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Ágrip

Í þessari ritgerð verður tilgangur aðlagana úr bókum yfir í kvikmyndir skoðaður, hvaða

áhrif slíkar aðlaganir hafa og hvað felst í aðlögunarferlinu sjálfu. Einnig verður skoðað

hvað vekur áhuga okkar að endurgera slíkar aðlaganir oft og mörgum sinnum. Notast

verður við aðlögunarsögu skáldsögunnar Little Women eftir Louisa May Alcott til þess

að skýra hvaða möguleika aðlaganir og endurgerðir bjóða upp á og hvaða þýðingu þær

hafa í menningarsögu okkar. Í öðrum kafla ritgerðarinnar verður aðlögunarfræðin

skoðuð og þá einkum hvaða mismunandi skoðanir eru til staðar á því hvað telst góð eða

trygg aðlögun. Loks í þriðja kafla ritgerðarinnar verður skáldsagan Little Women svo

tekin fyrir og þær fjórar kvikmyndaaðlaganir sem gefnar hafa verið út greindar, en þær

spanna 20. öldina fram á 21. öldina. Þá verður einkum reynt að sýna hvernig nýjasta

aðlögunin frá árinu 2019 frelsar fortíðina með því að gefa sögunni og persónum hennar

og þar með einnig Alcott, höfundinum sjálfum, meira rými en áður hefur verið

mögulegt.
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1 Inngangur
1.1 Söguleg, menningarleg og fagurfræðileg virkni aðlagana

Bókmenntir og kvikmyndir tengjast nánum böndum. Listformin voru ríkjandi

frásagnarmiðlar 19. og 20. aldar, í þeirri röð sem þau voru nefnd, og þegar fram á 20.

öldina kom höfðu þau gagnkvæm áhrif hvort á annað, nokkuð sem óhjákvæmilegt mátti

þykja undir slíkum kringumstæðum. Segja má að  kvikmyndin hafi tekið við kyndlinum

sem ríkjandi listformið af bókmenntunum á millistríðsárum 20. aldarinnar.1

Bókmenntunum hefur til dæmis verið afskaplega umhugað um

kvikmyndamiðilinn og gjarnan gert þær að viðfangsefni, eins og skáldsaga Lois

Pirandello, Tökutími (Shoot) frá árinu 1922, og Guðsgjafaþula, síðasta skáldsaga

Halldórs Laxness sem út kom árið 1972, eru báðar dæmi um, þótt á ólíkan hátt sé. Björn

Ægir Norðfjörð hefur einnig fjallað um það hvernig módernisminn í bókmenntum

horfði til kvikmynda í tilraunum sínum í stíl og frásagnaraðferðum. Ummerkin um2

áhuga kvikmynda á bókmenntum eru jafnvel enn skýrari og má rekja þau allt frá

árbíóinu til dagsins í dag. Áþreifanlegasta birtingarmynd þess er kvikmyndaaðlögunin

sem tegund eða grein í kvikmyndagerð, en þar er átt við myndir sem byggja á eða

aðlaga skáldverk að hvíta tjaldinu. Bækur og klassískir textar voru frá byrjun

mikilfengleg auðlind af tilbúnu efni fyrir kvikmyndir, segir Timothy Corrigan í bókinni

Film & Literature, og sú staðreynd að áhorfendur könnuðust við þá texta sem aðlagaðir

voru var þeim kvikmyndum í hag.3

Þegar horft er til kvikmyndaaðlagana árbíósins mætti nefna sem dæmi frönsku

kvikmyndina Cinderella (Georges Méliès) frá árinu 1899 sem byggð er á ævintýrasögu

Charles Perrault og Alice in Wonderland (Cecil Hepworth og Percy Stow) frá 1903 sem

byggð er á sögu Lewis Carroll. Ákveðnir höfundar og bókmenntaverk hafa svo verið

aðlöguð trekk í trekk, en sem dæmi um einstök bókmenntaverk sem

3 Timothy Corrigan, Film and Literature: An Introduction and Reader, ritstj. Timothy Corrigan (New
Jersey: Prentice Hall, 1999), bls. 17.

2 Björn Ægir Norðfjörð, „Frá framúrstefnu til hátíðarmynda: Um skilgreiningarvanda kvikmyndarinnar í
ljósi módernískra hefða,“ Ritið: Tímarit Hugvísindastofnunar 3 (2014), bls. 57-84.

1 Óvíst er að kvikmyndin haldi þeirri stöðu á 21. öldinni og ýmis teikn eru á lofti um að miðlunaraðferð
sem blandar saman kvikmyndatækni, netvæðingu og leikjamenningu kunni að leysa hina hefðbundnu
kvikmynd af hólmi.
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kvikmyndagerðarfólk snýr aftur til með endurteknum hætti er áðurnefnd skáldsaga

Carroll, sem og Dracula (1897) eftir Bram Stoker og Frankenstein (1818) eftir Mary

Shelley. Þá hafa höfundar á borð við William Shakespeare, Charles Dickens, Jane

Austen og Arthur Conan Doyle verið kvikmyndaðar oftar en tölu verður á komandi.

Bókmenntir hafa því verið mikilvægur hluti í þróun kvikmyndarinnar.

Vitnisburð um það gefur að líta hjá Sergei Eisenstein, helsta leiðtoga sovéska

myndfléttuskólans og eins mikilvægasta kvikmyndagerðarmanns þögla skeiðsins. Hann

rekur grunnhugmynd sovésku myndfléttunnar til bókmennta, en hann segir í grein sinni

„Dickens, Griffith, and the Film Today“ að notkun Charles Dickens á samhliða atvikum

í skáldsögum sínum hafi leitt kvikmyndagerðarmanninn D.W. Griffith að myndfléttunni.

Myndflétta Griffiths var grundvöllurinn að þeirri sovésku en hún er ein mikilvægasta

aðferðin í þróun kvikmyndagerðar. Grunnhugmynd myndfléttunnar er að nákvæmlega4

samröðuð skot skapi merkingu sem hvergi er að finna í einstöku skoti.

Um tuttugu árum síðar, eða árið 1951, skrifaði André Bazin um mikilvægi þess að

gæta trúnaðar við leikhúsformið þegar leikrit eru kvikmynduð. Bazin var helsti5

fagurfræðilegi andstæðingur Eisenstein og hafði andstætt viðhorf í garð hlutverks

klippinga og um tilkomu hljóðmynda. Fagurfræði Bazin mátti helst greina í áherslu hans

á löng, óbrotin skot og notkun dýptarskerpu (e. deep focus). Þrátt fyrir mismunandi6

viðhorf var þeim báðum umhugað um sambandið á milli bókmennta og kvikmynda.

Allt fram til dagsins í dag er vinsælt að aðlaga bækur yfir í kvikmyndir. Árið 2018

gerði Publishers Association (PA) rannsókn sem sýndi að kvikmyndir sem byggðar voru

á  bókum græddu 53% meira um allan heim en frumsamin handrit. Deborah Kartmell7

bendir á það að í dag eru bækur jafnvel skrifaðar með þá tilætlun að þær verði að

7 Heloise Wood, „Films based on books take 44% more at the box office,“ The Bookseller, 10. júlí 2018,
https://www.thebookseller.com/news/films-based-books-take-more-91m-more-globally-original-scripts-8
25036.

6 André Bazin, „Þróun kvikmyndamálsins,“ þýð. Benedikt Hjartarson, Áfangar í kvikmyndafræðum, ritstj.
Guðni Elísson (Reykjavík: Forlagið: 2003), bls. 38-49.

5 André Bazin, „Theater and Cinema,“ Film and Literature: An Introduction and Reader, ristj. Timothy
Corrigan (New Jersey: Prentice Hall, 1999), bls. 163-196.

4 Sergei Eisenstein, „Dickens, Griffith and the Film Today,“ Film and Literature: An Introduction and
Reader, ristj. Timothy Corrigan (New Jersey: Prentice Hall, 1999), bls. 135-162, hér bls. 146.
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kvikmyndum. Nýlegt dæmi mætti nefna The Girl on the Train (2015) eftir Paula8

Hawkins þar sem DreamWorks keypti kvikmyndaréttindin áður en að bókin var gefin

út.9

Aðferðir við aðlaganir hafa hins vegar tekið breytingum í tímans rás og með

tímanum á aðlögunarferlið til að leiða til afar ólíkrar niðurstöðu. Í Clueless (Amy

Heckerling, 1995), sem byggð er á Emmu eftir Jane Austen, og Romeo & Juliet (1996)

eftir Baz Luhrmann, hefur klassísk saga til að mynda verið nútímavædd en svo róttækt

inngrip í sögusviðið var nánast óþekkt framan af í kvikmyndasögunni en færðist í

aukana á póstmóderníska skeiðinu. Ekki er einu sinni hægt að ganga að því sem vísu að

áhorfendur hafi allir, eða jafnvel flestir, áttað sig á því að þarna var á ferðinni

kvikmyndaaðlögun á nær tveggja alda gamalli skáldsögu eftir Jane Austen.

Vinsælar aðlaganir hafa einnig verið nýttar og endurgerðar. Endurgerðir og

aðlaganir tengjast ákveðnum böndum. Í raun er eini munurinn á endurgerðum og

aðlögunum sá að endurgerðir fela í sér að verk sé innan sama miðils en aðlögun er þegar

verk er fært á milli miðla. Það sem þær eiga sameiginlegt er að áhorfendur eiga oft á

tíðum einhvers konar samband við eldra efnið sem úr er tekið. Endurgerðir á aðlögunum

eru þar með tengdar bæði við aðlögunina og upprunalega verkið. Stórfyrirtæki eins og

Disney hafa verið sérstaklega iðjusöm í framleiðslu endurgerða með kvikmyndum eins

og Cinderella (Kenneth Branagh, 2015), The Jungle Book (Jon Favreau, 2016), Beauty

and the Beast (Bill Condon, 2017) og ný útgáfa af The Little Mermaid (Rob Marshall)

er einnig væntanleg á næstunni.

1.2 Pólitísk og hugmyndafræðileg virkni aðlagana

Kvikmyndaaðlaganir og endurgerðir þeirra eru þó ekki einungis fjárhagslega hagstæðar

ákvarðanir heldur hafa þær einnig mikilvæga hugmyndafræðilega virkni. Með því að

endurskoða og endurgera gömul verk er hægt að endurskrifa söguna, frelsa hana í

9 Justin Kroll, „DreamWorks Acquires Novel ‘The Girl on the Train’ for Marc Platt (EXCLUSIVE),“
Variety, 24. mars 2014,
https://variety.com/2014/film/news/dreamworks-the-girl-on-the-train-for-marc-platt-1201144671/.

8 Deborah Cartmell, „100+ Years of Adaptations, or, Adaptation as the Art Form of Democracy,“ A
Companion to Literature, Film, and Adaptation, ritstj. Deborah Cartmell (Chichester: Wiley-Blackwell,
2012), bls. 5.
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nútíðinni með því að varpa fyrir borð og hafna með táknrænum hætti þeim íþyngjandi

hugmyndafræðilegu öflum sem mótuðu upprunalega verkið. Þannig er rof við

hugmyndir og gildisheim fortíðar staðfest og lóð lagt á vogarskálar frjálslyndari

hugmynda í samtímanum. Þetta getur verið sérstaklega notadrjúg aðferð fyrir jaðarhópa,

eins og hinsegin fólk, eða hópa sem kúgaðir hafa verið í samfélagsgerð sem sníður

valdaafstæður með þeim hætti að þessir hópar hafa takmörkuð eða hverfandi völd.

Skýrasta dæmið um það eru konur sem alls staðar á hnettinum eru í undirskipaðri stöðu

gagnvart körlum, þótt réttindi þeirra hafi tekið stórstíga framförum í ríkum iðnvæddum

Vesturlöndum.

Karllægt sjónarhorn í bókmenntum hefur verið ríkjandi í gegnum tíðina. Hans

Bertens bendir á að rithöfundar, bæði karlar sem konur, hafa notast við ákveðnar

staðalímyndir þegar kemur að sköpun kvenpersóna. Þessar staðalímyndir eru ekki

uppbygging rithöfundanna sjálfra heldur „smíði“ þeirrar menningar sem þær tilheyra og

hafa haft þann tilgang að þjóna og viðhalda „félagslegu og menningarlegu yfirráði

karla.“ Í öðrum orðum voru sjálfstæðari staðalímyndir kvenna, eins og til dæmis10

tálkvendið (fr. femme fatale), settar í neikvæðara samhengi en þær sem voru metnaðar-

og hjálplausar. Þannig var sjálfstæði kvenna lengi vel haldið niðri og látið líta út sem11

óaðlaðandi. Því var það nauðsynlegt skref að byrja að skoða bókmenntir út frá

feminískum vinkli, ekki aðeins fyrir konur heldur einnig fyrir bókmenntir og

menninguna almennt. Bertens minnist á það hversu mikilvægt það hefur verið fyrir

bókmenntafræði að leggja áherslu á bókmenntahefðir kvenna. Með því stækkaði auðlind

bókmenntafræðinnar og blés nýju lífi í gömul verk.12

Kvikmyndir eiga sér einnig svipaða sögu. Laura Mulvey segir í frægri grein

sinni „Sjónræn nautn og frásagnarkvikmyndin“ að kvikmyndir notist við karllægt

sjónarhorn sem uppfyllir ákveðna glápþörf. Í grein sinni notar Mulvey sálgreiningu og

útskýrir þessa þörf sem löngun til gægjast inn í líf fólks, að hlutgera það og hafa þannig

12 Bertens, bls. 100.

11 Bertens, bls. 97. Hér mætti jafnframt benda á kvikmyndina Miss Representation (2011) eftir Jennifer
Siebel Newsom sem gerir bjagaða framsetningu kvenna í kvikmyndum að umfjöllunarefni.

10 Hans Bertens, Literary Theory: The Basics (London: Routledge 2001), bls. 97.
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vald yfir þeim. Í þessu felst ánægja „að gera aðra manneskju að erótísku viðfangi13

augnaráðsins.“14

Kvikmyndir hafa þar með verið í gegnum tíðina myndaðar út frá karllægu

sjónarhorni sem allir áhorfendur eiga að samsama sig við, þar sem áhorfendur sjá

söguheiminn í gegnum augu hetjunnar, sem hefur yfirleitt verið karlkyns. Það sem15

greining Mulvey gerir, eins og hún segir sjálf, er að varpa ljósi á karllæga sjónarhornið

og hvaðan rót kúgunar þess kemur. Hún skrifar: „Sagt hefur verið að greining á nautn

eða fegurð spilli henni.“ Með því að rannsaka þetta dulna táknkerfi er hægt að gera16

glufur og frelsa undan kerfi feðraveldisins. En þrátt fyrir Mulvey og baráttu17

femínismans eru kvikmyndir sennilega karlmiðaðsta listgrein nútímans. Karlar fara með

flest allar valdastöður í kvikmyndaiðnaði nær allra þjóða, en það eru til mikilvægar

undantekningar sem um verður fjallað í þessari ritgerð.

1.3 Stór skáldsaga, litlar konur

Í þessari ritgerð verður horft til aðlögunarsögu tiltekinnar skáldsögu, Little Women eftir

Louisa May Alcott. Verður þar skoðuð aðlögunarsaga bókarinnar á hvíta tjaldinu og

grein gerð fyrir mikilvægustu atriðum er varða skáldverk. Sjónum verður sérstaklega

beint að nýjustu aðlöguninni, kvikmynd Gretu Gerwig frá árinu 2019, og því haldið

fram að áherslur hennar séu róttækar, femínískar og leitist við gefa þeim rödd sem

löngum hafa verið þaggaðir í kvikmyndasögunni. En fyrst verður að skoða nánar sjálft

aðlögunarhugtakið, hvað í því felist og hvaða merkingu það hafi að færa skáldverk milli

miðla.

17 Mulvey bls. 331.
16 Mulvey, bls. 332.
15 Mulvey, bls. 335.
14 Mulvey, bls. 339.

13 Laura Mulvey, „Sjónræn nautn og frásagnarkvikmyndin,“ þýð. Heiða Jóhannsdóttir, Áfangar í
kvikmyndafræðum, ritstj. Guðni Elísson (Reykjavík: Forlagið, 2003), bls. 330-341, hér bls. 332.
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2 Aðlögunarfræði
2.1 Tryggð og trúfesta

Sú spurning sem vaknað getur upp þegar rætt er um aðlaganir er hvað nákvæmlega felst

í hugtakinu. Ef orðið sjálft er skilgreint þýðir aðlögun „að laga sig (e-n) að

nýjum/breyttum aðstæðum.“ Aðlögun er því þegar efni er tekið og sett í nýtt form, og18

því þegar kemur að listum er það þegar efni er breytt úr einum miðli í annan.

Kvikmyndir hafa sótt efnið sitt frá mismunandi miðlum og í dag má finna

aðlaganir á næstum því öllu. Aðlaganir á teiknimyndapersónum ríkja yfir heimsbíóinu

eins og ofurhetjukvikmyndir Marvel og DC Comics, til að mynda Avengers

kvikmyndirnar, sem hafa notið mikilla og fordæmalausra vinsælda. Leikir hafa einnig19

verið stór uppspretta fyrir kvikmyndir; til að mynda tölvuleikir eins og Super Mario

Bros. (Rocky Morton og Annabel Jankel, 1993) og Mortal Kombat (Simon McQuoid,

2021) sem bera sömu titla og upprunalegu leikirnir, en einnig spilastokkaleikir eins og

Pokémon: Detective Pikachu (Rob Letterman, 2019) og fjölspilunarleikir eins og

Warcraft (Duncan Jones, 2016) sem aðlagað var úr World of Warcraft. Dægurlög hafa

einnig verið gerð að kvikmyndum eins og The Indian Runner (Sean Penn, 1991) sem er

aðlögun á laginu Highway Patrolman eftir Bruce Springsteen og Wham lagið Last

Christmas sem gerð var að samnefndri rómantískri gamanmynd (Last Christmas (Paul

Feig, 2019)). Áfram mætti telja aðlaganir á björgunarafrekum við Íslandsstrendur

(Djúpið (Baltasar Kormákur, 2012), veðurtegundum (Twister (Jan De Bont, 1996)),

niðurstöðum vísindamanna á lofstlagsmálum (Take Shelter (Jeff Nichols, 2011) og The

Day After Tomorrow (Roland Emmerich, 2004)) og einnig röð af tvítum (Zola (Janicza

Bravo, 2021)). Í The Rocky Horror Picture Show (Jim Sharman, 1975) er heil

19 Til Avengers-myndaraðarinnar teljast The Avengers (Joss Whedon, 2012), Avengers: Age of Ultron
(Joss Whedon, 2015), Avengers: Infinity War (Anthony Russo og Joe Russo, 2018) og Avengers:
Endgame (Anthony Russo og Joe Russo, 2019). Það sem greinir þessar myndir frá hinum í Samtengda
Marvel söguheiminum (e. Marvel Cinematic Universe) er að margar lykilofurhetjur koma hér saman og
hefur það aukið vinsældir þeirra til muna.

18 Íslensk nútímamálsorðabók, Halldóra Jónsdóttir og Þórdís Úlfarsdóttir (ritstj.) (Reykjavík: Stofnun
Árna Magnússonar í íslenskum fræðum), „aðlögun“, sótt 10. ágúst 2021 af
https://islenskordabok.arnastofnun.is/ord/2373.
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menningarhefð B-mynda, hryllingsmynda og vísindaskáldskapar aðlöguð. Þrátt fyrir

þetta eru bókmenntir elsta og jafnframt mikilvægasta auðlind kvikmyndaaðlagana.

Robert Stam lýsir aðlögunum sem „áframhaldandi samtali“ og að þær séu20

„margþættar viðræður.“ Aðlaganir eru þar með samspil og samtal á milli bókmennta21

og kvikmynda sem heldur sífellt áfram. Samkvæmt Dudley Andrew er engin framsett

kvikmynd sem „bregst strax við raunveruleikanum eða sinni innri sýn“ vegna þess að

hver þeirra „aðlagi fyrri hugmyndir.“ Allir textar, og sköpunarverk yfir höfuð, eru því22

tengdir með einum hætti eða öðrum, eru í sama tengslaneti og hafa þar með áhrif hvorn

á annan. Við fáum innblástur af öðrum verkum og sá innblástur blandast svo saman og23

hefur áhrif á hug okkar hvort sem við erum meðvituð um það eða ekki. Allt í kringum

okkur, það sem við sjáum, heyrum og lesum, mótar hugmyndir okkar og kemur fram í

okkar eigin sköpunarverkum, en það mótar einnig hvernig við sjáum verk annarra.

Árið 2016 kom út rannsókn sem  leitaðist við að sýna fram á að tilfinningalegar

bogar í sögum hefðu aðeins sex grunnformgerðir sem sýndar eru á mynd 1. Þær

formgerðir voru:

a) frá engu til auðæfa (uppsveifla)

b) harmleikurinn eða frá auðæfum til einskis (fall)

c) maður í holu (fall - uppsveifla)

d) Icarus (uppsveifla - fall)

e) Cinderella (uppsveifla - fall - uppsveifla)

f) Oedipus (fall - uppsveifla - fall)

Mynd 1. Úr rannsókn ,,The emotional arcs of
stories are dominated by six basic shapes.’’ Hér
sést hvernig sveiflurnar komu fram þegar tölva
greindi mismunandi tilfinningasveiflur í bókum.

23 Julie Sanders, Adaptation and Appropriation (Oxon: Routledge: 2006), bls. 1.

22 Dudley Andrew, „Adaptation“, Film and Literature: An Introduction and Reader, ritstj. Timothy
Corrigan, (New Jersey: Prentice Hall, 1999), bls. 262-285, hér bls. 263.

21 Stam, bls. 67.

20 Robert Stam, „Beyond Fidelity: The Dialogics of Adaptation,“ Film Adaptation, ritstj. James Naremore
(New Brunswick: Rutgers, 2000), bls. 54-76, hér bls. 64.
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Þessi rannsókn sýndi fram á að allar sögur, eða að minnsta kosti þær 1737 bækur sem

skoðaðar voru í rannsókninni, pössuðu allar inn í einn af þessum flokkum.24

Ef grunnform hverrar sögu passar ávallt inn í einn af þessum flokki er auðséð að

ný verk  aðlaga einfaldlega form þess flokks sem það tilheyrir. Því mætti segja að allt

sem við gerum og sköpum sé að einhverju leyti aðlögun. Það er að minnsta kosti

nokkurn veginn óviljandi eða ómeðvitað samansafn af upplýsingum sem við nýtum við

að skapa okkar eigin efni.

Eins og sjá má getur aðlögunarferlið  reynst flókið og tekið sér margar ólíkar

birtingarmyndir því nálgunarleiðirnar eru í sjálfu sér endalausar. Dudley Andrew talar

um að það séu þrjár aðferðir við aðlögun, það er að segja lántaka, skörun og tryggð við

umbreytingu. Í lántöku er notast við að taka þekkt efni og nýta sér orðstír þess en um

leið leitast það við að öðlast virðingu sem sjálfstætt verk. Hann segir að „velgengni

þessara aðlagana veltur á frjósemi þeirra ekki tryggð þeirra“ við upprunalega textann.25

Það er að segja að velgengni þeirra veltur á því hvað það bætir við verkið ekki hversu

vel það heldur sig innan efnisins. Skörun er ekki beint aðlögun heldur frekar „brot af því

upprunalega.“ Upprunalegi textinn er þar varðveittur og haldið óbreyttur, líkt og verið26

sé að beina „vasaljósi á ljósakrónu.“ Ef upprunalega verkið er ljósakrónan þá er27

kvikmyndunin á því vasaljósið en raunverulega sköpunin og útkoma þess væri ekki

vasaljósið eða kvikmyndin sjálf heldur hvaða mynd birtist á veggnum. Sem dæmi tekur

Andrew The Trial of Joan of Arc (1963) eftir Robert Bresson sem gerð var eftir

dómskrám málsins. Í þriðju aðferðinni, þegar reynt er að halda tryggð við28

umbreytingu, er áætlunin að endurskapa einhvern nauðsynlegan og ómissandi hluta af

28 Jóhanna af Örk var uppi á 15. öld í Frakklandi. Hún er talin þjóðarhetja Frakklands, dýrlingur og
frelsari.
Trúarsýnir hennar sögðu henni að frelsa Frakkland undan Englandi og þegar hún var aðeins 18 ára leiddi
hún Franskan her til sigurs. Jóhanna af Örk var brennd á báli eftir að hafa verið handsömuð af
Englendingum og dæmd fyrir villutrú. George Méliès, Carl Th. Dreyer og Luc Besson eru meðal þeirra
þekktustu leikstjóra sem hafa reynt sig við efnið; Joan of Arc (George Méliès, 1900), The Passion of Joan
of Arc (Carl Th. Dreyer, 1928), The Messenger: The Story of Joan of Arc (Luc Besson, 1999).

27 Andrew, „Adaptation,“ bls. 265.
26 Andrew, „Adaptation,“ bls. 265.
25 Andrew, „Adaptation,“ bls. 264.

24Andrew J. Reagan, Lewis Mitchell, Dilan Kiley, Christopher M. Danforth, og Peter Sheridan Dodds,
„The emotional arcs of stories are dominated by six basic shapes,“ EPJ Data Science 5, nr. 1 (2016): bls.
6, https://arxiv.org/pdf/1606.07772v2.pdf.
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upprunalegu útgáfunni. Almennt viðhorf í garð aðlagana hefur í gegnum tíðina mótast29

mjög af tryggðar–viðmiðinu en Andrew bendir á að algengara sé að ástsælar aðlaganir

tilheyri lántöku–viðmiðinu.

Robert Stam er um margt á sama máli og Dudley Andrew en segir þó með enn

afdráttarlausari hætti að það sé í raun enginn nauðsynlegur hluti eða ,,yfirfæranlegur

kjarni’’ í bókmenntaverki sem er aðlagað. Ástæðan er sú  að hægt er að greina og túlka

texta á svo marga vegu. Stam tekur sem dæmi atriði úr kvikmyndaaðlöguninni The30

Grapes of Wrath (John Ford, 1940). Í einu atriði myndarinnar skrifaði höfundur

bókarinnar, John Steinbeck, einfaldlega það að kona sest niður og opnar kassa með

ljósmyndum, eyrnalokkum og fleiru. Þar sem að ekki var minnst á nákvæmlega hvernig

þessir hlutir litu út eða hvað var á ljósmyndunum þurfti John Ford, leikstjóri

kvikmyndarinnar, að velja ákveðnar myndir, eyrnalokka og fleira út frá sínu eigin

ímyndunarafli og túlkun. Konan í atriðinu mátar svo eyrnalokkana og en það var heldur

ekki minnst á það í bókinni.31

2.2 Svikin í tryggðum eða nauðsynlegt sjálfstæði? Um hliðstæður og

merkingarvirkni ólíkra miðla

Í aðlögunarferlinu er ávallt erfitt að svara því með nákvæmni hversu mikilli tryggð á að

halda við upprunann, og hvort það sé yfir höfuð hægt að halda fullri eða jafnvel

einhverri tryggð. Eins og minnst var á hér að framan felur sjálft orðið aðlögun í sér

umbreytingu. Stam bendir á að aðlögun sé „sjálfkrafa öðruvísi og frumleg vegna

breytingarinnar á miðlum.“ Þessi yfirlýsing Stams vekur þó upp spurningar. Getum við32

tekið því sem gefnu að orð hans um fjarveru merkingarkjarna séu á rökum reistar? Ætti

fólk þá ekki að geta ruglað saman bókmenntaaðlögun á Dracula eftir Bram Stoker og

aðlögun á Frankenstein eftir Mary Shelley? Vissulega gæti svarið oltið á því hversu

einstrengingslega hugmyndin um „kjarna“ er túlkuð en ef við gefum okkur skynsamlega

32 Stam, bls. 55.
31 Stam, bls. 56.
30 Stam, „Beyond Fidelity: The Dialogics of Adaptation,“ bls. 57.
29 Andrew, „Adaptation,“ bls. 264-266.
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samstöðu um það að ekki megi missa sjónar af skóginum fyrir trjánum, eða týnast í

þeirri staðreynd að táknkerfi séu ólík og eitthvað gerist þegar merking flyst á milli

þeirra í boðskiptum (því slík ferli eru viðstöðulaust í gangi allt í kringum okkur), ,

kunna að vakna efasemdir um „kjarninn“ sé alveg jafn fjarverandi og Stam vill vera

láta.33

Hér mætti taka ímyndað dæmi. Segjum að ljóðskáld gefi út tóma ljóðabók, það

er að segja, bókin felur í sér eintómar auðar blaðsíður (dæmi um slíkar útgáfur má

raunar finna í raunveruleikanum, en látum það liggja milli hluta).  Djarfur leikstjóri

ræðst í aðlögun á þessari ljóðabók og útkoman er kvikmynd sem sýnir enga mynd

heldur varpar svörtum massa á tjaldið. Ástæðan er að linsulokið var aldrei tekið af

tökuvélinni þótt upptakan hafi verið ræst, líkt og ljóðskáldið ímyndaða setti aldrei orð á

blað. Bæði verkin snúast um fjarveru þeirra táknkerfa sem nauðsynleg eru

merkingarmiðlun og vandséð er hvernig rök væru færð fyrir því að það væri ekki

einmitt kjarni þeirra beggja. Kjarni verks þarf ekki að vera þematískur eða felast í

heimspekilegum skilaboðum um gjaldþrot fagurfræðinnar í nútímanum. Kjarninn gæti

tengst raunsæisáhrifum, því að sjónarhorn kvenna á samfélagið (og hlut kvenna í því) er

ólíkt sjónarhorni karla á sama hlut. Kjarninn gæti tengst menningarhefðum og

mikilvægi þess að halda þeim lifandi. Skoðum annað stutt dæmi um þessi afbrigði á

föstum merkingarkjarna.

a. Raunsæi: Er kvikmyndaleikstjóra sem fæddist laust fyrir árþúsundamótin og

hefur ávallt búið í Reykjavík yfirleitt mögulegt að aðlaga Sjálfstætt fólk (1934 og

1935) eftir Laxness með trúfestu? Hvernig? Hann hefur ekkert upplifað af því

sem mikilvægast er í skáldsögunni. Hlýtur hann því ekki að vera dæmdur til að

snúa út úr því sem fyrir höfundinum var mikilvægast?

b. Verður staðan svo ekki enn verri ef hann er karlmaður og bókmenntaverkið er

ekki lengur Sjálfstætt fólk heldur Dalalíf (1946-1951) eftir Guðrúnu frá Lundi?

33 Undir slíkum kringumstæðum höfnum við því líka að kjarni verks geti verið svo smávægilegur að hann
glatist við alvanaleg og dagfarsleg boðskipti.
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c. Gæti Baltasar Kormákur aðlagað þriggja alda gamla afríska ættarkviðu eða

önnur forn listform sem þekkt eru sunnan Sahara? Á hvaða forsendum myndi

hann gera það eða skipta þær engu máli af því að „enginn yfirfæranlegur kjarni“

er til staðar í þeim eins og Robert Stam heldur fram? Kenýabúarnir sem ganga út

af frumsýningunni á (ímyndaðri) nýjustu mynd Baltasars, Byrði hvíta mannsins,

eða mín erótíska túlkun á afrískum ættarkviðum, væru sennilega ósammála Stam

um það að ekkert sé svo niðurneglt að það skipti að lokum meginmáli.

Setjum núna upp þriðja dæmið. Baltasar leikstýrir kvikmynd sem byggir á skáldsögu

Reykjavíkurhöfundar sem gerist í samtímanum og fjallar um barinn sem Baltasar á og

rekur í miðbænum, eða ungu karlana öllu heldur sem barinn sækja. Af einskærri

tilviljun eru karlar skáldsögunnar ekki svo frábrugðnir höfundi bókarinnar og

leikstjóranum, enda þekkja þeir hvor annan prýðilega, hafandi átt sameiginlegt félagslíf

um helgar árum saman, meðal annars á ofangreindum bar. Segjum að myndin heiti 101

Reykjavík. Hvor má ætla að njóti meiri velgengni, 101 Reykjavík eða Byrði hvíta

mannsins, eftir hvítan skandínava sem eins og fíll í postulínsbúð brýtur allt og bramlar

innan menningarhefða heillrar heimsálfu? Á tímum Black Lives Matter og

forréttindavakningar hvítra fengi leikstjóri síðarnefndu myndarinnar sennilega aldrei

fjármögnun til að gera aftur kvikmynd. Hin gæti hins vegar gengið vel. Afríkumynd

Baltasars væri vissulega „sjálfstæð“ og „frumleg“ í samanburði við þær munnlegu

bókmenntir sem hún byggir á meðan 101 Reykjavík heldur á öllum sviðum

merkingarsköpunar miklu meiri tryggð við frumverkið.

Í ljósi þess að tryggðin við frumverkið verður að kosti í seinna dæminu andspænis

ókosti frumleikans í því fyrra má ljóst vera að hugmyndin um tryggð við frumverk er

hvergi óþörf eða gagnlaus, hvað þá merkingarlaus, og að það að segja frumleikinn

aðskilji kvikmyndaaðlögun ávallt frá uppruna sínum hefur takmarkað skýringargildi og

drepur jafnvel málinu á dreif. Spurningin er ekki hvort miðlatilfærslu kunni

óhjákvæmilega að fylgja einhverjar breytingar heldur liggur hún í þýðingu og mikilvægi

einstakra breytinga, og greinarmuninum á innbyggðum og nauðsynlegum breytingum,

og svo valkvæðum breytum. Gildismat sem ekki tekur mið af þessum tveimur ólíku
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verkeiningum hlýtur sjálft að fela í sér innbyggðar breytur sem skekkja útkomuna. Ef

þetta er samþykkt fylgir ennfremur að atriði sem tilheyra þeim merkingarsviðum sem

falla undir innbyggðar breytingar geta ekki verið „kjarni“ verksins, sem þá hlýtur að

vera meðal hinna, þeirra valkvæðu, því ef kjarninn væri ekki þarna ætti enginn

fyrirframgefinn munur að vera á listrænni útkomu Byrðar hvíta mannsins, eða mín

erótíska túlkun á afrískum ættarkviðum og 101 Reykjavík. Ljóst er þó að önnur er

dauðadæmd meðan hin gæti orðið – og varð – að bæði velheppnaðri kvikmynd og

velheppnaðri aðlögun.

2.3 Að skilja kjarnann frá hisminu

Of mikið væri færst í fang væri því haldið fram hér fullum fetum að ofangreindar

röksemdarfærslur séu skotheldar eða afhjúpi sannleikann. Mikilvægi þeirra er

einfaldlega að benda á að röksemdarfærslur Robert Stam eru ekki heldur skotheldar, né

afhjúpa þær endilega sannleikann. Best er að forðast alhæfingar, stíga varlega niður fæti

og hafa opinn huga.

Hver miðill er ólíkur og hefur sín eigin sérkenni. Miðlasérkenni einkennast af

tjáningarhætti viðkomandi miðils.  Hér er rétt að taka fram að áfram er verið að vinna

með hugmyndir Stam, en beinum nú sjónum okkar að þeim hlutum greinarinnar sem

hvað sérstaklega eru sannfærandi. Stam bendir á að bókmenntir hafi aðeins niðurskrifuð

orð sem tjáningarmiðil en kvikmyndin tjái sig í gegnum marga miðla í einu, til dæmis

með hreyfimyndum, hljóðum bæði innan og utan söguheims, tónlist og fleira. Þessir34

miðlar, eða lög eins og mætti kalla það, verka hvert á annað og andstæður á milli þeirra

mynda „fagurfræðilega auðlind.“35

Kvikmyndir og bækur vinna því í andstæðar áttir. Kvikmyndir nota tjáningarmiðla

sína, eins og mynd og hljóð, sem við túlkum og setjum í orð í gegnum skynfæri okkar

en bókmenntir gefa okkur orð og merki sem við þurfum sjálf að búa til okkar eigin

mynd af. Þar með getur kvikmyndin í raun þanið út fagurfræði bókarinnar með því að36

36 Andrew, „Adaptation,“ bls. 266.
35 Stam, bls. 60.
34 Stam, „Beyond Fidelity: The Dialogics of Adaptation,“ bls. 59.
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bæta við hana fleiri lögum. En með því að bæta við þessum lögum er sögunni breytt en

ekki endilega mikið – jafnvel má ímynda sér að engu sé breytt heldur sé verið að

undirstrika, ítreka eða segja með skýrari hætti. Að hafna þeim möguleika jafngildir því

að halda fram að sama orðið borið fram á tvo ólíka vegu hafi ávallt ólíka merkingu.

Stundum er það þannig, munurinn á að öskra orðið eða hvísla ástúðlega gjörbreytir

merkingunni. En þetta er ekki eini möguleikinn í stöðunni. Merkingarmunurinn á því að

segja orðið „Danmörk“ með venjulegum samtalshljóðstyrk og því að segja það með

rómi sem er 10% lægri er enginn. Hins vegar gæti þeim sem yrðinguna framkvæmdi

hafa langað til að öskra („DANMÖRK!“) en varð einhverra hluta vegna að halda aftur

af sér. Ef næmur greinandi tók eftir því og aðlagar orðið því næst að kvikmynd á þann

hátt að fjölrása sérkenni kvikmyndarinnar eru notuð til að draga fram öskrið sem bjó í

orðinu (undir yfirborðinu) mætti halda því fram að ekki sé um breytingu að ræða heldur

haldi slíkt verk meiri trúnaði við upprunann en bókstafleg aðlögun.

Það getur verið gagnlegt að halda í hugmyndina um kjarna verka – eða

möguleikann á því að hann sé til staðar – vegna þess að nálgun þessarar ritgerðar á

viðfangsefni sitt er pólitísk og hugmyndafræðileg. Ef merking rásar í sífellu og

umturnast eftir því hvernig vindar blása og einstaklingar túlka, skilja og móttaka, og

eftir því hvort miðillinn sem notast er við sé miðll a eða miðill b, fara allar hugmyndir

um forræði feðraveldisins, valdamisvægi, réttindabaráttu og hugsjónir á flot. Sumir

kunna einmitt að samþykkja rásandi flotið en slíkum viðhorfum er ómögulegt að skýra

hvers vegna samfélög þróast og breytast, og af hverju til dæmis réttindabarátta kvenna á

Íslandi hafi fleytt þeim frá því að vera eignir eiginmanna sinna yfir í að vera jafnréttháir

þjóðfélagsþegnar með kosningarétt.

Slíkum viðhorfum er einnig um megn að útskýra hvernig viðvera feðraveldisins

birtist í menningarafurðum nítjándu aldar og femínismi í sumum menningarafurðum

þeirrar tuttugustu og fyrstu. Því verður haldið fram í greiningunni sem í hönd fer að í

hinni nýju Little Women (2019) leggi Greta Gerwig einmitt til atlögu við kjarnann í

skáldsögu Alcott, sem var frelsis- og réttlætisþrá fyrir hönd kvenna, sú ósk að þær

mættu nýta hæfileika sína og vitsmuni sjálfum sér og öðrum til gæfu, frekar en að lifa

aðkrepptum og vansælum lífum sem þjónar og leiksoppar karlmanna. Alcott varð hins
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vegar að tjá þessar hugmyndir undir rós, gat ekki mælt fyrir sínum hugðarefnum fullum

fetum, en ummerkin eru skýr og til staðar. Þennan kjarna ræktar Gerwig í

kvikmyndaaðlöguninni og framkallar þannig samanburð á samfélagsaðstæðum kvenna á

nítjándu öld og í dag. Í senn fagnar hún framförum og gagnrýnir að þær hafi ekki verið

enn meiri – og alltaf í þeirri fullvissu að hún væri ekki að gera þessa mynd ef Alcott

hefði ekki skrifað bókina, fyrir báðar var um stórkostlega baráttu að ræða og það að

báðar fóru með sigur af hólmi er fjarri því sjálfsagt. Konur sem leikstýra dýrum

meginstraumsmyndum í Hollywood eru enn sárafáar, eins og kvenhöfundar voru

sárafáir á tímum Alcott. Árið 2017 voru konur 18% af leikstjórum, handritshöfundum,

framleiðendum, klippurum og kvikmyndatökumönnum 250 tekjuhæstu kvikmynda

Bandaríkjanna. Það hlutfall hækkaði svo um 2% árið 2018.37

Í næsta kafla, greiningarkafla ritgerðarinnar, verður sýnt fram á hvernig kjarni

skáldsögu Alcott er fangaður í nýjustu aðlöguninni, en þó með þeim fyrirvara að

hugsanlega sé aðeins um að ræða kjarna skáldsögunnar í augum Gretu Gerwig. Robert

Stam kynni að langa til að leiðrétta leikstjórann, benda á að það sem henni finnist vera

kjarninn sé það ekki, vegna þess að kjarninn umbreytist ávallt í þvermiðlalegu ferðalagi

sínu. En við erum öll komin með nóg af hrútskýringum hvítra karla. Í næsta kafla fá

konurnar orðið.

Í fyrri hlutanum verða fyrsta þrjár kvikmyndaútgáfur skáldsögunnar, frá árunum

1933, 1949 og 1994, bornar saman. Í síðari hlutanum verða niðurstöðurnar úr þeim fyrri

mátaðar við nýjustu útgáfuna og rök færð fyrir því að hana megi lesa sem róttækt

femínískt samtal við frumverk Alcott og gengið sé enn lengra en áður í því að leysa

undirliggjandi réttlætishugsjónir skáldsögunnar úr viðjum.

37 Sharon Goulds, Amy Ashlee, Isobel Fergus, Jacqui Gallinetti og Sophie Tanner, ,,Rewrite Her Story:
How Film and Media Stereotypes affect the lives and leadership ambitions of girls and young women,’’
Geena Davis Institute on Gender in Media, (2019), bls. 11,
https://seejane.org/wp-content/uploads/2019-rewrite-her-story-plan-international-report.pdf
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3 Ólík sjónarhorn á eina skáldsögu: Little Women á hvíta

tjaldinu

Þegar kvikmyndir takast á við að aðlaga bókmenntir verða þær að skapa og bæta við

söguna til þess að fylla inn öll lögin. Að auki eru þessi lög ekki aðeins starfsemi einnar

manneskju eins og í bókmenntum í flestum tilvikum. Eins og Stam bendir réttilega á eru

kvikmyndir samvinna sem allt frá nokkrum til hundraða manna taka þátt í.38

Hvort aðlögun telst góð eða ekki hefur í gegnum tíðina verið tengd við það hversu

trú og trygg hún er upptökum sínum, eins og vikið var að hér að framan. Stam bendir á

að við teljum aðlögun ótrú uppruna sínum þegar henni „mistekst að fanga það sem við

sjáum sem grundvallaratriði í frásögn, þema og fagurfræðilegum eiginleikum úr

bókmenntaheimild sinni.“ „Bókin var betri“ er setning sem margoft hefur heyrst þegar39

um kvikmyndaaðlaganir er að ræða og er það aðallega vegna þess að eitthvað kom fram

í bókinni sem ekki komst til skila í kvikmyndinni. Brian McFarlane bendir á að oft

einblína áhorfendur einungis á að sjá það sama í kvikmyndinni og var í bókinni en ekki

hvað kvikmyndin bætir við og gerir fyrir verkið.40

Þegar við lesum sögur setjum við þær á svið í huganum en þar hafa vonir okkar og

þrár mikil áhrif á myndun sviðsetningarinnar. Í öðrum orðum eru lesendur oft á tíðum41

búnir að ímynda sér heim bókarinnar, hvort sem það eru persónurnar, búningar þeirra

eða umhverfi, öðruvísi en sett er svo fram í kvikmyndinni. Sem áhorfendur verða þeir

því fyrir vonbrigðum þegar þeirra eigin hugarheim er ekki varpað upp á tjaldið. Þeim

finnst þá kvikmyndin ekki eiga skilið þá ást sem þeir höfðu á bókinni. Þar með er42

kvikmyndaaðlögunin ekki trygg þeirra eigin hugmynd um verkið.

Sanders bendir þó á að velgengni kvikmyndaaðlögunarinnar er að mestu undir því

komið hversu meðvitaðir áhorfendurnir eru um tengslin við upprunalega textann. Þar

42 Stam, bls. 54.
41 Stam, „Beyond Fidelity: The Dialogics of Adaptation,“ bls. 54.

40   Brian McFarlane, „It Wasn’t Like That in the Book…,“ The Literature/Film Reader: Issues of
Adaptation, ristj. James M. Welsh og Peter Lev (Maryland: Scarecrow Press, 2007), bls. 3-14, hér bls. 6.

39 Stam, „Beyond Fidelity: The Dialogics of Adaptation,“ bls. 55.
38 Stam, „Beyond Fidelity: The Dialogics of Adaptation,“ bls. 55.
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með eru áhorfendur strax meðvitaðir um það að finna muninn á milli bókarinnar og

kvikmyndarinnar og geta fundið hvaða þýðingu sá munur hefur fyrir heildarmyndina.43

Það þýðir þó að ef aðlögunin breytir einhverju verða að vera rök á bak við það.

Það sem aðlaganir og endurgerðir þeirra bjóða upp á er tækifæri til að

endurskrifa söguna. Adrienne Rich skrifar í grein sinni When We Dead Awaken að það

sé nauðsynlegt sérstaklega fyrir konur að skoða fortíðina og hefðir með öðrum augum

til að læra af því, til þess að brjótast undan valdi þess í nútímanum og til að takast

þannig á við framtíðina. Horfa þarf á fortíðina með gagnrýnum augum, þá sérstaklega44

þegar kemur að misrétti og mistökum. Með því að endurgera gömul verk erum við að

leiðrétta þau mistök til þess að brjótast undan þeim og taka þau ekki með okkur inn í

framtíðina.

3.1 Louisa May Alcott, bókin og viðtökur

Little Women var skrifuð af Louisa May Alcott og kom upprunalega út í tveimur

útgáfum. Sú fyrri var titluð Little Women or, Meg, Jo, Beth and Amy, og kom út 1868 en

sú seinni var titluð Little Women or, Meg, Jo, Beth and Amy, Part Second og var gefin út

1869. Seinna bindið gekk undir mörgum nöfnum og titillinn var mismunandi eftir

löndum; svo sem Little Women Married, Little Wives, Nice Wives, og Good Wives. Það

var ekki fyrr en um 20 árum seinna eða frá 1880 sem að bindin voru sameinuð í eina

bók sem fékk einfaldlega nafnið Little Women.45

Little Women var ein af fyrstu bókunum um raunsætt líf ungra systra og var það

ein af aðalástæðunum fyrir vinsældum hennar. Vegna þess að Alcott byggði bókina á

sínu eigin lífi og reynslu gátu margir tengt við hana og upplifað sig sem flugu á vegg í

lífi March fjölskyldunnar eða jafnvel sem hluta af fjölskyldunni. Hið raunsæislega

yfirbragð skáldsögunnar er mikilvægt og vert er að ítreka að greinilegt er að hún byggði

45 John Matteson, „Little Woman: The devilish, dutiful daughter Lousia May Alcott,“ Humanities: The
Magazine of the National Endowment for the Humanities 30, no. 6 (2009),
https://www.neh.gov/humanities/2009/novemberdecember/feature/little-woman.

44 Adrienne Rich, „When We Dead Awaken: Writing as Re-vision,“ College English 34, no. 1 (1972):
18-30, hér bls. 19, https://www.jstor.org/stable/375215.

43 Sanders, Adaptation and Appropriation, bls. 22.
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Little Women á eigin reynslu og fjölskyldu. Fjölskylda hennar var fátæk og hún átti þrjár

systur sem öllum svipar með einum eða öðrum hætti til March systrana. Anna var elsta

systirin og vildi vera leikkona en giftist snemma vegna fjárhagsörðugleika

fjölskyldunnar, Elizabeth eða „Lizzie“ lést ung af skarlatssótt og Abigail sú yngsta var

listakona og málari. Líkindi eru jafnframt á milli Alcott og Jo March, þar sem Alcott46

byggði Jo á sjálfri sér. Alcott notaði til dæmis peningana sem hún þénaði með skrifum

sínum til að hjálpa fjölskyldunni og borga skuldir þeirra. Alcott lýsti sjálfri sér einnig47

oft sem „tomboy“ og var kölluð „Lu“ í stað Louisa, rétt eins og Josephine March var

kölluð „Jo“.48

Eftir fyrra bindið voru því lesendur, sem stór hluti af voru ungar stelpur, spenntir

að komast að því hvernig líf March systranna héldi áfram og sérstaklega hverjum þær

myndu giftast. Þess má geta að hjónaband var helsta aðferð kvenna á nítjándu öld til að

tryggja afkomu sína þar sem möguleikar þeirra til að sjá sér sjálfar farborða voru fáir.

Áform Alcott voru að Meg og Amy myndu giftast en ekki Jo. Sögulok af því tagi

hugnuðust þó ekki útgefendum bókarinnar. Í stað þess að láta undan þeim þrýstingi og

gifta Jo og Laurie ákvað Alcott að fara aðra leið og gefa Jo „fyndinn jafningja.“ Alcott49

vildi því að ef Jo ætti að finna sér maka yrði það jafningi hennar sem myndi styðja við

hana í skrifum og í að reka Plumfield skólann, og þar með varð til prófessorinn

Friedrich Bhaer. Louisa May Alcott sjálf giftist aldrei en tók að sér litlu frænku sína,50

nöfnu sína Louisa May Nieriker, dóttir systur sinnar sem lést ung.51

51 Blakemore, „How Louisa May Alcott’s Real-Life Family Inspired ‘Little Women’.“
50 Anne Boyd, „“Fresh and full of soul”: the history of Louisa May Alcott’s Little Women.“

49 Anne Boyd, „“Fresh and full of soul”: the history of Louisa May Alcott’s Little Women,“ HistoryExtra,
BBC, 6. janúar 2020,
https://www.historyextra.com/period/victorian/history-little-women-louisa-may-alcott-writer-who-when-h
ow-much-inspired-by-life/.

48 Matteson, „Little Woman: The devilish, dutiful daughter Lousia May Alcott.“
47 Blakemore.

46 Erin Blakemore, „How Louisa May Alcott’s Real-Life Family Inspired ‘Little Women’,“ Biography,
uppfært 14. desember 2020,
https://www.biography.com/news/meet-the-real-life-family-behind-little-women.
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3.2 Fyrsta kvikmyndaaðlögunin

Fyrsta kvikmyndaaðlögun á Little Women sem er aðgengileg er frá árinu 1933. Í raun og

veru er fyrsta kvikmyndaaðlögunin af Little Women frá 1917 en sú útgáfa er talin týnd.52

Því verður Little Women frá 1933 talin fyrsta kvikmyndaaðlögunin í þessari ritgerð. Þess

má geta að aðeins er talið að um 30% kvikmynda árbíósins hafi varðveist, svo að örlög

fyrstu aðlögunarinnar á skáldsögu Alcott þurfa ekki að koma á óvart, raunar eru þau

algengari en hitt, að kvikmynd frá fyrstu áratugum tuttugustu aldarinnar hafi varðveist.

Little Women frá 1933 var leikstýrð af George Cukor en hann er þekktur fyrir að

hafa leikstýrt stærstum hluta stórmyndarinnar Gone With the Wind (1939), auk fjölda

annarra sígildra kvikmynda á borð við The Philadelphia Story (1940) og Gaslight

(1944, þaðan sem hugtakið um að „gaslýsa“ einhvern er fengið). Með aðalhlutverkin

fóru meðal annars Katharine Hepburn sem Jo March og Joan Bennett sem Amy March.

Kvikmyndin fylgir beinagrindinni af bókinni nokkuð vel en eins og

kvikmyndaaðlaganir gera þá blandar kvikmyndin atriðum saman vegna

tímatakmarkanna og þéttir frásögnina á ýmsa vegu. Vegna þess að kvikmyndir eru

auðvitað öðruvísi miðill en bækur getur reynst erfitt að koma því til skila hvernig tíminn

líður; sérstaklega þegar saga persónanna spannar mörg ár. Sara Martín skrifar heldur því

til dæmis fram í tengslum við kvikmyndaaðlaganir Wuthering Heights að ekki hafi náðst

að fanga efni bókarinnar vegna þess að bókin frásögnin gerist á löngum tíma.53

Tími er það sem styrkir sambönd persónna, og vegna knappara forms og

takmarkana sem kvikmyndir hafa hvað tíma varðar getur verið erfitt að koma því áleiðis

til áhorfenda. Kvikmyndir hafa ekki jafn mikið rými og bækur til að þróa sambönd og

þau verða því oft ekki, eða virka ekki, jafn sterk og í bókmenntum. Oft þarf að velja á

milli áhersluatriða í frásögninni og gera ákveðnum samböndum hærra undir höfði en

öðrum. Slíkar ákvarðanir voru greinilega teknar varðandi Little Women frá 1933. Meiri

tími fer í að þróa og kanna rómantísku samböndin heldur en systra- og vinasamböndin,

en á hin síðarnefndu er allmikið meiri áhersla lögð í bókinni. Áberandi er til dæmis

53 Sara Martín, „What does Heathcliff Look Like? Performance in Peter Kosminsky’s Version of Emily
Brontë’s Wuthering Heights,“ Books in Motion: Adaptation, Intertextuality, Authorship, ritstj. Mireia
Aragay (Rodopi, Amsterdam/New York: 2005), bls. 51-67, hér bls. 62.

52 Zach Schonfeld, „The Curious Case of the Lost Little Women Movies,“ Vulture, 7. febrúar 2020.
https://www.vulture.com/2020/02/the-curious-case-of-the-lost-little-women-movies.html
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áherslan sem lögð er á rómantískt samband Laurie og Jo og er því ljáður rómantískur

bragur strax frá byrjun, sem er fyrr en gert er í bókinni, og ef miðað er við bókina er

þessu sambandi gefið mun meira rými í kvikmyndaaðlöguninni en systrasambandinu.

Það eru hins vegar í úrvinnslunni á endalokum verksins sem stærsta og mest

áberandi frávik kvikmyndarinnar frá bókinni verður greinilegt. Í enda kvikmyndarinnar

er gefið í skyn að Jo hætti látum sínum og gefi barnið í sér upp á bátinn til að giftast

Bhaer. Að auki er ekki minnst á Plumfield skólann sem Jo og Bhaer stofna í lok

bókarinnar. Jo er því að vissu leyti smækkuð og ef til vill gerð móttækilegri fyrir

áhorfendahópi fjórða áratugarins. Á sama hátt og Louisa May Alcott var ýtt í áttina að

því að gefa Jo maka í lok sögunnar á sínum tíma er Jo í raun ýtt enn lengra. Sífellt er

reynt að gera Jo að öðru en hún er og hún látin fara gegn því sem hún hefur áður sagt.

Því virkar hún ósamkvæm sjálfri sér í þessari fyrstu kvikmyndaaðlögun á skáldsögunni.

Það hefur þó líklegast verið talin betri leið að fara en að rugga bátnum þegar að stöðu

kvenna á þessum tíma kemur. Áhrif kvikmynda á áhorfendur er enn talað um og rökrætt

í dag og ef til vill var talið áhættusamt að gefa ungum konum fyrirmynd sem fer á móti

þeirri samfélagslegri ábyrgð sem konur höfðu á þessum tíma.

3.3 Önnur kvikmyndaaðlögunin

Önnur kvikmyndaaðlögun Little Women er frá 1949 og var leikstýrt af Mervyn LeRoy.

Líkt og George Cukor var Mervyn LeRoy miðlægur leikstjóri og framleiðandi í

stúdíókerfinu bandaríska á þessum tíma, en nokkru áður en hann gerðir Little Women

framleiddi LeRoy söngleikinn ástsæla The Wizard of Oz (1939), auk þess að leikstýra

fjölda sígildra mynda á borð við Little Ceasar (1931) og Gold Diggers of 1933 (1933).54

Gefur það, auk kvikmyndastjarnanna sem leika helstu hlutverk í báðum myndum, til

kynna hversu mikið var lagt í það að aðlaga skáldsögu Alcott að hvíta tjaldinu. Miklu

var kostað til og augljóst að um stórmyndir var að ræða í báðum tilvikum. Það gefur

54 Little Ceasar er jafnan álitin – ásamt The Public Enemy (William Wellman, 1930) – upphafsmynd
glæponahefðarinnar (e. gangster film), kvikmyndagreinar sem naut mikilla vinsælda á næstu áratugum en
hlaut ekki virðingu gagnrýnenda og menningarummælenda fyrr en með The Godfather (Francis Ford
Coppola, 1972)
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vísbendingar um þann stall sem skáldsaga Alcott var á í menningunni. Aðalleikarar í

kvikmyndinni voru meðal annars June Allyson sem Jo March, Peter Lawford sem

Laurie, Elizabeth Taylor sem Amy March og Janet Leigh sem Meg March. Elizabeth

Taylor er óþarfi að kynna til sögunnar en Janet Leigh átti síðar eftir að vinna sér það til

frægðar að vera myrt í sturtunni af Norman Bates í Psycho (1960) eftir Alfred

Hitchcock.

Kvikmyndirnar frá 1933 og 1949 eru í raun svipaðar. Kvikmyndaaðlögunin frá

1949 virkar sem hálfgerð endurgerð á 1933 útgáfunni þar sem sömu atriðin eru tekin úr

bókinni og röðun þeirra er svipuð. Hægt er að sjá líkindi þeirra ef atriðin eru nefnd í röð

sem þessari:

Nr. atriðis 1933 1949

1 Jólin (Hummel fjölskyldan og leikrit) Jólin (leikrit)

2 Jo og Laurie hittast í fyrsta skipti Jo og Laurie hittast í fyrsta skipti

3 Dansleikur Dansleikur

4 Jo og Laurie göngutúr (Jo selur sögu og kemst að sambandi Meg
og Herra Brooke)

Jo og Laurie göngutúr (Jo selur sögu
og kemst að sambandi Meg og Herra
Brooke)

5 Beth fær píanó Beth fær píanó

6 Faðir (Herra March) slasast og Mrs. March fer til hans (Jo selur
hár sitt)

Faðir (Herra March) slasast og Mrs.
March fer til hans (Jo selur hár sitt)

7 Beth veikist (Laurie huggar Jo) Beth veikist (Laurie huggar Jo)

8 Faðir kemur heim Faðir kemur heim

9 Meg og Herra Brooke giftast Meg og Herra Brooke giftast

10 Laurie tjáir tilfinningar sínar til Jo Laurie tjáir tilfinningar sínar til Jo

11 Jo fer til New York Jo fer til New York

12 Herra Bhaer Herra Bhaer

13 Amy og May frænka tilkynna för til Evrópu Jo og Bhaer fara á óperusýningu

14 Jo og Bhaer fara á óperusýningu Amy og May frænka tilkynna för til
Evrópu
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15 Beth deyr Beth deyr (gefið til kynna en ekki
sýnt)

16 Amy, May frænka og Laurie í Evrópu Amy og Laurie koma heim og
tilkynna hjónaband

17 Amy og Laurie koma heim og tilkynna hjónaband Herra Bhaer biður Jo

18 Herra Bhaer biður Jo

Sjá má að myndirnar eru næstum algjörlega hliðstæðar í nálgun sinni á

skáldsögunni, atriði 1–12 speglast fullkomlega í aðlögunum tveimur og það er ekki í

fyrr en í atriði 13 sem breytinga tekur að gæta. En jafnvel þegar kaflar 13-18 eru

skoðaðir er ljóst að mismunurinn er ekki róttækur. Túlka mætti því þessa aðlögun sem

framlengingu á þeirri gleði sem fyrsta myndin veitti þar sem ekki miklu er breytt. Stutt

er frá fyrri útgáfu og margir áhorfendur eflaust búist við því að sjá svipaða kvikmynd og

upplifa ef till vill fortíðarþrá.

Þetta gefur það einnig til kynna að tímarnir höfðu ekki mikið breyst á þeim

stutta tíma sem liðið hafði milli 1933 og 1949. Það að kvikmyndaaðlaganirnar tvær

fylgi hvor á eftir annarri með svona stuttu millibili gefur einnig til kynna vinsældir og

miðlæga stöðu skáldsögu Alcott í menningunni. Einn munur sem benda mætti á milli

kvikmyndanna tveggja er þó sá að Jo og Amy eru gerðar ýktari andstæður í seinni

myndinni. Amy á að vera yngsta systirin en virkar sem næst yngsta systirin eða það er

að segja eldri en Beth. Elizabeth Taylor var 17 ára þegar hún lék hlutverkið en Amy á

hins vegar að vera um 12 ára. Þetta gerir það að verkum að Jo og Amy virka sem

jafnöldrur, og því sem andstæður sem ekki aðeins stafa af aldri og þroska. Amy er

barnalegri og hálfgerð prinsessa, en Jo er strákalegri, háværari og ákveðnari. Sambandið

þeirra er því mjög strekkt og þær ná ekki vel saman.

Í bókinni og fyrri mynd er það einnig þannig að Laurie sýnir Amy ekki mikla

athygli fyrr en hún verður eldri og hefur þroskast. Í þessari útgáfu er það ekki mikið sem

breytist við Amy nema aðeins fötin sem hún klæðist og ef til vill enginn ástæða fyrir því

að Laurie hefði ekki fallið fyrir henni fyrr.
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3.4 Þriðja kvikmyndaaðlögunin

Rúm fjörutíu ár liðu á milli annarrar og þriðju kvikmyndaaðlögunar Little Women og

margt breyttist á þessum tíma. Kvenréttindabarátta sjöunda og áttunda áratugarins kom

af stað miklum breytingum á sviði jafnréttis og endurspeglast það í listum eins og

kvikmyndagerð. Konur komust í hærri stöður og fengu meiri tækifæri í stjórnunarstöður

eins og til dæmis leikstjórn.

Árið 1994 kom þriðja kvikmyndaaðlögunin af Little Women út og var það

Gillian Armstrong sem leikstýrði þeirri útgáfu. Því er þetta fyrsta myndin af þessum

fjórum sem rætt verður um sem leikstýrt var af konu. Með aðalhlutverkin fara meðal

annars Winona Ryder sem Jo March, Claire Danes sem Beth March og Susan Sarandon

sem móðir þeirra Mrs. March. Eins og áður eru þetta allt stjörnur sem fara með

burðarhlutverkin. Að auki voru tvær leikkonur sem fóru með hlutverk Amy March.

Kirsten Dunst lék yngri Amy en Samantha Mathis eldri Amy. Eins og fyrr var nefnt var

Amy aðeins leikin af einni leikkonu en nú með því að hafa tvær leikkonur í því

hlutverki sýnir það fram á skil milli þess þegar hún var barn og þegar hún hefur

fullorðnast.

Nr. atriðis 1933 1949 1994

1 Jólin (Hummel fjölskyldan og
leikrit)

Jólin (leikrit) Jólin

2 Jo og Laurie hittast í fyrsta
skipti

Jo og Laurie hittast í fyrsta skipti Klúbbur systranna

3 Dansleikur Dansleikur Dansleikur

4 Jo og Laurie göngutúr (Jo selur
sögu og kemst að sambandi
Meg og Herra Brooke)

Jo og Laurie göngutúr (Jo selur
sögu og kemst að sambandi Meg og
Herra Brooke)

Jo hjá March frænku

5 Beth fær píanó Beth fær píanó Amy lamin í skólanum -
Mrs. March bregst við
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6 Faðir (Herra March) slasast og
Mrs. March fer til hans (Jo
selur hár sitt)

Faðir (Herra March) slasast og Mrs.
March fer til hans (Jo selur hár sitt)

Leikrit með Laurie

7 Beth veikist (Laurie huggar Jo) Beth veikist (Laurie huggar Jo) Jo, Laurie, Meg og Brooke
fara á sýningu

8 Faðir kemur heim Faðir kemur heim Amy brennir bók Jo

9 Meg og Herra Brooke giftast Meg og Herra Brooke giftast Skautaatriðið

10 Laurie tjáir tilfinningar sínar til
Jo

Laurie tjáir tilfinningar sínar til Jo Veisla Meg

11 Jo fer til New York Jo fer til New York Faðir (Herra March) slasast
og Mrs. March fer til hans
(Jo selur hár sitt)

12 Herra Bhaer Herra Bhaer Beth veikist

13 Amy og March frænka tilkynna
för til Evrópu

Óperan Beth fær píanó

14 Óperan Amy og March frænka tilkynna för
til Evrópu

Meg og Brooke giftast
(fjórum árum seinna)

15 Beth deyr Beth deyr (gefið til kynna en ekki
sýnt)

Laurie tjáir tilfinningar sínar
til Jo

16 Amy, March frænka og Laurie í
Evrópu

Amy og Laurie koma heim og
tilkynna hjónaband

Amy tilkynnir för til Evrópu

17 Amy og Laurie koma heim og
tilkynna hjónaband

Herra Bhaer biður Jo Jo fer til New York

18 Herra Bhaer biður Jo Herra Bhaer og óperan

19 Laurie og Amy í Evrópu

20 Beth deyr
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21 Jo klárar bók sína og Meg
fæðir tvíbura

22 Amy og Laurie koma heim
og tilkynna hjónaband

23 Bhaer biður Jo

Þessi útgáfa af Little Women byrjar á svipaðan hátt og tvær fyrri útgáfunnar en fer

sína eigin leið upp úr 4. atriði. Sömu atriði er þó nokkurn veginn að finna í þessari

útgáfu, en þau innihalda nauðsynlega söguþræði, eins og til dæmis veikindi Beth, Jo í

New York, dansleikurinn og fleira. Það sem að stendur sérstaklega upp úr er kaflinn frá

atriðum 7 til 9. Þar koma fram tvö mikilvæg atriði koma sem ekki sáust í fyrri myndum.

Eitt þessara atriða er þegar Amy í hefndarskyni brennir bók sem Jo hafði eytt miklum

tíma við að skrifa. Hitt atriðið kemur í kjölfarið af bókabrennslunni en það er atriðið þar

sem Jo og Laurie fara á ísskauta og Amy vill koma með þeim. Jo er enn sár út í systur

sína eftir að hún brenndi bók hennar og því stingur hún Amy af. Amy glímir við að

halda í við þau en ísinn brotnar undan henni og hún fellur ofan í svo litlu má muna að

hún tapi lífi sínu.

Það sem þessi atriði eiga sameiginlegt er reiði og þá nánar tiltekið reiði kvenna. Í

bókinni er gefið í skyn að konur eigi ekki að hafa neikvæðar tilfinningar og hvað þá að

bregðast við þeim. Með því að sýna ekki einu sinni þessi atriði eins og gert var í fyrri

aðlögunum er ekki einungis verið að bæla niður þessar neikvæðu tilfinningar heldur

látið eins og þær séu einfaldlega ekki til. Í þessari þriðju aðlögun fá þessi atriði og

þessar tilfinningar viðurkenningu sem er skref í rétta átt að því að frelsa persónurnar.

3.5 Nýjasta kvikmyndaaðlögunin

Nýjasta kvikmyndaaðlögunin af Little Women er frá árinu 2019. Líkt og í 1994

útgáfunni er það kona sem leikstýrði kvikmyndinni en í þetta skipti var það Greta

Gerwig. Með aðalhlutverkin fara meðal annars Saoirse Ronan sem Jo March, Florence
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Pugh sem Amy, Timothée Chalamet sem Laurie og Laura Dern sem Mrs. March eða

Marmee. Eins og áður eru það ýmist ungstirni og vel þekktir eldri leikarar sem fara með

helstu hlutverk.

Þessi aðlögun er ólík forverum sínum á marga vegu. Til dæmis er atriðunum er

fléttað öðruvísi saman þar sem flakkað er fram og til baka í tíma.

Nr.
atriðis

1933 1949 1994 2019

1 Jólin (Hummel
fjölskyldan og leikrit)

Jólin (leikrit) Jólin Jo í New York

2 Jo og Laurie hittast í
fyrsta skipti

Jo og Laurie hittast í
fyrsta skipti

Klúbbur systranna Amy og Laurie í
Evrópu

3 Dansleikur Dansleikur Dansleikur Meg verslar

4 Jo og Laurie göngutúr
(Jo selur sögu og kemst
að sambandi Meg og
Herra Brooke)

Jo og Laurie göngutúr (Jo
selur sögu og kemst að
sambandi Meg og Herra
Brooke)

Jo hjá March frænku Veisla í New York

5 Beth fær píanó Beth fær píanó Amy lamin í skólanum -
Mrs. March bregst við

Dansleikur (7 árum
fyrr)

6 Faðir (Herra March)
slasast og Mrs. March
fer til hans (Jo selur hár
sitt)

Faðir (Herra March)
slasast og Mrs. March fer
til hans (Jo selur hár sitt)

Leikrit með Laurie Amy og Laurie á
dansleik

7 Beth veikist (Laurie
huggar Jo)

Beth veikist (Laurie
huggar Jo)

Jo, Laurie, Meg og
Brooke fara á sýningu

Jólin (Hummel
fjölskyldan og leikrit)

8 Faðir kemur heim Faðir kemur heim Amy brennir bók Jo Jo og March frænka

9 Meg og Herra Brooke
giftast

Meg og Herra Brooke
giftast

Skautaatriðið Amy lamin í skólanum

10 Laurie tjáir tilfinningar
sínar til Jo

Laurie tjáir tilfinningar
sínar til Jo

Veisla Meg Klúbbur systranna

11 Jo fer til New York Jo fer til New York Faðir (Herra March)
slasast og Mrs. March

Jo, Laurie, Meg og
Brooke fara á sýningu
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fer til hans (Jo selur hár
sitt)

12 Herra Bhaer Herra Bhaer Beth veikist Amy brennir bók Jo

13 Amy og March frænka
tilkynna för til Evrópu

Óperan Beth fær píanó Skautaatriðið

14 Óperan Amy og March frænka
tilkynna för til Evrópu

Meg og Brooke giftast
(fjórum árum seinna)

Jo og Mrs. March ræða
um reiði

15 Beth deyr Beth deyr (gefið til kynna
en ekki sýnt)

Laurie tjáir tilfinningar
sínar til Jo

Veisla Meg

16 Amy, March frænka og
Laurie í Evrópu

Amy og Laurie koma
heim og tilkynna
hjónaband

Amy tilkynnir för til
Evrópu

Meg og Brooke ræða
peningaeyðslu

17 Amy og Laurie koma
heim og tilkynna
hjónaband

Herra Bhaer biður Jo Jo fer til New York Amy og Laurie ræða
um kynjahlutverk

18 Herra Bhaer biður Jo Herra Bhaer og óperan Saman á ströndinni

19 Laurie og Amy í Evrópu Jo og Beth á ströndinni

20 Beth deyr Faðir veikist og Mrs.
March fer til hans (Jo
selur hár sitt)

21 Jo klárar bók sína og
Meg fæðir tvíbura

Laurie biður Amy

Amy og Laurie koma
heim og tilkynna
hjónaband

Beth fær píanó

Bhaer biður Jo Beth veikist

March frænka biður
Amy til Evrópu

Faðir (Herra March)
kemur heim
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Beth deyr

Meg og Brooke giftast

Laurie tjáir tilfinningar
sínar til Jo

Jo tjáir sig um hlutverk
kvenna

Amy og Laurie koma
heim og tilkynna
hjónaband

Jo fær hús frænku
sinnar

Bhaer kemur í
heimsókn (Minning -
Jo kemur til New York
og hittir Bhaer)

Jo reynir að selja bók
sína - Bhaer biður Jo

Jo stofnar skóla og
gefur út bókina Little
Women

Auðséð er að 2019 útgáfan fer aðra leið en forverar sínir. Í fyrsta atriðinu er Jo í New

York og í öðru atriðinu eru Amy og Laurie í Evrópu. Fyrstu þrjár myndirnar fylgja

línulegri frásögn rétt eins og bókin en í 2019 útgáfunni er farið fram og aftur í tíma.

Með því að flakka á slíkan hátt fram og til baka í lífi systranna er hægt að mynda

samanburð og andstæður á milli atriða. Til dæmis þegar Meg klæðist fínum fötum í

veislu í atriði 15 en í 16. atriði er hún móðir í fátækri fjölskyldu og á ekki efni á fínum

fötum eða þegar allar systurnar, Laurie og fleiri eiga ánægjulegar stundir á ströndinni í

atriði 18 en í atriði 19 er Jo með systur sína á ströndinni fárveika.

Aðlögunin er þó lík 1994 útgáfunni að því leyti að hún hefur einnig

bókabrennsluna og skautaatvikið. Í þessari útgáfu er eitt þó atriði sem áhugavert er að

skoða í tengslum við þessi atriði. Þetta atriði var í bókinni eftir Alcott en hefur ekki
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verið aðlagað fyrir neina fyrrnefnda kvikmynd. Eftir að Amy slasast eftir skautaatvikið

ræðir Jo við móður sína um reiði. Móðir hennar segir henni þá frá óvæntri staðreynd:

Mrs. March: „I've been trying to cure it [anger] for forty years, and have only

succeeded in controlling it. I am angry nearly every day of my life, Jo, but I have

learned not to show it, and I still hope to learn not to feel it, though it may take

me another forty years to do so."55

Móðir stúlknanna segir að hún sé „reið á næstum því hverjum degi“ og að hún hafi þurft

að bæla það niður. Eins og fyrr var nefnt hafa neikvæðar tilfinningar ekki verið taldar

kvenlegar í gegnum tíðina. Hér fær Mrs. March þó að tjá sig um reiði sína sem hún fékk

ekki að gera í fyrri kvikmyndaaðlögunum. Rödd hennar hefur því að vissu leyti verið

þögguð niður í langan tíma en hér fær hún frelsi til þess að tjá sig aftur.

Aðrar mikilvægar viðbætur þar sem persónur fá að nota rödd sína til að tjá sig í

þessari nýjustu útgáfu eru ræður Jo og Amy. Hugsunum þeirra er gefið meira rými og fá

þær báðar að setja tilfinningar sínar um jafnrétti og samfélagslega stöðu í orð.

Jo: Women have minds and souls as well as hearts, ambition and talent as well

as beauty and I’m sick of being told that love is all a woman is fit for. But... I am

so lonely.56

Hér lýsir Jo ákveðinni togstreitu í sjálfri sér. Hún er komin með nóg af öllu sem

ætlast er til af henni einfaldlega vegna þess að hún er kona. En á sama tíma og hún vill

brjótast undan þessum væntingum vill hún ekki afneita þeim hluta af sér. Bara af því að

hún vill vera sjálfstæð og vinna þýðir ekki að hún vilji ekki verða ástfangin og verða

móðir. Í raun og veru vill hún bæði og þannig endurskilgreina hvað það er að vera kona.

Því finnst henni hún þurfa að fara út í öfga til þess að fá sínu fram en með því er hún að

tapa hluta af sjálfri sér. Togstreitan á milli þessara hluta hennar veldur henni gífurlegum

erfiðleikum.

56 Greta Gerwig, Little Women, bls. 100, sótt 15.júlí 2021 af
https://variety.com/wp-content/uploads/2019/12/little-women-by-greta-gerwig.pdf.

55 Louisa May Alcott, Little Women (London: Arcturus, 2019), bls. 89.
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Amy bendir einnig á vandamálin við að vera kona á þessum tímum þegar hún

ræðir við Laurie.

Amy: Well. I’m not a poet, I’m just a woman. And as a woman I have no way to

make money, not enough to earn a living and support my family. Even if I had

my own money, which I don’t, it would belong to my husband the minute we

were married. If we had children they would belong to him not me. They would

be his property. So don’t sit there and tell me that marriage isn’t an economic

proposition, because it is. It may not be for you but it most certainly is for me.57

Í atriðum þessarar kvikmyndaaðlögunnar fá kvenpersónurnar að tjá sig á öðruvísi hátt

en sást í fyrri kvikmyndunum. Rödd þeirra er gefið meira rými, þær fá að tjá reiði sína

og gagnrýna samfélagið.

Til viðbótar, og ef till vill er þetta mikilvægasta viðbótin, er það að Jo og

höfundi Little Women, Louisa May Alcott, er fléttað saman. Í þessari aðlögun er það Jo

sem er að skrifa sjálfa Little Women bókina. Í lokin á kvikmyndinni vill útgefandinn að

aðalpersónan giftist sem Jo samþykkir treglega. Atriðið sem því fylgir er að Bhaer biður

Jo, en ekki er það alveg skýrt hvort það atriði gerist í alvörunni eða hvort atriðið er hluti

af sögunni sem Jo skrifar. Þetta endurspeglar það sem að Alcott þurfti sjálf að ganga í

gegnum á sínum tíma, og eins og fyrr var nefnt byggði Alcott Jo á sjálfri sér. Í þessari

nútímalegu útgáfu fær Jo það sem hún vildi; að reka sinn eigin skóla, gefa út sína eigin

bók og að þurfa ekki endilega að gifta sig. Með því rými og frelsi sem myndast hefur í

nútímanum er hægt að endurskrifa þessa sögu. Þar með er ekki aðeins hægt að frelsa

persónuna Jo heldur einnig Alcott sjálfa.

57 Greta Gerwig, Little Women, bls. 68-69.
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4 Hinn skapandi mismunur: Samantekt og niðurlag

Nú þegar þessar fjórar kvikmyndaaðlaganir hafa verið skoðaðar koma nokkrir hlutir í

ljós. Eftir því sem tíminn leið skapaðist meira rými fyrir rödd og tilfinningar kvenna.

Með hverri kvikmyndaaðlögun fikraði sagan sig nær því að verða eins og Louisa May

Alcott hefði ef til vill sjálf viljað ef hún hefði haft frelsi til þess. Eins og fyrr var nefnt

endaði Alcott ein og giftist aldrei en hún vildi einnig að Jo fengi frelsi til þess.

Í raun mætti skipta þessum fjórum kvikmyndum sem skoðaðar voru í tvo hluta

eða tvö pör. Fyrsta parið væri þá kvikmyndaaðlögunin frá 1933 og sú frá 1949 en seinna

parið væri kvikmyndaaðlaganirnar frá 1994 og 2019. Það mætti skipta þeim upp á

þennan hátt einfaldlega vegna þess að þær eru nálægt hvor annarri í tíma og því mjög

líkar. Ekki mikið breyttist á milli aðlagananna frá 1933 og 1949 eins og sjá má á

atriðalista. Því er hægt að skoða 1949 útgáfuna sem framlengingu af ánægjunni frá 1933

útgáfunni. Það var ekki fyrr en mikið seinna eða árið 1994 sem einhversskonar

nýsköpun fór að eiga sér stað og sagan notuð meira í þágu femínisma en áróður fyrir

ungar stelpur um hvernig þær eigi að vera.

Einnig má skipta kvikmyndaaðlögununum upp í tvö pör vegna þess að þær

fyrstu var leikstýrt af körlum en seinni tveimur af konum. Eftir því sem tíminn leið

skapaðist ekki einungis meira rými innan söguheimsins. Munurinn á kvikmyndunum er

líka merki um það hversu mikið hefur breyst utan söguheimsins. Í seinni

kvikmyndunum voru það konur sem fengu að tjá rödd kvenna og í tilviki 2019

útgáfunnar að endurskrifa söguna til að frelsa hana í nútíðinni.

Hægt er því að líta á Little Women sem mikilvæga stoð í menningarsögunni og

sem skýrt dæmi um ástæðuna á bak við endurgerðir á kvikmyndaaðlögunum úr

klassískum sögum. Little Women hefur verið endurskoðuð mörgum sinnum með nokkra

áratuga millibili og mismunandi raddir hafa fengið að tjá sig í gegnum hana.

Kvikmyndaaðlaganir sem hafa verið endurgerðar sýna greinilega hvaðan við komum,

hvar við erum og hvert við stefnum. Því er það ekki einungis leið til undirbúa framtíðina

heldur tækifæri til þess að breyta henni.
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Kvikmyndaaðlaganir taka efni frá alls kyns ólíkum miðlum, frá

teiknimyndablöðum og tölvuleikjum yfir í dægurlög. Elsta og áhrifamesta uppspretta

kvikmyndaaðlagana eru þó eflaust bókmenntir. Kvikmyndir og bókmenntir eru tengdar

sterku bandi og er saga kvikmynda samtvinnuð bókmenntum. Þrátt fyrir náið samband

þessara miðla eru þeir ólíkir og því getur aðlögunarferlið reynst snúið. Hægt er að fara

margar mismunandi leiðir þegar aðlaga á skriflegt verk yfir í sjónrænt. Það þarf ávallt

að bæta við eða breyta einu eða öðru í slíku ferli og í raun ómögulegt að halda fullri

tryggð við upprunalega verkið, hvað sem tryggð þýðir. Þessar breytingar bjóða þó upp á

tækifæri fyrir þá sem áður voru raddlausir eða ósýnilegir, en það tækifæri er hægt að

nýta til að endurskrifa söguna, þar með frelsa nútíðina og undirbúa framtíðina.
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