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Ágrip

Ritgerðin fjallar  um tengsl  ljóðlistar  og tónlistar  í  víðum skilningi.  Þau eru skoðuð með 

tækjum hugrænnar bókmenntafræði (e. cognitive poetics) sem er grein af hugrænum fræðum. 

Leitast er við að svara spurningunum: Eru tengsl á milli ljóðlistar og tónlistar? Ef svo er, í 

hverju eru þau fólgin? Hvernig skila hljómur og hrynfall sér í lestri og upplestri á ljóðum?

Í byrjun ritgerðarinnar er almenn umfjöllun um tónlist og tengsl hennar við hugræn 

fræði. Fjallað er um ljóð, stuðla og hrynjandi í ljóðum í samhengi við skrif Atla Ingólfssonar, 

Reuvens Tsur, Patricks Colm Hogan o.fl. Í framhaldi kemur stutt umfjöllun um muninn á 

hefðbundnum lestri ljóða í hljóði og flutningi þeirra.

Að lokinni almennri  umfjöllun um efnið tekur við ljóðgreining á fjórum ljóðum. 

Ljóðin eru eftir ólík íslensk skáld á 20. öld. Þau eru skoðuð með tilliti  til  hljóms þeirra, 

mögulegs  hrynbundins flutnings og almennra tengsla  þeirra  við tónlist.  Fyrst  er  rætt  um 

ljóðið Jakov Flíer leikur sónötu í b-moll eftir Chopin eftir Vilborgu Dagbjartsdóttur en þar 

eru  áhugaverð  tengsl  milli  hljóðheims  ljóðsins  og  tónverksins.  Í  Dægurlagi eftir  Sigfús 

Daðason má finna hrynbundna klifun. Ljóðið  Á Gnitaheiði  eftir Snorra Hjartarson er gott 

dæmi um línustik (e.  enjambment). Í tengslum við ljóð úr ljóðabók Lindu Vilhjálmsdóttur 

Öll fallegu orðin er fjallað um ljóðdvöl (e. caesura) og áhrif þess á hljóm ljóðsins.

Tengsl  ljóðlistar  og tónlistar  koma vel fram í  ritgerðinni.  Áhugavert  er  að skoða 

hrynjandi, línustik, ljóðdvöl og fleira í tengslum við flutning á ljóðum jafnt sem skynjun 

hlustandans. Vonandi reynist ritgerðin upphafið að frjórri umfjöllun um tónlist í ljóðum með 

hliðsjón af hugrænni bókmenntafræði.
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Inngangur

Hugræn bókmenntafræði (e.  cognitive poetics) er grein af hugrænum fræðum sem er m.a. 

sprottin  af  skrifum  fræðimannanna  George  Lakoff,  Mark  Turner  og  Reuven  Tsur. 

Hugfræðingar  beita  nákvæmum lestri  og  beina  sjónum að  því  að  skynjun  mannsins  og 

reynsla marki tilfinningar hans, hugsanir o.fl. Þeir leggja áherslu á að höfundar og lesendur 

séu líffræðilega eins úr garði gerðir þó að menning kunni að marka þá á ýmsa vegu. Hugræn 

bókmenntafræði sótti í upphafi m.a. í smiðju skynheildarsálfræði (e. Gestalt psychology) með 

því að skoða manninn og skynjun hans. 

Hugræna  bókmenntafræðin  er  nátengd  hugrænni  málfræði,  þá  ekki  síst 

merkingarfræði, og sækir margt til hennar en aðrar greinar hugfræða hafa líka auðgað 

hana, til að mynda sálfræði, heimspeki, mannfræði og taugafræði.1 

Þrátt fyrir að ýmsir fræðimenn hafi fjallað um hugræna bókmenntafræði  í fjölda ára er t.d. 

ekki  hægt  að  finna  cognitive  poetics í  vefútgáfu  alfræðiritsins  Britannica né  heldur  í 

uppflettiriti fyrir bókmenntahugtök sem kom út árið 2000.2 Það gefur vísbendingu um það 

hversu  ný  af  nálinni  þessi  nálgun  er.  Hins  vegar  má  finna  stutta  umfjöllun  í  frjálsa 

alfræðiritinu Wikipedia.

Hér verða könnuð tengsl ljóðlistar og tónlistar í víðum skilningi með ýmsum tækjum 

hugrænnar bókmenntafræði. Í upphafi er rætt almennt um tónlist. Í framhaldi verður skoðuð 

umfjöllun  fræðimanna um ljóð,  stuðla  og rytma.  Fjallað  verður  um hrynfall  ljóðsins  og 

umfjöllun Reuven Tsur um það. Sjónum verður beint að því sem gerist þegar ljóð er flutt eða 

lesið  upphátt  til  samanburðar  við lestur  í  hljóði.  Að lokum verða fjögur  ljóð eftir  ólíka 

höfunda skoðuð.

Leitast verður við að finna svör við spurningum eins og: Eru tengsl á milli ljóðlistar 

og tónlistar? Ef svo er, í hverju eru þau fólgin? Hvernig skilar hljómur og hrynfall sér í lestri 

og upplestri á ljóðum?

1 Bergljót Soffía Kristjánsdóttir, 2008, „Að „lykta úr opinni Nifjakremdós“ Um hugræna bókmenntafræði og 
Hversdagshöllina“, Af jarðarinnar hálfu: ritgerðir í tilefni af sextugsafmæli Péturs Gunnarssonar. Jón Karl 
Helgason og Torfi Tulinius, ritstj. Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, Reykjavík, 43.
2 Um er að ræða bókina A Glossary of Contemporary Literary Theory, Jeremy Hawthorn, 2000, Arnold, 
London, 4. útgáfa.
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Enda þótt menn hafi fjallað um tengsl ljóðlistar og tónlistar hefur enginn hugað að 

þeim hérlendis  svo  vitað  er  með tækjum hugrænnar  bókmenntafræði.  Margir  hafa  beint 

athyglinni að stuðlum, höfuðstöfum, bragfræði o.fl. í umfjöllun um ljóð, oft án tengsla við 

aðra þætti eins og hljóm, merkingu o.s.frv. Vonandi nær umfjöllunin í þessari ritgerð að velta 

nógu mörgum steinum til að aðrir sjái ástæðu til að kafa enn dýpra ofan í efnið.

Lítið eitt um tónlist

Samkvæmt alfræðiorðabók er tónlist sú list að tengja saman hljóð á rytmískan, lagrænan og 

samsettan hátt til tjáningar á hugsunum eða tilfinningum.3 Hljóðbylgjur mynda hljóðin sem 

raðast saman og mynda lag eða tónverk. Þegar tónskáld semur lag er líklegt að skáldið skrifi 

nótur á blað samkvæmt ákveðnum reglum og þær getur söngvari eða hljóðfæraleikari lesið til 

að flytja laglínuna. Í gegnum aldirnar skrifuðu tónskáld tónlist  sína samkvæmt ströngum 

reglum hljómfræðinnar þar sem tónlistinni er m.a. skipt upp í reglubundinn takt eða rytma 

ásamt því að hljómagangurinn þarf að skiptast upp á ákveðin hátt innan tóntegundar til að lag 

geti talist hljómþýtt. Gott dæmi um þetta er sú hefð að enda lag eða tónverk á hljómi í 5. sæti 

á undan hljómi í 1. sæti. Þessi ending er kölluð aðalending og hana þekkjum við vel úr tónlist 

frá barroktímanum, klassíska- og rómantíska tímanum hjá ýmsum tónskáldum eins og til 

dæmis Bach, Mozart og Chopin. Á 20. öldinni byrjuðu tónskáld að ögra þessu fastmótaða 

formi  með  því  að  breyta  hljómaganginum  og  brjóta  upp  hrynjandina  sem  gat  orðið 

brotakennd og misjöfn í einu og sama tónverkinu. Tólf-tóna aðferðin, sem Schönberg þróaði 

á  3.  áratug  20.  aldar,  er  gott  dæmi  um uppreisn  gegn  hefðinni,  en  hann  fann  nýtt  og 

byltingarkennt kerfi sem tónskáld gátu valið að fylgja ef þeim þóknaðist svo. 

12 tóna aðferðin er notuð til að semja tónverk sem byggist á ,,nótnaröð“, sem er röð allra 12 

nótna  krómatíska  tónstigans  sem raðað  er  í  hvaða  röð  sem tónskáldið  kýs  án  þess  að 

endurtaka nokkra nótu fyrr en hinar hafa komið fram. Þar sem engin tóntegund er ráðandi 

eru allar nótunar jafngildar.4 

3 The Concise Reference Encyclopedia & Dictionary, 1987, Bay Books, Oxford University Press, 
Bretlandi, 2. prentun, 1112.

4 Stanley, John 1996, Sígild tónlist, Staka ehf. bókaútgáfa, 264.
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Á svipuðum tíma og Schönberg var að vinna að sinni nýjung voru listamenn að 

umbylta forminu jafnt í myndlist, bókmenntum og ljóðlist. Sum skáld hættu að notast við 

stuðla og höfuðstafi, byrjuðu að nota rímið á annan hátt og þar með breyttu þau hljómfalli 

ljóðanna. Segja má að áherslan hafi færst yfir á blæbrigði orðanna og myndmál fremur en 

fastmótaðar formgerðir.

Í bókinni This is your brain on music fjallar Daniel J. Levitin á bæði aðgengilegan og 

heillandi hátt um tónlist í tengslum við hugræn fræði. Þar ræðir hann um hæfileika mannsins 

til að greina hljóð, hljóm, hrynjandi o.fl. sem tölvur eru til dæmis ekki færar um. Hljómur er 

mikilvægur í tónlist og maðurinn virðist hafa meðfædda hæfileika til að greina hann. Hljómar 

hafa að geyma yfirtóna, til dæmis hefur hvert hljóðfæri sína yfirtónaröð og sinn hljóm sem er 

eins og fingrafar þess. Þar að auki hafa hljómarnir það sem Levitin kallar snertistund (e. 

attach) og flæði (e. flux). Snertistund er augnablikið þegar hljóðfæraleikari blæs í, strýkur eða 

ber á hljóðfærið. Þetta augnablik er mikilvægt því það er forsenda þess að við heyrum og 

greinum hvaða hljóðfæri er verið að nota. Flæði fjallar um það hvernig hljóðið breytist eftir 

að hafa byrjað en það er ólíkt  á milli  hljóðfæra.  Hljómurinn er ekki bara ólíkur á milli 

hljóðfæra heldur líka á milli radda og ólíkra söngvara. Þegar sama laglínan er flutt af ólíkum 

hljóðfærum  og  ólíkum  röddum  eigum  við  ekki  bara  auðvelt  með  að  greina  á  milli 

fjölbreytilegra hljóma heldur er líka algengt að við njótum þess að hlusta á slíkt, eins og 

Levitin segir: 

Þegar sveitasöngvari eða vinsæll söngvari hættir að syngja og annað hljóðfæri tekur við 

laglínunni – jafnvel án þess að breyta henni á nokkurn hátt – finnst okkur ánægjulegt að 

heyra sömu laglínuna endurtekna með ólíkum hljómblæ.5 

Það er áhugavert að tengja ofangreinda umfjöllun um hljóm tónlistarinnar við hljóm ljóðsins. 

Vitað  er  að  ólík  ljóðskáld  hafa  ólíkan  hljóm  og  gott  dæmi  um  það  eru  ljóð  Einars 

Benediktssonar en hljómurinn er eitt af höfundareinkennum hans. Þar fyrir utan ber upplestur 

á ljóðum ákveðin hljóm sem er ólíkur á milli  ólíkra flytjenda og ólíkra radda. Þegar við 

hlustum á flutning á texta náum við strax að greina hvort verið sé að lesa prósa eða ljóð rétt 

5 Levitin, Daniel J. 2006, This Is Your Brain on Music: The Science of a Human Obsession. Dutton, Penguin 
Group (USA) Inc., 52 (þýðing mín). Upprunalegur texti: When a country or popular singer stops singing and 
another instrument takes up the melody – even without changing it in any way – we find pleasurable the 
repetition of the same melody with a different timbre.
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eins og við greinum hvort lag er leikið á píanó eða trompet. Í því samhengi er vert að spyrja: 

hvað er það við hljóm ljóðsins sem er ólíkt hljóm prósans? Því er erfitt að svara í stuttu máli 

en það liggur í augum uppi að lesendur og upplesarar fara með ljóð og prósa á ólíkan hátt. 

Uppsetningin ein og sér, þ.e. að í ljóðum eru oft brotnar upp setningar sem nýta ekki alla 

breidd blaðsíðunnar eykur vægi þagnarinnar auk þess sem einstök orð geta fengið dýpri og 

stærri tilvísun við það eitt að vera hluti af texta sem lítur út eins og ljóð. Það er auðvelt að 

ímynda sér áhrifin ef frétt um kvótakerfið er tekin og uppsetningunni breytt þannig að textinn 

líkist ljóði. Flutningurinn á textanum verður ekki bara annar heldur geta einstök orð fengið 

aðra og breiðari skírskotun. Allt í einu geta hversdagsleg orð fengið tvíræða merkingu og 

lesandi túlkar textann á allt annan hátt.6

Patrick Colm Hogan fjallar  einnig  um tónlist  í  einum kafla í bók sinni  Cognitive 

Science, Literature and the Arts, a Guide for Humanists frá árinu 2003. Hann segir til dæmis 

frá hæfileika mannsins til að greina tónlist frá hávaða og sækir svörin í smiðju Immanuels 

Kant. Að hlusta á tónlist er að greina byggingu eða mynstur sem sést best í þeim tilfellum 

þegar við heyrum annað hvort of einfalda eða of flókna tónlist. Við getum orðið óþreyjufull 

þegar við heyrum bæði of einfalda og of flókna tónlist. Þegar tónlistin er of flókin náum við 

ekki að greina mynstrið, höldum ekki athyglinni og getum orðið pirruð eða reið. Í of einfaldri 

tónlist er mynstrið of vanabundið og heilinn fær enga örvun sem getur leitt til þess að okkur 

leiðist.  Eflaust er hægt að yfirfæra þetta yfir á ljóð þar sem hlustandanum þykir erfitt  að 

greina merkingu í flóknum skáldskap og getur leiðst við að hlusta á of einfaldan skáldskap. 

Að sjálfsögðu eru viðbrögðin ólík hjá ólíkum hlustendum.

Í  grein sinni „Metaphor and Music  Theory:  Reflections  from Cognitive Science“ 

fjallar Lawrence M. Zbikowski um það hvernig við erum tilneydd til að grípa til myndlíkinga 

þegar við greinum tónlist og lýsum upplifun okkar af henni. Máli sínu til stuðnings skoðar 

hann umfjöllun hugfræðinga um myndlíkingar sem líta svo á að myndlíkingar og hugtækar 

líkingar  (e.  conceptual metaphor) séu órjúfanlegur hluti  af  mannlegri  hugsun. Zbikowski 

tekur dæmi um það hversu hugtæka líkingin upp og niður er fastbundin í tali okkar t.d. þegar 

við lýsum tilfinningum (ég er niðurdregin), heilsu (hún er í toppformi; Lasarus reis upp frá 

dauðum) o.fl. þar sem við yfirfærum þekkingu okkar á rýminu yfir á aðra þætti. Þessi sama 
6 Tsur, Reuven 1998, Poetic Rhythm: Structure and Performance; An Empirical Study in Cognitive Poetics, 
Peter Lang, European Academic Publishers, Berne, 324-427. Vert er að benda á áhugaverða umfjöllun 
Reuven Tsur um muninn á hrynbundnum flutningi ljóða og hefðbundnum flutningi prósa á þessum 
blaðsíðum.
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hugtæka líking er líka mikið notuð í tónlist (upp og niður tónstigann): ,,Að baki þess sem 

sagt  er  má  finna  hina  hugtæku  líkingu  TENGSL  NÓTNANNA  ERU  TENGSL  Á 

LÓÐRÉTTU SVIÐI, sem yfirfærir rýmisskynjun eins og *upp-niður* yfir á tónstigann.“7 

Í  stuttu  máli  er  óhætt  að  fullyrða  að  flutningur  tónlistar  og  ljóðlistar  eigi  það 

sameiginlegt að hljóðin ferðast frá rödd/hljóðfæri til hlustanda sem nemur blæbrigði, takt og 

hrynjandi. Hér á eftir verður sjónum beint að ljóðlistinni, umfjöllun ýmissa fræðimanna um 

hana og þeim ályktunum sem við getum dregið af því um hljómfall og hrynjandi í flutningi 

ljóða.

Ljóð, stuðlar og hrynjandi
Atli Ingólfsson og Kristján Árnason hafa báðir fjallað um tónlistina í bragfræði íslenskra 

ljóða. Í grein sinni „Að syngja á íslensku“ greinir Atli Ingólfsson tónlistina í íslenskri ljóðlist 

allt frá dróttkvæðum hætti til ferskeytlunnar. Markmið hans með greininni er að skilja betur 

tónlistararfinn með því að skoða hljóm íslenskunnar, þ.e. ljóðlistina, áður en laglína er sett 

við hana. Í upphafi greinarinnar segir hann: ,,Sá sem yrkir setur ekki aðeins saman hugsanir, 

hann semur tónlist  í  brag sínum, og reyndar verður merking ljóðsins ekki fyllilega ráðin 

nema jafnframt sé  hlustað eftir  þessari  tónlist.“8 Hann fjallar  um víddir  laglínunnar sem 

kallaðar  eru  kennivíddir  og  hvernig  samruni  þessara  vídda  setur  svip  sinn  á  tónlistina. 

Kennivíddir samanstanda bæði af því sem við heyrum og því sem við væntum þess að heyra. 

Í bragfræðinni sjáum við sömuleiðis samspil þessara kennivídda:

Tónlist bragarins er áþekk laglínunni hvað samspil kennivíddanna varðar. Málvísindamenn 

hafa ýmis orð yfir þær kennivíddir sem mynda ljóðið en hér liggur beint við að kalla þær 

raddir bragarins. Líklega eru þær óteljandi, en í háttbundnum kveðskap höfum við mest af 

fjórum þeirra að segja. Þær mætti  nefna: 1) Rödd merkingarinnar, eða þær áherslur sem 

efni  ljóðsins  myndar  (getur  skipst  í  notkun  nafnorða,  lýsingarorða,  persónu  ræðunnar, 

ræðustíl,  myndir  og  fleira).  2)  Rödd  setningarinnar,  eða  þær  áherslur  sem  felast  í 

7 Zbikowski, Lawrence M. 1998, „Metaphor and Music Theory: Reflections from Cognitive Science“,Music 
Theory Online, Society for Music Theory, Volume 4, number 1. 
http://societymusictheory.org/mto/issues/mto.98.4.1/mto.98.4.1.zbikow.art, sótt 6.2.2008, 5 (þýðing mín). 
Upprunalegur texti: Behind these linguistic expressions is the conceptual methaphor PITCH 
RELATIONSHIPS ARE RELATIONSHIPS IN VERTICAL SPACE, which maps spatial orientations such 
as *up-down* onto the pitch continuum.
8 Atli Ingólfsson, 1994, „Að syngja á íslensku“, fyrri hluti, Skírnir, 168: 7.
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setningaskipan (getur skipst eftir ýmsum setningarmynstrum). 3) Rödd framburðarins, eða 

þær áherslur sem felast í framburði textans (óteljandi möguleikar á skiptingu eftir notkun 

sérhljóða, samhljóða og áherslna málsins). 4) Hin bragfræðilega rödd, eða þær áherslur sem 

bragarhátturinn sjálfur gerir ráð fyrir.9

Atli  fjallar  um  það sem  hann  kýs  að  kalla  skriplu  og  steytu.  Þessi  atriði  eru 

sérstaklega  áhugaverð  fyrir  efni  þessarar  ritgerðar  og  gott  dæmi  um  það  hvernig 

lesarar/flytjendur vinna úr ýmsum óvæntum breytingum í bragarháttum eins og skriplum og 

steytum. 

Skripla er þegar bragarhátturinn sem ljóðið myndar gerir ráð fyrir áherslu á tilteknum stað 

en eðlilegur framburður textans leyfir hana ekki þar. Þá er eins og stigið sé niður fæti en 

fóturinn skripli. [...] Andstæða skriplunnar, þegar braggrindin ber ekki áherslu en textinn 

krefst hennar, verður hér nefnd steyta. Þar er eins og fóturinn steyti við atkvæði sem annars 

ætti að stíga yfir.10

Segulvandinn,  þ.e.  tilhneiging  bragarins  til  að  taka  yfir  merkinguna  og  verða  henni 

yfirsterkari, er vandamál sem mörg ljóðskáld hafa staðið frammi fyrir. Þau hafa þurft að finna 

eigin lausn á segulvandanum og Atli tekur dæmi um ólíka nálgun Hallgríms Péturssonar, sem 

var  með  neikvæða  afstöðu  til  hins  hefðbundna  bragar,  og  Jónasar  Hallgrímssonar,  sem 

byggði upp braginn og skilgreindi upp á nýtt.

Atli Ingólfsson bendir á fyrsta erindi úr fyrsta Passíusálmi Hallgríms Péturssonar sem 

eitt glæsilegasta dæmið um steytu í íslenskum ljóðum: 

Upp, upp, mín sál og allt mitt geð,

upp mitt hjarta og rómur með.

Hugur og tunga hjálpi til.

Herrans pínu ég minnast vil.11

Hann segir um upphaf erindisins: 

9 Atli Ingólfsson, 1994, „Að syngja á íslensku“, fyrri hluti, 11
10 Atli Ingólfsson, 1994, „Að syngja á íslensku“, fyrri hluti, 13-14
11 Hallgrímur Pétursson, 1981, Passíusálmar, Prentsmiðjan Leiftur, Reykjavík, 11.
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Eðlilegast er að líta á fyrsta bragliðinn sem réttan þrílið, en hann ætti að bera eitt þungt 

atkvæði í  upphafi,  og síðan tvö létt  (  – ˘ ˘  ).  Þó er óhugsandi  að lesa annað upp-ið án 

áherslu. Miðatkvæði þríliðarins er því steyta. Ljóðið hefst með tveimur þungum áherslum 

sem gefa upphafinu kraft og reisn.12 

Atli tekur aðferðir Hallgríms í Pássíusálmunum sem gott dæmi um skáld sem kýs að ganga 

gegn hefðinni  með neikvæðri  afstöðu til  hins hefðbundna bragar.  Hallgrímur  notar  bæði 

skriplur  og steytur  til  að sigrast  á  segulvandanum. Merkingin  hefur mun meira  vægi  en 

bragreglurnar. Upphafsorð Passíusálmanna er endurtekið og bæði orðin bera þungt atkvæði 

sem eykur þunga og mikilvægi sálmanna og þarna er á ferðinni glæsileg byrjun á hinum 

dramatíska sálmakveðskap.

Passíusálmarnir eru lesnir í útvarpi á föstunni en það hefur verið gert allt frá árinu 

1944. Auk þess eru þeir víða lesnir í heild sinni á föstudaginn langa. Margir sálmanna eru 

sungnir við hin ýmsu lög. Sálmarnir hafa verið prentaðir yfir 50 sinnum. Það er því óhætt að 

segja að sá heildarhljómur sem heyra má í orðavali, rími, stuðlum og höfuðstöfum sálmanna 

sé orðinn rótgróinn í íslenska þjóðarsál og þar gegnir upplesturinn stóru hlutverki. Þau eru 

einnig áhugaverð tengsl sálmanna við tónlist kirkjunnar sem Smári Ólason bendir á í grein 

sinni um söng Passíusálmanna á sérvef Ríkisútvarpsins um Passíusálmana:

Þegar Hallgrímur Pétursson mótaði með sér það form sem hann ætlaði að hafa á hverjum 

Passíusálmi  hugsaði  hann  til  þekkts  sálmalags  úr  sálmabók  eða  messusöngbók  hinnar 

evangelísk-lútersku íslensku kirkju, en fyrstu útgáfur þeirra bóka voru Hólabók (1589) og 

Graduale eða Grallari (1594). Uppruni þessara laga var að stærstum hluta þýsk sálmalög 

siðbreytingarinnar en búið var að umsnúa og þýða texta þeirra á íslensku. Upphafserindi 

hvers sálms í þessum bókum varð að því sem nefnt hefur verið  lagboði, þ.e. kennimark 

hrynháttar og laglínu. Gefur Hallgrímur upp alls 38 mismunandi tilvísanir um hvað eigi að 

syngja við Passíusálmana og þar af 36 lagboða sem flesta má rekja til þekktra sálmalaga.13

Þarna  má  því  sjá  sterk  tengsl  sálmanna  við  tónlist.  Allt  frá  upphafi  hefur  Hallgrímur 

Pétursson gert  ráð  fyrir  því  að  sálmarnir  yrðu sungnir.  Smári  tilgreinir  þá  lagboða  sem 

12 Atli Ingólfsson, 1994, „Að syngja á íslensku“, fyrri hluti, 14.
13 Smári Ólason, 1998-2001, „Söngur Passíusálmanna“, Af sérvef Ríkisútvarpsins um Passíusálmana 
http://servefir.ruv.is/passiusalmar/ sótt 19.5.2009 kl. 22:32, 1.
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Hallgrímur lét fylgja með hverjum sálmi fyrir sig. Lagboði 1. sálms var „með hymnalagi“ en 

óvíst er hvaða lag Hallgrímur á þar við. Í öðrum eldri útgáfum sálmanna er vísað til annarra 

lagboða  fyrir  1.  sálm.  Smári  bendir  á  að  heimildir  vísa  til  notkunar  á  nokkrum ólíkum 

lagboðum fyrir 1. sálm. Til dæmis var algengt að sama lag væri sungið við 1. sálm og 14. og 

43. sálm en sá lagboði kallast „Allfagurt ljós oss birtist brátt“. Einnig var sungið sama lag við 

1.  sálm  og  sálma  nr.  27  og  40.  við  lagboðann  „Skapari  stjarna,  Herra  hreinn“.  Svo 

skemmtilega vill til að margar gamlar upptökur eru til af söng fyrsta Passíusálms þar sem 

algengt var að rannsakendur bæðu fólk um að syngja fyrsta sálminn.

Í  grein  Kristjáns  Árnason „Gegn  oftrú  á  stuðlana“  má finna yfirlit  yfir  hlutverk 

stuðlanna  í  íslenskum kveðskap  og  tengsl  þeirra  við  áherslu  eða  bragstyrk.  Niðurstaða 

Kristjáns er sú að algengt sé að menn ofmeti gildi stuðlanna í hrynjandinni, en hann telur að 

stuðlarnir eigi ekki að vera einráðir þar. Í því samhengi vitnar hann m.a. annars í ofangreinda 

grein Atla Ingólfssonar og er sammála skoðun Atla á stuðlunum og oftrú margra á þeim. 

Kristján kallar Hallgrím Pétursson meistara kontrapunkts í hrynjandi og að í sálmum hans 

togist á hrynjandi óbundins máls, bragforms og stuðlasetningar. Hann bendir á vandamál sem 

lesandi sálmanna þarf að takast á við:

Allir þeir þættir sem mynda hinn flókna vef hjá Hallgrími togast á um athygli lesandans, og 

hann á úr vöndu að ráða, ekki síst  ef lesa á upphátt.  Á að lesa eftir  eðlilegri  hrynjandi 

talmálsins,  eftir  hrynjandi  bragliðanna,  eða  því  sem  stuðlarnir  vitna  til,  eða  eftir 

innihaldinu?14

Í framhaldi bendir Kristján á að þessi togstreita er bæði jákvæð og auðgandi þar sem ólík 

mynstur kallast á og fléttast saman.

Þegar upplesarinn stendur frammi fyrir texta sem þessum þar sem skriplur eða steytur 

breyta hinum hefðbundna hrynfalli þarf hann að ákveða hvernig hann kýs að lesa textann. 

Reuven Tsur fjallar um þennan vanda upplesarans á ýmsum stöðum.15 Hann sýnir fram á það, 

með hljóðdæmum af upplestri,  að reyndir upplesarar ná að vinna sig frá vandanum með 

raddbeitingu, með því að ýkja hljóð og atkvæðaskil, breyta áherslum og gefa í skyn framhald 

14 Kristján Árnason, 2003, „Gegn oftrú á stuðlana“, Skorrdæla, Bergljót Soffía Kristjánsdóttir og Matthías 
Viðar Sæmundsson, ritstj. Háskólaútgáfan, 115.
15 Sjá t.d. greinina „Phonetic Cues and Dramatic Function: Artistic Recitation of Metered Speech“ og bókina 
Poetic rhythm.
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og rof á sama tíma. Hann kemst að þeirri niðurstöðu að ólíkir lesarar virðast, ómeðvitað, 

beyta sömu aðferðum til að leysa vandann.16 Gott dæmi um það er umfjöllun Reuven Tsur 

um áhersluatkvæði í veikri stöðu (e. stress maximum in weak position) en algengt er að það 

megi  finna í  sjöunda atkvæði  ljóðlínu í  enskumælandi  kveðskap.  Þá stendur  flytjandinn 

frammi fyrir vanda því áhersluatkvæðið ætti að vera í sterkri stöðu en er það hins vegar ekki. 

Í  enskumælandi  kveðskap  er  þetta  fyrirbæri  nokkuð  algengt  og  skv.  strangri  bragfræði 

flokkast svona ljóðlínur sem óbragfræðilegar (e.  unmetrical).  Með því að hlusta á ýmsar 

upptökur af upplestri ljóðlína sem þessara kemst Tsur að þeirri óvæntu niðurstöðu að lesarinn 

ýki  áhersluatkvæðið  og  setji  fjögur  síðustu  atkvæðin  saman  í  eitt  áherslulág  (e.  stress 

valley).17 Reyndir flytjendur virðast leysa vandann, ómeðvitað, á sama hátt. Tsur bendir á að 

þetta megi útskýra út frá flutningshefð í tónlist:

Í  tónlistarflutningi,  getur  sérstök  áhersla  haft  áhrif  á  hvernig  hljóð tengjast.  Þar  sem 

tilhneiging er til að áhersla sé í upphafi tengdu hljóðanna, hneigist áhersla á sterkt slag, til 

að tjá röð tengdra hljóða með upphafs-áherslu; áhersla á veikt slag sýnir hins vegar tengdu 

hljóðin með áherslu í endann (Cooper og Mayer, 1960: 8). Hin sérstaka áhersla í sjöunda 

(veika) sæti línunnar skapar hvöt til að beina áhersluláginni að síðasta atkvæðinu, og styrkir 

þar með tilfinninguna fyrir sterkum endapunkti, sem er – eins og ég hef sagt – innbyggður 

áhrifamáttur þess.18 

Í næstu köflum verður fjallað nánar um kenningar Reuvens Tsur.

16 Þetta kemur víða fram í bók hans Poetic rhythm en stutta samantekt má finna í lok 8. kafla á bls. 294.
17 Skv. Reuven Tsur samanstendur áherslulág (e. stress valley) af fjórum atkvæðum sem standa saman. Tvö 
atkvæðanna bera áherslu og tvö eru áherslulaus. Fyrsta atkvæðið er áhersluatkvæði, næsta áherslulaust og 
síðan er það sama endurtekið í næstu tveimur atkvæðunum. Í enskumælandi kveðskap hefst áherslulágin á 
sjöunda atkvæði og lýkur í því tíunda. Áherslulág gefur sérstaklega sterka tilfinningu fyrir lokum eða 
niðurlagi. Reuven Tsur, 1997 „Poetic Rhythm: Performance Patterns and Their Acoustic Correlates“, 
http://www.arsversificandi.net/backissues/vol11/essays/tsur.html sótt 27.8.2009, 5-6.
18 Tsur, Reuven 1998, Poetic rhythm, 196 (þýðing mín). Upprunalegur texti: In musical performance, the 
placing of some extra accent may affect the grouping of sounds. Since there is a tendency for accents to begin 
a group, the placing of accent on a strong beat, tends to articulate the sequence in beginning-stressed groups; 
an accent on a weak beat presents the group as end-stressed (Cooper and Mayer, 1960: 8). The extra accent in 
the seventh (weak) position of the line creates a drive to focus the stress valley on the last syllable, enhancing 
the feeling of strong closure, which is — as I have said — its inherent effect.
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Hrynjandi ljóðsins

Reuven Tsur er sá fræðimaður sem hvað mest hefur fjallað um hrynjandi ljóðsins. Hann 

byggir kenningar sínar á skynheildarsálfræði (e. Gestalt psychology) en sú grein sálfræðinnar 

leggur  áherslu  á  heildræna skynjun  mannsins  í  stað  þess  að  búta  skynjun  hans  niður  í 

einingar. Þannig getur tónverk eða eitt ljóð myndað eina skynheild (Gestalt). Í mörg ár hefur 

Tsur rannsakað sérstaklega hrynbundinn flutning ljóða og hann fjallar um helstu niðurstöður 

sínar í bókinni Poetic rhythm sem kom út árið 1998. Auk þess fjallar hann um efnið í grein 

sinni frá 2002 „Phonetic cues and dramatic function, artistic recitation of metered speech“.

Í áðurnefndri grein segir Tsur að til séu þrjár víddir bragarins: hrynfall óbundins máls 

(e.  prose  rhythm),  bragmynstur  (e.  metric  pattern)  og  flutningur.  Tsur  beinir  athyglinni 

sérstaklega að flutningnum. Hann sýnir fram á að til er ákveðin gerð af flutningi sem hann 

kallar  hrynbundinn  flutning  ljóða  (e.  rhythmical  performance  of  poetry)  og  að  slíkur 

flutningur sýni kjarnann í hrynjandi ljóðsins. Tsur segir um hrynbundinn flutning ljóða:

[...] bæði bragmynstur og áherslumynstur í máli geta komið fram þannig að hlustandinn 

skynjar bæði mynstrin. Það sama á við um hið mótsagnakennda tónfallsmynstur sem er í 

tungumálinu (orðið eða setningin), og í bragfræðinni (línunni). Þetta er nákvæmlega það 

sem hrynjandi ljóðsins sem menn skynja fjallar um, og er á engan hátt aukaatriði.19

Tsur hefur rannsakað og greint ljóðaflutning fjölmargra upplesara og niðurstöður hans byggja 

á því. Í stuttu máli má segja að hann komist að þeirri niðurstöðu að þegar reyndir flytjendur 

glíma við mótsagnakenndar aðstæður, t.d. á milli hrynjandi, merkingar og hljóms, þá finni 

þeir  yfirleitt  lausn á vandanum. Vandinn sem flytjendur komast í tæri  við getur verið af 

ýmsum  toga,  til  dæmis  skriplur,  steytur,  línustik  (e.  enjambment)  o.fl.  Lausnin  sem 

flytjandinn finnur getur bara skilað sér í flutningi ljóðanna, ekki í lestri í hljóði: „Það er mín 

19 Tsur, Reuven 2002, „Phonetic cues and dramatic function, artistic recitation of metered speech“, PsyArt: A 
Hyperlink Journal for the Psychological Study of the Arts, grein 020722. 
http://www.clas.ufl.edu/ipsa/journal/2002_tsur05.shtml, 31. desember 2002 [Sótt 9.3.2009 kl. 21:46], 2 
(þýðing mín). Upprunalegur texti: [...] both metric pattern and linguistic stress pattern can be accommodated, 
such that both are established in the listener’s perception. The same holds true for the conflicting intonation 
patterns articulating the linguistic unit (the phrase or sentence), and the metric unit (the line). This is precisely 
what the perceived rhythm of poetry is about, and by no means a side issue.
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skoðun að flókin hrynjandi sem ræðst af andstæðum mynstrum sé til þess ætluð að henni séu 

líka gerð skil í flutningi.“20

Í  einum kafla í  bók sinni  beinir  Reuven Tsur  athyglinni sérstaklega  að tengslum 

tónlistar  við hrynbundinn flutning ljóða.  Hann hrekur þá kenningu að hrynjandi í  tónlist 

gagnist í greiningu á hrynjandi í flutningi ljóða. Þessi kenning gengur út frá því að í ljóðum 

megi finna jafna skiptingu á hrynjandi líkt og í tónlist og þeir sem aðhyllast hana eru kallaðir 

„jafn tímamælar“ (e. equal timers). Hins vegar geta tónar og hljómar orðið að gagni.

Eins og ég hef haldið fram í þessum kafla öllum kemur rytmaskipting í tónlist að litlu gagni 

í umfjöllun um ljóðlist. Hins vegar, svo merkilegt sem það má kallast, geta tónar og hlé átt 

drjúgan þátt í að styrkja línur og hluta þeirra sem skynheildir og nýst þannig í að miðla 

hrynjandi ljóða. Yfirleitt  hafa menn ekki gert sér grein fyrir mögulegum áhrifum tóna á 

tónfall og hrynjandi.21

Patrick Colm Hogan fjallar um kenningar Howards Gardner sem segir að sá hæfileiki 

okkar  að  greina  hrynfall  talaðs  máls,  sem við  öðlumst  í  frumbernsku,  sé  nátengdur  og 

forsenda þess að við getum greint hrynfall í tónlist.22 Jafnframt bendi ekkert til þess að við 

glötum þessum hæfileika síðar á lífsleiðinni. Hogan segir um tengsl hrynjandi í tónlist og 

töluðu máli:

Við erum góð í því að taka eftir hrynjandi í hvaða samhengi sem er. En í sönglögum auðvelda 

orðin að menn greini hrynjandina. Eins og Howard Gardiner [sic] hefur bent á, tengjast fyrstu 

kynni  okkar  af  hrynjandi  tónlistarinnar  hrynjandinni  í  töluðu  máli:  „Upphaflega  sprettur 

næmi barnsins á hrynjandi einmitt af því hvernig áherslur er lagðar í texta lagsins.“ (154) Þó 

20 Tsur, Reuven 2002, „Phonetic cues and dramatic function, artistic recitation of metered speech“, 2 (þýðing 
mín). Upprunalegur texti: I personally believe that rhythmic complexities arising from conflicting patterns are 
there in order to realize them in vocal performance too.
21 Tsur, Reuven 1998, Poetic Rhythm, 318 (þýðing mín). Upprunalegur texti: As I have argued throughout the 
present chapter, musical notation of rhythm can be of little use in handling poetry. Surprisingly, however, 
musical key and intervals may be quite effective in the enhancement of lines and segments as perceptual 
units, and as such instrumental in the realization of poetic rhythm. The possible influence of musical key 
upon intonation and rhythm has not been widely realized.
22 Það skal tekið fram að afstaða Patricks Colm Hogans til tungumálsins er undir áhrifum frá kenningum 
Chomskys. Í stuttu máli gilda skv. því t.d. sér reglur um tungumálið og aðrar reglur um aðra þætti í 
hugarstarfsemi mannsins.
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að við lærum að aðgreina þetta tvennt,  höfum við alltaf tilhneigingu til að nota hrynjandi 

talaðs máls til að leiðbeina skynjun okkar á hrynjandi í tónlist.23

Þarna má sjá enn eina hugmynd um tengsl tónlistar og talaðs máls í huga mannsins.

Eins og sjá má er hrynjandin mikilvægur hluti af ljóðum. Hrynjandin getur ýmist 

verið regluleg eða óregluleg, allt eftir formi ljóðsins. Flytjandinn miðlar hrynjandinni sem 

hlustandinn skynjar sem hluta af hljóðheimi ljóðsins. 

Lestur og flutningur
Það gefur auga leið að lesandi kemst í önnur kynni við ljóð heldur en hlustandi. Í flutningi 

raungerist ljóðið þar sem flytjandinn ljær því rödd sína, áherslur og hynjandi. Sá sem les ljóð 

í hljóði er líklegur til að láta orðin hljóma í huganum en það breytir því ekki að hlustun á 

flutning ljóðsins er ólíkur. Rétt eins og reyndur tónlistarmaður getur skoðað nótur á blaði og 

gert sér í hugarlund hvernig lagið hljómar þá verður hljómurinn annar þegar verkið er flutt af 

lifandi  hljóðfæraleikurum.  Hljóðfærin  geta  verið  ólík  og  túlkun  flytjenda  sömuleiðis. 

Munurinn á nótnalestri og þess að njóta tónlistarflutningsins er kannski ekki mikill en óhætt 

er að segja að þó nótnalesarinn sé fær á sínu sviði þá er samt alltaf blæbrigðamunur, því hann 

getur aldrei látið óma í höfði sér túlkun og flutning annarra.

Eins og áður hefur komið fram kemst hin ljóðræna hrynjandi ekki til skila nema í 

flutningi. Í áðurnefndri bók Reuven Tsur bendir hann á tengslin við tónlistina og mikilvægi 

flutningsins:

Í fyrsta lagi, innsæið segir mönnum að hrynjandi ljóða sé af tónlistar-toga, fremur en að hún 

þjóni því hlutverki að koma heim og saman við reglur. Hér er gert ráð fyrir því að lögmál 

skynheildarfræða stjórni hrynjandinni,  og skammtímaminni sem starfar á hinu hljóðræna 

sviði setji henni takmörk. Í öðru lagi, enginn lesari getur nokkurn tímann upplifað samspil 

23 Hogan, Patrick Colm 2003, Cognitive Science, Literature and the Arts, a Guide for Humanists, Taylor & 
Francie Books, Inc., Routledge, New York, London, 16 (þýðing mín). Upprunalegur texti: We are good at 
marking rhythms in any context. But in songs the isolation of rhythmic pattern is facilitated by the words. As 
Howard Gardiner has pointed out, our earliest sense of musical rhythm is tied to speech rhythm: “Initially, the 
child’s sensitivity to rhythm derives strictly from the placement of accents in the surface lyrics of the 
song” (154). Though we learn to separate the two, we are always inclined to use speech rhythm to guide our 
sense of musical rhythm.
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bragmynsturs  og áherslumynsturs,  eða hljóðheim ljóðsins,  nema það sé  flutt á  einhvern 

hátt.24

Allt  bendir  því  til  þess að tónlistin  sem býr  í  ljóðum, og við heyrum í hljómi orðanna, 

stuðlum,  hrynjandi  og  blæbrigðum radda,  komist  bara  til  skila  í  flutningi.  Rétt  eins  og 

tónlistinni dugar ekki að vera til á nótnablöðum þá raungerist tónlist ljóðsins ekki fyrr en 

einhver tekur það upp á sína arma og flytur það. Áheyrandi nýtur síðan afrakstursins og 

skynjar tónlistina. Í flutningi ljóða eru ólíkar raddir og flutningsstíll eins og ólík hljóðfæri eru 

í höndum þeirra sem flytja og túlka tónlist.25

Í  eftirfarandi  ljóðgreiningu verður  leitast  við að greina  þætti  valinna ljóða út  frá 

ofangreindum kenningum. Því miður gafst ekki ráðrúm til að framkvæma rannsókn þar sem 

ólíkur flutningur var tekinn upp og greindur, rétt eins og Reuven Tsur hefur gert af mikilli 

nákvæmni.  Þess  vegna  verður  einungis  stuðst  við  ímyndaðan  flutning  út  frá  þeim 

vísbendingum og verkfærum sem kenningarnar gefa.  Ég hef því innbyggðan, ímyndaðan 

flytjanda sem ég geri ráð fyrir að hafi góða reynslu af flutningi ljóða.

Ljóðgreining

Jakov Flíer leikur sónötu í b-moll eftir Chopin eftir Vilborgu 

Dagbjartsdóttur

Hvítar rósir vefjast um svartan múr

í tunglskini rennur lækur

Tvö fiðrildi milli rósanna flögra

24 Tsur, Reuven 1998, Poetic rhythm, 26 (þýðing mín). Upprunalegur texti: First, intuitively, poetic rhythm is 
a musical phenomenon, rather than a rule-checking phenomenon. It is assumed here that it is governed by the 
principles of Gestalt theory, and constrained by the limitations of short-term memory, which functions in the 
auditory mode. Second, no reader can ever experience the interaction of the metric pattern and the stress 
pattern, or the sound stratum of a poem, unless it is performed in some way.
25 Vert er að benda á umfjöllun Sibylle Moser frá 2007 um muninn á því að lesa söngtexta og hlusta síðan á 
tónlistina með textanum í grein hennar „Media modes of poetic reception. Reading lyrics versus listening to 
songs“ Elsevier, Poetics 35 (2007) 277-300 (aðgengilegt á: www.sciencedirect.com).
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Blakandi vængjum

hrapar annað í angist

straumurinn flytur það burt

Blár tunglgeisli fellur

á stakt fiðrildi

á rós.26

Þetta ljóð varð fyrir valinu vegna tilvísunar í tónlist í titli þess. Jakov Flíer (1912-1977) var 

þekktur rússneskur píanóleikari. Á árunum 1960 til 1970 skein frægðarsól hans hæst þegar 

hann  ferðaðist  um  Evrópu  og  spilaði  fjölbreytt  klassísk  píanóverk.27 Hægt  er  að  finna 

útgefinn geisladisk þar sem hann flytur sónötuna sem nefnd er í titli ljóðsins. Þriðji kaflinn í 

píanósónötu Frédérics Chopin (1810-1849) nr. 2 í b-moll, opus 35, er eitt af hans þekktustu 

verkum. Þessi kafli er kallaður Jarðarfararmars (e.  Funeral March) og var fluttur við gröf 

Chopins  þegar  hann  var  jarðsettur  í  París.  Sónatan  er  alls  í  fjórum  köflum  en  þeirra 

þekktastur er þriðji kaflinn sem er um átta og hálf mínúta í flutningi.

Þegar ljóðið er skoðað spretta strax í upphafi fram hugrenningatengsl við dauðann 

þegar „hvítar rósir“ koma við sögu. Vitneskjan um tilvísun titilsins í jarðarfararmars Chopins 

hefur þar eflaust mikið að segja. Ljóðið er einfalt en flókið í senn þar sem koma fram „hvítar 

rósir“, „lækur“, „friðrildi“ og „tunglskin“. Þar að auki vefjast rósirnar um „svartan múr“. Í 

ljóðinu er dregin upp drungaleg og fögur mynd af hvítum rósum sem vefjast um svartan múr, 

á milli þeirra flögra tvö fiðrildi og lækur rennur í tunglskini. Sú mynd sem dregin er upp í 

ljóðinu er  nánast  frosin  en  eina hreyfingin  sem má finna í  því  eru flögrandi  fiðrildi  og 

straumur lækjarins. Framvindan felst í því að annað fiðrildið hrapar í angist og eftir er aðeins 

eitt. Það er líka áhugavert að sjá að í upphafi ljóðsins eru rósirnar tvær eða fleiri en í lokin er 

bara minnst á eina rós. Ljóðið býður upp á ýmsa möguleika í túlkun. Það er m.a. hægt að 

26 Vilborg Dagbjartsdóttir, 1968, Dvergliljur, Helgafell, Reykjavík, síðasta ljóðið í öðrum kafla.
27 Barnes & Noble.com, http://music.barnesandnoble.com/search/artistbio.asp?CTR=819838, sótt 5.8.2009, 
kl. 12:03.
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túlka  það  á  þann veg að  það fjalli  um dauðann,  lækurinn  og straumur  hans sem flytur 

fiðrildið burt geta verið tákn um straum tímans sem grandar öllu að lokum.

Þegar ljóðið er borið saman við sónötu Chopins má greina sameiginleg einkenni í 

heildaráhrifum tónverksins  og  ljóðsins.  Bæði  bera  með  sér  fíngerðan  einfaldleika,  tign, 

glæsileika og einhvers konar hrollvekjandi fegurð. Engu orði og engum tóni virðist ofaukið. 

Hvað varðar framvindu verkanna er auðvelt að sjá samsvörun í því að upphaf og endir kallast 

á. Í miðju tónverksins og ljóðsins verða sjálf átökin og upphafsstefið kemur aftur í lokin. Í 

ljóðinu kemur upphaflega myndin aftur í lokin þ.e. rós, friðrildi og tunglskin en sú mikla 

breyting hefur orðið að annað fiðrildið hrapaði og flaut burt með straumnum. Dauðinn kemur 

með átökin og síðan heldur straumur lífsins áfram. Sónatan endar á upphafsstefinu.

Í bókinni  The Scissors of Meter, Grammetrics and Reading fjallar Donald Wesling 

um nauðsyn þess að nálgast ljóð með því að skoða bæði bragfræði og málfræði. Bókin fjallar 

um það hvernig við lesum ljóð. Wesling styðst við hugtakið grammetrics sem hann fær frá 

Peter Wexler, en samkvæmt því vinna bragfræði og setningafræði saman, eins og skæri, við 

að klippa ljóðlínur niður í merkingarbæra heild. Hann bendir á samspil hljóms og hrynjandi í 

huga/skynjun þess sem les í hljóði og áhrifamátt áherslanna í túlkun á hughrifum ljóðsins. 

Bergljót  Kristjánsdóttir  gefur  hugtakinu  grammetrics íslenska  heitið  staffræði  brags í 

væntanlegri  grein sinni „„og gá þar að orði“.  Í  tilefni  af  bókinni  Ljóðhúsum, þáttum úr 

skáldskap Sigfúsar Daðasonar“ sem mun birtast í hausthefti Skírnis 2009. Wesling segir: 

„Ekki má rugla reglum listarinnar saman við lögmál þekkingarinnar; en reglur ljóðlistarinnar 

er einvörðungu hægt að skilja í og með skynjun, rökvísi og tungumáli.“28 

Að skoða ljóð Vilborgar frá þessu sjónarhorni gefur nýja og óvænta sýn. Í fyrstu 

tveimur línunum eru tvíliðir allsráðandi nema í tveimur tilfellum þar sem þríliðir eru notaðir 

til að draga fram aðalatriðin: „vefjast um“ (1. lína) og „tunglskini“ (2. lína). Í 3. ljóðlínu er 

sögnin  sett  síðust  í  setningunni  þar  sem áherslan  er  lögð á  fiðrildin  sem koma fremst  í 

línunni. Í 4. og 5. ljóðlínu má sjá áherslu á hreyfingu þar sem „blakandi“ og „hrapar“ koma 

fremst. „Í angist“ kemur aftast, sögnin er færð niður og forsetningarliðurinn kemur aftast til 

að undirstrika angistina. 6. ljóðlína hefur venjulega setningaskipan sem gefur vísbendingu 

28 Wesling, Donald 1996 The Scissors of Meter, Grammetrics and Reading, Ann Arbor. The University of 
Michigan Press. Sýnishorn á http://books.google.com sótt 24.8.2009 kl. 21:00, 56 (þýðing mín). 
Upprunalegur texti: The rules of art must not be confounded with the laws of knowledge; but the rules of 
poetry are only realized in and through the categories of perception, logic, and language.
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um það hversu hversdagslegur  dauðinn er.  Í  7.  og 8.  ljóðlínu má aftur  finna sitt  hvorn 

þríliðinn „tunglgeisli“ (7. lína) og „fiðrildi“ (8. lína) sem undirstrika aðalatriðin í línunum. 

Orðaröðin  og setningabyggingin  í  ljóðinu hjálpa  þannig til  við  túlkun á  merkingu þess. 

Staffræði bragsins í ljóðinu veitir nýja nálgun og sýnir samspil orðanna, röð þeirra og hljóm, 

við heildarmerkingu þess.

Ljóðið  Jakov  Flíer  leikur  sónötu  í  b-moll  eftir  Chopin er  gott  dæmi  um tengsl 

tónlistar og ljóðlistar. Sterkt samspil verður í huga lesanda, flytjanda og áheyranda á milli 

ljóðsins og tónverksins. Fyrir hlustanda sem þekkir verkið getur það hljómað í huga hans sem 

undirspil þegar hann hlustar á flutning ljóðsins. Þannig verður tónverkið eins og bakgrunnur 

og myndar órjúfanleg tengsl við ljóðið og sjálfstæðan hljóðheim þess. Þar að auki er vel hægt 

að hugsa sér flutning á ljóðinu með tónverkið í bakgrunni. Í því samhengi liggur í augum 

uppi að tónverkið er mun lengra en flutningur á ljóðinu og það væri að sjálfsögðu undir 

flytjandanum komið að leysa þann vanda.

Dægurlag eftir Sigfús Daðason

Draumurinn eins og tunglskin

tunglskinið er eins og draumur

eins og tunglskin

draumurinn sem mig dreymdi loksins í nótt

eins og hafið eins og tunglið eins og kjölfarið

eins og augu djúpt í hafinu

eins og þú gleymir mér

eins og þú minnist mín í kvöld

eins og sigling yfir hafið eitt og grátt

eins og þú kemur til mín

eins og þú kemur loksins í nótt

eins og kjölfarið í tunglskininu

eins og tunglið í kjölfarinu og hafið stórt og eitt.29

29 Sigfús Daðason, 2008, Ljóð 1947-1996, JPV útgáfa, Reykjavík, 33.
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Í  þessu  ljóði  er  klifun allsráðandi.  Í  upphafserindinu  enduróma  orðin  „draumur“  og 

„tunglskin“ og lokaorð erindisins er „nótt“ sem getur vísað bæði til draums og tunglskins 

sem eiga sér stað á þeim tíma sólarhringsins. Það gefur auga leið að orðasambandið „eins og“ 

er helsta endurtekningin í ljóðinu enda kemur það alls fyrir 12 sinnum þar af kemur „eins og 

þú“ fyrir fjórum sinnum. Í raun er þetta orðasamband í öllum ljóðlínunum nema síðustu línu 

fyrsta erindis. Þar að auki eru önnur orð endurtekin eins og „kjölfarið“ (2x), „hafið“ (3x) og 

„loksins í nótt“ (2x). Ekki má líta framhjá hinu ríka myndmáli sem sprettur fram með hverri 

ljóðlínu, viðlíkingar sem hlaðast upp og hverfast inn í hverjar aðra. Í tveimur síðustu línunum 

tengir skáldið saman tvær meginmyndir ljóðsins: „tunglið“/„nótt“ við „hafið“/„kjölfarið“. Inn 

í þessar tvær meginmyndir fléttast síðan sambandið á milli „ég“ og „þú“. Yfir öllu er myrkur 

drungi en á sama tíma má greina von og létti sem má sjá í því að „loksins í nótt“ kemur 

tvisvar fyrir í ljóðinu og „þú“ ljóðsins kemur loksins til ljóðmælanda í lok þess.

Þorsteinn Þorsteinsson fjallar um þetta ljóð í bók sinni Ljóðhús. Hann segir að ljóðið 

hafi sérstöðu á meðal skáldverka Sigfúsar meðal annars vegna léttleikans í ljóðinu: 

Það er leikur og fimlegur spuni  („... eins og kjölfarið í tunglskininu /  eins og tunglið í 

kjölfarinu ...“), það er hraður, hrynjandi djass en undir niðri er hið sígilda þema. Formið er 

frjálslegt eins og hæfir hugblæ kvæðisins en þó er þar að finna gamalkunna eðlisþætti ljóða: 

endurtekningar, hliðstæður, jafnvel rím (nótt, grátt, eitt), og í öndvegi situr hrynjandin.30

Þorsteinn sér áhugaverða tengingu á milli ljóðanna Dægurlag og Tíminn og vatnið eftir Stein 

Steinarr en í báðum þeirra er notuð samanburðartengingin „eins og“. Hann bendir á að í 

tilfelli þessara ljóða er hlutverk tengingarinnar ekki að bera hluti saman heldur frekar „að 

vera fastur punktur í dansi lykilorðanna.“31 Að lokum kemst Þorsteinn að þeirri áhugaverðu 

niðurstöðu  að  líta  megi  á  ljóðið  sem djassútsetningu  á  vissum stefjum úr  Tímanum og 

vatninu.

Í tónlist er það alþekkt stílbragð að endurtaka nótur eða nótnaklasa sem eru notuð 

sem  leiðarstef  í  lagi  eða  tónverki.  Þessar  nótur  mynda  einskonar  kjarna  verksins  sem 

tónskáldið skreytir síðan með ýmsum tilbrigðum. Þegar hlustandinn þekkir lagið býst hann 

30 Þorsteinn Þorsteinsson 2007, Ljóðhús, þættir um skáldskap Sigfúsar Daðasonar, JPV útgáfa, Reykjavík, 47.
31 Þorsteinn Þorsteinsson 2007, Ljóðhús, 47.
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við því að verkið fari reglulega aftur að kjarna sínum sem myndar eins konar ramma utanum 

skrautið. Ljóð Sigfúsar Daðasonar, Dægurlag, minnir á þetta og titillinn vísar þar að auki til 

þessa einfalda forms.

Skáldið tekur bæði klifun og viðlíkingu, hin vinsælu og þekktu stílbrigði í ljóðum, og 

notar þau svo um munar. Þetta minnir óneitanlega á meðhöndlun tónskáldsins Maurice Ravel 

(1875-1937) á vals-forminu í verki sínu La Valse.32 Í því verki tekur Ravel fyrir hin þekkta og 

vinsæla þrískipta takt valsins (langt, stutt, stutt – sem samsvarar hnígandi þrílið) og notar á 

eftirminnilegan hátt. Verkið  La Valse þróast úr léttum, hefðbundnum valsi yfir í allsherjar 

uppreisn og sérstæða túlkun á hinu stranga taktformi valsins. Báðir nota Sigfús og Ravel 

vinsælt stílbragð en breyta síðan stílbragðinu og gefa því nýja vídd. Það er athyglisvert að 

Þorsteinn Þorsteinsson gefur ljóðinu undirtitil  [eða skáldið sem kóreógraf].  Undirtitill  La 

Valse var kóreógrafískt ljóð og þannig vísa bæði verkin til hreyfingar og dansins. Hin mikla 

endurtekning á leiðarstefinu „eins og“ í ljóði Sigfúsar afmarkar hrynjandi ljóðsins sem vekur 

upp skynjun á tónlist og dansi í huga hlustanda.

Ljóðið einkennist  meðal annars af löngum ljóðlínum.  Þrisvar koma fyrir  ljóðlínur 

sem eru  átta  atkvæði,  níu  atkvæði  koma tvisvar  og ellefu  atkvæði  sömuleiðis  tvisvar.  Í 

upphafi  annars erindis er  ljóðlínan alls  13 atkvæði og lokalína ljóðsins er  lengst  eða 15 

atkvæði. Hrynjandin í ljóðinu byggist því ekki á samræmi og föstum takti í atkvæðum og 

áherslum innan þeirra. Hrynjandin birtist í  endurtekningunni á orðasambandinu „eins og“ 

sem ómar aftur og aftur eins og fast taktslag. Takturinn er ekki reglubundinn og því brotinn, 

líkt og í nútímatónlist, en það þýðir ekki að enginn taktur sé til staðar. Orðasambandið „eins 

og“ kemur í upphafi 10 af 13 ljóðlínum auk þess sem það kemur fyrir innan þeirra. Það gefur 

því auga leið að orðasambandið gegnir mikilvægu hlutverki í flutningi ljóðsins sem bæði 

leiðarstef og taktboði.

Á Gnitaheiði eftir Snorra Hjartarson

Sá ég ei fyr svo fagur-

32 La Valse er hljómsveitarverk sem var frumflutt í París 1920. Undirtitill verksins er kóreógrafískt ljóð en það 
var upphaflega skrifað skv. pöntun Sergei Diaghilev sem ballet. Diaghilev hafnaði hins vegar verkinu sem 
balletverk. Oxford Music Online, http://www.oxfordmusiconline.com:
80/subscriber/article/grove/music/52145, sótt 6.8.2009 kl. 13:40.

22

http://www.oxfordmusiconline.com:80/subscriber/article/grove/music/52145
http://www.oxfordmusiconline.com:80/subscriber/article/grove/music/52145


fjöllitan dag: nýr

snjór á grænu grasi, rauð

og gul lauf í snjónum,

fellið rís úr ryðbrúnum trjánum mjall-

rekið og blátt, stál-

gljátt og silfurhvítt: söng-rún

á sverð-tungu. Myrknættið skríður

úr höll hins glóðrauða gulls. Hver

gengur til vígs í slóð þess? dagur, ó líf!33

Línustik (e.  enjambment) er stílbrigði sem má finna í þessu ljóði. Þá er ljóðlínan og flæði 

hennar brotið upp með markvissum hætti. Þetta hefur áhrif á hrynfall ljóðsins því algengt er 

að hver ljóðlína endi á örstuttri þögn í upplestri. Það er óhætt að fullyrða að áhrif línustiksins 

séu  sterkari  þegar  ljóð  er  lesið  upphátt  heldur  en  í  hljóði.  Við  upplesturinn  raungerist 

áhrifamáttur stílbragðsins og hvernig hin örstutta þögn brýtur upp flæðið og hrynjandina. 

Óneitanlega kemst upplesarinn þarna í kast við óvæntan vanda sem hann gæti t.d. reynt að 

leysa með því að stytta þagnirnar á milli ljóðlína. Línuskiptingarnar brjóta upp merkinguna í 

setningunum og þær brjóta jafnframt upp flæðið í hrynjandinni. Hrynjandin verður óregluleg 

og allt  veldur þetta nýjum og óvæntum áhrifum orðanna og samspili þeirra. Í formála að 

heildarútgáfu ljóða Snorra Hjartarsonar bendir Páll Valsson á þetta stílbragð og tengsl þess 

við hrynjandi í ljóðum hans: 

Til persónulegra einkenna má hiklaust telja notkun stílbragðsins „enjambement“, þar sem 

skáldið  skiptir  ljóðlínum  í  miðri  setningu,  jafnvel  milli  erinda,  og  brýtur  þannig  upp 

hefðbundna hrynjandi. Í þessu er trúlega fólgin ein meginskýringin á sérstæðri hrynjandi 

ljóða Snorra.34

Reuven Tsur skoðar sérstaklega línustik í áðurnefndri bók sinni frá 1998. Hann fjallar 

um þann vanda sem upplesari stendur frammi fyrir þegar hann les upphátt ljóð í líkingu við Á 

Gnitaheiði. Niðurstaða hans er sú að reyndur upplesari nái að taka bæði tillit til þagnarinnar 

sem brotin ljóðlína kallar eftir og flæðisins/áframhaldsins sem innihald setningarinnar krefst. 

33 Snorri Hjartarson, 1992, Kvæðasafn, Mál og menning, Reykjavík, 57.
34 Páll Valsson, 1992, Kvæðasafn, Mál og menning, Reykjavík, XXIV.
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Hann  nær  að  lesa  samtímis  í  hinar  andstæðu  vísbendingar  um  áframhald  og  rof  (e. 

discontinuity). Þessi niðurstaða Tsurs gengur þvert á eldri rannsóknir sem segja að lesarinn 

þurfi að velja á milli þessara tveggja andstæðu þátta. Í greininni frá árinu 2002 tekur Reuven 

Tsur saman niðurstöður sínar úr ofangreindri bók:

[...] að í línustiki, til dæmis, getur flytjandinn bæði komið til skila hinni afmörkuðu ljóðlínu 

og framhaldi setningarinnar sem skynjanlegum einingum, þó að það kunni að orka þvingað, 

með  því  að  styðjast  við  hljóðfræðilegar  vísbendingar  sem  takast  á:  vísbendingum  um 

samfellu og rof samtímis.35 

Tsur skoðar línustikið frá öllum hliðum í bók sinni frá 1998 og fjallar m.a. um þann galdur 

sem virðist  oft  fylgja  upplestri  á  ljóðum með  línustiki.  Það  er  þegar  upplesarinn  lýkur 

ljóðlínunni en í loftinu liggur aðdráttarafl að næstu ljóðlínu. Eitthvað í raddblæ og áherslum 

flytjandans opnar fyrir þessa skynjun hjá hlustanda. Í framhaldi bendir Tsur á að samkvæmt 

skynheildarsálfræðinni þá hefur hver og ein skynheild (e. perceptual unit) tilhneigingu til að 

varðveita heild sína með því að sporna á móti hindrunum.36

Á þessu stigi gæti áhersluliður verið hindrun af þessu tagi. Þegar hindrun kemur í miðju 

skynheildar, styrkir hún jafnvægi heildarinnar og stöðugleika. Þegar hún kemur utan miðju, 

rís upp skynkraftur sem ýtir henni að næsta stöðuga punkti:  að miðjunni,  eða jaðrinum, 

hvort heldur sem er nær.37

Hvaða hlutverki gegnir línustikið í ljóðinu og hverju nær höfundur fram með því að 

nota það? Í ljóðinu eru orðin slitin í sundur og notaðar óvenjulegar samsetningar sem leika á 

skynjun lesandans. Til dæmis í lok sjöttu línu kemur orðið „stál-“ sem er nafnorð en í byrjun 

næstu línu heldur orðið áfram „gljátt“  og þá er  komið lýsingarorð.  Rofið sem línustikið 

35 Tsur, Reuven 2002, „Phonetic cues and dramatic function, artistic recitation of metered speech“, 2 (þýðing 
mín). Upprunalegur texti: [...] that in an enjambment, for instance, the performer may convey both the verse 
line boundary and the run-on sentence as perceptual units, however strained, by having recourse to conflicting 
phonetic cues: cues of continuity and discontinuity simultaneously.
36 Tsur, Reuven 1998, Poetic rhythm, 227-228.
37 Tsur, Reuven 1998, Poetic rhythm, 228 (þýðing mín) Upprunalegur texti: At this level, an accent point may 
be just such an intruding event. When an intruding event falls in the centre of a perceptual unit, it reinforces 
its balance and stability. When it falls off centre, there arises a perceptual force pushing toward the nearest 
point of stability: the centre, or one of the boundaries, whichever is nearer.
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skapar myndar nýja skynjun og lesandi/flytjandi/hlustandi ganga ekki að hinu hefðbundna 

tungumáli  sem vísu.  Reuven  Tsur  beinir  sjónum að  tengslum línustiks  og  merkingar  í 

áðurnefndri bók sinni: „[...] þegar þú nemur staðar í lok línunnar færðu merkingu sem er ólík 

(og  í  raun  andstæð)  þeirri  merkingu  sem  þú  færð  þegar  þú  stoppar  í  lok 

setningareiningarinnar sem heldur áfram í næstu línu [...].“38 Í framhaldi (og í samantekt í lok 

kaflans um línustik) tekur Tsur fram að þetta sé í raun undantekning fremur er reglan þegar 

kemur að  sambandi  línustiks  og merkingar.  Hann telur  að það  séu  óbein  tengsl  á  milli 

línustiks  og  merkingar  og  að  línustik  kalli  fremur  fram  skyneiginleika  (e.  perceptual 

qualities) en merkingu. Því má segja að með því að nota línustik nái Snorri Hjartarson að 

breyta merkingu ljóðlína auk þess að leika á skynjun lesandans.

Í ljóðinu  Á Gnitaheiði má  finna  hefðbundna  þætti  eins  og  stuðla  og  höfuðstafi. 

Ljóðstafir  eru  algengir  í  hefðbundnum,  íslenskum  kveðskap  og  mjög  lífseigir.  Fyrir 

ljóðaunnanda  sem  hefur  reynslu  af  því  að  lesa  og  hlusta  á  ljóð  er  hægt  að  segja  að 

ljóðstafirnir  séu  eins  og  inngreyptir  í  vitund  hans.  Hrynjandin  er  óregluleg  en  hinir 

hefðbundnu ljóðstafir  hafa  einnig  áhrif  á  hana  og  geta  ljáð  henni  kunnugleika  í  eyrum 

hlustandans. Í áðurnefndri grein sinni kemst Kristján Árnason að þeirri niðurstöðu að algengt 

er  að  menn  ofmeti  gildi  stuðlanna  fyrir  hrynjandina.  Engin  hætta  er  á  að  svo  verði  í 

ofangreindu ljóði þar sem aðrir þættir eins og orðnotkun og línustik hafa einnig mikil áhrif á 

hrynjandina. Atli Ingólfsson greinir stuðlanotkun Hallgríms Péturssonar í áðurnefndri grein 

sinni. Eftirfarandi orð hans eru athyglisverð og geta vel átt við ljóð Snorra:

[...] Textinn myndar rytma í framburði, stuðlar mynda rytma ofan á texta, merking myndar 

rytma ofan á stuðlum og loks geta ljóðstafaþrenndirnar (sterkar og veikar) myndað rytma 

innan erinda og milli þeirra.39

Atkvæðafjöldinn  í  ljóðlínunum er  óreglulegur,  þó  koma  þrisvar  fyrir  ljóðlínur  með  sjö 

atkvæðum og tvisvar ljóðlínur með fimm atkvæðum. Lengsta ljóðlínan er síðasta lína ljóðsins 

sem er alls ellefu atkvæði.

38 Tsur, Reuven 1998, Poetic rhythm, 256 (þýðing mín). Upprunalegur texti: [...] when you stop at the line 
ending you get a meaning that is different from (in fact, opposite to) the meaning you get when you stop at 
the end of the syntactic unit that is run on to the next line [...]
39 Atli Ingólfsson, 1994, „Að syngja á íslensku“, síðari hluti, Skírnir, 168: 430.
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Margir litir spretta fram í ljóðinu eins og fjöllitur dagur, grænt gras, rauð og gul lauf, 

ryðbrúnt tré, blátt og silfurhvítt fjall og glóðrautt gull. Það má einnig finna mörg samsett orð 

sem hleypa auknu lífi í myndmálið og gefur því sérstakan hljóm í upplestri, þetta eru orð eins 

og „fjöllitan“, „ryðbrúnum“, „silfurhvítt“, „söng-rún“, „sverð-tungu“ og „glóðrauða“. Það er 

athyglisvert að sjá í upphafi ljóðsins hvernig þrjár árstíðir virðast steypast saman: snjór liggur 

á grænu grasi og ofan á snjónum liggja haustlauf. Þetta mætti túlka svo að náttúrulögmálin 

hafi riðlast, með þeim harmkvælum sem því fylgir.

Þegar rýnt er í hljóðheim ljóðsins má þar finna hljóðið  S í öllum ljóðlínum nema 

annarri. Í sjö af tíu ljóðlínum má finna orð sem byrjar á S, í þremur ljóðlínum er S inni í orði. 

Í einu tilfelli eru S-ið notað sem ljóðstafur (stuðull og höfuðstafur). S hljóðið hefur þau áhrif 

að það eykur mýkt og óhætt er að fullyrða að ásamt ljóðstöfunum hefur S hljóðið mikil áhrif 

á hljóðheim ljóðsins.

Ljóðið  Á  Gnitaheiði sýnir  vel  hvernig  stílbragðið  línustik  leikur  á  skynjun 

lesanda/hlustanda. Auk línustiksins hafa fjölskrúðug og litrík orð ásamt ljóðstöfum áhrif á 

hrynjandi ljóðsins og heildarskynjun þess.

Öll fallegu orðin eftir Lindu Vilhjálmsdóttur

veit ekki hvað meiðir

mig mest þessa dagana

að sjá þig fyrir mér

– líkama þinn –

kaldan í rúminu

– dáinn –

nakinn á bekknum

– aleinan –

sofandi í kistunni
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– í jörðinni –

ég græt ekki lengur

en finn enn til í hjartanu

hjartanu og höfðinu

hugsa of mikið það meiðir mig

guð hvað ég vildi

að ég vissi enn minna en ég veit40

Ljóðabók Lindu Vilhjálmsdóttur Öll fallegu orðin fjallar um dauðann og sorgina sem honum 

fylgir. Ljóðmælandi talar til manneskju sem er honum hjartfólginn og hefur látist sviplega. 

Ljóðin bera engin heiti, hvergi er hástafur né punktur og það eina sem aðgreinir ljóðin eru 

blaðsíður og lárétt strik á milli ljóðanna. Það sem einkennir þetta ljóð Lindu Vilhjálmsdóttur 

eru mörg stutt erindi en hvert þeirra er einungis tvær ljóðlínur. Þegar ljóðlínu lýkur verður 

alltaf  örstutt  þögn  í  upplestri  áður  en  næsta  tekur  við  (sbr.  ofangreinda  umfjöllun  um 

línustik). Á milli erinda er óhætt að fullyrða að þögnin sé örlítið lengri en á milli ljóðlína. 

Þetta eykur áhrifamátt þagnarinnar og er ljóðið gott dæmi um það hvernig þetta stílbragð er 

notað.  Þagnirnar  eru  þó  reglulegar  og  hluti  af  heildaráhrifum ljóðsins.  Á sama tíma  er 

eftirtektarvert að í ljóðinu eru engir hástafir og engir punktar í lok setninga. Það eykur flæði 

ljóðsins og gefur tilfinningu fyrir einni heild, þrátt fyrir þagnirnar. Ljóðið lýsir sorginni sem 

flæðir um allt og lýtur ekki lögmálum eins og setningafræði eða rökrænni hugsun. Textinn, 

líkt og sorgin, er rofinn af þögn og ljóðmælandi tjáir sársauka sinn og söknuð. Uppsetning 

textans kallast þannig á við efni hans og mótar hljóðheim hans sem einkennist bæði af flæði 

og þögnum.

Í fjórum af átta erindum er notað þankastrik í upphafi og lok seinni ljóðlínunnar. 

Þankastrik  í  ljóðinu gefur  vísbendingu um ljóðdvöl  (e.  caesura)  en  Reuven Tsur  fjallar 

sérstaklega  um ljóðdvöl  þegar  kemur  að  hrynbundnum flutningi  ljóða.  Hann  telur  að  í 

ljóðlínum  sem  hafa  átta  eða  fleiri  atkvæði  megi  finna  innbyggða  ljóðdvöl  sem  skiptir 

ljóðlínunni í tvennt. Tsur fjallar um bæði ljóðdvöl sem er merkt t.d. með þankastriki eins og í 

40 Linda Vilhjálmsdóttir, 2000, Öll fallegu orðin, Mál og menning, Reykjavík, 14.
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ofangreindu ljóði og ljóðdvöl sem er innbyggð í samhengi ljóðlínunnar. Umfjöllun hans um 

þetta atriði og tenging þess við tónlist er athyglisverð:

Og ef það er rétt hjá mér að ljóðdvöl sé frekar skynrænt en málfræðilegt fyrirbæri, ætti það 

að  gilda  í  margvíslegum  (kannski  í  öllum)  tungumálum,  bæði  í  atkvæðis-  og 

áhersluskiptum ljóðum41 og þeim sem aðrar  reglur  gilda  um,  og sömuleiðis  að  breyttu 

breytanda í tónlist. Reyndar hafa Cooper og Meyer (1960: 61) komist að því að reglan að 

lengsta einingin komi síðast er einnig að verki utan samskipta í máli, í tónlist.42

Það liggur í augum uppi að í tónlist gegna þagnir jafn stóru hlutverki og nótur og þær eru 

mislangar  og misáberandi  í  ólíkum tónverkum.  Sama gildir  um ljóðlistina  en  þar  eykur 

flutningurinn áhrifamátt ljóðdvalarinnar og þagnarinnar sem einkennir hvert  ljóð. Reuven 

Tsur skoðar sérstaklega flutning á ljóðlínu úr Hamlet þar sem greina má ljóðdvöl inni í miðri 

ljóðlínu. Það sem er athyglisvert við þá umfjöllun er að hann sér á upptökum að síðasta orðið 

áður en ljóðdvölin á sér stað er lengra í flutningi en önnur orð. Ljóðdvölin sjálf  er ekki 

áberandi  og  hann  bendir  á  að  lenging  sem  þessi  sé  ekki  óalgeng  í  töluðu  máli  í  lok 

merkingarbærrar  einingar  (e.  preceding perceptual  unit)  og að þetta megi  einnig finna í 

tónlist.43

Ljóðið  Öll fallegu orðin býður upp á marga möguleika fyrir flytjanda sem fær að 

túlka í flutningi sínum þær þagnir sem skipting ljóðlína, skipting erinda og þankastrik bjóða 

upp á. Sömuleiðis hefur það eflaust áhrif á flutninginn að í ljóðinu eru engir punktar og engar 

kommur svo að engin formleg setningaskipan afmarkar hrynjandi þess.  Ljóðdvölin  hefur 

mikil áhrif á hrynjandi ljóðsins. Eins og áður hefur verið nefnt passa helstu formeinkenni 

ljóðsins (ljóðdvöl, rof og flæði) vel við efni þess, þau bæta upp og renna enn frekari stoðum 

undir þá sorg sem býr í kjarna ljóðsins.
41 Atkvæða-áherslubragur (e. syllabotonic meter) er einn af fjórum bragkerfum sem Tsur fjallar um. (1) 
Atkvæðafjöldabragur (e. syllabic meter) (2) Áherslubragur (e. tonic meter) (3) Atkvæðalengdarbragur (e. 
quantitative meter) og (4) Atkvæða-áherslubragur (e. syllabotonic meter). Hann tilgreinir bæði atkvæðin í 
ljóðlínunni og röð áherslu- og áhersluleysis í bragliðnum. Tsur, Reuven 
http://www2.bc.edu/~richarad/lcb/fea/tsurin/compmetrics.html útskýringar inni í viðtali Beth Bradburn við 
Tsur á slóðinni http://www2.bc.edu/~richarad/lcb/fea/tsurin/tsurmain.html#evolve sótt 8.9.2009 kl. 11:00.
42 Tsur, Reuven 1998, Poetic rhythm, 121 (þýðing mín). Upprunalegur texti: And if I am right that caesura is a 
perceptual rather than a linguistic phenomenon, this should be so in a variety of (perhaps, all) languages, both 
in syllabotonic and non-syllabotonic poetry, as well as, mutatis mutandis, in music. Indeed, Cooper and 
Meyer (1960: 61) have found that this principle of the longest item comes last works outside linguistic 
communication, in music, too.
43 Tsur, Reuven 1998, Poetic rhythm, 123.
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Samantekt

Hér hefur verið sýnt fram á hvernig hrynjandi og önnur atriði sem rekja má til tónlistar skilar 

sér í hrynbundnum flutningi ljóða. Ætla má að hljómur og tónlist ljóðsins skili sér síður í 

almennum lestri í hljóði. Í tónlist jafnt sem ljóðaflutningi greinir hlustandinn hrynjandina. 

Hann greinir jafnframt hljóm og laglínu sem skapar væntingar um framhald og lok verksins. 

Oft byggist upp spenna þegar t.d. hrynjandi og laglína/ljóðlína passa ekki saman. Þetta getur 

vakið forvitni í eyrum hlustandans og þegar slík spenna er algeng og áheyrandinn orðinn 

vanur henni þá væntir hann lausnar á spennunni. Þetta gerist t.d. í tónlist þegar hljómur í 

fimmta sæti kemur á undan hljómi í fyrsta sæti í lok verka. 

Daniel  J.  Levitin  og  Patrick  Colm  Hogan  fjalla  um  skynjun  mannsins  á 

tónlistarflutningi  og þar  má finna margt  sameiginlegt  með skynjun mannsins  á  flutningi 

ljóða. Áðurnefndar greinar Atla Ingólfssonar og Kristjáns Árnasonar fjalla um tónlistina í 

bragfræði  íslenskra  ljóða.  Þrátt  fyrir  að  þeir  fjalli  ekki  sérstaklega  um  tónlistina  í 

nútímaljóðum er  hægt  að  tengja  umfjöllun  þeirra  við  kenningar  Reuven  Tsur.  Skriplur, 

steytur,  línustik og ljóðdvöl eru góð dæmi um það hvernig flytjendur ljóða leysa ýmsan 

vanda  í  flutningi  þeirra.  Donald  Wesling  og  notkun  hans  á  staffræði  bragsins  (e. 

grammetrics) varpar fram áhugaverðu sjónarhorni. Þar má sjá hvernig notkun skálda á t.d. 

setningafræði styrkir áhrifamátt og umfjöllunarefni ljóða.

Hrynjandi og hljómur ljóða skilar sér mun betur í flutningi en hefðbundnum lestri. 

Hér hefur athyglinni einkum verið beint að því hvernig ólíkir flytjendur virðast oft leysa 

sama vandann á svipaðan hátt. Sömuleiðis hefur sjónum verið beint að hugsanlegri upplifun 

og skynjun þess sem hlustar. Ofangreind ljóð veita góða innsýn inn í það hvernig þræðir 

tónlistar og ljóðlistar liggja saman í hljómi og hrynjandi, ásamt hinu flókna samspili flytjenda 

og hlustenda.

Lokaorð

Þegar landkönnuður finnur áður óþekkt land hefst hann handa við að átta sig á landinu og 

helstu einkennum þess. Ef landið er lítið kemst hann yfir helstu atriðin á tiltölulega stuttum 

tíma.  Sé  landið  hins  vegar  víðfemt,  með  fjölskrúðugt  dýralíf  og  litríkan  gróður,  þarf 

landkönnuðurinn langan tíma til að átta sig á því.
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Hér hafa hljómur og hrynjandi verið skoðuð í ljóðum og flutningi þeirra. Í forgrunni 

eru umfjöllun um tónlist og ljóðlist, hljóðheim og flutning sem skoðuð eru með gleraugum 

hugrænnar bókmenntafræði. Atli Ingólfsson fjallar um skriplur og steytur og Reuven Tsur 

greinir flutning ljóða og hvernig reyndir flytjendur leysa ýmsan vanda sem þeir komast í tæri 

við eins og steytur, línustik og margt fleira.

Hið nýja landsvæði sem hér hefur verið  numið er stórt  og fjölskrúðugt.  Efnið er 

víðfemt  og því  liggur  í  augum uppi  að umfjöllunin  nær einungis  að fanga  brotabrot  af 

hljóðheiminum í flutningi ljóða. Vonandi nær ritgerðin að velta nógu mörgum steinum til að 

aðrir sjái ástæðu til þess að skoða þá betur eða velta fleiri steinum sem varpa ljósi á tónlistina 

sem hljómar í flutningi ljóða. Þegar nýja landið er stórt verður hver landkönnuðurinn að taka 

við af öðrum.
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