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Ágrip 

 

Með kenningum nýrýninnar breyttust viðhorf til bókmennta í Bretlandi og 

Bandaríkjunum á fyrri hluta síðustu aldar. Þeim breytingum fylgdu auknar áherslur á 

nákvæma textagreiningu og verkið sjálft var sett í forgrunn á meðan höfundi og 

öðrum utanaðkomandi áhrifum var ýtt til hliðar. Með nýrýninni er höfundurinn ekki 

lengur lykill að merkingu verka sinna heldur er hana að finna í nákvæmri greiningu 

orða og samspili þeirra við sjálft verkið. Sömu breytinga gætti á Íslandi á sjötta áratug 

tuttugustu aldar þegar kenningar nýrýninnar komu fram í skrifum Kristjáns Karlssonar 

bókmenntafræðings og skálds.  

Í þessari ritgerð verður litið til upphafs nýrýninnar, á hvaða hátt stefnan þróast 

í meðferð kennismiða skólans og hvernig bókmenntir, þá aðallega ljóðið, öðlast háan 

sess innan stefnunnar. Sjónum verður bæði beint að áhrifum höfunda og 

bókmenntagagnrýnenda í greiningu á texta og hvert hlutverk þeirra eigi að vera innan 

kenninga nýrýninnar. Bókmenntir eiga hvorki að draga fram ákveðnar félagslegar 

skoðanir né upphefja höfundinn og allra síst eiga þær að vera spegill samtímans.  

Þegar fyrst fór að bera á kenningum nýrýninnar á Íslandi var einkum deilt á 

hlutverk höfundarins og ætlun hans. Þeirri umræðu var fyrst og fremst beint að 

íslenska skóla Sigurðar Nordal og ævisögulegu rannsóknaraðferðinni sem var grunnur 

kenninga skólans. Síðar var gagnrýninni í auknum mæli beint að félagslegu 

sjónarhorni á bókmenntir sem var ríkjandi meðal vinstri sinnaðra bókmenntafræðinga 

hérlendis frá fjórða áratug síðustu aldar og fram á þann áttunda. Greinar Kristjáns 

verða bornar saman við skrif þekktra erlendra nýrýnenda og litið til þess hvernig hann 

setur kenningar stefnunnar í íslenskt samhengi. Einkum verður sjónum beint að 

skrifum Kristjáns í tímaritið Nýtt Helgafell (1956-1959) og hvernig þau bera með sér 

helstu einkenni nýrýninnar sem síðar verða grunnur að kennslu í bókmenntafræði við 

lok sjöunda og byrjun áttunda áratugs síðustu aldar. 
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1. Inngangur 

 

Í þessari ritgerð verður fjallað um upphaf nýrýni (e. New Criticism) á Íslandi. Nýrýni 

var ein helsta rannsóknaraðferð síðustu aldar í bókmenntum og átti þátt í mótun 

annarra stefna sem fylgdu í kjölfarið. Í öðrum kafla verður skýrt frá því hvernig 

hugmyndir nýrýni mótuðust upphaflega í Bretlandi á þriðja og fjórða áratugnum og 

var stefnt gegn ævisögulegu rannsóknaraðferðinni, sem hafði verið ráðandi frá því á 

nítjándu öldinni, félagslegri og sálfræðilegri bókmenntarýni, pósitívisma og klassískri 

textafræði. Hún kemur ekki síst fram sem tæki til að greina flókinn skáldskap 

módernismans. Kennimenn nýrýninnar eru all sundurleitur hópur sem á það þó 

sameiginlegt, öðru fremur, að stunda nákvæma textagreiningu eða svokallaðan náinn 

lestur (e. close reading). Ætlunin var að beina sjónum umfram allt að hinum 

sjálfstæða heimi listaverksins.1 Einn af helstu kennimönnum nýrýninnar var T. S. 

Eliot (1888-1965) sem lagði grunn að kenningum skólans með skrifum sínum um 

hefðarveldi bókmenntanna og náinn lestur. William Empson (1906-1984) og lærifaðir 

hans I. A. Richards (1893-1979) höfðu einnig mótandi áhrif á aðferðina, en Empson 

þróaði kenningar skólans í nýjan farveg með megináherslu á síbreytilega merkingu og 

tímaleysi skáldskapar. 

Í kjölfar umfjöllunar um þróun stefnunnar erlendis verður dregin upp mynd af 

skólanum í íslensku samhengi. Í þriðja kafla verður athygli beint að þeim stefnum sem 

voru ríkjandi í íslensku bókmenntalífi þegar kenningar nýrýninnar komu til landsins, 

einkum íslenska skólans, sem Sigurður Nordal (1886-1974) átti stóran þátt í að móta. 

Einnig verður litið til pólitískra áhrifa í bókmenntaskrifum hérlendis og þá helst 

hvernig þau birtust í Tímariti Máls og menningar, og að lokum hvernig báðar þessar 

stefnur koma fyrir í skrifum bókmenntafræðingsins Kristjáns Karlssonar (1922-). 

Athygli verður beint að því hvernig Kristján bregst við stefnunum og leggur um leið 

grunn að nýrri hugmyndafræði til greiningar á bókmenntum hérlendis í anda 

nýrýninnar. Í fjórða kafla verður litið til skrifa Kristjáns í Nýju Helgafelli sem kom út 

á árunum 1956-1959 og hvernig kenningar nýrýninnar lita flest hans skrif. Samhliða 

könnun á skrifum Kristjáns í íslenska miðla verða greinar hans bornar saman við 

kenningar hugmyndasmiða nýrýninnar og sjónum aðallega beint að þeim sem 

tilheyrðu bandaríska hluta stefnunnar. Einnig verður vikið að hlutverki gagnrýnandans 
                                                 
1 Hugtök og heiti í bókmenntafræði, ritstj. Jakob Benediktsson, (Reykjavík: Bókmenntafræðistofnun 
Háskóla Íslands, Mál og menning, 1989), bls. 195.  
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í nýrýninni og hver staða hans sé sem greinanda bókmenntatexta. Samhliða því verður 

hlutverk höfundarins skoðað og hvar áhrif hans á greiningu eigin texta liggja. 

Höfundarhugtakið verður í forgrunni í ritgerðinni og athygli beint að því hvernig það 

tekur breytingum í umfjöllun um íslenskar bókmenntir og hvernig höfundurinn fær 

með nýrýninni annað og veigaminna hlutverk. 

 

2. Nýrýni  

 
Nýrýni lék stórt hlutverk í bókmenntagreiningu Vesturlanda frá þriðja áratug síðustu 

aldar og fram á þann sjöunda. Á miðri tuttugustu öldinni var náinn lestur orðinn eitt 

helsta greiningartæki bókmennta bæði í Bretlandi og Bandaríkjunum. Ljóðið var í 

forgrunni hjá upphafsmönnum stefnunnar en síðar átti það í síauknum mæli eftir að 

víkja fyrir prósanum, samhliða þróun stefnunnar í Bandaríkjunum. Myndhverfingar, 

tákn, margræðni og þversagnir voru mikilvæg hugtök í nýrýninni og grunnur þeirrar 

greiningar sem bókmenntarýnendur skólans byggðu túlkun sína á. Íronía og 

kaldhæðni voru ekki síður áberandi við greiningu textans, en mis mikill þungi var 

lagður á þessa þætti eftir því hvort um var að ræða breska eða bandaríska nýrýni. 

Náinn lestur var ekki síður mikilvægur í kenningum nýrýninnar. Honum var ætlað að 

takmarka öll utanaðkomandi áhrif og beina greinandanum að nákvæmri athugun bæði 

á einstökum orðum og textanum í heild. Eitt grundvallaratriði í nýrýni er að textinn sé 

merkingarlega sjálfbær, það er að merkingu textans megi finna innan hans sjálfs, og 

að greining á honum beinist að merkingarvirkni tungumálsins. Þessi greining þarf 

ávallt að vera innan afmarkaðs ramma og forðast allar pólitískar, sagnfræðilegar og 

félagslegar skírskotanir. Þrátt fyrir kröfu nýrýninnar um samfélagslega fjarlægð í texta 

tvinnast þjóðfélagsgagnrýni saman við bókmenntagagnrýni, en innan skólans gætir 

mikillar fortíðarþrár og kröfur eru gerðar til skálda um að þróa með sér sterka 

fortíðarvitund.2  

Á fimmta áratug 20. aldarinnar er athyglinni í auknum mæli beint að 

skáldsögunni og því fylgdu ákveðnar breytingar. Meiri áhersla var lögð á 

siðferðisboðskap texta og skáldsagan hafði það hlutverk að endurspegla lífið. Hér 

verða nokkur þáttaskil þó að kjarni nýrýninnar haldist. Náinn lestur er þannig áfram 

meginþáttur í túlkun texta og merkingin frekar sótt í textann sjálfan en til ævi 
                                                 
2 T. S. Eliot, „Hefðin og hæfileiki einstaklingsins.“ Spor í bókmenntafræði 20. aldar: frá Shklovskíj til 
Foucault. þýð. Kristín Birgisdóttir og Kristín Viðarsdóttir, (Reykjavík: Bókmenntafræðistofnun 
Háskóla Íslands, 1991), bls. 46. 
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höfundar og samfélagslegra hræringa, þrátt fyrir aukið vægi siðferðisboðskapar í 

textanum. Bókmenntir hafa enn háleitan tilgang, þeim er jafnvel ætlað að bjarga 

manninum líkt og I. A. Richards (1893-1979) segir í bók sinni Science and Poetry.3 Í 

þeirri bók kom hann ljóðinu til varnar og svaraði um leið gagnrýni Thomas L. 

Peacock (1785-1866) á háleitan tilgang ljóðsins. Peacock taldi yfirdrifna tilgerð og 

innihaldslaus ljóð gegna takmörkuðu hlutverki.4 Afstaða T. S. Eliots til skáldskapar er 

ekki eins afdráttarlaus og afstaða Richards, en hann telur þessa upphöfnu kröfu til 

ljóðsins fjarstæðukennda, þó að hann telji ljóðið vissulega mikilvægt.5 

Merking textans verður til í gegnum samverkandi þætti tungumálsins, þar sem 

skoða verður hvert orð fyrir sig og merkingarlegt samhengi þess. Merkingin verður til 

með áhrifum á milli einstakra þátta og í heildarsamhengi texta. Hér er því um að ræða 

ákveðinn merkingar- og túlkunarhring. Merkingin finnst hvorki í einfaldri umorðun á 

viðkomandi verki né í útþynntum kennisetningum, heldur í nákvæmri greiningu bæði 

á einstökum þáttum og verkinu í heild. Greining textans felur því jafnt í sér könnun á 

formi verksins og innihaldi. Merking orðanna heldur áfram að þróast og mótast í 

sögulegu samhengi og nýrýnin hafnar því að hægt sé að negla niður merkingu texta í 

eitt skipti fyrir öll. Samkvæmt hinni ævisögulegu aðferð var höfundurinn ávallt 

endastöð allrar merkingar; ef samræmi fannst á milli ævi höfundar og verks, þá var 

merkingin fundin. 

Margt bendir til þess að rekja megi upphaf nýrýninnar til Bretlands, ekki síst 

til Cambridge-háskóla þar sem tveir af helstu kennimönnum aðferðarinnar störfuðu, I. 

A. Richards og William Empson. Upphaf nýrýni hefur stundum verið rakið aftur til 

rússneska formalismans en tengslin við hann virðast óljós. Sömuleiðis er óvíst að 

nýrýnar og formalistar hafi í byrjun vitað hvorir af öðrum en evrópskir fræðimenn 

tóku almennt ekki upp kenningar rússneska formalismans fyrr en um 1960.6  

T. S. Eliot var einn af upphafsmönnum nýrýninnar þó að hann hafi ekki 

markvisst unnið að mótun kenningakerfis stefnunnar. Eliot var bandarískur að 

uppruna en fluttist ungur til Bretlands og er oftast talinn tengjast breskri nýrýni. 

                                                 
3 I. A. Richards, Science and poetry, (London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co, Ltd., 1935), bls. 90. 
„[Poerty] is capable of saving us.“ 
4 Tomas L. Peacock, The Four Ages of Poetry, 1820. 
http://www.thomaslovepeacock.net/FourAges.html  
5 T. S. Eliot, „Hefðin og hæfileiki einstaklingsins.“ Spor í bókmenntafræði 20. aldar: frá Shklovskíj til 
Foucault. þýð. Kristín Birgisdóttir og Kristín Viðarsdóttir, (Reykjavík: Bókmenntafræðistofnun 
Háskóla Íslands, 1991), bls. 49. 
6 Hans Bertens, Literary Theory: The Basics. London, (New York: Routledge, 2010), bls. 24. 

http://www.thomaslovepeacock.net/FourAges.html
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Áhrifa hans gætir einkum í hugmyndum um náinn lestur og hefðarveldi 

bókmenntanna. Innan nýrýninnar var markvisst unnið að því að byggja upp 

hefðarveldi bókmenntanna sem aðeins útvaldir gátu tilheyrt. Þessi upphafning á 

einstökum bókmenntaverkum og höfundum virðist fara gegn þeirri grunnhugmynd 

nýrýninnar að sjónum skuli beint frá persónu höfundarins og að sjálfum textanum. 

Við nánari athugun kemur í ljós að hugmyndin um hefðarveldi fellur vel að 

kenningum nýrýna því með skipulögðu og afmörkuðu regluverki um gæði texta er 

hægt að færa kenningarnar á svið vísindanna. 

Í textagreiningu, einkum ljóðgreiningu, fannst Eliot mikilvægt að forðast allar 

sjálfsævisögulegar tilvísanir og skírskotanir höfundar til eigin tilfinninga. Líkt og 

Eliot segir þá er „[f]erill listamanns sífelld sjálfsfórn, sífelld útþurrkun persónuleika.“7 

Ljóðið átti samkvæmt Eliot að vera kvikt, írónískt og leikandi, ásamt því að vera 

áskorun til ljóðvitundar lesandans og áköllun um gaumgæfilegan lestur.8 Lesandinn á 

að greina textann án tillits til þeirra samfélagslegu aðstæðna sem hann varð til við, 

ævi höfundar eða viðtöku verksins. T. S. Eliot ræðir þetta í bók sinni The Sacred 

Wood og ávítar gagnrýnendur fyrir að fara stöðugt inn á svið listamannsins í stað þess 

að halda sig eingöngu við greiningu á textanum sjálfum.9 „Það er hlutverk 

gagnrýnandans að skýra: lesandinn mun sjálfur draga viðeigandi ályktanir.“10 

Fagleg sjálfsvitund bókmenntafræðinnar er að hluta til mótuð í nýrýninni. Með 

aukinni áherslu á sjálfstæði texta og hvernig innviðir verksins skapa heild verður til 

fastmótað og auðskiljanlegt kerfi sem hentar vel til kennslu. Eliot notar til skýringa á 

texta sínum myndlíkingar úr efnafræði og er hér að draga skáldskapinn nær hlutleysi 

vísindanna.11 Þrátt fyrir hlutleysið er tekin skýr fagurfræðileg afstaða, líkt og flokkun 

bókmennta í hefðarveldi gefur til kynna. Bæði Eliot og John Crowe Ransom (1888-

1974) gera fagurfæði textans að viðfangsefni sínu og leggja áherslu á að hlutleysi í 

skáldskap fyrirgeri ekki fagurfræði innan verksins.12 Ransom bendir einnig á að 

                                                 
7 T. S. Eliot, „Hefðin og hæfileiki einstaklingsins“, bls. 47. 
8 T. S. Eliot, „Imperfect Critics“,The Sacred Wood: Essays on Poetry and Criticism, (London: 
Methune, 1920), bls. 8-10. 
9 T. S. Eliot, „The Local Flavour“, The Sacred Wood: Essays on Poetry and Criticism, (London: 
Methune, 1920), bls. 21. Cleanth Brooks gerir slíkt hið sama í grein sinni „The formalist Critics.“, 
Praising it New: the best of new criticism, ritst. Garrick Davis, (Ohio: Swallow Press, 2008), bls. 86. 
10 T. S. Eliot, „The Perfect Critic“, Praising it New: the best of new criticism, ritstj. Garrick Davis, 
(Ohio: Swallow Press., 2008), bls. 12. Í greininni segir: „He must simply alucidate: the reader will form 
the correct judgment for himself.“ 
11 T. S. Eliot, „Hefðin og hæfileiki einstaklingsins.“, bls. 47.  
12 Benda má á að rit John Crowe Ransom, New Criticism (1941), gaf skólanum það nafn sem hann 
hefur í dag.  
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hlutleysi nýrýninnar krefjist þess að horft sé fram hjá áhrifum sem ævi höfundar og 

samtímalegra atburða hafa hugsanlega á textann.13 Siðferðisboðskapur á því að víkja 

fyrir fagurfræðilegum forsendum verksins. Ef texti hefur aðeins þann tilgang að bera 

lesendum siðferðisboðskap þá telur Ransom að hann sé um leið ekki gjaldgengur í 

bókmenntagreiningu. Nýrýnin fer hér gegn raunsæinu og forðast allar samfélagslegar 

skírskotanir.  

Bók Williams Empson Seven Types of Ambiguity er gott dæmi um þróun 

nýrýninnar á fjórða áratugnum og þær mótbárur sem komu ekki aðeins frá 

andstæðingum stefnunnar heldur einnig innan úr röðum hennar sjálfrar.14 Empson 

gagnrýnir sumt í kenningum fyrirennara sinna en byggir á öðru. Hann lýsir 

takmörkununum sem bókmenntagreining hefur festst í og bendir á hve mikilvægt sé 

að beita nákvæmri greiningu á texta og draga fram tvíræðni sem finna megi í öllum 

skrifum.15 Samkvæmt Empson og fleiri áhangendum nýrýninnar á textinn upphaf sitt 

að rekja til flókinna hugmynda höfundar sem geta vissulega bæði verið meðvitaðar og 

ómeðvitaðar.  

Það sem greinir Empson frá I. A. Richards og öðrum fræðimönnum 

nýrýninnar er að hann beinir sjónum sínum ekki í eins miklum mæli og þeir að 

heildinni sem textanum er ætlað að skapa.16 Hann vill frekar einbeita sér að 

einangruðum hluta textans. Sá hluti textans getur augljóslega haft áhrif á heildartúlkun 

og vafalaust sagt lesanda mikið um innra samhengi verksins. Það er lesandans að meta 

hver áhrifin eru á heildina, og að lokum er það ávallt hans að taka afstöðu til þess 

hvaða hlutverki áhrifin gegna. Hlutverk lesandans er því meira í greiningu Empsons á 

merkingu bókmenntanna en hjá öðrum kennimönnum nýrýninnar.17 Empson vill þó 

ekki að lesandinn sé miðpunktur greiningarinnar og gerir ráð fyrir að ætlun höfundar 

fái aukið vægi í túlkun. Að þessu leyti greinir Empson sig frá öðrum nýrýnum.18 Hann 

beinir sjónum sínum síður að þeim sterka greinarmun sem oft er gerður á lesanda, 

innbyggðum höfundi, hinum eiginlega höfundi og textanum og virðist frekar líta á 
                                                 
13 John Crowe Ransom, „Criticism, Inc.“ Praising it New: the best of new criticism, ritstj. Garrick 
Davis, (Ohio: Swallow Press, 2008), bls. 53. 
14 William Empson, Seven Types of Ambiguity, (New York: New Directions Publishing, 1947), bls. 38.  
15 Sbr. umræðuna hér að framan um íroníu og margræðni. 
16 Alan Durant & Colin MacCable, „Compacted doctrines: Empson and the meanings of words“, 
William Empson: the critical achievement, ritstj. Christopher Norris og Nigel Mapp, (Bretland: The 
Press Syndicate of the University of Cambridge, 1993), bls 170-195.  
17 Graham Hough, „An Eighth type of Ambiguity“, William Empson: the man and his work, ritstj. 
Roman Gill, (Bretland: Routledge & Kegan Paul Ltd., 1974), bls. 76-78.  
18 M. C. Bradbrook, „The Ambiguity of William Empson“, William Empson: the man and his work, 
ritstj. Roman Gill, (Bretland: Routledge & Kegan Paul Ltd., 1974), bls. 11. 



 9 

verkið sem hreyfanlegt samspil allra þessara þátta. Óhjákvæmilega orka þeir með 

mismunandi hætti hver á annan. Ætla má að enga endanlega fastmótaða merkingu sé 

því að finna í texta samkvæmt hugmyndum Empsons. Þessar kenningar falla vel að 

kröfu nýrýninnar um tímaleysi skáldskapar, þar sem merking bæði orða og verka í 

heild getur breyst og mótast í takt við þann tíma sem verkin eru lesin á.  

Bandaríska nýrýnin kemur í framhaldi af þeirri bresku og þar mótast 

hugtakakerfið til fulls. Nýrýnin hafði ekki síður áhrif á bókmenntaskrif vestanhafs, 

einkum á hóp suðurríkjahöfunda sem kallaður var Southern Agrarian.19 Þekktastir í 

hópnum voru Allen Tate (1899-1979), John Crowe Ransom og Robert Penn Warren 

(1905-1989), en alls teljast níu höfundar til hans. 20  

Í bandarísku nýrýninni færist aukin harka í skrif bókmenntafræðinga í lok 

fjórða áratugs tuttugustu aldar og í byrjun þess fimmta. Háskólasamfélagið er 

harkalega gagnrýnt innan frá líkt og sjá má af skrifum fræðimannanna og skáldanna 

Ezra Pound (1885-1972) og Allen Tate sem gera samstarfsmönnum sínum og 

bókmenntagagnrýnendum góð skil í greinunum: „How to Read“21 og „Miss Emily 

and the Biographer“.22 Í þessum greinum beina þeir sjónum að því hvernig 

samtímamenn þeirra séu á villigötum þegar kemur að úrvinnslu texta. Tate er 

harðorðari en Pound hvað varðar hlutverk gagnrýnandans og segir: „[...] Annars vegar 

höfðum við hin fáfróðu gagnrýnendur blaðanna [...] þar sem styrkur tilfinninga var 

eini mælikvarðinn á gæði, en á hinn bóginn höfðum við sagnfræðinga, sem höfðu 

engar fræðilegar forsendur en sanka að sér tilgangslausum upplýsingum.“23 Tate 

heldur áfram og segir að ekki sé lengur hægt að læra bókmenntagreiningu því 

kennslan sé ekki til staðar. Hann ræðst hér að samstarfsmönnum sínum og sakar þá 

um útþynnta og grunna fræðimennsku sem ekkert gagn sé að. Hann segir fræðimenn, 

jafnt sem gagnrýnendur, tæplega læsa og þar af leiðandi ekki færa um að sinna starfi 
                                                 
19 Southern Agrarian var hópur skálda og fræðimanna sem átti rætur að rekja til suðurríkja 
Bandaríkjanna og skrifuðu um bókmenntir þaðan. Þeir voru hvað mest áberandi á þriðja og fjórða 
áratug tuttugustu aldar. 
20 Vincent B. Leitch (ritstj.), The Norton anthology of theory and criticism, 2 útg., (New York: Norton 
& Company, 2001), bls. 969-971. Ásamt þeim Tate, Ransom og Warren voru Donald Davidson, John 
Gould Fletcher, Henry Blue Kline, Lyle H. Lanier, Andrew Nelson Lytle, Herman Clarence Nixon, 
Frank Lawrence Owsley, John Donald Wade og Stark Young. 
21 Ezra Pound, „How to Read“, Praising it New: the best of new criticism, ritstj. Garrick Davis, (Ohio: 
Swallow Press, 2008), bls. 16-38. 
22 Allen Tate, „Miss Emily and the Biographer“, Praising it New: the best of new criticism, ritstj. 
Garrick Davis, (Ohio: Swallow Press, 2008). 
23 Allen Tate, „Miss Emily and the Biographer“, Praising it New, bls. 44-45. „[...] on the one hand the 
ignorant journalist critics, “decadent romantics,” for whom intensity of feeling was the sole critical 
standard; and on the other hand the historical scholars, who had no critical standard at all but who 
amassed irrelevant information.“ 
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sínu.24 John Crowe Ransom er á sama máli og Tate og segir að nemendum 

framtíðarinnar verði að vera heimilt að stunda nám í bókmenntum, ekki aðeins um 

bókmenntir.25 Sjálfur textinn er það sem skiptir máli og það er hann sem á að greina.  

Margt sem hér að framan er nefnt á jafnt við um bandaríska og breska nýrýni, 

en munur skólanna tveggja felst fyrst og fremst í ólíkum áherslum. Auk áherslu á 

náinn lestur leggur sú bandaríska aukna áherslu á íróníu og kaldhæðni við greiningu á 

texta. Með þessum áherslubreytingum er opnað á aðrar leiðir til merkingarmyndunar. 

Þessi merking getur auðveldlega breyst með tímanum og er ekki með öllu fastmótuð 

líkt og áður var nefnt. Sjálfsafbygging flokkast einnig undir íroníu þar sem ljóðið 

grefur vísvitandi undan eigin tilvist.26 Ákveðnir þættir ljóðsins grafa undan öðrum 

þáttum og veldur það óhjákvæmilega ójafnvægi innan textans. Írónían verður hér að 

aðferð til að halda þessum andstæðum í ákveðnu jafnvægi,27 á sama tíma og hlutverk 

túlkandans verður að vinna úr þeim mótsögnum sem myndast með kaldhæðninni. 

Hafa ber í huga að í nýrýni er lagt út frá þeim skilningi að í íróníu felist 

tvískynnungur, það að segja eitt og gera annað.28  

Þversagnir eru ekki síður mikilvægar í kenningum nýrýninnar og birta okkur, 

líkt og íronían, andstæður sem eru notaðar til að draga fram ákveðna merkingu. Sama 

á við um margræðni sem bendir á marga ólíka túlkunarkosti sem ómögulegt er að gera 

upp á milli. Empson beinir athygli sinni að þeim merkingarauka sem felst í 

margræðninni og á hér bæði við einstök orð og lengri texta.29 Í nýrýninni verður 

margræðni að aflvaka fyrir ljóðið og gefur því aukinn þunga í greiningu og torveldar 

yfirbragðið með sjálfsvísunum sem villa jafnvel um fyrir lesandanum. 

Hugmyndafræði nýrýninnar er að mörgu leyti enn við lýði. Hún myndar 

ákveðinn grunn að bókmenntafræði okkar daga. Strúktúralismi og póststrúktúralismi 

leggja eins og nýrýnin áherslu á verkið sjálft og sjálfstæði þess á það einnig við um 

sjálfssögulega (e. metafiction) ritunaraðferð.30 Upp úr þessum hræringum á sjöunda 

                                                 
24 Allen Tate, „Is Literary Criticism Possible ?“, Praising it New: the best of new criticism, ritstj. 
Garrick Davis, (Ohio: Swallow Press, 2008), bls. 61-72. 
25 John Crowe Ransom, „Criticism, Inc.“, bls. 51. 
26 William Empson fjallar í fimmta kafla bókar sinnar Seven Types of Ambiguity, bls. 155-175, um 
tengsl afbyggingar og nýrýni þar sem náinn lestur gegnir mikilvægu hlutverki. 
27 Sbr. andstæður í Revengers Tragedy um ást og hatur og lifendur og dauða í tilvitnun Eliot, sem hann 
minnist á í ritgerð sinni „Hefðin og hæfileiki einstaklingsins“, í Spor í bókmenntafræði 20. aldar, bls. 
49-51.  
28 Þessar hugmyndir birtast aftur bæði í strúktúralisma og póststrúktúralisma þar sem ekki er hægt að 
kveða endanlega upp dóm um merkingu texta. 
29 William Empson, Seven Types of Ambiguity, bls. 102-132. 
30 William Empson, Seven Types of Ambiguity, bls. 155-175.  
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áratug tuttugustu aldar breytast áherslur í bókmenntanámi bæði í grunn- og 

framhaldsskólum. Sama má segja um bókmenntafræði við Háskóla Íslands, en 

aðferðafræði nýrýninnar var ríkjandi við deildina á fyrstu árum hennar og verður 

stuttlega vikið að því í fjórða kafla.  

 
3. Íslenski skólinn og upphaf nýrýni á Íslandi 

 

Áhrifa nýrýni gætir talsvert seinna á Íslandi en á öðrum Vesturlöndum. Kenningar 

hins svonefnda íslenska skóla í fornbókmenntum, sem aðallega hefur verði kenndur 

við Sigurð Nordal, höfðu sterk tök á bókmenntagreiningu á Íslandi og gætir jafnvel 

enn í dag. Í kenningum íslenska skólans, sem var áhrifamikill í íslenskri 

bókmenntafræði frá fimmta áratugnum og fram eftir tuttugustu öldinni, var hlutverk 

höfundar talsvert frábrugðið því sem það er í kenningum nýrýninnar. Megináhersla 

var lögð á að Íslendingasögurnar væru höfundaverk og öll bókmenntagreining byggð 

á ævisögulegri rannsóknaraðferð þar sem lífshlaup höfundar og verk hans eru 

órjúfanleg heild. Samkvæmt kenningum hins íslenska skóla er höfundurinn talinn 

upphaf og endir eigin texta og lykill að innihaldi verksins, en nákvæmri greiningu á 

orðanotkun, byggingu og öðrum þáttum textans er ýtt til hliðar. Það er ekki fyrr en 

með skrifum bókmenntafræðingsins og skáldisins Kristjáns Karlssonar að kenningar 

nýrýninnar fá á sig skýra mynd hérlendis og breyttar áherslur í bókmenntagreiningu 

koma fram. Kenningarnar birtast sem ákveðið andsvar við ævisögulegu aðferðinni og 

þar með var höfundamiðuðum áherslum íslenska skólans ögrað.  

Skrif Kristjáns birtust ekki víða, en einkum í tímaritinu Nýtt Helgafell, sem 

kom út á árunum 1956-59, og sat Kristján öll útgáfuárin í ritstjórn blaðsins. Þar birti 

hann fjölda greina, eigin ljóð og prósa, fræðitexta og vangaveltur og þýddar greinar 

eftir erlenda fræðimenn.31 Síðar verður nánar vikið að skrifum Kristjáns fyrir blaðið 

og öðrum textum sem hann lét frá sér um greiningu og bókmenntarýni í anda 

nýrýninnar. Einnig verður sjónum beint að skrifum hans sem og áhrifum á þróun 

bókmenntagreiningar og textatúlkunar á Íslandi. Kristján lærði bókmenntafræði í New 

York og snéri þaðan árið 1952. Við heimkomuna blasti við honum teoríulaus og 

sjálfhverf, íslensk bókmenntafræði, sem aðeins var „upptekin af afrekum bókmennta 

sinna“, en á þessa leið lýsir Helga Kress hugmyndum íslenska skólans líkt og þær 
                                                 
31 Hér má meðal annars nefna þýdda grein eftir fræðimanninn Robert Penn Warren einn af helstu 
kennimönnum bandarísku nýrýninnar. Greinin birtist í fyrsta hefti IV. árgangs af Nýju Helgafelli árið 
1959.  
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birtust meðal annars í skrifum Sigurðar Nordal.32 Þrátt fyrir að hér sé fjallað um 

Kristján sem upphafsmann textagreiningar í anda nýrýninnar á Íslandi, má finna 

aðdraganda hennar í íslenskum textum fyrir hans tíma. Bókmenntagreiningar Kristins 

E. Andréssonar (1901-1973) bera til að mynda ákveðinn keim af þeim hræringum sem 

áttu sér stað utan landsteinanna, til dæmis í bók hans Íslenskar nútímabókmenntir 

1918-1948, en einkum í skrifum hans fyrir Skírni þar sem sjá má aukna áherslu á 

textagreiningu sem ekki byggir á lífi og lífsskoðunum höfundarins. Í skrifum Kristins 

er ekki að finna mikil áhrif nýrýninnar og pólitískar skírskotanir í greinum hans eru 

afar áberandi. Umfjöllun hans um Einar Benediktsson í fyrrnefndri bók er til dæmis 

aðallega beint að höfundinum og líkindum hans við Egil Skallagrímsson og aðra 

kappa fornaldar – mjög í anda hins íslenska skóla.33 Ári áður en Íslenskar 

nútímabókmenntir voru gefnar út sendi Kristinn á hinn bóginn frá sér grein um 

ljóðskáldið T. S. Eliot, sem er þekktur talsmaður nýrýninnar, og fjallar þar um skáldið 

á mjög nútímalegan hátt ef miðað er við önnur skrif hans og ekki síður bókmenntarýni 

þess tíma. Í greininni fjallar hann um Eliot í anda nýrýninnar sem á þessum tíma var 

ekki orðin áberandi í íslenskri bókmenntaumræðu líkt og síðar varð. Hann bendir á og 

fjallar um duldar tilvísanir innan samþjappaðs texta og dregur fram þá tvíræðni sem 

oft er að finna í ljóðum T. S. Eliot. Kristinn vinnur hér með nýja strauma sem eiga sér 

stað í bókmenntaumræðunni erlendis og tekur fyrir þekkt minni innan nýrýninnar sem 

ekki höfðu verið áberandi hér á landi.34 Umfjöllunarefni Kristins í greininni eru hvað 

helst sú tvíræðni sem finna má í ljóðum Eliots, nákvæmni í orðavali og ekki síst 

nýbreytni ljóðformsins, en öllum þessum efnum fylgja dæmi úr ljóðum skáldsins. 

Hann beinir athygli lesandans að margræðum merkingum sem finna má í ljóðum 

Eliots og hvernig tyrfinn skáldskapur hans, er lesendum ráðgáta. Einnig fjallar 

Kristinn jafnt um innihald og byggingu ljóða Eliots og að endanleg merking verka 

skáldsins verði í raun aldrei skilin til fulls, líkt og Empson leggur áherslu á í skrifum 

sínum sem vikið var að hér að framan. Hafa ber í huga að Kristinn flokkast ekki 

meðal nýrýnenda og lýsir þessi áhersla á margræðni og byggingu ljóða ef til vill 

                                                 
32 Helga Kress. „Mikið skáld og hámenntaður maður: Íslenski skólinn í íslenskri bókmenntafræði“, 
Speglanir: Konur í íslenskri bókmenntahefð og bókmenntasögu, (Reykjavík: Háskóli Íslands: 
Rannsóknarstofnun í Kvennafræðum, 2000), bls 390. 
33 Í bókadómum Kristins má frekar sjá aukna áherslu á textann, en líkt og í grein hans um Einar 
Benediktsson og ekki síður í greininni „Reisum Snorrahöll“ sem birtist í Skírni 1941, má sjá hvað 
höfundurinn er honum mikilvægur í greiningu textans. Grein Kristins um Einar má finna í bókinni 
Íslenzkar nútímabókmenntir 1918-1948, (Reykjavík: Mál og menning, 1949), bls. 18-29. 
34 Kristinn E. Andrésson, „Ljóðskáldið T. S. Eliot“, Tímarit Máls og menningar, (Reykjavík: Mál og 
menning, 1947), bls. 290-299. 
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frekar almennum áherslum í bókmenntagreiningu, sem áttu sér stað erlendis, þótt hún 

vegi þungt í nýrýni. 

 

3.1. Íslenski skólinn og ævisöguleg rannsóknaraðferð 

 

Árið 1971 hófst kennsla við Háskóla Íslands í Almennri bókmenntasögu til B.A. prófs 

sem þá heyrði undir heimspekideild skólans. Sjö árum síðar, árið 1978, var nafni 

deildarinnar breytt í Almenna bókmenntafræði og heyrir hún í dag til Íslensku- og 

menningardeildar. Þessari nafnabreytingu frá sögu til fræða lýsir Helga Kress sem 

breytingu frá samanburðarbókmenntum til bókmenntakenninga sem sé liður í þróun 

nútímabókmenntafræði til greiningar og túlkunar texta ásamt umfjöllun um hugtök og 

skilgreiningar.35  

Aðdraganda þessarar þróunar má rekja talsvert langt aftur í tímann en 

viðhorf til bókmennta hérlendis hefur tekið miklum breytingum í gegnum tíðina og 

hið sama má segja um hlut höfundar í greiningu þeirra. Innan hins íslenska skóla varð 

höfundurinn miðpunktur þeirrar umræðu sem átti sér stað um hlutverk og gildi 

íslenskra bókmennta. Sömu togstreitu virðist gæta hvað varðar hlutverk greinandans 

og bendir Helga á að ávallt hafi verið deilt um það; hvar skyldur hans hefjist og hvar 

þeim ljúki og hvert framlag hans til bókmenntanna eigi að vera.36 Frá því fyrst fór að 

bera á kenningum nýrýninnar á Íslandi var jafnt deilt á hlutverk og ætlun höfundarins 

og félagslegt sjónarhorn í bókmenntum. Í skrifum Kristján Karlssonar í Nýju 

Helgafelli sést að bæði sjónarhornin fá á sig töluverða gagnrýni.  

 

3.1.1. Sannsögulegt gildi Íslendingasagna 

 

Íslenski skólinn var ekki aðeins mikilvægur sem bókmenntastefna hérlendis heldur 

einnig veigamikill hluti bæði af sjálfstæðisvitund og sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar. 

Með aukinni áherslu á fornsögurnar og þá miklu listamenn sem skapað höfðu textann 

og unnið verkin úr sögu allrar þjóðarinnar var bókmenntaarfur landsins settur á stall. 

Sigurður Nordal er einn þekktasti kennimaður íslenska skólans og er nafn hans oft 

tengt við þá hugmyndafræði sem birtist innan hans. Rætur skólans má þó að vissu 

leyti rekja til læriföður Sigurðar, Björns M. Ólsen, sem var fyrsti rektor Háskóla 
                                                 
35 Helga Kress, „Mikið skáld og hámenntaður maður“, Speglanir, bls. 385. 
36 Helga Kress, „Mikið skáld og hámenntaður maður“, bls. 393-396.  
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Íslands og prófessor við skólann í íslenskri málfræði og málsögu. Björn var ekki síður 

áhrifamaður íslenska skólans. Þær umfangsmiklu breytingar sem urðu með komu 

skólans fólu í sér að svokölluð bókfestukenning tók yfir almennt viðurkenndar 

sagnfestukenningar.37 Meginmunur þessara stefna liggur í ólíkum viðhorfum til 

meints sagnfræðilegs gildis Íslendingasagnanna og hvort líta megi á þær sem 

raunverulega og gilda heimild um bæði lifnaðarhætti og landslag til forna á Íslandi. 

Sagnfestukenningin byggir á að verk feli ekki í sér tilbúinn heim höfundar, heldur 

einungis nákvæma lýsingu sem skrásetjara var falið að koma beint í ritað form án allra 

skáldlegra tilþrifa. Bókfestukenningin, sem ekki má líta á sem beina andstæðu 

sagnfestunnar, fól í sér meira vægi skrásetjara sem talinn var höfundur sagnanna og 

var hann ekki bundinn við nákvæma lýsingu, heldur var honum frjálst að móta og 

skapa textann eftir eigin höfði. Íslenski skólinn á því talsvert sameiginlegt með 

bókfestukenningunni, þrátt fyrir að viðurkenna að sögurnar séu byggðar á 

sannsögulegum atburðum raunverulegra hetja. Í bók Jóns Karls Helgasonar, Hetjan og 

höfundurinn, er þessari breytingu gerð góð skil með dæmum úr könnunum af safni 

þjóðháttadeildar Þjóðminjasafnsins, þar sem viðhorf einstaklinga til hlutverks og 

sannsögulegs gildis Íslendingasagnanna voru skráð. Um var að ræða fólk sem annars 

vegar var fætt á árunum 1850-1900 og hinsvegar 1900-1930 og gefur þetta breiða 

tímabil ákveðna vísbendingu um þær breytingar sem hafa átt sér stað á árunum kring 

um aldamótin. Þessi samanburður Jóns Karls sýnir hvernig þróun á skilningi 

almennings helst í hendur við fræðasamfélagið og hvernig bókfestukenningin nær 

yfirhöndinni og hafnar hugmyndum fyrri tíma. Þessi viðsnúningur er frekar róttækur 

og má hér nefna að Arngrímur Jónsson lærði (1568-1648) byggði til að mynda mikið 

á þeim heimildum sem Njála veitti um kristnitöku á Íslandi, en „Njála hefur jafnhliða 

því að litast af heiðnum hetjum og hefndaranda, [...] þá sérstöðu að vera meðal 

heimilda okkar um kristintökuna.“38 Hugmyndum fólks um söguna er ekki aðeins 

breytt heldur er sögunni sjálfri breytt með nýjum skilningi og viðhorfi til verkanna 

sem liggja fyrir.  

                                                 
37 Um þessa breytingu hefur verið deilt og segir Óskar Halldórsson í grein sinni „Íslenski skólinn og 
Hrafnkelssaga“, Tímarit Máls og menningar, (Reykjavík: Mál og menning, 1978), að kenningar 
Sigurðar Nordal og fleiri falli í raun undir hvoruga stefnuna, en taki bæði hluta úr þeim báðum og hafni 
hluta beggja þeirra. Jón Hnefill Aðalsteinsson virðist einkum fjalla um skólann undir þeim formerkjum 
að hann sé hluti af þeirri breytingu sem ýtir sagnfestukenningunni til hliðar og byggir á 
bókfestukenningunni.  
38 Jón Karl Helgason, Hetjan og höfundurinn: brot úr íslenskri menningarsögu, (Reykjavík: 
Heimskringla: Háskólaforlag Máls og menningar, 1998), bls.31.  
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 Upphaf íslenska skólans rekur Jón Hnefill Aðalsteinsson, í grein sinni 

„Íslenski skólinn“, bæði til bókfestu- og sagnfestukenningarinnar og vísar í því 

samhengi til skrifa Konrad Maurer um hvernig Íslendingasögurnar urðu til. Maurer 

dregur mikið úr staðfastri trú Íslendinga á heimildagildi sagnanna og árið 1869 birti 

hann þær kenningar í ritgerð í blaðinu Zeitschrift für deutsche Philologie.39 Tveimur 

árum síðar, 1871, birti Maurer grein um Hænsna-Þóris sögu sem virðist hafa haft 

talsverð áhrif á skrif þeirra sem aðhylltust kenningar íslenska skólans. Þar rekur hann 

sögulegar staðreyndavillur sem fram koma við samanburð sögunnar og 

Íslendingabókar og Melabókar Landnámu, sem Maurer telur vera fullgildar 

sagnfærðilegar heimildir öfugt við Íslendingasögurnar. Þetta viðhorf tekur Björn M. 

Ólsen upp og segir Sigurður Nordal svo frá í formála að Hænsna- Þóris sögu og 

vitnar til orða Björns um skrif Maurers: „mikið af niðurstöðum þeirra tel ég svo 

óyggjandi, að nægilegt sé að skýra frá þeim, án þess að endurtaka röksemdafærslu 

þeirra.“40 Þessi formáli Sigurðar birtist fyrst 1938 og má á sama tíma sjá almenna 

umræðu um Íslendingasögurnar í þessum anda, sem beinist ekki að einstökum verkum 

heldur sögunum í heild sinni. Í grein Jónasar Kristjánssonar „Íslendingadrápa and 

Oral Tradition“ vitnar hann til orða Björns M. Ólsen: „Því betur sem vjer lesum sögur 

vorar ofan í kjölinn, því dýpra sem vjer sökkvum oss ofan í þær, því nákvæmar sem 

vjer rannsökum þær, því betur munum vjer komast að raun um að þær eru listaverk, 

og að listamaður hefur haldið á pennanum [.]“41 Þrátt fyrir að Björn sé hér ekki að 

lýsa nánum lestri nýrýninnar, er kafað ofan í öll atriði textans og þau greind nákvæmt 

og ítarlega. Endanlegt markmið textagreiningar hjá Birni og öðrum áhangendum 

íslenska skólans er að sýna fram á að að baki verkinu sé höfundur og að lokum finna 

út hver hann er með hjálp textans. Samkvæmt nýrýninni er markmiðið óræðara og 

endapunkti í raun aldrei náð að fullu, heldur aðeins hægt að nálgast það með 

greiningu á textanum sjálfum, byggingu hans og innihaldi. Björn M. Ólsen, Sigurður 

Nordal og Einar Ól. Sveinsson, prófessor í íslenskum fræðum, héldu áfram að vinna 

með þann samanburð sem Maurer lagði grunn að og tóku fyrir ýmsar Íslendingasögur 

og báru saman við aðrar viðurkenndar heimildir með það fyrir augum að draga fram 

það ósamræmi sem í fornsögunum mætti finna. Megin viðfangsefnið og markmið 
                                                 
39 Jón Hnefill Aðalsteinsson, „Íslenski skólinn“ Skýrnir, (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 
1991), bls. 109. 
40 Sigurður Nordal, Íslenzk fornrit III: Borgfirðinga sögur, (Reykjavík: Hið íslenzka fornritafélag, 
2001), bls. IX-X.  
41 Jónas Kristjánsson, „Íslendingadrápa and Oral Tradition“, Gripla, (Reykjavík: Stofnun Árna 
Magnússonar á Íslandi, 1975), bls. 77.  
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bókmenntagreiningarinnar var að lokum samband skálds og verks og því var 

nauðsynlegt að kanna til hlítar höfundalausa texta og fylla upp í það tómarúm sem 

myndast við slíkan skort. Höfundurinn er hafinn upp sem endanleg merking textans, 

hann er samnefnarinn sem öll atriðin ganga upp í og án hans verður endanlegri 

greiningu aldrei náð.42 En nýrýnin vinnur í raun að sama markmiði og íslenski 

skólinn, sem er að fylla upp í það óræða rými sem skapast getur við höfundarleysi og 

verður vikið að því í næsta kafla. 

 Í lok greinar Jóns Hnefils um íslenska skólann segir: „grundvallaratriði hins 

íslenska skóla var að Íslendingasögurnar væru verk skapandi rithöfunda og skálda 

sem seildust víða til fanga í efnisöflun. Heimildir þeirra væru hvorttveggja arfsagnir 

og eldri rit, innlend og erlend, sem þeir sköpuðu úr listræna heild.“43 Margar þessara 

kenninga eru enn áberandi í textatúlkun samtímans og þá sér í lagi þegar hlutverk 

túlkandans er skoðað, líkt og bent var á hér að framan. Með íslenska skólanum var 

„markmið fræðamennsku [...] ekki lengur bundið við að grafa upp sögulegar 

staðreyndir og orsakasamhengi, heldur skyldu staðreyndir gæddar lífi af persónulegu 

lífi fræðamannsins, hin fornu verk lífguð við og gerð að persónulegri eign 

viðtakenda.“44 Þessu hlutverki reynir nýrýnin að svara og búa til nýjan valkost við 

greiningu bókmennta sem ekki byggist á kröfu um sífelldan sýnileika höfundarins. 

Nýrýnin birtist ekki aðeins sem andsvar við kenningum íslenska skólans, heldur kom 

hún einnig fram í átökum við félagslega bókmenntarýni vinstrimanna, líkt og hún 

birtist til dæmis í greinum Tímarits máls og menningar og ekki síst í skrifum Kristinn 

E. Andréssonar, sem áður var vikið að.  

 

4. Nýrýni á Íslandi 

 

Áhrifa nýrýninnar gætti furðu seint hér á landi, sé litið til þess hvenær kenningarnar 

fengu fyrst hljómgrunn meðal fræðimanna erlendis. Það er ekki fyrr en Kristján 

Karlsson fer að taka þátt í íslenskri bókmenntaumræðu, um miðjan sjötta áratug 

tuttugustu aldar, að skýr og greinileg áhrif nýrýninnar koma í ljós, líkt og getið var að 

framan, og kenningar stefnunnar verða raunverulegur valkostur í bókmenntagreiningu 

                                                 
42 Helga Kress, „Mikið skáld og hámenntaður maður“, bls. 388. 
43 Jón Hnefill Aðalsteinsson, „Íslenski skólinn“, bls. 125. 
44 Vésteinn Ólason, „Bókmenntarýni Sigurðar Nordals“, Tímarit Máls og menningar, (Reykjavík: Mál 
og menning, 1984), bls. 7. 
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hérlendis. Kristján er því ákveðinn upphafsmaður skólans á Íslandi eins og sjá má á 

greinaskrifum hans og öðru birtu efni í tímaritum.  

 

4.1. Nýtt Helgafell og nýjar hugmyndir  

 

Árið 1956, tveim árum eftir að Kristján kom til Íslands að loknu námi í New York, 

tók hann þátt í stofnun tímaritsins Nýtt Helgafell. Í ritstjórn blaðsins sátu með 

Kristjáni, Tómas Guðmundsson (1901-1983), Jóhannes Nordal (1924-) og Ragnar 

Jónsson í Smára (1904-1984). Nýtt Helgafell kom út í framhaldi af tímaritinu 

Helgafell sem gefið var út undir ritstjórn Tómasar Guðmundssonar og Magnúsar 

Ásgeirssonar (1901-1955). Bæði tímaritin komu út hjá forlagi Ragnars í Smára, 

Helgafelli, sem stofnað var 1942. Aðdraganda þeirrar stofnunar má rekja til þess 

þegar Ragnar yfirtók rekstur Heimskringlu sem áður hafði heyrt undir Mál og 

menningu og Kristinn E. Andrésson og „þar með hefst hin mikla bókaútgáfa hans 

undir ýmsum nöfnum, svo sem Víkingsútgáfan, Víkingsprent, Unuhús og Helgafell“45.  

Þegar Nýtt Helgafell kemur fyrst út er mikið um að vera í íslensku 

bókmenntalífi, pólitísk áhrif í útgefnu efni eru mikið deiluefni og virðast þessi átök 

vera ein megin ástæða þess að árið 1955 var stofnað nýtt bókamenntafélag, Almenna 

bókafélagið.46 Að stofnun félagsins stóðu meðal annars tveir úr ritstjórn Nýs 

Helgafells, þeir Tómas Guðmundsson og Jóhannes Nordal. Félagið var stofnað til 

mótvægis við Mál og menningu og áhrifaríkt tímarit bókmenntafélagsins og átti að 

vera „vettvangur fyrir rithöfunda og menntamenn, sem ekki aðhylltust sósíalíska 

hugmyndafræði“.47 Guðmundur G. Hagalín (1898-1985), sem var einn af stofnendum 

félagsins, deildi hart á skrif vinstri sinnaðra bókmenntagagnrýnenda, ekki síst á 

sósíalísk viðhorf í skrifum Kristins E. Andréssonar, á fimmta árathugi tuttugustu 

aldar, sem þá fór fyrir Tímariti Máls og menningar.48 Í greinum sínum deildi 

Guðmundur meðal annars á „bókmenntalega einokunarstefnu, er hann taldi 

                                                 
45 Þröstur Helgason. „Í hringekju sögunnar“. Morgunblaðið. 4. apríl 2000. bls 37. Síðar fer 
Heimskringla aftur undir Mál og menningu og er þar enn í dag.  
46 Sama ár er tímaritið Birtingur stofnað, sem Sveinn Skorri Höskuldsson telur að muni verða ein besta 
heimildin um samtíma sinn, en fræðilegar umræður og krufning samfélagslegs vanda setji ekki svip 
sinn á blaðið, heldur kynning nýrra bókmennta og höfunda ásamt þýðingum á erlendum verkum. Að 
yrkja á atómöld, (Reykjavík: Helgafell, 1970), bls. 18. Halldór Kiljan Laxness fær einnig 
nóbelsverðlaun í bókmenntum þetta sama ár. 
47 Sveinn Skorri Höskuldsson, Að yrkja á atómsöld, (Reykjavík: Helgafell, 1970), bls. 16.  
48 Gagnrýni Guðmundar Hagalín má finna í bókinni Gróður og sandfok frá 1943 í útgáfu 
Víkingsútgáfunnar sem Ragnar í Smára hélt úti á sínum tíma. 
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kommúnistíska og róttæka höfunda og hugmyndafræðinga sýna í tímaritum sínum og 

útgáfustarfsemi [...]“.49 Varast ber að líta á þessa skiptingu í heimi bókmennta á 

Íslandi á þessum tíma sem einungis pólitíska flokkadrætti; að annars vegar hafi verið 

um að ræða borgaralega höfunda og hins vegar vinstriróttæka. Skiptingin var þvert á 

móti mjög óljós og oft sköruðust hugmyndafræði og kenningar hinna ýmsu félaga og 

einstaklinga innan þeirra.  

 

4.2. Tilgangur bókmenntanna 

 

Kristján Karlsson leit ekki svo á að bókmenntir og bókmenntagreining ættu að fjalla 

um þjófélagsleg vandamál.50 Samkvæmt kenningum nýrýninnar á list ekki að þjóna 

neinum öðrum tilgangi en þeim að vera list, henni er hvorki ætlað að bera fram 

ákveðnar skoðanir, né að upphefja höfund sinn og allra síst á hún að vera spegill á 

samtímann. Listin á að vera merkingarlega sjálfbær. Í tilvitnun sem Kristján tekur úr 

texta T. S. Eliot segir: „Skáldskapur getur ekki komið í staðinn fyrir heimspeki eða 

guðfræði eða trú; hann hefur eigin hlutverki að gegna.“51 Þessar hugmyndir 

samræmast ágætlega bókmenntaviðhorfum borgaralegra höfunda hérlendis um miðja 

tuttugustu öld og skrifar Kristján aðallega innan þess hóps. Greinar Kristjáns í Nýju 

Helgafelli sýna vel þá andúð sem hann hefur á innrás samfélagslegra, pólitískra og 

annarra utanaðkomandi deilumála í bókmenntirnar. Í stuttri og hnitmiðaðri grein sem 

birtist á fyrsta útgáfuári tímaritsins beinir Kristján orðum sínum til 

bókmenntagagnrýnenda og ræðst gegn helstu áherslum í bókmenntaumfjöllun 

hérlendis. Hann telur hina ævisögulegu túlkun duga skammt og athugasemdir 

„almenns eðlis“ komi málinu ekkert við. Kristján bendir einnig á að ekki dugi að 

skrifa eingöngu fyrir þröngan hóp fræðimanna, nokkurs konar gagnrýnenda-aðal, 

heldur þurfi bókmenntarýnin líkt og bækurnar sjálfar að vera aðgengileg hverjum 

þeim sem kýs að nálgast hana.52 Í lok greinarinnar má þó sjá vissan elítubrag á 

hugmyndum Kristjáns þegar hann vitnar til orða T. S. Eliot sem sagði að það eina sem 

                                                 
49 Sveinn Skorri Höskuldsson, Að yrkja á atómöld, bls. 16. 
50 Sveinn Skorri Höskuldsson, Að yrkja á atómöld, bls. 17-18.  
51 Kristján Karlsson, „Tómas Guðmundsson“, Hús sem hreyfist: sjö ljóðskáld. (Reykjavík: Almenna 
bókafélagið, 1986), bls. 90. 
52 Kristján Karlsson, „Fáein orð um vandkvæði íslenzkra gagnrýnenda“, Nýtt Helgafell, ritstj. Tómas 
Guðmundsson, Ragnar Jónsson ábm, Kristján Karlsson og Jóhannes Nordal. 3.hefti, (Reykjavík: 
Helgafell, 1956), bls. 134. 



 19 

þyrfti til að skrifa gagnrýni væri: „Að vera ákaflega gáfaður“.53 Skrifum Kristjáns er 

augljóslega ætlað að ná jafnt til hins borgaralega hluta bókmenntagagnrýnenda og 

vinstri rótækra, en í greininni hvetur hann gagnrýnendur til að glata ekki 

„umræðuefninu í ærumeiðingum sín á milli“. Þess háttar skrif telur Kristján að séu 

ekki bókmenntarýni heldur dulbúnar árásir sem hvorki eigi heima í bókmenntum né í 

gagnrýni um þær.  

Þetta er ein harðorðaðasta grein Kristjáns í Nýju Helgafelli, en það ávarpar 

hann gagnrýnendur reglulega og hvetur til fagmannlegri og umfram allt nákvæmari 

vinnubragða í greiningu á texta. Greinin minnir í mörgu á skrif Allen Tate sem getið 

var í öðrum kafla hér að framan, þar sem bókmenntarýnendur og samtímamenn 

höfundar eru harkalega gagnrýndir fyrir að beina sjónum sínum aðeins að takmörkuðu 

leyti að textanum sjálfum. Í greiningu Kristjáns á vandkvæðum íslenskra 

gagnrýnenda, sem er undir skýrum áhrifum nýrýninnar, færir hann íslenskum 

lesendum helstu viðfangsefni stefnunnar á hnitmiðaðan og beinskeyttan hátt. Í 

gerininni skilgreinir Kristján sig frá þeim borgaralegu rithöfundum sem hann tilheyrir 

með því að beina orðum sínum almennt til allra bókmenntarýnenda og vangetu þeirra 

til að greina bækur í stað þess að endursegja. Sama tón má heyra í umfjöllun hans um 

hið upphafna hlutverk höfundarins og greinir hann sig þannig að sama skapi frá 

íslenska skólanum. 

 Skýrast birtist vilji Kristjáns til að breyta vinnubrögðum íslenskra 

gagnrýnenda í eigin skrifum um bókmenntir. Hann segir lítið frá söguþræði þeirra 

bóka sem fjallað er um heldur athugar frekar uppbyggingu verksins, orðanotkun og 

form sögunnar. Þegar hann fjallar um ljóðabækur er nákvæmur lestur textans 

einkennandi og ávallt fylgja textabrot sem dæmi eða frekari rökstuðningur fyrir þeirri 

gagnrýni sem dregin hefur verið upp framar í umfjölluninni. Það gætir ekki sömu 

nákvæmni þegar hann fjallar um skáldsögur, en þó er þeim fagmennskukröfum sem 

Kristján hafði áður hvatt til í fyrrnefndri grein í Nýju Helgafelli oftast fylgt. Þann mun 

sem er á umfjöllun um ljóð og prósa má líklega rekja til hugmynda nýrýninnar um að 

ljóð séu háleitara bókmenntaform sem fáir geti tileinkað sér og unnið með til lengri 

tíma.54  

                                                 
53 Sama rit, bls. 134. „To be very intelligent“ 
54 Ástæðan gæti ekki síður verið að þarna liggi áhugasvið Kristjáns, en hann hefur gefið út fjölda 
ljóðabóka og einbeitt sér mikið bæði að höfundaverkum og einstökum þáttum í íslenskri ljóðagerð. Líkt 
og bent var á í fyrsta kafla þá er ljóðið almennt talið merkilegra en prósi og sést það jafnt í skrifum 
Kristjáns og erlendra fylgismanna skólans.  
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4.3. Andsvar við ævisögulegri túlkun  

  

Hjá Kristjáni, líkt og öðrum nýrýnendum, fær höfundurinn lítið rými í túlkun eigin 

verka og er hann jafnvel ekki nafngreindur fyrr en í lok greiningar. Í umfjöllun um 

Brekkukotsannál (1957) nefnir Kristján Halldór K. Laxness (1902-1998) ekki á nafn 

fyrr en í síðustu setningum bókardómsins.55 Sama má segja um langa og ítarlega 

umfjöllun um skáldsöguna Virkisvetur (1959) eftir Björn Th. Björnsson (1922-2007) 

þar sem höfundur er ekki nefndur fyrr en um miðbik greinarinnar.56 Ef Kristján þarf í 

greiningu að vitna beint til höfundar verks forðast hann að nefna viðkomandi á nafn 

og talar frekar um hann almennt sem höfund. Þessi vinnubrögð falla vel að 

kenningum nýrýninnar um hver staða höfundar eigi að vera í greiningu og hvernig 

forðast beri bæði of- og mistúlkun þegar ævi höfundar er dregin inn í umfjöllunina. 

Höfundurinn er ekki lykill að verkum sínum. Að þessu leyti er grundvallarmunur á 

hugmyndum Kristjáns og annarra penna Nýs Helgafells, sem flestir beita aðferðum 

ævisögulegrar bókmenntagreiningar. Það viðhorf sem hér birtist í skrifum Kristjáns er 

upphaf þess að nútímabókmenntafræðingurinn hafni höfundinum sem endanlegri 

merkingu bókmenntaverks sem samkvæmt Helgu Kress byggir á „díalektískum 

skilningi, samspili innihalds og forms, og þeim löngu viðurkenndu kenningum, 

þjóðfélagslegum jafnt sem sálfræðilegum, að allri mannlegri starfsemi sé stjórnað af 

öflum sem menn hafa ekki yfirsýn yfir, þar á meðal tungumálinu.“57 Persóna 

skáldsins er ekki ljóðrænt viðfangsefni greinandans og því ekki hluti af 

merkingarfæðilegum grunni verksins. Merkingin er aðeins fundin með nákvæmri 

könnun á öllu því sem við kemur tungumálinu og menningunni í heild.58  

Í sama hefti Nýs Helgafells og umfjöllun um bók Björns Th. Björnssonar 

birtist er grein um Hannes Pétursson (1931-) þar sem Kristján beitir talsvert annarri 

greiningaraðferð. Þar segir: „Viðmót hans [Hannesar Péturssonar] er óþvingað og 

feimnisleysi hans við að nota gamalkunn rómantísk orðasambönd, hugtök og tákn er 

oftast aðlaðandi, af því að hann er nógu mikið skáld, og veit, að hann segir það, sem 

                                                 
55 Kristján Karlsson, „Með pálmann í höndunum“, Nýtt Helgafell, 2. hefti, 1957, bls. 82-83. 
56 Kristján Karlsson, „Um Virkisvetur“, Nýtt Helgafell, 3-4. hefti, 1959, bls. 214- 216.  
57 Helga Kress, „Mikið skáld og hámenntaður maður“, bls. 389.  
58 W. K. Wimsatt og Monroe C. Beardsley, The Intentional Fallacy“, Praising it New: the best of new 
criticism, ritstj. Garrick Davis, (Ohio: Swallow Press, 2008), bls. 108. 
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hann meinar, en ekki það, sem hann ætti að meina, eins og vondu skáldin.“59 Hér er 

hlutverki höfundar gefið mikið vægi, sér í lagi ef litið er til fyrri yfirlýsinga Kristjáns 

um hvaða hlutverki höfundurinn eigi að gegna í túlkun. Orðin birta ef til vill þá 

tvöfeldni sem finna má innan nýrýninnar þar sem kanónur bókmenntanna eru settar á 

stall á sama tíma og reynt er að sneiða hjá nærveru höfundarins í textanum. 

Hugmyndir um hefðarveldi eru enn áberandi þrátt fyrir þá nútímalegu strauma sem 

nýrýnin ber með sér. Og ávallt má breikka stallinn svo fleiri rýmist á honum. Eða líkt 

og Kristján segir í grein sinni um Einar Benediktsson þá er „skáld sem verður til þess 

að skapa hefð [...] að líkindum skáld, sem á heima í hefð [...]“.60 Allar fyrrnefndar 

greinar birtust í þættinum „Bókmenntir“ í Nýju Helgafelli sem Kristján Karlsson hafði 

umsjón með og var reglulegur hluti tímaritsins útgáfuárin fjögur.61 Auk Kristjáns, sem 

skrifaði greinar í öll hefti ritsins, skrifuðu Jónas Kristjánsson, Hermann Pálsson, 

Kristján Eldjárn, Pétur Benediktsson og margir fleiri bókmenntarýni í þennan 

bókmenntadálk með óreglulegu millibili.  

Skrif Kristjáns birtust einnig á öðrum síðum tímaritsins. Í þremur heftum má 

finna „Rithöfundaþætti I-III“,62 þar sem ákveðnum erlendum rithöfundum eru gerð 

skil, fyrst með þýddum greinum eða brotum úr verkum þeirra og í kjölfarið með 

greiningu á texta viðkomandi og höfundaverkinu í heild. Kristján beitir hér mjög 

nákvæmri greiningu þar sem allir hlutar verksins eru skoðaðir nákvæmlega. Heildin 

var skoðuð með hliðsjón af einstökum þáttum og öfugt til að gera nákvæma grein fyrir 

verkinu og sýna fram á fagmannlega greiningu sem hvorki byggði á pólitískum 

forsendum né ævi og persónu höfundar. Fyrsti höfundurinn sem fjallað var um var W. 

H. Auden sem þá hafði nýlega skrifað dóm um nýja enska þýðingu Njálu í tímaritið 

New Statesman & Nation. Eftir þennan dóm töldu íslenskir gagnrýnendur sig sjá móta 

fyrir íslenskum áhrifum í skrifum Audens og að ljóð hans væru full af tilvísunum í 

fornritin. Um það segir Kristján: „hver sem getur má fitna af því að leita þeirra.“63 

Hann vill gera sem minnst úr þessum skrifum Audens um Njálu, en telur hinsvegar 

nauðsynlegt að nefna þá tilhneigingu Íslendinga í umfjöllun um verk Audens að draga 

                                                 
59 Kristján Karlsson, „Hannes Pétursson“, Nýtt Helgafell, 3-4. hefti, 1959, bls. 216-221. 
60 Kristján Karlsson, „Einar Benedktsson“, Hús sem hreyfist: sjö ljóðskáld, (Reykjavík: Almenna 
bókafélagið, 1986), bls. 28.  
61 „Bókmenntir“ voru í öllum heftum tímaritsins fyrir utan 2. hefti (1959) en þar er aðeins að finna 
þriðju og síðustu smásögu Kristjáns frá Manhattan.  
62 Þeir höfundar sem teknir eru fyrir eru: W. H. Auden, Ernest Hemingway og Geoffrey Chaucer. 
Rithöfundaþættir I-III birtust aðeins í öðrum árgangi Nýs Helgafells. 
63 Kristján Karlsson, „Rithöfundaþættir I“, Nýtt Helgafell, 1. hefti, 1957, bls 30. 
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alls kyns aukaatriði og tilgangslausa smámuni inn í skilgreiningar á verkum hans og 

bendir með því á þær villigötur sem íslenskir gagnrýnendur vafra um. „Skipti Auden 

og Íslendinga eru semsé ekki ýkja mikil, enda þótt sjálfsagt sé að gera sér grein fyrir 

þeim, mættu þau gjarnan okkar vegna falla í gleymsku að svo búnu.“64 Eftir þessa 

gagnrýni á starfsbræður sína heldur Kristján áfram og greinir verk Audens eins og 

hann telur að eigi að nálgast þau. Hann lýsir ljóðum Audens svo: „erfiður og 

samþjappaður stíll hans, langsóttur lærdómur, útsmogin fyndni og ókennilega 

margbreytt tungutak [...] Auden er eins og margir jafnaldrar hans, lærisveinn T. S. 

Eliot, en hann var eftirmaður hans í forystuhlutverki ensk-amerískra ljóðskálda.“ 

Kristján skilgreinir Auden sem nýrýni og því skiljanlegt að hann telji sig knúinn til að 

svara hinni ævisögulegu greiningu sem beitt hefur verið á verk hans.65 Hann segir 

Auden einnig halda á lofti kenningum T. S. Eliot og þróa hugmyndir hans í frjóari 

jarðveg, nær háði og kaldhæðni, sem einkennir þróun nýrýninnar við að færast yfir 

hafið frá Bretlandi til Bandaríkjanna. Að lokum beinir hann orðum sínum til skálda og 

bendir á mikilvægi þess að ljóð séu „erfið“ og að torræðni og margrætt orðalag auki 

gæði textans og krefjist um leið meira af lesendum.  

 

4.4. Höfundur og pólitískar skírskotanir 

 

Kristján er frumkvöðull í beitingu nýrýni á Íslandi og má sjá bæði bein og óbein áhrif 

kenninganna í skrifum hans. Hann hafnar hinu félagslega sjónarhorni vinstrisinnaðra 

bókmenntamanna eins og Kristins E. Andréssonar og sömuleiðis hinni ævisögulegu 

nálgun íslenska skólans. Kristján virðist frekar finna skrifum sínum farveg í hinum 

borgaralega kima menningarlífsins, vafalítið vegna þess hve vel þeim var þar tekið. 

Hann kýs að leiða hjá sér þá hluta verks sem innihalda pólitískar skírskotanir og beina 

sjónum sínum frekar að öðrum þáttum verksins. Hann er þess fullviss að þegar fram 

líða stundir muni sá skáldskapur sem byggir á pólitískum samtímatilvísunum 

gleymast en hin sígildu kvæði standa upp úr sem tímalaus skáldskapur. Í umfjöllun 

hans um Stein Steinarr (1908-1958) er sú viðleitni ríkjandi að sneiða hjá því sem 

byggir á pólitískum grunni og „býst [Kristján] við, að pólitískar skoðanir hætti 

bráðum að ráða dómum manna um skáldskap [Steins] [...]“, því bilið milli skáldskapar 

                                                 
64 Sama rit, bls. 30. 
65 Fyrstu verk Audens eru mjög undir áhrifum T. S. Eliot en síðar verður hann talsvert pólitískari í 
skrifum sínum og fjarlægist í verkum sínum kenningar nýrýninnar.  
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og pólitíkur sé illbrúandi djúp.66 Samkvæmt Krisjáni er inntak bestu kvæða Steins 

heimspeki sem við fyrstu sýn virðist einföld en þegar textinn er betur krufinn sést að 

svo er ekki. Ástæða þess að sú heimspeki í ljóðum Steins er svo langlíf er að „hún á 

ekki stoð í menningarlegri hefð eða hugmyndakerfi,“67 og fjallar um algild hugtök en 

ekki tímabundnar sveiflur í samtímanum. Aflvaki kvæða Steins og merking þeirra er 

„barátta einstaklingsins fyrir því að vera til og sanna tilveru sína.“68 Inntak ljóða hans 

fellur því vel að kröfu nýrýninnar um tímalaus viðfangsefni sem munu ekki falla í 

gleymsku heldur fylgja þróun samfélagsins. Kristján bendir á að ákveðin verk Steins 

innihaldi augljóslega pólitískar skírskotanir líkt og Rauður loginn brann frá 1935, en 

lengra nær umfjöllunin ekki. Í grein Kristjáns um Tómas Guðmundsson bendir hann á 

mikilvægi þess að innihaldsgreining sé ekki endanleg túlkun heldur geti hún breyst 

eftir tímum og aðstæðum.69 Algild niðurstaða í túlkun texta sé því ekki möguleg og 

gæði skáldskapar komi meðal annars fram í því hversu vel hann lagi sig að tímanum 

eða hvernig hann „láti ekki glepjast af óreiðu tímabundinna skoðana eða ákalli 

framkvæmda- eða áróðursmanna.“70 Þessar hugmyndir kallast á við skrif Williams 

Empsons og benda á hversu fjarlæg endanleg túlkun sé.  

 Þá ádeilu sem Kristján dregur fram á hina pólitísku og félagslegu nálgun má 

bæði finna í skrifum hans í Nýju Helgafelli sem og annarsstaðar. Í grein Kristjáns um 

Stein Steinarr fjallar hann meðal annars um áhrif skáldsins á formbyltingu íslenskrar 

ljóðagerðar. Kristján segir óhjákvæmilegt að draga nafn Steins út úr umræðunni um 

hans eigin verk, en nauðsynlegt sé að vera meðvitaður um hvað nákvæmlega búi að 

baki nafninu: „Steinn Steinarr er skáld fyrstu persónu eintölu. Sú persóna er vitaskuld 

ekki alltaf né öll hann sjálfur; hún er líka að einhverju leyti persónugervingur 

samtímans. Til þess að skilja kvæðin er óhjákvæmilegt að átta sig á þeirri persónu, 

sem hefir tekið sér bústað í þeim.“71 Innbyggði höfundurinn er sá sem getur og á að 

hafa áhrif á hvernig viðkomandi texti er lesinn. Hann er, fremur en hinn eiginlegi 

rithöfundur, lykillinn að verkinu og sá sem leita má að innan verksins. Á hann má 

hlaða merkingu, en líkt og í tilviki hins eiginlega höfundar þá þarf ávallt að forðast 

oftúlkun. Það gengur því hvorki að ætla sér að finna hinn eiginlega höfund í þeim 

                                                 
66 Kristján Karlsson, „Steinn Steinarr“, Hús sem hreyfist: sjö ljóðskáld, (Reykjavík: Almenna 
bókafélagið, 1986), bls 148-149. 
67 Sama rit, bls. 160. 
68 Sama rit, bls. 165. 
69 Kristján Karlsson, „Tómas Guðmunsson“, Hús sem hreyfist, bls. 86-67. 
70 Kristján Karlsson, „Tómas Guðmunsson“, Hús sem hreyfist, bls. 89. 
71 Kristján Karlsson, „Tómas Guðmunsson“, Hús sem hreyfist, bls. 153. 
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verkum sem eftir Stein Steinarr liggja né að byggja á honum við túlkun á ákveðnum 

texta. Innbyggði höfundurinn tekur hér við því hlutverki sem áður tilheyrði hinum 

eiginlega höfundi og fyllir upp í það tómarúm sem myndast við “fæðingu” ljóðsins og 

fjarlægð hins eiginlega höfundar.72 Túlkun ljóðsins er ekki negld niður og hvorki 

höfundurinn né greinandinn geta fullyrt um eða haft áhrif á upphaflega ætlun textans, 

því hún er túlkuninni óviðkomandi. Roland Barthes gerir þessu enn frekar skil þegar 

hann talar um dauða höfundarins sem ekki hefur lengur áhrif á eigin verk eftir að 

þeim er lokið, hann deyr sem höfundur verks en fæðist um leið sem lesandi þess.73 

Kristján virðist ekki telja innbyggða höfundinn fullnægjandi staðgengil hins eiginlega 

höfundar, öll greining verður að byggja á nákvæmum lestri. Í þriðja og síðasta 

„Rithöfundaþætti“ Kristjáns um Geoffrey Chaucer segir hann: „Flestir menn láta sér 

reyndar skiljast, að það er yfirleitt heldur fánýt iðja að vera að búa sér til mynd af 

einhverjum manni eftir forskrift kvæða hans og stutt yfir í fjarstæðurnar.“74 Þessi 

gagnrýni Kristjáns á ævisögulegu aðferðina er visst leiðarstef í skrifum hans. 

Að sama skapi eiga skáldverk, að mati Kristjáns, ekki að boða ákveðinn 

siðaboðskap; hlutverk þeirra er hvorki að standa vörð um siðgæði né gera kröfu um 

tiltekna hegðun. Þessi forskrift að innihaldi og hlutverki skáldskapar á margt 

sameiginlegt með þeirri pólitísku fjarlægð sem nýrýnin krefst. „Skáldverk er ekki 

leiðarvísir um hegðun, og leiðarvísir um hegðun er ekki skáldverk.“75 Kristján heldur 

áfram og beinir orðum sínum að ritdómurum, eins og oft áður:  

 

„Mér liggur við að segja að ritdómari megi aldrei skilja svo við bók [...] að hann 
hafi ekki komið með einhverju móti að því, hve lífsnauðsynlegt er að skilja 
gagnsleysi skáldskapar til þess að hafa af honum gagn en ekki ógagn. 
[Ritdómari] hefur að minnsta kosti gert sitt til að forða lesandanum frá þeirri 
afvitkun og þeim lífsháska, sem getur stafað af því að villast á skáldverki og 
hagnýtum leiðarvísi.“76  

 

Kristján gjaldfellir hér allar þær pólitísku bókmenntir sem skrifaðar hafa verið, því 

ógerlegt er að skilja þær ekki sem ákveðinn leiðarvísi að hegðun eða hvernig æskilegt 

væri að almenningur hegðaði sér. Þegar líður á útgáfuferil Nýs Helgafells beinir 

Kristján orðum sínum þannig í auknum mæli markvisst gegn pólitískt lituðum skrifum 

                                                 
72 W. K. Wimsatt og Monroe C. Beardsley, „The Intentional Fallacy“, Prasing it New, bls. 104-105.  
73 Roland Barthes, „Dauði höfundarins“, Spor í bókmenntafræði 20. aldar, bls. 173-180. 
74 Kristján Karlsson, „Rithöfundaþætti III“, Nýtt Helgafell, 4. hefti, 1957, bls. 69. 
75 Kristján Karlsson, „Um gagnrýni og fleira“, Nýtt Helgafell, 1. hefti, 1958, bls. 40.  
76 Sama grein, bls. 40.  
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vinstrisinnaðra bókmenntarýnenda. Það er óneitanlega viss dramatík í orðum hans um 

mögulegar hættur þess að taka bókmenntir of bókstaflega. Af þeim má ennfremur sjá 

hvað lesandinn er mikilvægur í greiningu nýrýninnar þrátt fyrir að lítið sé gert úr 

hlutverki hans innan kenninga skólans, líkt og sjá má í skrifum Empson, Tate og 

Pound sem getið var í öðrum kafla um nýrýni í Bretlandi og Bandaríkjunum. 

 

4.5. Áframhald nýrýni 

 

Vegna þeirrar nákvæmni í anda nýrýninnar sem Kristján beitir við greiningu sína og 

túlkun verður formbyltingin og þau skáld sem skrifa innan hennar að heppilegu og vel 

til föllnu viðfangsefni hans. Með minni formfestu og aukinni róttækni í stíl og 

formgerð skapaðist mikill efniviður fyrir túlkun sem ekki snýr eingöngu að innihaldi 

verksins heldur einnig að byggingu og framsetningu. Samhliða því að skáldsögunni er 

veitt meiri athygli á fimmta áratugnum verður formfesta í ljóðagerð og textasmíð 

víkjandi. Þessar breytingar á viðfangsefni nýrýninnar má rekja til bandarísku 

nýrýninnar og er Kristján undir áhrifum hennar. Þrátt fyrir að ljóðið sé áberandi í 

skrifum hans, má sjá sterka viðleitni til að fjalla um allar bókmenntir á sama 

grundvelli og með sömu kröfur í huga.  

Í skrifum Kristjáns má greina vonbrigði með þröngsýnan skilning á hlutverki 

bókmennta hérlendis. Hann telur mikinn misskilning hafa ríkt um hvert sé 

raunverulegt hlutverk skáldskapar hér á landi. Lengst af hafi það verið talið felast í 

því „að flytja hagnýtan boðskap eða fræðslu, sem oft virðist stafa af þeirri fölsku 

fagurfræðilegu kenningu, að efni og form séu sitt hvað í skáldskap, efnið skipti mestu 

máli, rím, líkingar, myndir séu einungis umbúðir, meira eða minna skrautlegt ker, sem 

geymi hið dýrmæta innihald“.77 Það má því ætla að sú breyting sem varð á íslenskri 

ljóðagerð með ljóðum Steins Steinarrs hafi ekki síður hvatt til nýbreytni í túlkun og 

greiningu. Leikur að formi, þrátt fyrir að vera ekki eins róttækur og haldið var fram í 

fyrstu, hafði þau áhrif að færa greiningu ljóða að hluta til frá þeirri miklu áherslu sem 

lögð var á innihald og efnistök og í víðara samhengi sem snéri jafnt að inntaki, 

byggingu og stílbrögðum. Höfundinum var með þessu ýtt til hliðar og ljóðið sjálft gert 

að upphafi og miðpunkti greiningarinnar.  

                                                 
77 Kristján Karlsson, „Tómas Guðmundsson“, Hús sem hreyfist, bls. 90-91. 
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Að mörgu leyti kynnir Kristján Karlsson nýrýni til sögunnar hér á landi, en 

það var ekki fyrr en í lok sjöunda áratugarins sem kenningar stefnunnar koma skýrt 

fram í íslenskum kennslubókum um bókmenntir. Í bókinni Ljóðalestur eftir Finn 

Torfa Hjörleifsson og Hörð Bergmann frá 1969 gætir áhrifa nýrýninnar talsvert og er 

þar farið yfir helstu atriði við lestur ljóða og viðeigandi brot úr ýmsum verkum látin 

fylgja í kjölfarið til frekari skýringa. Hvatt er til nákvæms lestrar og augljóst að 

höfundar bókarinnar hafa aðferð nýrýninnar í huga. Áhrif höfunda þeirra ljóða sem 

tekin eru fyrir í bókinni eiga að vera takmörkuð enda er höfundanna hvergi getið í 

textanum, heldur aðeins í aftanmálsgreinum sem raðað er upp eftir því hvar ljóðin 

birtast.78 Bókinni er ekki ætlað sögulegt hlutverk og eru ljóðin valin með hliðsjón af 

þeim hugtökum sem þarf að skýra en ekki hlutverki höfundar í bókmenntasögunni. Í 

síðasta kaflanum fylgja skýringar og athugasemdir með ljóðunum þar sem flókin orð 

eru útlskýrð fyrir nemendum. Einnig er varpað fram fullyrðingum sem höfundar 

ætlast til að nemendur velti fyrir sér og taki afstöðu til.79 Allt er sett fram á opinn hátt 

þar sem greinanda ljóðsins er falið að leggja sjálfstætt mat á verkið með takmarkaða 

utanaðkomandi þekkingu. Í bókinni er ljóðið sett í öndvegi og talið æðra öðrum 

skáldskap „vegna snöggra, kröftugra og jafnvel varanlegra áhrifa á lesandann.“80 

Sambærilega lýsingu má finna í annarri námsbók, Saga, leikrit, ljóð frá 1975 eftir 

Njörð P. Njarðvík (1936-), en þó ekki eins afdráttarlausa.81 Líkt og hjá Kristjáni er 

formið mikilvægur þáttur í þessari þróun og því verður Steinn Steinarr og umbylting 

hans á byggingu ljóða að vinsælu stefi hjá kennimönnum nýrýninnar á Íslandi. Steinn 

er gerður að boðbera nýrra tíma í íslenskum skáldskap með torræðni, 

framandgervingu og margræðni.  

 

5. Lokaorð 

 

Ljóðið er ofar öllu, það getur bjargað manninum og veitt honum innsýn í líf 

sálarinnar.82 Háleitt hlutverk bókmennta er rauður þráður í skrifum nýrýnenda og 

sama stef má finna í greinum Kristjáns Karlssonar. Kristján er óumdeilanlega í hópi 

                                                 
78 Finnur Torfi Hjörleifsson og Hörður Bermann, Ljóðalestur: Kennslubók handa framhaldsskólum, 
(Reykjavík: Ríkisútgáfa námsbóka, 1976). 
79 Sama rit, bls. 95-122.  
80 Sama rit, bls. 9. 
81 Njörður P. Njarðvík, Saga, leikrit, ljóð: Undirstöðuatriði bókmenntagreiningar. (Reykjavík: Iðunn, 
1975), bls. 93. 
82 Kristján Karlsson, eftirmáli að Tímanum og vatninu, (Reykjavík: Helgafell, 1974). 
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nýrýna og vinnur markvisst að kenningum stefnunnar eftir að hann snýr heim frá námi 

í Bandaríkjunum. Skrif hans í Nýju Helgafelli eru gott dæmi um þá gerjun sem á sér 

stað í bókmenntalífi Íslendinga á sjötta og sjöunda áratugnum og þá breytingu sem 

hlutverk höfundar fær í meðferð bókmenntagreinandans. Í greinaskrifum sínum fer 

hann jafnt gegn helstu stefnum landsins: það er íslenskum skóla Sigurðar Nordal og 

félagslegri bókmenntarýni vinstirmanna. Hann beinir kenningum sínum til lesenda, 

aðallega í gegnum skrif um íslenskar bókmenntir, og sýnir þar í verki hvernig hann 

ætlast til að bókmenntagagnrýnendur fjalli um höfunda og skáldverk þeirra. Þetta á 

bæði við um greinaskrif hans og þá formála sem birtust í bókinni Hús sem hreyfist. 

Kristján, líkt og aðrir kennimenn nýrýninnar, tók einnig virkan þátt í myndun 

hefðarveldis bókmenntanna og má vel sjá í skrifum hans að sumir höfundar eru settir 

ofar öðrum, en bæði Hannes Pétursson og Steinn Steinarr fá talsvert jákvæðari 

umfjöllun en aðrir höfundar sem Kristján fjallar um. Þrátt fyrir að áhrif Kristjáns á 

bókmenntarýni Íslendinga séu ill mælanleg þá eru áhrif stefnunnar ótvíræð og sést það 

einkum á þeim grunni sem hún lagði fyrir kennslu í greiningu bókmennta hérlendis. 
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