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Orð, tvíröddun og skáldsaga1 
 

Hafi gagnsemi vísindalegra aðferða í „mann“vísindum ávallt verið véfengd þá er athyglisvert að fyrstu 
efasemdirnar skyldu einmitt koma fram á plani þeirra formgerða er rannsóknir beindust að - formgerða sem 
hvíla á annarri rökvísi en þeirri vísindalegu. Hér er um að ræða þá rökvísi tungumálsins (og enn fremur 
skáldskapar-málsins) sem „skrif“ hafa réttilega dregið fram í dagsljósið (ég hef í huga þær bókmenntir þar 
sem skáldskaparmerking er mótuð í áþreifanlegt, dýnamískt gram2). Bókmenntaleg táknfræði á þá um tvennt 
að velja: sitja hjá og þegja eða beita sér áfram að þvf að móta líkan sem væri einslaga þessari annarri rökvísi, 
þ.e. einslaga þeirri uppbyggingu skáldskaparlegrar merkingar, sem er orðin að þungamiðju í táknfræði 
samtímans. 

Rússneska formstefnan, sem formgerðargreining samtímans rekur upptök sín til, stóð sjálf frammi fyrir 
sams konar valkostum þegar tilraunir hennar voru stöðvaðar af öðrum völdum en bókmenntum og 
vísindum. Rannsóknir héldu þó áfram og komu nýlega fram í dagsljósið með verkum Mikhails Bakhtins3 
sem sýna í senn athyglisverðasta árangur þeirrar hreyfingar og kröftugustu tilraunirnar til að yfirstíga takmörk 
hennar. Bakhtin forðast formlega nákvæmni málvísindamannsins, en beitir penna sínum af hvatvísi og 
jafnvel spádómskrafti og beinir athyglinni að þeim grundvallarvandamálum sem formgerðargreining 
frásagna stendur frammi fyrir nú um stundir, og gefa þessum ritgerðum sem hann lagði drög að fyrir meira 
en fjörutíu árum gildi fyrir nútímann.4 Sem rithöfundur ekki síður en „fræðimaður“ var Bakhtin í hópi 
hinna fyrstu til að skipta á stöðnuðum textaúrklippum og líkani þar sem formgerð bókmenntanna er ekki 
bara til staðar, heldur mótast í tengslum við aðra formgerð. Þessi dýnamíska vídd í formgerðarfræði er aðeins 
hugsanleg útfrá þeirri hugmynd að „hið bókmenntalega orð“ sé ekki punktur (föst merking), heldur skörun 
textalegra yfirborða, samræða margra skrifa: skrifa ritsmiðsins,5 móttakandans (eða sögupersónunnar) og 
menningarsamhengis í samtíð eða fortíð.  

Með því að leggja stöðu orðsins fram sem minnstu einingu formgerðarinnar staðsetur Bakhtin textann 
innan sögu og samfélags og lítur þá á þetta tvennt sem texta er ritsmiðurinn les og fellir sig inn í við það að 
endurskrifa það. Sögulegum ás er breytt í samtímalegan og í ljósi þeirrar umbreytingar birtist línuleg saga 

                                            
1 Rætur þessarar ritgerðar liggja í tveimur bókum eftir Mikhail Bakhtin: Tvorcbestvo Franqois Rabelais (ensk þýð. Helene Iswolsky: 

Rabelais and His World, MIT Press, Cambridge og Massachusetts 1965) og Problemi poetiki Dostoievskovo, (e. þýð. Caryl 
Emersons: Problems of Dostovsky’s Poetics, Manchester University Press, Manchester 1984). Verk Bakhtins höfðu greinileg áhrif 
á skrif nokkurra sovéskra fræðimanna um tungumálið og bókmenntir á 3. áratugnum (Vososhino, Medvedev). Bakhtin lést 
1975, sama ár og ritgerðasafn hans, Voprosy literatury i estetiki, kom út í Moskvu; það var einnig gefið út á frönsku undir titlinum 
Esthétique et théorie du roman, Gallimard, París 1978. 

 Þýð.: Ritgerð Kristevu heitir á frummálinu „Le mot, le dialogue et le roman“ og birtist í bók hennar Σηµειωτικη. [Semeiotike] 
Recherches pour une sémanalyse, Ed. Seuil, París 1969, en var í reynd skrifuð 1966. [Upphafl. er Bakhtin á undan titlinum, birt 
1967, sbr. framar í þessari bók.] Þýðingin var gerð úr frönsku en einnig stuðst við enska þýðingu Alice Jardine, Thomas Gora 
og Léon S. Roudies, „Word, Dialogue and Novel“ sem birtist í Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art, 
ritstj. Léon S. Roudies, Columbia U.P., New York 1980. [Úrval greina og bókakafla Bakhtíns hafa komið út í þýð. Jóns 
Ólafssonar, Orðlist skáldsögunnar. Úrval greina og bókakafla, ritstj. Benedikt Hjartarson, Bókmenntafræðistofnun Háskóla 
Íslands, 2005.] 

2 Jacques Derrida notar orðið „gram“ (úr grísku gramma, „það sem er skrifað“) til að tákna ósmættanlegan efniskjarna skrifanna, 
andstætt hinum fjölmörgu merkingaraukum sem fylgja því orði en skipta engu máli í þessu sambandi. „Gram“ er í senn formgerð 
og hreyfing, leikur mismuna, spora og rýmis; vekur spurningar um tengsl tákns, merkingar og hugtaks. Sjá bók hans De la 
Grammatologie, Les Editions de Minuit, París 1967 (e. þýð. Gayatri Chakravorty Spivak: Of Grammatology, Johns Hopkins 
University Press, Baltimore og London 1976). 

3 Þýð.: Verk hans voru fyrst prentuð eftir 1960 í Rússlandi. 
4 Þýð.: Grein Kristevu er sem fyrr segir skrifuð 1966 og fyrst prentuð 1969 svo að hér mætti standa 60 eða 65 ár. [Enn hafa bæst 

við 25 ár.] 
5 Þýð.: Fr. „écrivain“ hér notað til aðgreiningar frá „auteur“; munurinn birtist m.a. í hugmyndinni um vald, sem síðara orðið ber 

með sér, en tæplega það fyrra. 



sem sértekning; eina leiðin fyrir ritsmiðinn til að taka þátt í sögunni er sú að hefja sig yfir þessa sértekningu 
með lestrar-skrifum, þ.e. með beitingu merkingarformgerðar sem tengist eða andæfir annarri formgerð. Saga 
og siðferði eru skrifuð og lesin í grunngerð6 textanna. Hið skáldlega orð, sem er fleirgilt7 og fjölákvarðað, 
lýtur þannig rökvísi sem fer út fyrir kerfisbundna orðræðu8 og kemur ekki fyllilega fram nema á mörkum 
opin-berrar menningar. Það er í karnivalinu9 sem Bakhtin leitar róta þessarar rökvísi sem hann er þar með 
fyrstur til að rannsaka. Karnivalísk orðræða brýtur lögmál tungumálsins sem ritskoðuð eru af mál- og 
merkingarfræðum, en um leið er hún samfélagslegt og pólitískt andóf: það að andæfa opinberum reglum 
málsins jafngildir ekki heldur er beinlínis það sama og að andæfa opinberum lögum. 

 
Orðið í textarými 
Þegar hin sérstaka staða orðsins innan ólíkra bókmenntagreina (eða texta) er gerð að táknmynd hinna ólíku 
hátta (bókmenntalegs) vitundarlífs flyst greining á skáldskap að hinni viðkvæmu miðju „mann“vísinda 
samtímans, þ.e. að krossgötum tungumálsins (hinnar sönnu iðkunar hugans10) og rýmisins (þess rúmtaks þar 
sem merking er borin fram11 með því að tengja mun við mun). Rannsókn á stöðu orðsins þýðir rannsókn á 
framburði þess (sem merkingarfræðilegs viðfangsefnis) með öðrum orðum í setningunni og síðan leit að 
sömu virkni (sambandi) við framburð stærri orðaruna. Andspænis þessari rýmissýn á skáldskaparlega virkni 
tungumálsins verðum við fyrst að skilgreina þær þrjár víddir textarýmis þar sem kemur fram ólík virkni 
merkingarfræðilegra mengja og skáldskaparlegra runa. Þessar þrjár víddir eru: sjálfsvera skrifanna, 
móttakandinn og ytri textar. Staða orðsins12 er þá skilgreind þannig: a) lárétt: orðið í textanum tilheyrir bæði 
sjálfsveru skriftanna og móttakanda, og b) lóðrétt: orðið í textanum tekur mið að bókmenntaheild fyrri tíðar 
eða samtímans. 

Móttakandinn er þó aðeins hluti af orðræðuheimi bókarinnar á sama hátt og orðræðan sjálf. Hann rennur 
því saman við þessa aðra orðræðu (þessa aðra bók), sem ritsmiðurinn hefur skrifað sinn eigin texta út frá. 
Lárétti ásinn (sjálfsvera - móttakandi) fellur þannig saman við þann lóðrétta (texti - samhengi) en við þetta 
kemur fram í dagsljósið mikilvæg staðreynd: í hverju orði (texta) mætast orð (textar) þar sem lesa má a.m.k. 
eitt annað orð (texta). í verkum Bakhtins eru þessir tveir ásar, sem hann kallar tvíröddun og tvíbendni, ekki 
skýrt aðgreindir. En þessi skortur á nákvæmni er í rauninni uppgötvun sem Bakhtin var fyrstur til að leggja 
fram í fræðilegri bókmenntaumfjöllun: sérhver texti er byggður upp sem mósaík tilvitnana, þ.e. sérhver texti 
er upptaka og umbreyting annars texta. í stað hugmyndarinnar um samhugveru13 kemur hugtakið textatengsl14 
og skáldskaparmálið er lesið sem að minnsta kosti tvöfalt. 

Sem minnsta eining texta reynist orðið þannig vera miðlari sem tengir formgerðarlíkan við menningarlegt 
(sögulegt) umhverfi, og einnig jafnari fyrir stökkin af sögulega ásnum yfir á hinn samtímalega (í formgerð 
bókmenntanna). Með hugmyndinni um þessa stöðu er orðið gert að rými: það virkar í þremur víddum 
(sjálfsvera - móttakandi - samhengi) sem mengi merkingarfræðilegra þátta í tvíröddun eða sem mengi 

                                            
6 Þýð.: Fr. „infrastructure“, (e. „infrastructure“). 
7 Þýð.: Fr. „polyvalent“, (e. „poly-valent“); hugtakið er þekkt í efnafræði. 
8 Þýð.: fr. „discours“, sjá nmgr. 24, bls. 100 hér á eftir. 
9 Þýð.: „carnival“; „kjötkveðjuhátíð“ er algengara og viðtekið orð, en „karnival“ hefur rutt sér til rúms og er vissulega þjálla, þó 

ekki sé það gagnsætt á íslensku. 
10 Þýð.: Hér vísar Kristeva í fræði Marx og Engels (sbr. einnig aths. í ensku þýð.): „Tungumálið er jafngamalt vitundinni. Vitund 

mín er ekki til gagnvart öðrum og heldur ekki gagnvart sjálfum mér fyrr en í tungumálinu, hinni virku, raunverulegu vitund.“ 
Karl Marx og Friedrich Engels: Die deutsche Ideologie, ísl. þýð. Gests Guðmundssonar: Þýska hugmyndafræðin, Mál og menning, 
1983, bls. 27. Franska þýðingin (í Études philosophiques, Ed. socialies, 1961, bls. 79) sem Kristeva vitnar til er villandi því þar 
segir að tungumálið sé vitundin: „... la langage est la conscience réelle ...“. 

11 Þýð.: fr. „articler“, í merkingunni „að tjá með töluðu máli“, „koma í málhljóð“. Nafnorðin eru: „articulation“ og „framburður“. 
12 Ég mun hér aðeins tæpa á fáum hugmyndum Bakhtins að svo miklu leyti sem þær eiga skylt við hugmyndir Ferdinands de 

Saussure („Anagrammes“ í Mercure de France, feb. 1964 [sjá einnig Jean Starobinski: Les Mots sous les mots, Gallimard, Paris 
1971]) og ýta undir ný viðhorf gagnvart bókmenntatextum. 

13 Þýð.: fr. „intersubjectivité“, þ.e. huglæg tengsl milli fólks. 
14 Þýð.: fr. „intertextualité“. Sjá Juliu Kristevu: La Révolution du langage poétique ( Ed. du Seuil, París 1974) bls. 59-60. E. þýð. 

Margaret Waller, Revolution in Poetic Language, Columbia University Press, New York, 1984, sjá einkum bls. 59-60. 



tvíbentra þátta. Verkefni bókmenntafræðilegrar táknfræði er þar af leiðandi það að finna önnur form sem 
samsvara ólíkum tengingarháttum orða (runa) innan hins tvíradda rýmis textanna. 

Til að lýsa sérlegri virkni orðanna innan ólíkra bókmenntagreina (eða texta) er því þörf á 
þvermálvísindalegum starfsaðferðum: í fyrsta lagi skilningi á því að bókmenntagreinar eru ófullkomin 
táknfræðileg kerfi þar sem „merkingin er undir tungu-málinu en aldrei utan þess“; og í öðru lagi að finna 
tengsl milli stærri eininga orðræðunnar, setninga, andsvara, samræðna o.s.frv. - ekki endilega á grundvelli 
mállegra lfkana - sem réttlættar væru með lögmáli um merkingarfræðilegt þan. Við gætum þar með sett fram 
og lýst þeirri tilgátu að öll þróun bókmenntagreina sé dulvituð birtingarmynd mállegra formgerða á hinum ólíku 
stigum. Tvíröddun málsins birtist ekki hvað síst í skáldsögunni.15 

 
Orð og tvíröddun 
Rússneskir formstefnumenn voru mjög uppteknir af „tvíröddun tungumálsins“. Þeir héldu því fram að 
tvíröddun væri einkenni á mállegum samskiptum16 og litu svo á að einræðan sem frummynd venjulegs 
máls,17 kæmi á eftir tvíröddun. Sumir þeirra gerðu greinarmun á einradda orðræðu sem „jafngildi 
sálarástands“18 og frásögn sem „listrænni eftirlíkingu einradda orðræðu“.19 Hin fræga rannsókn Borisar 
Eikhenbaum á „Frakkanum“ eftir Gogol20 byggist á svipuðum hugmyndum. Eikhenbaum kemst að raun 
um að texti Gogols skírskoti til talaðs forms frásagnar og mállegra einkenna hennar (hljómfalls, 
setningagerðar munnlegrar orðræðu, viðeigandi orðaforða o.s.frv.). Hann stillir þannig upp tveimur gerðum 
frásagna, beinni og óbeinni, og rannsakar tengslin á milli þeirra, en virðist ekki átta sig á því að áður en 
höfundur frásagnarinnar skírskotar til munnlegrar orðræðu þá skírskotar hann í flestum tilvikum til orðræðu 
annars, sem skipar hærri sess en hin munnlega (því að þessi annar ber uppi munnlega orðræðu).21 

Fyrir Bakhtin hefur greinarmunurinn á tvíröddun og einröddun miklu meiri þýðingu en þá hlutstæðu 
merkingu sem rússnesku formstefnumennirnir lögðu í hann. Hann samsvarar ekki aðgreiningunni 
beint/óbeint (einröddun/tvíröddun) í frásögnum eða leikritum. Fyrir Bakhtin getur samræða (tvíröddun) 
verið einradda og það sem kallað er einræða er oft tvíradda. Hjá honum vísa slík hugtök til mállegrar 
grunngerðar er rannsaka verður frá sjónarhorni táknfræði bókmenntalegra texta sem getur hvorki byggst á 
málvísindalegum aðferðum né rökfræðilegum forsendum, heldur verður að þróa hana út frá hvoru tveggja. 

 
Málvísindi rannsaka tunguna sjálfa, sérlega rökvísi hennar og þær einingar hennar sem gera tvíradda 
samskipti möguleg, en þau vísindi gera þessi tvíradda tengsl að sértekningu [...] Hin tvíradda tengsl verða 
ekki lengur smættuð niður í tengsl rökvísi og merkingar sem sín á milli eru svipt tvíradda eðli. Þau þurfa 
að klæðast orðum, verða að framsögnum, tjáningu í orðum, afstöðu margvíslegra sjálfsvera til að hin 

                                            
15 Þegar formgerðarleg merkingarfræði vísar til mállegrar undirstöðu orðræðunnar, bendir hún í raun á að „litið er á þanda runu 

sem jafngildi setningafræðilega einfaldari samskipta“ og skilgreinir þan sem „einn mikilvægasta þáttinn í virkni náttúrulegra 
tungumála“. A.J. Greimas í Sémantique structurale, Larousse, París 1966, bls. 72. Í mínum huga er hugmyndin um þan því 
fræðileg grundvallarregla sem heimilar mér að rannsaka í formgerð bókmenntategunda birtingu (þan) formgerða sem eru 
innbyggðar í tungumálið. 

16 E.F. Boudé: K istorii velikoruskix govorov [Drög að sögu stór-rússneskra mállýskna], Kazan, 1869. 
17 L.V. Czerba: Vostotchnolujickoie narechie [Loujika-mállýskan í austri], Pétursborg, 1915. 
18 V.V. Vinogradov: „O dialoguicheskoi recthi“ [Um tvíradda orðræðu], í Ruskaja retch, 1, bls. 144. 
19 V.V. Vinogradov: Poetika [Skáldskaparfræði], Nauka, Moskvu 1926, bls. 33. 
20 Þýð.: Hér á Kristeva líklega við „Kak sledana „Shinel" Gogolya" [Hvernig „Frakki" Gogols var gerður], í Poetika, Sborniki poetoríi 

poetichskovo yazyka, Pétursborg, 1919. 
21 Það sem menn þrjóskast við að kalla „innra eintal“ virðist vera síðasta hálmstrá heillar siðmenningar til að upplifa sig sem 

sjálfsmynd, sem skipulagða óreiðu og loks sem óþekkjanleika. Samt er þetta „eintal“ líklega aðeins til í textum sem þykjast 
endurskapa hinn svokallaða efnislega veruleika í „orðaflaumi“. „Innlönd“ hins vestræna manns eru þannig takmörkuð 
bókmenntaleg tilbrigði (játningaform, samfelld sálræn ræða, ósjálfráð skrif). Því má segja að hin „kóperníska“ bylting Freuds 
(uppgötvunin á klofningi sjálfsverunnar) hafi bundið enda á tálsýnina um innri rödd með því að setja þau grundvallarlögmál 
sem stjórna róttækri tjáningu sjálfsverunnar í samband við og inn í tungumálið. 



tvíradda tengsl fái birst [...] Tvíradda tengsl eru aldeilis útilokuð án tengsla rökvísi og merkingar, en 
verða þó ekki smættuð í þau, því þau hafa sína sérstöðu.22 

 
Bakhtin heldur staðfastlega fram muninum á tvíradda tengslum og sérstökum mállegum venslum, en 

leggur um leið áherslu á að þau sem mynda frásögn (til dæmis höfundur/sögupersóna, en við þau má bæta 
tengslum sjálfsveru framsagnarinnar og sjálfsveru segðarinnar23) eru möguleg vegna þess að tvíröddun er 
innbyggð í sjálft tungumálið. Án þess að útskýra nákvæmlega í hverju þessi tvöfeldni tungumálsins er fólgin 
heldur hann því engu að síður fram að „tvíröddun sé eini vettvangurinn þar sem tungumálið fái lifað.“ Nú 
á dögum má sjá tvíradda tengsl á nokkrum plönum tungumálsins: í fyrsta lagi innan hinnar samtvinnuðu 
tvenndar tungu/tals:24 í öðru lagi í hvoru kerfi um sig, annað hvort mngunni (sem félagslegum, einradda 
samningum er líkjast kerfi gagnvirkra gilda sem komast aðeins á í tvíröddun við annan) eða talinu (sem er í 
eðli sínu „samtvinnað“, ekki sem hrein sköpun, heldur einstaklingsbundin myndun sem byggir á því að 
skiptast á táknum). Á enn öðru plani (sem mætti líkja við tvíbent rými skáldsögunnar), hefur þessari 
„tvöfeldni tungumálsins“ verið lýst sem raðkvæmri25 (og birtist þá í merkingaryfirgripi, nálægð og með 
nafnskiptum) og kerfislegri26 (er birtist í tengslum, fjarveru og með myndhverfing-um). Mikilvægt er að 
beita málvísindunum til greiningar á tvíradda víxlverkun milli þessara tveggja ása tungumálsins því hún 
liggur tvíbendni skáldsögunnar til grundvallar. Við skyldum einnig veita athygli hinum tvöföldu 
formgerðum Jakobsons og hvernig þær skarast í tengslum táknkerfis og boða27 þar eð þær skerpa nokkuð þá 
hugmynd Bakhtins að tvíröddun sé innbyggð í tungumálið. 

Orðræða Bakhtins vísar veginn til þess sem Emile Benveniste hefur í huga þegar hann talar um orðræðu, 
þ.e.a.s. „tungumálið eins og einstaklingurinn tileinkar sér það og beitir því“,28 eða svo notuð séu orð Bakhtins 
um þetta atriði: 

 
Til að samband merkingar og rökvísi verði tvíradda, þarf það að líkamnast, þ.e.a.s. komast á annað 
tilverustig: verða orðræða, þ.e.a.s. segð, og öðlast höfund, þ.e.a.s. sjálfsveru segðarinnar.29 

                                            
22 M. Bakhtin: Problemni poetiki Dostojevskovo; sjá: Problems of Dostoevsky's Poetics, bls. 183, (sbr. 1. nmgr. bls. 93), en sú þýðing 

og hin franska útgáfa Kristevu eru þó langt í frá samhljóma. 
23 Þýð.: „Segð“ (fr. énoncé; e. utterance) er orð (fleiri eða færri) sem sögð eru í röð án sérstaks tillits til merkingar, með málhvíld á 

undan og eftir. „Framsögnin“ (fr. énonciation; e. enunciation) vísar til þess að segja, sjálfrar athafnarinnar að segja (e-ð fram). 
Hér á eftir tengir Kristeva framsögnina reyndar við táknmyndina (það að „segja fram“ við það að „tákna“) en segðina við 
táknmiðið (það „sagða“ við það „táknaða“). Þótt varhugavert sé að einfalda má skerpa greinarmuninn á sjálfsveru 
framsagnarinnar og sjálfsveru segðarinnar með „atburði" leikhússins þar sem leikarinn „segir fram“ orð „leikpersónunnar“; 
leikarinn mætti þá teljast sjálfsvera framsagnarinnar en persónan sjálfsvera segðarinnar. (Segi leikarinn setninguna „ég er að 
Ijúga“ myndast óhjákvæmilega togstreita milli þessara tveggja sjálfsvera.) Í frásögnum gæti munurinn birst í því t.d. sem 
sögupersónur segja (framsögn) og textanum sem slíkum (segðin af hálfu sögumanns eða söguhöfundar). Málið er þó aldrei alveg 
svona einfalt eða gagnsætt, hvorki í leikritum, prósa-skáldskap né veruleikanum; sbr. einnig t.d. Roland Barthes: „Dauði 
höfundarins“ hér í þessu riti. 

24 Þýð.: fr. „langue“ og „parole“, rótgróin orð í frönsku talmáli en sértæk táknfræðileg skilgreining er komin frá Ferdinand de 
Saussure. Í „Bókmenntir og bókmenntatúlkun“ gerir Vésteinn Ólason svofellda grein fyrir þessari tvennd hans: „Saussure gerði 
skarpan greinarmun á einstakri beitingu málsins í tali eða texta og því kerfi eða þeim kerfum sem gera verður ráð fyrir til þess að 
einstök orðræða (tal eða texti) verði skiljanleg. Málkerfið taldi hann hið eiginlega viðfangsefni málvísindanna, en með málkerfinu 
átti hann við hljóðreglur, mál-(fræði)reglur og orðaforða sem einstaklingur hefur öðlast og eru undirstaða þess að hann getur 
talað eða skilið.“ (Mál og túlkun, Páll Skúlason annaðist útgáfuna, Hið íslenzka bókmenntafélag, Rvík, 1981, bls. 108.) Í íslenskri 
bókmenntaumræðu er „orðræða“ einnig oft notað yfir „discours“ og því nauðsynlegt hér að stokka það upp; þar af leiðandi mun 
ég nota „orðræða“ yfir „discours“, „tal“ yfir „parole“ en „tunga“ fyrir „langue“; ég vil um leið þakka Þór Stefánssyni fyrir 
þýðinguna „tunga“ og „tal“. 

25 Þýð.: fr. „syntagmatique“, frá Saussure; lýtur að röðun orða í setningar. 
26 Þýð.: fr. „systématique“, frá Saussure; lýtur að orðasafni og reglukerfi tungumálsins. 
27 R. Jakobson: Essais de linguistique générale, 9. k. Þýð.: sjá e. útg. „Shifters, verbal categories and the Russian verb“, í Selected 

Writings II, Mouton, Haag 1971, bls. 130-147. 
28 Þýð.: Sjá safn ritgerða hans í samantekt og enskri þýðingu Mary Elizabeth Meek: Problems in General Linguistics, University of 

Miami Press, Coral Gables 1966. 
29 Þýð.: M. Bakhtin: Problemi poetiki Dostoievskovo. Sbr: Problems of Dostoevsky's Poetics, bls. 183. 



 
En fyrir Bakhtin, sem á rætur að rekja til Rússlands byltinganna, gagnsýrt af félagslegum vandamálum, er 
tvíröddun þó ekki aðeins tungumál sem sjálfsvera tileinkar sér; hún er miklu fremur skrif þar sem maður les 
annan (án nokkurrar tilvísunar til Freuds). Tvíröddun Bakhtins lítur á skrif bæði sem sjálfshyggju og 
samskipti, eða nánar tiltekið, sem textatengsl. Andspænis þessari tvíröddun máist hugmyndin um 
„persónulega sjálfsveru skrifanna“ og víkur fyrir hugmyndinni um „tvíbendni skrifanna“. 

 
Tvíbendni 
Hugtakið „tvíbendni“ felur í sér að sagan (samfélagið) er sett í texta og þessi texti í söguna, en fyrir 
ritsmiðnum er þetta eitt og hið sama. Þegar Bakhtin talar um „tvo stíga sem renna saman í frá-sögninni“ 
lítur hann á skrif sem lestur á eldri bókmenntaheildum, en textann sem upptöku á og andsvar við öðrum 
texta (hann rannsakar margradda skáldsöguna sem upptöku á karnivalinu, en einradda skáldsöguna sem 
bælingu á þessari bókmenntalegu formgerð er hann kallar „menippíska“ vegna tvíröddunar hennar). Frá 
þessu sjónarhorni ná málvísindin ein og sér ekki yfir texta. Bakhtin taldi brýnt að þróa fræði er hann kallar 
þvermálvísindaleg, sem út frá tvíröddun tungumálsins gætu veitt skilning á tengsl-um milli texta, tengslum 
sem 19. öldin kallaði „þjóðfélagslegt gildi“ eða siðferðilegan „boðskap“ í bókmenntum. Lautréamont vildi 
skrifa til að gefast æðra siðgæði á vald. í skrifum hans kemur þetta siðgæði fram sem tvíbendni textans: Söngur 
Maldorors og Ljóð hans eru samfelld tvíröddun við fyrri bókmenntaheild, stöðug ögrun við fyrri skrif. f ljós 
kemur að tvíröddun og tvíbendni eru eina aðferðin sem leyfir ritsmiðnum að ganga inn í söguna og iðka um 
leið tvíbent siðferði, þar sem neitun fær form staðhæfingar. 

Af tvíröddun og tvíbendni leiðir sú mikilvæga niðurstaða að í innra rými textans og jafnvel í rými textanna 
sé skáldskaparmálið „tvöfalt“. Hið skáldlega paragram sem Saussure talar um („Anagröm“)30 nær frá núll til 
tveir; stærðin „einn“ (skilgreiningin, „sannleikurinn“) er ekki til á þessu sviði. Þetta þýðir að hvorki 
skilgreiningu, afmörkun, tákninu „=“ né sjálfri hugmyndinni tákn, sem gerir ráð fyrir lóðréttri (stigveldis-) 
skiptingu milli tákn-myndar og táknmiðs, verður beitt á skáldskaparmálið sem er rað-tvenndir og 
samtengingar án enda. 

Hugmyndin um tákn (táknmynd-táknmið), sem er afurð vísindalegrar sér-tekningar (samsemd – efni – 
orsök – tilgangur, þ.e. bygging setningar í indó-evrópskum málum), gefur til kynna bæði lóðrétta og 
stigveldaða, línulega skiptingu. Hugmyndin um tvöfeldni, sem er árangur umhugsunar um skáldskaparlegt 
(ekki vísindalegt) mál, felur í sér rýmissýn og það að koma á gagnkvæmum tengslum í bókmenntalegum 
(mállegum) runum. í þessu felst að minnsta eining í skáldskaparmálinu er að minnsta kosti tvöföld (ekki á 
sama hátt og tvenndin táknmynd/táknmið heldur í merkingunni einn og annar), en þetta vekur þá hugmynd 
að skáldskaparmálið verki sem lagskipt líkan þar sem hver „eining“ (nú er ekki lengur hægt að nota þetta orð 
nema innan gæsalappa þar eð hver eining er tvöföld) virkar eins og fjölskilgreindur tindur. Það tvöfalda væri 
minnsta runa í paragrammatískri táknfræði sem væri þróuð út frá starfi Saussures (í Anagrammes) og 
Bakhtins. 

Í stað þess að leiða þessar vangaveltur að niðurstöðu skulum við huga nánar að einni afleiðingu þeirra: 
ekkert rökfræðikerfi sem byggt er á rununni núll-einn (satt-rangt, neind-táknun) er fært um að gera grein 
fyrir virkni skáldskaparmálsins. 

Aðferð vísindanna er í rauninni rökfræðileg aðferð er grund-vallast á hinni grísku (indóevrópsku) 
setningu, sem er uppbyggð sem frumlag-umsögn og leiðir af samsömun, skilgreiningu og orsakatengslum. 
Nútímarökfræði þeirra Gottlobs Frege og Giuseppes Peano, jafnt sem Jans Lukasiewicz, Roberts Acker-
mann og Alonzos Church, sem þróast út frá 0-1 runu, eins og hjá George Boole, en út frá mengjafræði gefur 
hann henni fasta mynd sem er meira í ætt við virkni tungumálsins, er gagnslaus á sviði skáldskaparmálsins 
sem takmarkast ekki af 1 (einum). 

Skáldskaparmálinu verður því ekki gefin föst mynd með þeim aðferðum rökfræði (og vísinda) sem nú 
eru til án þess að afbaka það. Bókmenntalega táknfræði verður því að þróa á grundvelli skáldskaparlegrar 
                                            
30  Þýð.: Sjá Jean Starobinski: Les mots sous les mots: Les Anagrammes de Ferdinand de Saussure, París 1971; sjá einnig nmgr. 2, bls. 

93-4 hér að framan. 



rökvísi en þar nær hugtakið vald samfellunnar yfir bilið 0-2; samfella þar sem 0 hefur merkingu og mörk 1 
eru skilyrðislaust yfirstigin. 

Innan þessa „valds samfellunnar“ frá 0 til hinnar sérlegu tvö-földunar skáldskaparins er eftirtektarvert að 
mállegt, sálrænt og félagslegt „bann“ er lagt á 1 (Guð, lögin, skilgreininguna) og að eina máliðjan sem „kemst 
undan“ þessu banni er skáldskaparleg orðræða. Það er engin tilviljun að ábendingarnar um að aristótel-ískri 
rökfræði verði ekki beitt á tungumálið skuli koma annars vegar frá kínverska 20. aldar heimspekingnum 
Chang Tung-Sun sem lagði málvísindum til annað sjónarhorn (þ.e. myndletursins31) þar sem í stað Guðs 
má sjá „tvíröddun“ jins og jans opinberast, og hms vegar frá Bakhtin sem reyndi að ganga Iengra en 
formstefnumennirnir með dýnamískri kenningasmíð í byltingar-kenndu samfélagi. Orðræða frásagnarinnar, 
sem Bakhtin líkir við epíska orðræðu, er fyrir honum bann, „einröddun“, undirskipun við regluna 1, við 
Guð. Þar af leiðandi er epík trúarleg, guðfræðileg og sérhver „raunsæisleg“ frásögn sem lýtur 0-1 rökvísinni 
er kreddukennd. Raunsæja skáldsagan, sem Bakhtin kallar einradda (Tolstoj), þróast gjarnan innan þessa 
rýmis. Raunsæislegar lýsingar, skilgreining á „persónuleika“, „persónu“-sköpun, og þróun „sjálfsveru“ – allir 
þessir lýsandi frásagnarþættir heyra undir 0-1 bilið og eru því einradda. Eina orðræðan þar sem hin 
skáldskaparlega 0-2 rökvísi kemur fyllilega fram væri sú karnivalíska; með því að taka upp rökvísi draumsins 
brýtur hún gegn reglukerfi málsins og siðgæði samfélagsins. 

Þetta „brot“ gegn reglukerfi málsins (rökvísinnar, samfélagsins) í karnivalinu væri óhugsandi og virkaði 
ekki nema vegna þess að það setur sér önnur lög. Tvíröddun er ekki „frelsi til að segja hvað sem er“, heldur 
dramatískt „spaug“ (Lautréamont), önnur forsögn en núllsins. Rétt er að leggja sérstaka áherslu á þessa 
sérstöðu tvíröddunar sem brot er setur sjálfu sér lög til að greina hana á afgerandi og ótvíræðan hátt frá 
gervibroti er kemur fram í vissum „erótískum“ nútímabókmenntum og skopstælingum. Þessar bók-menntir 
þykjast vera „fjöllyndar“ og „ósiðsamar“, og telja starfsvettvang sinn lög sem gera ráð fyrir að vera brotin. Þær 
eru þannig uppbót fyrir einröddunina, færa ekki til 0-1 bilið og eiga ekkert skylt við uppbyggingu 
tvíröddunarinnar sem felur í sér niðurrif hins staðlaða sem og tengsl milli sættanlegra andstæðna. 

Sú skáldsaga sem hefur að geyma karnivalíska formgerð er kölluð margradda. Meðal þeirra dæma sem 
Bakhtin tekur má nefna Rabelais, Swift og Dostojevskíj. Við þetta má bæta „módernískum“ skáldsögum 20. 
aldar – Joyce, Proust, Kafka – en þá verður jafnframt að taka það fram að móderníska margradda skáldsagan 
sker sig skýrt frá tvíradda sögum fyrri tíma þótt hún sé hliðstæð þeim hvað einröddun varðar. Skil urðu við 
lok 19. aldar, því að tvíröddunin hjá Rabelais, Swift og Dostojevskíj er á sviði hins skáldaða og lýsandi, en 
margradda skáldsaga okkar aldar er hins vegar orðin „ólæsileg“ (foyce) og gerist innan tungumálsins (Proust, 
Kafka). Frá og með þeirri stundu (þessum skilum sem eru ekki aðeins bókmenntaleg, heldur einnig 
samfélagsleg, pólitísk og heimspekileg) eru textatengsl (textatengd tvíröddun) orðin að viðfangsefni sem slík. 
Kenning Bakhtins (jafnt sem kenning Saussures um „Anagröm“) á sínar sögulegu rætur í þessum skilum: 
hann uppgötvaði textalega tvíröddun í skrifum Majakovskýs, Khlebnikovs og Andrejs Bélyj (svo nefndir séu 
fáeinir þeirra ritsmiða byltingarinnar sem mörkuðu spor sín í þessi skrifrænu skil), en yfirfærði kenninguna 
síðan á bókmenntasöguna, sem lögmál alls umróts og ögrandi sköpunar. 

Sem merkingarfræðilegt viðfangsefni vísar þetta hugtak Bakhtins, tvíröddun, því til tvöföldunarinnar, 
tungumálsins og annarrar rökvísi. Með þessu hugtaki, sem bókmenntaleg táknfræði getur tileinkað sér, er 
hægt að nálgast skáldskapartexta á nýjan hátt. Rökvísin sem „tvíröddunin“ felur í sér er í senn: 1) Rökvísi 
fjarlægðar og tengsla milli hinna ólíku eininga í setningu eða frásagnar-formgerð sem benda til verðandi – 
andstætt sviði samfellu og efnis sem lúta rökvísi verunnar og myndu því kallast einradda. 2) Rökvísi 
hliðstæðna og sættanlegra andstæðna, andstætt sviði orsakalögmáls og afmarkandi samsömunar sem myndu 
kallast einradda. 3) Rökvísi hins „ofurendanlega“32, en það hugtak er fengið að láni frá Georg Cantor, en út 
frá „valdi samfellunnar“ (0-2) í skáldskaparmálinu innleiðir þessi rökvísi annað myndunar-lögmál, sem sé: 
skáldskaparleg runa er „umsvifalaust stærri“ (ekki afleidd með orsakalögmálinu) öllum fyrri runum í hinni 
aristótelísku keðju (vísindalegri, einradda eða frásagnarlegri). Hinu tvíbenta rými skáldsögunnar virðist 

                                            
31 Þýð.: fr. „ideogramme“, e. „ideographe“, sú „gerð myndleturs þar sem hver mynd stendur fyrir óhlutstætt hugtak eða hugmynd 

en er ekki takn fyrirbærisins sjálfs (t.d. gamall maður = elli).“ Sjá EÍ. 
32 Þýð.: fr. „transfini“, e. „transfinite“; hugtakið er þekkt úr stærðfræði; sbr. EÍ „transfinite“ = „meiri en nokkur stærð“. 



þannig stjórnað af tveimur myndunarlögmálum: einröddun (sérhver runa í röðinni er ákvörðuð af þeirri á 
undan) og tvíröddun (ofurendanlegar runur sem eru umsvifalaust stærri orsakakeðjunni á undan).33 

Tvíröddun kemur skýrast fram í formgerð karnivalísks tungu-máls þar sem táknleg tengsl og hliðstæður 
skipa hærri sess en samband efnis og orsakalögmáls. Hugtakinu tvíbendni mætti beita á umröðun hinna 
tveggja rýma sem sjást í formgerð skáld-sögunnar: a) tvíradda rýmis, og b) einradda rýmis. 

Hugmyndin um skáldskaparlegt tungumál sem tvíröddun og tvíbendni knýr Bakhtin til að endurmeta 
formgerð skáldsögunnar en það leiðir hann að flokkun frásagnarorða í tengslum við formgerðarflokkun 
orðræðunnar. 

 
Flokkun orða innan frásagnarinnar 
Samkvæmt Bakhtin má greina þrjá flokka orða innan frásagnarinnar:  

A) Beint orð sem vísar aftur til viðfangs síns um leið og það lætur í ljós æðsta stig merkingar af hálfu 
sjálfsveru orðræðunnar innan ramma samhengisins; þetta er orð höfundarins, orðið sem boðar og tjáir, 
sjálfmerkjandi34 orð sem veitir honum beinan, hlutlægan skilning. Það þekkir ekkert nema sjálft sig og 
viðfang sitt sem það leitast við að samsvara (það er „ómeðvitað“ um áhrif framandi orða). 

B) Viðfangsleitið orð er bein orðræða „sögupersóna“. Það hefur beina, hlutlæga merkingu en er ekki á 
sama plani og orðræða höfundarins, heldur í nokkurri fjarlægð frá henni. Það beinist að viðfangi sínu en er 
um leið viðfang hneigðar höfundarins. Það er framandi orð, og sem viðfang skilnings höfundar er það 
undirskipað orði frásagnarinnar. En hneigð höfundar til viðfangsleitna orðsins kemst ekki inn í það, hún 
tekur það sem heild án þess að breyta merkingarblæ þess eða hljómi; hún skipar þessu orði undir sitt eigið 
hlutverk án þess að kalla fram aðra merkingu. Með þessu móti verður (viðfangsleitna) orðið að viðfangi 
annars sjálfmerkj-andi orðs en er „ómeðvitað“ um það. Viðfangsleitna orðið er því ótvírætt eins og 
sjálfmerkjandi orðið. 

C) En höfundurinn getur einnig notfært sér orð annars, gefið því nýja merkingu en jafnframt haldið 
þeirri merkingu sem það þegar hefur. Árangurinn er sá að orðið fær tvær merkingar: það verður tvíbent. Þetta 
tvíbenta orð er því afleiðing af samspili tveggja táknkerfa. í þróun bókmenntagreinanna birtast tvíbent orð í 
hinu menippíska og hinu karnivalíska (nánar um það síðar). Samspil tveggja táknkerfa gerir textann 
afstæðan. Með listrænum stílbrögðum má skapa fjarlægð gagnvart orði annars, öfugt við eftirlíkingu (Bakhtin 
hefur þó fremur í huga endurtekningu) sem tekur fyrirmynd sína (það endurtekna) alvarlega, helgar sér hana 
og tileinkar án þess að gera hana afstæða. Þessi flokkur tvíbentra orða einkennist af því að höfundur hagnýtir 
sér tal annars í eigin tilgangi án þess að ganga gegn hugsun þess; hann fylgir stefnu þess um leið og hann 
gerir það afstætt. Þessu er ólíkt farið í næsta flokki tvíbentra orða, eins og skopstælingin sýnir vel. Þar leggur 
höfundur fram merkingu sem er andstæð merkingunni í orði annars. Hvað snertir þriðja flokk tvíbentra 
orða, en um hann er dulin innri deila gott dæmi, þá einkennist hann af virkum (þ.e.a.s. mótandi) áhrifum 
orða annars á orð höfundarins. Það er ritsmiðurinn sem „talar“ en framandi orðræðu verður sífellt vart í 
þessu tali sem hún afskræmir. Í þessum virka flokki tvíbentra orða eru það orð sögumanns sem táknbúa35 
orð annars. Dæmi um slíkt eru: sjálfsævisögur, ádeilujátningar, tvírödduð svör og dulbúin tvíröddun. 
Skáldsagan er eina bókmenntagreinin sem ræður yfir tvíbentum orðum; það er sérstakt einkenni á formgerð 
hennar. 
 

Innbyggð tvíröddun í sjálfmerkjandi eða sögulegum orðum 
Hugmyndin um ótvíræðni eða hlutlægni í einröddun og þeirri epík sem hún er löguð að, eða jafnvel í 
sjálfmerkjandi og viðfangsleitnum orðum, stenst ekki sálgreiningarlega eða merkingarfræðilega greiningu á 

                                            
33 Ég vil leggja á það áherslu að það hefur aðeins myndhverft gildi að innleiða hugtök úr mengjafræði í vangaveltur um 

skáldskaparmálið. Það er þó lögmætt vegna þess að þannig er hægt að sýna hliðstæðu milli sambands aristótelískrar rökfræði og 
skáldskaparlegrar rökvísi annars vegar og hins vegar sambands mögnunar og óendanleika. 

34 Þýð.: fr. „denotatif“, sem lýtur að sjálfmerkingu (merkingarkjarna, aðalmerkingu) orðs. 
35 Þýð.: fr. „représenter“; færa í búning tákna; no. eru „représentation“ og „táknbúningur“. 



tungumálinu. Tvíröddun og djúpformgerð orðræðunnar spanna það sama. Þrátt fyrir Bakhtin og Benveniste 
kemur tvíröddun á sviði hins sjálfmerkjandi orðs Bakhtins fram sem lögmál um alla framsögn, jafnvel á sviði 
„sögunnar“ hjá Benveniste, því eins og svið „orðræðunnar“ hjá honum, gerir sagan ráð fyrir því að 
málnotandinn grípi inn í frásögnina sem og að hún hneigist um leið að öðrum. Til að lýsa þessari innbyggðu 
tvíröddun í sjálfmerkjandi eða sögulegum orðum verðum við að leita til hinnar sálrænu hliðar skrifanna sem 
spora36 tvíröddunar við mann sjálfan (við annan), sem fjarlægðar höfundar frá sjálfum sér, sem klofning 
ritsmiðsins í sjálfsveru framsagnarinnar og sjálfsveru segðarinnar. 

Með því einu að segja frá ávarpar sjálfsvera frásagnarinnar annan og það er í tengslum við þennan annan 
sem frásögnin er byggð upp. (Á grundvelli þessara samskipta víxlar Francis Ponge á „ég hugsa, þess vegna er 
ég“ fyrir „ég tala og þú heyrir í mér, þess vegna erum við“ og gefur sér þannig tilfærslu frá hughyggju til 
tvíbendni.) Því má líta á frásögn, án tillits til sambandsins milli táknmyndar og táknmiðs, sem tvíröddun 
milli sjálfsveru frásagnarinnar (S) og móttakandans (M), þ.e. annars. Þessi móttakandi er einfaldlega sjálfsvera 
lestrarins og stendur fyrir einingu sem leitar í tvær áttir: hann er táknmynd í tengslum sínum við textann og 
táknmið í tengslum sjálfsveru frásagnarinnar við móttakandann. Hann er þannig tvennd (M1 og M2) en í 
innbyrðis samskiptum þeirra myndast reglukerfi. Sjálfsvera frásagnarinnar (S) er hrifin með og þannig 
smættuð í kerfi, í ekki-persónu, í nafnleysi (höfundinn, sjálfsveru framsagnarinnar) sem er miðlað af 
honum/henni (sögupersónunni, sjálfsveru segðarinnar). Höfundurinn er þannig sjálfsvera frásagnarinnar sem 
hefur tekið hamskiptum við það að vera sjálfur hluti af frásagnarkerfinu; hann er hvorki enginn né sérhver, 
heldur möguleikinn á að umbreytast úr S í M, úr sögu í orðræðu og úr orðræðu í sögu. Hann verður 
nafnleysi, fjarvera, eyða og gerir með því formgerðinni sem slíkri kleift að vera til. Strax og sjálf frásögnin 
hefst, jafnskjótt og höfundurinn birtist, tökum við að upplifa tóm. Okkur birtast einnig vandamál dauða, 
fæðingar og kynlífs þegar bókmenntirnar ber að því viðkvæma atriði að skrif afhjúpi málleg kerfi í formgerð 
frásagnarinnar (bókmenntagreinanna). Af þessu nafnleysi, þessu núlli sem höfundurinn er staddur í, sprettur 
hann/hún sögupersónunnar sem á síðari stigum fær eiginnafn (N). í bókmenntatexta er 0 því ekki til; tómið 
víkur skyndilega fyrir „einum“ (honum/henni, eiginnafni) sem er í raun tveir (sjálfsvera og móttakandi). Það 
er móttakandinn, annar, birtingarmyndin (sem hefur að viðfangi sínu sjálfsveru frásagnarinnar og í senn 
táknbýr og er táknbúin) sem umbreytir sjálfsverunni í höfund (H), þ.e. sem sendir S í gegnum þetta stig 
núllsins, neitunarinnar, útskúfunarinnar sem býr höf-undinn til. Á þessu rápi milli sjálfsveru og annars, milli 
ritsmiðsins og lesanda er höfundurinn byggður upp sem táknmynd en textinn sem samræða (tvíröddun) 
þessara tveggja orðræðna. 

Myndun sögupersóna („persónuleika“) leyfir að sínu leyti greiningu S í Sd
37 (sjálfsveru framsagnarinnar) 

og Sð (sjálfsveru segðarinnar). 
Uppdráttur að þessari umbreytingu gæti litið svona út: 
 

S 
M 

H (núll)         hann/hún             N = Sd  
 S 

Sd 
Sð 

 

M1        M2 

   

 
Mynd 1 

 

                                            
36 Þýð.: fr. „trace“; hugtak frá Jacques Derrida, spannar merkingarsvið „leifa, menja, spora“ í eiginlegri og yfirfærðri merkingu. 
37 Þýð.: d og ð eru hér notuð fyrir táknmynd (d) og táknmið (ð). 



Þessi mynd tekur til formgerðar fornafnakerfisins38 sem sálgreinendur verða sífellt varir við í orðræðu hinna 
sálgreindu. 

 

ég 

hann/hún1  

hann/hún0  

(einhver) maður 
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Sd 
Sð 

 
Mynd 2 

 

Í tengslum Sd og Sð á plani textans (táknmyndarinnar) finnum við enn þessa tvíröddun sjálfsveru við 
móttakanda sem sérhver frásögn er byggð utan um. Í sambandi sínu við sjálfsveru framsagnarinnar leikur 
sjálfsvera segðarinnar hlutverk móttakandans í sambandi hans við sjálfsveruna; hún fellir sjálfsveru 
framsagnar-innar inn í kerfi skrifanna með því að senda hana í gegnum tómið. Mallarmé kallaði þennan 
gang mála „framsagnarlegt brotthvarf.“ 

Sjálfsvera segðarinnar bæði táknbýr sjálfsveru framsagnarinnar og er táknbúin sem viðfang þeirrar 
síðarnefndu. Það má því skipta á hinni fyrrnefndu fyrir nafnleysi höfundar og það er þessi tilkoma hins 
tvöfalda frá núlli að telja sem er í reynd sögupersónan (persónuleikinn). Hún er „tvírödduð“, bæði S og M 
dyljast undir grímu hennar. 

Ferlið sem ég hef hér lýst með því að etja saman frásögn og skáldsögu afnemur nú aðgreininguna milli 
táknmyndar og táknmiðs og gerir þessi hugtök gagnslaus í bókmenntalegu starfi sem á sér einungis stað í 
tvíradda táknmynd(um). „Táknmyndin táknbýr efnivið í aðra táknmynd“ (Lacan).39 

Frásögninni er því ávallt gefið tvíradda mynstur af móttakandanum sem þessi frásögn vísar til. Sérhver 
frásögn, að meðtalinni sögunni og vísindum, felur í sér þessa tvíradda tvennd sem sögumaður myndar með 
öðrum og kemur fram í tvíradda sambandi Sd við Sð þar sem Sd og Sð skiptast á um að vera í hlutverki 
táknmyndar og táknmiðs en eru einungis umröðunarleikur tveggja táknmynda. 

Það er þó aðeins fyrir atbeina tiltekinna frásagnarformgerða sem þessi tvíröddun, þetta tak á tákninu sem 
tvöföldu og þessi tvíbendni skrifanna birtast í sjálfu skipulagi orðræðunnar (skáldskaparins) á plani tjáningar 
í textum (bókmenntunum). 
Drög að formgerðarflokkun orðræðna 
Dýnamísk greining á textum leiðir til endurflokkunar á bók-menntagreinum: sú róttækni sem Bakhtin beitti 
við þetta starf er okkur hvatning til hins sama við þróun á formgerðarflokkun orðræðnanna. 

Eins og formstefnumenn notuðu orðið frásögn er það of margrætt til að ná yfir þær bókmenntagreinar 
sem því er ætlað að taka til. Það má greina að minnsta kosti tvö afbrigði. 

Annars vegar einradda orðræðu sem inniheldur: 1) þá gerð er felur í sér lýsingar og (epíska) frásögn; 2) 
sögulega orðræðu; 3) vísindalega orðræðu. í þeim öllum tekur sjálfsveran að sér hlutverk 1 (Guðs) og gengst 

                                            
38 Sbr. Luce Irigaray: „Communication linguistique et communication spéculaire", í Cahiers pour l'analyse, nr. 3, maí 1966, bls. 

39-55. 
39 Þýð.: fr.: „Le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant“; „sujet“ þýðir einnig „sjálfsvera“. Í kaflanum „Subversion du 

sujet et dialectique du désir dans l'inconscient freudien“, í Écrits, Éditions du Seuil, París, 1966, bls. 819 (upphafl. erindi flutt 
við Royaumont 1960). Ensk þýð. Alan Sheridan, Écrits. A Selection, W.W. Norton & Co., New York og London, 1977, bls. 
316. Tilvitnunin er víða í textum Lacans, m.a. einnig í 16. kafla, „The Subject and the Other. Alienation“ í bók hans Four 
Fundamental Concepts of Psycho-Analysis, London, Hogarth Press og the Institute of Psychoanalysis, 1977, bls. 207; ensk þýð. 
Alan Sheridan á Le Séminaire de Jacques Lacan, XI, „Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse“, París, Éd. du Seuil, 
1973; einnig í ögn breyttri mynd t.d. í 17. kafla, „Of the Subject who is Suppossed to Know, of the first Dyad, and of the 
Good“ í sömu bók, bls. 236. 



honum þar með á vald; sú tvíröddun sem er innbyggð í allar orðræður er bæld með banni, með ritskoðun, 
svo að þessi orðræða neitar að líta í eigin barm (að ræða við sjálfa sig). Það að leggja fram líkön þessarar 
ritskoðunar væri að lýsa eðli munarins á tveimur orðræðum: þeirri epísku (sagnfræðinni og vísindunum) og 
þeirri menippísku (karnivalinu og skáldsögunni) sem brýtur bannið. Einradda orðræða svarar til kerfisáss 
tungu-málsins hjá Jakobson; en einnig hefur verið bent á hliðstæðu hans við málfræðilega fuilyrðingu og 
neitun. 

Hins vegar tvíradda orðræðu sem er: 1) hin karnivalíska, 2) hin menippíska, 3) (margradda) skáldsagan. 
Í formgerðum hennar lesa skrif önnur skrif, lesa sjálf sig og verða ril í eyðandi sköpun. 

 
Epísk einröddun 
Epíkin, sem fær formgerð að loknum samruna, gerir tvöfalt gildi orða ljóst á skeiðinu eftir samruna; hún er 
tal sjálfsveru („ég“) sem tungumálið, burðartæki hins hlutstæða og algilda, hins ein-staka og sameiginlega fer 
óhjákvæmilega um. En á epíska stiginu hefur mælandinn (sjálfsvera hins epíska verks) ekki yfir að ráða tali 
annars. Hinn tvíradda leikur málsins sem gagnkvæm tengsl tákna, hin tvíradda umröðun tveggja táknmynda 
fyrir eitt táknmið, á sér stað á plani frásagnarinnar (í sjálfmerkjandi orðum eða jafnvel í innri gerð textans) 
án þess að hann komi fram á plani tjáningar í textum eins og gerist í formgerð skáldsagna. Það er þessi háttur 
sem er að leik í epíkinni og er þá ekkert sagt um rannsóknarefni Bakhtins, tvíbenta orðið. Skipulagslögmál 
epískrar formgerðar eru því enn einradda. Tvíröddun tungumálsins birtist aðeins í grunngerð frásagnarinnar. 
Á plani sýnilegs skipulags textans (framsögn sögunnar eða framsögn orðræðunnar) er engin tvíröddun; þessi 
tvö horf framsagnarinnar takmarkast enn af hinu algera sjónarhorni sögumanns sem fellur saman við 
heildstæðni guðs eða samfélagsins. í epískri einröddun má finna þetta „yfirskilvitlega táknmið“ og þá 
„sjálfsnálægð“40 sem Jacques Derrida hefur dregið fram í dagsljósið. 

Þessi kerfisháttur tungumálsins (það sem Jakobson kallar líkindi) er ríkjandi í hinu epíska rými. Formgerð 
nafnskiptalegrar samfellu, sem einkennir raðkvæmni-ás tungumálsins, er þar fátíð. Vísanir og nafnskipti eru 
þar gjarnan sem mælskufræðileg stílbrögð, en ekki svo mjög til að setja fram skipulagslögmál 
formgerðarinnar. Epísk rökvísi leitar þess almenna út frá því einstaka; hún gerir þannig ráð fyrir stigveldi í 
formgerð efnisins; hún byggir þar af leiðandi á orsakalögmálinu og er því guðfræðileg: trú í eiginlegri 
merkingu þess orðs. 
 

Kamivalið eða samsvörun líkama-draums-formgerðar við mál-formgerð þrárinnar 
Karnivalísk formgerð er líkust sporum heimsmyndunarfræða sem sneiða hjá efni, orsakalögmáli eða 
sjálfsmynd nema í tengslum við heildina sem er aðeins til í sambandinu og fyrir það. Varðveisla þessara 
karnivalísku heimsmyndunarfræða er andguðfræðileg (sem þýðir þó ekki anddulspekileg) og stendur föstum 
rótum í alþýðumenningu. Þrátt fyrir afneitun og ofsóknir oft á tíðum hefur hún haldið velli alla sína tíð sem 
undirlag opinberrar menningar Vesturlanda og birtist helst í alþýðuleikjum, miðaldaleikritum og 
miðaldaprósa (skopsögum, rímuðum smásögum og söguljóðum um refinn Reinard41). Karnivalið er umfram 
allt tvíradda (samanstendur af fjarlægðum, tengslum, hliðstæðum og sættanlegum andstæðum). Það er 
sýning án sviðs; leikur en um leið starfi; táknmynd en um leið táknmið. Þ.e. tveir textar sem mætast að nýju, 
verða tvísaga og gera hvor annan afstæðan. Þátttakandi í karnivali er í senn leikari og áhorfandi; hann glatar 
einstaklings-vitund sinni til að fara í gegnum núllsvið hins karnivalíska starfa og klofnar í sjálfsveru 
sýningarinnar og viðfang leiksins. í karnivalinu er sjálfsveran gerð að engu: þar kemur formgerð höfundarins 
fram sem nafnleysi er skapar og sér sjálft sig skapað, sem sjálf og annar, sem maður og gríma. 
Díónýsosarhneigð Nietzsches mætti líkja við blygðunarleysi hins karnivalíska leiksviðs, sem tortímir guði til 

                                            
40 Þýð.: fr. „signifié transcendantal“ og „présence á soi“. Sbr. grein Derrida hér á eftir. 
41 Þýð.: Dýrasöguljóð frá miðöldum um refinn Reinard, en það nafn varð síðar algengt í evrópskri menningu sem nafn á refnum í 

dæmisögum og þjóðtrú (sbr. „Reynard“ í EÍ). Íslenska gerð þessarar sögu má finna í söguljóði Svarts Þórðarsonar á Hofstöðum, 
Skaufbalabálki, frá fimmtándu öld (sbr. Stefán Einarsson: Íslenzk bókmenntasaga 874-1960, Snæbjörn Jónsson & Co hf, Rvík 
1961, bls. 110 og 118). 



að koma á eigin lögum tvíröddunar. f karnivalinu birtist formgerð djúphugsaðrar bókmenntasköpunar en 
um leið dregur það óhjákvæmilega fram í dagsljósið það dulvitaða sem býr undir þessari formgerð: kynlíf og 
dauða. Tvíröddun milli þeirra kemst á og af henni spretta formgerðartvenndir karnivalsins: hátt og lágt, 
fæðing og kvöl, fæða og úrgangur, lof og last, hlátur og grátur. 

Endurtekningar, „samhengislausar“ staðhæfingar (sem eru þó „rökréttar“ í óendanlegu rými) og 
sættanlegar andstæður sem verka eins og tóm mengi eða sundurlaus heild – svo nefnd séu nokkur þeirra 
mynstra sem karnivalísku tungumáli eru eiginleg - geta af sér greinilegri tvíröddun en kemst á í nokkurri 
annarri orðræðu. Karnivalið véfengir lög tungumálsins sem byggja á 0–1 bilinu og véfengir um leið Guð, 
vald og lög samfélagsins; uppreist þess helst í hendur við tvíröddun þess: vegna þessarar kollvarpandi orðræðu 
er ósköp eðlilegt að í samfélagi okkar sé merking orðsins „karnival“ orðin mjög niðrandi og nær eingöngu 
tengd skrípalátum. 

Vettvangur karnivalsins þar sem ekkert leiksvið er til, enginn „salur“, er þannig bæði svið og líf, leikur og 
draumur, orðræða og sýning. Samtímis er hann eina rýmið þar sem tungumálið losnar undan því línulega 
(lögunum) til að lifa í þremur víddum sem leiklist. í enn dýpri merkingu þýðir þetta einnig hið þveröfuga: 
að leiklistin komi sér fyrir í tungumálinu. Þannig birtist mikilvægt lögmál: sérhver skáldleg orðræða er 
leikgerð, leikræn umröðun orða (í stærðfræðilegri merkingu). í orðræðu karnivalsins kemur fram sú 
staðreynd að „hún vekur sömu hughrif og reikult leikverk“ (Mallarmé). Sá vettvangur sem ber þessi einkenni 
væri eina víddin þar sem „leikhús væri það að lesa bók á meðan hún er skrifuð“. Með öðrum orðum va»ri 
þessi vettvangur eini staðurinn þar sem orðræða næði „mögulegum óendanleika“ (svo notuð séu orð Davids 
Hilbert), þar sem bönnin (táknbúningurinn, „einröddunin“) og brotin á þeim (draumurinn, líkaminn, 
„tvíröddunin“) koma samtímis fram. Þessi karnivalíska hefð var tekin upp í menippísku42 og notuð í 
margradda skáldsögunni. 

Á þessum altæka vettvangi karnivalsins skopstælir tungumálið sjálft sig og gerir sig afstætt, hafnar 
táknbúningseðli sínu (og vekur með því hlátur) án þess þó að losna undan því. Raðkvæmniás tungumálsins 
kemur fram í þessu rými og með tvíröddun við kerfisásinn myndar hann hina tvíbentu formgerð sem 
karnivalið arfleiðir skáldsöguna að. Þessi gallaða (ég á við tvíbenta) formgerð karnivalsins, í senn táknbýr og 
andtáknbýr, er bæði andkristin og andskynsamleg. Allar merkustu margradda skáldsögurnar erfa þessa 
menippísku, karnivalísku formgerð (Rabelais, Cervantes, Swift, Sade, Balzac, Lautréamont, Dostojevskíj, 
Joyce, Kafka). Saga menippísku skáldsögunnar er einnig saga baráttunnar gegn kristindómi og myndum 
hans; þ.e.a.s. rannsókn á tungumálinu (kynlífi og dauða), vígsla tvíbendninnar og „lastanna“. 

Orðið „karnivalískur“ býður upp á margræðni sem rétt er að varast. f samfélagi nútímans ber það yfirleitt 
með sér skopstælingu og þar með styrkingu laganna; fólk hneigist til að dylja hina leikrænu hlið karnivalsins 
(þá mannskæðu, blygðunarlausu og byltingarkenndu í merkingunni rökfræðileg umbreyting) sem Bakhtin 
lagði réttilega áherslu á og veitti eftirtekt bæði í menippísku og hjá Dostojevskíj. Hlátur karnivalsins er ekki 
einungis skopstæling, hann er jafn skoplegur og hann er harmrænn; hann er hvort tveggja í senn, það mætti 
segja að hann væri alvarlegur og aðeins þess vegna er vettvangur hans hvorki vettvangur laganna né 
skopstælingarinnar heldur vettvangur síns annars. Í módernískum skrifum er að finna mörg skínandi dæmi 
um þennan altæka vettvang sem er bæði lögin og annar, þar sem hláturinn er þaggaður niður af því hann er 
ekki skopstæling heldur morð og bylting (Antonin Artaud). 

Epík og það karnivalíska eru líklega þeir tveir straumar sem mest hafa mótað hina evrópsku frásögn, það 
fer eftir tímabilum og höfundum hvort er hinu yfirsterkara. Hina alþýðlegu hefð karnivalsins má jafnvel sjá 
í persónulegum bókmenntum síðari hluta fornaldar og hún hefur allt fram á okkar daga verið lifandi 
uppspretta sem örvar bókmenntalega hugsun og beinir henni í nýjar áttir. 

Mannhyggja fornaldar átti þátt í að leysa upp hina epísku einröddun, sem er þó haldið vel saman af talinu 
og tjáð annars vegar af ræðumönnum, mælskumönnum og stjórnmálamönnum og hins vegar í harmleiknum 
og epískum verkum. Áður en önnur einröddun náði að festa rætur (með sigri formlegrar rökvísi, kristindómi 

                                            
42 Þýð.: fr. „la menippée“; no. „menippíska(n)“ dregið af Menippusi frá Gadara. Orðmyndin á rætur í íslenskri hefð, sbr. t.d. 

„kiljanska“. 
 



og mannhyggju endurreisnarinnar43) ól síðfornöldin af sér tvær bókmenntagreinar sem afhjúpa tvíröddun 
tungumálsins en með því að hreiðra um sig í afkvæmi karnivalsins komu þær af stað gerjun evrópsku 
skáldsögunnar. Þær eru sókratískar samræður og menippíska. 

 
Sókratískar samræður, eða tvíröddun sem útþurrkun persónunnar 
Sókratískar samræður voru útbreiddar í fornöld: Platón, Xenofón, Antisþenes, Aiskínes, Faidon, Evklídes og 
fleiri voru snjallir í þeirri grein (aðeins samræður Platóns og Xenofóns hafa varðveist). Þær eru alþýðlegar og 
karnivalískar fremur en mælskufræðilegar. Þær voru í upphafi eins konar endurminningar (minningar um 
samtöl Sókratesar við nemendur sína) en brutust undan oki sögunnar og aðeins þannig héldu þær til haga 
aðferðum Sókratesar við að afhjúpa sannleikann með samræðum, svo og formgerð skráðrar samræðu sem 
römmuð er inn í frásögn. Nietzsche átaldi Platón fyrir að hafa afneitað hinum díónýsíska harmleik, en 
sókratískar samræður tóku á sig tvíradda og ögrandi formgerð hins karnival-íska sviðs. Samkvæmt Bakhtin 
einkennast sókratískar samræður af andstöðu við þá opinberu einröddun sem gerir tilkall til endanlegs 
sannleika. Sókratískur sannleikur („merking“) sprettur af tvíradda sambandi mælendanna; hann er 
gagnkvæmur og afstæði hans birtist í sjálfstæðum sjónarhornum athugendanna. List hans felst í orðun 
skynmynda, í gagnkvæmu sambandi táknanna. Tveir dæmigerðir hættir ríða þetta net málsins: andstæður 
[syncrise] (það að etja saman tveimur orðræðum um sama efnið) og forliðir [anacruse] (það að eitt orð vekur 
upp annað). Sjálfsverur orðræðnanna eru ekki-persónur, nafnlausar og faldar af orðræðunni sem myndar 
þær. Bakhtin minnir á að „atburðurinn“ í sókratískri samræðu sé af toga orðræðunnar: að efast um og reyna 
á skilgreiningu með tali. Talið er því í lífrænum tengslum við manninn sem skapaði það (Sókrates og 
nemendur hans), eða öllu heldur, talið er maðurinn og athöfn hans. Hér mætti tala um talsmáta sem 
einkennist af samruna: ferlið sem aðgreinir orðið sem athöfn, starf fullvissunnar, framsetningu munar, frá 
myndinni sem táknbúningi, þekkingu og hugmynd, stóð enn yfir á mótunarskeiði sókratískra samræðna. En 
eitt mikilvægt „smáatriði“: sjálfsvera orðræðunnar býr við útskúfun sem kveikir samræðurnar (tvíröddunina). 
Hjá Platóni (Vamarræðan) eru það málaferlin og biðin eftir dómi sem gera orðræðu Sókratesar að játningu 
manns „á þröskuldinum“. Þessi útskúfun sjálfsverunnar frelsar orðið frá allri ótvíræðri hlutlægni, frá allri 
táknbúnings-virkni og lýkur upp fyrir því táknræna sviðinu. Talið býður dauðanum birginn með því að 
reyna sig við aðra orðræðu og þessi tvíröddun slekkur á persónunni. 

Líkindin milli sókratískra samræðna og tvíbentra orða skáldsögunnar eru augljós. 
Sókratískar samræður vöruðu ekki lengi; þær gátu af sér nokkrar greinar tvíröddunar, þar á meðal 

menippísku sem á einnig rætur að rekja til karnivalískra þjóðfræða. 
 

Menippísk orðræða: textinn sem félagsleg athöfn 
1. Menippíska dregur nafn sitt af Menippusi frá Gadara, heimspekingi á 3. öld fyrir Krist (háðsádeilurit hans 
eru okkur glötuð en fyrir vitnisburð Díógenesar Laortíusar vitum við að þau voru til). Hugtakið notuðu 
Rómverjar yfir bókmenntagrein sem mótaðist á 1. öld f. Kr. (Saturae Menippeae eftir Markús Terentius 
Varró). Þessi bókmenntagrein kom þó fram mun fyrr; fyrsti fulltrúi hennar var e.t.v. Antisþenes, nemandi 
Sókratesar og einn þeirra sem skrifaði sókratískar samræður. Herakleitos skrifaði einnig menippíska texta 
(skv. Cicero skapaði hann hliðstæða bókmenntagrein sem var kölluð logistoricus). Varró gaf henni ákveðinn 
stöðugleika. Önnur dæmi eru m.a. Apocolocynthosis eftir Seneca yngri, Satiricon eftir Petróníus, háðsádeilur 
Lúkíanosar, Ummyndanir eftir Óvidíus, Skáldsaga Hippokratesar, ýmsar „skáldsögur“ Grikkja, klassískar 
staðleysuskáldsögur og róm-versku háðsádeiluririn (frá Hórasi). Á sporbaugi menippískunnar snúast níðrit, 
einræður og siðspekirit o.fl. Þau höfðu mikil áhrif á kristnar og býsanskar bókmenntir; í ýmsum myndum 
lifðu þau af miðaldir, endurreisnina og upplýsinguna, allt til okkar tíma (skáldsögur Joyce, Kafka og Bataille). 

                                            
43 Ég vil leggja áherslu á tvírætt hlutverk vestrænnar einstaklingshyggju: annars vegar felur hún í sér hugtakið sjálfsmynd og er þá 

bundin hugsunum varðandi efnið, orsakatengsl og frumeindahyggju í aristótelískri heimspeki Grikkja og gegnum aldirnar styrkir 
hún aðgerðastefnu og hina vísindalegu og guðfrasðilegu hlið vestrænnar menningar. Vegna þess að hún er byggð á lögmáli um 
mun milli „mín“ og „heimsins“ ýtir hún á hinn bóginn undir leit að málamiðlun milli þessara tveggja þátta, eða lagmyndun í 
hvoru þeirra svo að samsömunarrökvísi yrði möguleg á grunni sömu þátta og í formlegri rökvísi. 



Með mýkt og margbreytileika Protevs hafði þessi karnivalíska bókmenntagrein, sem getur smeygt sér inn í 
aðrar greinar, geysileg áhrif á þróun evrópskra bókmennta og einkum mótun skáldsögunnar. 

Menippískan er skopleg og harmræn í senn, eða öllu heldur er hún alvarleg í sama skilningi og karnivalið; 
með stöðu orða sinna raskar hún líka bæði pólitíska og félagslega sviðinu. Hún losar talið úr höftum sögunnar 
sem leiðir ril dirfsku og sköpunargleði á sviði heimspeki og hugarflugs. Bakhtin leggur áherslu á að 
„útskúfunin“ auki frelsi tungumálsins í menippískunni. Skuggamyndasýningar og (oft dulspekileg) 
táknsæislist renna saman við natúralískan dauðadans.44 Ævintýri gerast á vændishúsum, í þjófabælum, á 
krám, markaðstorgum, í fangelsum, við erótískt svall, meðan á helgiathöfnum stendur o.s.frv. Orðið er 
óhrætt við að saurgast. Það öðlast frelsi frá fyrirfram gefnum „gildum“; án þess að gera greinarmun á 
dyggðum og löstum eða sér og þessu tvennu lítur orðið á þetta tvennt sem sitt ríki, sem hluta af 
margbreytilegri sköpun sinni. Fræðileg viðfangsefni eru snið-gengin til að íhuga „hinstu“ rök tilverunnar: 
menippískan beinir frelsuðu tungumálinu í átt að heimspekilegri fjölbreytni. Án þess að gera greinarmun á 
verufræði og heimsmyndunarfræðum tengir menippískan þessi fræði við hagnýta lífsspeki. Eðlisþættir 
furðusögunnar, sem óþekktir eru í epík og harmleikjum, koma hér fram (óvenjulegu sjónarhorni, að ofan, 
sem breytir sjónarsviðinu er t.d. beitt í Icaromenippea eftir Lúkíanos og Endymion eftir Varró; þessa aðferð 
sjáum við einnig hjá Rabelais, Swift og Voltaire). Sjúklegt sálarástand (brjálæði, klofinn persónuleiki, 
hugarórar, draumar, dauði) verður efniviður frásagnar (skrif Shakespeares og Calderóns eru brennd þessu 
marki). Að mati Bakhtins er vægi þessara þátta meira í formgerð en efnisvali, þeir brjóta niður epíska og 
harmræna einingu mannsins ekki síður en trú hans á samsömun og orsakatengsl, og gefa til kynna að hann 
hafi glatað heildstæðni sinni, sé ekki lengur samkvæmur sjálfum sér. Jafnframt koma þeir oft fram sem 
könnun á tungumálinu og skrifum: í Bimarcus eftir Varró ræða Markúsarnir tveir hvort þeir eigi að beita 
myndmáli45 eða ekki í verkum sínum. Menippískan hneigist að hinu hneykslanlega og sérviskulega í 
tungumálinu. „Óviðeigandi“ orð, með blygðunarlausri hreinskilni sinni, helgispjöllum sínum og árásum á 
kurteisisvenjur, eru dæmigerð fyrir menippísku. Menippíska samanstendur af andstæðum: dyggðugum 
gleðikonum, örlátum stigamönnum, vitringum sem í senn eru frjálsir og ánauðugir o.s.frv. Hún beitir 
óvæntum umskiptum og breytingum, því háa og því lága, risi og falli, misræði af öllum gerðum. Tungumál 
hennar virðist heillað af „tvöfeldninni“ (af þeirri eiginlegu virkni sinni að letur-spor tvöfalda „hið ytra“) og 
af rökvísi andstæðnanna sem kemur í stað samsömunarrökvísi við skilgreiningu orða. Sem bókmenntagrein 
tekur menippíska til alls og er byggð upp sem gangstétt úr tilvitnunum. Hún spannar allar 
bókmenntagreinar: stuttar skáldsögur, bréf, orðræðu, sambland kvæða og prósa ef merkingarformgerð þeirra 
á að sýna fjarlægð ritsmiðsins frá eigin texta og annarra. Fjölstíll og marghljómur menippísku og tvíradda 
staða orða hennar útskýrir hvers vegna klassísisma sem og öllum valdboðssamfélögum hefur verið ógerlegt 
að tjá sig í skáldsögu sem hefur fengið menippísku í arf. 

Menippísk skrif eru uppbyggð sem rannsókn á líkamanum, draumum og tungumálinu og þrífast á 
líðandi stund: þau eru eins konar pólitísk blaðaskrif hvers tíma. Í orðræðu þeirra birtast pólitískir og 
hugmyndafræðilegir árekstrar augnabliksins. Tvíröddun orða þeirra er hagnýt heimspeki í baráttu við 
hugsjónir og trúarlega háspeki (við epíkina): hún samanstendur af samfélagslegri og pólitískri hugsun hvers 
tíma í deilum við guðfræðina (lögin). 
2. Menippíska er því byggð upp sem tvíbendni, sem leikvöllur tveggja tilhneiginga í vestrænum 
bókmenntum: annars vegar táknbúnings tungumálsins í formi sviðsetningar, og hins vegar könnunar á 
málinu í formi samsvörunarkerfis tákna. í menippísku er tungumálið bæði táknbúningur á ytra rými og 
„reynsla sem framleiðir sitt eigið rými“. Í þessari margræðu bókmenntagrein er að finna athafnasvið 
raunsæisins (annars stigs virkni í samanburði við það lifaða, þar sem maðurinn lýsir sjálfum sér með því að 

                                            
44 Þýð.: fr. „macabre“, sbr. EÍ: „Dance of Death, Dauðadansinn, táknræn túlkun listamanna, algeng á miðöldum, þar sem Dauðinn 

persónugerður leiðir fólk á ölium aidri og af öllum stéttum áleiðis í gröfina.“ 
45 Þýð.: fr. „trope“, dregið af latínu „tropus“. í mælskulist til forna var stílbrögðum skipt í tvo meginflokka sem báðir lutu að 

myndrænni beitingu tungumálsins: annars vegar tropus sem varðaði notkun einstakra orða, og hins vegar figurae sem varðaði 
orðaröð, setningaskipan og málnotkun sem tók til heilla setninga. Mörkin þarna á milli eru oft óljós og því eðlilegt að tala hér 
einungis um „myndmál“. Sjá HH. 



gerast sýningargripur og endar á því að skapa „sögupersónur“ og „persónuleika“), og þar er einnig neitað að 
skilgreina sálræna veröld (athafnasemi í nútíðinni sem einkennist af myndum, bendingum og orða-
bendingum en í gegnum þetta lifir maðurinn takmörk sín í hinu ópersónulega). Þessi seinni þáttur 
menippískunnar tengir formgerð hennar við formgerð drauma eða skrifa með myndletri eða jafnvel við 
leikhús grimmdarinnar eins og Artaud hugsaði sér það. Eða eins og hann sagði: menippískan „samsvarar ekki 
lífi einstaklingsins, þessu einstaklingsbundna lífi þar sem persónur sigra, heldur eins konar frelsuðu lífi sem 
sópar burt einstaklingseðli mannsins þar sem maðurinn er ekki annað en spegilmynd.“ Líkt og hann áleit er 
menippíska ekki hreinsandi:46 hún er hátíð grimmdarinnar en einnig pólitísk athöfn; hún miðlar engum 
föstum boðskap nema þeim að vera sjálf „hin eilífa gleði verðandinnar“ og hún neytir ýtrustu krafta í 
athöfninni og í nútíðinni. Hún kom fram á eftir Sókratesi, Platóni og sófistunum og tilheyrir því þeim tíma 
þegar hugsun er ekki lengur iðja (sú staðreynd að það var álitið techné47 sýnir að aðgreiningin í praxis og 
poiesis48 er þegar orðin). Um það bil sem bókmenntirnar verða „hugsun“ í hliðstæðri þróun öðlast þær 
meðvitund um sjálfar sig sem tákn. Firrtur frá náttúrunni og samfélaginu, firrist maðurinn sjálfan sig, 
uppgötvar sinn „innri mann“ og „hlutgerir“ þessa uppgötvun í tvíbendni menippískunnar. Þetta eru 
fyrirboðar raunsæislegs táknbúnings. Samt þekkir menippíska ekki einröddun guðfræðilegra lögmála (eða 
manns-Guðs eins og í endur-reisninni) sem hefði getað styrkt táknbúningseðli þess. Menippíska er beitt 
„harðstjórn“ af textanum (ekki talinu sem endur-speglun þess heims sem er til á undan henni), eða öllu 
heldur af sinni eigin formgerð, sem skapast og skilur sjálfa sig út frá sjálfri sér. Menippíska er því uppbyggð 
sem myndletur en er um leið sýningargripur og það er þessi tvíbendni sem hún arfleiðir skáldsöguna að, fyrst 
og fremst margradda skáldsöguna sem þekkir hvorki lög né stigveldi, enda er hún fjöldi mállegra þátta í 
tvíradda tengslum. Lögmálið um samtengingu einstakra hluta menippískunnar felst án efa í líkingunni 
(svipnum, ósjálfstæðinu og því í „raunsæinu“), en líka í samfellunni (hliðstæðunni, hliðsetningunni og því í 
„mælskulistinni“ - ekki í rnerkingunni skreyting, eins og Benedetto Croce lagði í orðið, heldur sem 
réttlætingu með og í tungumálinu). Menippísk tvíbendni samanstendur af samskiptum tveggja rýma;49 rýma 
sviðsins og mynd-letursins, rýma táknbúnings með málinu og reynslu í málinu, kerfinu og raðkvæmninni, 
myndhverfingunni og nafnskiptunum. Það er þessi tvíbendni sem skáldsagan hefur hlotið í arf. 

Tvíröddun menippísku (og karnivalísku) sem túlkar rökvísi tengsla og hliðstæðna fremur en efnis og 
ályktunar, er með öðrum orðum í andstöðu við aristótelíska rökvísi: af jaðri formlegrar rökvísi mótmælir 
hún þeirri aristótelísku innan frá og beinir henni að öðrum formum hugsunar. Menippískan þróast í 
rauninni á tímabilum sem markast af andstöðu við aristótelíska rökvísi og höfundar margradda skáldsagna 
virðast andsnúnir sjálfri formgerð opinberrar hugsunar sem grundvölluð er á formlegri rökvísi. 

 
Kollvarpandi skáldsagan 
1. Á miðöldum var menippískum tilhneigingum haldið í skefjum með valdboði trúarlegra texta en á tímum 
borgarastéttarinnar af einveldi einstaklinga og hluta. Laus við „Guð“ fær aðeins nútímavitund leyst 
menippískt afl skáldsögunnar úr læðingi. 

Þegar (borgaralegt) nútímasamfélag viðurkennir ekki aðeins skáldsöguna heldur kveðst jafnvel þekkja sig 
í henni,50 þá er þar vafalaust um að ræða þann flokk einradda, þ.e.a.s. raunsærra frásagna sem ritskoða það 

                                            
46 Þýð.: í merkingunni „kaþarsískur“, sbr. „kaþarsis“ í HH og í Aristóteles: Um skáldskaparlistina, 6. kafla. 
47 Þýð.: gríska og merkir nánast „hugvit, kænska, list“; rótskylt ísl. orðinu tækni. 
48 Þýð.: gríska; dregin af „prassein“ og „poiein“ = „gera“ og „búa til“. 
49 Það var kannski þetta fyrirbæri sem Bakhtin hafði í huga þegar hann skrifaði: „Tungumál skáldsögunnar verður hvorki staðsett 

á yfirborði né á línu. Það er kerfi yfirborða sem skarast. Sem skapari alls er viðkemur skáldsögunni verður höfundurinn ekki 
staðsettur á þessum yfirborðum tungumálsins: hann situr inni í stjórnstöð þeirri sem sýrur skörun yfirborðanna. Öll þessi 
yfirborð eru staðsett í mismikilli fjarlægð frá höfundarmiðjunni.“ („Slovo v romane“ í Voprosy literatury, 8, 1965, bls. 84-90). í 
rauninni er höfundurinn ekki annað en tengiliður þessara miðja: væri honum léð ein miðja væri hann þvingaður inn í einradda, 
guðfræðilega stöðu. 

50 Þessari hugmynd hafa allir kennimenn um skáldsöguna haldið fram: A. Thibaudet í Réflexions sur le roman, Gallimard, París 
1938; Koskimies í „Théorie der Romans" í Annales Academiae Scientiarum Finnicae, I, röð B, bindi 35, 1935 (bls. 5-275); G. 
Lukács: (fr. útg.) la Théorie du roman, 1963, ensk útg. Theory of the Novel, MIT Press, Cambridge, 1971; o.s.frv. 



karnivalíska og menippíska, og öðluðust fullmótaða formgerð á endurreisnartímanum. Þvert á móti hefur 
hin tvíradda, menippíska skáldsaga, sem hneigist til að afneita táknbúningnum og epíkinni, aðeins verið 
umborin, þ.e. kölluð ólæsileg, sniðgengin eða hædd: í vitund nútímans deilir hún örlögum með þeirri 
karnivalísku orðræðu sem háskólastúdentar iðkuðu á miðöldum utan kirkjunnar. 

Skáldsagan, og þá einkum margradda, móderníska skáldsagan sem tekur upp menippísku, er líkamningur 
tilrauna evrópskrar hugsunar til að brjótast út úr ramma samsamra efna sem skilgreind eru út frá 
orsakalögmálinu, tilraunir sem stefna síðan að öðrum hætti hugsunar: hætti sem aðhyllist tvíröddun (rökvísi 
fjarlægða, tengsla, hliðstæðna, sættanlegra andstæðna, óendanleikans). Það kemur því ekki á óvart að litið 
hefur verið á skáldsöguna sem léttvæga bókmenntagrein (í klassísismanum og stjórnarfari sem dregur dám 
af honum) eða kollvarpandi (ég hef hér í huga markverðustu höfunda margradda skáldsagna á öllum 
tímaskeiðum – Rabelais, Swift, Sade, Lautréamont, Kafka, Bataille – svo aðeins séu nefndir þeir sem hafa 
alltaf verið og eru enn á jaðri opinberrar menningar). Orð og frásagnarformgerð 20. aldar skáldsagna sýna 
glöggt hvernig evrópsk hugsun yfirstígur innbyggða eðlisþætti sína: samsemd, efni, orsakatengsl og 
skilgreiningu, til að taka síðan upp aðra þætti: hliðstæður, tengsl, andstæður og þar með tvíröddun og 
tvíbendni menippískunnar.51 

Þótt öll þessi sagnfræðilega skráning sem Bakhtin helgaði líf sitt kalli fram mynd af safni eða útheimti 
aðferðir skjalavarðar, þá á hún sér engu að síður djúpar rætur í okkar eigin veruleika. Allt sem skrifað er í dag 
afhjúpar möguleikann eða ómöguleikann á að lesa og endurskrifa söguna. Möguleikinn á því er áþreifanlegur 
í þeim bókmenntum sem skrif hinnar nýju kynslóðar boða, þarsem textinn er byggður upp sem leikhús og 
lestur. Mallarmé var með þeim fyrstu til að líta á bókina sem menippíska (ég vil leggja áherslu á að hugtak 
Bakhtins hefur þann kost að staðsetja tiltekna gerð skrifa innan sögunnar) og hann sagði einmitt að 
bókmenntir væru „ekki annað en leiftur þess sem hefði átt að koma fram á undan eða nálægt upphafinu.“ 
2. Ég mun nú leggja fram tvö líkön að skipulagi merkingar í frásögnum, sem byggja á tveimur flokkum 
tvíröddunar: 1. Sjálfsvera (S) <—> móttakandi (M); og 2. sjálfsvera framsagnarinnar <—> sjálfsvera 
segðarinnar. 

Fyrra líkanið gefur til kynna tvíröddunartengsl. Það síðara gefur til kynna háttartengsl við myndun 
þessarar tvíröddunar. Fyrra líkanið ákvarðar bókmenntagreinina (epískt ljóð, skáldsaga), það síðara ákvarðar 
tilbrigði við greinina. 

Í formgerð margradda skáldsögunnar leikur fyrra tvíröddunar-líkanið (S <—> M) lausum hala í 
orðræðunni sem skrifar og kemur fram sem sífelld storkun við þessa orðræðu. Viðmælandi ritsmiðsins er því 
ristmiðurinn sjálfur, en aðeins sem lesandi annars texta. Sá sem skrifar er hinn sami og sá sem les. Með texta 
sem við-mælanda er hann sjálfur ekki annað en texti sem endurles sjálfan sig um leið og hann endurskrifar 
sig. Hin tvíradda formgerð birtist þannig aðeins í ljósi þess texta sem byggður er upp í tengslum við annan 
texta og þá sem tvíbendni. 

Í epíkinni er M hins vegar sjálfstæð eining (Guð, samfélagið) utan textans, sem gerir tvíröddunina afstæða 
svo að hún máist út eða er smættuð í einröddun. Þess vegna er vel skiljanlegt að hin svokallaða sígilda 
skáldsaga nítjándu aldar sem og sérhver skáldsaga með hugmyndafræðilegan boðskap hneigist að því epíska 
og myndi frávik frá eiginlegri formgerð skáldsögunnar (sbr. epíska einröddun hjá Tolstoj og skáldsögulega 
tvíröddun hjá Dostojevskíj). 

Innan ramma síðara líkansins má sjá nokkra möguleika. 

                                            
  Sú skoðun að skáldsagan sé tvíradda kemur einnig fram í athyglisverðri rannsókn Waynes C. Booth: The Rhetoric of Fiction, 

University of Chicago Press, Chicago, 1961. Hugmyndum hans um the reliahle og the unreliahle writer svipar til athugunar 
Bakhtins á tvíröddun skáldsögunnar, án þess þó að þær bendi á eitthvert samband milli „skynmyndatrúar" skáldsögunnar og 
táknsæis í tungumálinu. [Þýð.: Líklega á Kristeva hér frekar við það sem Booth kallar „unreliable narrator“, á ísl. „óáreiðanlegan 
sögumann“.] 

51 Þessa gerð rökvísi er að finna bæði í eðlisfræði nútímans og fornri kínverskri heimspeki: hvort tveggja er jafn fjarlægt aristótelisma 
og einröddun, og jafn tvíradda. Um þetta efni má sjá: Hayakawa S.I.: „What is Meant by Aristotelian Structure of Language“ í 
Language, Meaning and Maturity, Harper, New York 1959; Chang Tung-sun: „A Chinese Philosopher's Theory of Knowledge", 
í Our Language and Our World, Harper, New York 1959 og í Tel Quel, 38, undir titlinum la Logique chinoise; Joseph Needham: 
Science and Civilization in China, 2. bindi, Cambridge University Press, Cambridge 1965. 



A) Sjálfsvera segðarinnar (Sð) og núllgráða sjálfsveru framsagnarinnar (Sd), sem tákna má með 
„honum/henni“ (fornafni ekki-persónunnar, eða eiginnafni), falla saman. Þetta er einfaldasta 
frásagnartækni sem finnst við tilurð frásagna. 

B) Sjálfsvera segðarinnar (Sð) og sjálfsvera framsagnarinnar (Sd) falla saman. Þetta er frásögn 1. persónu: 
„ég“. 

C) Sjálfsvera segðarinnar (Sð) og móttakandinn (M) falla saman. Þetta er frásögn 2. persónu: „þú“. 
Einsog t.d. hið viðfangsleitna orð Raskolnikovs í Glæp og refsingu. 
Áleitna könnun á þessari tækni má finna hjá Michel Butor í la Modification.  

D) Sjálfsvera segðarinnar (Sð) fellur saman við bæði sjálfsveru framsagnarinnar (Sd) og móttakandann 
(M). Skáldsagan véfengir þá skrifin og setur á svið tvíradda formgerð bókarinnar. Samtímis verður 
textinn að lestri (tilvitnun og umfjöllun) á annarri bókmenntaheild og því uppbyggður sem 
tvíbendni. Með notkun persónufornafna og nafnlausum tilvitnunum í bókinni er Drame eftir 
Philippe Sollers gott dæmi um þetta. 

 
Lestur á Bakhtin leiðir til þess viðmiðs sem hér er sýnt: 
Iðja Guð 

„Orðræða“ „Saga“ 

Tvíröddun Einröddun 

Samsvörunarrökvísi Aristótelísk rökvísi 

Raðkvæmni Kerfi 

Karnival Frásögn 

 
 
 

Tvíbendni  
Menippíska  

Margradda skáldsagan 

 
 

Ég vil að lokum leggja áherslu á þá þýðingu, sem hugtök Bakhtins (staða orðsins, tvíröddun og tvíbendni) 
hafa, og ekki síður þá mikilvægu yfirsýn sem opnast með þeim. 

Með því að skilgreina stöðu orðsins sem minnstu einingu textans kemst Bakhtin að dýpstu lögum 
formgerðarinnar, handan við setninguna og stílbrögð mælskulistarinnar. Í viðbót við myndina af textanum 
sem heild atóma sýnir hugmyndin um stöðu að textinn samanstendur af tengslum og að innan þeirra verki 
orðin sem skammtar.52 Spurningin um líkan af skáldskaparmálinu er þá ekki lengur spurning um línur eða 
yfirborð, heldur um rými og óendanleika, hugtök sem verða viðráðanleg með mengjafræði og hinni nýju 
stærðfræði. Þróun samtímagreiningar á formgerð frásagna er komin á það stig að afmarka hlutverk (bæði 
kjarna og hvata) og vísbendingar (réttara sagt upplýsingar)53 og sjá að frásögnin er byggð upp samkvæmt 

                                            
52 Þýð.: fr. „quanta“, sbr. skammtafræði, þá grein eðlisfræðinnar sem fjallar um minnstu eindir efnisins, frumeindir og þaðan af 

minni (sbr. EÍ). 
53 Þýð.: Hér er um að ræða þýðingar á þeim hugtökum sem Kristeva nefnir en koma e.t.v. öll frá Roland Barthes: hlutverk (fr. 

fonction), kjarni (cardinal), hvati (catalys), vísbending (index) og upplýsingar (information). Þessi hugtök ræðir Barthes og 
útskýrir í „Introduction l’analyse structurale des récits“ í Communications, 8, 1966. Enska þýðingu Stephens Heathy 



rök- eða mælskufræðilegu mynstri. Með fullri viðurkenningu á óvéfengjanlegu gildi slíkra rannsókna54 mætti 
spyrja hvort frumforsendur hjálparmáls með stigveldun sinni eða misleitni í frásögnum íþyngi slíkum 
rannsóknum ekki um of og hvort hin barnslega aðferð Bakhtins, sem hverfist um orðið og ótakmarkaða 
möguleika þess til tvíröddunar (til að fjalla um tilvitnun), sé ekki bæði einfaldari og lærdómsríkari. 

Hugmyndinni um tvíröddun, sem hefur þegið margt frá Hegel, má þó ekki rugla saman við þráttarhyggju 
hans, sem gerir ráð fyrir þrenningu og þar með átökum og yfirfærslu (upphafningu), en heldur sig innan 
marka aristótelískrar hefðar sem grundvallast á efni og orsök. Tvíröddun kemur í stað þessara hugtaka um 
leið og hún tekur þau upp í hugtakið um tengsl, og hún stefnir ekki að upphafningu heldur að samhljómi 
en felur jafnframt í sér hugmynd um rof (andstæðu, hliðstæðu) sem hátt umbreytinga. 

Tvíröddun staðsetur heimspekileg vandamál innan tungumálsins, eða öllu heldur innan tungumálsins 
sem gagnkvaemra tengsla texta, sem lestrar-skrifa er fylgja ó-aristótelískri rökvísi raðkvæmninnar, 
gagnkvæmra tengsla og „karnivals“. Af þessu leiðir að ein af grundvallarspurningum sem táknfræðin stendur 
frammi fyrir um þessar mundir beinist einmitt að þessari „annarri rökvísi“ sem enn á eftir að lýsa án 
afbökunar. 

Hugtakið „tvíbendni“ hæfir vel því tímabili í evrópskum bókmenntum sem nú stendur yfir og felur í sér 
samlífi (tvíbendni), þ.e. bæði „tvöföldun hins lifaða“ (raunsæi og epík) og hið „lifaða“ sjálft (málleg könnun 
og menippíska), en stefnir síðan ef til vill að svipuðu formi hugsunar og tíðkast í málaralistinni: að miðla 
kjarnanum í formi eða mynd (bókmenntalegs) rýmis sem afhjúpun (bókmenntalegrar) hugsunar án þótta 
„raunsæisins“. Þetta krefst þess að rými skáldsögunnar og umbreytingar hennar séu rannsökuð í gegnum 
tungumálið og þannig mynduð náin tengsl tungumáls og rýmis um leið og við erum knúin til að líta á hvort 
tveggja sem hátt hugsunar. Með rannsókn á tvíbendni sýningargripsins (raunsæislegs táknbúnings) og hins 
lifaða (mælskulistarinnar) væri hægt að höndla línuna þar sem rofið (eða tengingin) milli þeirra gerist. Hún 
væri letur þeirrar hreyfingar sem menning okkar ýtir sjálfri sér út í til að hefjast upp yfir sjálfa sig. 

Ferillinn, sem myndast milli hinna tveggja skauta er tvíröddunin gerir ráð fyrir, ýtir spurningum um 
orsakatengsl, endanleika o.s.frv., algjörlega út af hinum heimspekilega vettvangi okkar og sýnir þýðingu 
tvíröddunarlögmáls fyrir rými hugsunar sem er miklu stærra en rými skáldsögunnar. Ef til vill gæti 
tvíröddun, fremur en tvenndarhugsun, orðið undirstaða vitsmunalegrar formgerðar okkar tíma. Veldi 
skáldsögunnar og tvíbentra formgerða í bókmenntum, aðdráttarafl hins samfélagslega (karnivalíska) á ungt 
fólk, skammtavíxl, áhugi á táknsæi gagnkvæmra tengsla í kínverskri heimspeki, svo aðeins séu að sinni 
nefndir fáeinir áberandi þættir í hugsun nútímans, staðfestir allt þessa kenningu. 
 

                                            
„Introduction to the Structural Analysis of Narratives“ má finna í Image, Music, Text, Fontana, London 1977, sjá einkum bls. 
88-97. 

54 Um þetta efni vísast til fjölda mikilvægra rannsókna á formgerð frásagna (Roland Barthes, A.J. Greimas, Claude Brémond, 
Umberto Eco, Jules Gritti, Violette Morin, Christian Metz, Tzvetan Todorov, Gérard Genette) í Communications, 8, 1966. 


