öllu og þar var allri vitneskju safnað saman í stað þess að dreifa 

vitneskjunni og tólunum á milli smárra þjóðartungna.67 Þegar Leonhardt segir að Evrópa 

sé að snúa sér aftur að sínum upprunalegu samskiptahefðum á hann við það að enskan er 

sífellt að verða mikilvægari hluti af daglegu Evrópubúa. Við erum farin að nota enskuna 

í dag á svipaðan hátt og Evrópubúar hér áður fyrr notuðu latínuna. En hver er munurinn 

á þjóðtungu og heimsmáli? Hvernig eru þau notuð mismunandi? 

 
65 Leonhardt, Latin. 
66 Ibid., 12. 
67 Ibid., 13. 
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  Leonhardt bætir við efni bókar sinnar í fyrirlestri fyrir University of Columbia 

sem hann hélt árið 2005, en þeim fyrirlestri var síðar hlaðið upp á YouTube.68 Í 

fyrirlestrinum setur hann fram fjögur einkenni heimstungumála: 

 1. Tungumálið er slitið úr tengslum við umhverfi sitt. 

 2. Tungumálið tilheyrir engri ákveðinni valdastétt. 

 3. Tungumálið er notað samhliða mörgum þjóðtungum. 

 4. Áhrif tungumálsins eru menningarleg frekar en pólitísk. 

Fyrsta einkenni heimsmáls er það að málinu er ekki miðstýrt af þeim sem hafa málið að 

móðurmáli heldur ríkir almennt samkomulag um það hvað telst rétt og rangt í talaðri sem 

ritaðri málnotkun.69 Annað einkennið er það að tungumálið er ekki tengt við ákveðna 

valdastétt og því er öllum frjálst að nota það án þess að það feli í sér vísbendingu um 

samfélagsstöðu viðkomandi. Latína og enska urðu til dæmis ekki heimsmál fyrr en eftir 

fall hinna rómversku og bresku heimsvelda.70 Þar sem valdboð heimsveldisins var horfið 

var þeim sem höfðu önnur mál að móðurmáli frjálst að móta málin eftir eigin geðþótta.71 

Þriðja einkennið er það að tungumálið verður að vera í notkun í alþjóðlegu samhengi 

samhliða mörgum þjóðtungum. Heimstungumál verður að vera í notkun þó enginn sé til 

staðar sem hefur málið að móðurmáli, það verður að vera algengur kostur sem helsta 

samskiptamál þeirra sem ekki tala sama móðurmál og málið verður að geta aðlagast 

tungumálahefðum mismunandi þjóðtungna.72  

Fjórða og síðasta einkennið er það að völd tungumálsins mega ekki koma frá 

pólitískum völdum eða hernaðarmætti, heldur verður málið að hafa haslað sér völl í 

 
68 Leonhardt, „Latin: Story of a World Language“ (fyrirlestur á YouTube). 
69 Ibid., 39:40. 
70 Hugleiðing út frá athugasemd leiðbeinanda: Hér má alveg hugsa sér að latínan hafi lifað af í gegnum 

kirkjuna sem hélt málinu við, og enskan lifði áfram í gegnum heimsveldið sem tók við af Bretum: 

Bandaríkin. Hvað sem því líður eru bæði málin slitin úr samhengi við upprunalönd sín og eru í notkun af 

öðrum en þeim sem upphaflega mynduðu og mótuðu málin. Þar með hafa bæði málin fengið nýtt hlutverk 

í nýjum höndum, þau eru endurmótuð og hafa þar með fengið á sig sveigjanlegri blæ en til dæmis tungumál 

eins og íslenskan sem er töluð af einni þjóð í einu landi og á sér margra alda óslitna sögu. Latínan breiðist 

út um heiminn með nánast alþjóðlegri stofnun, kirkjunni, en enskan er mótuð á mismunandi vegu í minnst 

tveimur heimsálfum. Þar með er eignarhald þjóða, stétta og þeirra sem hafa málið að móðurmáli komið í 

hendur ólíkra aðila sem veigra sér ekki við að móta málið að eigin þörfum. Þetta skapar fordæmi fyrir aðra 

að nýta latínu og ensku til eigin þarfa. Ef Bandaríkjamenn færu til dæmis að eigna sér íslenskuna og breyta 

henni eftir eigin höfði er líklegt að íslenska þjóðin hefði þó áfram langmestu áhrifin á það hvað telst rétt 

málnotkun og hvað ekki, þar sem tilkall okkar til íslenskrar tungu er öllu sterkara en Bandaríkjamanna. 

Fyrstu tveir punktar Leonhardts snúast í grunninn um það hvort almennt samkomulag ríki um eignarhald 

ákveðins afmarkaðs hóps á tungumálinu eða ekki og í tilfelli latínunnar sem og enskunnar er það eignarhald 

orðið óljóst. 
71 Ibid., 44:00. 
72 Ibid., 46:00. 
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gegnum menningaráhrif, með því að aðlaga og samræma hefðir þeirra ólíku 

menningarheima sem hafa samþykkt ríkjandi stöðu heimsmálsins.73 Leonhardt tekur það 

fram að þó málið hafi ef til vill upphaflega náð útbreiðslu og áhrifavöldum í gegnum 

hernaðarbrölt heimsvelda getur það þó ekki orðið að heimsmáli fyrr en óbragð 

valdbeitingar er gleymt og grafið.74 Latínan, samkvæmt Leonhardt, er tungumál 

vestrænnar heimspeki, vestrænna bókmennta, vestrænnar stjórnsýslu og laga, kristinnar 

trúar, orðmælsku, verkfræði og vínræktunar.75 Enskuna telur hann tungumál evrópskrar 

menningar yfirhöfuð og þá sérstaklega evrópskra vísinda, tækni og læknislistar.76 Það er 

mikilvægt að tungumálin séu orðin að táknmynd fyrir ákveðin svið menningar frekar en 

ákveðna pólitíska hugsjón, því menningu er hægt að móta í sameiningu, þróa og 

umbreyta, en miðstýrt hernaðarlegt eða pólitískt áhrifavald hopar hvergi, heldur beitir sér 

fyrir því að móta aðra eftir eigin höfði. Mismunandi þjóðmenningar eiga því frekar von á 

að geta komið sínu sjónarhorni á framfæri í gegnum menningarlegt tungumál frekar en 

tungumál miðstýrðrar valdbeitingar. 

 Þessi síðasti punktur er ef til vill mikilvægastur í tengslum við þýðingar án 

frumtexta: Völd heimsmála byggja á menningaráhrifum. Þessi menningaráhrif aukast 

eftir því sem heimsmálið nær að aðlaga, samræma og eigna sér fleiri ólíkar hefðir frá fleiri 

ólíkum þjóðtungum og þjóðmenningum. Heimsmálin eru heimsmeistarar í þýðingum án 

frumtexta. En hvernig passa heimsmálin inn í valdakerfi tungumálanna sem Ringmar 

skrifar um? Við vitum nú að heimsmál eru alltaf notuð samhliða þjóðtungum, að þau eru 

í alþjóðlegri sameign og notuð af öllum valdastéttum og að vald þeirra kemur frá 

menningaráhrifum. Síðasta einkenni heimsmálanna inniheldur grófa lýsingu á því hvernig 

þýðing án frumtexta hjálpar þjóðum að efla þjóðtungu sína og þjóðarbókmenntir á sama 

hátt og heimsmálin efla notagildi sitt: með því að aðlaga og eigna sér hefðir og 

bókmenntaform annarra tungumála. Þýðing án frumtexta virðist vera aðferð til 

valdeflingar sem bæði heimsmál og þjóðtungur nota.  

Helsti munurinn á heimsmálum og þjóðtungum er sá að hin fjögur einkenni 

Leonhardts eiga aðeins við um heimsmálin en ekki þjóðtungurnar. Það eina sem þau eiga 

sameiginlegt er það að þau nota þýðingu án frumtexta til að auka menningarleg völd sín. 

 
73 Ibid., 49:40. 
74 Ibid., 49:50. 
75 Ibid., 49:50. 
76 Ibid., 50:00. 
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Þjóðtungurnar eru bundnar við ákveðna þjóð með ákveðna þjóðtungu og ákveðna 

þjóðarpólitík. Í stað þess að aðlaga sig að ólíkum menningarheimum eins og 

heimstungumálin gera beita þjóðtungurnar þýðingu án frumtexta til að aðlaga ólíkar 

menningarhefðir að eigin þjóðmenningu. Þjóðtungurnar eru sjaldan notaðar samhliða 

hvor annarri, heldur brúa þær bilið sín á milli í gegnum þýðingar, annaðhvort beint á milli 

þjóðtungna eða milli þjóðtungu og heimsmáls. 

Ég tel að heimsmál ætti að flokka utan við valdakerfi tungumála, en þó í beinum 

tengslum við það, því eðli heimsmálsins er það að safna menningaráhrifum mismunandi 

þjóðtungna, samræma þau og hreinsa þau af öllum tengslum við ákveðna valdboða til að 

auðvelda samvinnu milli þjóða. Þjóðtungurnar keppast um að auka menningarvöld sín til 

að geta haft meiri áhrif á heimsmálin og mótað þau eftir eigin hentisemi. Þjóðir beita 

þýðingu án frumtexta til að móta hugmyndir, form og hefðir að eigin þjóðmenningu og 

dæla svo afurðinni í heimsmálið. Þær þurfa aukin menningaráhrif til þess að geta haft 

meiri áhrif á heimsmálið. Það er því ekki enskan sem íslenskan þarf að óttast, heldur hin 

þjóðmálin innan tungumálakerfisins, því þau eru mörg aflmeiri en íslenskan og geta því 

mótað heimsmálið ensku eftir sínu höfði. Heimsmál hafa síðan aftur áhrif á þjóðtungumál 

og móta þau og þannig er allt kerfið í sífelldri þróun, eins og Derrida skrifaði um í grein 

sinni sem ég fjallaði um hér að framan í undirkafla 2.1. ásamt hinum keimlíku 

fjölkerfiskenningum. Næsta grein sem ég tek hér til umfjöllunar fer nánar út í tengsl þjóða 

við alþjóðasamfélagið. 

Alev Çinar skrifar í grein sinni um hnattvæðingu sem afurð þjóðarmyndunar að 

flestir álíti hnattvæðingu vera aflið sem mótar þjóðina, en í raun kemur hið hnattræna 

upphaflega frá þjóðunum.77 Grein hans er áhugaverð í samhengi við skrif Ringmars og 

Leonhardts, þar sem Çinar heldur því ekki aðeins fram að hnattvæðingin sé afurð og þjónn 

þjóðanna, heldur einnig að hnattvæðing sé mynduð með skáldskap: 

More specifically, globalism involves the controlled production, delineation and 

projection of images of the globe in ways that justify the existence and hegemony of a 

nationalist ideology and ongoing nation-building efforts in a given context.78 

 
77 Çinar, „Globalism as the Product of Nationalism,“ 91. 
78 Ibid., 91. 
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Þær ímyndir sem þjóðir búa til af okkar hnattræna nútímasamfélagi eru mótaðar með 

afþreyingu og skáldskap.79 Çinar telur að þessi notkun ímyndunaraflsins sé eitt helsta 

tólið sem þjóðir hafa til þess að móta sjálfsmynd sína innan alþjóðasamfélags.80 Það að 

aðgreina sig frá öðrum og mynda sína eigin þjóðlegu sjálfsmynd sem sameinar alla 

meðlimi þjóðarinnar er forsenda alþjóðasamfélags.81 

In sum, globalism is a product of the collective imagination in a given context that 

imagines a nation into existence simultaneously with a global order, on which a particular 

identity is projected that acts as the backdrop against which it places itself so as to define 

for itself a distinct and unique place and identity.82 

Þjóðir eru aðeins til sem aðgreinanlegir hlutir vegna þess að þær hafa víðara samhengi til 

að bera sig saman við. Hnattræn viðmið móta þjóðerni með því að þurrka út „the local“, 

eða séreinkenni hins innlenda sem passa ekki við hina hnattrænu heimsmynd.83 Hið 

hnattræna mótar hið þjóðlega með því að gefa því sérstöðu innan hnattrænnar 

heimsmyndar, en þurrkar út allt það sem er of ólíkt heildinni. Þannig eru þjóðir áfram 

mismunandi en ekki þó svo ólíkar að þær geti ekki talað saman. 

 Hlutverk skáldskaparins hér er að móta og styrkja ímyndina af því hvað hið 

hnattræna er og hvernig þjóðin aðgreinir sig frá því. Skáldskapur af öllu tagi, kvikmyndir, 

 
79 Hugleiðingar út frá athugasemd leiðbeinanda: Hér er athyglisvert að setja skoðun Çinars í samhengi við 

andstæða skoðun Marx og Engels eins og hún kemur fram í Kommúnistaávarpinu, en þeir telja að nútíma 

kapítalistar hafi grafið undan framleiðslugetu og efnahagslegri sjálfstjórn þjóðríkja með því að alþjóðavæða 

fyrirtæki. Þeir telja að sama þróun eigi sér stað innan þess kerfis sem myndar, mótar og endurvinnur alla 

þætti menningar: „The intellectual creations of individual nations become common property. National one-

sidedness and narrow-mindedness become more and more impossible, and from the numerous national and 

local literatures there arises a world literature“. Tekið úr: Marx, Karl og Friedrich Engels, The Communist 

Manifesto (New York: Signet Classics, 2011), 67-68. Helsti munurinn á þessum tveimur ólíku skoðunum 

er sá að Çinar telur að heimsbókmenntir og þjóðarbókmenntir séu tveir ólíkir hlutir sem verka hvor á annan 

á meðan Marx og Engels telja heimsbókmenntirnar eins konar massa sem gleypir í sig þjóðarbókmenntir 

og yfirtekur þær alveg. Í því samhengi sem ég setti fram í öðrum kafla þessarar meistararitgerðar var 

þjóðtungum stillt upp andspænis heimstungumálum í síbreytilegu kerfi þar sem þjóðmálin hafa mismikil 

áhrif hvert á annað eftir því hversu sterk menningaráhrif þeirra eru, sterkustu málin hafa áhrif á 

heimstungurnar en heimstungurnar hafa áhrif á þær þjóðtungur sem styðja sig við alþjóðlega tengigetu 

heimsmálsins. Ég tel Marx og Engels hafa rangt fyrir sér með það að heimsbókmenntir séu nokkurs konar 

miðstýrt bókmenntavald sem getur þurrkað alveg út hinar mismunandi þjóðarbókmenntir, því kerfi 

tungumála og bókmennta þrífst á gagnkvæmum áhrifum mismunandi eininga. Einleitar heimsbókmenntir 

ganga þá aðeins upp ef heimsveldi nær einvaldi yfir meginþorra veraldar og stjórnar því með ströngu valdi 

hvers kyns bókmenntir eru leyfðar. Ég tel það ólíklegt að einsleitar heimsbókmenntir geti þurrkað út 

séreinkenni mismunandi þjóðarbókmennta og þjóðfélagshópa í nokkru kerfi þar sem hverjum og einum er 

frjálst að tjá skoðanir sínar. Heimsbókmenntir Marx og Engels hljóta að vera kyrfilega niðurnjörvaðar og 

ritskoðaðar. 
80 Ibid., 92. 
81 Ibid., 94. 
82 Ibid., 94. 
83 Ibid., 97. 
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bókmenntir, afþreying… Allt eru þetta tæki til þjóðernismyndunar. Çinar kallar þau 

„technologies of imagination“ eða tól ímyndunaraflsins.84 Hann segir að það hvernig við 

myndum ímyndina af hinu hnattræna og hinu þjóðlega sé aðalmálið en ekki afrakstur 

ímyndunarinnar: 

Arjun Appadurai (1990: 5) stresses the importance of ‘the imagination [that] has become 

an organized field of social practices’, which is now ‘central to all forms of agency, is 

itself a social fact, and is the key component of the new global order’. In this 

understanding, globalization is not a structural process, which can be detected and 

observed directly in the evolution of social, economic, political or cultural institutions, 

but is a process of the imagination. Such institutions are not the cause but the effect of the 

ways in which the imagination operates.85 

Til þess að skilja hvernig hnattvæðingin virkar, hvernig þjóðir ímynda sér 

alþjóðasamfélagið sem aðskilda einingu, þarf að skoða hvernig þjóðir beita 

ímyndunaraflinu til þess að móta bæði eigin sjáfsmynd og ímynd hins hnattræna. 

Kenningin um þýðingu án frumtexta fellur vel að þessum rökum, því hún snýr einnig að 

því ferli sem mótar þjóðina og þjóðarbókmenntirnar. Tungumálakerfið er vissulega til 

staðar, þjóðtungur og heimstungur í stöðugum mótunardansi þar sem hver hreyfing færir 

alla úr stað. En þar sem kerfið er á stöðugri hreyfingu er betra að skoða með hvaða hætti 

það mótast heldur en að einblína á hverfular svipmyndir. Nú er mál að spyrja: Hvers 

vegna þarf allt þetta risavaxna tungumálakerfi til að þróa tungumálin? Er ekki nóg að 

nudda tveim þjóðtungum saman til að kveikja glæður menningar? Þarf virkilega fleiri en 

tvo í þennan áhrifadans? 

Grein eftir Francis nokkurn Fukuyama kemur með áhugavert sjónarhorn á efnið.86 

Hann skrifar um það hvers vegna það er mikilvægt fyrir þjóð að hafa einstaka sjálfsmynd 

sem er aðskilin frá sjálfsmyndum annarra þjóða. Sú sjálfsmynd er að hluta til mótuð í 

skáldskap þjóðarinnar: 

It consists of the stories that people tell about themselves: where they came from, what 

they celebrate, their shared historical memories, and their expectations about what it takes 

to become a genuine member of the community.87 

 
84 Ibid., 95. 
85 Ibid., 93. 
86 Fukuyama, „Why National Identity Matters.“ 
87 Ibid., 8. 
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Fukuyama virðist hér vera á sömu skoðun og Çinar með það að skáldskapur, sögur og 

ímyndir af því hvað það er sem aðgreinir þjóðina frá öðrum og veitir henni sérstöðu sé 

mikilvægur hluti af sjálfsmynd þjóða. En Fukuyama fjallar líka um fjölbreytileikann og 

tilgang þess að hafa margar ólíkar þjóðir frekar en eina hnattræna alþjóð. Hann segir að 

afmarkaðar þjóðir séu nauðsynlegar til þess að lýðræðisstjórn geti virkað sem skyldi, því 

lýðræði byggir á því að um einhvern „lýð“ sé að ræða sem getur borið ábyrgð á 

ákvörðunum sínum.88 Lýðurinn er þjóðin. Ef þjóðmenningar hefðu minni völd, minni 

áhrif og minna mikilvægi væri erfitt að viðhalda lýðræðislegri stjórn þar sem enginn hefur 

enn fundið upp stjórnkerfi sem hefur bolmagn til þess að hafa hemil á öllu mannkyni í 

öllum sínum fjölbreytileika.89 

 Ekki bara það, heldur er fjölbreytileikinn sjálfur lykilatriði að auknum þroska og 

velferð þjóða. Fjölbreytni til dæmis varnar sjúkdómum í dýraríkinu: 

Environmental biologists point out that artificially produced crop monocultures are often 

highly vulnerable to disease because they lack genetic diversity. Indeed, such diversity is 

the motor of evolution itself, which depends on genetic variation and adaptation.90 

Fjölbreytileiki er ekki aðeins góður til þess að lífverur geti lifað af í óútreiknanlegu 

umhverfi, því efnahagur blómstrar með aukinni fjölbreytni.91 Þar sem þýðingaskipti 

Ringmars og hið alþjóðlega tungumálakerfi de Swaans og Heilbrons er nokkurs konar 

efnahagskerfi þar sem bókmenntaform, skáldskapur, hugmyndir og áhrif ganga kaupum 

og sölu er hægt að hugsa sér að aukin fjölbreytni hefði einnig jákvæð áhrif á það kerfi.  

Þýðingar án frumtexta er aðferð til þess að auka fjölbreytileika hugmynda, forma 

og orðræðutóla móðurmálsins. Sterk þjóðtunga hjálpar þjóðum að móta sjálfsmynd sína 

og skipa sér sess innan alþjóðasamfélags sem aftur mótar þjóðir og gerir þeim kleift að 

vinna að sameiginlegum markmiðum. Þjóðir aðlaga erlend bókmenntaform að eigin 

þjóðtungu til að styrkja þjóðarbókmenntir sínar og þar með valdastöðu sína innan 

alþjóðasamfélags. Bókmenntir styrkja fjölbreytileika og menningaráhrif þjóða og gera 

þeim kleift að móta alþjóðamenningu eftir eigin þörfum. Þetta er tilgangur þess að þýða 

bókmenntaform erlendis frá. Nú spyr ég: Hvernig getur fantasían sem bókmenntaform 

eflt þjóðina og þjóðarbókmenntirnar? 

 
88 Ibid., 14. 
89 Ibid., 14. 
90 Ibid., 8. 
91 Ibid., 10. 
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3. Fantasían sem verkfæri 

 

Í kafla 2 komumst við að því að þýðingar án frumtexta móta og mynda þjóðarbókmenntir 

og efla þar með menningarvöld innan alþjóðlegs tungumálakerfis. Innan 

þjóðarbókmennta má finna mörg mismunandi bókmenntaform, en ein niðurstaða kafla 2 

var sú að fjölbreytni hefur jákvæð áhrif á valdastöðu þjóða. Í þessum kafla skoða ég stakt 

bókmenntaform, fantasíu, og spyr hvaða gagn þjóðin hefur af henni. Ef þjóðarbókmenntir 

eru tól þjóðarinnar til að auka virðingu og völd þjóðtungunnar og þjóðmenningar sinnar, 

er hægt að skilgreina bókmenntaform sem sérhæfð tól innan þjóðarbókmennta sem hver 

um sig hefur sérhæfðan tilgang? Hvaða svið innan þjóðmenningarinnar hefur fantasían 

áhrif á? 

 Til þess að komast að því skoða ég fyrst hvers konar bókmenntaform fantasían er 

í undirkafla 3.1. Eðli fantasíunnar, síðan skoða ég hvers konar tól fantasían er eða hver 

áhrif hennar á lesendur eru í undirkafla 3.2. Ímyndunarafl og tilfinningagreind, og að 

lokum, í undirkafla 3.3. Fantasía til samfélagsgagnrýni, skoða ég hvaða áhrif fantasían 

hefur á samfélagið eða hvernig hægt er að nota hana sem tól fyrir þjóðina. Þegar 

spurningunum hvað, hvernig og hvers vegna hefur verið svarað ætti að vera ljóst hvaða 

tól fantasían er, hvernig tólið er notað og hvers vegna þjóðin hefur hag af því. Ég byrja á 

að svara því hvað fantasían er og hvernig hún er skilgreind hér í næsta undirkafla. 

 

3.1. Eðli fantasíunnar 

Til að komast að því hvers konar bókmenntaform fantasían er strengi ég saman rannsóknir 

tveggja fræðimanna sem báðir komast að sömu niðurstöðunni, en þó með gjörólíkum 

hætti. Svein Angelskår gagnrýnir nokkrar af helstu skilgreiningum fræðimanna á 

fantasíunni og stingur upp á nýju sjónarhorni á bókmenntaformið. Russell B. Gill hins 

vegar setur fantasíubókmenntir í samhengi við það hvernig mannsheilinn almennt flokkar 

hluti sem og það hvaða aðferðir eru oftast notaðar til þess að skipa bókmenntum í flokka 

og dregur eigin ályktanir af því. Ég vel þessa tvo texta bæði vegna þess að þeir nálgast 

sama efnið á mjög ólíkan hátt en einnig vegna þess að niðurstöður Angelskårs og Gills 

um hið sanna eðli fantasíunnar komast næst því að skilgreina þetta bókmenntaform á vegu 

sem nýtast mér í þessari ritgerð. Ég tel fantasíuna, eins og önnur bókmenntaform, vera tól 
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sem þjóðin getur nýtt sér til að móta sjálfa sig. Kenningar þar sem fantasíunni er lýst út 

frá yfirborðseinkennum eða lauslega skilgreindum undirflokkum eru margar hverjar 

áhugaverðar, en þjóna ekki tilgangi mínum, þar sem þær kafa ekki nógu djúpt í það 

hvernig fantasíuhöfundar nota bókmenntaformið til tjáningar. 

 Texti Angelskårs er meistararitgerð upp á rúmlega hundrað blaðsíður sem var 

samþykkt af Óslóarháskóla árið 2005.92 Í henni gagnrýnir hann þær skilgreiningar á 

fantasíunni og þær kenningar um eðli hennar sem hann telur áhrifamestar innan 

fantasíufræða út frá tveimur skilyrðum: Hvort þær nái utan um báða algengustu 

undirflokka fantasíubókmennta (há- og lág-fantasía) eða ekki og hvort skilgreiningin er 

nógu þröng til að hægt sé að nota hana til að vinna úr fantasíutextum. Í einfölduðu máli 

prófar Angelskår hvort kenningarnar séu of þröngar eða of víðar. Ritgerð Angelskår er 

þrískipt. Fyrst fjallar hann almennt um bókmenntagreinar og flokkun bókmennta (e. genre 

theory), svo prófar hann ýmsar kenningar og skilgreiningar og að lokum setur hann fram 

sína eigin hugmynd að því hvernig hægt er að gera betur. Eins og þessi lýsing gefur til 

kynna er niðurstaða Angelskår sú að engin af þeim kenningum sem hann rannsakar 

standist prófið. Hann telur þær allar ýmist of víðar eða of þröngar. Ég tel rannsókn 

Angelskår áhugaverða þar sem hún sýnir nokkra af þeim stærstu göllum sem ég sé á hinni 

hefðbundnu nálgun fræðimanna á fantasíubókmenntum. Áður en ég bæti grein Gills inn 

í umræðuna fer ég fyrst stutt í gegnum helstu niðurstöður Angelskår og set þær í samhengi 

við sýn mína á bókmenntaform sem tól. 

Ein af ástæðum þess að þær kenningar og skilgreiningar sem Angelskår rannsakar 

uppfylla ekki skilyrði hans um að ná utan um báða helstu undirflokka fantasíunnar án 

þess þó að vera svo víðar að þær séu ónothæfar er sá að meirihluti fantasíufræðinga 

skilgreinir bókmenntaformið þannig að það rúmar aðeins annan undirflokkinn: 

Helmingur fræðimannanna telur aðeins há-fantasíur vera alvöru fantasíur en hinn 

helmingurinn samþykkir aðeins lág-fantasíur.93 Þessi skipting Angelskår á fantasíunni í 

há- og lág-fantasíu er algeng innan bókmenntaformsins, en Angelskår skilgreinir hvort 

um sig á eftirfarandi hátt: 

There is also a common distinction between high and low fantasy. These terms do not in 

any way contain a value judgement. In high fantasy the impossible or nonrational 

 
92 Angelskår, „Policing Fantasy.“ 
93 Ibid., 33. 
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elements function according to the natural laws of the fictive universe. At least some of 

these elements are treated as commonplace or natural. High fantasy nearly always 

involves a secondary world. Low fantasy, however, is situated in our own recognisable 

world. The supernatural or impossible elements of the work are treated as such. 

Something exists or occurs which is explicitly in conflict with natural laws. There are 

borderline cases between these subgenres as well, but usually the two types are easy to 

distinguish from each other.94 

Samkvæmt Angelskår einkennist há-fantasía sem sagt af söguheimi þar sem lögmál 

heimsins eru önnur en í okkar raunverulega heimi, en lág-fantasía gerist í okkar heimi þar 

sem galdrar og lögmál fantasíuheima þykja óvanaleg. Annar munur á há- og lág-fantasíu 

er sá að há-fantasían nýtur yfirleitt minni virðingar en lág-fantasían meðal fræðimanna 

og almennings.95 Þó það sé vissulega munur á há- og lág-fantasíum eru þær þó báðar 

óneitanlega fantasíur og því er furðulegt að flestir fantasíufræðingar skilgreini alla 

fantasíuna þannig að aðeins annað undirformið rúmast innan hennar.  

Angelskår telur ástæðuna vera þá að þeir fræðimenn sem hann tekur fyrir virðast 

allir hafa annað sjónarhorn á fantasíuna en hann sjálfur, en ég fer nú ýtarlegar í þennan 

punkt þar sem hann tengist líka mínum eigin rökum. Angelskår telur nefnilega, ólíkt þeim 

kenningum sem hann rannsakar, að bókmenntaform ætti að skilgreina sem tól til þess að 

túlka eða skilja texta frekar en sem mælistiku á gæði þeirra, á virði þeirra eða á það hversu 

vel þau fylgja hefðum.96 Hann heldur áfram í sama dúr: 

Genres should not be understood as a body of works, but rather as the set of 

communicative functions or properties which those works have in common. Specific 

genre models, in this sense, are only legitimate as long as they have positive pragmatic 

value.97 

Hér meinar Angelskår það að fyrri skilgreiningar á fantasíunni sem bókmenntaform sem 

hefur ákveðin yfirborðseinkenni séu gagnslausar. Betra væri að skilgreina fantasíuna sem 

tól með ákveðinn samskiptatilgang. Fantasían er því í augum Angelskårs leið til þess að 

tjá sig um ákveðna hluti, en eðli fantasíunnar felst þá ekki í því hvort hún sé há- eða lág-

fantasía, heldur í því hvernig hún er notuð til tjáningar og hvað henni er ætlað að tjá. Þessi 

skoðun Angelskårs er mikilvæg þar sem hún endurómar skoðun Gills, en ég mun fara 

 
94 Ibid., 32. 
95 Ibid., 35. 
96 Ibid., 23. 
97 Ibid., 23. 
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nánar út í það hérna aftar þegar ég tek Gill til umfjöllunar. Fyrst langar mig að gera aðeins 

grein fyrir þeim fræðimönnum og kenningum sem Angelskår fjallar um til að skýra betur 

hvernig hann kemst að þeirri niðurstöðu að það sé gagnslaust að skilgreina fantasíuna út 

frá yfirborðseinkennum sínum frekar en því hvernig hún er notuð til tjáningar. 

Angelskår fjallar ýtarlega um sex fræðikenningar. Fjórar af þeim telur hann meðal 

áhrifamestu fræðikenninganna um fantasíubókmenntir en tvær þeirra tekur hann til 

umfjöllunar vegna þess að þær brjóta hefðina og reyna að skilgreina fantasíu þannig að 

bæði há- og lág-fantasíur rúmist innan skilgreiningarinnar, eða fara í hina áttina og gefast 

alfarið upp á því að skilgreina fantasíuna sem sérstakt bókmenntaform.98 Angelskår segist 

taka fyrir þekktustu greinar og skrif um fantasíuna sem finnast á ensku.99 Hann telur upp 

þau nöfn sem hann telur stærst innan bæði há-fantasíuhópsins og lág-fantasíuhópsins og 

fjallar svo ýtarlega um þá fjóra fræðimenn sem hann telur áhrifamesta innan 

fantasíufræðanna, en það eru Tzvetan Todorov, Rosemary Jackson, Christine Brooke-

Rose og Colin Manlove.100 Að auki fer hann ýtarlega í kenningar tveggja fræðimanna 

sem passa í hvorugan hópinn, en það eru Kathryn Hume og Mark Bould.  

Eins og áður hefur komið fram hljóðar hún yfirleitt eins, gagnrýni Angelskårs á 

þá 6 fræðimenn sem hann tekur til ýtarlegrar umfjöllunar í meistararitgerð sinni: 

Skilgreining þeirra er ýmist of þröng eða of víð. Angelskår telur Tzvetan Todorov 

áhrifamestan þeirra allra og segir fjölda kenninga byggja aðallega á honum.101 Angelskår 

telur Todorov til lág-fantasíufræðinga en kenning hans fjallar þó um hið fantastíska, 

tegund bókmennta þar sem aldrei er upplýst hvort fantastískir (óeðlilegir) atburðir eigi 

sér raunverulega og eðlilega skýringu úr okkar heimi eða hvort atburðirnir útskýrist af 

göldrum.102 Eins og gefur að skilja er hið fantastíska á gráu svæði sem tegund af fantasíu, 

einmitt vegna þess að mögulega er ekkert óeðlilegt við þá atburði sem eiga sér stað í 

textanum. Þrátt fyrir þetta eru aðrir lág-fantasíufræðingar eins og Rosemary Jackson og 

Christine Brooke-Rose undir miklum áhrifum frá Todorov.103 Helsti vandinn sem 

Angelskår sér við kenningu Todorovs er sá að hún er of þröng til að ná yfir allar tegundir 

fantasíu, enda er hið fantastíska allt annar angi bókmennta. Kenning Todorovs er líka 

 
98 Ibid., 35; 68-69. 
99 Ibid., 31. 
100 Ibid., 32-33. 
101 Ibid., 32. 
102 Ibid., 36. 
103 Ibid., 41; 54. 
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upphaflega ætluð þröngt afmörkuðum hópi bókmenntaverka sem voru skrifuð frá seinni 

hluta átjándu aldar og fram til 1893.104  

Rosemary Jackson notar skilgreiningu Todorovs á hinu fantastíska sem 

skilgreiningu á fantasíu almennt og byggir sína eigin kenningu að miklum hluta á 

kenningum Todorovs. Jackson bætir því við að taka þurfi tillit til samfélagslegs 

samhengis textans, sem Angelskår telur góða viðbót, en Jackson flaskar þó á því að nota 

orðið fantasíu eingöngu yfir þessa þröngt skilgreindu tegund af fantastískri lág-

fantasíu.105 Helsti gallinn á kenningu Jacksons er sá að hún nær aðeins yfir brot af öllum 

fantasíubókmenntum.106 Christine Brooke-Rose fylgir Todorov einnig of náið og því 

endar kenning hennar um fantasíuna á því að vera of þröng.107  

Todorov er stærsta vandamálið við þessar fyrstu þrjár kenningar sem Angelskår 

tekur til umfjöllunar. Allar byggja þær á skilgreiningu á hinu fantastíska frekar en 

fantasíu. Viðbætur höfundanna þriggja víkka upphaflegu skilgreininguna rétt nægilega út 

til að hún nái yfir hið betur séða undirform fantasíunnir, lág-fantasíu, en þeim mistekst 

öllum að skilgreina fantasíuna þannig að hægt sé að vinna með hana í heild sinni. Allar 

þrjár kenningarnar snúast um yfirborðseinkenni fantasíunnar frekar en tjáningarmáta 

hennar, eins og sést á því að Todorov skilgreinir hið fantastíska (sem verður svo ranglega 

að grunnskilgreiningu á lág-fantasíu) út frá því um hvað plottið fjallar (voru galdrar að 

verki eða er þetta venjuleg ráðgáta?), frekar en út frá því hvers vegna formið fantasía er 

notað og hvað höfundurinn vonast til að áorka með því að nota þetta bókmenntaform 

frekar en eitthvað annað. 

Sá fræðimaður sem Angelskår telur að komist næst því að skilgreina fantasíu á 

heildrænan og nytsaman hátt er Colin Manlove, fræðimaður sem tilheyrði áður hópi há-

fantasíufræðinga en hefur víkkað kenningu sína um fantasíuna þannig að hún rúmi líka 

lág-fantasíu.108 Manlove skiptir fantasíunni í 6 hluta,109 en Angelskår bendir á að 

flokkarnir hans skarist, til dæmis er „fantasía fyrir börn“ einn flokkur hjá Manlove og 

„annars heims fantasía“ annar flokkur. Þó getur fantasía fyrir börn vel verið há-fantasía 

 
104 Ibid., 39-40. 
105 Ibid., 42. 
106 Ibid., 51. 
107 Ibid., 54. 
108 Ibid., 34; 64. 
109 Ibid., 66. 
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sem gerist í öðrum heimi en okkar.110 Helsti kosturinn við kenningu Manloves er sá að 

hún nær yfir bæði há- og lág-fantasíu, en stærsti galli hennar er sá að flokkar Manloves 

eru illa skilgreindir og skarast of mikið til að vera gott greiningartæki fyrir fantasíuna. 

 Manlove flaskar einnig á því að hann sér fantasíuna ekki sem tól, heldur sem mót 

fyrir einkenni og trópa111. Að mínu mati snúast hinir sex flokkar Manlove allir annaðhvort 

um þá tækni sem er notuð í textanum til að tjá innihald hans (emotive, comic, subversive), 

hið eiginlega innihald textans (secondary world, metaphysical) eða markhóp textans 

(children‘s fantasy).112 Þó að fyrstu þrír flokkarnir geti í fljótu bragði hljómað eins og þeir 

passi við sýn Angelskårs á fantasíuna gera þeir það í raun ekki, því þó þeir séu skilgreindir 

eftir því hvernig tækni er notuð til að tjá innihald textans er það þó ekki það sama og að 

skilgreina fantasíuna sjálfa sem tól til tjáningar. Angelskår tengir reyndar ekki sjálfur á 

milli sinnar eigin skilgreiningar á fantasíunni og þeirra annmarka sem hann sér að 

kenningu Manlove, en mín túlkun á skilgreiningu Angelskårs er sú að fantasían sé tól sem 

er sérhæft til að tjá sig um eitthvað ákveðið sérhæft efni. Það er hægt að skrifa 

fantasíutexta sem er fyndinn, eða sem er tilfinningaríkur og þvíumlíkt, en fantasíutextinn 

skilgreinist þó ætíð af tilgangi sínum sem tól til tjáningar og sú frásagnartækni sem 

höfundurinn kýs að krydda textann með breytir ekki eðli fantasíunnar sem slíkrar. 

Fræðimennirnir tveir sem falla í hvorugan hópinn hjá Angelskår, Kathryn Hume 

og Mark Bould, glíma við eigin vandamál að mati Angelskårs. Hume gefst alveg upp á 

því að skilgreina fantasíu sem bókmenntir og telur hana frekar vera aðra af tveimur 

hvötum í manneðlinu sem drífa okkur áfram við að skrifa bókmenntaverk, en hitt er 

mimesis.113 Hume telur fantasíu vera þörfina fyrir breytingar en mimesis vera þörfina fyrir 

það að líkja eftir.114 Angelskår telur kenningu Hume áhugaverða sem slíka, en gagnslausa 

fyrir fantasíuna sem bókmenntaform þar sem það er ekki hægt að rannsaka eitthvað sem 

ekki er almennilega skilgreint, og kenning Hume er ekki í neinu samhengi við fræðilega 

orðræðu um fantasíuna.115 Kenning hennar er sem sagt of víð til að gagnast 

 
110 Ibid., 67. 
111 Trópur er mín eigin þýðing á enska orðinu trope. Orðið er karlkyns og beygist eins og kópur. Ástæða 

þess að ég kýs að nota orðið trópur en ekki klisja eða myndhverfing er sú að ég tel hvorugt þeirra hafa sömu 

merkingu og orðið trope eins og það er notað í því samhengi sem það kemur fyrir í heimildum mínum. 

Trópur er orð yfir hugmynd eða ímynd sem hefur verið endurtekin svo oft að hún er orðin að sjálfstæðri 

einingu sem hægt er að finna bæði sem undirstöðueiningu frásagnarhefðar og sem sjálfstæða einingu. 
112 Ibid., 66; ég tek flokka Manloves upp eftir Angelskår. 
113 Ibid., 68. 
114 Ibid., 68. 
115 Ibid., 69. 
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fantasíufræðum við að skilgreina hvað fantasían er. Bould hins vegar tilheyrir hvorki hópi 

há- né lág-fantasíufræðinga, en Angelskår telur honum það til góðs að skilgreining hans 

á fantasíunni er víðari en margar aðrar.116 Angelskår telur Bould það helst til foráttu að 

hann einblínir á marxíska túlkun bókmenntatexta og er kenning hans því of þröng til að 

gagnast fantasíunni almennt séð.117 Hér er því ein skilgreining á fantasíunni sem breytir 

henni úr bókmenntaformi í sálræna hvöt og önnur sem rígbindur bókmenntaformið við 

einhæfa pólitíska heimssýn. Vitanlega er hvorug kenningin gagnleg til þess að útskýra 

hvaða tilgang fantasían hefur sem bókmenntaform. 

Þessar sex fræðikenningar skilgreina fantasíuna þannig ýmist of þröngt eða of vítt 

til að fleyta fantasíufræðunum áfram. Aðalniðurstaða Angelskårs er sú að enn vanti 

heildræna fræðikenningu um fantasíuna sem byggir á þekkingu á eðli bókmenntagreina 

og því hvernig bókmenntaform eru almennt skilgreind. Þeir fræðimenn sem hann fjallar 

um virðast ekki taka það sjónarhorn með í reikninginn á viðunandi hátt.118 Einnig hefur 

engin kenning náð að hasla sér völl sem tekur allar tegundir fantasíubókmennta með í 

reikninginn án þess að vera svo víð að hún sé alveg gagnslaus. Eins og ég túlka Angelskår 

er það einnig vandamál að engin kenning virðist hafa náð að hasla sér völl sem skilgreinir 

fantasíuna sem tól til tjáningar um ákveðið efni. Hvað það efni er mun ég útskýra betur í 

undirkafla 3.2. Ímyndunarafl og tilfinningagreind, en fyrst fjalla ég um grein Russels B. 

Gills sem ég minntist á í upphafi þessa undirkafla. 

Grein Gill er áhugaverð í samanburði við meistararitgerð Angelskår einkum vegna 

þess að Gill kemst að mjög svipaðri niðurstöðu en þó með allt öðrum hætti.119 Ólíkt 

Angelskår sem fjallar nær eingöngu um fantasíuna fjallar Gill um bókmenntaformið 

speculative fiction, sem sagt furðusagnabókmenntir eða furðusögur.120 Þessi hugtök eru 

álíka illa skilgreind og hugtökin fantasy og fantasía á bæði ensku og íslensku, en þar sem 

ég fjalla nánar um þennan hugtakarugling í kafla fjögur fer ég ekki nánar út í það atriði 

 
116 Ibid., 69. 
117 Ibid., 72. 
118 Ibid., 72-73. 
119 Gill, „The Uses of Genre and the Classification of Speculative Fiction.“ 
120 Notkun hugtakanna furðusagnabókmenntir og furðusögur virðist ekki vera orðin alveg samræmd á 

Íslandi í dag. Ein af íslensku heimildunum mínum um fantasíuna, BA ritgerð eftir Guðrúnu Pétursdóttur 

sem ég mun fjalla nánar um í kafla 4, minnist á það að talsverð óreiða virðist ríkja hér á landi um það hvort 

furðusögur sé þýðing á enska orðinu fantasy, eða hvort það sé þýðing á speculative fiction. Ég nota bæði 

furðusögur og furðusagnabókmenntir sem íslenskun á speculative fiction, fantasíu sem íslenskun á fantasy 

og fantasíubókmenntir um fantasy literature. Ég mun fjalla nánar um þennan hugtakarugling í kafla 4 þar 

sem fantasíubókmenntir á Íslandi eru til umfjöllunar. 
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hér. Að þessu sinni þykir mér nóg að taka það fram að Gill telur furðusögur gott 

rannsóknarefni til að skoða það hvernig bókmenntaform eru almennt skilgreind og skipuð 

í flokka, sérstaklega vegna þess að hugtakið furðusögur er illa skilgreint og ósamkomulag 

ríkir um það hvaða textar rúmast innan þess.121 Gill fjallar í grein sinni um bæði fantasíu 

og vísindaskáldsögur sem undirgreinar furðusagnabókmennta. 

Gill skilgreinir furðusagnabókmenntir sem „works presenting modes of being that 

contrast with their audience‘s understanding of ordinary reality,“122 og lýsir þeim svo 

nánar á sömu blaðsíðu: „Speculative fiction envisions a systematically different world in 

which not only events are different, but causes operate by logics other than normal ones.“ 

Þannig skilgreinir Gill furðusagnabókmenntir í heild sinni út frá tilgangi þeirra, sem hann 

telur felast í því að móta kerfisbundið ný lögmál sem eru ólík þeim sem ríkja í okkar 

heimi. Ætlunin er sú að hafa áhrif á lesandann með því að sýna honum lífshætti sem eru 

gjörólíkir því sem hann þekkir. Furðusögur eru þar með tól til þess að móta ný sjónarhorn 

á heiminn.  

Gill notar hugtakið world views, eða heimsmyndir og skilgreinir það sem „a value-

narrative or underlying account of actions that explains and validates them; it is a 

paradigm of values according to which events are judged.“123 Heimsmyndir eru sem sagt 

tæki til þess að setja atburði í samhengi, en furðusögur eru tól til þess að móta nýtt 

samhengi. 

Because the creation of alternative worlds is at basis an assertion of values, worldviews 

turn out to be an especially helpful approach to classifying speculative fiction. World 

views allow classification based on values that lie deeper than surface-level 

characteristics.124  

Gill hafnar því að það sé hægt að skilgreina furðusagnabókmenntir, og þar með 

undirgreinarnar fantasíu og vísindaskáldsögur, út frá yfirborðseinkennum þar sem þessi 

bókmenntaform snúast beinlínis um það að setja þekkt einkenni í nýtt og áður óþekkt 

samhengi. Til dæmis fjallar Harry Potter, eins og flestir vita, um dreng sem fer í nýjan 

skóla, kynnist nýju fólki og lærir að takast á við nýjar áskoranir, en það sem ég tel að geri 

bókaflokkinn að fantasíu er það að hið undirliggjandi samfélagsskipulag og lögmál 

 
121 Gill, „The Uses of Genre and the Classification of Speculative Fiction,“ 71-72. 
122 Ibid., 73. 
123 Ibid., 78. 
124 Ibid., 78-79. 



 

39 

 

heimsins eru byggð á göldrum og þar með gjörólík þeim raunveruleika sem við eigum að 

venjast. Hefðbundið sjónarhorn á bókmenntaflokka er langt frá því að vera það eina sem 

er í boði og það samræmist heldur ekki þeim mörgu mismunandi leiðum sem 

mannsheilinn býr yfir til þess að flokka hluti.125 

Í stað þess að skilgreina furðusögur sem mót þar sem ákveðin yfirborðseinkenni 

þurfa að vera til staðar telur Gill að þær verði að skilgreina út frá tilgangi sínum og flokka 

ekki út frá yfirborðseinkennum heldur út frá því hvernig þær breyta lögmálum okkar 

heims: „The tangles of speculative fiction naturally lend themselves to centred and fuzzy 

groupings based on underlying values or world views rather than to tight and traditional 

categories.“126 Hann vill sem sagt ekki flokka furðusagnabókmenntir og undirgreinar 

þeirra eftir því um hvað þær fjalla, heldur eftir því hvernig þær fjalla um það. Þetta passar 

vel við rök Angelskårs varðandi það að fantasíuna ætti að skilgreina út frá því hvað henni 

er ætlað að tjá og hvernig, frekar en út frá því um hvað hún fjallar. 

Vissulega hentar þessi skilgreining á fantasíunni mun betur fyrir tilgátu mína um 

það að fantasían sé tól með ákveðinn tilgang frekar en samansafn einkenna sem hægt er 

að flokka og lýsa á yfirborðskenndan hátt. Hér hef ég allavega fundið tvo samherja sem 

eru á sömu skoðun. Ef ég hefði meiri tíma og blaðsíður aflögu myndi það eflaust styrkja 

mál mitt að leggjast sjálf í rannsóknir á hefðbundnum kenningum um fantasíuna og 

komast að minni eigin niðurstöðu um málið. Því miður eru bæði tími og orðafjöldi 

takmarkaður og því læt ég mér nægja að vísa í Angelskår og Gill máli mínu til stuðnings, 

en nánari skoðun á þessu efni væri efni í heila meistararitgerð í viðbót og verður því að 

bíða betri tíma. 

Í upphafi þessa undirkafla spurði ég að því hvers konar bókmenntaform fantasían 

er. Ég valdi tvær heimildir sem komust næst því að spyrja sig sömu spurninga um 

fantasíuna, en bæði Angelskår og Gill telja að fantasíuna verði að skilgreina út frá tilgangi 

hennar, því sem henni er ætlað að tjá, frekar en út frá yfirborðseinkennum. Ég tel 

fantasíuna vera tól, sérhæft til þess að móta nýjar heimsmyndir með því að breyta þeim 

lögmálum sem ríkja í okkar heimi. Innan fantasíunnar er hægt að móta hugmyndir að 

öðrum óþekktum samfélagsstrúktúrum og lífsskilyrðum sem eru gjörólík þeim 

raunveruleika sem lesendur þekkja. Nú hef ég útskýrt það hvað fantasían er hér í þessum 

 
125 Ibid., 82. 
126 Ibid., 79. 
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undirkafla: Tól með tilgang. Í næsta undirkafla spyr ég hvernig fantasían uppfyllir tilgang 

sinn. Fantasían er tól frekar en mót, en til hvers er þetta tól? Hvaða gagn er að því að snúa 

lögmálum okkar heims á hvolf? 

 

3.2. Ímyndunarafl og tilfinningagreind 

Fantasían er tól sem býr til nýjar heimsmyndir með því að umhverfa lögmálum okkar 

heims og sýna okkur þannig áður ókunnugar lífsaðstæður. Hvernig er hægt að nota slíkt 

tól og í hvaða tilgangi? Hvernig áhrif hefur fantasían á lesendur með því að sýna þeim 

heimsmyndir sem eru gjörólíkar því sem þeir þekkja úr raunveruleikanum? Þessar 

spurningar eru aðalviðfangsefni þessa undirkafla, en eins og nafn hans gefur til kynna set 

ég fantasíuna hér í samhengi við ímyndunarafl og tilfinningagreind, en nokkur umræða 

hefur myndast innan fantasíufræðanna um það hvort fantasíubókmenntir hafi nokkuð að 

bjóða lesendum sínum annað en veruleikaflótta og tímaeyðslu. Til að gera grein fyrir 

þessari umræðu og fá botn í hana tek ég fyrst fyrir viðamikið doktorsverk Kimberlys M. 

Radeks um gagnsemi fantasíunnar, síðan bæti ég grein eftir Nakiu S. Pope við þar sem 

fram kemur andstæð skoðun, að fantasían sé vitagagnslaus, og að lokum tengi ég 

umræðuna við taugafræðilega rannsókn til að tengja saman tungumál og 

tilfinningagreind. 

 Radek greinir höfundarverk þriggja nútíma fantasíuhöfunda í doktorsverki sínu til 

að skoða hvernig víðlesnar fantasíubækur geta þjálfað lesendur í að skilja hvernig 

sjálfsmynd einstaklinga, samfélag og menning eru mynduð, og þar með eflt getu lesenda 

til þess að sjá annað fólk sem einstaklinga en ekki lifandi staðalímyndir.127 Radek telur 

fantasíuna vera tól sem þjálfar lesendur í að skilja þau hegðunarmynstur sem móta 

einstaklinga og samfélög.128 Ekki bara það, heldur kemst Radek að þeirri niðurstöðu að 

fantasíubókmenntir séu sérstaklega hentugar til þess að kenna lesendum sínum það að 

finna til samkenndar með öðrum: 

Likewise, discussing fantasy provides a forum which can be used by ethical critics to 

underscore issues of identity and to teach empathy if readers do not readily see those 

connections between the fantasy‘s constructed world and their own. Because the fantasy 

quest narratives examined in this study follow story arcs born from myths, they contain 

 
127 Radek, „Using Fantasy to Save Reality,“ i. 
128 Ibid., 252. 
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narrative patterns that most readers will easily recognize. It is through their playful 

manipulations of these common patterns, then, that the analysed fictions engage in 

instructive culture-building exercises by confronting audiences fantastic characters, 

settings, and plots that despite the strangeness or exoticness appear oddly familiar. In the 

process, readers are invited to empathize with characters not traditionally seen as heroic 

and to view the social world as a changing and changeable construct of human 

relationships and power dynamics.129 

Þar sem heimarnir og pólitíkin í fantasíu eru tilbúningur geta lesendur velt fyrir sér 

hegðunarmynstrinu að baki samfélagsskipulaginu án þess að dragast inn í pólitískt hlaðna 

orðræðu úr eigin raunveruleika. Fantasían bíður upp á öruggan sýndarveruleika til að 

þroska eigin sýn á heiminn. Síðasta málsgreinin í verkinu gengur lengra, en þar heldur 

Radek því fram að fantasían sé gagnleg við að auka hamingju mannkyns í öllum 

heiminum: 

Fantasy provides a way to experiment with ideas, moralities, and solutions to problems 

that realism does not provide, and the fantasies of C. L. Wilson, George R. R. Martin, and 

Jim Butcher have embedded patterns and ideologies that can help start those discussions 

– as well as resolutions (no matter how incomplete) that help to advocate both the benefit 

and the good of treating people as autonomous fully-functioning and capable people who 

can work together to increase human happiness individually, locally, nationally, and 

globally.130 

Fantasía hjálpar lesendum sem sagt að sjá hegðunarmynstur, að sjá hvernig sjálfsmyndir 

einstaklinga og samfélags myndast og getur hjálpað lesendum að auka getu sína til þess 

að sýna öðrum hluttekningu. Radek segir það skyldu fræðimanna að vera meðvitaðir um 

það hvernig sjálfsmyndir einstaklinga og samfélags myndast til að þeir geti eflt samræður 

milli nemenda og þegna samfélagsins.131 

 Þessi sýn á fantasíuna er áhugaverð að því leytinu til að hún bergmálar að vissu 

leyti niðurstöður bæði Angelskårs og Gills úr undirkaflanum hér á undan. Þeir komust að 

þeirri niðurstöðu að fantasíubókmenntir séu sérhæft tól til þess að búa til heimsmyndir 

sem eru gjörólíkar okkar eigin raunveruleika þannig að þar gilda önnur náttúrulögmál en 

hjá okkur. Hér hefur Radek fundið algeng frásagnarmynstur úr goðsögum sem þrír nútíma 

fantasíuhöfundar nota til þess að fá lesendur til þess að finna til samkenndar með 

 
129 Ibid., 252-253. 
130 Ibid., 265-266. 
131 Ibid., 263. 
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persónum sem þeir hefðu ekki bundist jafn nánum böndum ef persónan væri sett fram 

sem venjuleg manneskja í okkar heimi. Af þessum þremur heimildum að dæma mætti líta 

á fantasíuna sem bókmenntaform sem frelsar okkur undan oki raunveruleikans og leyfir 

okkur að skoða áhrifasamhengið og hegðunarmynstrin að baki samfélagi okkar án þess 

að fordómar okkar, staða okkar innan samfélagsins eða þá hlaðin orðræða úr okkar eigin 

umhverfi þvælist fyrir. 

 Ekki eru þó allir sammála því að fantasían geti kennt lesendum sínum svo 

nytsamlega hluti. Nakia S. Pope fer ýtarlega í viðamikið höfundarverk manns að nafni 

John Dewey, en hann lítur niður á fantasíuna sem tilgangslausa iðju og óæðri 

ímyndunaraflinu.132 Í grein sinni færir Pope rök fyrir því að óvild Deweys í garð 

fantasíunnar sé byggð á misskilningi á hinum sanna tilgangi hennar: Að styrkja 

ímyndunaraflið.  

Dewey hefur miklar mætur á ímyndunaraflinu þar sem hann telur að nýjar og 

óvæntar aðstæður kippi mannshuganum upp úr doða ávanans og neyði heilann til þess að 

endurhugsa vana sinn og bæta aðferðarfræði sína.133 Það gerir heilinn með því að nota 

ímyndunaraflið. Dewey skilgreinir það út frá Hegel: „Imagination is key to extracting 

meaning from experience.“134 Ástæða þess að Dewey telur fantasíuna óæðri 

ímyndunaraflinu er sú að hann telur hana ekki orsaka neinar úrbætur í hinum raunverulega 

heimi þar sem fantasía er slitin úr samhengi við samfélag okkar og er því ekki þáttakandi 

í lifandi orðræðu samfélagsins.135 Fantasían dregur athygli fólks frá raunverulegum 

vandamálum og heftir það í iðjulausum veruleikaflótta, að mati Deweys.136 

Dewey telur ímyndunaraflið því vera mikilvægt fyrir aðlögunarhæfni manna en 

fantasían er gildra sem afvegaleiðir fólk frá því að vinna úr vandamálum sínum. Pope er 

ekki sammála því. Hún telur fantasíuna styrkja ímyndunaraflið einmitt vegna þess að hún 

er utan raunveruleikans og þar með bæði nógu ný og óvænt til þess að neyða lesendur 

sína til þess að endurhugsa vanabundinn hugsanahátt sinn:  

 
132 Pope, „Dewey Hates Hobbits,“ 181. 
133 Ibid., 185. 
134 Ibid., 184. 
135 Ibid., 191-192. 
136 Ibid., 191. 
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There may be room for fantasy yet in Dewey’s aesthetic. What better to provide escape 

from the familiar than the fantastic? What environment is more foreign than Middle 

Earth?137 

Pope telur Dewey hafa mistúlkað notkunarmöguleika fantasíunnar sem eina af mörgum 

birtingarmyndum ímyndunaraflsins.138 Ég tel að rök Popes mætti endurorða svona: 

Fantasían er ekki veruleikaflótti, heldur veruleikafínpússun þar sem hugurinn fjarlægist 

viðfangsefni sitt í þeim tilgangi að sjá það frá nýju sjónarhorni. 

Átök Popes við Dewey eru áhugaverð í ljósi umræðunnar hér að framan um 

doktorsverk Radeks. Eins og kom fram þar telur Radek fantasíuna þjálfa getu lesenda til 

þess að greina mynstur og sýna hluttekningu með því að breyta yfirborðseinkennum en 

vinna þó með gamalkunnug atburðamynstur. Þessi lýsing líkist bæði því hvernig Dewey 

lýsir ímyndunaraflinu og því hvernig Pope lýsir fantasíunni sem hálfgerðum þjóni 

ímyndunaraflsins. Angelskår og Gill leggja báðir áherslu á það að fantasían skapi nýjar 

og áður óþekktar heimsmyndir sem stangast á við þann raunveruleika sem við könnumst 

við. Er það ekki það sama og Dewey segir vera einn helsta tilgang ímyndunaraflsins, að 

hrista upp í dofnum og vanaföstum mannshuga með því að koma flatt upp á hann og fá 

hann þar með til að endurhugsa það sem honum fannst áður vera sjálfsagt? Hér væri 

jafnvel hægt að draga þráð yfir til Gauta og þýðinga án frumtexta þar sem hugmyndir, 

hugsanamynstur og form eru endurunnin og betrumbætt svo þau þjóni betur tilgangi 

sínum í breyttum aðstæðum. Það hlýtur að útheimta jafn þroskað ímyndunarafl að greina 

heila bókmenntagrein ásamt samhengi hennar og aðlaga hana síðan að nýju samhengi, 

nýju hugsanamynstri, og það útheimtir að snúa lögmálum okkar heims á hvolf til að skapa 

fantasíuheim sem er ólíkur okkar en þó nógu kunnuglegur til að lesendur geti lifað sig inn 

í hann.  

Fantasía, þýðingar án frumtexta og ímyndunaraflið eru allt tól sem mannsheilinn 

notar til þess að greina, vinna úr og endurhugsa flókin orsakamynstur. Heilinn notar líka 

tungumálið í þessum tilgangi. Matthew D. Lieberman139 og fleiri rannsökuðu hvaða áhrif 

það hefur á starfsemi heilans að gefa tilfinningum nafn. Þau komust að þeirri niðurstöðu 

að það að nefna tilfinningar með orðum minnkar virkni í randkerfinu og dregur þannig úr 

 
137 Ibid., 202. 
138 Ibid., 203. 
139 Lieberman o.fl., „Putting Feelings Into Words.“ 
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styrkleika tilfinninga eins og til dæmis kvíða.140 Þessi áhrif líkjast þeim sem verða af 

svokallaðri emotion-reappraisal tækni, þar sem einstaklingur gagngert endurmetur 

einhvern atburð í lífi sínu og gefur þar með þeim tilfinningum sem fylgja atburðinum 

aukið eða minnkað vægi.141 Lieberman og fl. telja að mögulega séu táknræn orðnotkun 

og táknræn vinnsla með tilfinningar sérstaklega áhrifamikil tól til að endurmeta það 

hvernig við upplifum hlutina.142  

Getan til þess að stjórna eigin tilfinningum með því að greina þær, endurmeta þær 

og koma þeim í orð er lykileinkenni tilfinningagreindar samkvæmt Ginu Görgens-

Ekermans í grein hennar þar sem farið er ýtarlega í sögu rannsókna á tilfinningagreind.143 

Ég tel að þetta ferli líkist því sem á sér stað í fantasíubókmenntum þar sem samhengið á 

milli atburða er endurskoðað, eins og fram kom í kafla 3.1. um eðli fantasíunnar. Ég tel 

að fantasían geti kennt fólki tilfinningagreind með svipuðum hætti og Lieberman og fleiri 

lýsa í rannsókn sinni: Með því að vinna táknrænt með lögmálin að baki þeim atburðum 

sem eiga sér stað í heiminum og greina þær tilfinningar sem orsakast af atburðunum og 

koma þeim í orð til þess að endurmeta samhengi þeirra og mikilvægi. Fantasían væri því 

tól til þess að vinna táknrænt með þau tilfinningamynstur og samhengi sem menning er 

gerð úr. 

Í kafla 3.1. skilgreindi ég fantasíuna sem tól til þess að tjá sig um heiminn. Í 

þessum kafla held ég því fram að það sem fantasían tjáir sig um sé skipulag samfélagsins 

og það hvernig hægt er að endurhugsa það og endurskipuleggja það. Niðurstaðan er sú að 

fantasían gæti verið sérhæft tól til að þjálfa tilfinningagreind lesenda, en sá eiginleiki 

eykur einnig getuna til að greina hegðunarmynstur og myndun sjálfsmyndar. En hvernig 

nákvæmlega hefur fantasían áhrif á samfélagið? Hvernig hefur aukin tilfinningagreind 

fantasíulesenda áhrif á þjóðina? Um það fjalla ég í næsta undirkafla. 

 

 

 
140 Ibid., 427. 
141 Ibid., 427. 
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143 Görgens-Ekermans, „Emotional Intelligence Across Cultures,“ 281. 
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3.3. Fantasía til samfélagsgagnrýni 

Í upphafi þriðja kafla spurði ég hvaða svið innan þjóðarinnar fantasían hefur áhrif á. Í 

undirköflum 3.1. og 3.2. var niðurstaðan sú að fantasíubókmenntir bjóði upp á nýja sýn á 

heiminn og fái lesendur þannig til þess að endurhugsa vanabundinn þankagang sinn og 

heimsmynd sína. Þetta ferli eykur svo tilfinningagreind lesenda. Í þessum síðasta 

undirkafla um gagnsemi fantasíunnar fyrir þjóðina svara ég spurningunni: Hvers vegna 

hefur þjóðin gagn að því að auka tilfinningagreind lesenda í gegnum fantasíubókmenntir? 

Hvernig eflir fantasían samkeppnishæfni þjóðarinnar á alþjóðlegum markaði 

menningaráhrifa? Til að svara því fjalla ég fyrst um grein Charles W. Sullivans um tengsl 

þjóðsagna og fantasíu, en hann tekur í sama streng og Angelskår, Gill, Radek og Pope um 

það að fantasían sé einstaklega hentug til þess að greina og endurskoða hlutverk ýmissa 

hefða í samfélaginu. Andstæð skoðun við Sullivan kemur frá Darko Suvin sem telur 

fantasíu vera gagnslausa hugaróra undirmálsmanna í samfélaginu. Sullivan og Suvin set 

ég svo í samhengi við þrjár kenningar um gagnsemi fantasíunnar fyrir samfélagið. 

Charles W. Sullivan skrifar, eins og áður hefur komið fram, grein þar sem hann 

tengir saman fantasíubókmenntir og þjóðsögur.144 Sullivan telur fantasíuna notfæra sér 

mynstur og hefðir þjóðsagna til þess að fara fram hjá þeim vörnum sem tungumálið veitir 

lesendum („to bypass the audience‘s verbal defences“).145 Hann telur fantasíuna að 

einhverju leyti hafa sama tilgang og vísindaskáldsagan, að gagnrýna samfélagsskipulagið:  

Fantasy authors ask readers to examine the long held traditional attitudes that lie behind 

the criticized behaviour and to understand why the behaviour was once okay but is not 

okay anymore.146 

Fantasíuhöfundar nota sem sagt gamalkunn mynstur sem flestir þekkja úr 

þjóðsögum og breyta þeim án þess þó að gera þau alveg óþekkjanleg. Þannig komast þeir 

fram hjá vörnum tungumálsins og geta gagnrýnt samfélagsskipulagið án þess að lesendur 

festi sig í yfirborðseinkennum og pólitískt hlöðnu orðalagi úr nærumhverfi sínu. Þessi rök 

Sullivans eru nánast þau sömu og fram komu í undirköflum 3.1. og 3.2. hér að framan. 

Sullivan er sammála því að helsti kostur fantasíunnar sé sá að hún fjalli um raunveruleg 

tilfinninga- og atburðamynstur, en þó á dulbúinn hátt, sem hjálpar mannshuganum að læra 

 
144 Sullivan, „Folklore and Fantastic Literature.“ 
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146 Ibid., 291. 
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að greina mótunarferlið að baki menningu sinni og samfélagsskipan án þess að festast í 

gömlum sjónarhornum á hlaðna orðræðu í samfélagi sínu. Eins og Lieberman og félagar 

komust að í taugavísindalegri rannsókn sinni hjálpar það heilanum að endurskoða þau 

tilfinningalegu áhrif sem stakir atburðir hafa á einstakling að gefa tilfinningum sínum 

nafn og endurskoða sjónarhorn sitt á atburðarásina í heild sinni. Sullivan tekur þessa 

hugsun lengra og kafar dýpra í það hvernig fantasíuhöfundar notfæra sér þjóðsögur í 

verkum sínum og hvaða áhrif það hefur á samfélagið. 

 Flóknasta mynstrið eða formið sem fantasían vinnur með telur Sullivan vera 

cultural worldview, eða heimsmynd menningar.147 Þessa heimsmynd fá fantasíuhöfundar 

úr þjóðsögum, en í stað þess að efla gamla heimsmynd snúa þeir upp á hana með því að 

breyta frásagnarhefðinni og koma þannig með nýtt og óvænt sjónarhorn.148 Þannig ná þeir 

að gefa verkum sínum menningarlega dýpt: 

In short, fantasy and science fiction authors use traditional materials, from individual 

motifs to entire folk narratives, to allow their readers to recognize, in elemental and 

perhaps subconscious ways, the reality and cultural depth of the impossible worlds these 

authors have created.149 

Þar sem sú menningarlega dýpt er fengin úr sjálfri menningu lesandans er þessi 

endurvinnsla150 á þekktum mynstrum vel til þess fallin að hjálpa lesandanum að 

endurskoða heimsmynd sína. Þess vegna þarfnast fantasíuhöfundar þjóðsagna, til að geta 

tengt sögusvið sitt, hinn ankannalega og ókunnuga heim, við raunverulega sögu 

mannkyns og raunveruleika okkar.151 „The science fiction or fantasy author must include 

enough recognizable material in his or her story so that the reader can decode the 

unrecognizable.“152 Fantasíuhöfundar verða sem sagt að styðjast við lögmál raunheimsins 

og breyta þeim, alveg eins og Gill heldur fram og var fjallað um í undirkafla 3.1. hér 

framar.  

 
147 Ibid., 287. 
148 Ibid., 288. 
149 Ibid., 279. 
150 Hugleiðing út frá athugasemd leiðbeinanda: Hér mætti jafnvel tala um nokkurs konar innanmálsþýðingu 

án frumtexta, þar sem efniviðurinn er innlendur en nýtingin er frumleg og blandar gömlum hugmyndum 

við nýja veraldarsýn. 
151 Ibid., 292. 
152 Ibid., 292. 
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 Darko Suvin er ósammála því að fantasían hafi svo göfugan og gagnlegan tilgang, 

en sjónarhorn hans er áhugavert þrátt fyrir að vera tæplega tuttugu ára gamalt.153 Margar 

af heimildum mínum og þeim greinum sem ég hef lesið um fantasíuna vitna í Suvin og 

ýmist bergmála skoðun hans eða gagnrýna hana. Suvin telur fantasíuna höfða til hinna 

bjargarlausu sem fá útrás fyrir bjargarleysi sitt í gagnslausum hugarórum.154 Hann leggur 

fram þá tilgátu að auknar vinsældir fantasíubókmennta haldist í hendur við aukin neikvæð 

áhrif af völdum kapítalisma:  

In particular, this includes a large segment of the young generation whom the collapse of 

the Welfare State and all other organized opposition to savage capitalism has left without 

economic and ideological anchorage.155 

Þeir sem hafa ekki efni á að sinna grunnþörfum sínum eins og aðgang að læknisþjónustu 

sækja í fantasíu til þess að flýja bágar aðstæður sínar og fá að upplifa betri heim með hjálp 

ímyndunaraflsins. Þessi skoðun Suvins bergmálar að vissu leyti skoðun Deweys sem fram 

kom í undirkafla 3.2. um að fantasían sé tilgangslaus tímaeyðsla og veruleikaflótti sem 

beinir athygli fólks frá því að finna raunverulegar lausnir við raunverulegum 

vandamálum. 

 Ég tel að Suvin hafi að vissu leyti rétt fyrir sér. Ég tel það rökrétt að þeir sem hafa 

minnsta stjórn á lífi sínu sæki í fantasíuna til að læra að bera kennsl á tilfinningar sínar og 

það undirliggjandi mynstur sem veldur þeim. Þannig komast undirmálsmenn 

samfélagsins að því að einkennin eru ekki vandamálið, heldur það hvernig menning þeirra 

er mótuð og það hvernig sjálfsmynd þeirra er mótuð. Fantasían kennir þessum lesendum 

að sjá raunverulegu vandamálin og býður þeim vettvang til þess að móta, prófa og þróa 

hugmynd að nýju samfélagsskipulagi. Hvort kapítalismi hefur eitthvað með þetta ferli að 

gera er önnur spurning, en þar sem svar við henni útheimtir langar og viðamiklar 

rannsóknir mun ég ekki fara nánar út í það að svo stöddu. Hins vegar tengir næsta grein 

eftir William J. Burling fantasíuna við efnahagsleg málefni og kemur með rök um það 

nákvæmlega hvernig fantasíuhöfundar tjá sig um þróun samfélagsskipulagsins. 

Grein Burlings er ætlað að koma með nýtt sjónarhorn á það hvernig mismunandi 

form fantasíubókmennta eru sett í samhengi eftir því hvaða tímabili þau tilheyra og að 

 
153 Suvin, „Considering the Sense of ‘Fantasy’ Or ‘Fantastic Fiction’.“ 
154 Ibid., 237. 
155 Ibid., 237. 
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hverju samfélagsleg gagnrýni þeirra beinist.156 Burling telur að sú gagnrýni á ríkjandi 

samfélagsskipulag sem finna má í fantasíunni sé ekki gagnslaus heldur fyrsta skrefið í því 

að bæta samfélagið.157 Hann er því á andstæðri skoðun við Suvin og frekar á bandi 

Sullivan. Fantasíuhöfundar tjá sig um þróun samfélagsskipulagsins til þess að greina 

vandamálin og finna mögulegar lausnir við þeim.  

Ekki bara það heldur telur Burling að mismunandi form fantasíu gagnrýni 

mismunandi samfélagsvandamál.158 Hann skilgreinir bókmenntaform sem „a dynamic 

process (rather than a set of static elements) constantly responding to ever-changing 

historical conditions.“159 Ég túlka orð Burlings þannig að hann sé á sömu nótum varðandi 

það að fantasían sé, eins og önnur bókmenntaform, tól sem bregst við og mótar 

þjóðmenningu. Burling gagnrýnir þá fræðimenn sem vilja taka fantasíuna úr samhengi 

við tíma, mannkynssöguna og strauma og stefnur í öðrum listformum, því þetta tímalausa 

sjónarhorn er of þröngsýnt.160 Helsta viðfangsefni Burlings í grein hans er form af fantasíu 

sem kallast Radical Fantasy, en Burling skiptir fantasíubókmenntum upp í tímabil til þess 

að útskýra betur samhengið sem Radical Fantasy sprettur úr: 

The significance of Radical Fantasy can be understood only by an approach that 

recognizes innovation in form as a response to a specific historical context affecting not 

just fantasy but the entire system of the arts.161 

Þetta sögulega samhengi eru tímabilin sem Burling flokkar fantasíuna eftir: Modern, late 

modern, postmodern og late postmodern. Modern fantasía gagnrýnir þær samfélagslegu 

breytingar sem fylgja iðnvæðingu, borgarvæðingu og kapítalisma á kostnað hefðbundinna 

lífshátta á sveitabæjum og í þorpum þar sem einstaklingar eru meira metnir en hæfileikinn 

til þess að standa undir væntingum samfélagsins.162 Late modern fantasía gagnrýnir það 

hversu lítils samfélagið metur listsköpun fyrir listarinnar sakir sem og bága stöðu 

listamannsinns.163 Postmodern fantasía gagnrýnir hnattvæðingu og aukna tæknivæðingu 

hins daglega lífs, en hún er orðin vön því að hið persónulega og hið listræna lúti fyrir 

 
156 Burling, „Periodizing the Postmodern.“ 
157 Ibid., 340-341. 
158 Ibid., 329. 
159 Ibid., 338. 
160 Ibid., 327. 
161 Ibid., 327; orðalagið system of the arts minnir um margt á fjölkerfiskenningar Evens-Zohars, Lefeveres 

og fleiri sem ég fjallaði um í stuttu máli í undirkafla 2.1. hér áður. 
162 Ibid., 328. 
163 Ibid., 329. 
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auðvaldi kapítalisma og framleiðslu.164 Late postmodern fantasía er sú sem Burling kallar 

Radical Fantasy, en hún gagnrýnir ekki lengur stöðu einstaklingsins í sífellt kröfuharðara 

og flóknara samfélagi heldur gagnrýnir hún tengslin milli mismunandi þjóðfélagshópa 

innan samfélagsins í kjölfar efnahagshrunsins sem skók heiminn árið 2008.165 Ég ætla 

ekki að fara nánar í saumana á þessu undirformi fantasíunnar. Þeir sem hafa áhuga á því 

að lesa sér til um Radical Fantasy geta gluggað í grein Burlings, en hann lýsir þessum 

nýjasta fjölskyldumeðlim fantasíunnar og tilurð hans nokkuð ýtarlega. 

Fantasíuhöfundar hvers tímabils tjá sig sem sagt um þróun samfélagsskipulagsins 

með sínum hætti og sínu tóli: fantasíunni. Og ekki bara fantasíunni, því öll 

bókmenntaform í sameiningu mynda kerfi þjóðarbókmennta þar sem hvert form um sig 

vinnur úr ákveðnum hluta þjóðmenningarinnar eða kemur með ákveðið sjónarhorn á þá 

atburðarás sem tímabilið einkennist af: 

Just as any economic system consists of multiple historical modes of production co-

existing unevenly, so multiple paradigms of cultural production are currently operative.166 

Þetta efnahagslega sjónarhorn minnir um margt á hið alþjóðlega tungumálakerfi 

Ringmars, de Swaans og Heilbrons sem fram kom í undirkafla 2.3. hér í þessari 

meistararitgerð sem og fjölkerfiskenningar Evens-Zohars og Lefeveres úr undirkafla 2.1.. 

Alveg eins og mannkynið getur betur þroskað menningu sína með því að spyrna saman 

ólíkum þjóðum sem þroska hver aðra og alþjóðamenningu getur hver þjóð aukið 

fjölbreytni þeirra tóla sem hún notar til þess að þroska menningu sína með því að vinna 

úr málefnum líðandi stundar í gegnum mörg bókmenntaform í einu. Fantasían er hér eins 

og verkfæri í verkfærakassa þjóðarinnar, sérhæft til þess að sinna ákveðnu verkefni. Í 

köflum 3.1. og 3.2. kom fram að hlutverk fantasíunnar er það að efla tilfinningagreind 

lesenda og þar með getu þeirra til þess að skilja það ferli sem mótar þjóðmenningu þeirra, 

gagnrýna það og endurbæta. 

Siobhan Carroll skrifar grein um það hvernig fantasíuhöfundurinn Neil Gaiman 

notar fantasíuna til þess að endurskoða hlutverk bókmennta og staðar við myndun 

þjóðlegar sjálfsmyndar.167 Grein hennar er áhugavert dæmi um það hvernig hægt er að 

nota fantasíuna sem tól til þess að skoða þjóðmenninguna. Carroll vill meina að Gaiman 

 
164 Ibid., 329. 
165 Ibid., 330. 
166 Ibid., 338. 
167 Carroll, „Imagined Nation.“ 
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gagnrýni áherslu fantasíubókmennta á það að staður (land) sé mikilvægur fyrir myndun 

þjóðernis og þjóðmenningar í einni af skáldsögum sínum.168 Hér lýsir hún efnistökum og 

niðurstöðu Gaimans sem andstæðu við hreyfingu innan fantasíubókmennta sem spratt upp 

á síðasti stigum kapítalisma þar sem persónur eru í auknum mæli þjakaðar af heimþrá 

eftir stað og þjóðlegri sjálfsmynd sem hvergi finnast: 

In contrast, the plot of American Gods argues that the threat to place, and with it, the 

threat to national and local identities, has been overstated. The novel concludes by 

suggesting not only that national identity is a fictive construction but also that neither a 

sense of place nor stable identity is truly necessary to human existence.169 

Carroll heldur því fram hér að skáldsagan American Gods sé innlegg Gaimans í lifandi 

orðræðu í Bandaríkjunum um eðli þjóðernis, sjálfsmyndar og þjóðlands. Gaiman gerir 

þetta með því að snúa markvisst út úr hefðbundnum fantasíu-trópum.170 Hér er 

fantasíusaga notuð til þess bæði að endurskoða fantasíubókmenntir sem og þá 

þjóðmenningu sem bókin tilheyrir. Með orðum Carroll: „American Gods thus concludes 

by asking the reader to rethink their own relationship to fiction, including fictions that 

shape national identity.“171 Fantasíunni er hér svo sannarlega lýst sem tóli í notkun. 

Ég tek það fram að ég hef ekki lesið American Gods og veit því ekki hvort túlkun 

Carroll á bókinni sé rétt eða þá hvort Gaiman takist meint ætlunarverk sitt, að fá lesandann 

til að endurhugsa skoðun sína á jafn háleitum málefnum og sjálfsmynd þjóðar, skáldskap 

og tengsl þjóðar við þjóðland sitt. Hins vegar þykir mér áhugavert að skoða málfarið sem 

Carroll notar til þess að lýsa sögu Gaimans, því það líkist því málfari sem aðrir fræðimenn 

hér í kaflanum nota til að lýsa fantasíunni og áhrifum hennar: Fantasían snýr upp á hefðir 

og fær lesendur þannig til þess að endurhugsa afstöðu sína. 

Síðasta greinin sem ég tek fyrir hér í þessum undirkafla er greining á 

fantasíusögum J. K. Rowlings og J. R. R. Tolkiens út frá kenningum Derridas. Höfundar 

hennar eru Munazza Yaqoob og Amal Sayyid.172 Þeir telja að fantasían ljái 

undirmálsmönnum áheyrn og styrk gagnvart ráðandi menningu vegna þess að fantasían 

er úr samhengi við raunveruleikann en samt hliðstæð honum.173 Í lokaorðum taka 

 
168 Ibid., 308. 
169 Ibid., 307. 
170 Ibid., 321. 
171 Ibid., 324. 
172 Yaqoob og Sayyid, „Mingling the Real and the Magical.“ 
173 Ibid., 36. 
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höfundarnir fram að greinin sé skrifuð á tímum átaka í kjölfar árásarinnar á tvíburaturnana 

í Bandaríkjunum árið 2001 (mín útgáfa af greininni er frá 2014) og þess vegna sé greinin 

undir áhrifum frá bandarískri orðræðu um araba sem óvini þjóðarinnar, óvini sem eru 

vísvitandi sviptir mannlegum eiginleikum og látnir líta út fyrir að vera of öðruvísi til að 

geta aðlagast bandarískri menningu.174  

Niðurstaða greinarinnar er sú að Tolkien og Rowling noti galdra sem hliðstæðu 

raunveruleikans og að þau séu að gagnrýna þröngsýni þeirra sem telja að þeir sem eru 

ólíkir þeim eigi ekkert sameiginlegt með þeim, því hvernig geta lesendur fantasíu réttlætt 

það að finna til samkenndar með ómennskum verum en ekki raunverulegu fólki sem hefur 

verið svipt mannlegum eiginleikum?175 Höfundar lýsa fantasíunni hér á svipaðan hátt og 

aðrir í þessum kafla, sem tóli endurskoðunar á ríkjandi hugsunarhætti sem kemst fram hjá 

vörnum tungumálsins með því að slá ryki í augu lesenda og breyta yfirborðseinkennum 

umfjöllunarefnisins rétt nóg til þess að fordómar lesendanna þvælist ekki fyrir 

boðskapnum.  

In the face of a growing atmosphere of hatred and prejudice, postmodern fantasy novels 

can help develop a grammar of peace, understanding and harmony through the opening 

of counter‐discursive spaces of pluralism where binary structures are dismantled, alterity 

is embraced, and hegemonic structures of ethnocentrism are deconstructed.176 

Höfundar telja fantasíu nútímans vel til þess fallna að endurskoða þá orðræðu sem kyndir 

undir fordóma gagnvart öðrum. Þegar ytri einkenni eins og þjóðerni, litaraft og jafnvel 

tegund hætta að skipta máli er hægt að svipta hulunni af því sem á sér stað undir 

yfirborðinu: Flókið mynstur, ofið úr atburðarásum, tilfinningum, túlkunum, 

sjálfsmyndum og heimsmyndum. Fantasían þroskar þjóðina með því að endurskoða þær 

hefðir og þau undirliggjandi mynstur sem samfélagið er myndað úr. Þetta tól er einkar 

hentugt til þess að fá lesendur til að líta fram hjá yfirborðseinkennum, að leggja fordóma 

sína til hliðar og tengjast persónum og atburðum sem eru hliðstæðir okkar raunveruleika. 

 Fantasían er sérhæft tól til að þjálfa tilfinningagreind lesenda með því að kenna 

þeim að bera kennsl á þau undirliggjandi myndmál og mynstur sem samfélagið er mótað 

 
174 Ibid., 37. 
175 Ibid., 37. 
176 Ibid., 37-38. 
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úr og eykur þannig getu þeirra til að hafa áhrif á mótun samfélagsins og eigin stöðu innan 

þess. 

 

Í upphafi þessa þriðja kafla meistararitgerðar minnar spurði ég að því hvaða svið innan 

þjóðmenningarinnar fantasían hefur áhrif á. Niðurstaða mín er sú að fantasían sé tól sem 

hjálpar þjóðinni að líta í eigin barm, að endurskoða hefðir sínar og menningu til að komast 

að því hvað raunverulega drífur samfélagið áfram í stað þess að einblína bara á það sem 

virðist eiga sér stað á yfirborðinu. 

Fantasían eflir tilfinningagreind lesenda og þar með getu þeirra til 

samfélagsgagnrýni. Vera má að önnur tól í verkfærakassanum geri slíkt hið sama, en 

fantasían er einkar nothæf í aðstæðum þar sem fordómar eða fyrirliggjandi hlaðin orðræða 

gerir samfélaginu erfitt fyrir að ræða saman innbyrðis um það sem raunverulega skiptir 

máli. Alveg eins og mannshugurinn notar ímyndunaraflið til þess að gefa atburðum nýja 

merkingu og ná stjórn á tilfinningakerfinu notar þjóðin fantasíuna til þess að endurhugsa 

raunverulega merkingu atburða og það hvaða viðbrögð eru við hæfi í dag í samanburði 

við þau viðbrögð sem áður þóttu góð og gild. Þetta gerir fantasían ekki aðeins með því að 

búa til hliðstæða heima þar sem lögmálin sem við þekkjum eru okkur ókunnug, heldur 

einnig með því að snúa út úr hefðbundnum trópum og sagnavenjum. Fantasía þarf ekki 

endilega að vera bara tól undirmálsmanna, en hún er áhrifaríkt tól til að gagnrýna og 

endurskoða þær hefðir í ríkjandi menningu sem eru of rótgrónar og hlaðnar merkingu til 

að tungumálið eitt og sér komist inn fyrir varnir þeirra. Einstaklingar geta notað 

fantasíuna til að byggja líkön að samfélögum frá grunni og læra þar með að greina eðli 

þeirra samfélaga sem þegar eru til, finna vandamál í uppbyggingu þeirra og finna lausnir 

við þeim. 

 Nú þegar gagnsemi fantasíunnar er orðin ljós langar mig að ganga skrefinu lengra 

og skoða hvernig fantasían hefur verið þýdd inn í íslenskt bókmenntakerfi, en svarið við 

þeirri spurningu ætti að leiða okkur að svarinu við rannsóknarspurningu þessarar 

meistararitgerðar um það hvers vegna fantasían hefur verið þýdd inn í íslenskt 

bókmenntakerfi. Til að komast að því fer ég yfir stöðu þekkingar á fantasíunni á Íslandi 

hér í næsta kafla og set hana í samhengi við niðurstöður annars og þriðja kafla. 
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4. Fyrir íslenskar aðstæður 

 

Eins og fram hefur komið er kenning Gauta Kristmannssonar um þýðingar án frumtexta 

undirstaða og forsenda þessarar meistararitgerðar. Sú kenning byggir að hluta á 

fjölkerfiskenningum Evens-Zohars, Lefeveres og fleiri, en þær tengjast hinu alþjóðlega 

kerfi tungumála og þýðingamála sem Ringmar, Heilbron og de Swaan nota til þess að 

greina áhrifavöld tungumála hvert á annað. Ætlun mín í þessari meistararitgerð er að finna 

út hvers vegna hið erlenda bókmenntaform fantasía hefur verið þýtt inn í íslenskt 

bókmenntakerfi. Annar kafli ritgerðarinnar fjallaði um það hvernig og hvers vegna 

bókmenntaform eru þýdd á milli bókmenntakerfa. Niðurstaðan var sú að þýðingar án 

frumtexta (þýðing bókmenntaforma, einkenna og trópa) eru mikilvægar til þess að 

mynda, þroska og efla þjóðarbókmenntir gagnvart öðrum þjóðarbókmenntum innan 

alþjóðlegs bókmenntakerfis þar sem menningarvöld eru gjaldmiðillinn. Þýðing á 

erlendum bókmenntaformum eykur fjölbreytni þeirra tóla sem þjóðin býr yfir til þess að 

móta eigin þjóðmenningu og hafa áhrif á þá hnattrænu menningu sem fylgir 

heimstungumálum. Íslendingar eru þjóð og þar af leiðandi hluti af þessu alþjóðlega kerfi. 

Í þriðja kafla skoðaði ég hvaða tilgangi fantasíubókmenntir þjóna í þessu 

alþjóðlega bókmenntakerfi til að finna út hvaða gagn íslenska þjóðin gæti haft af því að 

eigna sér þetta tiltekna form. Niðurstaðan var sú að mismunandi bókmenntaform eru 

verkfæri í verkfærakistu þjóðarbókmenntanna sem hvert og eitt hefur sérhæfðan tilgang, 

fantasían þar með talin. Fantasían er meðvitaður útúrsnúningur á þjóðsögum, hefðum, 

mynstrum og lögmálum okkar heims í þeim tilgangi að svipta yfirborðseinkenni 

mikilvægi sínu og beina athyglinni frekar að því hvernig og hvers vegna atburðir og hefðir 

öðlast mikilvægi í samfélaginu og hvernig hægt er að endurmeta vægi þeirra. Það mætti 

halda því fram að sérhæfður tilgangur fantasíubókmennta sé sá að efla tilfinningagreind 

lesenda og þar með getu þeirra til samfélagsgagnrýni og endurmats á þeim hefðum sem 

þjóðmenning er mynduð úr. Fantasían gæti því gagnast íslensku þjóðinni til þess að 

endurmeta það hversu gagnlegt það er fyrir okkur að halda í fornar hefðir og hvort ekki 

væri skynsamlegra að nútímavæða einhverjar þeirra. 

Við höfum sem sagt komist að því hvernig og hvers vegna bókmenntaform eru 

þýdd á milli bókmenntakerfa og hvernig fantasíubókmenntir gagnast þjóðum. Nú er 

komið að því að máta Ísland inn í þetta samhengi og skoða hvernig fantasían hefur verið 

þýdd inn í íslenskt bókmenntakerfi til þess að geta loksins svarað því hvers vegna 
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Íslendingar hafa haft fyrir því að þýða erlent bókmenntaform eins og fantasíu yfir á 

móðurmál sitt. Til þess að svara því hvernig formið hefur verið þýtt þarf ég fyrst að finna 

út hvaða gagna þarf að afla til þess að geta svarað spurningunni. Þar sem ég er að rannsaka 

fantasíuna á Íslandi sem þýðingu án frumtexta, sem tól með sérhæfðan tilgang í 

alþjóðlegri samkeppni undirkerfa þjóðarbókmennta, byrja ég á því að skoða niðurstöður 

annars og þriðja kafla og sníða úr þeim viðmið til þess að mæla þýðingaferli 

bókmenntaforma. Þegar viðmið rannsóknarinnar eru ljós geri ég í stuttu máli grein fyrir 

þeim gögnum sem ég mér hefur tekist að hafa upp á sem og því hvaða vísbendingar þau 

gögn gefa um stöðu þekkingar á fantasíuforminu á Íslandi í dag og um það hvernig formið 

hefur verið þýtt hingað til. Að lokum útlista ég hvaða gögn vantar upp á. Í lok þessa kafla 

ætti að einhverju marki vera ljóst hvað við vitum nú þegar um það hvernig fantasíuformið 

hefur verið þýtt inn í íslenskt bókmenntakerfi hingað til. 

 Fyrst er mál að finna út hvaða gagna þarf að afla, eða hvaða vitneskju við þyrftum 

að hafa til þess að geta greint hvernig bókmenntaform hefur verið þýtt inn í ákveðið 

bókmenntakerfi. Even-Zohar gefur ágæta lýsingu á þeim einkennum sem leita þarf eftir, 

en þessi tilvitnun var einnig í kafla 2.1. í öðru samhengi: 

Through the foreign works, features (both principles and elements) are introduced into 

the home literature which did not exist there before. These include possibly not only new 

modes of reality to replace the old and established ones that are no longer effective, but a 

whole range of other features as well, such as a new (poetic) language, or compositional 

patterns and techniques.177 

Nú þegar komið hefur fram hvernig bæði þýðingar án frumtexta og fantasíuformið virka 

er áhugavert að skoða líkindin með báðum tólunum og lýsingu Evens-Zohars. Þýðingar 

án frumtexta auðga þjóðarbókmenntir með því að bæta við fjölbreytni forma, einkenna 

og trópa bókmenntanna, en fantasían auðgar þjóðmenninguna með því að bæta við 

fjölbreytni þeirra heimsmynda og sjónarhorna og þjóðin notar til þess að mynda, greina 

og endurhugsa samfélagsskipulag sitt. Tilgangur beggja er sá að endurnýja, auðga og 

betrumbæta þær aðferðir til menningarmótunar sem þjóðin hefur á sínu færi.  

Þar sem ég tel bókmenntaform vera tól þjóðarinnar finnst mér skynsamlegt að 

sérhæfðan tilgang hvers bókmenntaforms fyrir sig þurfi að taka með í reikninginn þegar 

greina skal hvernig bókmenntaform hafa verið þýdd inn í ákveðið bókmenntakerfi. Að 

 
177 Weissbort og Astradur, „Translation – Theory and Practice,“ 430. 
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sama skapi tel ég að tilgangur þess að þýða án frumtexta sé sá að efla stöðu þjóðarinnar 

innan alþjóðlegrar samkeppni um menningaráhrif. Því þarf einnig að taka með í 

reikninginn hvaða stöðu hið tiltekna bókmenntakerfi hefur gagnvart öðrum bókmennta- 

og menningarkerfum bæði innanlands og utanlands. Ég tel því að þýðingu 

bókmenntaforma verði að greina eftir ytri og innri viðmiðum sem tengjast sérhæfðum 

tilgangi hvers einstaks bókmenntaforms fyrir sig. Eins og Johan Heilbron segir í 

undirstöðugrein sinni um alþjóðlegt kerfi þýðingamála: „It is essential, as I have tried to 

show, to consider target-cultures as a part of an international system, of a global 

constellation of language groups and of national or supranational cultures.“178 Þýðing 

bókmenntaforma erlendis frá er í eðli sínu hluti af stærra samhengi en aðeins því sem 

viðkemur einni þjóð. Því tel ég nær ómögulegt að skilja til hlítar innflutt bókmenntaform 

með því að skoða það eingöngu út frá því hvernig það passar inn í hið nýja 

bókmenntakerfi. Vissulega er einnig mikilvægt að skoða hvernig bókmenntaform hefur 

verið notað frá því að þýðing þess hófst, en þetta atriði segir aðeins hluta af þeirri sögu 

sem fylgir þýðingu bókmenntaforms úr einu kerfi yfir á annað.  

Ég tel það mun skynsamlegra að skoða þýðingarferlið í heild sinni með því að 

skoða bæði bókmenntaformið og bókmenntakerfið í samhengi hvort við annað (innri 

viðmið) sem og í samhengi við áhrif bókmenntaformsins á önnur bókmenntakerfi innan 

hins alþjóðlega kerfis (ytri viðmið). Innri viðmiðin væri hægt að mæla með því að bera 

saman hversu mikil áhrif hið innflutta bókmenntaform hefur á þjóðmenninguna í 

samanburði við þau innlendu bókmenntaform sem mest áhrif hafa. Ytri viðmiðin væri 

hægt að mæla með því að bera saman áhrifastöðu bókmenntaformsins innanlands sem og 

utanlands til að sjá bæði hvernig formið er notað og hvort það þjónar tilgangi sínum. Til 

að geta borið hið innflutta bókmenntaform saman við áhrifamikil innlend bókmenntaform 

og til þess einnig að geta borið saman stöðu formsins innanlands og utanlands tel ég 

nauðsynlegt að afla gagna á eftirfarandi sviðum: 

1. Orðræða og fræðimennska 

2. Útbreiðsla og markhópar 

3. Fjölbreytni 

4. Vinsældir og virðingarstaða 

5. Tilgangur 

 
178 Heilbron, „Towards a Sociology of Translation“, 440. 
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Ég tel þessa fimm flokka komast nálægt því að lýsa þeim helstu tegundum gagna sem afla 

þarf til þess að geta svarað því hvernig bókmenntaform hefur verið þýtt inn í ákveðið 

bókmenntakerfi. Fyrstu fjórir flokkarnir snúa að innri viðmiðum en sá fimmti að ytri 

viðmiðum. Allir tengjast þeir menningaráhrifum á einhvern hátt, en ég mun lýsa hverjum 

flokki fyrir sig nánar hér að aftan. 

Flokkunum er raðað upp í fimm þrep gagnasöfnunar. Fyrsta þrepið er grundvöllur 

allrar gagnasöfnunar, en hinir flokkarnir fjórir byggja á fyrsta þrepinu. Þrep 2 byggir á 

gögnum fyrsta þreps, þrep 3 á gögnum fyrsta og annars þreps og þannig koll af kolli. Þó 

er ekki þar með sagt að ekki sé hægt að afla gagna í einum flokki áður en öll gögn hafa 

verið grafin upp í flokkunum á undan. Þrepin er hægt að endurtaka endalaust til að slípa 

til þá vitneskju og þau gögn sem tilheyra hverjum flokki fyrir sig. Þessi þrepaskipting er 

einungis tilraun mín til þess að útskýra í hvaða röð ég tel að afla þurfi gagna til þess að 

rannsaka efni sem lítið eða ekkert hefur verið rannsakað áður. Tilgangurinn er sá að setja 

gagnaöflun innan mismunandi flokka í samhengi við alla hina flokkana. Hér kemur lýsing 

mín á því hvaða gögnum þarf að afla innan hvers flokks fyrir sig, hvernig flokkarnir 

tengjast innbyrðis sem og hvers vegna ég tel flokkinn mikilvægan fyrir rannsóknir á 

þýðingu bókmenntaforma inn í ákveðin bókmenntakerfi. Síðar í kaflanum nota ég svo 

þessa fimm flokka til þess að finna gögn um þýðingu fantasíunnar inn í íslenskt 

bókmenntakerfi. 

1. Orðræða og fræðimennska: Þessi flokkur er undirstaðan fyrir alla hina flokkana 

og er því hér á fyrsta þrepi. Undir þennan flokk tilheyra orðræða almennings og 

fræðimanna, fræðikenningar, orðaforði, hugtök og skilgreiningar sem öll fjalla gagngert 

um fantasíuna. Án heildstæðs fræðilegs bakgrunns og skýrt skilgreindra hugtaka er hvorki 

hægt að afla gagna skipulega og markvisst né að greina gögnin á meðvitaðan hátt. Hér 

þarf að athuga atriði eins og það hvort orðaforðinn sé fyrir hendi sem á þarf að halda til 

að hægt sé að ræða saman um efnið. Eru hugtökin skýr, nógu þröngt skilgreind til að hægt 

sé að vinna með þau? Er notkun þeirra útbreidd, merking þeirra þekkt? Skarast 

orðaforðinn á við orðaforða á öðrum sviðum? Ríkir ringulreið varðandi notkun 

fræðiheita? 

2. Útbreiðsla og markhópar: Þessi flokkur snýr að öllum upplýsingum sem við 

koma útbreiðslu bókmenntaformsins og markhópum, en hér er leitast eftir því að afla 

gagna sem svara því hvert aðgengi þjóðarinnar að bókmenntaforminu er. Hvað er 
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frumsamið, þýtt, útgefið? Hver notar formið mest (með því að lesa það, skrifa það, fjalla 

um það)? Fyrir hvern er það markaðssett? Hvar er það að finna? Þar sem ekki er hægt að 

afla gagna um slíka hluti án þess að skýrt afmarkaður fræðilegur tilgangur sem og 

nægjanlega þröngt skilgreind hugtök séu fyrir hendi er þessi flokkur annað skrefið á eftir 

því fyrsta þar sem orðaforði og fræði eru rannsökuð. Hér þarf að athuga fjölda og tegund 

lesenda og annarra sem vinna með bókmenntaformið út frá atriðum eins og t.d. aldri, 

efnahagsstöðu, móðurmáli, þjóðerni, menntunarstigi, búsetu, stöðu sem innflytjandi eða 

innfæddur, hvort viðkomandi tilheyri minnihlutahópi eða meirihlutahópi innan 

samfélagsins... Hverjir kaupa, hverjir lesa, hverjir skrifa textana eða um þá? Hver þýðir 

þá? Einnig þarf að afla gagna varðandi útgáfu texta sem tilheyra bókmenntaforminu á 

einn eða annan hátt, bæði frumskrifaðra og þýddra. 

3. Fjölbreytni: Þessi flokkur snýr að því hversu fjölbreytt notkun formsins er. 

Áður en hægt er að skoða það þarf fyrst að vita hvað formið er (þrep 1) og hvar það er að 

finna (þrep 2), því annars er hætta á að gagnasöfnun í þessum flokki verði ómarkviss og 

ófullnægjandi þar sem efniviðurinn er ekki skilgreindur á nothæfan hátt og magn hans er 

óljóst. Hér þarf að athuga hverjar hinar mismunandi birtingarmyndir bókmenntaformsins 

eru, eins og til dæmis undirform, einkenni þeirra, tengsl við önnur bókmenntaform og 

tengsl við aðrar tegundir texta. Einnig þarf að athuga hvernig textarnir vinna með 

mismunandi hefðir, trópa, tungumál, menningarheima, heimsmyndir, málefni (eins og t.d. 

femínisma eða kynþáttahatur). Er formið notað sem einsleit formúla eða sjást einkenni 

nýsköpunar og lifandi orðræðu innan formsins? Hvernig er formið notað á mismunandi 

hátt af mismunandi hópum? 

4. Vinsældir og virðingarstaða: Til að skilja virðingarstöðu bókmenntaforms 

innan bókmenntakerfis þarf fyrst að skilja hvað formið er (þrep 1), hvar það er að finna 

(þrep 2) og hvernig það er notað (þrep 3). Flokkarnir þrír á undan þessum snúa að því að 

skilgreina bókmenntaformið og þau hugtök sem tengjast því, afla gagna um útbreiðslu og 

markhópa sem og um það hver notar formið og á hvaða hátt. Ég tel að vinsældir og 

virðingu bókmenntaforms megi rannsaka með því t.d. að skoða fjölda útgefinna verka og 

umfjallanir um þau í mismunandi miðlum þjóðarinnar. Vinsældarlistar gætu einnig verið 

nytsamlegt tól til gagnaöflunar. Hér þarf að athuga hvort bókmenntaformið sé vinsælt tól 

til þess að vinna úr málefnum líðandi stundar, hverjir nota það, hverjir sniðganga það, 

hverjir berjast fyrir aukinni eða minnkaðri notkun þess. Virðingu formsins er hægt að 
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skoða sérstaklega með því að rannsaka hvort orðræða um formið meðal almennings, 

fræðimanna og annarra sé neikvæð eða jákvæð. Þykir formið nógu mikilvægt til að það 

sé kennt í skólum landsins? Eru veitt verðlaun til þeirra sem þykja hafa náð góðum árangri 

í notkun bókmenntaformsins? Eru til hátíðir, ráðstefnur, samkeppnir, styrkir eða 

námskeið tengd bókmenntaforminu? Er það meira notað af einstaklingum sem tilheyra 

minnihlutahópum eða meirihlutahópum? Hefur virðingarstig lesenda, höfunda, 

útgefenda, gagnrýnenda, fræðimanna og þess háttar áhrif á það hversu mikla virðingu 

bókmenntaformið hefur? Hér er í raun verið að rannsaka áhrifastöðu bókmenntaformsins 

innalands, innan þess bókmenntakerfis sem formið er hluti af. 

5. Tilgangur: Til að skilja tilgang bókmenntaforms og það hvort formið sé notað 

á meðvitaðan og markvissan hátt til þess að ná fram tilteknum áhrifum þarf fyrst að vita 

hvað formið er (þrep 1), hvar það er að finna (þrep 2), hvernig það er notað (þrep 3) og 

hvaða áhrifastöðu það hefur innan bókmenntakerfisins (þrep 4). Fyrst þegar gögn úr 

öllum fjórum flokkunum úr þrepunum á undan eru fyrir hendi er hægt að skoða almenna 

áhrifastöðu bókmenntaforms í öllu kerfinu, jafn innanlands sem utanlands, til að komast 

að því til hvers tólið er notað. Í hvaða tilgangi var það myndað, mótað, þróað, þýtt? Hér 

er skoðuð áhrifastaða bókmenntaformsins almennt séð í hinu alþjóðlega kerfi þjóðtungna, 

þjóðarbókmennta og þjóðmenninga. Er þýðing formsins inn í bókmenntakerfið meðvitað? 

Er formið komið nógu langt í þýðingu án frumtexta til að geta þjónað tilgangi sínum sem 

tól fyrir þjóðina? Hefur notkun formsins tilætluð áhrif? Er það hluti af hnattrænni 

menningu? 

Þetta eru þeir fimm flokkar gagna sem ég tel að þurfi að afla til þess að hægt sé að 

svara því hvernig fantasían hefur verið þýdd inn í íslenskt bókmenntakerfi. Flokkarnir 

skiptast í þrep eftir því hversu marga aðra flokka þarf að rannsaka á undan til að hægt sé 

að afla þeirra gagna sem frekari rannsóknir byggja á. Fyrstu fjórir flokkarnir snúa að 

gagnasöfnun sem snerta innri viðmið greiningar á þýðingarferli bókmenntaforma en sá 

fimmti tengist ytri viðmiðum, eða hinu alþjóðlega samhengi utan kerfis þjóðarbókmennta 

og því hvernig bókmenntaformið hefur áhrif á hið ytra orsakasamhengi. Þýðingu 

bókmenntaforma þarf sem sagt að mæla út frá heildarsamhengi. Þar sem óorðaður 

tilgangur þýðinga án frumtexta er að efla þjóðina svo hún geti haft áhrif á aðrar þjóðir er 

nauðsynlegt að mæla hið nýja bókmenntaform bæði út frá því hvernig fyrirmynd þess 

passar inn í samhengi sitt erlendis sem og það hvernig nýja formið stenst samanburð við 
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innlend bókmenntaform. Nú er komið að því að meta stöðu þekkingar á fantasíuforminu 

og þýðingu þess hér á landi.  

Ég vil byrja á því að nefna einn augljósan galla á rannsókn minni á stöðu 

fantasíufræðanna á Íslandi, en hann er sá að ég leitaði eingöngu eftir heimildum á netinu 

sökum tímaleysis. Því er líklegt að mér hafi yfirsést greinar og önnur skrif um efnið sem 

aðeins eru komnar út á pappírsformi eða sem teljast of nýlegar til að rata ókeypis inn á 

veraldarvefinn. Mest öll sú fræðilega umræða um fantasíuna sem ég hafði upp á 

samanstendur af lokaverkefnum nemenda við Háskóla Íslands. Ég fjalla hér um þrjár MA-

ritgerðir og eina BA-ritgerð, en fleiri lokaverkefni koma upp ef leitað er eftir lykilorðinu 

„fantasía“ á skemman.is. Ég fjalla hér aðeins um þá texta sem mest höfðu fram að færa 

varðandi fantasíufræði og sleppti þeim ritgerðum sem aðallega nýttu fantasíuna sem nær 

handahófskenndan efnivið fyrir rannsóknir á öðru efni (eins og t.d. femínisma) þar sem 

litla sem enga fræðilega umfjöllun um fantasíuna var að finna. Ég tek það einnig fram að 

ég náði ekki að lesa yfir þau lokaverkefni sem voru í lokuðum aðgangi á Skemmunni. 

Eina greinin sem ég fann um efnið á íslensku er eftir Úlfhildi Dagsdóttur um þýddar 

barna- og unglingafantasíur. Hér er því um að ræða samantekt mína á alls fimm íslenskum 

textum sem allir komu út á árunum milli 2009 og 2019. Aðeins einn textanna er yngri en 

þriggja ára og það er BA-ritgerð Guðrúnar Pétursdóttur.  

Nú er komið að því að máta þau gögn sem ég hef fundið inn í þá fimm flokka sem 

ég útlistaði hér á undan til gagnasöfnunar fyrir greiningu á því hvernig bókmenntaform 

eru þýdd inn í bókmenntakerfi. 

 

1. Orðræða og fræðimennska 

Eins og fram kom í undirkafla 3.1. hér framar eru ekki allir sammála um það hvernig best 

er að skilgreina fantasíuna og hvernig gagnlegast er að rannsaka hana. Heimildir mínar 

vitna meðal annarra fræðimanna í Tzvetan Todorov, Rosemary Jackson, Colin Manlove 

og Katheryn Hume.179 Úlfhildur Dagsdóttir fjallar um Todorov, Jackson og Hume sem 

helstu fræðimenn fantasíufræðanna í grein sinni um þýddar fantasíubókmenntir.180 Í kafla 

3.1. fjallaði ég um meistararitgerð Sveins Angelskårs þar sem hann gagnrýndi kenningar 

 
179 Inga Rósa vitnar í Manlove og Jackson sem fræðilegan bakgrunn. Kristrún Hildur vitnar í Todorov, 

Jackson og Hume. Unnur Heiða vitnar í Jackson. 
180 Úlfhildur, „Drekar, dömur og dæmalaus töfrabrögð,“ 88; Kynning á Todorov og Jackson, 79; Todorov 

umfjöllun, 79-80; Jackson umfjöllun, 80-81. 
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allra þessara fræðimanna, en niðurstaða hans var sú að þær skilgreindu fantasíuna ýmist 

of þröngt eða of vítt. Todorov og Jackson útiloka há-fantasíuna, Manlove byggir 

greiningu sína á fantasíunni á illa skilgreindum flokkum sem skarast of mikið og Hume 

skilgreinir fantasíuna of vítt, sem breytingarþörf frekar en bókmenntaform. Þar sem 

fræðileg orðræða á Íslandi um fantasíubókmenntir virðist nær eingöngu byggja á þessum 

fjórum fræðimönnum og mjög svo ólíkum kenningum þeirra tel ég að meðvitaða 

fantasíustefnu og heildstæðar fræðikenningar vanti hér á landi. 

Að sama skapi er vöntun á skýrt skilgreindum hugtökum og heildstæðum 

orðaforða sem tengist fantasíuforminu hér á landi. Guðrún Pétursdóttir minnist á það í 

BA-ritgerð sinni að enska orðið fantasy sé ýmist þýtt sem fantasía á íslensku eða sem 

furðusaga.181 Hún minnist á það á sama stað að notkun orðsins furðusaga yfir fantasíur 

sé úrelt því orðið furðusaga sé í auknum mæli notað sem íslensk þýðing á enska hugtakinu 

speculative fiction sem yfirheiti yfir fantasíur, vísindaskáldskap og hryllingsbókmenntir, 

en Guðrún vitnar í neðanmálsgrein í íslenskar greinar og ráðstefnur máli sínu til 

stuðnings. Ég hvet þá sem hafa áhuga á að kynna sér þennan hugtakarugling nánar til þess 

að skoða ritgerð Guðrúnar, en hana er að finna á Skemmunni.182 Þess má einnig geta að 

stutt er síðan orðið fantasía var tekið í notkun, bæði hérlendis sem erlendis, samkvæmt 

Úlfhildi, en fantasíubókmenntir voru ekki markaðssettar sem slíkar fyrr en 1970.183 

Úlfhildur minnist á sama stað á það að enn vanti almennt samkomulag um það hvað 

fantasía er nákvæmlega. 

Önnur hugtök tengd fantasíubókmenntum eru einnig á reiki og er þar helst að 

nefna enska orðið trope í merkingunni „a significant or recurrent theme; a motif.“184 Hér 

er ekki átt við myndhverfingu af neinu tagi, þó sú útskýring sé sú fyrsta sem íslensk 

uppflettirit gefa upp ef leitað er eftir íslenskri þýðingu á orðinu trope. Klisja og önnur orð 

með sömu neikvæðu merkingu virðast vera einu íslensku orðin yfir trope í þeirri merkingu 

sem ég á við, og því sá ég mér ekki annars fært en að búa til mitt eigið orð fyrir trope sem 

er laust við neikvæðar tengingar. Nánari útlistun á því er að finna í neðanmálsgrein 112 í 

kafla 3. Flestar heimildir mínar og nær allir þeir ensku textar um fantasíuna sem ég las til 

undirbúnings fyrir ritun þessarar meistararitgerðar minnast á orðið trope og því tel ég mál 

 
181 Guðrún, „Hinir myrku herrar fantasíunnar,“ 4-5. 
182 Guðrún fer einnig nánar út í skilgreiningarvanda fantasíunnar og stakar kenningar. 
183 Úlfhildur, „Drekar, dömur og dæmalaus töfrabrögð,“ 79. 
184 Skilgreining á trope í þessari merkingu tekið af vefsíðu netorðabókarinnar Lexico: „Trope,“ 

Lexico.com, sótt 28.12.2019 af: https://www.lexico.com/en/definition/trope. 
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komið að uppfæra íslenskuna og taka í notkun íslenskt hugtak sem hæfir merkingu orðsins 

án þess að vera of neikvætt, en orðið trópur (beygist eins og kópur) er mín tillaga að slíku 

hugtaki. 

 

2. Útbreiðsla og markhópar 

Ég fann eina heimild sem fjallar um útgefnar fantasíur og markhópa þeirra, en Inga Rósa 

Ragnarsdóttir skoðar tölfræði um bæði þýddar og íslenskar fantasíur á Íslandi í 

meistararitgerð sinni við Háskóla Íslands.185 Hún kemst að þeirri niðurstöðu að mestöll 

fantasía á Íslandi sé markaðssett fyrir börn, en þetta er óvanalegt í ljósi þess að fantasía 

erlendis er í mun meiri mæli markaðsett fyrir unglinga og fullorðna en hér á landi.186 

Fantasíur sem hafa verið þýddar yfir á íslensku eru langflestar skrifaðar með bæði börn 

og unglinga í huga á meðan fantasíur sem eru skrifaðar upphaflega á íslensku eru stílaðar 

nær eingöngu á börn.187  

Ég fann engar rannsóknir á því hverjir lesa helst fantasíur hér á landi né nokkur 

önnur gögn varðandi útbreiðslu og markhópa. 

 

3. Fjölbreytni 

Fjölbreytni í notkun fantasíuformsins tel ég þarfnast frekari rannsókna hér á landi. 

Úlfhildur segir fantasíubókmenntir fjölbreyttar frekar en formúlukennt afþreyingarefni og 

tekur sem dæmi þær fjölbreyttu þýddu fantasíur sem hún fjallar um í grein sinni.188 

Kristrún Hildur Bjarnadóttir fjallar í meistararitgerð sinni um tengsl fantasíubókmennta 

og miðaldabókmennta.189 Hún fjallar um yfirnáttúruleg einkenni í miðaldabókmenntum 

og það hvernig nútíma íslenskir höfundar sækja meðvitað og ómeðvitað innblástur í 

bókmenntaarf okkar.190 Niðurstaða hennar er sú að íslenskir höfundar fantasíubókmennta 

sæki einhvern innblástur í miðaldabókmenntir, ævintýri og þjóðsögur, en það er óljóst 

nákvæmlega hvernig.191 Inga Rósa ber saman þýddar og íslenskar fantasíur út frá 

yfirborðseinkennum og finnur lítinn mun á þeim annan en þann að íslensku fantasíurnar 

 
185 Inga Rósa, „Ferð um furðuheima.“ 
186 Ibid., 14. 
187 Ibid., 29. 
188 Úlfhildur, „Drekar, dömur og dæmalaus töfrabrögð,“ 79. 
189 Kristrún Hildur, „Af ótrúlegum arfi.“ 
190 Ibid., i. 
191 Ibid., 79. 



 

62 

 

höfða ekki jafn mikið til fullorðinna og unglinga og þær þýddu.192 Ég fann enga rannsókn 

á því hvernig mismunandi þjóðfélagshópar hér á landi nota fantasíuformið á mismunandi 

hátt og heldur engar rannsóknir á notkun trópa. 

 

4. Vinsældir og virðingarstaða 

Þessi flokkur virðist mun meira rannsakaður en þriðji flokkurinn og virðast flestir 

samróma um það hver virðingarstaða fantasíunnar er hér á landi. Unnur Heiða 

Harðardóttir ber til dæmis saman stöðu fantasíunnar á Íslandi við stöðu greinarinnar 

erlendis.193 Hún tekur viðtöl við höfunda, gagnrýnendur og aðra sem tengjast 

bókmenntageiranum og kemst að þeirri niðurstöðu að lítil virðing sé borin fyrir 

fantasíunni.194 Útgefendur eru neikvæðir í garð fantasíunnar, en bókmenntaformið er 

einnig vanmetið af almenningi: 

Helstu þættir sem standa í vegi fyrir útgáfu fantasíubókmennta hérlendis eru neikvætt 

viðhorf gagnvart fantasíum innan forlaganna (hugsanlega vegna kynslóðabils og 

vanþekkingar á fantasíum) sem skilar sér sem lítill stuðningur við íslenska 

fantasíuhöfunda, fordómar í samfélaginu þess efnis að fantasíubókmenntir séu einungis 

barnabækur, og mikill kostnaður við þýðingar erlendra verka.195 

Eins og Inga Rósa kemst að í sinni rannsókn á útgefnum fantasíum á Íslandi kemst Unnur 

Heiða að þeirri niðurstöðu að fantasíubókmenntir séu álitnar barnabókmenntir hér á landi, 

sem hefur neikvæð áhrif á viðhorf fullorðinna lesenda til þessa bókmenntaforms. Einnig 

sé of kostnaðarsamt að þýða fantasíur þar sem textarnir eiga það til að vera lengri en aðrir 

bókmenntatextar.196 Fantasíur eru því ekki vinsælar hjá útgefendum, nema þá helst 

fantasíur sem eru skrifaðar fyrir börn. 

 Bæði Inga Rósa og Úlfhildur vona að aukning á þýddum fantasíum fyrir fullorðna 

muni ýta við íslenskum rithöfundum og hvetja þá til þess að skrifa fantasíur fyrir eldri 

markhóp. Inga Rósa les út úr niðurstöðum rannsóknar sinnar á útgefnum fantasíum að 

íslenskar fantasíur fyrir fullorðna birtist í kjölfar þýddra fullorðinsfantasía.197 Úlfhildur 

vonast til þess að ný kynslóð lesenda og höfunda nái að losa sig undan viðjum fordóma 

 
192 Inga Rósa, „Ferð um furðuheima,“ 32. 
193 Unnur Heiða, „Hvar eru töfrarnir?“ 
194 Ibid., 3. 
195 Ibid., 3. 
196 Ibid., 24. 
197 Inga Rósa, „Ferð um furðuheima,“ 35. 
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gagnvart bókmenntaforminu og að íslenskum fullorðinsfantasíum fjölgi á komandi 

árum.198 Þessi punktur er áhugaverður í ljósi niðurstöðu Unnar Heiðu um að útgefendur 

séu neikvæðir í garð fantasíubókmennta fyrir fullorðna. Það er spurning hvort auknar 

vinsældir þýddra fullorðinsfantasía, ef hún helst í hendur við aukna sölu slíkra bóka, muni 

ná að þíða kuldalegt viðhorf útgefenda á komandi árum. Allt bendir þó til þess að enn um 

sinn njóti fantasían lítillar virðingar og sé ekki ýkja vinsæl meðal útgefenda og 

fullorðinna. 

 Annar punktur sem Unnur Heiða kemur með er mettun á glæpasögum í 

bókmenntakerfum Norðurlanda, en hún telur að mögulega muni vinsældir fantasíunnar 

aukast þegar lesendur eru búnir að fá leið á glæpasögum.199 Glæpasagan naut heldur ekki 

mikillar virðingar í upphafi og því vonar Unnur Heiða að fantasían muni fylgja sömu 

þróun og vaxa að virðingu eftir því sem vinsældir hennar aukast.200 Ég sé í fljótu bragði 

einn stóran mun á fantasíum og glæpasögum: Glæpasögur eru annað bókmenntaform og 

alls óvíst að tilgangur þess og áhrif á lesendur séu þau sömu og fantasíunnar. Þar sem 

vandamál fantasíunnar hér á landi hvað varðar ímynd formsins í augum almennings snýr 

að því að hún telst barnaleg og útgefendum þykir hún of langorð og ekki nógu söluvæn, 

tel ég ólíklegt að hún muni sjálfkrafa fylgja í spor glæpasögunnar. 

 

5. Tilgangur 

Úlfhildur er sá fræðimaður sem fer dýpst í að lýsa tilgangi fantasíunnar, en grein hennar 

snýst þó meira um það að kynna og greina hinar ýmsu þýddu fantasíur sem hafa notið 

vinsælda hér á landi meðal barna og unglinga. Úlfhildur telur fantasíuna vera í eðli sínu 

róttækt form sem brýtur upp raunveruleikann, þó vissulega finnist formúlukennd verk 

innan formsins.201 Fantasían vinnur sem sagt úr formúlum, en ef hún snýr ekki út úr þeim 

og hefur ekkert nýtt eða óvanalegt fram að færa er hún ekki að sinna hlutverki sínu, 

samanber túlkun Úlfhildar á Eragon eftir Christopher Paolini sem hún telur fylgja 

hefðunum of mikið og hafa því lítið nýtt eða frumlegt fram að færa.202 Fantasían hefur 

einnig verið bendluð við femínisma, en konur hafa notað formið til þess að endurskoða 

 
198 Úlfhildur, „Drekar, dömur og dæmalaus töfrabrögð,“ 88. 
199 Unnur Heiða, „Hvar eru töfrarnir?“ 44. 
200 Ibid., 46. 
201 Úlfhildur, „Drekar, dömur og dæmalaus töfrabrögð,“ 74. 
202 Ibid., 76. 
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hefðir karlaveldisins.203 Góð fantasía hristir því upp í raunveruleikanum og passar að 

bókmenntir verði ekki formúlukenndar eða staðni.204 Ástæðu þess að fantasían er róttæk 

og brýtur upp hefðir segir Úlfhildur þá að fantasían getur fært lesendum nýja sýn með því 

að færa hversdagsleg málefni í fantasíubúning, en þessa skoðun sína byggir Úlfhildur á 

kenningum Katheryn Hume.205 Ég vil benda hér á hversu lík þessi skoðun er niðurstöðum 

Angelskårs, Gills og fleiri í þriðja kafla þessarar meistararitgerðar. 

 Margt af því sem Úlfhildur skrifar í grein sinni er í sama dúr og túlkun mín á þeim 

textum um fantasíufræði sem ég fjalla um í kafla 3. Ég mun ekki endursegja hér alla grein 

hennar en bendi áhugasömum lesendum þess í stað á að greinin er ansi ýtarleg og 

áhugaverð lesning. Ég vil enda á að koma með andstæða skoðun við eina af helstu 

niðurstöðum Úlfhildar, en hún telur fantasíuna vera komna í almenningseign og orðna 

sjálfsagðan hluta af bókmenntaflórunni.206 Ég tel þessa skoðun Úlfhildar rétta að því 

leytinu til að fantasían er vissulega orðin sjálfsögð lesning fyrir íslensk börn. Eins og sést 

glöggt af niðurstöðum nokkurra heimilda hér framar er fantasían hér á landi talin til 

barnabókmennta en ekki fullorðinsbókmennta. 

 

Í upphafi þessa kafla spurði ég að því hvernig fantasían hefur verið þýdd inn í íslenskt 

bókmenntakerfi. Samkvæmt þeim viðmiðum sem ég notast við hér vantar gögn til þess 

að svara þessari spurningu fyllilega. Hins vegar bendir margt til þess að fantasían hér á 

landi njóti lítillar virðingar, að hún sé talin til barnabókmennta, að heildstæðan fræðilegan 

grunn og staðlaðan orðaforða um fantasíuformið vanti og að bjartsýni ríki um það að 

fantasían muni ná sér á strik og jafnvel taka við hlutverki glæpasögunnar sem vinsælustu 

afþreyingarbókmenntirnar. Niðurstaða mín byggir á fáum gögnum, en heimildir sem ekki 

hafa ratað inn á netið voru ekki teknar með.  

Ég tel að með því að bera íslenska fantasíu saman við fantasíu erlendis sem og þau 

íslensku bókmenntaform sem þegar hafa fengið inngöngu í þjóðarbókmenntir okkar væri 

hægt að komast að því hversu langt fantasían er komin í þýðingu á Íslandi í dag. Ég hef 

lagt fram tillögu að ytri og innri greiningarviðmiðum sem og fimm þrepaskiptum flokkum 

gagnasöfnunar til að varpa ljósi á það hvaða gögn og vitneskju vantar til að klára 

 
203 Ibid., 89. 
204 Ibid., 89. 
205 Ibid., 88. 
206 Ibid., 88. 
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rannsóknina. Niðurstaða mín er sú að enn séu margar og stórar gloppur í stöðu þekkingar 

á fantasíuforminu á Íslandi í dag. 
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5. Niðurstöður 

 

Fantasíuformið er einstaklega kyndugt og snúið bókmenntaform sem mörgum þykir erfitt 

að henda reiður á. Einmitt þess vegna þótti mér áhugavert að skoða fantasíuna í hinu 

flókna og síbreytilega samhengi þjóðarbókmenntakerfa, menningaráhrifa hins hnattræna 

alþjóðasamfélags og þýðinga án frumtexta. Okkar smáa bókmenntaþjóð er byrjuð að þýða 

fantasíuformið inn í bókmenntakerfi íslenskrar þjóðmenningar en virðist ekki enn hafa 

áttað sig á því hversu magnað tól við erum komin með í hendurnar. Markmið mitt í þessari 

meistararitgerð í þýðingafræði er að útskýra hvers vegna íslenska þjóðin ætti að 

endurhugsa fordóma sína gagnvart fantasíunni og horfa frekar til þeirra áhrifa sem þetta 

tól getur hjálpað okkur að ná fram ef við hlúum vel að því og markvisst skipum því sess 

í verkfærakistu íslenskra þjóðarbókmennta. 

Hvers vegna hefur erlent bókmenntaform eins og fantasían annars verið þýtt inn í 

íslenskt bókmenntakerfi? Mín skoðun er sú að bókmenntakerfi í eðli sínu kalli á fjölbreytt 

og nytsamleg tól til að vinna úr síbreytilegum og stöðugum straumi hugmynda, málefna 

og verkefna mannlegrar menningar. Fantasían er sérhæft tól sem gagnast þjóðinni til þess 

að bæta stöðu menningar sinnar gagnvart öðrum þjóðmenningum. Fantasían eykur getu 

lesenda til þess að endurmeta hefðir og skipulag samfélagsins, uppfæra menninguna og 

aðlaga hana að síbreytilegum kröfum hins hnattræna alþjóðasamfélags. Ég tel það 

óhjákvæmilegt að yfirlýst bókmenntaþjóð verði sér fyrr eða síðar úti um helstu og 

þekktustu tól þjóðarbókmenntanna.  

Spurningin er nú hvort við erum tilbúin að leggja á okkur þá vinnu að læra að nota 

nýja tólið okkar rétt. Með því að endurhugsa tengsl þjóðar, bókmenntaforma og þýðinga 

tel ég að við Íslendingar getum markvisst þýtt án frumtexta eins og fjöldi annarra merkra 

skálda og þýðenda gerðu fyrir þjóðir sínar um aldir. Við þurfum ekki að óttast áhrif 

erlendra þjóðtungna og þjóðarbókmennta ef við lærum að notfæra okkur þann efnivið 

sem stöðugt rekur á strendur okkar. Með því að þýða bókmenntaform markvisst án 

frumtexta getum við lært að sækja okkur ný tól erlendis frá, að aðlaga tólin sem við 

eignumst að séríslenskum aðstæðum og þörfum og að nota þau meðvitað til þess að 

styrkja stöðu okkar í samkeppninni við aðrar þjóðir um menningarvöld og áhrif á ímynd 

hins hnattræna. Við höfum valið okkur titilinn bókmenntaþjóð. Er þetta ekki ein leið til 

þess að standa undir nafni? 
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 Ég tel að þýðingar og þýðingafræðin spili hér sérstakt hlutverk. Aðlögun erlendra 

bókmenntaforma að íslensku bókmenntakerfi er í raun þýðingafræðilegt vandamál, þar 

sem helsta markmiðið er það að máta formið inn í samhengi móðurmálsins svo það geti 

þjónað tilgangi sínum við nýjar aðstæður. Ég tel fá fræðileg sjónarhorn jafn vel til þess 

fallin að undirbúa frjóan og móttækilegan jarðveg fyrir utanaðkomandi bókmenntaform 

en hið alþjóðlega, túlkandi og mótandi sjónarhorn þýðingafræðinnar. Þeir sem bera 

hlýhug til fantasíunnar virðast horfa til þýddra fantasía og vona að þær komi með nýjan 

efnivið og nýja möguleika inn í bókmenntakerfi okkar sem íslenskir rithöfundar geta svo 

nýtt sér í frumsömdum verkum á móðurmálinu. Útgefendur virðast neikvæðir í garð þessa 

bókmenntaforms og möguleika þess til velgengni, vinsælda og virðingar. 

 Næstu skref tel ég vera þau að efla rannsóknir á öllum sviðum fantasíuformsins 

með heildarsamhengið í huga. Þar á ég við markvissar rannsóknir á því hvernig best er að 

þýða formið inn í íslenskt bókmenntakerfi, hvernig hægt er að mæla og greina 

þýðingaferlið sem og hvernig hægt er að styrkja þær stoðir sem íslenskir rithöfundar 

standa á með því markvisst að þýða fjölbreyttar bókmenntir inn í íslenskt bókmenntakerfi 

og fylla þar með þjóðmenningu okkar af tólum, formum, trópum og öðrum efniviði. 

Íslensk fantasía stendur í barnaskónum og horfir björtum augum til fullorðinsáranna. Hún 

treystir á okkur að móta þroska hennar svo hún geti lagt sitt af mörkum til samfélagsins. 

Það er undir okkur komið hvort við tökum við því sem hún hefur fram að færa eða ekki. 
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