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Ágrip 
 

Í ritgerðinni sem hér fer á eftir er fjallað um ástarsögur og aðdráttarafl þeirra. Bygging 

ástarsagna verður skoðuð og sú fantasía sem í þeim birtist.um sigur kvenna yfir 

karlveldinu. Fantasían felur í sér að valdamikil og sterk karlhetja er tamin og sigruð af 

kvenhetjunni. Kynntar verða til sögunnar kenningar um formúlur ástarsagna og 

aðdráttarafl þeirra, m.a. bókmenntafræðingsins Janice Radway sem greinir 

frásagnarformgerð ástarsagna. Ýmsar ástæður eru nefndar fyrir vinsældum 

formúluástarsagna; gegna þær hlutverki raunveruleikaflótta hjá sumum lesendum, á 

meðan aðrir lesa þær til að samasama sig persónum í fyrirmyndaheimi fantasíunnar. Út 

frá kenningum um aðdráttarafl ástarsagna verða skoðaðar tvær klassískar ástarsögur frá 

19. öld, Pride and Prejudice (1813) eftir Jane Austen og Jane Eyre (1847) eftir 

Charlotte Brontë og leitast við að sýna hvernig þær passa inn í og hvernig þær brjóta sig 

frá formúlu ástarsögunnar. Jafnframt verður kannað hvort í þessum tveimur skáldsögum 

megi finna forvera nútímaástarsagna, hvort þær séu jafnvel mæður formúlunnar. 

Pride and Prejudice og Jane Eyre njóta mikilla vinsælda enn í dag þrátt fyrir að 

vera skrifaðar inn í ólíka samfélagsmynd. Reynt verður að skýra aðdráttarafl þessara 

skáldsagna með sama hætti og skýra má aðdráttarafl formúluástarsagna og tengja þær 

þannig við fantasíu ástarsögunnar. Sögunum verður stillt upp í frásagnarformgerð 

ástarsögunnar og einkenni formúlunnar dregin fram. Líta má á Pride and Prejudice sem 

fyrirmynd formúlunnar að mörgu leyti á meðan Jane Eyre brýtur sig frá henni. Með 

Jane Eyre fæðist þó ný tegund ástarsagna og persónur hennar eru að ýmsu leyti 

fyrirmyndir nútímaástarsagnahetja; sér í lagi hin dimma karlhetja sem þar kemur fram á 

sjónarsviðið. Að lokum verður efni ritgerðarinnar dregið saman í niðurstöður um 

vinsældir þessara sagna, formúluna sem frá þeim er sprottin og fantasíuna sem lesendur 

sækja ítrekað í. 
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Formáli 
 

Þegar ég var 10 ára gömul las Silja Aðalsteinsdóttir þýðingu sína á Hroka og 

hleypidómum í Ríkisútvarpið. Þetta voru mín fyrstu kynni af Jane Austen og litríkum 

persónum hennar og þarna varð til samband sem án efa mun endast ævilangt. Tók ég 

strax miklu ástfóstri við söguna af þeim Elísabetu og Darcy og hef gripið til bókarinnar 

oftar en til nokkurrar annarrar bókar. Áhrifin standa aldrei á sér, við hvern lestur kallar 

sagan fram bros á vör og gamalkunna gleðitilfinningu. Eftir meira en áratug af 

síendurteknum lestri þessarar sögu fór ég að velta því fyrir mér í hverju þetta mikla 

aðdráttarafl væri fólgið. Það er sama hve oft ég les, ég bíð alltaf jafn spennt eftir því að 

Elísabet og Darcy nái loks saman í endann. Í leit minni að skýringum á þessu 

aðdráttarafli kynntist ég Jane Eyre eftir Charlotte Brontë, annarri skáldsögu sem virðist 

ætla að tryggja sér svipaðan sess og Hroki og hleypidómar í bókahillunni hjá mér. Efni 

ritgerðarinnar sem hér fer á eftir snýst um að skýra þetta aðdráttarafl. 

Miklar þakkir færi ég leiðbeinanda mínum, Öldu Björk Valdimarsdóttur, fyrir 

leiðsögn og ábendingar við skrif þessarar ritgerðar. Einnig finnst mér við hæfi að þakka 

Silju Aðalsteinsdóttur fyrir eftirminnilegan og áhrifaríkan upplestur sinn í 

Ríkisútvarpinu á vordögum árið 1996. Að lokum vil ég þakka móður minni, sem kynnti 

mig fyrir kvennabókmenntunum. 



Inngangur 
 

Hvers vegna lesum við ástarsögur? Hvað er það sem dregur okkur að þeim? Er lestur 

ástarsagna flótti frá raunveruleikanum, þar sem órar um fullkomna hamingju og ást 

leika lausum hala og þar sem enginn hversdagsleiki er til? Ástarsagnahöfundurinn 

Doreen Owens Malek segir að við lesum ástarsögur vegna þess að þær birti okkur þá 

fantasíu að kona vinni sigur á sterkum karlmanni, í fantasíunni sé sett á svið dramatísk 

barátta milli konu og karls „þar sem konan hlýtur ávallt sigur.“1 Þessi valdabarátta er oft 

óraunverulegt sjónarspil þar sem kynjahlutverk og persónusköpun eru stórlega ýkt og 

hafa ástarsögur því verið gagnrýndar af mörgum. Malek gefur lítið út á gagnrýni um að 

ástarsögur séu óraunverulegar, því það sé einmitt hið óraunverulega sem geri þær svo 

vinsælar.2 

Ýmsir hafa fjallað um bókmenntagreinina ástarsögur og bæði gagnrýnt hana, 

greint eða varið gagnrýni. Bókmenntafræðingurinn Janice Radway gerði rannsókn á 9. 

áratugnum meðal lesenda ástarsagna, á svipuðum tíma gagnrýndi annar 

bókmenntafræðingur, Tania Modleski, greinina harkalega fyrir að halda uppi 

kynjamisrétti og Jayne Ann Krentz er í forsvari ástarsagnahöfunda sem verja greinina 

ýmiskonar gagnrýni í bókinni Dangerous Men & Adventurous Women.3 Hér á landi 

hefur bókmenntafræðingurinn Dagný Kristjánsdóttir verið ötull rannsakandi ástarsagna 

út frá femínísku sjónarhorni.4 Ástarsögur eru stór hluti af menningu okkar, bæði í 

bókmenntum, kvikmyndum sem og öðrum listformum; ástin kemur okkur flestum við á 

einn eða annan hátt. Alda Björk Valdimarsdóttir fjallar um frásagnir af ástinni í 

greininni „Á tímum VARANLEGRA ÁSTARSORGA“ og vitnar þar meðal annars í 

fræðimanninn Rosemary Sullivan sem segir ástina goðsögu „í bókmenntum og listum“, 

                                                
1 Doreen Owens Malek, „Mad, Bad and Dangerous to Know. The hero as Challenge“, í Dangerous Men 
& Adventurous Women. Romance Writers on the Appeal of the Romance , ritstj. Jayne Ann Krentz 
(Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1992) bls. 73-79, bls. 74-75: „in which the woman 
always wins.“ (Þýðing mín, hér sem eftirleiðis, nema annað sé tekið fram). 
2 Sama, bls. 75. 
3 Sjá Janice Radway, Reading the Romance. Women Patriarchy, and Popular Literature (Chapel Hill og 
London: University of North Carolina Press, 1991); Dangerous Men & Adventurous Women. Romance 
Writers on the Appeal of the Romance, ritstj. Jayne Ann Krentz (Philadelphia: University of Pennsylvania 
Press, 1992) og Tania Modleski, Loving with Vengeance: Mass-Produced Fantasies for Women (New 
York og London: Routledge, 1984). 
4 Sjá t.d. Dagný Kristjánsdóttir, „Ljúft er að láta sig dreyma. Um femínisma og fantasíur“, Ritið 2(2002), 
37-59. 



og að ástin sé „mikilvægasta frásögnin“, sem afhjúpi „dýpstu þrár kvenna og langanir“.5 

Það skýrir vissulega hvers vegna sögur af ástinni eru eins áberandi og raun ber vitni í 

menningu okkar, ástin skiptir svo miklu máli og því sækjum við í sögur af henni. Alda 

Björk tengir ástarsögur við endurtekningaráráttu þar sem ákveðin formgerð er 

síendurtekin,6 en það er þessi endurtekning sem skapar formúlu ástarsögunnar. Sögur af 

ástinni koma fyrir aftur og aftur samkvæmt formúlunni og er hún eins konar trygging 

fyrir því að fantasía ástarsögunnar fáist uppfyllt við lesturinn. 

Hér á eftir verður könnuð birtingarmynd formúlu, sem felur í sér fantasíu um sigur 

kvenna yfir karlveldinu, og út frá því verða skoðaðar tvær klassískar ástarsögur frá 19. 

öld, Pride and Prejudice (1813) eftir Jane Austen og Jane Eyre (1847) eftir Charlotte 

Brontë. Leitast verður við að sýna hvernig þær passa inn í og hvernig þær brjóta sig frá 

formúlu ástarsögunnar. Jafnframt verður kannað hvort í þessum tveimur skáldsögum 

megi finna forvera nútímaástarsagna, hvort þær séu jafnvel mæður formúlunnar. 

Formúluástarsögur njóta mikilla vinsælda hjá ákveðnum lesendahópum í samfélaginu, 

og þetta aðdráttarafl má að hluta til skýra með formúlunni. Lesendum líkar það sem þeir 

fá út úr lestrinum og vita við hverju er að búast, þess vegna sækja þeir ítrekað í sams 

konar sögur, það er í sömu formúluna. Pride and Prejudice og Jane Eyre njóta báðar 

mikilla vinsælda enn í dag, þrátt fyrir að vera skrifaðar inn í ólíka samfélagsmynd, og ef 

til vill má skýra aðdráttarafl þessara sagna með sama hætti og skýra má aðdráttarafl 

formúluástarsagna. 

Í fyrsta kafla verða kynntar kenningar um formúluástarsögur og aðdráttarafl 

þeirra. Í öðrum kafla verða verkin tvö kynnt til sögunnar og einkenni ástarsögunnar í 

þeim báðum dregin fram. Í þriðja kafla verður litið til ástarsöguformúlunnar í samhengi 

við kenningar Janice Radway um frásagnarformgerð ástarsagna, en Radway greinir 

ákveðna formgerð sem kemur fyrir í mörgum mismunandi ástarsögum. Í fjórða kafla 

verður Pride and Prejudice greind út frá þessari frásagnarformgerð og stillt upp sem 

einhvers konar fyrirmynd hennar. Í fimmta kafla verður Jane Eyre skoðuð með hliðsjón 

af frásagnarformgerð Radway og borin að hluta til saman við Pride and Prejudice, en 

Jane Eyre brýtur sig frá þessari formgerð á ýmsan hátt. Að lokum verða niðurstöður 

                                                
5 Alda Björk Valdimarsdóttir, „Á tímum VARANLEGRA ÁSTARSORGA. Ástin, dauðinn og lesandinn í 
þremur skáldsögum eftir Steinunni Sigurðardóttur“, Skírnir 180. árg (vor 2006), 179-206, bls. 180. Alda 
vísar til rits Rosemary Sullivan, Labyrinth of Desire. Women, Passion and Romantic Obsession (Oxford: 
Perseus Press, 2001). 
6 Sama, bls. 192. 



ritgerðarinnar, um vinsældar þessara sagna, formúluna sem frá þeim er sprottin og 

fantasíuna sem lesendur sækja sífellt í, dregnar saman. 



I. Kenningar um aðdráttarafl ástarsagna 
 

Bókmenntafræðingurinn Janice Radway gerir úttekt á lestri ástarsagna meðal kvenna í 

bænum Smithton í Bandaríkjunum í bók sinni Reading the Romance. Women, 

Patriarchy, and Popular Literature. Þó að rannsókn hennar nái ekki yfir stóran hóp, og 

þessi lesendahópur sé nokkuð einsleitur, er rannsóknin áhugaverð að mörgu leyti. 

Radway skoðar hvernig ástarsögur konurnar lesa, sem og ástæður fyrir áhuga þeirra á 

sögunum. Helstu ástæðurnar sem Radway nefnir fyrir því að konurnar lesi ástarsögur 

eru flótti frá álagi í daglegu lífi þeirra sem húsmæður, eiginkonur og mæður, og 

draumórar um annan veruleika.7 Radway segir konurnar, sem alist upp í samfélagi þar 

sem skylda konunnar sé að hlúa að fjölskyldu sinni, telji sig ekki beint vera að flýja 

eiginmenn sína og börn, heldur hrífi lestur ástarsagna þær tímabundið á brott frá þessari 

skyldu, lesturinn sé eitthvað sem þær þurfi ekki að deila með öðrum.8 Aðdráttaraflið og 

gleðina við að lesa segir Radway felast í því að um stund geti konurnar samsamað sig 

kvenhetjum, sem í sögunum eru metnar að verðleikum og eiga sjálfar einhvern að sem 

hlúir að þeim.9 Radway segir líka að konurnar trúi því að lestur ástarsagna geri þeim 

kleift að fá útrás fyrir neikvæðar tilfinningar sem áreiti frá fjölskyldunni skapi, fantasían 

skilji eftir sig vellíðan sem vari áfram þegar lestrinum ljúki og hafi því góð áhrif á 

daglegt líf kvennanna.10 Fyrir konurnar eru ástarsögur því: 
[...] uppbótarbókmenntir. Þær veita þeim mikilvæga tilfinningalega útrás 
sem þær fá ekki í daglegu lífi vegna þess að hið félagslega hlutverk sem 
þær sjá sig í gefur lítið svigrúm fyrir sjálfs- og einstaklingsmiðaða 
ánægju án samviskubits.11  

 
Samkvæmt þessu má því líta á lestur ástarsagna sem einhvers konar kaþarsis, eða 

tilfinningahreinsun, sem auðveldi lesendunum að takast á við eigið líf og þau vandamál 

sem því fylgja. 

                                                
7 Janice Radway, Reading the Romance, bls. 88, 90-91. Konurnar sem Radway talar við nefna einhvers 
konar flótta sem helsta aðdráttarafl ástarsagnanna. Radway greinir tvær mismunandi skilgreiningar á 
flóttahugtakinu í orðræðu kvennanna, annars vegar er um að ræða tímabundna afneitun á þeirra daglega 
lífi við lestur ástarsagna, og hins vegar vellíðan, eða feginleikatilfinning sem fylgir því að samsama sig 
kvenpersónu sem lifir gjörólíku lífi en þær lifa. Margar kvennanna sem Radway talar við eru 
heimavinnandi húsmæður sem eiga fjölskyldur sem gera ákveðnar kröfur til þeirra. Í ástarsögunum finna 
þær sitt eigið rými, afþreyingu sem er einungis þeirra. (bls. 90-91). 
8 Sama, bls. 92. 
9 Sama, bls. 93. 
10 Sama, bls. 95. 
11 „[...] compensatory literature. It supplies them with an important emotional release that is proscribed in 
daily life because the social role with which they identify themselves leaves little room for guiltless, self-
interested pursuit of individual pleasure.“ Sama, bls. 95-96. 



Ástarsögur hafa löngum verið gagnrýndar fyrir það hve léttvægt efni þeirra þykir. 

Dagný Kristjánsdóttir segir að þegar ástarsöguhöfundum takist vel upp og skrifi 

„grípandi bækur [...] er gjarnan sagt að þeir [...] hefji sig yfir bókmenntagreinina og ættu 

að setja markið hærra“;12 það er eins og ástin sé einfaldlega ekki nægilega merkilegt 

viðfangsefni fyrir góða höfunda. Alda Björk Valdimarsdóttir bendir á að gagnrýnin snúi 

ekki að einungis að formúluástarsögum, „heldur einnig að þeim hábókmenntum sem 

snúast um tilhugalíf og ástir ungra kvenna“og nefnir í þessu samhengi verk Jane 

Austen.13 

Bókmenntafræðingurinn Jan Cohn bendir á að í hefðbundnum ástarsögum séu 

kynjahlutverk oft ýkt og afgerandi, kvenhetjan sé undirgefin karlhetjunni á einhvern 

hátt, hún sé yngri og fátækari en hann og samfélagsleg staða hennar verri.14 Gagnrýnin 

snýr líka að þessu og sumir fræðimenn telja þá hugmyndafræði sem birtist í ástarsögum 

viðhalda kúgun og misrétti kvenna.15 Í miklu varnarriti nokkurra ástarsagnahöfunda, 

Dangerous Men and Adventurous Women svara ástarsagnahöfundar gagnrýni á 

greinina. Þar segir Daphne Clair til dæmis að þótt konur lesi svokallaðar 

nauðgunarsögur (rape romances) þrái þær ekki að verða nauðgað – ekkert frekar en 

karlar sem lesi spennusögur þrái að slást og verða lamdir í klessu. Þvert á móti geti 

konur tekist á við óttann við að verða nauðgað með því að lesa slíkar sögur, því sú 

upplifun sé bundin við blaðsíður bókarinnar sem hafi ekkert með raunveruleikann að 

gera.16 

Clair rekur í grein sinni „Sweet Subversions“ hvernig ástarsögur hafa þróast í 

gegnum tíðina. Hún kemst að þeirri niðurstöðu að þrátt fyrir breytingar sem orðið hafa á 

samfélagslegri stöðu persóna í ástarsögum, byggist sögurnar engu að síður á sama 

grunni og áður: að sama hvaða mótbárum karlhetjan beitir, þá er hann að lokum 

„taminn“ af kvenhetjunni.17 Clair segir að rómantísku karlhetjurnar þurfi að vera mjög 

                                                
12 Dagný Kristjánsdóttir, „Ljúft er að láta sig dreyma“, bls. 40-41. 
13 Alda Björk Valdimarsdóttir, „Á tímum VARANLEGRA ÁSTARSORGA“, bls. 183, neðanmálsgrein 8. 
14 Jan Cohn, Romance and the Erotics of Property: Mass-Market Fiction for Women (Durham and 
London: Duke University Press, 1988), bls. 42. 
15 Sjá Dagný Kristjánsdóttir, „Ljúft er að láta sig dreyma“, bls. 42-43. Dagný vísar til doktorsritgerðar 
Taniu Modleski, Loving with Vengeance: Mass-Produced Fantasies for Women (New York og London: 
Routledge, 1984), og segir hana benda á að ástarsögur „fegr[i] ofbeldi og valdníðslu og spyrð[i] hvort 
tveggja saman við tilfinningar og ást,“ (bls 42) því oft sé það svo í ástarsögum að karlinn í raun nauðgi 
konunni af því hann hafi ekki stjórn á ástríðum sínum en það sé afsakað með því hve sterk ást hans er og 
þrá. Markmiðið sé, samkvæmt Modleski „að sætta konur við kúgun og misnotkun.“ (bls 43). 
16 Daphne Clair, „Sweet Subversions“, í Dangerous Men & Adventurous Women. Romance Writers on the 
Appeal of the Romance, ritstj. Jayne Ann Krentz (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1992), 
bls. 61-71, bls. 69. 
17 Sama, bls. 70. 



karlmannlegir og jafnvel hrokafullir yfirboðarar, til þess að sigur kvenhetjunnar yfir 

þeim sé verulega verðugur: 
Sigur yfir veikum og vanmáttugum andstæðingi er ekki mikils virði. En 
þegar kona fær stóran, sterkan, kraftmikinn karlmann til að falla á kné og 
grátbiðja hana að giftast sér, eru það verðug sigurlaun!18 

 
Fleiri ástarsagnahöfundar í Dangerous Men & Adventurous Women eru á sama 

máli og Clair um að aðdráttarafl ástarsagna snúist að miklu leyti um að kvenhetjan sigri 

og temji sterkan, dularfullan karlmann og vinni ástir hans. Robyn Donald segir að 

hlutverk karlhetjunnar sé að vera ögrun fyrir kvenhetjuna, og að „styrkur hans sé 

mælieining á vald hennar“ þar sem það sé takmark hennar að sigra hann.19 Doreen 

Owens Malek segir endinn í ástarsögum, þegar elskendurnir ná saman, svo ánægjulegan 

„ekki einungis vegna þess að ástin hafi sigrað“ heldur vegna þess að karlhetjan hafi 

gefist upp og kvenhetjan hlotið sigur, í því felist fantasían.20 Ástarsögur virðast 

samkvæmt þessu standa fyrir baráttu kvenna við karlaveldið, en heimur ástarsögunnar 

er eini vettvangurinn þar sem konur vinna sigur á körlum. Sigurinn næst aðeins í 

fantasíunni, og því sækja konur í tilbúinn heim ástarsögunnar til að fá hana uppfyllta. 

Þær ástarsögur sem þeir fræðimenn og rithöfundar sem hér hafa verið nefndir gera 

að umfjöllunarefni sínu eru mestmegnis fjöldaframleiddar ástarsögur, sögur eins og 

íslenskir lesendur þekkja að hluta í þýðingum til dæmis úr bókaflokknum Rauðu 

ástarsögurnar. Þessar sögur eru formúlukenndar, skrifaðar og markaðsettar til að seljast 

vel; þetta eru léttvægar bókmenntir sem gegna því hlutverki helst fyrir lesendur að vera 

afþreying sem þeir geta gleymt sér í um stund og svalað fantasíunni sem felst í því að 

kvenhetjan vinni sigur á karlhetjunni. 

                                                
18 „Victory over a weak and ineffectual adversary is not worth much. But when a woman has a big, tough, 
powerful male on his knees and begging her to marry him, that’s a trophy worth having!“ Sama, bls. 71. 
19 Robyn Donald, „Mean, Moody, and Magnificent. The Hero in Romance literature“, í Dangerous Men 
& Adventurous Women. Romance Writers on the Appeal of the Romance, ritstj. Jayne Ann Krentz 
(Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1992), bls. 81-83, bls. 81: „His strength is a measure of 
her power.“ 
20 Doreen Owens Malek, „Mad, Bad and Dangerous to Know“, bls. 77: „Not only because love has 
triumphed...“ 



II. Ástarsögurnar Pride and Prejudice og Jane Eyre 
 

Það er vissulega erfitt að njörva niður hugtakið ástarsögur sem bókmenntagrein vegna 

þess hve margar sögur, sem tilheyra hinum ýmsu bókmenntagreinum, hafa til að bera 

einhver einkenni ástarsögunnar.21 Þó má með réttu segja að þær sögur þar sem einhvers 

konar ástarsamband er í forgrunni séu ástarsögur, jafnvel þótt þær tilheyri líka öðrum 

bókmenntagreinum. Fyrirmyndir nútímaástarsögunnar eru ýmsar, Daphne Clair nefnir 

meðal annars The Mysteries of Udolpho eftir Ann Radcliffe sem og verk Brontë systra 

og Jane Austen.22 Bækur Austen og Brontë-systra eru löngu orðnar hluti af hinni 

klassísku kanónu vestrænna bókmennta og ekki hægt að setja undir sama hatt og 

fjöldaframleiddar ástarsögur nútímans. Skáldsögurnar Pride and Prejudice eftir Jane 

Austen og Jane Eyre eftir Charlotte Brontë eru óneitanlega ástarsögur. Þær fjalla báðar 

um þörf ungra kvenna fyrir ást og hjónaband og erfiðleikana við að uppfylla þá þörf. 

Báðar hafa skáldsögurnar verið sviðsettar í ýmsum útgáfum. Með aðlögunum á 

hvíta tjaldið og fyrir sjónvarp hefur ástarsöguímyndinni vaxið ásmegin í báðum þessum 

sögum, en útfærslur fyrir kvikmyndir og sjónvarp eru gjarnan markaðsettar sem miklar 

ástarsögur, til að höfða til stærri hóps áhorfenda en eingöngu þess sem les 

skáldsögurnar. Má þar nefna útgáfu BBC á Pride and Prejudice frá árinu 1995 með 

þeim Colin Firth og Jennifer Ehle í aðalhlutverkum. Aðlögunin hefur notið gríðarlegra 

vinsælda sér í lagi vegna túlkunar Colins Firth á Darcy sem hefur gert hann nánast að 

íkoni persónunnar. Önnur vinsæl aðlögun er kvikmynd frá árinu 2005 með 

stjörnuleikkonunni Keiru Knightley í hlutverki Elísabetar Bennet. Susan Ostrov Weisser 

hefur eftir ónefndum kvikmyndagagnrýnanda að Hollywood hafi „Brontëvætt“ Pride 

and Prejudice með þessari kvikmyndaútgáfu því í henni birtist rómantísk ástríða sem á 

meira skylt við Brontë en Austen. Weisser segir að í verkum Jane Austen sé rómantík 

byggð á gagnkvæmri virðingu í hjónabandi, en sú rómantíska ástríða sem birtist í 

verkum Charlotte Brontë sé skiljanlegri nútímaáhorfendum. Sú ímynd höfði til fleiri 

áhorfenda og selji því betur.23 

Pride and Prejudice segir frá fimm systrum af lágaðli í Englandi við upphaf 19. 

aldar. Skáldsagan kom fyrst út árið 1813 og segir frá leit þessara systra að hentugum 
                                                
21Hugtök og heiti í bókmenntafræði, „Ástarsögur“, ritstj. Jakob Benediktsson (Reykjavík: 
Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands og Mál og menning, 1989), bls. 22. 
22 Daphne Clair, „Sweet Subversions“, bls. 63-65. 
23 Susan Ostrov Weisser, „Charlotte Brontë, Jane Austen, and the Meaning of Love“, Brontë Studies, 
31(júlí 2006), 92-100, bls. 95 og 97. 



maka. Móður þeirra er mjög í mun að gifta þær vel stæðum mönnum þar sem systurnar 

munu hljóta lítinn sem engan arf eftir foreldra sína, en eignir föðurins renna til næsta 

karlkyns ættingja, sem í þessu tilfelli er presturinn fáránlegi, herra Collins. Í forgrunni 

er næstelsta systirin, Elísabet Bennet, og hinn ríki og hrokafulli herra Darcy, og er sagan 

að miklu leyti ástarsaga þeirra. Önnur ástarsambönd gegna stóru hlutverki í sögunni, þar 

má helst nefna samband Jane, elstu systurinnar, við herra Bingley sem er vinur Darcys. 

Þorparinn Wickham kemur einnig talsvert við sögu, en hann hrífur Elísabetu um stund. 

Elísabet og Darcy þroskast bæði og læra að komast yfir hroka sinn og hleypidóma 

gagnvart hvort öðru áður en þau ná saman. 

Jane Eyre segir af hinni munaðarlausu Jane allt frá bernsku. Í upphafi býr hún hjá 

frændfólki sínu sem útskúfar henni, síðar eru hún send í Lowood, skóla fyrir fátækar 

munaðarlausar stúlkur, og loks verður hún kennslukona á Thornfield þar sem hún fellur 

fyrir húsbóndanum, herra Rochester. Ýmislegt undarlegt á sér stað á Thornfield, 

andrúmsloftið þar jaðrar við að vera yfirnáttúrulegt, en Rochester býr yfir miklu 

leyndarmáli sem kemur í ljós þegar hann hyggst leiða Jane upp að altarinu. Á háaloftinu 

á Thornfield er brjáluð eiginkona hans innilokuð og þegar þetta kemst upp sér Jane sér 

ekki annað fært en að flýja Rochester, ástina og Thornfield. Á flótta sínum kynnist hún 

óvænt skyldmennum sem hún vissi ekki af, hlýtur arf og verður sjálfstæð og sterkari en 

áður. Sagan er því þroskasaga Jane og í lokin stendur hún uppi sem heilsteypt, sterk 

persóna, sem er þá tilbúin til að verða eiginkona Rochesters. 

Jane Eyre er að mörgu leyti ólík Pride and Prejudice. Söguþráðurinn í Pride and 

Prejudice snýst um að leiða tilfinningar persónanna til lykta, og þar með að tengja 

Elísabetu og Darcy. Það gerist ekki fyrr en í lok sögu þótt ýmislegt verði til að styrkja 

og skýra tilfinningar þeirra á leiðinni. Lesandi fylgist með þróun tilfinninganna en veit 

ekki hvernig fer fyrr en í lokin. Í Jane Eyre er þessu öðruvísi háttað. Í fyrsta lagi er 

titilpersónan fyrstu persónu sögumaður sögunnar. Hún horfir aftur í tímann og þessi 

sögumaður veit hvernig sagan endar, þó svo að hún uppljóstri engu um það fyrr en í 

lokin. Lesandi fylgist með tilfinningum Jane og upplifir með henni hvernig hún finnur 

fyrir tilfinningum Rochesters. Þegar Rochester segist elska hana, þá þegar veit lesandi 

að Jane elskar hann. En lesandinn þekkir ekki stærstu hindrunina sem stendur í vegi 

þeirra Jane og Rochesters; það er ekki ástin sem kemur í veg fyrir að þau geti verið 

saman, heldur sú staðreynd að Rochester er þegar giftur. 

Pride and Prejudice og Jane Eyre eiga ekki mjög margt annað sameiginlegt við 

fyrstu sýn en að þær eru báðar eftir konur og skrifaðar á 19. öld, þó að Pride and 



Prejudice sé skrifuð töluvert fyrr á öldinni en Jane Eyre. Báðar fjalla þær um ungar 

konur og leit þeirra, eða öllu heldur óvæntan fund þeirra, að ástinni. Þó að aðstæður 

aðalpersónanna séu í raun gjörólíkar – önnur á systur, foreldra og gott heimili; hin er 

munaðarlaus og á ekki neitt svo hún þarf að vinna fyrir sér – eru þær þó báðar allslausar 

fjárhagslega og virðast því ekki eiga mikla möguleika á að giftast vel. Framtíð þeirra er 

óljós í upphafi og það virðast vera örlög þeirra að þurfa að treysta á aðra. Elísabet 

Bennet er hærra sett í þjóðfélagsstiganum en hin munaðarlausa Jane Eyre, en Jane getur 

unnið fyrir sér. En jafnvel þó að kennslukonustaða gefi Jane örlítið meira sjálfstæði, á 

Elísabet, sem arflaus dóttir aðalsmanns, samt sem áður meiri möguleika á hjónabandi en 

fátæk kennslukona. Karlhetjurnar eru í báðum sögunum ríkari og eldri en kvenhetjan, 

þó aldursmunurinn sé ekki mikill í Pride and Prejudice. Þeir eru báðir nokkuð 

kuldalegir og eru að lokum sigraðir og „tamdir“ þannig af kvenhetjunum að þau geti 

lifað hamingjusöm til æviloka. 

Í grunninn eru báðar þessar sögur ástarsögur, þær vekja bæði von um að hetjurnar 

nái saman í lokin og ótta um að þau nái ekki saman, og hamingja hetjanna veltur á 

þessum samruna. Sögurnar eru ekki formúlusögur, enda hin formúlukennda ástarsaga 

ekki fastmótuð grein á tímum Austen og Brontë. Báðar fylgja þó sögurnar ákveðinni 

framþróun sem er að finna í formúlu nútímaástarsagna, eins og sýnt verður fram á í 

næstu köflum.



III. Formúlur og fantasíur 
 

Bókmenntafræðingurinn John G. Cawelti fjallar um formúlusögur í bókinni Adventure, 

Mystery, and Romance. Hann segir formúlubókmenntir tengdar raunveruleikaflótta og 

afþreyingu og því séu þær oft bendlaðar við lágmenningu.24 Cawelti segir að með því að 

stilla formúlubókmenntum upp sem andstæðu alvarlegra bókmennta séu þær ekki 

skoðaðar fyrir það sem þær eru heldur bara sem afbakanir á einhverju betra. Hann vill 

því ekki einskorða sig við andstæður eins og lágmenningu og hámenningu, heldur notar 

hann hugtökin  formúlubókmenntir og eftirhermubókmenntir:25 
Eftirhermun í bókmenntum sýnir okkur heiminn eins og við þekkjum 
hann, á meðan formúlan endurspeglar tilbúinn fyrirmyndarheim án 
þeirrar óreglu, tvíræðni, óvissu og takmarkana sem einkenna reynsluheim 
okkar.26 

 
Eftirhermubókmenntir eru því bókmenntir sem reyna að líkja sem best eftir 

raunveruleikanum á meðan heimur formúlubókmennta er fyrirmyndarheimur og þar af 

leiðandi óraunverulegur. Cawelti segir að flest bókmenntaverk megi staðsetja á milli 

eftirhermubókmennta og formúlubókmennta; það er að flestar raunsæisbókmenntir 

innihaldi einhvers konar upphafningu á hinu raunverulega, eða fyrirmyndarheim, á 

meðan formúlubókmenntir séu yfirleitt að einhverju leyti raunsæjar.27 Í ástarsögum 

birtist lesendum þessi fyrirmyndaheimur þótt í þeim sé yfirleitt ákveðið raunsæi og 

ávallt einhvers konar ringlureið, misskilningur eða átök milli kvenhetjunnar og 

karlhetjunnar. En í lokin leysist úr öllu á sem farsælastan hátt, og er endirinn yfirleitt 

svo fullkominn að hann getur aðeins tilheyrt óraunverulegum fyrirmyndarheimi. 

Ástarsögur standa því nær formúlubókmenntum en eftirhermubókmenntum samkvæmt 

skilgreiningu Caweltis. 

Pride and Prejudice og Jane Eyre eru báðar raunsæjar skáldsögur sem varpa ljósi 

á samtíma sinn, enskt samfélag og stöðu kvenna á 19. öld. Jane Austen lýsir 

afmörkuðum kvennaheimi, heimi sem hún sjálf hefur þekkt. Hún lýsir ekki ytri 

atburðum eins og styrjöldum sem áttu sér stað þegar hún var að skrifa við upphaf 19. 

aldar nema að því leyti sem þær snerta persónur hennar. Í Meryton er til dæmis hersveit 

                                                
24 John Cawelti, Adventure, Mystery, and Romance. Formula Stories as Art and Popular Culture 
(Chicago and London: The University of Chicago Press, 1976), bls. 13. 
25 Sama, bls. 13. Enku hugtökin eru fomulaic literature og mimetic literature. 
26 „The mimetic element in literature confronts us with the world as we know it, while the formulaic 
element reflects the construction of an ideal world without the disorder, the ambiguity, the uncertainty, 
and the limitations of the world of our experience.“ Sama, bls. 13. 
27 Sama, bls. 13. 



og eiga Bennet systurnar mikil samskipti við liðsforingjana þar. Í eftirmálanum við 

þýðingu sína á Pride and Prejudice segir Silja Aðalsteinsdóttir að „[l]íklega koma 

samtímaviðburðir nákvæmlega eins mikið við sögur Jane Austen og þeir komu við líf 

fólks eins og þess sem hún skrifaði um.“28 Sögur hennar eru einhvers konar eftirlíking 

af samfélaginu sem hún lifði í, eða eftirhermusögur svo notað sé hugtak Caweltis. 

Charlotte Brontë hermir líka eftir samtíma sínum og þrátt fyrir yfirnáttúrleg einkenni er 

Jane Eyre ádeila á samtíma sinn hvað varðar stöðu konunnar og þá sérstaklega stöðu 

fátækra en menntaðra kennslukvenna sem eiga erfitt með að finna sér stað innan 

stéttasamfélagsins. En þrátt fyrir raunsæi sagnanna er að finna ákveðna formúlukennda 

ástarsagnaframvindu í þeim báðum. Söguþráðurinn í Pride and Prejudice snýst að 

miklu leyti um að finna hentugan maka svo framtíð kvenhetjunnar sé borgið, þetta er 

saga um ástina og vandamálin sem að henni lúta; Jane Eyre fjallar um elskendur sem 

eru skildir að, en úr flækjunum leysist að lokum og elskendurnir ná saman. 

Í formúluástarsögum er að finna ákveðin föst einkenni í söguþræðinum. 

Grundvallaratriði ástarsögunnar eru, eins og Cawelti orðar það: „strákur hittir stelpu, 

misskilningur á sér stað milli stráks og stelpu, strákur fær stelpu.“29 Janice Radway setur 

fram frásagnarformgerð (narrative structure) fyrir formúluástarsögur, og passar 

hnitmiðuð skilgreining Caweltis vel við hana þó Radway útlisti þetta nánar. Við 

rannsókn þeirra ástarsagna sem lesendahópi hennar þótti vel heppnaðar, komst hún að 

því að enda þótt þessar sögur búi yfir margvíslegum fléttum á yfirborðinu, þá eru þær 

allar byggðar á sams konar frásagnarformgerð. Að þessu komst Radway með því að 

nota aðferðir Rússans Vladímirs Propp sem rannsakaði frásagnarformgerð þjóðsagna.30 

Frásagnarformgerðina setur Radway fram í þrettán liðum, þar sem gerð er grein 

fyrir þeirri breytingu sem verður á kvenhetjunni. Hún breytist úr „einangraðri, kynlausri 

og óframfærinni unglingsstúlku sem er óörugg um eigin sjálfsmynd, í það að vera 

þroskuð, munúðarfull og harðgift kona sem hefur uppgötvað getu sína og sjálfsmynd 

sem maki karlmanns og möguleg móðir.“31 Samkvæmt módeli Radway er ástarsagan 

þroskasaga kvenhetjunnar sem fjallar um sjálfsmyndarleit hennar, og felst lausnin í því 

                                                
28 Silja Aðalsteinsdóttir, „Eftirmáli“, Hroki og hleypidómar, ísl. þýð. Silja Aðalsteinsdóttir (Reykjavík: 
Mál og menning, 1988), bls. 303-315, bls. 304. 
29 John Cawelti, Adventure, Mystery, and Romance, bls. 5: „boy meets girl, boy and girl have a 
misunderstanding, boy gets girl.“ 
30 Janice Radway, Reading the Romance, bls. 133. Um kenningar Propps, sjá: Vladímir Propp, 
Morphology of the Folktale, þýð. Laurence Scott (Austin: University of Texas Press, 1968).   
31 Sama, bls. 134: „isolated, asexual, insecure adolescent who is unsure of her own identity, into a mature, 
sensual, and very married woman who has realized her full potential and identity as the partner of a man 
and as the implied mother of a child.“ 



að kvenhetjan næli í karlmann drauma sinna. Þó þarf hún vissulega að yfirstíga ákveðna 

erfiðleika til að uppgötva ástina, í gegnum þá þroskast hún og öðlast þar með stöðugri 

sjálfsmynd. Frásagnarformgerð ástarsögunnar, samkvæmt Radway, er eftirfarandi: 
1. Kvenhetjan tapar félagslegri sjálfsmynd sinni. 
2. Kvenhetjan snýst fjandsamlega gegn karlmanni af aðalsættum. 
3. Aðalsmaðurinn bregst við kvenhetjunni á vafasaman hátt. 
4. Kvenhetjan túlkar hegðun karlhetjunnar til marks um að hann hafi 

eingöngu kynferðislegan áhuga á henni. 
5. Kvenhetjan bregst við hegðun karlhetjunnar með reiði eða kulda. 
6. Karlhetjan svarar fyrir sig með því að refsa kvenhetjunni. 
7. Kvenhetjan og karlhetjan eru aðskilin líkamlega og / eða 

tilfinningalega. 
8. Karlhetjan kemur blíðlega fram við kvenhetjuna. 
9. Kvenhetjan tekur hlýlega við blíðu karlhetjunnar. 
10. Kvenhetjan endurskilgreinir vafasama hegðun karlhetjunnar sem 

afleiðingu særinda í fortíðinni. 
11. Karlhetjan biður kvenhetjunnar / tjáir ást sína á kvenhetjunni 

opinskátt / sýnir óhagganlega tryggð sína við kvenhetjuna með 
óviðjafnanlegri blíðu. 

12. Kvenhetjan bregst við kynferðislega og tilfinningalega. 
13. Sjálfsmynd kvenhetjunnar er endurreist.32 

 
 

Í frásagnarformgerðinni býr formúlan sem lesendur ástarsagna þekkja svo vel. 

Lesendur vita við hverju þeir eiga að búast þegar þeir byrja að lesa, því í 

grundvallaratriðum eru þeir að lesa sömu söguna aftur og aftur, þótt hún sé í nýjum 

búningi í hvert skipti. Það sem breytist á milli sagna eru atriði eins og aðstæður, 

persónur, útlit og staðsetningar. Í þessari formúlu býr áðurnefnd fantasía um að 

kvenhetjan sigri sterkan karlmann og „temji“ hann svo, þannig verði hann hentugur 

maki og með honum öðlast hún fullkomna ást og hamingju. Formúlan lofar farsælum 

endalokum og ef vel hefur til tekist fær lesandi fantasíuna uppfyllta um stund. Alda 

Björk Valdimarsdóttir fjallar um mikilvægi formúlunnar í ástarsögum og tengir hana við 

kenningar Freuds um endurtekningaráráttu:33 
Endurtekningin gerir það að verkum að lesendur ástarsagna standa 
ítrekað frammi fyrir sömu aðstæðum sem vekja stöðugt með þeim sömu 

                                                
32 „1.The heroine’s social identity is destroyed. 2.The heroine reacts antagonistically to an aristocratic 
male. 3.The aristocratic male responds ambiguously to the heroine. 4.The heroine interprets the hero’s 
behavior as evidence of a purely sexual interest in her. 5.The heroine responds to the hero’s behavior with 
anger or coldness. 6.The hero retaliates by punishing the heroine. 7.The  heroine and hero are physically 
and/or emotionally seperated. 8.The hero treats the heroine tenderly. 9.The heroine responds warmly to 
the hero’s act of tenderness. 10.The heroine reinterprets the hero’s ambiguous behavior as the product of 
previous hurt. 11.The hero proposes/openly declares his love for/demonstrates his unwavering 
commitment to the heroine with a supreme act of tenderness. 12.The heroine responds sexually and 
emotionally. 13.The heroine’s identity is restored.“ Sama, bls. 134. 
33 Sjá Alda Björk Valdimarsdóttir, „Á tímum VARANLEGRA ÁSTARSORGA“. Alda segir að 
endurtekningaráráttan „einkennist af ítrekaðri hegðun sem ber merki um sjúkleika og birtist í þráhyggju, 
s.s. í ritúali, endurteknum draumum, ákveðnu hegðunarmunstri í samböndum eða áráttukenndum 
hugsunum“, bls. 191-192. 



þrár eða ótta og alltaf leysist á svipaðan hátt úr frásagnarflækjunum [...] 
ber lesturinn þannig með sér þörf lesandans fyrir að vinna bug á erfiðri 
reynslu eða aðstæðum sem hann sér ekki fram úr.34 

 
Þetta minnir á tilfinningahreinsunina hjá konunum í rannsókn Janice Radway.35 

Lesturinn veitir þeim tímabundinn flótta frá raunveruleikanum, hann verkar líkt og 

meðal sem þarf að taka inn aftur og aftur til að viðhalda áhrifunum. 

                                                
34 Sama, bls. 192. 
35 Janice Radway, Reading the Romance, bls 95-96. 



IV. Pride and Prejudice og formúlan 
 

Þegar Pride and Prejudice er sett inn í frásagnarformgerð Radway má sjá að bygging 

hennar er í grófum dráttum sú sama bygging formúluástarsagnanna sem Radway fjallar 

um. Félagslega, eða öllu heldur fjárhagslega, hefur Elísabet veika sjálfsmynd. Hún og 

systur hennar eru eignalausar og munu ekki hljóta arf, og eiga ekki heldur bróður sem 

getur séð fyrir þeim eftir daga foreldranna. Þeirra eina örugga höfn er að giftast vel, en 

þar sem þær eru hvorki ríkar né sérlega vel ættaðar eru líkurnar á að giftast ríkum 

mönnum litlar. Það skiptir Elísabetu líka miklu máli að giftast af ást sem minnkar enn 

líkurnar á að giftast. Elísabet hafnar hagkvæmu bónorði herra Collins þar sem henni 

finnst hann fáránlegur, hún hafnar líka bónorði hins moldríka en hrokafulla Darcys, og 

hún hrífst af hinum glæsilega, en bláfátæka Wickham. 

Jan Cohn fjallar um ríkar karlhetjur í ástarsögum í bókinni Romance and the 

Erotics of Property. Þar segir hann að kvenhetjan megi dást að ríkidæmi karlhetjunnar 

en hún megi ekki girnast það, hún þurfi að vera „efnahagslega saklaus.“36 Markmið 

kvenhetjunnar sé að finna ástina á meðan andstæða hennar, „hin konan“ (the Other 

Woman) sé tilbúin að fórna ást fyrir ríkidæmi.37 Elísabet hafnar Darcy þrátt fyrir allt 

hans ríkidæmi, því hún elskar hann ekki og er illa við hann. Þegar hún sér Pemberley í 

fyrsta sinn, táknmynd ríkidæmis Darcys, dáist hún að því, og hugsar með sér „að það 

væri kannski einhvers virði að vera húsfreyja á Pemberley!“38 En til að bjarga sér „frá 

einhverju sem líktist eftirsjá“39 minnir hún sjálfa sig á hroka Darcys; mannkostir hans 

vega þyngra en ríkidæmið. Við upphaf sögu er framtíð Elísabetar og systra hennar óljós, 

þær eru illa settar fjárhagslega, en fjárhagslegt öryggi er mikilvægt í skáldsagnaheimi 

Jane Austen. Þrátt fyrir að efnahagslega staða Elísabetar sé ekki sterk hefur hún sterka 

persónulega sjálfsmynd og að því leyti fellur sagan ekki að frásagnarformgerð Radway 

enda er persónusköpun Austen ekki formúlukennd. 

Á öðru stigi frásagnarformgerðar Radway bregst kvenhetjan fjandsamlega við 

karlmanni af aðalsættum. Elísabet kynnist aðalsmanninum Darcy sem henni þykir 

afskaplega hrokafullur við fyrstu kynni. Hann móðgar hana þegar hann segir hana ekki 
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nógu laglega til að dansa við á dansleik40 og viðbrögð hennar verða nánast fjandsamleg 

gagnvart Darcy þegar hún heyrir raunasögu Wickhams. Wickham hrífur Elísabetu með 

sjarma sínum, svo að hún trúir orðum hans um að Darcy hafi svikið hann og hann sé 

fátækur af þeim sökum. Lygar Wickhams leiða til þess að óvild Elísabetar á Darcy eykst 

til muna, enda veit hún ekki á þessum tímapunkti í sögunni hvaða mann Wickham hefur 

að geyma og trúir honum í blindni. 

Næsta stig felur í sér að karlhetjan bregst á vafasaman hátt við kvenhetjunni. 

Vafasöm viðbrögð Darcys eru fólgin í því að hann fer að fylgjast mikið með Elísabetu, 

jafnvel svo að hún og aðrir taka eftir því. Elísabet skilur ekki áhuga hans á henni þar 

sem hún telur hann hrokafullan og yfir alla hafinn og undrast því framkomu hans. Þessi 

hegðun er þó útskýrð af söguhöfundi:  
Í fyrstu hafði Darcy ekki einu sinni viljað viðurkenna að hún væri lagleg 
[...] En hann var ekki fyrr búinn að sannfæra sjálfan sig og vini sína um 
að ekki væri fríður dráttur í andliti hennar en honum fór að finnast það 
óvenju greindarlegt vegna þess hvað svipurinn var fallegur í dökkum 
augunum. Þessari uppgövtun fylgdu aðrar ekki síður auðmýkjandi fyrir 
hann.41 

 
Á fjórða stigi formgerðarinnar telur kvenhetjan að karlhetjan hafi einungis 

kynferðislegan áhuga á henni, þessu bregst hún við á fimmta stigi með reiði eða kulda, 

karlhetjan svarar í sömu mynt á því stjötta og á sjöunda stigi eru kvenhetjan og 

karlhetjan aðskilin. Þessi stig ná yfir stóran hluta í Pride and Prejudice og sum þeirra 

endurtaka sig. Elísabet túlkar hegðun Darcys aldrei þannig að hann hafi kynferðislegan 

áhuga á henni, enda er kynlíf ekki hluti af sagnaheimi Jane Austen, að minnsta kosti 

ekki á yfirborðinu. Elísabet túlkar áhuga Darcys á þann hátt að hann sé að finna að 

henni: 
Hún gat ekki fengið sig til að trúa því að svo mikill maður hefði áhuga á 
henni, en þó var ennþá undarlegra að hugsa sér að hann horfði á hana 
vegna þess að honum geðjaðist illa að henni. Loks ákvað hún að hún 
drægi að sér athygli hans vegna þess að það væri eitthvað meira 
athugavert við hana en aðra í stofunni miðað við hvaða kröfur hann gerði 
til fólks.42 

 
Þar sem Elísabet er svo viss um að Darcy horfi á hana gagnrýnum augum, auk 

þess sem henni líkar illa við hann, bregst hún við athygli hans á kuldalegan hátt. Þegar 

Elísabet og Darcy dansa saman á dansleiknum á Netherfield, ögrar hún honum með því 

að tala um Wickham og ósætti þeirra. Samtal þeirra endar kuldalega og með óánægju 
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beggja.43 Kuldaleg hegðunin gagnvart Elísabetu felst bæði í því að Darcy hallmælir 

Wickham og gefur til kynna að hann sé alls ekki ljúfmennið sem Elísabet telur hann 

vera, sem og í því að Darcy fer ekki leynt með fyrirlitningu sína á móður hennar og 

ættingjum, sem hagi sér ósæmilega.44 Þetta er niðurlægjandi fyrir Elísabetu og í þessu 

felst því eins konar refsing Darcys við kulda hennar. Eftir dansleikinn á Netherfield 

heldur Darcy á brott og þar með eru þau aðskilin um stund. 

Elísabet og Darcy hittast aftur fyrir tilviljun og þá á nýjum stað, þar sem Elísabet 

heimsækir Collinshjónin og Darcy frænku sína, Lafði Catherine de Bourgh. Þarna eru 

stig fimm til sjö í formgerð Radway endurtekin. Óvild Elísabetar á Darcy vex enn 

ásmegin þegar hún heyrir að Darcy hafi vísvitandi stíað þeim Jane og Bingley í sundur. 

Darcy biður Elísabetar og lýsir í löngu máli hve hjónaband við hana sé mikil hneisa 

fyrir hann, að „hann tæki mikið niður fyrir sig, að hann gerði þetta í óþökk 

fjölskyldunnar“og jafnvel í óþökk dómgreindar sinnar.45 Í hroka sínum gerir Darcy ráð 

fyrir því að Elísabet verði upp með sér að hljóta bónorð frá honum en hann veit ekki 

hvernig hún hugsar til hans: „[...] hann var ekki í vafa um svar sér í vil. Hann talaði um 

kvíða og angist en í svip hans mátti lesa óhagganlega vissu.“46 Elísabet svarar honum 

reiðilega þar sem hann hefur móðgað hana með orðalagi sínu og neitar bónorði hans. 

Endurtekningin á sjötta stigi, það er refsing karlhetjunnar við reiði og kulda 

kvenhetjunnar, er fólgin í orðaskiptum Elísabetar og Darcys í kjölfar bónorðsins ásamt 

bréfinu sem hann skrifar henni þar sem honum gefst tækifæri til að svara ásökunum 

hennar varðandi Wickham. 

Í kjölfarið eru Elísabet og Darcy aðskilin á ný og er það samkvæmt sjöunda stigi 

frásagnarformgerðarinnar. Aðskilnaðurinn er bæði líkamlegur og tilfinningalegur þar 

sem Darcy yfirgefur héraðið og líkurnar á frekari samskiptum þeirra á milli virðast nú 

engar. Áttunda stig felur í sér endurfundi þar sem karlhetjan kemur blíðlega fram við 

kvenhetjuna. Þegar Darcy og Elísabet hittast aftur fyrir tilviljun á Pemberley er hegðun 

hans gjörbreytt. Hann er ekki eins hrokafullur og áður, enda hefur Elísabet að nokkru 

leyti „tamið“ hann með ásökunum sínum eftir bónorðið. Að sama skapi hefur Elísabet 

mildast í garð Darcys við það að heyra sannleikann um Wickham og komast að því að 
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Wickham er illmennið en ekki Darcy. Elísabet tekur nú hlýlega við vinsamlegri hegðun 

Darcys, og það samræmist níunda stigi. Tíunda stig gerir ráð fyrir endurmati 

kvenhetjunnar á karlhetjunni, endurmat Elísabetar á Darcy hefst er hún les bréfið frá 

honum og nær hámarki á Pemberley þegar hún sér hvað Darcy er vinsamlegur á 

heimavelli. Radway segir að á tíunda stigi endurskilgreini kvenhetjan vafasama hegðun 

karlhetjunnar sem afleiðingar særinda í fortíðinni. Hjá Darcy felst þetta í uppeldi hans 

og bakgrunni, eins og hann útskýrir seinna fyrir Elísabetu. 
Ég hef verið sjálfselskur alla mína ævi [...] Mér voru lagðar góðar 
lífsreglur en leyft að fylgja þeim í hroka og stærilæti [...] foreldrar mínir 
[...] leyfðu mér, hvöttu mig, kenndu mér eiginlega að vera sjálfselskur og 
dramblátur, vera sama um alla nema fjölskyldu mína, líta niður á alla 
aðra, reyna að minnsta kosti að finnast allir aðrir lítils virði miðað við 
sjálfan mig.47 
 

Ellefta stigið, þegar karlhetjan sýnir kvenhetjunni óhagganlega tryggð og tjáir 

henni ást sína teygir sig yfir hliðarsöguna um brotthlaup Lydíu og Wickhams. Darcy 

leysir málin og fær Wickham til að giftast Lydíu. Með þessu bjargar hann orðstír 

fjölskyldunnar og sýnir þannig tryggð sína við kvenhetjuna og dyggðir hennar. Þegar 

Elísabet og Darcy hittast loks aftur í Hertfordshire biður Darcy hennar aftur, nú á allt 

annan hátt en í fyrra skiptið. Hann er auðmjúkur en ekki hrokafullur og hann skammast 

sín ekki lengur fyrir tilfinningar sínar. Þessi breyting á Darcy verður fyrir tilstilli 

Elísabetar, meðal annars ásakana hennar eftir fyrra bónorðið. Darcy viðurkennir þetta 

fyrir henni þakklátur:  
Svona var ég frá því ég var átta ára og þangað til ég varð tuttugu og átta 
ára. Og svona væri ég enn ef ég hefði ekki kynnst þér, yndislega, 
elskulega Elísabet! Hvað á ég ekki þér að þakka! Þú kenndir mér lexíu, 
sem var vissulega erfitt að tileinka sér fyrst en reyndist ákaflega gagnleg. 
Þú auðmýktir mig rækilega.48 

 
Lokastigin eru svo fólgin í því að Elísabet játast Darcy og bregst þannig 

tilfinningalega og kynferðislega við honum þar sem þau munu giftast. Sem eiginkona 

Darcys er framtíð hennar borgið, hún er komin í örugga höfn, bæði tilfinningarlega með 

manninum sem hún elskar, sem og fjárhagslega þar sem hann er svo ríkur. Elísabet 

hefur losnað við hleypidóma sína og hætt að vera of auðtrúa,49 hún hefur þroskast á því 

að kynnast og „temja“ Darcy og sjálfmynd hennar er þar með endurreist. 
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Einkenni fantasíunnar um að kvenhetjan sigrist á hinum sterka karlmanni og fái 

hann til að tilbiðja sig á forsendum hennar sjálfrar er að finna í Pride and Prejudice. 

Elísabet vinnur verðugan sigur á Darcy og félagslegri sjálfsmynd hennar er borgið, að 

því leyti passar hún við formúluna. En þó Pride and Prejudice falli inn í 

frásagnarformgerð Radway, gengur hún þó líka að mörgu leyti þvert á formúluna, enda 

er skáldsagan mun frekar fyrirmynd þessarar formúlu en afleiðing hennar. Sögur Jane 

Austen eru „sannar“50, raunsæjar sögur, en vinsældir þeirra síðustu 200 árin hafa átt sinn 

þátt í að skapa ástarsöguformúlur nútímans. 

Brian Wilkie segir í greininni „Amor and Amoralism“ að elskendurnir í sögum 

Austen séu oft í öfugsnúinni andstöðu hvort við annað,51 og ástin kvikni ekki fyrr en 

„persónurnar hafa náð tökum á þvermóðskufullum tilfinningum sínum.“52 Að mati 

Wilkies er þetta mynstur erkitýpísk rómantískt söguflétta; Austen skrifi þó ekki inn í 

hana, heldur megi nánast líta á hana sem höfund hennar.53 Þessa fléttu má finna í 

frásagnarformgerð Radway: elskendurnir geta ekki náð saman fyrr en þau hafa lært að 

þekkja og endurmeta tilfinningar sínar, en það gerist með því að ganga í gegnum 

ýmiskonar miserfiðar aðstæður. Þá fyrst skilji þau að þau elski hvort annað. 

Wilkie segir í sömu grein að í sögunni öðlist Elísabet frelsi sem felist í því að 

fjárhagslegri framtíð hennar sé borgið, hún verði kynvera og losni úr þeim „andlegu 

þrengslum“ sem hafi einkennt líf hennar.54 Þetta passar vel við sjálfsmyndarleit 

kvenhetjunnar hjá Radway og breytinguna sem hún gengst undir frá því að vera 

„kynlaus [...] unglingsstúlka [...] í það að verða þroskuð [...] harðgift kona.“55 Wilkie 

heldur áfram og fjallar um breytinguna sem verður á Darcy og segir hann losna úr 

viðjum tilfinningalegrar bælingar, fyrir tilstilli Elísabetar.56 Því þó Elísabet þroskist í 

sögunni og öðlist heilsteyptari sjálfsmynd, þroskast Darcy meira. Darcy er afar 

hrokafullur í upphafi; hann leyfir sér varla að viðurkenna, hvað þá fagna, þeim hlýju 

tilfinningum sem hann ber í brjósti til Elísabetar, einungis vegna þess að hún er lægra 

sett í þjóðfélagsstiganum en hann. Þetta endurspeglast í fyrra bónorði hans, þegar hann 
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loksins lætur undan þessum sterku tilfinningum: „Til einskis hef ég barist. Það kemur 

fyrir ekki. Tilfinningar mínar láta ekki kúga sig. Þér verðið að leyfa mér að segja yður 

hve ákaft ég dái yður og elska.“57 Samfélagsleg staða skiptir Darcy svo miklu máli að 

hann bælir tilfinningar sínar til Elísabetar í von um að þær hverfi. Hann berst þó til 

einskis og neyðist til að viðurkenna þær fyrir sjálfum sér og henni. Herra Bennet segir 

um Darcy að hann sé „maður af því tagi sem ég þyrði aldrei að neita um nokkurn hlut 

sem hann léti svo lítið að biðja um“58, og þannig maður er Darcy allt þar til Elísabet 

sýnir honum í tvo heimana, að hún sé ekki ginkeypt fyrir ríkidæmi hans og tign; það sé 

ekki nóg fyrir hana að Darcy elski hana nánast gegn sinni eigin dómgreind heldur verði 

hann að vera heill í ást sinni til hennar. Þegar þessi mikli maður fær neitun við bón sinni 

þroskast hann frá þröngsýnum hrokanum og verður auðmjúkur, hann er bæði taminn og 

leystur úr höftum af kvenhetjunni. Sagan er því vissulega að hluta til þroskasaga hans. 

Bókmenntafræðingurinn Elaine Showalter segir í bókinni A Literature of Their 

Own að kvenhetjurnar sem kvenrithöfundar skapi séu „framlengingar á þeim sjálfum“ 

og því sé þeim mikilvægt að karlhetjurnar séu heilsteyptar persónur.59 Þess vegna þarf 

Darcy að læra að horfa út fyrir sinn þrönga sjóndeildarhring og skilja Elísabetu betur til 

að verðskulda hana. Hún er merkilegri kvenhetja en svo að karlhetjan fái hana án þess 

að meta hana fyllilega að verðleikum. Viðhorf Darcys breytast frá því að vilja giftast 

Elísabetu þrátt fyrir að hún sé ættlaus og fátæk, í það vilja hana fyrir það sem hún er. 
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V. Hin óhefðbundna Jane Eyre  
 

Jane Eyre hefur ekki eins hefðbundna frásagnaruppbyggingu og Pride and Prejudice og 

fellur því ekki eins vel inn í frásagnarformgerð Janice Radway. Sú formúla sem sett er 

fram í frásagnarformgerðinni birtir í grundvallaratriðum fantasíuna sem þær Doreen 

Owens Malek, Daphne Clair og Robyn Donald fjalla um og minnst var á í upphafi, um 

sterkan karlmann sem er sigraður og taminn af kvenhetjunni, og hvernig sjálfsmynd 

konunnar verður til með því að blíðka og næla svo í karlhetjuna.60 Lestur ástarsagna 

uppfyllir þessa fantasíu, raunveruleikaflóttinn er falinn í ánægjunni sem fylgir því að 

lesa um ástarsambönd sem eru fullkomin og einkennast af algerri samstöðu, einingu og 

jafnræði. Þessu nær parið ekki fyrr en það hefur sigrast á erfiðleikunum sem lýst er í 

ástarsögunni, og það gerist yfirleitt ekki fyrr en við lok sögu. Hér hefur verið sýnt fram 

á að Pride and Prejudice hafi til að bera ýmis einkenni formúlunnar sem uppfyllir þessa 

fantasíu, en þó Jane Eyre passi ekki eins vel inn í formgerð Radway þá á þessi sama 

fantasía engu að síður við um hana líka. Jane „temur“ hinn dimma og volduga 

Rochester og nær svo í hann, en með því þroskast hún og öðlast heilsteypta sjálfsmynd. 

Hún sigrar, vegna þess að í lokin ná þau saman á forsendum hennar, ekki hans. Um 

þroskasögu Jane fjalla meðal annarra bókmenntafræðingarnir Sandra Gilbert og Susan 

Gubar í greiningu þeirra á Jane Eyre sem birtist í bókinni The Mad Woman in the Attic 

sem stuðst verður við hér á eftir.61 

Jane Eyre er ekki hefðbundin, stórglæsileg kvenhetja eins og þær sem oft birtust í 

ástarsögum 19. aldar. Henni er lýst sem látlausri, ólaglegri („plain“62), en vissulega má 

skrifa það að einhverju leyti á að Jane sjálf er sögumaðurinn og er hún því að lýsa sjálfri 

sér. Verðleikar Jane Eyre birtast karlhetjunni í persónuleika hennar og gjörðum frekar 

en að hún heilli hann með fögru útliti, glæsileika og kvenleika, en það er óvenjulegt í 

ástarsögum 19. aldar. Juliette Wells bendir á að Jane Austen geri kvenhetjur sínar 

laglegar, en ekki stórglæsilegar, en láti þær búa yfir öðrum og mikilvægari kostum eins 

og góðri skapgerð og greind sem gefi þeim forskot á glæsilegustu konurnar. Þær 

síðarnefndu séu hjá Austen oft eins konar keppinautar kvenhetjunnar, fegurri en ekki 
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62 Charlotte Brontë, Jane Eyre [1847] (England: Penguin Books, 1985), bls. 190 og 281. 



eins viðkunnanlegar, og nefnir Wells Bingley systurnar sem dæmi.63 Charlotte Brontë 

gengur enn lengra í því að hafna kvenlegri fegurð sem mikilvægasta eiginleika í fari 

kvenna, því eins og Wells bendir réttilega á þá vekur Jane Eyre ástir Rochester þrátt 

fyrir að vera smá og látlaus í útliti; en það er nokkuð sem hans stórglæsilegu ástkonum 

tókst ekki.64 

Þó svo að Jane Eyre falli ekki fullkomnlega að frásagnarformgerð Radway eiga 

sum stig formgerðarinnar við söguna, sér í lagi þau er snerta sjálfsmyndarleit 

kvenhetjunnar. Fyrsta stigið hjá Radway, það að kvenhetjan tapi félagslegri sjálfsmynd 

sinni, má vel yfirfæra á Jane Eyre. Jane hefur ómótaða félagslega sjálfsmynd, hún er 

munaðarlaus og passar hvergi inn í samfélagsmyndina. Á Gateshead hjá frú Reed 

tilheyrir hún hvorki fjölskyldunni né þjónaliðinu og henni er útskúfað af öllum. Í 

skólanum Lowood er verið að móta allar stúlkurnar í sama formið. Í túlkun Elaine 

Showalter á Jane Eyre segir að skólinn sé að undirbúa stúlkurnar undir „látleysið sem 

þær muni þarfnast í framtíðinni sem fátækar kennslukonur.“65 Litlar stúlkur og ungar 

konur eru allar gerðar eins, segir Showalter, þeim er gert að klæðast stífum kjólum og 

hár þeirra klippt svo allur kvenleiki er falinn. Takmarkið sé að bæla niður kynferði 

þeirra og líkamlegar þrár.66 Skólinn tekur þó nokkrum breytingum til hins betra á meðan 

Jane er þar og í Lowood fær hún góða menntun, en þó skólinn sé eina heimili Jane í átta 

ár festir hún ekki rætur þar. Helen Burns og síðar ungfrú Temple eru einu 

manneskjurnar sem gera Lowood að einhvers konar heimili fyrir Jane, en Helen deyr, 

og þegar ungfrú Temple giftir sig og fer á brott losna bönd Jane við Lowood og hún fer 

burt.67 Jane á því í raun engan að í heiminum fyrr en hún sest að á Thornfield. 

Á öðru stigi frásagnarformgerðar Radway hittir kvenhetjan karlmann af 

aðalsættum. Næstu stig snúast um hvernig hún snýst fjandsamlega gegn honum, um 

vafasama hegðun karlhetjunnar gagnvart kvenhetjunni og viðbrögð þeirra við hvort 

öðru sem einkennast af reiði og kulda. Þessi stig eiga ekki vel við frásagnarframvinduna 

í Jane Eyre. Jane hittir reyndar aðalsmanninn Rochester, húsbóndann á Thornfield og líf 

hennar breytist mikið við það; að öðru leyti á frásagnarformgerðin ekki við hér, nema ef 

vera skyldi varðandi vafasama hegðun Rochesters. Rochester er furðulegur í framkomu, 
                                                
63 Juliette Wells, „Mothers of Chick Lit? Women Writers, Readers, and Literary History“, í Chick Lit. The 
New Woman’s Fiction, ritstj. Suzanne Ferriss og Mallory Young (New York og London: Routledge, 
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64 Sama, bls. 60. 
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as poor teachers and governesses.“ 
66 Sama, bls. 117. 
67 Charlotte Brontë, Jane Eyre, bls. 116. 



óútreiknanlegur, kuldalegur og harkalegur á stundum, en einmitt vegna þessarar 

furðulegu framkomu þorir Jane að koma fram við hann blátt áfram og ófeimin: 
A reception of finished politeness would probably have confused me: I 
could not have returned or repaid it by answering grace and elegance on 
my part; but harsh caprice laid me under no obligation; on the contrary, a 
decent quiescence under the freak of manner, gave me the advantage.68 

 
Jan Cohn fjallar um viðbrögð Jane við Rochester og segir það skipta máli að 

Rochester sé ekki ungur og fagur, því slíkur maður hefði gert Jane feimna og ýtt henni 

inn í ákveðið kynhlutverk mótað af ástarsagnahefðinni.69 Hefðbundin karlhetja í 

bókmenntum á þessum tíma var ungur og fagur, slíkur maður hefði verið mögulegt 

ástarviðfang fyrir Jane. Cohn segir St. John Rivers vera tákngerving þessarar ungu, 

myndarlegu karlhetju í sögunni, en Jane hrífist hins vegar ekki af honum. Með því að 

gera hana ónæma fyrir St. John „tókst Brontë að aðgreina gjörsamlega hina hefðbundnu 

karlhetju og kynferðislegt vald.“70 Samkvæmt Cohn sviptir Brontë hefðbundnu 

karlhetjuna kynferðislegu valdi, kraftar St. John liggi í hreinleika hans en ekki kynferði. 

Jane þarfnist ástríðu því hún er ástríðufull sjálf; hún geti ekki orðið frjáls, eins og hún 

þráir, með því að bæla niður ástríðu sína, en það myndi hún þurfa að gera sem 

eiginkona St. John.71 Cohn segir Brontë breyta hefðinni með því að láta kvenhetjuna, 

Jane, hafna hefðbundnu hetjunni St. John og velja í staðinn „hinn spillta og djöfullega 

Rochester.“72 Hin nýja, dimma hetja sé ástríðufull og þar með hættuleg kvenhetjunni, 

sem sjálf stjórnist af ástríðum gagnvart karlhetjunni. Því sé nauðsynlegt að einhver 

breyting eigi sér stað svo karlhetjan verði ekki eins hættuleg, og í tilfelli Rochesters sé 

þessi breyting örkuml hans, þegar hann er limlestur í brunanum á Thornfield.73 

Jane og Rochester hittast fyrst þegar hann fellur af hesti sínum á leið til 

Thornfield, en Jane veit þá ekki að þetta er húsbóndi hennar. Hún býður honum aðstoð 

sína og getur talað við hann nánast ófeimin vegna þess að hann er ekki hin unga og fríða 

karlhetja, en einnig vegna þess hve harkaleg tilsvör hans eru: 
If even this stranger had smiled and been good-humoured to me when I 
addressed him; if he had put off my offer of assistance gaily and with 
thanks, I should have gone my way and not felt any vocation to renew 
inquiries: but the frown, the roughness of the traveller set me at my ease 
[...]74 
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Gilbert og Gubar fjalla um þennan fyrsta fund Jane og Rochesters og leggja 

áherslu á goðsöguleg einkenni hans, en Jane ímyndar sér að hesturinn sé goðsagnaveran 

Gytrash, áður en Rochester dettur af baki. Seinna viðurkennir Rochester að honum hafi 

dottið í hug að Jane hefði lagt álög á hestinn. Gilbert og Gubar segja að með þessu 

viðurkenni Rochester vald hennar, sem sé í ákveðnum skilningi engu minna en hans: 
 
[...] glettin athugasemd hans viðurkennir vald hennar jafn mikið (ef ekki 
meira) og sýn hennar á Gytrash viðurkenndi vald hans. Þó að í einum 
skilningi byrji þau samband sitt sem húsbóndi og þjónn [...] þá byrja þau 
í öðrum skilningi sem andlegir jafningjar.75 

 
Þótt Rochester sé húsbóndinn og Jane kennslukonan eru þau samt jafningjar að 

vissu leyti og segja Gilbert og Gubar það vera ástæðuna fyrir því að hún verði ástfangin 

af honum, það sé „ekki vegna þeirrar staðreyndar að hann sé húsbóndi hennar, heldur 

þrátt fyrir það“.76 En þó að þau séu jafningjar á sumum sviðum er Jane meðvituð um að 

á öðrum eru þau það ekki, og þrátt fyrir að hún beri sterkar tilfinningar til Rochesters 

telur hún sig ekki samboðna honum, eins og hún minnir sjálfa sig á: 
‘You have nothing to do with the master of Thornfield, further than to 
receive the salary he gives you [...] He is not of your order: keep to your 
caste, and be too self-respecting to lavish the love of the whole heart, 
soul, and strength, where such a gift is not wanted and would be 
despised.’77 

 
Hegðun Rochesters gagnvart Jane er óútreiknanleg, hann er ýmist kuldalegur eða 

almennilegur. Hann gefur Jane af og til í skyn að hann meti hana mikils, til dæmis eftir 

að hún bjargar lífi hans þegar Bertha reynir að brenna hann í rúminu.78 Rochester lætur 

Jane vita að hann vilji hafa hana nálægt sér eins og þegar hann krefst þess að hún eyði 

öllum kvöldum með honum og gestum hans á Thornfield,79 en hann telur henni 

jafnframt trú um að hann ætli að giftast hinni fögru Blanche Ingram. Rochester elskar 

þó Jane og vill giftast henni, en þau áform verða að engu þegar upp kemst að hann er 

giftur Berthu sem er geðveik og lokuð uppi á háalofti. Í kjölfarið eru Jane og Rochester 
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aðskilin og þarna má lesa söguna og formgerð Radway saman á ný, en á sjöunda stigi 

eru kvenhetjan og karlhetjan aðskilin um stund. 

Fram að trúlofun þeirra eru Jane og Rochester jafningjar að vissu leyti, en eftir 

hana breytist það og Rochester reynir að stjórna henni eins og Gilbert og Gubar benda 

á.80 Þegar Jane er orðin hans fer Rochester að hlutgera hana með því að kaupa handa 

henni glæsileg klæði og hlaða hana skartgripum en Jane neitar að láta hann breyta sér: 

„‘[...] Jewels for Jane Eyre sounds unnatural and strange: I would rather not have 

them’.“81 Jane þráir að vera jafningi Rochester, hún þráir ekki ríkidæmi hans. Hún er 

efnahagslega saklaus eins og sannar kvenhetjur eiga að vera samkvæmt Jan Cohn.82 

Jane Eyre þráir ekki að eignast hlutdeild í ríkidæmi Rochesters heldur þvert á móti, hún 

vill vinna fyrir sér sjálf. 

Hjá Jane Austen fara ást og peningar saman; hjónabönd sem aðeins byggjast á 

tilfinningum eru ekki vænleg til vinnings. Glögg dæmi um það eru Bennethjónin, en 

herra Bennet getur ekki borið virðingu fyrir konu sinni, sem og Lydía og Wickham; 

hrifningin er léttvæg og endist skammt í báðum tilfellum. Það er þó viðurkennt hjá 

Austen að kona giftist til að komast í ágæta stöðu, eins og sjá má á hjónabandi Charlotte 

Lucas og herra Collins. Charlotte er hvorki eins fögur né ung og Elísabet og þó Elísabet 

skilji ekki hvernig hún geti gifst herra Collins, virðist söguhöfundur vera hliðhollur 

ákvörðun Charlotte, enda öðlast hún með þessu hjónabandi mun öruggari framtíð og 

meira sjálfstæði en sem fátæk piparmey.83 En Charlotte er ekki kvenhetja sögunnar og 

maðurinn sem hún giftist hvorki mjög ríkur né verðug karlhetja. Kvenhetjan sjálf má 

ekki girnast auðæfi karlhetjunnar ríku, þó hún megi glöð njóta ríkidæmisins svo lengi 

sem hún gengur inn í hjónabandið vegna ástar sinnar á karlinum, ekki á ríkidæmi hans. 

Jane Eyre hugsar öðruvísi, hún óskar sér þess að vera sjálfstæð: 
‘[...] I never can bear being dressed like a doll by Mr Rochester, or sitting 
like a second Danae with the golden shower falling daily round me [...] if 
I had but a prospect of one day bringing Mr Rochester an accession of 
fortune, I could better endure to be kept by him now.’84 
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Gilbert og Gubar segja þetta nýtilkomna ójafnræði milli Jane og Rochesters verða 

til þess að Jane reiðist honum og sjái einkenni í fari hans sem minna hana á harðstjórana 

úr fortíð sinni, þá John Reed og herra Brocklehurst.85 Í tilraunum Rochesters til að 

skreyta hana og sýna heiminum að hún sé fögur, finnst Jane hann jafnvel líkjast soldán 

sem líti á hana sem ambátt sína.86 Sem soldán er Rochester kominn í hlutverk yfirboðara 

og líking Jane við ambátt gerir bilið milli þeirra enn breiðara en það er sem húsbóndi og 

kennslukona. Ójafnræðið kvelur Jane og ýmsir slæmir fyrirboðar verða einnig til þess 

að hún efast um að hjónaband þeirra verði að veruleika. Jane dreymir ítrekað drauma 

um ungabarn, og hún minnist þess úr æsku sinni er Bessie, vinnukona á Gateshead, 

sagði að það væri fyrir illu að dreyma börn.87 Gilbert og Gubar segja draumana um 

ungbarnið tákna Jane sjálfa og fortíð hennar sem munaðarlaust barn, sem sé byrði sem 

hún geti ekki losnað við fyrr en hún hafi öðlast nægan þroska og sjálfstæði til að verða 

raunverulegur jafningi Rochesters.88 Það getur ekki gerst fyrr en Jane hefur öðlast nýja 

sjálfsmynd og frelsi frá fortíð sinni sem útskúfaður munaðarleysingi. Jane kemst nær 

þessu frelsi eftir að hún kynnist ættingjum sínum og hlýtur arf sem veitir henni 

fjárhagslegt sjálfstæði. 

Jane sýnir það og sannar að hún er trú sjálfri sér og sinni betri vitund en skýrasta 

dæmi þess er að hún kýs frekar að yfirgefa Rochester þrátt fyrir ást sína á honum en að 

vera hjákona hans. Með því að neita því varpar Jane siðferði sínu yfir á Rochester. Hann 

er neyddur til að gangast við hjónabandi sínu við Berthu og með því að neita að lifa með 

honum í synd kemur Jane í veg áframhaldandi syndsamlega hegðun hans. Rochester 

getur ekki án Jane verið, en hún neitar honum þar til aðstæður hans hafa breyst svo 

mjög að hann geti lifað með henni í löglegu hjónabandi. Bernard Paris segir í greiningu 

sinni á Jane Eyre að það sé einmitt sakleysi og hreinleiki Jane sem heilli Rochester. 

Hefði hún samþykkt að verða ástkona hans, hefði hún misst gildi sitt fyrir honum og 

hann hefði fengið leið á henni að lokum eins og hinum ástkonum sínum.89 

 Það nægir samt ekki að Jane vaxi og þroskist eða að Rochester taki ábyrgð á 

fortíð sinni, hann þarf líka að taka gagngerum breytingum til að þau verði raunverulegir 

jafningjar. Rochester er færður niður á annað stig þegar Thornfield brennur og hann 
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blindast og missir hönd við það að reyna að bjarga Berthu. Hann verður þá ofurseldur 

hjálp annarra. Bertha deyr og þar með eru tvær hindarnir úr veginum fyrir samband Jane 

og Rochesters: eiginkonan á háaloftinu og ójafnræðið sem var með þeim. Nú þarf 

Rochester á Jane að halda, jafnvel meira en hún þarfnast hans. 

Áttunda og níunda stig hjá Radway, þegar karlhetjan kemur blíðlega fram við 

kvenhetjuna og kvenhetjan tekur hlýlega við blíðu hans, eiga sér stað þegar Jane, nú rík 

og sjálfstæð, fer og finnur Rochester, blindaðan, limlestan og ósjálfbjarga. Frásögnin 

fellur þó ekki alveg að formgerð Radway, hér eins og annars staðar brýtur Jane Eyre sig 

frá formúlunni. Það er Jane sem leitar uppi Rochester og kemur blíðlega fram við hann. 

Rochester trúir ekki að Jane sé komin aftur til hans, og virðist ekki þora að biðja hennar 

aftur þó hún segist vera komin til að vera, því honum finnst hann nú vera afkáralegur.90 

Þótt hann sé varla blíður, kemur hann öðruvísi fram við Jane nú en áður. Rochester 

hefur orðið auðmjúkur í fjarvist hennar, hann er ekki lengur yfirboðari, heldur glaður og 

þakklátur fyrir það að Jane sé komin aftur: „‘[...] I am only too thankful to hear and feel 

you.’“91 

Í raun er það Jane sem biðlar til Rochesters að lokum eins og Pamela Regis bendir 

á.92 Rochester hikar við að biðja hennar vegna þess að hann óttast að Jane vilji ekki 

örkumla mann. Nú hafa þau skipt um hlutverk, Rochester treystir á Jane en ekki öfugt. 

Jane endurtekur sama leik og Rochester áður, þegar hann lét hana trúa að hann myndi 

giftast Blanche Ingram. Þegar Rochester verður afbrýðisamur og óttast að Jane elski St. 

John Rivers leiðréttir hún hann ekki strax, ekki fyrr en hann hefur afhjúpað tilfinningar 

sínar og afbrýðisemi.93 Þá fyrst segir hún honum að St. John sé ekki sá sem hún vill, því 

hún elski Rochester: „All my heart is yours, sir: it belongs to you; and with you it would 

remain, were fate to exile the rest of me from your presence for ever.“94 Hún lætur þó 

Rochester eftir að orða sjálft bónorðið. Jane gerir að engu ótta Rochesters um að hún 

elski hann minna svona bæklaðan: „I love you better now, when I can really be useful to 

you, than I did in your state of proud independence, when you disdained every part but 

that of the giver and protector.“95 Nú þegar hann þarfnast hennar er meira jafnræði með 

þeim en þegar hún var ósjálfstæð gagnvart honum. Þarna á sér stað ellefta stig 

frásagnarformgerðarinnar, yfirlýsing um óhagganlega tryggð og ást. Munurinn er þó sá 
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að Jane á jafn mikinn, ef ekki meiri, þátt í þessari yfirlýsingu um ást og tryggð en 

Rochester, á meðan formgerð Radway gerir ráð fyrir að karlhetjan lýsi yfir ást sinni og 

kvenhetjan bregðist við. Jane og Rochester eru nú saman á jafnréttisgrundvelli, þegar 

allar hindranir eru úr veginum. Jane er loks frjáls til að taka á móti ást Rochesters sem 

hann er nú frjáls til að gefa, og getur hún því brugðist við kynferðislega og 

tilfinningalega með því að verða kona Rochesters. Sjálfsmyndin, sem Jane hefur verið 

að byggja upp alla söguna, er þar með fullmótuð. 

Jane Eyre ber samkvæmt framansögðu einungis sum einkenni formúlunnar, enda 

er um að ræða óhefðbundna ástarsögu. Þótt elskendurnir nái ekki saman fyrr en í lokin 

koma tilfinningar þeirra gagnvart hvort öðru upp á yfirborðið og eru tjáðar þegar 

skáldsagan er aðeins rúmlega hálfnuð. Jan Cohn segir nýjar ástarsagnahetjur verða til 

með Jane Eyre. Rochester sé fyrirmynd nútíma ástarsagnahetjunnar, dimmur karlmaður 

með myrka fortíð, blanda af illmenninu og elskhuganum.96 Brontë skapaði nýja hefð 

með því að gera mann eins og Rochester að karlhetju, og láta kvenhetjuna vera eins 

ástríðufulla og Jane er. Það skiptir Jane afar miklu máli að þau Rochester séu jafningjar 

þrátt fyrir ólíka félagslega stöðu þeirra; sjálfsmynd hennar sem eiginkona Rochesters 

getur ekki orðið heil án þess. Það er limlesting Rochesters sem á stóran þátt í að búa til 

jafnréttisgrundvöll þeirra á milli. 

Elaine Showalter talar um mikilvægi þess að karlhetjur finni fyrir því hvernig er 

að þurfa að treysta á aðra, því aðeins þannig skilji þeir að þótt konur þurfi ást þoli þær 

ekki að vera álitnar veiklyndar. Limlesting Rochester er að mati Showalter „táknræn 

vígsla karlhetjunnar þar sem honum er sökkt inn í reynsluheim kvenna.“97 Þannig skilur 

Rochester betur aðstæður og viðbrögð Jane og það gerir þau jafnari. Þegar Jane og 

Rochester trúlofast í fyrra skiptið er Rochester einfaldlega ekki tilbúinn til að vera 

eiginmaður, því hann veit ekki hvernig það er að vera ósjálfbjarga og öðrum háður. 

Hann er enn fastur í viðjum karlveldisins þar sem karlinn ríkir yfir konunni, hann hefur 

ekki verið taminn og sigraður af kvenhetjunni og hefur því enn yfirhöndina í sambandi 

þeirra: 
Þrátt fyrir að hún elski manninn Rochester, hefur Jane efasemdir um 
eiginmanninn Rochester, jafnvel áður en hún heyrir af Berthu. Í þeim 
heimi sem hún býr í skilur hún að jafnvel jafnræði í ást milli sannra 
sálufélaga leiði til ójafnræðis og minniháttar harðstjórnar í hjónabandi.98 

                                                
96 Jan Cohn, Romance and the Erotics of Property, bls. 51. 
97 Elaine Showalter, A Literature of Their Own, bls. 152: „symbolic immersions of the hero in feminine 
experience.“ 
98 „Though she loves Rochester the man, Jane has doubts about Rochester the husband, even before she 
learns about Bertha. In her world, she senses, even the equality of love between true minds leads to the 



 
Þegar Rochester giftist Berthu Mason þekkjast þau ekki, og möguleikinn á því að 

hún geti „tamið“ hann fyrir hjónabandið er því ekki til staðar. Hjónaband þeirra er byggt 

á röngum forsendum, sem sagt ekki á jafnræði, virðingu og ást, og gengur því ekki upp. 

Bertha verður brjáluð og reynir meira að segja að drepa Rochester með því að brenna 

hann lifandi í rúminu. Þetta má lesa sem tilraunir hennar til að sigrast á honum; 

„tamning“ sem farin er út í algjörar öfgar vegna brjálsemi og snýst nú um að tortíma 

honum. Rochester er hvorki tilbúinn til að vera eiginmaður Berthu né neinnar af 

ástkonum sínum, hann er með þessum konum á röngum forsendum í samböndum sem 

einkennast af ójafnvægi. Það er ekki fyrr en Jane, með sína sterku siðferðis- og 

réttlætiskennd, kemur inn í líf hans að hann blíðkast, mýkist og fer að elska. Í upphafi 

reynir hann að stjórna Jane; en með því að yfirgefa hann og fallast ekki á að vera 

einungis hjákona hans hefur Jane sýnt honum að hún lætur hann ekki stjórna sér. 

Gilbert og Gubar velta upp þeim möguleika að draumur Jane um fall Thornfield sé  

ef til vill einhvers konar óskhyggja. Jane óttist að verða eiginkona Rochesters vegna 

ójafnræðisins milli þeirra í aðdraganda brúðkaupsins. Það sé Bertha sem komi í veg 

fyrir brúðkaupið, og það sé líka hún sem brenni dýra brúðarslörið sem Jane finnst ekki 

tilheyra sér. Bertha sé því annað og dimmara sjálf Jane. Bruninn á Thornfield, sem 

veldur limlestingu Rochesters, er líka af völdum Berthu, en það er einmitt þessi 

limlesting sem gerir Rochester jafnari Jane. Bertha, sem hennar dimma sjálf, fremur því 

í raun hræðilegan glæp í þágu Jane.99 Bertha deyr er Thornfield brennur og í draumnum 

um fall Thornfield losnar Jane loks við barnið úr draumunum. Við fall Thornfield losnar 

Jane því við tvö myrk hliðarsjálf sem tengjast fortíð hennar og sjálfsmynd: Berthu og 

munaðarleysingjann. Þegar Jane hittir Rochester aftur er hún orðin frjáls frá þessum 

dimmu sjálfum fortíðarinnar og með því sterkari og þroskaðri. Hún kemur ekki einungis 

sem fjárhagslega sjálfstæð kona í hjónabandið, heldur sem sú heilsteypta Jane Eyre sem 

Rochester þarf nú á að halda. Þarna getur hún endurgoldið það að hafa verið haldið uppi 

af Rochester eins og vísað var til hér að framan: „‘[...] if I had but a prospect of one day 

bringing Mr Rochester an accession of fortune, I could better endure to be kept by him 

now’“100 og þau verða fullkomnir jafningjar. 

                                                                                                                                          
inequalities and minor despotisms of marriage.“ Sandra Gilbert og Susan Gubar, The Madwoman in the 
Attic,  bls. 356. 
99 Sama, bls. 358-360. 
100 Charlotte Brontë, Jane Eyre, bls. 297. 



Rochester gengst undir táknræna geldingu, í þeim skilningi að yfirburðir hans sem 

karlmanns eru á bak og burt við lok sögunnar og þau Jane verða jafningjar í 

hjónabandinu. Gilbert og Gubar segja að þegar Jane og Rochester hittist aftur séu 

félagsleg gervi eins og húsbóndi/kennslukona á bak og burt, og þar með sú 

stéttaskipting sem þeim fylgdi. Bæði sjái nú skýrar, handan þessara skilgreininga 

samfélagsins, þrátt fyrir blindu Rochesters. Þó Rochester sé limlestur er hann engu að 

síður sterkari einstaklingur en hann var sem húsbóndinn á Thornfield, af því að „nú, líkt 

og Jane, finnur hann krafta sína innra með sér.“101  

Eins og rakið hefur verið hér er Jane Eyre þroskasaga Jane sem lýkur með því að 

kvenhetjan hefur öðlast heilsteypta sjálfsmynd. Hún er orðin eiginkona Rochesters sem 

einnig hefur tekið miklum breytingum í sögunni. Jane breytist, eins og kvenhetjurnar 

hjá Radway, úr því að vera: „einangruð [...] unglingsstúlka sem er óörugg um eigin 

sjálfsmynd,“ í það að vera „þroskuð, munúðarfull og harðgift kona sem hefur uppgötvað 

getu sína og sjálfsmynd sem maki karlmanns og möguleg móðir.“102 Sagan fellur að 

þessu leyti að frásagnarformgerðinni sem Radway setur fram. Jane Eyre hefur ekki 

sterka sjálfsmynd í upphafi sögu, hún er barnið sem alls staðar er utangarðs, án 

fjölskyldu, foreldra, systkina. Sjálfsmynd hennar mótast í sögunni, en hún er ekki 

fullkomnuð fyrr en með sameiningunni við Rochester: „To be together is for us to be at 

once as free as in solitude, as gay as in company [...] to talk to each other is but a more 

animated and an audible thinking.“103

                                                
101 Sanda Gilbert og Susan Gubar, The Madwoman in the Attic, bls. 368-369: „now, like Jane, he draws 
his power from within himself.“ 
102 Janice Radway, Reading the Romance, bls. 134: „isolated [...] adolescent who is unsure of her own 
identity [...] a mature, sensual, and very married woman who has realized her full potential and identity as 
the partner of a man and as the implied mother of a child.“ 
103 Charlotte Brontë, Jane Eyre, bls. 476. 



Lokaorð 
 

Pride and Prejudice fellur vel að formúlu Radway, en eins og komið hefur fram er 

sagan líkast til frekar fyrirmynd formúlunnar en öfugt. Sagan uppfyllir sannarlega 

fantasíuna sem lesendur ástarsagna leita eftir um að kvenhetjan vinni sigur á sterkri og 

valdamikilli karlhetju sem í lokin falli að fótum hennar. Sagan er jafnframt þroskasaga 

kvenhetjunnar þar sem hún tapar sakleysi sínu og uppgötvar kynferði sitt. Með Jane 

Eyre fæðist ný tegund ástarsagna, með dimmri karlhetju og kvenhetju sem er greind og 

viljasterk en hvorki sérlega fögur né glæsileg. Í sögunni býr sama fantasían og er að 

finna í Pride and Prejudice, hinn sterki og valdamikli Rochester er taminn og 

gjörsigraður af kvenhetjunni. 

Nútíma formúluástarsögur búa ekki yfir þeim femínísku áhrifum sem birtast í Jane 

Eyre þar sem æðsta takmarkið er að ná jafnréttisgrundvelli við karlinn. Á 19. öld réðst 

staða, og þar með félagsleg sjálfsmynd konunnar, að miklu leyti af því hverjum hún 

giftist. Það skiptir höfuðmáli í sögunum sem hér hafa verið skoðaðar að samband 

kvenhetjanna við karlhetjurnar byggi á jafnræði, enda myndu þessar sterku kvenhetjur 

sem þarfnast tilfinningalegs frelsis vart þrífast annars. Jane Eyre og Elísabet Bennet eru 

ekki eins og Charlotte Lucas sem lætur sér duga „að eignast gott heimili“104 með hinum 

óspennandi herra Collins. 

Bæði Elísabet Bennet og Jane Eyre giftast vel á mælikvarða stéttasamfélagsins, 

félagslega verður staða þeirra betri eftir hjónabandið. Það er þó víst að ef Elísabet hefði 

játast Darcy er hann bað hennar fyrst, og ef gifting Jane og Rochester hefði ekki verið 

stöðvuð í fyrra skiptið, hefðu hjónaböndin ekki byggst á gagnkvæmri virðingu og 

jafnræði, heldur sambandi þar sem karlinn drottnar og konan er háð vilja hans. 

Kvenhetjurnar þurfa jafnræði, virðingu og síðast en ekki síst, ást. Hvorki Elísabet og 

Darcy, né Jane og Rochester, geta náð saman í byrjun ef endirinn á að vera góður; fyrst 

er nauðsynlegt að þau gangi í gegnum ýmiskonar eldraunir til að komast að 

raunverulegum stoðum sambandsins, til að verða andlegir jafningjar og geta játað ást 

sína og óhagganlega tryggð. Barátta Jane fyrir frelsi og sjálfstæði er því forsenda 

ástarsögu þeirra. Elísabet þarf líka að ná jafnræði í sambandi sínu við Darcy, sem í 

byrjun er afar upptekinn af yfirburðum sínum gagnvart henni sem öðrum. Hún 

                                                
104 Jane Austen, Hroki og hleypidómar, bls. 100. 



auðmýkir hann og beygir, og þegar þau verða andlegir jafnokar hættir félagslegur 

ójöfnuður að skipta máli. 

Fantasían liggur í hinum góða endi og forsenda þess að lesendur geti trúað á farsæl 

endalokin er sú að í lokin séu persónurnar heilsteyptar, hafi komist yfir fordóma sína og 

þvermóðskufullar tilfinningar. Jafnvægi sem ýmist vantar eða hverfur í upphafi sögu 

þarf að verða endurreist að lokum. Lesendur fjöldaframleiddra ástarsagna sækja ítrekað 

í sömu formúluna. Þeir fá tilfinningalega útrás með lestrinum og leita þess vegna aftur 

og aftur til þessara sagna, ýmist í afþreyingarskyni eða til að flýja raunveruleikann. En 

lesendur sækja ekki endilega í sömu söguna aftur því formúlan endurtekur sig í nýjum 

og nýjum sögum. 

Pride and Prejudice og Jane Eyre eru afar vel heppnaðar ástarsögur, svo vel að 

fjöldi höfunda hefur skrifað inn í þá hefð sem Jane Austen og Charlotte Brontë lögðu 

hornsteininn að. En ef einungis væri til staðar formúlukennd frásagnarbygging og góður 

endir á sögunum dygði það ekki til slíkra vinsælda að þær væru lesnar aftur og aftur og 

frá kynslóð til kynslóðar. Pride and Prejudice og Jane Eyre eru ekki aðeins ástarsögur 

sem uppfylla fantasíur lesenda sinna um ást og hamingju, heldur líka einstakar, 

margbreytilegar og vandaðar mann- og samfélagslýsingar sem aðdáendur þeirra lesa og 

endurlesa. 

Austen og Brontë færðu lesendum sínum sögur af ástinni, frásagnir sem afhjúpa 

„dýpstu þrár kvenna og langanir“105. Persónan Jane Eyre segir söguna af ástum þeirra 

Rochesters. Ástarsaga þeirra er frásögn sem er þess virði að segja – það finnst Jane 

Eyre, eða öllu heldur Charlotte Brontë og þess vegna segir hún hana. Í ástarsögu Jane 

felst þrá eftir að verða jafningi karlsins, og kannski er það dýpsta þráin, að sigra 

karlveldið og standa jafnfætis körlum, eins og Jane Eyre gerir. 

 

 

                                                
105 Alda Björk Valdimarsdóttir, „Á tímum VARANLEGRA ÁSTARSORGA“, bls. 180. Alda vísar til rits 
Rosemary Sullivan, Labyrinth of Desire. Women, Passion and Romantic Obsession (Oxford: Perseus 
Press, 2001). 
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