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Ágrip 

 

Efni þessarar ritgerðar er þróun kristnar sjálfsmyndar í árdaga kristni á Írlandi.  Til þess 

að rannsaka hana verða skoðaðar heimildir frá árunum 431 e.Kr. 655 e.Kr.   Þar má 

helst nefna skrif heilags Patreks, Augustinusar Hibernicusar og Columbanusar.   Að 

sama skapi verður handritasaga Írlands skoðuð og heimildagildi þeirra handrita sem lifa 

enn metið.   

Helstu álitamál þessarar ritgerðar eru þau hvaða áhrif boðun kristni hafði á Írlandi og 

hvernig hún mótaði samfélagið  og reglur írsks samfélags.  Þá má helst tala um 

páskadagsdeiluna, afhverju Rómarveldi hugnaðist ekki að kristna Írland og hvers vegna 

írskir munkar skáru sig úr þegar kom að því að réttlæta kraftaverkaboðskap biblíunnar. 

Uppbygging ritgerðarinnar er á þá leið að fyrst eru mismunandi þættir greindir í skrifum 

árkristinna manna.  Svo skal hugað að hvernig þeir aðgreindu sig frá öðrum 

jaðartrúarbrögðum í árdaga kristni og hvernig það endurspeglaðist í skrifum þeirra.    
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Inngangur  
 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er hvernig kristni ruddi sér til rúms á Írlandi, hvað í 

hugmyndafræði hennar heillaði og fangaði hinn vestræna heim, hvernig móttökur  

kristindómurinn fékk í Írlandi og hvernig kristnin átti lykilþátt í að skapa írskt samfélag 

og írska sjálfsmynd.  Rómarveldi siðmenntaði aldrei Írland en þrátt fyrir það var landið 

kristnað að beiðni rómversku kirkjunnar.  Ástæða er til að skoða sérstaklega 

kristnitökuna á Írlandi, með hliðsjón af því.  Til að skoða þetta tímabil, árin frá 432 – 

655, og þróun á trúarlegri hugsun þá þarf að skoða heimildir sem eru nánast eingöngu 

skrifaðar innan kirkjunnar og verður því að túlka þær miðað við það, ástæða þessa er að 

aðrar heimildir eru ekki í boði frá þessu tímabili.  Áhugavert er að líta á þróun þessa 

með hliðsjón af skrifum írskra klerka frá byrjun yfirtöku kristninnar.  

Í þessari ritgerð verður aðaláherslan á tvo skrifara, þá heilagan Patrek frá því um 

miðja fimmta öldina og Augustinus Hibernicus frá því um árið 655. Rit þeirra, 

Confessio og Epistola ad Milites Corotici eftir heilagan Patrek og De Miribilibus 

Sacrae Scripture eftir Augustinus Hibernicus verða skoðuð í kjölinn og reynt verður að 

greina hvaða hugmyndir þeir voru að setja fram og hvernig þeir sýndu sjálfa sig. Að 

sama skapi mun Columbanus og hans skrif frá 600 – 615 vera skoðuð lítillega til 

samanburðar.  Einnig verður handritasaga Írlands skoðuð og metið hvert heimildagildi 

varðveittra handrita er miðað við bestu þekkingu. 

Tólin sem er hægt að beita í svona rannsóknum er nær eingöngu textagreining.  

Leitast er við að svara því hver skrifaði textann sem er til athugunar, hvar hann var, hver 

staða hans var, hvort að hann hafði einhver áhrif á heimildina sem hann var að upprita 

eða hvort eitthvað hliðstætt var í gangi í samfélaginu á þeim tíma er hann skrifaði 

heimildina sem gæti hafa haft áhrif á það hvernig hann ritaði hana. Að sjálfsögðu eru nú 

þegar til margar rannsóknir um þetta efni og viðlík efni sem er hægt að bera saman við.  

Viðfangsefnið er því ekki algjörlega ólýstur vegur. 

Frumhandrit þessa texta eru ekki í boði lengur, heldur eru eingöngu eftirrit, frá 

níundu öld fram á þá tólftu. Sem betur fer þá eru til fræðilegar textaútgáfur eftir 

sagnfræðinga og áhugamenn, og í sumum tilfellum eru til rafrænar útgáfur af 
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handritunum á alnetinu. Í innganginum verður farið yfir sögu Írlands í stuttu máli og 

rætt lítillega um kenningar um mótun sjálfs hjá kristnum þjóðum. 

 

Að sama skapi verður athugað hvaða þættir heiðni og forlagatrúar fylgdi með 

Írum inn í kristni og hvernig þessir þættir gerðu írska kristni sérstaka.  Þó má benda á að 

engar samtímaheimildir fást þar, allt efnið er skrifað eftir seinni tíma munnmælum frá 

munkum eða öðrum mönnum innan kirkjunnar.  Það ber því að greina með fyrirvara um 

heimildagildi. 

 

Írland og þróun skipulagðra trúarbragða 

 

Á Írlandi hefur verið byggð síðan á miðsteinöld, eða frá því kringum árið ca. 8.000 fyrir 

Krist1.  Um það samfélag er ekki mikið vitað annað en það sem sýnt hefur verið fram á 

með fornleifarannsóknum.  Greina má ýmsa þætti sem mótuðu þetta samfélag.  Í það 

minnsta má telja víst að ríkti mikil forlagatrú og helgisiðaiðkun á svæðinu.   

Þetta má sjá af byggingum eins og Sí an Bhrú2, sem er flokkað sem jötundys3 

vegna lögunar  byggingarinnar og inngangsins í hann sem er langur mjór gangur 

staðsettur  þannig að innviði byggingarinnar baðast í sólskini við sólsetur á 

vetrarsólstöðum.  Tvær áþekkar byggingar í nágrenninu hafa sömu eiginleika,  

Cnoghbha og Dubhadh.  Inngangar þeirra eru þó staðsettir með hliðsjón af öðrum 

viðburðum á sólardagatalinu. Cnoghbha hefur tvo innganga til austurs og vesturs, tveir 

langir gangar hafðir í beinni línu við sólarupprás og sólsetur á sumar-og hausts 

sólstöðum (kringum 20. mars og 22. september). Dubhadh er hinsvegar með sinn 

inngang staðsettan í sömu línu og Sí an Bhrú og ná því geislar kvöldsólarinnar inn í 

dýpstu klefa byggingarinnar á vetrarsólstöðum. 

Í þessum byggingum (sem og á öðrum byggingum eða munum frá steinöld, 

bronsöld og seinna) má sjá mikið um list og af því má greina þróun í listsköpun og 

                                                                 
1
 Peter Woodman. Excavations at Mount Sandel, 1973-1977, County Londonderry.  

2
 Þýðing – Gistiheimili handanfólksins. 

3
 Íslenska heitið yfir það sem ka l lað er „passage tomb“ – einnig þekkt sem tröllastofa eða graftahellir. 

Nafn fengið frá – Eríkur Jónsson. „Fréttir frá vordögum 1869 til  vordaga 1870“. Skírnir. 44. árg. 1870. Bls. 
15. http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=1999677 [sótt þann 01.05.13]  

http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=1999677
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byggingu muna.  Allt bendir allt til þess að þarna hafi þrifist samfélag sem hafði reglur, 

strúktúr og trúarbrögð.  Fátt annað er vitað um byggingarnar, samfélagin eða 

trúarbrögðin, en þó er hægt að benda á sögurnar sem hafa lifað í evrópskum 

samfélagum í munnmælum varðandi trjáguði, anda vatnanna og anda himnanna.  Þar 

höfum við sem dæmi Sinann gyðju árinnar Shannon og sjávarkonunginn Lir. 4 

Þær sögur sem hafa verið ritaðar um samfélag Íra fyrir töku kristni bera vott af 

þessari náttúrutrú.  Sá galli er á heimildagildi þeirra að þær ferðuðust í munnmælum í 

stað þess að vera ritaðar niður.  Í raun voru þær ekki ritaðar fyrr en eftir að kristni hafði 

fest rætur á Írlandi, og þá af munkum.  Samt má draga ályktanir út frá 

fornleifafræðirannsóknum á svæðum frá járnöld og fyrr og setja sumar af þessum 

sögum í raunhæft samhengi.5   

Þessar sögur urðu svo að munnmælum og hefðum í írsku samfélagi áður en að 

kristnin náði þangað.  Má því segja að á Írlandi hafi skapast sérstakt samfélag uppfullt 

af hefðum og siðum sem mörkuðu landinu sérstöðu.   

Kenningar um kristna sjálfsmynd 

Sjálfsmynd Íra sem annarra þjóða er nátengd trúarbrögðunum og sjáum við það helst á 

því að með fyrsta sameinkenni þeirra er kaþólisminn. Fyrir tíma kaþólismans byggðist 

heimsmynd Íra á því hvaða kóngi þeir sóru hollustu sína og hvar á landinu þeir bjuggu.  

Hugmyndinni um að sérkeltnesskt þjóðareinkenni hafi myndast í keltnesku kirkjunni er 

þó víða hafnað.6  Helstu rök þeirra sem hafna keltnesku kirkjunni eru að litið er á kristin 

trúarbrögð öðrum augum en trúarbrögð vanalega þegar kemur að sameiginlegu 

einkenni. Það að fólk geti orðið kristið án teljandi vandræði, og að sama skapi hætt að 

vera kristið þegar þeim hentar, fellur ekki alveg undir skilgreiningu Ó Cróinín eða 

Hughes á þjóðareinkennum. 

                                                                 
4
 Peter Berresford Ell is.  Celtic Myths and Legends.  

5
 Kill ian Driscoll.  „The Early Prehistory in the West of Ireland: Investigations into the Social Archaeology 

of the Mesolithic, West of the Shannon, Ireland“ M.Litt. Thesis 

http://www.academia.edu/396581/The_early_prehistory_in_the_west_of_Ireland_Investigations_into_t
he_social_archaeology_of_the_Mesolithic_west_of_the_Shannon_Ireland [sótt þann 06.05.13] 
6
 Dábhí Ó Cróinín Early Medieval Ireland 400-1200; T.M. Charles Edwards. Early Christian Ireland. 

Kathleen Hughes. „The Celtic Church: is this a valid concept?“ Cambridge Medieval Celtic Studies. Pp. 1-
20. 

http://www.academia.edu/396581/The_early_prehistory_in_the_west_of_Ireland_Investigations_into_the_social_archaeology_of_the_Mesolithic_west_of_the_Shannon_Ireland
http://www.academia.edu/396581/The_early_prehistory_in_the_west_of_Ireland_Investigations_into_the_social_archaeology_of_the_Mesolithic_west_of_the_Shannon_Ireland
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Grunnur kaþólismans liggur í því að sameina fólk í kristinlegum anda, að gefa 

fólki sem á ekkert sameiginlegt eitthvað sameiginlegt einkenni. Galdurinn við kristnina 

er það að fólk þarf ekki að vera á einhvern hátt eða annan, heldur aðeins að trúa á Guð 

til að verða hluti af þessu samfélagi. Það er enginn erfðaþáttur, tungumál eða menning 

sem stendur í veginum.7 

Fjölgyðistrú var yfirhöfuð vinsæl á þessum tíma með duttlungafullum goðum og 

gyðjum sem höfðu lítinn sem engan áhuga á velferð manna á jörðu. Fólk gat beðið þau 

um að hjálpa sér, skilið eftir fórnir en höfðu enga vissu um neitt nema það að líklega 

væri þeim alveg sama.  

Kristni kemur upprunalega úr gyðingdómi, en er talin hafa fæðst á bronsöld í 

einhverju formi.  Júdaisminn sem við þekkjum nú á dögum mótast síðan upp úr 70 e.Kr.  

Gamla testamentið lýsir síðan raunum rétttrúaðra gyðinga og því harðræði af hálfu 

heiðinna stjórnenda sem þeir eiga að hafa orðið fyrir. Kristnin klýfur sig frá þessum 

hópi og verður með því að trúarbrögðum sem hafa möguleika á því að taka yfir 

heiminn.  

Sú kenning hefur verið vinsæl bæði í menntasamfélaginu sem og í almennri 

vitund að kristnir hafi ekki séð sig sem þjóðarbrot eða tiltekinn kynstofn.  Þetta hrekur 

Denise Kimber Buell með því að leggja það til að kristnir hafi í byrjun talið sig vera 

ákveðinn kynstofn til að hafa sameiginlegt einkenni. Þar sem kristnir gátu verið af 

öllum stærðum, lit og tungumálum þá varð það þeirra sameiginlega einkenni að vera 

kristnir. Mögulega var þetta vegna þess að Júdaismi var tengdur erfðarþættinum, hann 

var beintengdur við ákveðinn kynstofn og kristnin hafði þá á móti andlegan kynstofn. 

Það má segja að þörfin á því að hafa einhverskonar þjóðleg einkenni á „þjóð Guðs” hafi 

gert það að verkum að til varð kristinn kynstofn. Mögulegt er að árkristnir hafi haft 

þessar hugmyndir vegna þess einmitt að trúarbrögð voru álitin skipta mönnum niður í 

flokka, eins og pólitík og staða sem þegn skipti þeim niður. Andstæðingar þessarar 

kenningar hafa sagt að þetta sé alrangt, að kristindómur sé andstæður því að skipta fólki 

niður í hópa eftir þjóðfarslegu einkenni.8 Þetta má rekja til rómantískra hugmynda sem 

                                                                 
7
 Denise Kimber Buell. „Rethinking the Relevance of Race for Early Christian Self-Definition“. Harvard 

Theological Review 94:4. Pp. 449-450 
8
 Ibid. 449-453 
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finnast til dæmis í skrifum Ernest Renan9, þar sem skilningurinn á hugtakinu kynstofni 

var á þá leið að það væri „... defined as natural, heritable, and immutable ...”10. Þetta 

gengur þvert á kristna hugmyndafræði sem alhliða (universal) trúarbrögð og ekki  

sértæk (particular).11 Aðrir kenningasmiðir á öndverðum meiði telja að kristni hafi verið 

yfir það hafin að láta kynstofn skipta máli12 og aðrir benda á að stétt, kyn og staða skipti 

ekki máli í kristni og það megi komast yfir alla misskiptingu á þessum sviðum með því 

að frelsaður af Guði.13   

Það sem Buell sér sem mesta vandamálið við þessa skilgreiningu á kristni sem 

mótvægi við kynstofni er hvernig árkristnir menn skrifuðu um sjálfa sig. Þeir notuðu 

orðið genos (rasi) notað til að lýsa kristnum mönnum og þeirra samfélagi.  Hún nefnir 

þar skrif eins og Píslarvottargöngu Pólýkarps14 kafla 14.1 og 17.1 og að sama skapi 

Hirðingja Hermas15 kafla 9.17.5 máli sínu til stuðnings. Hægt er að finna þetta þema í 

skrifum fleiri árkristinna manna, eins og í sjötta bindi Stromateis þar sem Clement ræðir 

um mismunandi tilbeiðslustíla mismunandi landa og notar það sem einkenni kristinnar 

þjóðar. Athenogoras sýnir kristna sem þjóðarbrot sem ætti samkvæmt reglum 

Rómarveldis að hafa sömu réttindi og önnur þjóðarbrot til tilbeiðslu en hann beitir sér 

ekki fyrir því vegna þess að hann telur að kristnir menn myndu taka þessu frelsi sem 

sjálfsögðum hlut. 

 

 

                                                                 
9
 Ernest Renan.La Vie de Jésus. 1863. 

10
 Denise Kimber Buell. „Rethinking the Relevance of Race for Early Christian Self-Definition“. Harvard 

Theological Review 94:4. Pp. 451 – Þýðing – „ ... útskýrt sem eitthvað náttúrulegt, erfðarþátt  og þar með 

óbreytanlegt“ 
11

 Cornelius P. Tiele. Elements of Science of religion 2Vols. 1:125-126 
12

 Frank Snowden, Jr. Before Color Predjudice : The Ancient View of the Blacks (Cambridge, Universtiy 
Press, 1983) 99 
13 Rosemary Randford Ruether, “Sexism and God -Language” in The Weaving the Visions: New Patterns in Feminist 
Spirituality (ed. Judith Plaskow and Carol P. Christ; San Fransisco, Harper and Row, 1989) 156)  
14

 Píslarvottarsaga Pólýkarps er ti l  í fjöldanum af grískum MSS, mikið vitnað í hann í Eusebiusi.  Miðað við 
latneskt VS. þá leggur Hans Von Campenhausen til  að innskotum hafi verið bætt inn í gríska textann 
seinna í „Bearbeitungen und Interpolationen des Pol ycarpmartyriums“ Sitzungsberichte der Heidelberger 

Akademie der Wissenshafte. 1957. 
15

 Hirðingi Hermasar var skrifaður á grísku, en það er ekki ti l  neinn fullkominn grískur texti af honum.  
Aleph NT geymir textann fram að Mandate IV. Ii i . 6. Og er hann 15. aldar texti.  MS frá Athosfjall i  

inniheldur restina og aðrir ófullkomnir textar eru ti l  á papýrus eða á pappír.  Það eru til  tvær útgáfur á 
latínu og ein á eþíópsku, sem og smáhlutar á coptísku og persnesku. 
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Eins og Buell segir sjálf :  

„What should be clear now is that early Christians did not reject the 

notion of peoplehood. Rather, they defined Christianess in various ways 

as membership in a new people, marked especially by its religious 

practises and beliefs. The principle of ethnic mutability allowed 

Christians to relativize the significance of the ethnic and racial identities 

of their converts, by arguing that conversion entailed the transformation 

of one's race. But this transformative process did not result in the erasure 

or transcendence of ethnicity.”16 

Miðað við þetta, þá er líklegt að kristnir hafi upplifað sig og verið álitnir teljast til 

ákveðins kynstofns á tímum árkristna skrifara, sem hefur svo þróast út í seinni tíma 

skilning á kynstofni vegna réttindabaráttu kvenna og minnihlutahópa. Erfiðleika við að 

skilja þessa hugmynd má rekja þaðan.  

 

Írsk handrit – saga, heimildagildi og uppruni. 

 

Mestur hluti skrifaðra heimilda á Írlandi á ármiðöldum er fyrir tilstuðlan tveggja 

stofnana; kaþólsku kirkjunnar og munkaklaustranna.  Þó að til séu ljóð eða prósar 

samdir utan þessara stofnana þá tryggðu þær samt útbreiðslu og varðveislu þeirra.  

Þegar kristni kom til Írlands á fjórðu til fimmtu öld fylgdu með henni í för latína 

og skriflistin. Þrátt fyrir að latína væri alþjóðlega tungumál kirkjunnar á Írlandi sem og 

annars staðar í Vestur-Evrópu þá hélt írskan velli og mikið var skrifað á írsku.  

                                                                 
16

 Denise Kimber Buell. “Rethinking the Relevance of Race for Early Christian Self-Definition” Harvard 
Theological Review 94. Pg. 474  
Þýðing – Það sem ætti að vera á hreinu núna er það að kristnir höfnuðu því hugmyndinni um þjóðflokk.  

Raunar þá skilgreindu þeir kristni á nokkra vegu sem aðgang inn í ný jan þjóðflokk eyrnamerktan sínum 
tilbeiðsluaðferðum og trúarbrögðum.  Hugmyndin um breytileika uppruna gerði kristnum mönnum kleift 
að gera vægi þjóðernis og kynstofni þeirra sem tóku upp kristni huglægt með því að halda því fram að 

trúskipti yfir í kristni fælu í sér umbreytingu á kynstofni einstaklingsins. Þetta stökkbreytandi ferli gerði 
það samt ekki að verkum að önnur þjóðleg einkenni strokuðust út eða náðu yfirhöndinni.  
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James F. Kenney greinir texta sem klaustrin geymdu í átta meginflokka;  

1. Acta Sanctorum, eru yfirleitt textar um líf þeirra sem stofnuðu klaustrin, 

einnig dagatöl, píslavottasögur og svipuð málefni.  

2. Reglur um refsingar sem innihéldu klausturreglur, kanónalög kirkjunnar og 

yfirbótarbókmenntir.   

3. Allt tengt tilbeiðslu, til að mynda sálmar, bænir og trúarleg ljóð. 

4. Predikunarbókmenntir.   

5. Guðfræðilegar og heimspekilegar hugmyndir, sérstaklega biblíuskýringar.   

6. Hugmyndaríkar trúarbragðabókmenntir sem innihéldu til dæmis ferðasögur, 

sjáandi sögur, sumar af heiðnum uppruna sem fengu síðar spádómsgildi. 

7. Bréf, skrár og kirkjuskrár.   

8. Annálar og króníkur.   

Að auki voru margar kirkjubækur og skólabækur, sameiginleg arfleið latneskar 

kristni, og öðluðust sumar írskt einkenni með breytingum í textanum eða vegna áfestra 

athugasemda á írsku.  Þar má nefna heilagar ritningar, rit af heiðnum uppruna, skrif 

kirkjufeðranna og annarra fræga kirkjumanna, helgisiðabækur og skjöl, verk frægra 

latneskra rithöfunda, mögulega nokkrir grískir textar og að lokum vísindalegir textar, þá 

aðallega stjarnfræðilegir, reiknilíkön og landfræðileg skrif. 

Þeir textar sem voru varðveittir í munnlegri geymd voru aðallega : 

1.  Scéla sem voru einkum hetjusögur, rómantík, ljóð um goðsagnarkenndar 

verur og um atburði lauslega byggða á sönnum atburðum. 

2. Sögulegar frásagnir og ljóð, sem eru illgreinanleg frá fyrsta hlutanum.  

3. Dindsenchas, sögur af því hvernig staðir fengu nöfn sín í fornöld.  

4. Ættfræði, konungalistar og svipuð sagnfræðileg gögn.  

5. Opinber ljóð, panegerics, minningargreinar og lofræður.  

6. Textar sem tengdust vanalegum skyldum og forréttindum kónga og heldra 

fólks.  

7. Háð í formi texta, sagna eða ljóða.  

8. Lýrík og ljóðlist að ýmsu tagi.  

9. Fræðsla, spakmæli og kennslu textar.  
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10. Galdrar, galdratengdar uppskriftir og þessháttar.  

11. Málfræðilegir textar, glósur og bragfræðitilraunir. 

12. Þýðingar og aðlagaður texti úr erlendum bókmenntum.  

Af öðrum heimildum sem til eru um Írland má benda á erlendar heimildir sem til 

eru um landið.  Í þeim hópi eru vísanir í Írland í verkum erlendra höfunda, aðallega 

Rómverja, acta sanctorum eða aðrar heimildir um Íra erlendis, skrif útlægra Galla, skrif 

sem að miklu leyti samsvöruðu hinum vanalegu skrifum í klaustrum á Írlandi.17 

Talið er að árásir víkinga á Írland hafi byrjað í kringum endann á áttundu 

öldinni.  Til að skoða sannleiksgildi þeirrar staðhæfingar þá má skoða færslu úr Annala 

Uladh  frá árinu 795, „Loscadh Rachrainne o geinntib & Sci do chosradh & do 

lomradh“18  og að sama skapi nokkrum árum seinna „I Columbe Cille a gentibus 

combusta est“19 og á mörgum öðrum stöðum í annálunum eru dæmi um innrásir 

heiðingjanna eða útlendinganna.  Stuðning við þetta ártal má finna í velska handritinu 

Brut y Tywysogion, „Deg mlyned a peduar ugein a seith cant oet Crist pandeuth y 

paganyeit gyntaf y Iwerdon“.20   Þrjú önnur velsk handrit bæta við „ac y distrywyd 

Rechrenn“21 

Miðað við staðhæfingar Kenney og O‘Curry þá settu þeir sér það meðal annars 

að markmiði að eyða, brenna eða drekkja22  öllum þeim handritum sem voru til í 

söfnum kirkja yfir þvert Írland.  Miðað við færslur í annálum kemur fram að það hafi 

einmitt átt sér stað, þrátt fyrir að ekki sé ekki hægt að sanna beinan ásetning þar um. Ef 

við kíkjum á nokkrar færslur í annálunum þá sjáum við ákveðið í munstur í færslum 

varðandi „útlendingana“ eða „heiðingjana“. Samkvæmt þessari tilvitnunn í Annala 

Ríoghachta Éirenn voru þeir sannarlega að ræna, ef við getum treyst heimildinni 

                                                                 
17

 James F. Kenney. The Sources for the Early History of Ireland: Ecclesiastical – An Introduction and 
Guide. Pp. 2 - 6 
18

 Dublin, Trinity College, MS 1282 folio U795.3 – Þýðing – Heiðingjar valdir bruna Rechru og Scí var 
yfirunnið og lagt í rúst. 
19

 Dublin, Trinity College, MS 1282 folio U802.9 – Þýðing – Í Colum Chille var brennt af heiðingjunum.  
20

 Peniarth MS. 20. – Króníka konunganna – Þýðing – Tíu árum með áttatíu og sjöhundrað var tími Krists 
er heiðingjarnir fóru fyrst til Írlands. 
21

 Þýðing – og lögðu Rechrenn í rúst. 
22

 Eugene O´Curry. Lectures on the Manuscript Materials of the Ancient Irish History.Bls. 5 
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„Orgain Insi Doimhle, & Corcaighe for Delbhnae“23 en þetta segir okkur ekki hverju 

þeir rændu, heldur aðeins að þeir rændu, en samkvæmt þessari tilvitnun „Orgain 

Beannchair la Gallaibh, & cosccradh a derthaughe, & relcci Comhghaill do chrothadh 

as an sgrín ina rabhsat, amhail ro thairngir Comghall féisin, dia n-ebairt:“24  kemur 

fram að þeir hafi ruplað og rænt inni í klaustrinu og hrist helgigripina úr stöðum sínum.  

Samkvæmt tilvitnunum í Annala Uladh ber töluvert á svona lýsingum, af því að  

útlendingarnir hafi ráðist inn og eyðilagt kirkjur, helgigripi og hrellt kirkjunnar menn.  

Ekki er hægt að segja fyrir víst að þeir hafi einungis verið að leitast eftir skjölum.  Má 

þó segja að líklega vegna þessa hafi tapast mikið af handritum og skjölum.  

Talið er að innrásir víkinga hafi staðið í ríflega tvö hundruð ár og er það aðallega 

byggt á þeirri hugmynd að innrásir hafi hafist 795 og þeim slotað með sigri Íra í 

Clontarf árið 1014.  Kenney skiptir tímabilinu í niður í þrjú stig. 25  Fyrsta stigið snerist 

að mestu um mikinn ránshernað á ströndum sem teygði sig lengst upp á land, en 

árásirnar voru bundnar við sumartímann, líklega vegna þess að sjóleiðir voru tryggari á 

þeim ársíma. Annað stigið er talið hefjast um 840 með því að víkingarnir byggðu sér 

fasta búsetustaði hjá mikilvægum höfnum, sem gerði þeim kleift að viðhalda ógninni 

sem steðjaði að Írlandi yfir árið, sem og að kúga nágrannaríki Írlands. Líkast til leiddi 

það til þess að nú lágu þeir betur undir höggi frá heimamönnum, sem mun þá hfa 

orsakað þriðja stigið en það einkenndist af auknum árásum Íra á þessar nýju borgir 

víkinganna, sem og stærri árásir frá Skandinavíu til nágrannaríkja. Borgirnar sem 

víkingarnir stofnsettu á þessum tímum festust í sessi og eru stærstu borgir Írlands í dag. 

Af þeim má nefna Cork, Waterford, Limerick og auðvitað Dublin. Dublin og Cork voru 

líklega stofnsett fyrst af þeim, eða í kringum 841, Limerick og Waterford á fyrri hluta 

tíundu aldar. Bardaginn sem markaði spor gegn yfirráðum víkinga á þessu svæði var 

bardaginn um Clúain-tarbh (nauta engi) eða Clontarf, eins og hann er þekktur í dag, 

hann er talinn hafa átt sér stað árið 1014 og er ríkulega vitnað í skærur á milli 

                                                                 
23

 Dublin, RIA, MS 1220 olim ii i  3.u820.12 p. 256 – Þýðing  - Útlendingarnir fóru ránshendi um Inis 

Doimhle og Cork. 
24

 Dublin, RIA, MS 1220 olim ii i  3.u822.3 p. 256 – Þýðing – Útlendingarnir fóru með ránshendi um 
Bennchair, brutu kapelluna, og helgilíkön Comhghall voru hrist úr skríninu sem þau voru í, eins og 

Comhghall hafði sjálfur sagt til um, þegar hann sagði: 
25

 James F. Kenney. The Sources for the History of Ireland: Ecclesiastical. Bls. 7-8 
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„útlendinganna“ og heimamanna í Annala Ríoghachta Éirenn frá árunum 1012 – 

1014.26   

Meðan á árásum stóð má reikna með að klaustrið í Armagh hafi verið rænt um 

níu til tíu sinnum, klaustrið í Clonmacnois tíu eða ellefu sinnum, klaustrið í Kells fimm 

sinnum, klaustrið í Glendalough fjórum sinnum, klaustrið í Lismore sex sinnum og svo 

klaustrið í Kildare sextán til sautján sinnum. Auðvitað er aðallega skrifað um stóru 

kirkjurnar en ætla má að litlu kirkjurnar hafi orðið fyrir jafn miklum eða jafnvel meiri 

árásum en þær stóru.27  Helsta heimildin um þessar árásir er saga líklega byggð að 

einhverju leyti á staðreyndum sem kallast Cogadh Gaedhel re Gallaibh.28 Handrit þetta 

finnst í þremur handrita-söfnum og þá helst Lebor Laignech29  sem er varðveitt í Trinity 

háskóla í Dublin, í því finnast um tuttugu-og níu hlutar af Cogadh Gaedhel re Gallaibh.  

Lebor Laignech er það sem kallað er Bibliotheca, eða safn af sögulegum staðreyndum, 

ljóðum, ættfræði og þess háttar.  Næsta handrit sem hlutar af þessari sögu finnast í er 

kallað Dublin MS30 og það þriðja er skjalasafn uppritað á pappír af sr. Michael O´Cleary 

af bókinni Lebor Cuconnacht Ó Dálaigh31 þó að ekki sé hægt að staðfesta að þetta komi 

sannarlega úr þeirri bók.32 Sagan er líklega skrifuð á milli áranna 1103 – 1111 af 

Muirchertach Úa Briain sem lést árið 1119.33 

Staðreyndin er samt sú að það eru aðeins tíu handrit frá því fyrir árið 1000 sem 

við vitum af, og eru þau;  

1. Cathach34 sem er dagsett á bilinu 560-600AD og er elsta handrit í Írlandi og 

önnur elsta sálmabók í heiminum35. 

2. Codex Usserianus Primus36 sem er dagsettur snemma á sjöundu öldinni;  

3. Bók Durrow37 er skrifað á sjöundu öldinni og inniheldur guðspjöll;  
                                                                 
26

Dublin, RIA, MS 1220 olim ii i  3.u M1012.1-M1014.27. 
27

 James F. Kenney. The Sources for the History of Ireland : Ecclesiastical. Pp. 8 
28

 Írska – þýðing – Stríð Íranna við útlendingana.  
29

 MS H 2.18 (cat. 1339). – Þýðing á nafni : Bók Leinster 
30

 Trinity College Dublin MS. 490 
31

 Þýðing á nafni : Bók Cuconnacht O´Daly 
32

 James Henthorn Todd D.D., M.R.I.A., F.S.A., The War of the Gaedhil with the Gaill or The Invasions of 

Ireland by the Danes and other Norsemen. Pp. ix-xvi -  
33

 Máire Ní Mhaonaigh. „Cogad Gáedel re Gallaib: Some Dating Considerations“ Peritia 9. Bls. 354-377 
34

 RIA MS 12 R 33 – Þýðing á nafni : Bardagamaðurinn 
35

 Martin MacNamara. The Psalms in the Early Irish Church. Pp.8 
36

 Dublin, Trinity College, MS 55 – Þýðing á nafni: Fyrsta bók Usseríanusar 
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4. Bók Moling38 sem er guðspjallabók frá því seint á áttundu öldinni;  

5. Bók Dimma39 sem er nefnd eftir rithöfund sínum, Dimma MacNathi, sumir 

fræðimenn hafa reynt að tengja þennan Dimma við Biskupinn O´Connor 

sem var nefndur í bréfi Jóns 4 Rómarpáfa á sjöundu öld um Pelagíanisma, en 

ekki eru nægar vísbendingar til þess40.   

6. Domhnach Airgid41 sem var geymt í silfurskríni og unnið á milli sjöttu og 

tólftu aldar.  Handritið er uppritun af Matteusarguðspjalli og eru 

handritarbrotin tíu.   

7. Leabhar Cheanannais42 er rituð af munkum í klaustri Kells á áttundu til 

níundu öldinni, hún þykir ein helsta þjóðargersemi Íra.   

8. Codex Ardmachanus43 sem  inniheldur elstu útgáfurnar af Confessio St. 

Patreks, hana reit Ferdomnach af Armagh líklega um 807 – 808.  

9. Elsta útgáfan af Epistola ad Milites Corotici44 er skrifuð í kringum árið 1000 

í Worchester.   

10. Codex Usserianus Secundus45 sem er hluti af guðspjallabók sem er talið að 

sé frá níundu eða snemma á tíundu öld.  

Hinsvegar lifðu um fimmtíu handrit sem tengjast Írum á erlendri grund, þar sem 

að munkar fóru með þær úr landi.46 

Líkleg ástæða þess að svo mikið af munnmælasögum voru ritaðar niður frá 

forkristnum tímum er sú að landið var aldrei yfitekið af Rómverjum eða innlimað í 

Rómarveldi. Það sem við er átt með þeirri staðhæfingu er að Írar voru ekki siðmenntaðir 

af Rómverjum og írskir siðir fengu að móta kirkjuna og móttökuna á skriflistinni.  

                                                                                                                                                                                              
37

 Dublin, Trinity College Library, MS A. 4. 5. (57) 
38

 Dublin, Trinity College Library MS 60 (A. I. 15) 
39

 Dublin, Trinity College, MS.A.IV.23 
40

 Sir Will iam Betham. “Irish Antiquarian Researches Part I” The Dublin Philosophical Journal and 

Scientific Review Vol. II. Pp 356-370 
41

 RIA MS 24 Q 23. Þýðing á nafni : Si lfurkirkjan. 
42

 Trinity College Dublin MS 58.  Þýðing á nafni : Bók Kells  
43

 Dublin, Trinity College, MS 52 – Þýðing á nafni : Bók Armagh. 
44

 Cotton MS. Nero E.I., fo. 173 b2-fo. 174 b2 
45

 Dublin, Trinity College, MS 56. – Þýðing á nafni : Önnur bók Usseraníusar, hefur l íka verið þekkt sem 
„The Garland of Howth“ 
46

 James F. Kenney. The Sources for the History of Ireland : Ecclesiastical. Pp. 9 – Neðanmálsgreinar 
merktar 9 og 10. 
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Kirkjan fæddist inni í írsku samfélagi, sem gerði það að verkum að virðing var borin 

fyrir gömlu sögnunum.   

Lítið er til af opinberum gögnum úr konungsríkjum Írlands, það mesta sem er 

hefur fundist má finna á spássíum Leabhar Cheanannais. Þetta má rekja til nokkurra 

þátta, þar á meðal sérstökum stjórnarstíl landsins sem einkenndist fremur af litlum 

smásamfélögum túath (smáríki – má líkja við oikos Grikkjanna). Sú staðreynd að ríkin 

voru smá minnkaði þörfina á að halda skjöl um opinber viðskipti þar sem að kóngurinn 

sá um sín mál persónulega. Fjöldi þessara smáríkja var mikill, en á landinu voru um það 

bil 100 slík ríki í kringum níundu og tíundu öld.47 Svona hafði þetta verið frá fornum 

tímum og vilja sumir fræðimenn meina að Írar hafi ekki skilið hugmyndina um stórt ríki 

sem næði yfir mikið landssvæði og hefði marga ráðunauta undir einum kóngi.  Kenney 

líkir einmitt Írum og þeirra samfélagi mikið við samfélag Grikkja á blómatímum þeirra.  

Bæði báru smáríkin grískan keim og að sama skapi þessi munnlega hefð. Hefðir Íra 

varðandi val á konungi voru líka sérstakar, hver konungur var valinn eftir kosningu og 

var ætlast til að hann hætti þegar hann hefði ekki lengur líkamlega eða andlega burði til 

að sinna hlutverkinu. Vegna þessa sátu hæfir konungar í þessum smáríkjum, ekki 

geðveikir eða barnungir, eins og vill verða þegar völd erfast í beinan karllegg. 48 

Þrátt fyrir þetta þá sést ákveðin kristnun í því hvernig sögurnar eru settar fram, 

og þá sérstaklega konungasögur sem eiga að gerast rétt eftir kristnun Írlands. Yfirleitt er 

guðlegum boðskap komið fyrir inni í sögunni og aðalsöguhetjunni, konunginum leyft að 

iðrast með því að biðja Guð um fyrirgefningu og komast þannig inn í himnaríki. Meðal 

slíkra sagna er Buile Shuibhne49  sem talin gerast fyrir kristna tímann þótt talið sé að 

hún hafi fyrst verið rituð á sjöttu öldinni.  Elstu útgáfur sem við eigum af henni í dag eru 

þó ekki ritaðar fyrr en á 13. öldinni. 

Strax í annarri málsgrein sjáum við vísanir í það að menn séu góðir og kristnir.  

Báoi aroile naomh-erlumh uasal ooirdnihe hi 

tír nÉrenn .i. Rónán Fionn, mac Beraigh, mic 

                                                                 
47

 Eoin Mac Neill. Phases of Irish History. Pp. 274 
48

 James F. Kelley. The Sources for the Early History of Ireland : Ecclesiastical. Pp. 5-6 
49

 Írska – Þýðing – Geðveiki Suibhne. 
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Criodáin, mic Earglogha, mic Érnainne, mic Urene, 

mic Seachnusaigh, mic Colum Chúile, mic Muiredhaigh, 

mic Laogaire, mic Néill, .i. fer comhailte tiomna  

Dé & congmála cuinge crábuidh & fuilngthe ingreama  

ar sgáth an Choimdedh an fer sin.  Ba mogh-sén  

díles diongmála do Dhia, ar nobhíodh ag crochadh 

a chuirp ar grádh Dé & do tuilledh fochraicciu dia 

anmain.  Ba sgíath dhídin fri drochaimsibh diabhail 

& doáilchibh an fer mín muinterrdha mórmhonarach 

sin.50 

Sama sést í Táin bó Cúailnge  úr fyrstu útgáfunni í Lebor Laignech.  Sú saga er 

talin hafa gerst 2-300 e.Kr. miðað við rannsóknir51 og fjallar hún um epískan bardaga 

eins manns við allan her Leinster sem sækist eftir einu glæsilegu nauti.   Hér er tilvitnun 

í söguna þar sem Fer Diad ákallar Guð : „Nírbó chían Fir Diaed dia mboí and co facca 

ní, in carpat.“52  Í þeirri sögu er að vísu líka talað um goð, guði og gyðjur og annars 

konar galdramenn-og konur. 

Mikilvægustu heimildirnar eru skrifaðar um og eftir árið 1300, þá er mikið af 

eldri heimildum upprituð og uppfærð í skipalegri skjalasöfn. Af þeim má nefna;  

i. Stowe Missal53  sem kemur úr stóru safni handrita, var skrifað í kringum 750 

en endurskrifað að hluta 1145.  Það er myndskreytt handrit og inniheldur 

skrift aðallega á latínu, aðeins þrjár síðustu blaðsíðurnar eru á írsku.  Í því má 

finna sáttmála um messu, lækningu gegn ýmsum sjúkdómum í augum, hlandi 

og vegna þyrna.  Þar má einnig má finna vísbendingar um árkeltneskan 

kristindóm.   

                                                                 
50

 Buile Shuibhne. Corpus of Electric texts. http://www.ucc.ie/celt/published/G302018/index.html   
Það var ákveðinn göfugur heilagur verndari í Írlandi, jafnvel Ronan Finn, sonur Bearach, sonur Criodan, 
sonur Earclugh, sonur Ernainne, sonur, Urene, sonur Seachnusach, sonur Colum Cuile, sonur Muredhach, 

sonur Laoghaire, sonur Niall; maður  
51

 Abigail  Burnyeat. Córagud and Compilatio in some Manuscripts of Táin Bó Cúailnge. og O´Rahilly, Táin 

Bó Cúailnge Recension 1 270  og 149. 
52

 MS H 2.18 (cat. 1339).p.71. folio 80a 
53

 RIA MS D ii  3: Cat. No. 1238 

http://www.ucc.ie/celt/published/G302018/index.html
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ii. Lebor na hUidre54 er ritað á elleftu til tólftu öld og þykir merkileg fyrir þær 

sakir að það inniheldur elstu útgáfu Táin bó Cúalinge og afar stórt safn af 

gömlum írskum konungasögum. 55 

iii. Lebor Gabála Érenn 56 er að sama skapi safn af ljóðum og sögnum um 

uppruna Írlands.  Þykir handritið vera merkileg þjóðfræðileg heimild um 

trúarbrögð, goðsagnir og hætti fólks fyrir kristnun.  Handritið var tekið 

saman á 11. öldinni af óþekktum manni og er skrifað frá níundu öld til þeirrar 

tólftu. 

iv. H.2.I5a er að mestu fjórtándu aldar handrit þó svo að hlutar af þess hafi verið 

skrifaðir árið 1237 í húsi Cian Mac an Gabann í Ormond.  Þetta er elsta 

Brehon57 handritið. 58 

v. Leabhar Úi Máine59 er skrifað á milli 1360 og 1427.  Elsti hlutinn er sagður 

hafa verið skrifaður af Sean mór Úa Dubhagáin60, sem þótti mikill 

sagnfræðingur. Handritið er það sem kallað er Bibiliotheca eða eiginlegt safn 

af alls konar mismunandi ótengdum heimildum.  Í handritinu má finna 

ættfræði, sagnir, sögur, fróðleik um uppruna staðarnafna (dindshenchas) og 

króníkur um frægar konur (banshenachas). 

vi. Leabhar Buidhe Leacáin61 skiptist í sautján hluta bæði sjálfsstæð handrit og 

hluta úr öðrum verkum.  Eini skyldleiki hvers hluta bókar við anna err að þeir 

eru bundnir inn saman og er því bibliotheca. Hlutarnir hafa ekki allir 

dagsetningu, en óhætt er að slá því föstu að handritið hafi að mestu verið 

skrifað frá 1380 – 1572.  Það inniheldur nær alfarið Ulster Cycle og margar 

sögur sem eiga að vera frá því á fimmtu öld, sem innihalda til dæmis sögur 

um ferðir heilags Patreks.  

                                                                 
54

 RIA MS 23 E 25: Cat. No. 1229 – Þýðing á nafni: Bók Dun kýrinnar – er dregið af forsögu bókarinnar, en 

Heilagur Ciarán átti að hafa ritað hana á sjöttu öld og notað til  þess húð Dun kýrinnar.  
55

 Eugene O´Curry.  Lectures on the Manuscript Materials of Ancient Irish History. Pp. 182-185 
56

 RIA MS 23 M 70 – Þýðing á nafni : Bók innrásanna. 
57

 Stétt manna sem sáu um dóma. Dregið af írska orðinu Brithem – sem þýðir dómur 
58

 Eugene O´Curry.  Lectures on the Manuscript Materials of Ancient Irish History.Pp. 201-202 
59

 RIA MS D ii  1 – Þýðing á nafni : Bók O´Kelley 
60

 Seán Mór Úa Dubhagáin (+ 1372) var skáld (fi l i) í írsku samfélagi sem hlaut titi l inn Ollamh Seanchai 

sem þýðir í raun “sá sem veit allt”. 
61

 MS 23 E 25 – Þýðing á nafni : Gula bók Lecan 
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vii. Leabhar Bhaile an Mhóta62 er skrifað rétt eftir aldamótin 1400 af mörgum 

riturum, aðallega Solomon O´Droma og Manus O´Duigenann fyrir hús 

O´Conors. Hann seldi það svo fullgert til MacDonogh lávarðs af Ballymote.  

Handritið inniheldur ættfræði, biblíutengt efni og einnig Lebor Gabála63, 

Lebor na gCeart64, fleiri sögur um uppruna staðarnafna og að endingu lykil 

til að ráða Ogham stafrófið.65 

viii. Bókin af Fermoy66  er skrifuð við enda fjórtándu aldar og var eign Roches 

fjölskyldunnar af Fermoy. Hún er safn af ýmsum brotum úr trúarlegum 

bókum, sem og hlutar af læknisfræðilegum upplýsingum söfnuðum saman af 

O'Hickey fjölskyldunni.  Í henni finnast einnig brot úr bókinni Lebor Gabála.  

ix. Leabhar Breac eða Leabher Mór Dúna-Daighre67 inniheldur aðallega 

trúarlegt efni og var skrifað í kringum 1411. 68 

x. Leabhar Mór Leacain69 er skrifað aðallega frá enda fjórtándu aldar fram að 

fyrsta fjórðungi hinnar fimmtándu. Ritun þess er aðallega af Giolla Íosa Mac 

Firbisigh, sem var aðstoðaður af Adam Ó Cuirnín og Murchad Riabach Ó 

Cuindlis í Lecan fyrir Dowds fjölskylduna.    Í því handriti er efni úr Lebor 

Laignecht, Lebor Gabála, Lebor na gCeart og svo sögur um uppruna 

staðarnafna og Banshenachas. 

xi. Liber Flavus Fergusiorum70 er handrit ritað af mörgum riturum frá árunum 

1437-1440.  Einn þeirra kallar sig Aedh.  Tveir menn þýða smávægilega 

hluta sem nefnast Seaán Ó Chonchubair og Uidhisdín Mag Raighin. Í 

handritinu er aðallega trúarlegt efni. 

xii. Saltair na Mac Richard71 var tekið saman árið 1453 af Seán buide Úa 

Cléirigh og öðrum ónafngreindum fyrir Edmund MacRichard.   Nokkrar 

bækur sem aldrei hafa fundist voru víst notaðar til að semja hana.  Meðal 
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 RIA MS 23 P 12 275 foll  – Þýðing á nafni: Bók Ballymote 
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 Þýðing -  Bók innrása. 
64

 Þýðing – Bók réttinda 
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 Eugene O´Curry.  Lectures on the Manuscript Materials of Ancient Irish History. Pp. 188 
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 RIA MS 23 E 29: Cat. No. 1134 
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 RIA MS 23 P 16: 1230 – Þýðingar á nöfnum, Leabhar Breac – Blettótta bókin og Leabher Mór Dúna-

Daighre – Stóra bók Duniry. 
68

 Eugene O´Curry.  Lectures on the Manuscript Materials of Ancient Irish History Pp. 190.  
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 RIA MS 23 P 2: Cat No. 535 – Þýðing – Stóra bókin af Lecan 
70

 RIA MS 23 O 48 a-b – Þýðing á nafni - Gula bók Fergusar. 
71

 Bodl. Laud 610, s XV, 146 ff. – Þýðing á nafni – Altari MacRichards 
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þeirra var;  Saltair na Cashel, The Book of Cong, The Book of Rahan  og  The 

Yellow Book of Ferns. 

xiii. Leabhar Mhic Cárthaigh Riabhaigh72 öðru nafni kölluð bók Lismor er rituð á 

fimmtándu öldinni.  Hún inniheldur líf helgra manna, eins og Patreks, 

Columba og Brigitar.  Að auki inniheldur hún Acallam na Senórach (sagnir 

þeirra fornu) sem er frásögn frá tólftu öldinni og þykir hún hafa mikið vægi 

vegna þess að hún gefur vitni um munnmælahefðir árkristna tíma. 73 

xiv. Lebor na Glinne dá Locha74 - handritasafn sem einnig er kallað Rawlinson 

B502, elstu skjölin í því eru talin hafa verið rituð seint á 11. öldinni eða í 

byrjun þeirrar tólftu. Stærsti hluti handritsins er upptalning á línu konunga 

héraðsins Connacht og var það kallað Tairrdelbach Úa Conchobair. Líklega 

var það skrifað frá 1106 – 1156.75 Að sama skapi inniheldur handritið hluta 

úr annálum Tigernach, sem og ljóð og sögur. 

xv. Harleian 528076 er skrifað frá 11. öld fram á miðja sextándu öld.  

Rithöfundur þess er sagður vera Gilla riabach mac Tuathail meic I Cleric77 

samkvæmt færslu í handritinu.  Það inniheldur skjöl frá ýmsum tímum, 

sögur, hluta úr öðrum annálum og ættfræði.78 

Eins og sést af þessari ríkulegu upptalningu þá lifði mikið af skjölum þrátt fyrir 

ásókn víkinganna og miklu náðist að bjarga með því að upprita í nýjar bækur eða með 

því að bjarga hlutum úr eyðilögðum handritum. 

Það er allskostar óvíst á hvað heimildir fyrir kristna tíma voru ritaðar á annað en 

steina.  Vísbendingar er þó að finna í ýmsum handritum án þess að hægt sé að staðfesta 

það. Þær heimildir sem eru til í Ogham79 skrift á steinum eru fáar og segja lítið, nema 

nöfn og einhverja stafi. Sú staðreynd að Ogham letrið sé til og standi í ýmsum af elstu 

núlifandi heimildum Íra gefur ástæðu til að áætla að skrifmenning hafi verið á Írlandi  

fyrir kristnun og komu latínunnar til landsins. Í fyrsta lagi má líta skoða það hvað 
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 James F. Kenney.  The Sources for the Early History of Ireland: Ecclesiastical. Pp. 24-26 
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heiðnu Gaedhils hafi eiga að hafa skrifað á samkvæmt gömlum sögnum, en það eru til 

fjögur nöfn yfir það í fornum heimildum, þá má nefna; Tamlonga filó80, Taball longa81; 

Taibli filó82 og Flearc Fili83. 

Í Táin bó Chuailgne84 má finna margar vísanir í það að Cú-Chulainn sé að skrifa 

eða skera út einhver tákn á Ogham í tré eða annað til að hefta för Fergusar, Ailill og 

Medb (Fergus er útlægur Uladh maður sem er að aðstoða Ailill og Medb konugshjónin 

yfir Leinster í baráttunni við Cú-Chulainn). 

„Ortha úan co r-robud do Ultaib. Isim écen-sa techt i n-dáil Fedelm 

aeNoíchride — .i. i n-dáil a h-inailte boí i comair Con Culaind i n-

dormainecht — dim glinniu fadéin dochóid friae.’ ‘Dogní id n-erchomail 

íarom ría techt & scríbais ogum inna menoc, & focheird im úachtar in 

chorthe. Dobreth didiu túus na conaire do Fergus ríasin slúag. Luid 

Fergus didiu fordul mór fadess co fórsed do Ultaib terchomrac slóig. Ar 

chondailbi doróni-seom sin. Airigthi Ailill & Medb.“ 85 

Önnur saga skrifuð á við er að minnsta kosti jafn gömul og konungsdómur hans 

Cormac mac Airt86.  Hún fjallar um sorglegan dauða Aillinn dóttur Fergusar og Bailé 

sonar Buan og hét Scél Baili Binnbérlaig.87 Buan var sonur ------, sem var sonur Capha, 
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 Þýðing – Stafir l jóðskálda 
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 Þýðing – Stafir töflunnar 
82

 Þýðing – Töflur l jóðskálda 
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 Þýðing – Sproti l jóðskáldsins 
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Egerton f. 88r-105v. 
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 Táin bó Cúalnge MS 1229 Pp. 55a-82b Pg. 131. ´Farðu með viðvörun til manna Ulster.  Ég verð að fara 
til Fedelm Noíchride´- hann ætlaði sér að eiga ástarfund með þjónustustúlku hennar sem var 
laumuástkona hans – ´til að uppfylla það sem ég lofaði henni´.  Síðan áður en hann fór þá sneri hann upp 
á grein í hring og skrifaði Ogham skrift á toppinn og kastaði honum ofan á stoðarstein.  Eftir það var 

Fergusi gert að leiða herinn í gegnum þennan stíg. Hann fór suðurleiðina, sem er lengri leið, til að leyfa 
Ulstermönnunum að hafa meiri tíma til að fylla heri sína af mannskap. Ailill og Medb sáu þetta,  
86

 Kormákur sonur Art, einnig þekktur sem Cormac ua Cui nn (barnabarn Conn) eða Cormac Ulfada (sá 
skeggjaði) á að hafa verið hákonungur á 2. öld, en tímatalið á því er reikult og gæti það því verið fram á 

4. öld.  Sögurnar af honum eru í ofurhetju-stíl  og ónáttúrulegar, fullar af göldrum, tabúum og földum 
skilaboðum.  Í sumum útgáfum af Lebor Gabála Érenn er minnst á hans stjórnartíð samtíma stjórnartíð 
Markúsar Árelíusar Rómarkeisara (161 – 180), Annálar fjögurra meistaranna  segja hann hafa l ifað milli 
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sem var sonur Cinga, sem var sonur Ros, sem var sonur Rúdhraidhé sem var einráður 

yfir Írlandi og dó 212 fkr. 88 

Sagan fjallar í stuttu máli um Aillinn og Bailé sem elskast í meinum og vilja 

hittast. Þau hitta bæði ómennska veru sem verður þeim að bana með þulu áður en hún 

hverfur. Þau eru grafin á mismunandi stöðum, en upp úr gröfum þeirra vaxa tvö tré, 

ýviður á ströndinni þar sem Bailé var jarðsettur og eplarté hjá gröf Aillinn uppi á 

hæðinni.  Laufþykknið af trjánum tekur að vaxa á furðulegan hátt ogverður eins og 

líkneski af andlitum þeirra. Sjö árum síðar eru trén felld af ljóðskáldum, vitringum og 

spámönnum.  Úr þeim er gerð Taball Filidh89 og rita þeir á viðinn sýnir, ástarsögur,  

sögur um hjúskaparloforð og hvernig bónorð voru borin upp.  Slíkt hið sama er gert við 

eplatréð hennar Aillinn og eru þessi ævintýri frá Leinster skrifuð á það. 

Einhverju seinna býður Airt mac Cuinn90 til veislu í höll sinni í Temair91 í tilefni  

Samhain92 og allir menntaðir menn koma með töflurnar sínar, þar á meðal töflurnar sem 

minnst er á að ofan.  Airt eru réttar þessar tvær ofannefndu fjalir og á meðan hann hefur 

þær í lófa sínum flétta þær sér saman og verða að eilífu óaðskiljanlegar.  Þær voru síðan 

geymdar í Temair  og hafðar öllum til sýnis samkvæmt sögunni.93 

Þessi saga er fengin úr fornu ljóði líklega skrifuðu af Ailbhé, annarri dóttur 

Cormac mac Airt, geymdu í Lebor Laigneacht þar sem að bein vísun er í hana sem 

höfund í handritinu94.  Þetta styður kenninguna um að notaður hafi verið viður til að rita 

á á þessum tímum.  
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Hver var heilagur Patrekur og um hvað fjölluðu hans verk? 
 

Heilagur Patrekur kom líklega til Írlands árið 432, samkvæmt færslum í annálum þess 

tíma, þá helst Annala Uladh95.  Annálarnir eru skrifaðir upp eftir gömlum heimildum og 

má telja að fyrstu samtímaheimildirnar nái ekki aftur fyrir en eftir sjöttu öld, það sem 

gerðist fyrir það fer einungis eftir munnmælum, að talið er. Í þessum annálum er greint 

frá því að heilagur Patrekur hafi komið til landsins á fyrsta ári stjórnar Xistosar, 42. 

biskups yfir Róm.  Vitað er að Celestine, forveri Xistosar, dó 13. júlí 432 og að Xistos 

tók við ellefu dögum seinna.96 Í Annala Uladh97 er talað um Xistos Biskup, þó svo að 

nafnið Celestine hafi verið krotað yfir það í annarri rithönd.98 Um Sixus III Rómarpáfa 

er að sjálfssögðu átt.   

 

Heilagut Patrekur skrifaði tvö skjöl sem hafa varðveist fram til þessa dags og 

sem eru helstu heimildir okkar um hann, persónu hans og samband hans við landa sína 

og kirkjuna.  Þessi bréf eru kölluð Confessio99 og Epistola ad Milites Corotici100.  

Heimildagildi handrita frá því fyrir sjöttu öld er þá væntanlega vafasamt, þar 

sem það er skrifað eftir minni og heimild sem er ekki víst að hafi verið til.101 

Heimildir um komu heilags Patreks og líf hans má einnig finna í annálum Ulster.  

Annálar Ulster, eða Annala Uladh102 á írsku, eru heimildir frá árunum 431 – 1540 og 

voru þær ritaðar árið 1489 af Ruaidhrí Ó Luinín í umboði Cathal Óg Mac Maghnusa á 

eyjunni Belle í Lough Erne í Ulster á Írlandi.  Um þann sem ritaði seinni hluta er lítið 

vitað. Eldri annálar, allt til sjöttu aldar voru notaðir sem heimildir.  Fram að því var 

byggt á minni og munnlegum sögnum. T.M. Charles-Edwards heldur því fram að 

aðalheimild handritsins fyrir fyrsta árþúsundið sé  Cronicis Hiberniam, sem hefur aldrei 
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fundist103. Þessu halda fræðimenn fram í ljósi þess að mörgum heimildum í mismunandi 

handritum yfir þvert allt Írland ber saman um ákveðna viðburði sem virðast hafa verið 

teknir upp úr sama ritinu frá árunum 432 – 911 e.Kr.  

Epistola ad Milites Corotici er talið vera eldra skjal en Confessio  og er sú 

ályktun byggð á því að játningar sem slíkar séu yfirleitt skrifaðar í enda ferils biskups til 

að skjalfesta guðhræðslu hans og biðjast fyrirgefningar á þeim mistökum sem hann hafi 

gert yfir ævina.104  Epistola ad Milites Corotici er hinsvegar skjal sem snýr að því að 

bannfæra Coroticus, hermann frá rómverska Bretlandi, sem gert hafi innrás í Írland, 

myrt og tekið til fanga kristna Íra og selt þá í þrældóm.   

Ástæða þess að Epistola ad Milites Corotici þykir merkilegt, fyrir utan þær sakir 

að heilagur Patrekur muni hafa skrifað það, er sú að það varpar ljósi á viðhorf kristinna 

Rómverja til kristinna Íra.  Þeir álitu Íra ekki  sannkristna vegna þess að þeir höfðu ekki 

verið innlimaðir inn í Rómarveldi og því væri lögmætt að ráðast inn í Írland til að leita 

sér fanga.  Heilagur Patrekur harmar þetta á nokkrum stöðum, þar sem kristin gildi 

fordæmi algjörlega úthellingu kristins blóðs af hálfu annarra kristinna.  Þ að kemur 

sérstaklega fram í 16. kafla : 

 Idcirco cum tristitia et maerore uociferabo: O speciosissimi atque 

amantissimi fratres et filii quos in Christo genui enumerare nequeo, quid 

faciam uobis?  Non sum dignus Deo neque hominibus subuenire. 

Praeualuit iniquitas iniquorum super nos. Quasi extranei facti sumus.  

Forte non credunt unum babtismum percepimus uel unum Deum patrem 

habemus. Indignum est illis Hiberionaci sumus. Sicus ait: Nonne unum 

Deum habetis? Quid dereliquistis unusquisque proximum suum?105 
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eina og sama Guð sem Föður? Fyrir þeim er það smánarlegt að við séum írsk.  Eins og Ritningin segir : 
Eigið þið ekki einn Guð? Hví hafið þið yfirgefið sérhvern náunga ykkar? 
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Miðað við þetta þá er greinilegt að heilagur Patrekur áleit sig Íra, þar sem hann 

telur sig meðal þeirra í ofangreindri tilvitnun.  Að sama skapi kemur það fram að það sé 

mögulega einhver mismunun í kirkjunni vegna þjóðernis Íra.   

Það er almenn söguskoðun miðað við önnur bannfærslu bréf frá svipuðum tíma 

að þetta bréf hafi í raun bannfært Coroticus frá kirkjunni þar sem að bréfið var sett upp á 

réttan hátt, misgjörðum lýst, aðskilnaði frá kristnu samfélagi lýst, aðskilnaði frá 

kristnum boðorðum lýst og þá með því hafi aðilinn aðskilið sig frá kirkjunni.106 

Í upphafi skjalsins þá lýsir heilagur Patrekur því yfir að hann sé sannarlega 

biskup og að sama skapi lýsir hann því hvernig jafnvel hann sjálfur talar um Íra, þegar 

hann er ekki að tala um trúarlega sannfæringu þeirra. 

Patricius peccator indoctus scilicet Hiberione constitus episcopum me 

esse fateor.  Certissime reor a Deo accepi id quod sum. Inter barbaras 

itaque gentes habito proselitus et profuga ob amorem Dei; testis est ille si 

ita est.  Non quod optabam tam dure et tam aspere aliquid ex ore meo 

effundere; sed cogor zelo Dei, et ueritas Christi excitauit, pro dilectione 

proximorum atque filiorum, pro quibus tradidi patriam et parentes et 

animam meam usque ad mortem. Si dignus sum, uiuo Deo meo docere 

gentes etsi contempnor aliquibus.107 

Úr þessum orðum má ráða hvernig hann leit á sitt hlutskipti í lífinu og einnig 

eins og nefnt var að ofan, viðhorf Rómverja til Íra sem þess að þeir höfðu aldrei verið 

„siðmenntaðir“ að rómverskum sið.  Að sama skapi sýnir þessi hluti það að heilagur 

Patrekur tekur  sér það vald að lýsa sjálfan sig biskup og telur það staðfest með guðlegri 

blessun.   

                                                                 
106

 Daniel Conneely. The Letters of St. Patrick.1993. Pg. 126-127 
107

 Daniel Conneely. The Letters of St. Patrick.1993. Pg. 50-51 -Þýðing :  Ég, Patrekur, syndugur og 
ólærður íbúi á Írlandi, held því fram að ég sé biskup.  Ég trúi með vissu því að ég hafi tekið við því sem ég 
er frá Guði.  Ég bý, því á meðal fólks sem er ekki rómverskt, ókunnur og í útlegð vegna ástar á Guði, hann 

er til vitnis um að svo sé.  Ekki hefði ég óskað þess að nokkuð jafn harkalegt og gróft kæmi úrmínum 
munni en ég er knúinn áfram vegna trúarhita til Guðs, ogerkinn áfram af sannleika krists, vegna ástar á 
nágrönnum mínum og sonum en út af þessu hef  ég yfirgefið heimaland mitt og foreldra, og líf mitt allt 

til dauða. EF ég er þess verður mun ég lifa fyrir Guð við að kenna heiðingjum, jafnvel þó einhverjir 
fyririlíti mig. 
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Coroticus – Ceretic af Dumbarton ? 

 

Coroticus þessi hefur verið skoðaður í kjölinn miðað við þær upplýsingar sem 

heilagur Patrekur gefur upp í bréfi sínu til bannfæringar hans. Ýmsar tilgátur hafa 

komið fram og er sú lífseigasta sú að hann sé í raun og veru Ceretic konungur 

Dumbarton. Ástæðan fyrir þessari tengingu er sú að heilagur Patrekur segir í bréfi sínu 

að : 

 

Manu mea scripsi atque condidi uerba ista danda et trandenda, militibus 

Corotici, non dico ciuibus meis neque ciuibus sanctorum Romanorum sed 

ciuibus daemoniorum, ob mala opera ipsorum. Ritu hostili in morte 

uiuunt, socii Scottorum atque Pictorum apostatarumque. Sanguilentos 

sanguinare de sanguine innocentium Christianorum, quos ego in numero 

Deo genui atque in Christo confirmaui108 

 

Það að hann nefni vinskap við Picta og Skota staðsetur Coroticus frekar 

norðarlega á Bretlandi en það má einnig ráða af því að árásin var á nyðri hluta 

Írlands.109 Í Codex Ardmachanus  er Ceredig nefndur “Coirthech rex Aloo” eða Ceredig 

konungur Ail, sem er líklega stytting fyrir Ail Chluaidh, sem þýðir á skoskri gelísku 

Dumberton fjall.110 

Í Harleian111 ættfræðihandritinu sem er varðveitt við Breska ríkissafnið í fimmta vol. er 

til upptalning sem segir til um línu konunga við Dumbarton. 

 

Run map arthgal map Dumnagual map Riderch map Eugein map 

Dumnagual map Teudebur map Beli map Elfin map Eugein map Beli map 

Neithon map Guipno map Dumngual hen map Cinuit map Ceritic guletic 

                                                                 
108

 Ibid. Pp. 51. Þýðing :  Með eigin hendi hef ég samið og skrifað þessi orð, til að vera gefin, afhent og 
móttekin af hermönnum Coroticusar; sem ég kalla ekki samborgara mína, eða til samborgara hinna 
heilögu Rómverja, heldur samborgara djöfla, vegna illvirkja þeirra. Að óvinasið þá lifa þeir í dauða, 
bandamenn Skota og hinna  trúvilltu Picta. Þessir blóðþyrstu menn eru saurgaðir af blóði hinna saklausu 

kristnu, sem ég hafði fætt Guði til handa í óteljandi mæli, og staðfest í trú sinni á Krist.  
109

 Alan MacQuarrie. „The Kings of Strathclyde“ Medieval Scotland – Crown, Lordship and Communtiy. 
Pp. 3 - 4 
110

Ludvig Bieler. The Patrician Texts in the Book of Armagh. 1979 og Muirchu. Vita Patrici. 
111

 British Library, MS 3859. 
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map Cynloyp map Cinhil map Cluim map Cursalem map Fer map Confer, 

ipse est uero olitauc dimor meton uenditus est.112 

 

Um Coroticus hefur mikið verið skrifað og þá sérstaklega í tengslum við 

kenningu O´Rahilly um það að tveir Patrekar hafi verið til. Hann bendir á það máli sínu 

til stuðnings að í einni færslu í Codex Ardmachanus þar sem rætt er um Palladius þá 

hafi hann verið nefndur Patricii rétt eins og heilagur Patrekur, svo er og sést hér : 

„Palladius ... qui Patriciius alio nomine appellabatur“ Hann vill meina að heilagur 

Patrekur hafi komið til Írlands á seinni hluta fimmtu aldar og dáið 492 en ekki 461. 

Þetta má styðja með færslum í Annala Uladh þar sem Patrekur Erkibiskup á að hafa 

látist 492: 

 

Dicunt Scoiti hic Patricium archiepiscopum defunctum fore. 

1. Tri .xx. It bliadan, tearc dinn, 

Ar nae diamhair a n-Erinn 

 

[Bil – 3 bókstafir] 

go n-umad fert 

Do bhi Padraig ag brogecht. 

 

Atque Uenicensius 

. in Speculo Historiarum  

: go raibhe Patraic ceire fithchit bliadhan a n-Eirinn a' seanmoir & fos gur 

athbeoghai Dia air iarr P. 40 ecclesias 365 fundauit, totidem episcopos 

creauit, presbiteres 3000 creauit, 12 milia baptizauit.113 

                                                                 
112

 Run sonur Arthgal sonur Dumnugual sonur Riderch sonur Eugein  
113 Trini ty Col lege Dublin MS 1282. U492.1 Pp. 55.  „Hinir írsku segja hér og með að Patrekur Erkibiskur hafi dáið. 

Þrisvar tuttugu ár (við dæmum það stutt) 

Og dulafulla nían, 
Patrekur eyddi predikandi í Írlandi 
[ ... ] 
með mörgum kraftaverkum. 
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Varðandi bannfærsluna má benda á rannsóknir D.S. Nerney á bannfærslubréfum  

Innocentusar I sem var páfi í Róm frá 20. desember 401 til dauðadags 12. mars 417. 

Hans er minnst sem eins áhrifaríkasta páfa í árkristni, sem lagði þung lóð á vogaskálar 

þess málefnis að halda kirkjuvöldum í Róm. Eftir hann eru til bannfærslubréf meðal 

annars til Pelagiusar og Caelestiust sem svipar mikið til bannfærslubréfsins til 

Coroticusar. Þeir vitna í sama textann (Róm 1:23) og nota líkingarmál um úlfa sem 

ráðast inn og leyfi engu kviku að lifa. Þessi ímynd kemur líka fram í ræðu Páls Postula 

til öldunganna yfir kirkjunni í Efesus (Post 20:29) en talið er að heilagur Patrekur hafi 

verið undir miklum áhrifum af skrifum heilags Páls. 

Ekki eru til heimildir sem segja okkur hvernig Coroticus brást við þessum skilaboðum 

eða hvort bannfæringin hafi haft tilætluð áhrif. 

 

Confessio 

 

Algjör viðsnúningur er svo á skrifstílnum þegar litið er á Confessio.  Þar lýsir Heilagur 

Patrekur í smáatriðum hvernig hann fékk sína köllun, hvert hlutverk hans í Írlandi var 

og hvernig sambandi hans við Guð var háttað.   

Hann talar um það í upphafi að hans guðlega skylda hafi verið einföld,“In 

mensura itaque fidei Trinitatis oportet distinguere, sine reprehensione periculi notum 

facere donum Dei et consolationem aetarnam, sine timore fiducialiter Dei nomen ubique 

expandere, ut etiam post obitum meum exagallias relinquere fratribus et filiis meis quos 

in Domino ego batizaui tot milia hominum“114.  Hann er sendur vegna þessa til Írlands 

sem var þekkt sem „the uttermost parts of the world“115 til þess að uppfylla loforð 

Biblíunnar um að kristindómur skyldi vera þekktur um allan heiminn.  Þetta vísar í 

                                                                                                                                                                                              
Og Vincent í Speculum Historiarum heldur því fram að Patrekur hafi eytt fjórum tuttugu árum í Írlandi predikandi og 
að hann hafi beðið Guð um að vekja 40 einstaklinga upp af dauðum; hann stofnsetti 365 kirkjur og skapaði sama 

fjölda af biskupum, einnig 3000 presta og hann skírði 12.000“ 
114

 Daniel Conneely. The Letters of St. Patrick. 1993. Pg. 34 Með því að þekkja trúna á Þríundina og án 
þess að láta hættur skemma fyrir henni, þá er það rétt að bera vitni um gjafir Guðs og hans eilífu 
huggun.  Það er rétt að dreifa nafni hans í nýjum löndum án ótta, svo að jafnvel eftir dauða minn verði 

eitthvað verðmætt handa þeim þúsund bræðra og systra – börnin sem ég skírði í Guðs nafni. 
115

 Daniel Conneely. The Letters of St. Patrick.1993. Pg. 71 
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Postulasögurnar þar sem tekið er fram að kristnin skuli fylla heiminn.116 Í raun þá er 

þetta endurtekið stef í gegnum Confessio.  Skylda hans að boða, erfiðleikar við að sinna 

skyldu sinni, erfiðleikar við að sætta sig við örlög sín, en svo á móti hrein og algjör ást á 

Guði.117  Meginerfiðleikar heilags Patreks virðast vera við að samræma hans andlegu 

köllun við holdlegar þrár.  Andlega vill hann sinna sínu hlutverki, en hið holdlega kallar 

á hann á og vill að hann fari heim til Englands, njóti lífsins í faðmi fjölskyldunnar og lifi 

lífi stýrðu af efnishyggju.   

 

Þessi aðskilnaður á líkamanum, hið holdlega og hið andlega, er grunnhugmynd 

kristinnar, í raun það sem aðskilur kristna frá gyðingum.  David Brakke bendir á að 

gyðingar voru merktir líkamlega trú sinni (með umskurði) á meðan kristnir 

endurfæddust andlega inn í kristni.  Gyðingar eru fæddir inn í trúarbrögð sín á meðan 

kristni er fyrir alla sem kjósa að skírast til þeirrar trúar.  Gyðingar syndga með 

athöfnum, kristnir syndga með því einu að hugsa um það.118 

Heilagur Patrekur lýsir sjálfum sér í byrjun skjalsins sem ólærðum og vitlausum 

og notar orðið „rusticissimus“ um sig, sem þýðir í raun ruslalýður, lægsta form 

mannveru.   Þetta var klisja í skrifum trúaðra á þessum tíma og seinna, en má einnig 

skýra með því að  hann  hafi í raun verið ómenntaður og ekki sendur af kaþólsku 

kirkjunni.119  Kirkjan sendi annan mann, Paladius, til Írlands árinu áður en Patrekur fór 

með guðlegri forsjón þangað.  Um Paladius er lítið skrifað og lítið vitað, annað en það 

að hann kom til Írlands og stofnaði þrjár kirkjur120.  Eftir það fer engum sögum af 

honum. 

Það vald sem heilagur Patrekur tekur sér til að kristna Írland er útskýrt í skrifum 

hans í Confessio.  Hann lýsir því í byrjun hvernig hann upplifði Guð í þrældómi sínum á 

Írlandi og hvernig Guð hjálpaði honum að komast til Bretlands aftur.  Því fylgir frásögn 

á því hvernig Guð fékk hann til að uppfylla spádóm sinn í gegnum draum þess efnis að 

hans væri þörf á Írlandi.  Heilagur Patrekur sneri því aftur þangað, gegn vilja sínum.  

                                                                 
116

 Postulasögurnar (17:31) 
117

 Ludwig Bieler, “St. Patrick and the Irish People” The Review of Politics, p. 296 
118

 David Brakke „Jewish Flesh and Christian Spirit in Athanasius of Alexandria“ Journal of Early Christian 
Studies. Pg. 458-465 
119

 Daniel Conneely, Letters of St. Patrick, p. 63 
120

 Ludwig Bieler. , “St. Patrick and the Irish People” The Review of Politics, p. 290 - 293 
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Því er lýst á þann hátt að Guð hafi tekið sér heimili í Patreki  og stýrt öllum 

ákvörðunum hans, eiginlega eins og að hann hafi sleppt allri sjálfstjórn, sem mætti skilja 

sem svo að hann væri að afsala sér ábyrgð á eigin ákvörðunum.121 Þetta gæti einnig 

verið vegna þess, eins og Ludwig Bieler stingur upp á, að hann hafi ekki viljað virðast 

vera eigingjarn.122  Aukreitis má nefna að Partrekur minnist sáralítið á vald kirkjunnar123 

eða vísar til annarra valdhafa innan kirkjunnar124, hann vísar alltaf til Guðs.  Hnn virðist 

því ekki hafa talið sig sendan umboði í kirkjunnar, heldur Guðs. 

 

 

Columbanus 

Columbanus er einn af nafnkunnugustu riturum frá árkristnum tímum Íra.  Hann er þó 

sérstakur að því leyti að hans skrif hófust ekki fyrr en á efri árum þegar hann var 

kominn frá Írlandi. Eftir hann hafa varðveist fimm bréf, en þó að mögulegt sé að sjötta 

bréfið sé til, en ekki hefur verið hægt að sanna óyggjandi að það sé hans skrif.  Rökin 

fyrir því að bréfið sé sannarlega eftir Columbanus er einstök orðfærni og stílbrögð í 

ritun þess.125 Bréfin eru; til Gregoíusar mikla, páfa í Róm.  Til franskra biskupa sem 

hittust á kirkjuþinginu í Châlon árið 603.  Til nýlega kosins páfa, annað hvort til 

Sabianusar Páfa árið 604 eða Bonifatiusar páfa III árið 607.   Til munka sinna í Luxeuil 

og nágrenni, skrifað í Nantes árið 610 á meðan hann beið þess að vera rekinn frá Gallíu.  

Til Bonifatiusar páfa IV, skrifað í Mílanó árið 613.   

Saga Columbanusar er rituð ca. árið 643 af Ionasi af Susa sem þekkti hann 

líklega ekki.  Ionas kom fyrst til klaustursins í Bobbio126 (sem var stofnað af 

Columbanus aðeins fimm árum áður) árið 618 þremur árum eftir að Columbanus deyr. 

Ionas þessi hefur sennilega fengið flestar sínar upplýsingar um líf og persónu 

Columbanusar í formi munnmæla frá mönnum er höfðu þekkt hann í lifandi lífi.  
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 Daniel Conneely, Letters of St. Patrick, p. 72 – 75 
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 Ludwig Bieler, “St. Patrick and the Irish People” The Review of Politics, p, 300  - 301 
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 Ludwig Bieler, “St. Patrick and the Irish People” The Review of Politics, p. 303 
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 R.P.C. Hanson, St. Patrick – His origin and Career, p. 195 
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 Neil Wright. „Columbanus Epistulae“. Columbanus: Studies on the Latin Writings.Pp30-31 
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 Bobbio var í Piacenza héraði í Emilia-Romagna í Norður-Ítalíu. 
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Columbanus er talin af flestum hafa fæðst í kringum 540 og er það aðallega 

byggt á versi sem var skrifað á 9 – 10 öldinni í Ad Fidolium.  Talið er að hann hafi ritað 

versið þar sem að í því kemur fram nafnið „Columbanus“ sem og vísun í 

fæðingardaginn 543.  Michael Lapidge er ósammála þessu, en hefur ekki getað afsannað 

þessa kenningu, þó svo að hann bendi á ýmsa vankanta á henni.  Til dæmis var 

„Columbanus“ ekki óalgengt nafn á níundu öldinni og að sama skapi þá svipar 

stílbrigðum í ljóðinu við annan höfund frá svipuðum tíma.127  

Um hann, líkt og um heilagan Patrek er til litrík saga um kraftaverk og ótrúlega 

krafta sem hann á að hafa búið yfir. Þar má nefna það að hann á að hafað læknað hina 

veiku, kallað fram læk, bægjað burtu rándýrum, gefið blindum sýn og tamið villidýr.   

Bréfin frá Columbanusi fjalla flest um það málefni sem honum var líklega 

hugleiknast, þá dagsetning páskahátíðarinnar, en þriggja kafla deilan128gerði það að 

verkum að óeind var innan kirkjunnar.  Deilan fjallaði í stuttu máli tilraun til að sætta 

tvær fylkingar, chalcedonia og and-chalcedonia, um eðli Jesú. Þetta  má rekja til 

óstöðugleika í „stjórn“ kristindóms sem kom í kjölfar falls Rómarveldis. 

Columbanus er talinn hafa sýnt af sér mikla hæfileika og fágun í ræðu og riti, og 

voru  gáfur hans umtalaðar.129  Hann er talinn hafa samið sálminn Precamur Patrem 

regem omnipotem sem er varðveittur í sjöundu aldar handritinu “Antiphonarium 

Benchorense.”130  

Miðað við Ionas (I.4) þá fór hann til Bennchor (Bangor, Co. Down) þegar hann 

fann köllun til æðri starfa en um það kemur ekkert fram í Annala Uladh eða öðrum 

heimildum. Í Annala Uladh kemur samt þó fram að klaustrið hafi verið stofnað 559 

“eclesia Benncair Fundata”131 og svo árið 602 “Quies Comghaill Bennchair”132 sem 
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 Michael Lapidge. „Epilogue: did Columbanus compose metrical verse ?“ Studies in Celtic History; 
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merkir að Comghaill hafi verið við stjórn klaustursins. Eftir mörg ár (Skv. Ionas) í 

Bangor fékk Columbanus leyfi til að stunda trúboð og fer yfir til Gallíu ásamt hópi af 

munkum frá Bangor. Þar rekast þeir á rómverskar rústir og stofna þar klaustrið í 

Luxeuil133.  Nær einu heimildirnar um hans persónu, líf og störf eru skrif Ionas í Vita S. 

Columbani og það má vel efast um sannleiksgildi þeirra heimilda. Bæði er Ionas ekki 

samtímamaður hans, heldur er hann að skrifa eftir minni samferðamanna hans sem eru 

komnir til ára sína og löngu eftir að Columbanus er látinn. Hann lést 615, en talið er að 

Ionas hafi skrifað Vita S Columbani134 í kringum 643. Að sama skapi er Columbanusi 

eignað það að hafa framkvæmt ýmis kraftaverk og hann mærður í bak og fyrir, sem 

bendir til að heimildin sé hlutdræg. 

Það sem er hægt að skoða eru bréfin sem liggja eftir hann. Þó svo að þau séu 

ekki til í frumriti, og að útgáfurnar sem séu ennþá til séu einungis frá sautjándu 

öldinni135 þá gefa þau samt bestu vitneskjuna um það hvernig mann Columbanus hafði 

að geyma. 

Til þess að sýna það sem best þá ætla ég að rita upp úr epistólu V til Bónifatiusar IV 

páfa yfir Róm;  

1. Pulcherrrimo omnium totius Europae Ecclesiarum Capiti, Papae 

praedulci, praecelso, Pastorum Pastori, reuerendissimo Speculatori ; 

Humillimus celsisimo, minimus maximo, agrestis urbano, micrologus 

eloquentissimo, exremus primo, peregrinus indigenae, pauperculus 

praepotenti, mirum dictu, noua res, rere auis – scribere audet 

Bonifatio Patri Palumbus. 

2. Quis poterit glabrum audire? Quis non statim dicat: quis est iste 

garrulus praesumptuosus, qui non rogatustalia scribere audet? Quis 

talionis incentor non confestim in illud antiquum probrosum erumpat 

elogium, quo Moysi Hebraeus ille, qui faciebat iniuriam fratrisuo, 
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 Ionas. Vita S. Columbani I.6-9. 
134

 Elsta uppritunin af þessu skjali  er geymd í Documenta Catholica Omnia og er undir merkinu Migne JP 

MPL087.  Það er ritað frá 1011-1046. 
135

 Patricius Fleming, Collectanea Sacra seu S. Columbani Hiberni abbatis ... necnon aliorum aliquot e Veteri i tidem 
Scotia seu Hibernia antiquorum sanctorum acta et opuscula, Louvain 1667 – sem var byggt á  uppskrift a f bréfunum 
sem Fleming hafi uppskrifað 1623; í öðru lagi þá  var annar sem ri taði þau upp, hann Judoc Metzler úr Bobbio 
handriti á  sautjándu öldinni, sem innihélt fimm bréf Columbanusar og einnig annað efni eignað Columbanusi  
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respondit: 'quis te constituit prinsipem aut iudicem super nos' [Op. 

II.14]? Cui ego prior respondeo, non esse praesumptionem ubi constat 

esse necessitatem ad ecclesiae aedificationem; et si in persona 

cauillatur, non quis dico, sed uicinus Arrianus? Meliora namque sunt 

uulnera amici, quam fraudulenta oscula inimici [Prv. XXVII.6]. Alii 

detrahunt laeti in secreto; ego tristis ac dolens arguam in publico, sed 

schismatis noxii mala, non impiorum pacificorum bona. Non igitur 

pro uanitate aut procacitate scribere uilissimae qualitatis homunculus 

tam praecelsis uiris praesumo; dolor enim potius ne quam elatio 

compellit uobis indicare humillima, ut decet, suggestione, quod 

nomen Dei per uos contendentes utrimque blasphermatur inter 

genes.136 

Í þessum kafla sést vel hversu orðfær Columbanus var og má sérstaklega merkja 

það á orðavali hans, sem er ólíkt öðrum kristnum riturum þessa tíma. Sem dæmi má 

taka hvernig hann leikur sér að orðum með sitt eigið nafn, Columbanus – sem á 

írsku er Columbán – sem þýðir hvíta dúfan, í textanum kallar hann sig Palumbus, 

sem þýðir hringdúfa.   

                                                                 

136 Sancti Columbani Opera. Ed. Walker, Pp. 36-38 (Til föður Bónifatíusar, fegursta höfuðs kirkjunnar í 
Evrópu, yndislegasta páfa, máttuga preláta, hirðingja hirðingjanna, æruverðuga biskups, himinháa, besta, 
siðfágaða, sá fágaðasta, tigna, innfædda í samfélaginu, og sá máttugasta, hér vogar sér að skrifa – 
stórkostlega hendingur, hversu skrítinn gjörningur, en sjaldgæfur fugl! Hringdúfan, sem er hógværust, 
minnst af öllum, ófáguð, lögmannsblók, ómikilvæg, útlendingur, og betlari. 

Hver myndi hlusta á reynslulausan kálf? Hver myndi ekki strax segja: “Hver er þessi tilætlunarsama 
kjaftaskjóða sem vogar sér að skrifa þessa hluti óbeðinn?”? Hvaða stuðningsaðili af sanngjörnu réttlæti 
myndi ekki undir eins benda á hið aldagamla vers eins og gyðingurinn sem var að gera bróðir sínum rangt 
kallaði til  Móses “En hann sagði “Hver skipaði þig höfðingja og dómara yfir okkur? Er þér í huga að drepa 
mig, eins og þú drapst Egygptann?” Þá varð Móse hræddur og hugsaði með sér: “Það er þá orðið uppvíst!” 
[2M 2.14] En ég beiði þess með því að benda á það að ég meina á engan hátt neitt illt til kirkjunnar eða 

uppsetningu hennar; og ef hans mótmæli er vegna minnar persónu, þá bið ég hann um að veita ekki 
athygli til þess er talar, heldur til orða hans. Mun kristinn maður erlendis frá þora að segja það sem Aríar 
hafa lengi verið að halda fram? Vel meint eru vinar sárin, en viðbjóðslegir kossar hatursmannsins. 

[OK27.6]. Aðrir eru anægðir að gagnrýna í einrúmi; ég í sorg og sársauka mun ásaka opinberlega illsku 
hins hættulega skilnaðar, og ekki það sem hefur áunnist vegan skaðvænlegra friðarleitenda. Það er ekki 

vegna hégóma að ég, vera af lægsta tilverustigi, skrifa svo til háæruverðugra manna; það er sorg ekki stolt 

sem neyðir mig til að stinga upp á hógværustu uppástungunni: að erfiðleikar þínir valdi því að Guðs nafni 
sé notað í hégóma af heiðingjum á öllum hliðum.  
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Málfræðilega séð þá er textinn hans næstum því fullkominn, alveg laus við 

venjuleg stílbrot sem sjást iðulega í bréfum af þessu tagi.  Fræðimenn eins og 

Winterbottom, Bieler og Wright kalla þetta ákveðið einkenni á ritstíl hans.137 Miðað 

við greiningu Wright þá er textinn Columbanusar óvanalega góður, notar stuttar 

setningar, óvanaleg orð og stuðlar með fremstu stöfum, þá helst með „P“.138 

Annað má greina þessu óvanalegt í þessu textabroti, hæðni falin í dulbúnin  sem 

hrós.  Það má sjá það helst í því hvernig Colmbanus setur fram kröfu sína um það að 

á hann sé hlustað.  Af því má ráða að hann hafi haft mikið sjálfsálit og að kirkjan á 

Írlandi væri orðin stöðug stofnun. 

 

 

Hver var Augustinus Hibernicus og úr hvaða umhverfi kom hann ? 
 

Augustinus Hibernicus er fæddur á seinni hluta sjöttu aldar, eða snemma á þeirri 

sjöundu og var þekktur fyrir náttúrulega heimspeki sína.    Hann er sagður hafa unnið 

mestan part vinnu sinnar á Scattery eyjum, sem kallast Inis Cathaig á írsku, þó að það 

sé deilumál milli sagnfræðinga, sem sumir segi hann hafa unnið mest af sinni vinnu í 

Lismore klaustri í Waterford sýslu.139 Að mestum líkum var hann menntaður af 

munkum og miðað við rannsóknir Gerard MacGinty þá var hann menntaður í klaustrinu 

af Karþagó.  Hann er talinn hafa verið írskur vegna þess að hann vísar í írska náttúru 

sem og vegna notkunar hans á Hiberno-Latínu.140 
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 Neil Wright. „Columbanus Epistolae“ Columbanus: Studies on the Latin Writings. Bls. 40, 

Winterbottom. Columbanus and Gildas. Bls. 311, Ludvig Bieler. Sancti Columbani Opera. Bls. 1xxix – 
1xxxi. 
138

 Neil Wright. „Columbanus Epistolae“ Columbanus: Studies on the Latin Writings. Bls.44-45 
139

 Carey, Kings of Mystery : Early Irish Religious Writing, 51 
140

 Damian Bracken. Augustinus Hibernicus.Pg. 1. 
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Um nafn hans hafa staðið þónokkrar deilur innan fræðimannasamfélagsins, þar 

sem sumir telja að það bendi til fölsunar141 á meðan aðrir halda því fram að þetta hafi 

einungis verið höfundanafn hans.142 

Augustinus virðist hafa haft ágætis þekkingu á Biblíunni, en eins og MacGinty 

bendir á, þá hafði hann tilhneigingu til að laga tilvitnanir í Biblíuna að hans eigin 

ritunarstíl og átti jafnvel til að vitna vitlaust í hana.143 

Augustinus var undir miklum áhrifum frá skrifum og hugmyndafræði 

Ágústínusar af Hippo og einnig virtist hann hafa dálæti á skrifum Jerome.144 

Álitið á Írum utan Írlands virðist ekki hafa verið með besta móti í gegnum 

aldirnar.145 Áður en heilagur Patrekur kristnaði landið árið 431 e.Kr.,  voru þeir almennt 

álitnir villidýr sem byggju á endimörkum jarðarinnar, svæfu hjá mæðrum sínum og ætu 

feður sína.  Á tímum Augustinusar Hibernicus voru Írar ennþá ekki alveg á sömu línu 

og aðrar kristnar þjóðir, sem dæmi má nefna að útreikningar þeirra fyrir páskahátíðina 

voru ekki þeir sömu og þeirra sem rómverska kirkjan notaði og olli það miklu rifrildi á 

milli Íra og kirkjunnar í  Róm.146 

 

Hvað var Augustinus Hibernicus að reyna að koma á framfæri með De Miribilibus 

Sacrae Scripture ? 

 

De Miribilibus Sacrae Scripture er safn texta sem Austustinus Hibernicus er talinn hafa 

skrifað í kringum 655.  Dagsetningin er fengin með því að skoða textann. Nefnir 

Augustinus sinn andlega föður  „Eusebius“ og tvo af reglubræðrum sínum „Bathanus“ 

og „Manchianus“ í byrjun þriðju bókarinnar. 
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 Esposito, ‘On the pseudo-Augustinian Treatise De Miribilibus Sacrae Scripture, written in Ireland in 
the year 655’ Proceedings of the Royal Irish Academy 35C, 189-205 
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 Ó Cróinín, Early Medieval Ireland 400-1200. 
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 MacGinty, ‘The Irish Augustine's Knowledge and Understanding of the Bible’, Scriptural interpretation 
in the Fathers: letter and spirit, 287 – 288 
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 MacGinty, ‘The Irish Augustine's Knowledge and Understanding of the Bible’, Scriptural interpretation 

in the Fathers: letter and spirit. 288-289 
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 Bracken,‘Rome and the Isles : Ireland, England and the Rhetoric of Orthodoxy ’, Anglo-Saxon/Irish 
Relations Before the Vikings. Proceedings of the British Academy 157, 76 - 77 
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Hoc autem opus utrum intereat, an maneat, in vestro pendet arbitrio.  Ab 

uno enim vestrum, id est, Bathanus, post patrem Manchinianum si quid 

intelligentiæ addidi, et ab altero, ut credo, saliva oris ejus vicem laborum 

causam suscepi.147 

Þessi nöfn „Bathanus“ og „Manchinianum“ eru líklega írsku nöfnin 

Baetan/Baetan og Mainchine/Manchén latínuvædd.  Samkvæmt seinni kafla þá minnist 

Augustinus á það að Manchinianum hafi látist árið 652, og til eru heimildir um ábóta að 

nafni Manchén sem var yfir Men-droichet klaustrinu (Mundrehid, nálægt Borris-in-

Ossory í Leix).  Hann lést það sama ár, samkvæmt minningargrein sem rituð er í annála 

það árið. „Obitus Segeni abatis Iae .i. filii Fiachnae; & quies Aidlogo m. Camain abatis 

Cluana M. Nois;& dormitatio Mancheni abbatis Menu Droichit“ 148 Bathanus var 

hinsvegar líklega Baetan moccu Cormaic sem lést úr plágunni149 664, „Baetan moccu 

Cormaicc abb Cluano obiit“150 ef marka má rannsóknir ýmissa fræðimanna eins og 

Kenney.151 

Að sama skapi minnist Augustinus á eitt kraftaverk í textanum sínum þegar sól 

og máni stóðu kyrr.152  Tekur hann fram að slíkt þurfi að gerast til að halda tímaröðinni 

réttri.  Hann segir einnig að þetta gerist í 532 ára lotum og að ellefta skiptið hafi gerst á 

„okkar tímum“.   Margir þekktir menn innan kirkjunnar munu hafa látist, þar á meðal 

Manchan og að núverandi ár (hjá honum) væri þriðjungurinn af tólftu hringrásinni.  Út 

                                                                 
147

 Augustin Sancti Aureli Augustini Hipponesis Episcopi Opera Omnia, Post Lovaniensium Theologorum 
Recensionem, Castgata Denuo Ad Manuscriptos Codices Gallicos, Vaticanos, Belgicos, etc. Vol 35. – Þetta 

er hinsvegar annað hvort vinna eða dauði, það er það sem valið veltur á.  Af einum hér, Bathanus, tók 
Manchinianum skilning fram og ef það er eitthvað sem ég get bætt við þá er viska ekki munnvatn í 
munni hans, hef ég komist að. 
148

 Dublin, Trinity Colleg, MS 1282 folio & column H35va 652.2 Pp. 128 – Þýðing – Dauði Ségene i.e. onur 

Fiachna, ábóta af Í; trúnaður lagður á Aedlug son Camán, ábóta Clonmacnoise; og langi svefn hans 
Mainchéne, ábóta af Min Droichit. 
149

 Plága sem kom til  Írlands árið 664 (AU 664.2) og var kölluð Buide Conaill (Gula Conaill).  Um hana er 
fjallað í Annals of Tigernach, Quatuor Magistorum Annales Hibernici, Cronochium Scottorum og Bede´s 

Ecclesiastical History of England. 
150

 Dublin, Trinity Colleg, MS 1282 folio & column H35va 664.5 Pp. 134 – Þýðing – Baetán moccu 
Cormaicc, ábóti af Cluain, dó. 
151

 James F. Kenney. The Sources for the Early History of Ireland: Ecclesiestical. Pp. 276 
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frá þessum upplýsingum telja Kenney og aðrir fræðimenn að það megi tímasetja skrift 

þessa handrits á árið 655.153 

Til eru tvær aðal-útgáfur af De Miribilibus Sacrae Scripture.  Önnur er aðeins 

stutt samantekt á meðan hin er langur upprunalegur texti.154  Elsta handritið má finna í 

Odford, á Bodleian safninu og er það skrifað á tólftu öld.155 Markmið Augustinusar 

virðist vera að færa rök fyrir tilvist Guðs, útskýra kraftaverk Guðs á rökréttan hátt án 

þess að neita yfirnáttúrulegum kröftum hans.  Bækurnar fjalla um kraftaverkin  í 

Biblíunni, allt það sem er erfitt að útskýra fyrir þeim vantrúaða á Guð og vald hans.  

Aðalröksemd hans fyrir því var sú að Guð væri fullkominn og að því væri það sem hann 

skapaði á sex dögum fullkomið, þannig að ef  þyrfti að breyta einhverju þá væri Guð í 

raun að sýna að verk hans hefði ekki verið fullkomið.  Þar með hefði Guð gefið tilefni 

til að efast um eigið almætti.  Eins og John Carey segir í bók sinni King of Mysteries. 

Augustine sets out to provide ´naturaĺ explanations for all of the miracles 

in the Bible; but in doing so he is motivated not by reductive rationalism, 

but by a heartfelt if idiosyncratic piety.  Accepting the testimony of 

Genesis 2:1-3 that heaven and earth were ´perfect´after the sixth day of 

creation, and that God ceased from work on the creaton on the seventh, he 

concludes that all of God´s acts thereafter must have been accomplished 

in accordance with nature and not in contravention of its laws – if the 

Deity did otherwise, he would be producing ´a new creation´.156  

Verkinu er skipt í þrjár bækur.  Fyrsta bókin fjallar um fimm fyrstu hluta Gamla 

testamentsins, Mósebækurnar.   Önnur fjallar um afganginn af Gamla testamentinu og 

sú þriðja fjallar um Nýja testamentið.  Í þessum bókum lítur Augustinus á öll atvik þar 

sem að Guð hafði afskipti af mannlegu samfélagi og gerði kraftaverk.  Hann finnur leið 

til að útskýra kraftaverkin sem fullkomlega rökrétta afleiðingu af módeli Guðs sem var 

byggt á þessum örlagaríku sex dögum.157 
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Þessi aðferð til að útskýra Biblíuna hefur nokkra augljósa kosti.  Hann notar 

vísindalegar aðferðir til að leiða að rökréttri niðurstöðu, eins og kemur fram í þessum 

tilvitnunum:  

Sicut autem illa aeris solitate uolantie, ut dixi, corpora fulciuntur, ita et 

ipsa eadem terrena quam in se habet crassitudine ... tumida nubium molis 

sustentatur.158 

Eamdem quoque liquoris naturam ardoris uoracitas consumendo non 

totam deuorat,  sed dum in superiore, ubi illius naturae est copia, pergere 

nititur, rursum se in aera eleuat.  Unde familiaris concretus, terris iterum, 

unde ierat, per pluuias ministratur.159 

Bækurnar eru skrifaðar nánast án þessarar vanalegu trúarlegu hlýju,  sem gerir 

þær ennþá vísindalegri.  Sem dæmi um trúarlega hlýju má benda á skrif heilags Patreks 

hér fyrir ofan, um meiri áherslu á iðrun, ást og trúarlega umhyggju.  Þær eru skrifaðar af 

kristnum manni sem er að reyna að leysa vandamálið við það að trúa, innan trúarinnar 

og tengja Biblíuna við raunverulega heiminn.160 

Mósebækurnar 

 

Í yfirliti yfir fyrstu Mósebók (Genesis) þá lítur Augustinus á byrjun alls, sköpun 

alheimsins.  Hans skoðun er sú að sköpunin hafi í raun tekið sex daga, en þó gerðist hún 

á augnabliki, allt í einu.161  Rök hans fyrir því eru þau að vegna munnmælahefðar hafi 

þessu verið skipt niður á mismunandi daga.   

Augustinus eyðir miklum tíma í að útskýra kenningu sína á bak við flóðið og fer 

út í smáatriði.  Hann rannsakar til dæmis nákvæmlega hvers vegna landdýrum var 
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 De Miribilibus Sacrae Scripture, II.1(ed. Migne, Patrologia Latina, XXXV.2174) – Þýðing - Líkt og 
þykkleiki loftsins heldur uppi líkömum fugla, eins og ég sagði, þéttleiki jarðar heldur þessu svo uppi þar á 

meðal rökum skýjunum. 
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 De Miribilibus Sacrae Scripture, II.18(ed. Migne, Patrologia Latina,XXXV2181-2182) 
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einum refsað fyrir upprunalegu synd Adams og að sama skapi hvernig dýrum sem lifðu 

ekki einungis í þurru landslagi varð lífs í örkinni.  Miðað við hans röksemdir þá var 

synd Adams, sú upprunalega, framin á þurru landi af Adam þegar hann át afurð 

landsins.  Vegna þessa voru öll landdýr sem átu af landinu dæmd með honum til að 

verða fórnarlömb flóðsins, að þeim undanskyldum sem fóru í örkina.   

Per diuinum namque oraculum ita infertur, Maledicta terra in opere tue, 

etc. [et relica].  Qua in re notandum, ipsa animalia quae maledictam 

terram manducauerunt, expertia maledictionis esse non posse, praesertim 

cum terra cum suis animalibus maledicta erat ... Non aquam contra 

interdeictum Domini bibit sed de terrae fructu homo comedit.162 

Augustinus átti í miklum vandræðum með að útskýra láðs-og lagardýrin, hvernig 

þau gátu lifað án þess að komast í snertingu við vatn, hann komst að þeirri niðurstöðu 

að þau hlytu að hafa haft aðsetur á lofti arkarinnar sem var þeim hagstætt og nógu rakt. 

Í þriðja lagi átti Augustinus í vandræðum með að útskýra hið ótrúlega magn 

vatns, hvaðan kom það og hvert fór það?  Margar kenningar eru uppi um hvaðan það 

kom, yfirleitt er rætt um flóðgáttir himinsins eða læki mikla dýpisins.  Augustinus ræðir 

alla möguleika og ákveður svo að samþykkja að þetta hafi gerst.  Flóðið væri gjörð sem 

hafi innifalið í sér náttúruafl sem Guð stjórnaði og ómögulegt væri að segja til um 

hvaðan vatnið kom eða hvert það fór.163 

Sömu kenningu, kenninguna um hraða aukningu á massa, má finna í 

útskýringum Augustinusar á örlögum konu Lot´s, hvernig hún varð skyndilega að 

saltstólpa.  Hann lýsir því sem skringilegri hendingu, ekki óeðlilegri, vexti efnis sem var 

þá þegar til staðar.164  Kenninguna um hraða aukningu massa útskýrir Augustinus 

Hibernicus sem eðlilegan hluta af náttúru allra efna sem Guð skapaði, þau hafi öll þann 

eiginleika að geta orðið meiri eða minni eftir því hvernig Guði þóknast að þau séu. 
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Augustinus neitar rationes seminales165 í þessari bók, sérstaklega þegar kemur að 

flóðsútskýringum.  Sú kenning, sú um flóðin, verður nánar rædd í næsta kafla í 

samræmi við efni hans.  Heilagur Ágústínus hafði sett fram þá kenningu að öll dýr 

hefðu verið kölluð frá jörðinni til að fylla hana eftir flóðið, en Augustinus heldur því 

fram að dýrin hafi öll komið af örkinni, en dreifst svona vel um jörðina vegna þess að á 

þeim tímum hafi allt land verið tengt á einhvern hátt.  Meginlandið hafi skipst einhverju 

seinna og dýrunum skipað niður miðað við þeirra búsetu á þeim tíma.  Aðalástæða þess 

að Augustinus getur ekki samþykkt kenningu nafna síns heilags Ágústínusar er sú að 

hún myndi gera Guð að mutator166 ekki gubernator167.  Grunnröksemdarfærsla 

Augustinusar er sú að Guð hefði hætt að skapa eftir upprunalegu sex dagana og að allar 

aðrar breytingar séu náttúrulegar, kallaðar fram með því að stjórna tímanum, þá lengja 

tímann sem þróun einhvers tekur eða stytta tímann til að ná fram hugðarefni sínu, eða 

með náttúruöflunum. 

Hann kemur samt inn á það að mögulega geti dýr komið af jörðinni, þá 

sérstaklega þegar hann ræðir um hafurinn hans Abrahams og sandflugur (sciniph) sem 

urðu til í eyðimörkinni og voru plága fyrir Egyptaland.168 

Sed iste aries requiritur unde in solitudine fuit: utrum, ut quidam asserunt, 

hunc in illa hora terra protulit, quomodo et in principo pecora gignit?169 

Sed nonnulli auctores genera haec bestiarum et ferorum animaliu, ipsam 

terram gignere dicunt, qui haec animalia quae in insulis includuntur, non 

ex arca, sed ex ipsa terra procreata esse existimant.170 ... et sciniphes 

aestatis tempore calore solis de puluere oriuntur.171 
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Seinni bækur gamla testamentsins 

 

Í annarri bókinni þá sökkvir Augustinus sér djúpt í aðra yfirnáttúrulegar hendingar sem 

gerðust í samskiptum Guðs við heiðna og kristna í árkristni.  Hann tekur á náttúrulegu 

skyni hluta, til dæmis hvernig Móses breytti stafnum sínum í snák og sýkti brjóst sitt af 

holdsveiki með einni snertingu og læknaði það með annari snertingu.  Hann neitar því 

að þetta hafi verið yfirnáttúrulegir hendingar vegna þess að það setur Móses á sama stall 

og galdramenn heiðinna tíma (Magi).  Augustinus getur ekki samþykkt það og útskýrir 

heldur sem afskræmingu sem gerðist aðeins í augum þeirra sem sáu.172 

Það er líka áhugavert að sjá að hann nefnir ekki rationes seminales kenninguna 

frá heilögum Águstínusi.  Rationes seminales er kenning sem útskýrir kraftaverk og 

umbreytingar í biblíunni með því að segja að í hverjum hlut, lifandi sem dauðum, 

sköpuðum af Guði, sé einhver áhrifavaldur sem liggi sofandi þar til Guð kjósi að vekja 

hann.  Þegar Guð kýs að sýna eitthvað eða breyta einhverju þarf hann aðeins að kalla 

fram áhrifavaldinn og þá breytir hann um form. 173  Sumir fræðimenn hafa haldið því 

fram að ástæða þess sé að Augustinus Hibernicus hafi einfaldlega ekki vitað af þessari 

kenningu en Damian Bracken er ósammála og færir rök fyrir því að Augustinus 

Hibernicus hafi ekki einungis vitað um kenninguna heldur tekið meðvitaða ákvörðun 

um að hafna henni.174 

Bracken bendir á að í fyrstu ræðir Augustinus möguleikann á því að snákurinn 

hafi orðið til úr staf Móses með því að nota orðræðu sem á saman við rationes 

seminales. Síðar í sama kafla fari hann í aðra sálma í og bendi á fáránleika þessa því  

það myndi þýða að fuglar gætu breyst í tré og steinar í hesta.175 

 

                                                                                                                                                                                              
eru á eyjum hafi ekki komið frá örkinni hans Nóa, heldur hafi verið gerð af náttúrunni sjálfri ... og á 

sumirn, þá eru sandflugur fæddar af eyðimerkursandinum undir áhrifum frá hita sólarinnar.  
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Nýja Testamentið 

 

Í þriðju bókinni reynir Augustinus að útskýra ferli meyfæðinginnar og ástæðuna fyrir 

henni.  Hann bregst við þeirri skoðun að ekki sé hægt að skapa persónu inni í konu án 

þess að karlmaður hafi með það að gera. 

For [God] took nature naturally from nature, when with the help of the 

Holy Spirit he drew from the mothers flesh alone the true substance of the 

human flesh, complete except for the vices of passion.176 

 

Hann bendir á að þetta sé ekkert nýtt fyrirbrigði í náttúrunni.  Býflugur geti til 

dæmis orðið til einungis vegna drottningarbýflugunnar, ekki druntsins.  Hann bendir 

einnig á að ormar myndist inni í kjöti sé það skilið eftir við ákveðinn hita í ákveðinn 

tíma, sem er að sjálfsögðu kenning Aristótelesar um skyndilegan gjörning177.  Því sé það 

ekki svo ótrúlegt að barn geti myndast inni í móðurkviði án sæðis eða líkamlegrar 

athafnar. 

Augustinus útskýrir einning hvernig stjarnan sem leiddi vitringana þrjá til 

fæðingarstaðar Jesú Krists hefði farið að sínu verki, þar sem stjörnurnar séu festar í 

himininn, nákvæmlega eins og Guð skapaði þær.  Hans kenning er sú að stjarnan sem 

ferðaðist sé eins og brennandi runninn, engill með logandi ytra byrði. 

Hann útlistar einnig 40 daga föstuna sem Jesús framkvæmdi sem eitthvað á hvers 

manns færi.  Til rökstuðnings bendir hann á að hver einasta venjulega manneskja geri 

þetta á hverju ári á sama tíma sem ætti að sýna fram á að ekki hafi verið um kraftaverk 

að ræða. 

Áhugavert er að skoða hugsanaferli Augustinusar er þegar hann veltir því fyrir 

sér hvernig Jesús gat gengið á vatni.  Í hans huga hefur vatnið annað hvort þykknað eða 

þyngd líkama Jesú orðið efnislega léttari en vatnsins.  Hvort tveggja sé mögulegt á 

tilteknum tíma en ekki með því að hagræða reglum náttúrunnar eins og Guð 

upprunalega skapaði hana.  Hann ber saman heræfingar skyþískra hermannana sem æfa 

sig í sjónum og verða svo hæfileikaríkir í sjóorrustum að þeir verða  að lokum nær 
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ósökkvandi.  Hann veltir líka fyrir sér eiginleikum vatns.  Það getur frosið, og því orðið 

nógu hart fyrir manneskju til að ganga á því. 

Þarna sjáum við hvernig Augustinus veltir fyrir sér náttúruöflunum enn eina 

ferðina; hann gefur þeim sama svigrúm og plöntum, dýrum og mönnum.  Þeim má 

hagræða eftir hentisemi Guðs, en aðeins að því marki sem eðli þeirra segir til um.  Vatn 

getur frosið á augnabliki, þiðnað á augnabliki, gufað upp á augnabliki og að lokum 

fjölfaldast á augnabliki.  Það er hægt að breyta ástandi náttúruaflanna, en ekki eðli 

þeirra.  Ef við yfirfærum sömu röksemd yfir á mannkynið, þá ætti Guð að geta ráðskast 

með aldur, stærð, hvort og hvenær við fjölgum okkur, notkun á skynfærum og  getu 

hugans. 

Án efa er upprisa hinna dauðu mesta kraftaverkið í biblíunni, ekki síst þegar 

Lazarus er reistur til lífs.  Lazarus er sérstakur vegna þess að hann hafði verið látinn í 

nokkurn tíma þegar hann var reistur við, eða í um fjóra daga.  Þegar Jesús Kristur fór til 

grafar hans til að reisa hann við þá kallaði að honum nálægur maður „Herra, það er 

komin nálykt af honum, það er komið á fjórða dag.”178 en Jesús lét ekki segjast og reisti 

hann við þrátt fyrir það.  Þetta er án efa mjög áhrifamikið kraftaverk.   

Augustinus útskýrir þetta með því að útskýra virkni hins andlega sáttmála við 

Guð;  ef sálin hefur ekki verið kölluð til Guðs, þá er ennþá hægt að kalla hana aftur fram 

í líkamann.  Það er ennþá náttúra líkamans að vera á lífi.  Guð hefur ekki kallað sálina 

til himna.  Athyglisvert er að hann tekur fram að upprisan sé ekkert svo stórkostlegt 

kraftaverk ef miðað er við kraftaverkið sem gerist við fæðingu þar sem algjörlega ný 

manneskja sé sköpuð úr engu. 

 

Hvernig lítur Augustinus á sambandið á milli Guðs og náttúruaflanna 

 

Augustinus útskýrir sambandið milli Guðs og náttúruaflanna á mjög nákvæman hátt.  Ef 

marka má hann, hefur Guð fulla stjórn á náttúruöflunum, bæði ytri öflum náttúrunnar og 

þeim öflum sem eru innra með mönnum og dýrum.  Hann getur orsakað breytingar 

innan í þessum öflum, en aðeins ef það er í þeirra náttúru að breytast svo. 

                                                                 
178

 Jóh 11.39 



44 
 

Sum dæmi hafa nú þegar verið rædd, eins og þegar kona Lots breyttist í 

saltstólpa þegar hún leit aftur á hina syndugu borg er þau voru að yfirgefa.  Þetta 

útskýrði Augustinus með því að benda á að salt væri efni í líkamanum og að Guð hefði 

einungis aukið saltmagnið og aukið tímann sem líkami hennar hafði lifað þannig að 

hann varð að engu. 

Svo má nefna steininn sem lak vatni eftir að Móses sló Hóreb með honum Það er 

útskýrt af Augustinusi sem náttúruleg afturhvörf.  Því var trúað á þessum tímum að 

steinar og önnur hörð efni væru mynduð úr vatni í föstu formi.  Venjulega myndaðist 

steinninn úr vatninu hægt og rólega, en í þessu máli sneri Guð því við. 

Augustinus útskýrir atburði eins og meyfæðinguna með því að sýna samhliða 

þróun í föðurlausri sjálfsfæðingu hjá lirfunum í ónýtu kjöti.  Í hans huga var slíkt ferli 

fullkomlega náttúruleg þróun, þar sem að Guð skipaði um fyrir það og stjórnaði 

náttúruöflunum svo þetta myndi gerast.179 

 

Vann Guð í línulegum tíma samkvæmt Augustinusi ? 

 

Ef við greinum hvernig Augustinus útskýrir samband Guðs við tíma þá getum við séð 

að hann virðist telja að fyrir Guði sé tími bara afl til að stjórna jörðinni.  Hlutir verða 

gamlir á ákveðnum tíma, uppskeran þroskast á ákveðnum tíma, fólk verður menntaðara 

með tímanum og nokkurn veginn allt breytist með tímanum, nema Guð.  Augustinus 

lýsir kraftaverkum Guðs eins og einhverju sem hefði gerst í fyllingu tímans, en er látið 

gerast fyrr vegna stjórnar Guðs á tímanum. 

Það virðist sem að rökstuðningur hans sé sá að Guð sé til í tímaleysi og að 

beygja línulegan tíma sé ekki vandamál fyrir hann.  Þetta stef er allsráðandi í flestum 

útskýringum hans á kraftaverkunum, til dæmis því þegar vatnii var breytt í vín, blóð og 

önnur efni. 

Ein af forsendum Augustinusar er að allur vökvi komi upprunalega úr vatni og 

muni á endanum verða eitthvað annað, eins og vatnið sem nærir vínviðinn, sem ber  
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vínberin sem að lokum gerjast í vín.  Augustinus leggur til að Guð beygi tímann bara 

aðeins þarna og stytti ferlið, að öðru leyti verði ekki eðlisbreyting. 

Guð sem gubernator180 en ekki creator181, er stjórnandi tímans. Tími er eitthvað 

sem hann hefur til ráðstöfunar, tími hefur ekki verið skapaður til að vera neitt annað en 

það sem Guð lætur hann vera.  Uppbygging náttúrulegra hluta, dýra og náttúruaflanna 

heyrir hins vegar undir ákveðin lögmál sem ekki má breyta. 

Þetta sjónarhorn hafa trúaðir heimspekingar rannsakað árum saman og eru þeirra 

niðurstöður í samræmi við skrif Augustinusar eins og þau eru greind hér.  Whitehead182 

varpaði fram kenningu þess efnis að Guð væri til á línulegum tíma, byggt á þeirri 

einföldu staðreynd að Guð og heimurinn hefðu „similarity of position”.  Guð hefur 

stöðu og tengsl við alla raunveruleika og alla hluti í heiminum á sama tíma.  Þetta 

skapar tímalegt eðli sem dregið er af vensluðu líkani línulegs markmiðs.183 

Newton184 lagði til þrjár mögulegar tengingar Guðs við tíma.  Í fyrsta lagi að 

Guð og tími væru ekki tengd, í öðru lagi að Guð stjórnaði tíma og rúmi og svo í þriðja 

lagi lagði hann til einhverskonar aðlögun, að tíminn og rúmið væru eiginleikar Guðs.185 

Kenningar Augustinusar teljast enn  gildar í fræðimannasamfélaginu, sér i lagi í 

heimspekilegum umræðum um „unmoved mover“ (óhreyfði hreyfandinn).  Sú kenning 

byggist helst á því að að til sé vera sem er ekki inni í tíma og rúmi en byrjaði að láta 

atómin hreyfast svo að úr varð heimurinn.   Sem sagt vera sem hóf ferli sköpunar 

jarðarinnar og umhverfis. 

Augustinus virðist vera þeirrar skoðunar að Guð sé stjórnandi tímans og að hans 

stjórnun á jörðinni sé bundin við tímastjórnun.  Allar breytingar sem hann standi fyrir 

séu í gegnum tímann en ekki með því að breyta eðli eða náttúru sköpunarverka sinna.  

Eins og rætt var áður í þessum kafla þá skrifar hann um kraftaverk og hvernig þau 

gerast en gefur frekar lítið fyrir það heimspekilega úrlausnarefni að til þess að Guð gæti 

verið þess konar vera þá þyrfti hann að beygja tímann.  Þegar rætt er um að beygja 
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tímann, þá hugsa eflaust margir um einhverjar framtíðarbíómyndir, en þetta er virkt 

hugtak í heimspekinni og hefur verið til fjölda ára.  Ef tíminn er skoðaður eins og lína, 

þar sem á öðrum endanum er upphaf og á hinum endir, og að inn á milli koma allir 

mánuðirnir og árin, þá er hægt að sjá fyrir sér þá aðgerð að Guð þurfi að beygja þessa 

línu til að stytta tímann frá A til B, eða lengja línuna til að gera slíkt hið sama.      Þetta 

má skýra betur með því að líta á Prímstafinn, gamalt dagatal frá Noregi sem sýnir 

ágætlega hvernig línulegur tími virkar.   

Nafnið er dregið af latneska orðinu primus sem þýðir „sá fyrsti“ sem 

norræna orðið prim er komið af, og þýðir „nýtt tungl“.  Prímstafurinn var 

gerður úr tré með útskornum strikum fyrir hvern dag ársins.  Stafurinn var 

notaður beggja megin, önnur hliðin var sumarhlið og hin vetrarhlið.  

Helgidagar og aðrir hátíðardagar voru merktir með sérstökum táknum eða 

myndum. 186  

Miðað við þetta þá er hægt að sjá fyrir sér þankaganginn í kringum hugmyndina um að 

beygja tímann, til að stytta hann.  Þessa hugmynd má einnig finna í skrifum heilags 

Águstínusar af Hippo í bók hans De Civitate Dei ca. árið 413.  Þar tiltekur hann að 

gríska módelið af hringrásatíma sé órökrétt og að eini tíminn sem eigi við rök að 

styðjast sé línulegi tíminn, einmitt vegna þeirra eiginleika að hann sé eitthvað sem Guð 

hafi til að stjórna heiminum.187 

 

Hvers vegna var mikilvægt fyrir Augustinus að greina milli stjórnandans Guðs og 

skaparans Guðs? 

  

Hlutverk Augustinusar í nýlega kristnuðu Írlandi var að passa upp á að hinar rótföstu 

heiðnu rætur landsins tækju ekki að blómstra aftur.  Heiðni á Írlandi átti langa sögu, og 

til að halda henni í skefjum yrði kristnin að verða eðlilegri kostur. 

Ef nýju trúarbrögðin biðu bara upp á nýja galdramenn, Magi sem væri ekki hægt 

að sjá eða heyra, aðeins lesa um, þá myndi heiðna samfélagið ekki trúa því. 
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Áhuga Augustinusar á málefninu má einnig skýra með því að hann vantaði 

sjálfan skýringar, hann þurfti eitthvað rökrétt til að trúa á.   Ef litið er til þess hvernig 

hann lýsir mönnunum, dýrunum og náttúrunni, þá gefur hann þeim breytilega náttúru.  

Síðan gefur hann Guði kraftinn til að stjórna tíma og náttúruöflunum og að breyta þeim.  

Þessi tæki virðast vera eins og reiðtygi Guðs á jörðinni.  Á meðan allt annað hlýðir sinni 

eðlilegu náttúru, þá gefur Agustinus sér þá forsendu að ekki finnist náttúrulegt form 

fyrir tíma og lítið í náttúruöflunum. 

Með því að slá því föstu að Guð væri ekki Magus, heldur aðeins stjórnandi 

tímans var hægt að boða kristnum mönnum öryggi og fótfestu í vissu um það hvað Guð 

gæti mögulega gert, og að hann fylgdi einhverju ákveðnu lögmáli.  Þannig mátti 

fullvissa fólk og hughreysta með því að hann myndi ekki skyndilega breyta einhverju á 

þann hátt að líf mannfólks yrði ómögulegt. 

Heiðin trúkerfi voru vanalega byggð upp með mörgum mismunandi guðum, 

margir af þeim gersneyddir áhuga á velferð mannfólks.  Írsk fjölgyðistrú var iðkuð í 

Írlandi frá því á járnöld og fram að kristni, lítið er vitað um hana nema það sem 

fornleifafræðirannsóknir og skrif kristna skrifara segja til um.  Við vitum að guðirnir 

voru séðir sem náttúruöfl, kröfðust mannfórna sem og fórna verðmætum hlutum og af 

því má ráða að þeir hafi verið frekar duttlungafullir.188   

Með því að gefa þessa vissu, og um leið að kynna allsráðandi Guð, sem hefði 

ekki einungis skapað heiminn og allt í honum, heldur væri heimurinn fullkominn og 

óbreytanlegur.  Þetta trompar heiðnu trúarbrögðin sem gáfu litla von um öryggi eða að 

einhver yfirnáttúruleg vera væri að hugsa um hag fólks, sér í lagi á erfiðum tímum, eins 

og á stríðstímum. 
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Samantekt og Lokaorð 
 

Samkvæmt þessari rannsókn var greinilega mikið að gerast í samfélagi trúaðra á Írlandi 

um mitt síðasta árþúsundið.  Landið gekk í gegnum miklar breytingar og tækniframfarir, 

eins og svo sem byltinguna þegar skriflistin barst til landsins.  Þó svo að Ogham letur á 

lífræna fleti hafi líklega verið notað áður fyrr, eins og er komið að hér fyrir ofan í 

kaflanum um írsk handrit, þá þýddi skrifbyltingin það að hið ritaða orð fór að vera á 

færi fleira fólks og í mun meira magni og mun almennra en það hafði nokkurn tíman 

áður verið.  Gamlar sögur og upprunagoðsagnir voru ritaðar, ættfræði var rituð niður og 

allar munnmælasögurnar sem höfðu varðveist áður í munnlegri geymd  fili fengu 

loksins að verða stafir á pappír svo að þeir myndu ekki gleymast.   

Mennirnir sem risu til frægðar í kjölfar þessa eru margir, en í þessari rannsókn 

voru tveir aðallega teknir til meðferðar og einn skoðaður lítillega.  Með því að skoða 

skrif þeirra og í hvaða umhverfi þeir skrifuðu verk sín þá má álykta um það hvernig þeir 

litu á sjálfa sig, hvernig írska sjálfið þróaðist frá því að vera sundurleitur hópur af 

smáríkjum yfir í land með sjálfseinkenni. 

Eftir heilagan Patrek liggja ekki margar heimildir, en það sem er til frá honum er 

merkilegt fyrir þær sakir að þær gefa afar persónulega innsýn inn í hugsanir hans og 

hans innri persónu.  Það rýrir heimildagildi bréfana að þau skuli ekki vera til í 

upprunalegu skjali.  Það það er með engu móti hægt að vita hvort uppritarar á fyrri 

öldum hafi  ritað bréfin upp eins og þau voru, eða hvort að þeir hafi bætt við og skáldað 

til að fegra upphafsmann kristni á Írlandi. 

Fram hefur komið að heilagur Patrekur þjáðist af mikilli togstreitu á milli hins 

holdlega og hins andlega, sem er einmitt hornsteinn kaþólismans.  Að endingu gekk 

hann í gegnum endurfæðingu í andlegum skilningi og skilnað við holdlega 

þægindatilveru í Bretlandi til að leggja sjálfan sig í . 

Í kaflanum um kenningar um kristið sjálfseinkenni er fjallað um það hvernig 

árkristnir sáu sig sem nýjan kynstofn af mönnum, menn með nýtt andlegt líf.  Heilagur 

Patrekur ræðir það í báðum bréfum sínum að hann hafi verið að fæða nýtt fólk inn í 

kristni, inn í nýja kynstofninn af mönnum.    
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Augustinus Hibernicus var merkilegur maður, aðallega vegna þess að hann lét 

eftir sig heimildir um hugsanaferli manna á tíma sem ekki miklar heimildir eru til um.  

Hann sýndi mjög nútímalegt viðhorf gagnvart rökfræði og gætir samræmis í 

hugmyndum sínum í gegnum allar bækurnar.  Þrátt fyrir að Augustinus Hibernicus hefði 

haft aðgang að efni eins og skrifum heilags Ágústínusar af Hippo þá hélt hann ótrauður 

áfram sinni rannsóknarvinnu og reyndi að nálgast efnið með vísindalegri hætti en 

forrennarar hans.  Miðað við skrif hans hafði heilagur Ágústínus mikil áhrif á 

Augustinus þrátt fyrir að hann hafi afneitað hugmynd hans um rationes seminales.  Það 

var aðallega vegna þes að hornsteinn kenninga Augustinusar Hibernicusar leyfir það 

ekki að Guð sé ófullkominn á neinn hátt.  Til þess að formúla hans virki verður að vera 

sá fasti að Guð og allt sem hann skapaði hafi verið fullkomið þegar hann skóp það í 

byrjun heimsins.  Mögulegar ástæður fyrir því að hann setti þennan fasta er til að sýna 

fram á einhverja rökfræði í sköpun heimsins og því hvernig heimurinn virkar, þetta má 

líklega rekja til bættrar menntunar og þarfarinnar til að vita afhverju heimurinn er eins 

og hann er.   

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru því eftirfarandi: Heimildir frá fimmtu öld 

til sjöundu aldar eru varhugaverðar, en má þó draga af þeim ályktanir um hvernig 

hlutirnir hljóta að hafa verið.  Þeir menn sem fjallað er um í ritgerðinni sýndu allir sterk 

persónueinkenni og fóru misvel að því að fóta sig innan kristinna kenninga.  Heilagur 

Patrekur var með mjög persónulega, næstum því klunnalega, aðferð til að berskjalda 

sjálfan sig í kristnum heimi.  Hans skrif sýna hvernig ung kristin hugsun var, gefur 

okkur innsýn í hvernig móttöku hún fékk á Írlandi og að sama skapi hvernig litið var á 

Íra.  Columbanus sýndi af sér staðfestu og einstaka orðsnilld sem ber vitni um mun 

menntaðra samfélag en á tímum heilags Patrekar.  Hann virðist leika sér að orðum og 

ber það vott um sjálfsöryggi sem ekki var til staðar hundrað árum fyrr. Augustinus var 

efasemdamaður sem gerði allt sem hann gat til að samræma kristnar kenningar og 

atburði sem er lýst í Biblíunni við rökfræði.  Það hvernig hann skrifaði og störf hans 

sýna það hvernig kristið samfélag, innan írsks samfélags reis til að verða vísindalega 

þenkjandi.  Þetta ber vott um mikla þróun í landi sem byggðist upp 8.000 f.Kr.  Þegar 

hér er komið sögu er það orðið þroskað samfélag á uppleið og farið að beita 

vísindalegum nálgunum. Störf þessa manna sem fjallað hefur verið um skópu írska þjóð 

að einhverju leyti og hvernig Írar líta á sjálfa sig enn þann dag í dag. 
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