
Háskóli Íslands 

Hugvísindasvið 

Almenn bókmenntafræði 

 

 

 

Flöktandi sjálfsmynd 

Um íróníu í  bókinni Íslenskur aðall eftir Þórberg Þórðarson með 

hliðsjón af kenningum Paul de Man 

 

 

 

 

 

Ritgerð til BA-prófs í almennri bókmenntafræði 

 

Ragnar Jón Hrólfsson 

Kt.: 140788-2019 

 

Leiðbeinandi: Hjalti Snær Ægisson 

Maí 2015 

 



2 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
  

Útdráttur 

 

Í ritgerðinni er gerð tilraun til að skoða hvernig írónía birtist í verki Þórbergs Þórðarsonar 

Íslenskur aðall sem kom fyrst út árið 1938. Notaðar eru kenningar belgíska bókmennta-

fræðingsins Paul de Man um íróníu en hann byggir mjög á evrópskri bókmenntahefð og 

sérstaklega þýskri rómantík. 
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Inngangur 

Mikið hefur verið skrifað um Þórberg Þórðarson og þau áhrif sem hann hefur haft á íslenskar 

bókmenntir. Kímni hans, sjálfsháð og undarlegur ritstíll áttu sér fá fordæmi þegar hann kom fram 

á sjónarsviðið og voru margir eitt spurningarmerki þegar kom að því að túlka innihald verka 

hans. Þórbergur ögraði og fór óhefðbundnar leiðir og sagði frá atvikum sem ekki þóttu 

siðsamleg, hann braut reglur og ærslaðist. Hann neitaði að kalla sjálfan sig rithöfund og gekkst 

sjaldan við því sem skrifað var um hann. Margt af því sem tengist Þórbergi er þversagnakennt. 

Hann skrifaði bækur, en vildi ekki kalla sig rithöfund. Hann skrifar sögur um sjálfan sig, en þær 

voru ekki sjálfsævisögur. Hann virtist forðast allt sem gat talist skilgreining á honum sjálfum eða 

verkum hans.  

 Í ritgerðinni verður gerð tilraun til að skoða hvernig írónía birtist í verki Þórbergs 

Íslenskur aðall, sem kom fyrst út árið 1938. Notaðar eru kenningar belgíska bókmennta-

fræðingsins Paul De Man um íróníu, en hann byggir mjög á evrópskri bókmenntahefð, 

sérstaklega þýskri rómantík, sem hann kynnti í Bandaríkjunum sem kennari við Yale háskólann. 

Það hefur þótt erfitt að skilgreina verk Þórbergs Þórðarsonar, en Paul de Man fékkst mikið við 

þau vandamál sem fylgja skilgreiningu á hugtökum og fyrirbærum í bókmenntafræði. Ég mun 

horfa sérstaklega til umfjöllunar hans um íróníu, hvernig hún virkar og hvernig hún getur, sem 

undirliggjandi stílbragð í texta, algerlega umbreytt merkingu hans. Reynt verður að setja þetta í 

samhengi við Íslenskan aðall, sýna hvernig hin undirliggjandi írónía virkar í skáldsögunni og 

skoða hvort hún sé yfirhöfuð til staðar. Jafnframt þessu verður reynt að útskýra hvað írónía er og 

hvort mögulegt er að skilgreina hana eða ekki. 

 Í ritgerðinni er notað alþjóðlega orðið írónía með íslenskum rithætti, en ekki gerð tilraun 

til að íslenska hugtakið með orðum á borð við háð, hæðni, látalæti eða tvísæi. Allar þýðingar 

tilvitnana úr erlendum fræðiritum eru mínar, nema annars sé getið.  
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I. Írónía 

Ef tekið er tillit til allra þeirra mismunandi hugmynda og skilgreininga sem til eru um íróníu, er 

hún vissulega aldrei það sem fólk segir að hún sé. Fólk talar um að hlutir séu svo og svo írónískir 

og það segir eitt en meinar annað. Flestir upplifa íróníu í daglegu lífi og nota hana jafnvel 

óafvitandi. Margir hafa sterkar skoðanir á henni og mikið hefur verið skrifað um hana. En 

fræðimönnum hefur gengið illa að skilgreina íróníu með fullnægjandi hætti. Það virðist 

ómögulegt að segja með fullri vissu hvað hún er og hvað hún er ekki. Tilraun til útskýringar gæti 

verið sú að írónían sé óskilgreinanlegt orð, hugtak, upplifun, sjónarhorn, stílbragð, fyrirbæri eða 

atburður, sem lifir með mannkyninu. Hugmyndin um íróníu er að öllum líkindum eldri en ritað 

mál, þar sem hún virðist óháð tjáningarformum, en er hluti af upplifun mannsins á veruleikanum. 

 

Möguleg skilgreining og sögulegar birtingarmyndir 

  

 Orðabókarskilgreiningin á hugtakinu írónía er yfirleitt á þá leið að hún sé stílbragð. Í 

bókinni Íslensk stílfræði eftir Þorleif Hauksson og Þóri Óskarsson er írónía flokkuð undir 

yfirskriftinni ýkjur (e. hyperbole) og úrdráttur (e. litotes), en þessum stílbrögðum er lýst sem 

„fráviki frá venjulegri merkingu orða og orðtaka, en í gagnstæðar áttir.“1
 Samkvæmt flokkuninni 

fellur írónían á milli stílbragðanna og því má segja að írónían sé ekki bara að draga úr eða ýkja, 

heldur er hún líka að rugla og sundra. Hún snýr upprunalegri merkingu orða, sem sett eru fram í 

írónískum tilgangi, svo úr verða önnur merkingarleg og oft mjög kómísk áhrif. En þar sem það 

getur verið erfitt að greina eða segja til um hvenær texti er írónískur og hvenær ekki, er nánast 

ómögulegt að segja nákvæmlega hvað írónía er. Hægt er að finna dæmi um íróníska virkni en 

erfiðlega hefur gengið að útskýra nákvæmlega hvað það er sem gerist í ferlinu. Í bókinni A 

glossary of literary terms nefnir M. H. Abrams mismunandi tegundir íróníu, eins og munnlega 

íróníu, aðstæðubundna írónu, strúktúralíska íróníu, sókratíska íróníu, dramatíska íróníu, tragíska 

                                                           
1
 Þorleifur Hauksson og Þórir Óskarsson, Íslensk stílfræði, 161. 
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íróníu, kosmíska íróníu, rómantíska íróníu og kaldhæðni
2
. Ekki verður farið út í útskýringu á 

hverju hugtaki fyrir sig, heldur bent á flækjustigið við að skilgreina fyrirbæri sem hefur 

jafnmargar birtingarmyndir og írónía. 

Heimildum um uppruna orðsins írónía ber ekki saman. Orðið er talið tengjast gríska 

orðinu ,,eirein“ sem þýðir að segja eða að tala.
3
 Það er einnig talið tengjast persónunni Eiron í 

forn grískum gamanleikritum. Hann er erkitýpa, og táknar allajafna lítilmagnann sem sigrast á 

montnum mótherja sínum, Alazon, með vitsmunum eða leyndum hæfileikum.4 Þetta er að mörgu 

leyti skylt aðferðum forn gríska heimspekingsins Sókratesar, en hann gerði sér yfirleitt upp 

fávisku og þóttist heimskari en andstæðingar sínir, til þess brjóta niður rök þeirra eða leiða í ljós 

fávisku.  

Danski heimspekingurinn Sören Kierkegaard skrifaði umfangsmikla lokaritgerð frá 

Kaupmannahafnaháskóla árið 1841 og nefndist hún Om begrebet ironi med stadigt hensyn til 

Socrates. Hann gerði tilraun til þess að útskýra hugtakið írónía út frá arfleifð og lífi Sókratesar.
5
 

Sókrates reyndi að virðast annar en hann var og leiddi andstæðinga sína áfram með spurningum. 

Þetta er írónískt í þeim skilningi að hann grefur undan orðræðu andstæðings síns, án þess þó að 

segja beinum orðum hvað hann sjálfur er að gera, og fyrir vikið skynjum við sem lesendur að 

Sókrates veit meira en hann segir. Hann segir eitt en meinar annað og er um leið að draga í 

sundur og hrekja rökræðu keppinautar síns. Lesandinn veit að Sókrates er að leika leikrit sem 

hefur vissa virkni og hann fær andstæðinga sína til þess að fullyrða eitthvað og ber síðan fram 

vel valdar spurningar. Að lokum neyðast andstæðingarnir til að viðurkenna að þeir hafi rangt 

fyrir sér. Aðferðir Sókratesar í rökræðum hafa náð svo mikilli hylli eða athygli í seinni tíð, að 

talað er um sókratíska íróníu sem sérstaka tegund íróníu.6 Helsti styrkur Sókratesar er þó ekki sá 

að hann hafi verið góður ræðumaður heldur að hann hafi ekki verið bundinn við neina 

hugmyndafræði eða heimspeki, þar sem hann er aðeins að verja eina einustu hugmynd eða að 

hann vissi ekki neitt. „Þess vegna virðist ég vera ofurlitla ögn vitrari en hann að þessu einu leyti, 

að það sem ég veit ekki, þykist ég ekki heldur vita.“
7
  

                                                           
2
 Abrams, A glossary of literary terms, 137-138. 

3
 „Ironic,“ Alpha Dictionary.com. 

4
 „Irony,“ Encyclopædia Britannica Online. 

5
 Kierkegaard, The concept of irony, 9. 

6
 „Socratic irony,“ Collins English Dictionary. 

7
 Platón, Síðustu dagar Sókratesar, 37. 
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En hvað er það í tjáningu okkar og tungumáli, sem gefur til kynna að orð geti á þennan 

hátt staðið fyrir eitthvað þegar þau virðast merkja annað? Hvernig komum við merkingu yfirleitt 

til skila ef öll orð geta hugsanlega borið með sér íróníska merkingu? Í bók sinni A rhetoric of 

irony setur bandaríski bókmenntarýnirinn Wayne C. Booth fram hugmyndir um hvernig írónísk 

áhrif geta verið ýmsum vandkvæðum bundin, þegar þau koma fram í tali eða texta: 

„Ef hver einasta staðhæfing okkar er sveipuð slíkum blæbrigðum sem öll eru 

skilin bæði af ræðumanni og viðtakanda (þótt sú hugsun sé oftar en ekki 

óréttmæt), er augljóst að vanda þarf ályktanir þegar við lesum það sem við köllum 

bókmenntir. Ef til dæmis leikari stígur inn á svið rennandi blautur og segir „það 

rignir“ gæti vel verið að höfundurinn vilji að við hugsum um hvað það þýðir að 

segja eitthvað svo einfalt. Það gæti líka vísað til bókstaflegs skilnings eða jafnvel 

heimsku. En einnig getur verið að persónan segi þetta með írónískum tón, eftir að 

hafa staðið rennandi blaut á sviðinu í þrjátíu sekúndur. Í bókmenntum sem og í 

lífinu getur setning eins og „það rignir“ þýtt svo óendanlega margt, en það ræðst 

af samhenginu sem hún er sett í.“8 

 Írónía er því oftast skilgreind út frá aðstæðum eins og þessum. Við getum gefið dæmi en 

aldrei hið fullkomna dæmi. Írónía getur staðið berum orðum í textanum, en samt sem áður verið 

óljós. Höfundur getur sagt eitt og meinað annað og því getur verið snúið að skilja hver meiningin 

er. Hann getur jafnvel sagt eitt og meinað annað óafvitandi. Skilningur okkar á íróníu byggist því 

á samhengi innan textans eða eins og Booth segir okkur, á heild hvers verks fyrir sig. Sem dæmi 

bendir hann á frásögn í Birtíngi eftir Voltaire, sem geti ekki með nokkru móti staðið fyrir þann 

bókstaflega skilning sem við leggjum í hann. Í bókinni heldur Birtíngur í stríðið og tekur þátt í 

orrustu þar sem Búlgarar og Abarar berjast. Eftir blóðbaðið sem lýst er í miklum smáatriðinu er 

snúið heim og „konúngar létu uppkyrja te deum hvor í sínum herbúðum“9 eða með öðrum 

orðum, fylkingarnar börðust og menn murkuðu lífið hver úr öðrum. En að lokum eru sálmar 

sungnir sem merki um sigur hjá báðum liðum. Booth telur að með þessu sé Voltaire að segja að 

hvorug fylkinganna geti sigrað í stríði.10  

                                                           
8
 Booth, A rhetoric of irony, 8. 

9
 Voltaire, Birtíngur, 39. 

10
 Booth, A rhetoric of irony, 10. 
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 En hvernig vitum við það, þegar hann hefur sagt einmitt hið gagnstæða? Við getum ekki 

spurt höfundinn sjálfan og í mörgum tilfellum kæmi það okkur ekki að neinu gagni, þar sem 

írónía getur oft verið óafvitandi. Merking verksins breytist oft út frá þeirri menningu sem les það. 

Þannig má sjá, að innihaldi texti mögulega íróníu, getur aðeins hugmyndin um að hún sé til 

staðar slitið sundur upprunalega eða augljósa merkingu. Ekki með því að halda því fram að hún 

sé röng, heldur að hún tákni annað en það sem stendur á blaðinu. En hversu langt getur slíkt ferli 

náð áður en það hittir fyrir endanlega merkingu? Hvenær byrja hlutirnir að vera bókstaflegir? Er 

slíkt mögulegt þegar írónía getur sífellt snúið merkingunni textanum eða orðræðunni? Booth 

setur því fram hugmyndir um stöðuga íróníu (e. stable irony) og telur að með því að greina slíkar 

birtingarmyndir hennar getum við fundið algild dæmi og þannig skilgreint hvernig hugtakið 

virkar.
11

 

 Ef litið er til írónuíu íslenskum bókmenntum er ljóst að hún verið til staðar frá upphafi. Í 

Íslenskri stílfræði eftir Þorleif Hauksson og Þórir Óskarsson er fyrst minnst á íróníu í íslenskum 

bókmenntum í umfjöllun um frásagnarritið „Sönn saga af spanskra manna skipbrotum og slagi“ 

sem ritað var á árunum 1615-1616 af Jóni Guðmundssyni lærða.
12

 Verkið er lýsing á 

Spánverjavígunum svokölluðu, sem gerðust á Vestfjörðum 1614 og var höfundur þátttakandi í, 

eða mjög nærri atburðum. Fjallað er á berorðan hátt um morð og limlestingar og þykja sumar 

lýsingarnar vera gróteskar. Verkið þykir því fá á sig írónískan blæ þegar skrifari þess setur inn 

athugasemdir sem draga söguna í efa. Í lok hennar segir: „Er þessi saga og hennar verk so fögur 

sem hún er.“
13

  

 Annað dæmi um íslenska íróníu er smásagan ,,Grasaferð“ eftir Jónas  Hallgrímsson, en 

hún birtist fyrst í tímaritinu Fjölnir árið 1847. Sagan er talin marka upphaf nútíma sagnahefðar á 

Íslandi, en Helga Kress sem hefur greint söguna, segir hana uppfulla af írónískri orðræðu.14 

Írónían lýsi sér í návist höfundar og því tvísæi sem verður til, og sem hann ákveður að birta 

okkur og leyna á sama tíma.15 Höfundur getur því sagt eitt, en meinað annað með írónísku ívafi, 

en þó telur Helga að hin íróníska virkni eigi sér aðalega stað í gegnum kvenpersónur sögunnar. 

Drengurinn, sem er aðalpersónan, reynir sífellt að samsama sig eigin hugmyndum um 

                                                           
11

 Booth, A rhetoric of irony, 5-6. 
12

 Þorleifur Hauksson og Þórir Óskarsson, Íslensk stílfræði, 386. 
13

 Þorleifur Hauksson og Þórir Óskarsson, Íslensk stílfræði, 386. 
14

 Helga Kress, ,,Sáuð þið hana systur mína?,“ 315.   
15

 Helga Kress, ,,Sáuð þið hana systur mína?,“ 344.  
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karlmennsku, en systir hans sundrar þeim jafnóðum með því að sýna fram á að hugmyndir hans 

séu ekki raunverulegar. Í sögunni er því írónía eitthvað sem kemur í veg fyrir að hugmyndir 

okkar standist samanburð við raunveruleikann og sundrar hefðbundnum hugmyndum okkar um 

kynhlutverk og eigin sjálfsmynd. 

 

Írónía Paul de Man 
 

Eins og áður sagði verður gerð tilraun til að skoða hvernig írónía birtist í bókinni Íslenskur aðall 

eftir Þórberg Þórðarson, með hliðsjón af skrifum Paul de Man. Hann fjallaði talsvert um íróníu, 

en hér verður notuð greinin „The rhetoric of temporality“16 sem kom fyrst út árið 1969 og 

fyrirlesturinn „The concept of irony“17 sem hann hélt 1977. Írónían sem þar er lýst á margt 

sameiginlegt með þeirri íróníu sem Helga Kress lýsti í „Grasaferð“ Jónasar, sem telst vera 

rómantísk írónía. Hún var mikið notuð af rómatískum skáldum í Evrópu á  19. öld og fram á 20. 

öldina en á þessu tímabili fékk írónían aukið vægi sem bókmenntahugtak.18 M. H. Abrams fjallar 

um rómantíska íróníu með eftirfarandi hætti: 

„Rómantísk írónía: Hugtak sem kynnt var af Friedrich Schlegel og öðrum þýskum 

höfundum í lok 18. aldar og upphafi 19. aldar til að tákna tegund af dramatískum 

eða frásagnarkenndum skrifum þar sem höfundurinn byggir upp þá tálsýn að 

skrifin tákni veruleikann, en eyðileggur hana síðan með því að sýna að höfundur- 

inn, sem listamaður, er skapari og handahófskenndur stjórnandi persónanna og 

þeirra gjörða sem þær framkvæma.“19 

Skilgreining Paul de Man á íróníu gengur þó ívið lengra en þessi. Hann leitar til fyrirrennara 

sinna og hefðarinnar og rekur hvernig hugmyndir manna hafa þróast í gegnum tíðina. 

 

                                                           
16

 Greinin birtist fyrst í bókinni Interpretation sem var gefin út af John Hopkins University Press í Baltimore árið 1969, í ritstjórn 
Charles Singleton. Hún var svo endurútgefin í greinasafni Paul de Man Blindness and insight : essays in the rhetoric of 
contemporary criticism frá University of Minnesota Press, í ritstjórn Wlad Godzich árið 1983, nokkru áður en de Man lést. Hér er 
notuð 2. útg. endurskoðuð frá árinu 1986. 
17

 Paul de Man hélt fyrirlesturinn í Ohio State University árið 1977. Fyrirlesturinn var hljóðritaður, afritaður og gefinn út í öðru 
greinasafni de Man, Aesthetic ideology, á vegum University of Minnesota Press árið 1996, í ritstjórn Andrzej Warminski. 
18

 Booth, ,,Preface“, A rhetoric of irony, ix. 
19

 Abrams, A glossary of literary terms, 137. 
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The rhetoric of temporality 

Tem•por•al  (tem-p(ə-)rəl), l. 

1. sem lýtur að tíma, tíma-. 

2. tímabundinn, skammvinnur, bráðabirgða-. 

3. jarðneskur, stundlegur, tímanlegur.  

4. veraldlegur, ekki kirkjulegur eða trúarlegur.20 

 

 Þessi orðabókar-skilgreining á enska orðinu ,,temporal“ er góð leið til þess að hefja 

umfjöllun um grein Paul de Man. Hún segir ýmislegt um margræði titils greinarinnar og þá 

merkingu sem De Man leggur í hann. Orðræða skammleikans eða Orðræða hins tímabundna  

eru tilraunir til þýðingar á íslensku, en í greininni leitast hann við útskýra hvað þetta þýðir. Hvað 

orðræða, sem er háð skammlífi merkingar þýði og hvað það þýði fyrir þann sem tekur þátt í 

henni. 

 Í upphafi ræðir De Man að á seinni hluta 18. aldar hafi táknið (e. symbol) tekið við sem 

„æðra“ stílbragð í bókmenntatextum.21 Táknið hafi þannig átt að vera æðra en önnur stílfræðileg 

bókmenntaverkfæri eins og táknsaga (e. allegory), eftirherma (e. mimesis) eða myndlíking (e. 

metaphor). De Man undirstrikar að þetta hafi verið tengt rómantíska tímabilinu og velur það sem 

upphafspunkt í útskýringum sínum á þessum hugtökum. En kjarninn í grein hans er að sýna fram 

á, að ekkert af þessum stílbrögðum sé betra en annað til þess að mynda merkingu í texta. De Man 

nefnir breska skáldið Samuel Taylor Coleridge sem dæmi:  

 „Í Coleridge finnum við það sem við fyrstu sýn virðist vanburða fullyrðing um 

yfirburði táknsins gagnvart allegóríunni. Táknið er afurð lífræns vaxtar formsins; í 

heimi táknsins eru líf og form eitt og hið sama: „Það sem lífið er, það er 

formið“.“22 

 De Man er ekki sammála Coleridge um, að það sem táknið merki, geti á einhvern hátt 

verið eilíft. Hann bendir á vissa tvíræðni því Coleridge heldur áfram að tala um yfirburði 

táknsins og segir að lokum: 

                                                           
20

 Sören Sörenson, Ensk-íslensk orðabók með alfræðilegu ívafi, 1073. 
21

 De Man, ,,The rhetoric of temporality,“ 188. 
22

 De Man, ,,The rhetoric of temporality,“ 191. 
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„Táknið einkennist af gagnsæi hins sérstaka í einstaklingnum, eða af hinu 

almenna í hinu sérstaka, eða af hinu algilda í hinu almenna; ofar öllu þó í gagnsæi 

hins eilífa í gegnum og í hinu tímabunda.“23 

 De Man telur að með þessu sé Coleridge að tala gegn sjálfum sér vegna þess að hann 

kynnir til sögunnar hugtakið gagnsæi (e. translucence). Vegna þess að táknið er gagnsæi en ekki 

raunveruleiki, verður það spegilmynd einhverrar heildar sem það tilheyrir ekki.24 De Man reynir 

að komast framhjá þeim misskilningi eða mistúlkun, að táknið geti á þennan hátt verið 

myndbirting veruleikans. Hann bendir á að virkni stílbragðanna myndlíking, táknsaga og írónía 

sé að mörgu leyti sú sama og í tákninu. Þau séu á vissan hátt öll tímabundin í virkni sinni. Táknið 

getur ekki frekar en táknsagan risið upp fyrir hið tímabundna. Með þessu leitast hann við að sýna 

fram á að þessi stílbrögð séu öll á sama hátt aðskilin frá veruleikanum, vegna þess að þau falla 

öll undir áhrif hins skrifaða texta.  

 „Þó við byrjum út frá þeirri hugmynd að gert sé ráð fyrir yfirburðum táknsins 

hvað varðar lífræna lýsingu raunveruleikans endum við með lýsingu á óeiginlegri 

orðræðu sem gegnsæi, en í þeirri lýsingu verður greinarmunur táknsögu og tákns 

að minni háttar mikilvægi.“25 

 Fullyrðingar Coleridge hafa því fallið um sjálfar sig. Það sem táknið stendur fyrir er 

endurspeglun fremur en birtingarmynd. Það er ekki stöðugt eða eilíft, heldur tímabundið og 

tilviljanakennt í merkingu sinni, og því er merking þess tilfallandi. Margir hafa gagnrýnt þessar 

niðurstöður de Man, þar sem þær þýða þegar öllu er á botninn hvolft, að tungumálið sé 

merkingarlaust. Í þessari ritgerð er tekin sú afstaða að de Man hafi rétt fyrir sér, en vissulega er 

möguleiki á annari túlkun.  

Hér væri tilvalið að koma með neðanmálsgrein og taka dæmi um fræðimann sem hefur gagnrýnt de Man, láta 
jafnvel fylgja heimildavísun ef þú finnur eitthvað.  – Hjalti Snær 

 

Eftir útskýringar sínar á táknsögu og tákni (sem eru mun ítarlegri, en eru ekki til 

nákvæmrar umfjöllunar hér) ræðir De Man um íróníu. Hann segir að snemma á rómantíska 

                                                           
23

 De Man, ,,The rhetoric of temporality,“ 192. 
24

 De Man, ,,The rhetoric of temporality,“ 192. 
25

 De Man, ,,The rhetoric of temporality,“ 192-193. 
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tímabilinu, eða á svipuðum tíma og hugleiðingar um táknsögu og tákn stóðu sem hæst, hafi 

írónía fengið aukið vægi sem bókmenntahugtak. Umfjöllunin um þessi stílbrögð og virkni þeirra 

í tungumáli var að miklu leyti tengd og í því samhengi nefnir hann til sögunnar höfunda eins og 

Friedrich Schlegel, Friedrich Solger, E.T.A. Hoffmann og Sören Kierkegaard, sem skildu 

nauðsyn þess að útskýra bæði íróníu og táknsögu í samhengi vegna líkrar virkni þeirra.26 De Man 

telur þýska rithöfundinn og heimspekinginn Friedrich Schlegel vera einn helsta áhrifamanninn í 

skilgreiningu á því sem kallast rómantísk írónía.27  

Sá höfundur sem de Man leggur mesta áherslu á í greininni er þó ekki Schlegel, heldur 

franski rithöfundurinn Charles Pierre Baudelaire og ritgerð hans „De l‘essence de rire“ frá árinu 

1855. Samkvæmt hefðinni frá Aristótelesi til 19. aldarinnar var írónía skilgreind með orðunum  

„að segja eitt en meina svo annað“.28 En de Man sýnir fram á að hún sé mun flóknari og því til 

stuðnings tekur hann dæmi úr texta Baudelaire um það sem hann kallar tvöföldun (f. dédouble-

ment). Tvöföldun á sér stað þegar manneskjan íhugar eigin gjörðir eða það sem hún hefur 

upplifað, en því til útskýringar setur Baudelaire fram dæmi um mann sem hrasar um sprungu á 

strætinu og dettur. Sá sem horfir á, getur hlegið að atburðinum en það er einnig mögulegt fyrir 

þann sem féll, að tvöfalda sjálf sitt og hlægja að eigin óförum.29 Rúmenski málvísinda- og 

bókmenntafræðingurinn Virginia Mihaela Dumitrescu, sem hefur rannsakað kenningar de Man, 

telur að það, að hlæja að sjálfum sér, megi því skilja sem ferli sem krefjist skiptingar eigin sjálfs 

og sé náskylt írónískri hugsun.30
  

De Man útskýrir þetta einnig: „Tvöföldunin táknar því hugsunina, sem maðurinn nýtir sér 

til að aðskilja sig frá hinum ómannlega heimi.“31 Skipting sjálfsins táknar eða tilkynnir vitund, 

sem maðurinn notar til að aðgreina sig frá vanvitund sinni. Dumitrescu gerir hugsun Paul de Man 

góð skil í grein sinni „Irony: ‘a moment in a dialectic of the self’“ en hún útskýrir tvöföldunina 

þannig:  

 

„...að hlægja að sjálfum sér felur í sér tvöföldun, en það hugtak er ferli sem er 

einstakt fyrir íróníska meðvitund: Það er tvöföldun sjálfsins í hið sofandi sjálf 

                                                           
26

 De Man, ,,The rhetoric of temporality,“ 208-209. 
27

 De Man, ,,The rhetoric of temporality,“ 209. 
28

 De Man, ,,The rhetoric of temporality,“ 209. 
29

 De Man, ,,The rhetoric of temporality,“ 2011-2012. 
30

 Dumitrescu, ,,Irony: ‘a moment in a dialectic of the self‘“, 104. 
31

 De Man, ,,The rhetoric of temporality,“ 213. 
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reynslunnar, sem staðsett er í raunveruleikanum og hið vakandi sjálf 

tungumálsins, sem er eins og tákn fyrir þessa tilraun til aðgreiningar og sjálfs-

skilgreiningar.“
32

 

 

De Man bendir einnig á að „fallið“ í dæmi Baudelaire, sé bæði nauðsynlegt og táknrænt 

fyrir tvískiptingu sjálfsins. Það minni okkur sífellt á að við getum ekki stjórnað umheiminum eða 

náttúrunni sem skapaði okkur. Við getum ekki tjáð hugsanir okkar nákvæmlega vegna þess hve 

takmarkaður skilingur okkar er á því, hvernig tungumál virkar. En hið íróníska tungumál er 

birtingarmynd okkar eigin hugsunar í texta, þar sem við segjum að við vitum af þessu vandamáli 

en getum ekki yfirstigið það með góðu móti. Sá sem veltir þessu fyrir sér öðlast því vissa 

sjálfsvitund, sem hann getur svo tjáð í gegnum íróníska orðræðu. ,,Maðurinn sem hefur fallið er 

örlítið vitrari en kjáninn sem gengur um, grunlaus um sprunguna sem mun fella hann.“33  

Fallið sem slíkt er því algjörlega nauðsynlegt til þess að þetta ferli geti átt sér stað. Það 

segir okkur einnig að sjálfið sem minnir okkur á að við erum sundruð, sjálfið sem einungis er til í 

textanum, getur ekki og má ekki gleyma þeirri staðreynd að það er einnig undirorpið þessu 

lögmáli íróníunnar. Það er þarna sem skilningur á íróníu íróníunnar kemur fram. Þegar einhver 

segist skilja ferlið á bak við íróníu, þá sundrar hún því aftur. Manneskjan getur einungis vitað að 

íróníunni er eðlislægt að sundra og að hún muni alltaf gera það og er það eflaust eini fasti 

punkturinn, ef þessi kenning De Man reynist rétt. 

 

„Írónía skiptir flæði tímabundinnar tilveru okkar í fortíð, sem er algjörlega 

yfirskilvitleg, og framtíð, sem er að eilífu trufluð af endurhvarfi til 

óáreiðanleikans. Við getum vitað af þessum óáreiðanleika, en við getum aldrei 

sigrast á honum. Við getum einungis endursagt og endurtekið hann á sífellt æðri 

stigum vitundar, en munum að lokum ávallt sitja föst í ómöguleika þess að nýta 

okkur þá vitneskju í raunveruleikanum. Vitneskjan leysist upp í mjókkandi spíral 

táknræns tungumáls sem hverfur sífellt lengra og lengra frá upprunalegri 

merkingu sinni og hún finnur aldrei lausn frá þessum spíral.“
34

 

  

                                                           
32

 Dumitrescu, ,,Irony: ‘a moment in a dialectic of the self‘“, 104. 
33

 De Man, ,,The rhetoric of temporality,“ 214. 
34

 De Man, „The rhetoric of temporality,“ 222 
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The concept of irony 

 

„Fyrir þeim sem hefur hana ekki í sér (íróníu), verður hún ráðgáta jafnvel eftir 

ítarlegustu umfjöllun, (Friedrich Schlegel)“ 35 

 

Útskýring de Man á íróníu í greininni „The rhetoric of temporality“ er ítarleg, en til að fá 

betri sýn á kenningar hans verður hér  skoðaður fyrirlestur sem hann hélt árið 1977, sem var síðar 

gefinn út. Þar sviðsetur de Man samræðu milli tveggja túlkana á íróníu. Samræðuna setur hann 

upp eins og forngrískt leikrit þar sem hann etur saman Alazon, sem í þessu tilfelli er skilgreining 

amerískrar bókmenntahefðar á íróníu, og Eiron, sem er þýska skilgreiningin. Með þessu móti ber 

hann saman ólíkar útskýringar á því hvað írónía sé og reynir að komast til botns í þeim.  

De Man nálgast þó verkefni sitt þannig, að hann segir að írónía ekki hugtak og því sé 

heiti fyrirlestrarins vissulega írónískt. Hér sé um grundvallarvandamál að ræða: „Þá staðreynd að 

ef írónía væri hugtak, þá ætti að vera mögulegt að skilgreina hana [...] ég mun reyna að setja 

fram skilgreiningu, en þið munuð ekki verða miklu fróðari.“36 En hvað á hann við?  

De Man segir fræðimenn og þá sérstaklega þýska höfunda hafa reynt við skilgreiningu á 

íróníu á fyrri hluta 19. aldar. Flestir hafi þessir höfundar verið ósammála þeim sem skrifuðu um 

íróníu áður og því endurtaki sig ákveðið mynstur í rökræðum um hana. Solger tætir í sig August 

Wilhelm Schlegel, Hegel tætir í sig Solger og Kierkegaard tætir í sig Hegel. Svo virðist sem 

eitthvað sé innbyggt í íróníu, sem geri það að  verkum að erfitt sé að skilgreina hana, vegna þess 

að hún virðist ná yfir öll stílbrögð, myndhvörf og líkingar (e. tropes).
37

  Írónía virðist einnig vera 

meira en bara líking, hún virðist einnig hafa leikræna virkni (e. preformative function) og því sé 

mjög erfitt að ná utan um fyrirbærið.    

 De Man útskýrir einnig nálgun bókmenntarýnisins Wayne C. Booth, sem áður er nefndur,  

á íróníu. Hann er undir áhrifum frá amerísku hefðinni og er þar af leiðandi Alazon samtalsins. 

Nálgun Booth, sem hann setti fram í bókinni A rhetoric of irony, sé mjög skynsamleg, en hún er 

einfaldlega spurningin um hvernig maður viti hvort texti sé írónískur eða ekki.
38

 Því til 

útskýringar leggist Booth í langar útlistingar á því sem hann kalli stöðuga íróníu eða stable irony. 

                                                           
35

 De Man, ,,The concept of irony,“ 163-164 
36

 De Man, ,,The concept of irony,“ 164. 
37

 De Man, ,,The concept of irony,“ 164. 
38

 De Man, ,,The concept of irony,“ 165. 



16 
  

Eða í raun hvort hægt sé að ákvarða að til séu algildar íróníur sem hægt sé að vinna sig út frá, til 

skilgreiningar á hugtakinu.  

 De Man telur þetta mjög góða tilraun hjá Booth, því ef við gætum stöðvað hina leikrænu 

virkni íróníunar gætum við skilið hana og þar með skilgreint hana. En hann telur að þetta sé 

ómögulegt þar sem írónían muni alltaf vinna á sínum eigin skilningi eða forsendum. Hún muni 

alltaf sundra þeirri skilgreiningu sem reynt verður að festa við hana. Hér birtist aftur sá 

skilningur á íróníu sem kallast írónía íróníunnar, þar sem skilgreinandinn er eins og köttur sem 

eltir sitt eigið skott, þegar hann reynir að festa niður merkingu hennar. Hún virðist vera hluti af 

eðli manneskjunnar og því nær ómögulegt að skilja hana sem hugtak. 

 De Man eignar þýska bókmenntagreinandanum og heimspekingnum Friedrich Schlegel 

hugsunina um ómöguleika þess að geta stöðvað hina eiginlegu virkni íróníunnar. Hann sé 

birtingarmynd þýska skólans og hinn eiginlegi Eiron umræðunnar. De Man teflir fram tveimur 

verkum Schlegels, ritgerðinni Über die Univerständlichkeit 
39

og lykil-rómaninum eða skáldsögunni 

Lucinde. Þar sé að finna bestu útskýringuna á íróníu og virkni hennar sem hann þekki.
40

 Margir 

fræðimenn hafi þó ekki verið sammála Schlegel í gegnum tíðina og verk hans vakið upp gremju 

og ergelsi. Bæði Kierkegaard og Hegel hafi verið mjög á móti skrifum hans. Reynt hafi verið að 

aftengja hann og sniðganga verk hans. Einnig að smætta eða draga úr áhrifum kenninga hans og 

íróníunni sjálfri með því að skipta henni í þrjú auðskilin atriði sem tengjast, en eru ekki sjálfstæð:  

 

1. Írónía er stílbragð sem hefur fagurfræðilega virkni í texta (þ. kunstmittel), nokkurs 

konar leikur. Einhver getur sagt hræðilega hluti með fagurfræðilegum aðferðum og 

skapað þannig ákveðna fjarlægð frá því sem raunverulega var sagt. 

2. Írónía er skipting eða samræða sjálfsins, þegar reynt er að komast að almennri 

merkingu hugtaka eða texta. Þannig er hún viðbragð sjálfsins sem skiptir sér á 

díalektískan hátt upp í mismunandi sjónarmið, þegar reynt er að komast að niðurstöðu. 

Hún sundrar hugsun okkar þegar við reynum að skilja eða skilgreina.  

3. Írónía er samræða sögunnar eða söguleg virkni. Þessi skilgreining líkist nr. 2 en er þó á 

sögulegu plani og ekki einungis innan sjálfsins. Þannig er hún skilgreind út frá þeirri 
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 Á ensku: On incomprehensibility. 
40

 De Man, ,,The concept of irony,“ 169. 
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virkni sem hún hefur í díalektískum skilningi á sögunni. De Man nefnir Kierkegaard og 

Hegel sem stuðningsmenn þessarar skilgreiningar.
41

 

 

 Hugmynd númer 2 er mjög lík þeirri sem De Man setur fram í ,,The Rhetoric of 

Temporalityˮ og í fyrirlestrinum kemur fram að hann hugsi yfirleitt um íróníu á þennan hátt.
42

 

En, hann hafi jafnframt ákveðið að setja spurningarmerki við alla þrjá flokkana og þar með talið 

eigin hugsun.  

 De Man fer ítarlega yfir kaflann ,,Eine reflexion“  úr skáldsöguinni Lucinde. Þar lýsir 

Schlegel því sem hann telur vera lykilatriði við sköpun bókmennta, en de Man bendir á að 

auðvelt sé að lesa ólíkar merkingar úr kaflanum og að alþekkt sé að kaflinn hafi verið túlkaður 

sem lýsing á samförum eða kynferðislegu athæfi. En de Man telur að í kaflanum birtist þau 

grundvallaratriði sem Schlegel vildi koma á framfæri, sem er að í texta geti verið undirliggjandi 

merking og að lesa megi ólíka hluti úr sama textanum. Gerð textans og hvernig hann er settur 

fram skipti öllu máli, en Schlegel sá fyrir sér að bókmenntaiðkun byggðist á áhuga og nákvæmni. 

Þarna koma einnig inn hugtök eins og sjálfs-takmörkun (þ. selbstbeschränkung) eða sjálfs-

skilgreining (þ. selbstdefinition) og sú grundvallarhugmynd að þróun sjálfsins byggist á 

tungumálinu. Við þetta fer af stað ferli, sem hann kallar merkingarflökt (e. parabasis) en það 

hugtak fær hann lánað úr forn grískri leikritun þar sem gert er hlé á hefðbundinni atburðarás 

leikritsins og kórinn talar beint við áhorfendur og útskýrir hugmyndir höfundar.
43

 Hugtakið fær 

þó nýja merkingu í texta Schlegel og de Man, en í þeirra skilgreiningu er parabasis eða 

merkingarflökt snögg skipting eða truflun í orðræðu verksins.
44

 Merkingin færist til og lesandinn 

veit ekki lengur hver endanleg merking textans er.    

 Schlegel tengir þetta einnig við umskipti í miðri málsgrein (e. anacoluthon), sem merkir 

einnig skyndilega breytingu í merkingu og flokkast sem stílbragð. De Man útskýrir orðið þannig, 

að snögg breyting verði í frásögn, jafnvel í miðri setningu, sem setur lesandann/hlustandann út af 

laginu. Breytingin er þeim mun öflugri ef hún kemur óvænt. Eins og þegar lesandi les setningu 

sem hann telur að muni segja honum eitthvað ákveðið, en hún gerir allt annað. De Man bendir á 

að þessi tvö stílbrögð (parabasis og anacoluthon) séu lýsandi fyrir það ferli sem Schlegel telji að 
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 De Man, ,,The concept of irony,“ 170. 
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 De Man, ,,The concept of irony,“ 170. 
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írónía sé, því hún hafi í för með sér ,,permanent parabasis“ eða sífelld merkingarskipti.
45

 Þetta er 

ruglandi, þar sem ekki er hægt að tala um að merkingarskiptin séu sífelld eða stöðug, þar sem 

venjulegt fólk ræður einungis við ein merkingarskipti í einu, en Schlegel telur að írónía sé einmit 

slík þversögn. Að sviptingar í merkingarsviði texta séu stöðugar. Að hvar sem er og hvenær sem 

er í textanum sé mögulegt að finna íróníu. 

 De Man tekur hugmyndina áfram og setur fram eigin skilgreiningu á íróníu: „Ef Schlegel 

segir að írónía sé sífellt merkingarflökt, gætum við sagt að írónía sé sífellt merkingaflökt í 

táknsögunni (allegóríunni) um óeiginlega orðræðu (trope/figurative language)
46

   

 Út úr þessu má lesa að írónían komi í veg fyrir eða sundri öllum tilraunum til þess að 

mynda kerfi í kringum óeiginlega orðræðu. Hún kemur í veg fyrir einn skilning, samskipti og 

algildan sannleik. Hún kemur í veg fyrir lífrænan samruna orðræðu og veruleika. Það sem er þó 

írónískt við þessa fullyrðingu, eða framsetninguna, er að hún verður eigin algildi sannleikur og 

vinnur umsvifalaust gegn sjálfri sér. En eflaust var de Man meðvitaður um þetta.  
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II. Þórbergur Þórðarson og Íslenskur aðall 

 

Hér á eftir verður fjallað um skáldævisöguna Íslenskur aðall eftir Þórberg Þórðarson, út frá þeim 

kenningum Paul de Man sem kynntar voru í fyrri hlutanum. Skoðuð verður írónían sem birtist í 

verkinu og hvaða áhrif hún hefur. Írónían sem birtist í verki Þórbergs er margvísleg og hefur 

fjölbreytta virkni. Hún kemur fram í ýmsum formum enda getur írónían eins og áður sagði verið 

margbreytileg. En eitt af því sem einkennir bókina er að hún reynist eilítið flóknari en halda 

mætti við fyrsta lestur. 

Til þess fá hugmynd um verkið er ágætt að byrja á því að skoða bókadóm eftir Svein Sigurðsson, 

sem birtist í Eimreiðinni 1938, sama ár og bókin kom út. Þar segir: „Það merkilega við bókina er, 

að hún er ekki skáldskapur, heldur er höfundur hér að segja frá atburðum úr lífi sínu og frá 

mönnum, sem hann hefur kynnst undir ýmsum og ekki alltaf sem rómantískustum kringum-

stæðum.“
47

 Svo virðist sem bókinni í fyrstu verið tekið sem hefðbundinni ævisögu og að hlutirnir 

séu sýndir í kómísku ljósi. „Sjálfur titillinn býr lesandann undir hláturinn, og sá sem ekki lætur 

öðru hvoru undir lestrinum alvöruna fjúka út í veður og vind, hann er úr „skrítnum steini“.“
48

 

Höfundur pistilsins virðist hafa orðið vitni að því að í bókinni sé alls ekki allt sem sýnist og telur 

að um kaldhæðni sé að ræða, bæði í titlinum sem og í lýsingum á persónum og staðháttum. Strax 

frá fyrsta lestri var því vitað að Þórbergur væri að ýkja og teygja sannleikann í frásögninni. Ekki 

var þó tengt við mjög fræðilegar pælingar, heldur var frásagan hugsuð sem gamansöm og 

ýkjukennd ævisaga.  

 Til þess að lýsa Íslenzkum aðli hafa margir gripið til þess að kalla skrifin ævisöguleg
49

 en 

einnig hafa komið fram orð eins og „skringitónn“.
50

 Hann er talinn undir miklum áhrifum frá 

bókinni Dægradvöl eftir Benedikt Gröndal
51

 en sú bók er lík bók Þórbergs að því leyti að hún er 

ævisaga, en einnig þjóðleg lýsing á ýmsum þekktum persónum 19. aldarinnar á Íslandi.     
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 Sveinn Sigurðsson, ,,Ritsjá“, 239. 
48

 Sveinn Sigurðsson, ,,Ritsjá“, 240. 
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 Þorleifur Hauksson og Þórir Óskarsson, Íslensk stílfræði, 624. 
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 Þorleifur Hauksson og Þórir Óskarsson, Íslensk stílfræði, 615. 
51

 Þorleifur Hauksson og Þórir Óskarsson, íslensk stílfræði, 615. 
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Sjálfsmyndir og endurfæðingar 
 

Soffía Auður Birgisdóttir talar um að skrif Þórbergs séu „skáldævisöguleg“ í grein sinni 

„Sálmurinn um gamla manninn: sjálfsmyndir Þórbergs Þórðarsonar í Sálmurinn um blómið“.52 

Hún segir að verk hans séu „sjálfsmyndasafn“ fremur en að vera bókstafleg söguleg heimild. 

Verk Þórbergs eru ekki bein frásögn af atburðum sem hann upplifði á áræskuárum sínum. 

Vissulega byggir Þórbergur á atburðum sem raunverulega gerðust og á persónum sem voru til. 

En hann er hins vegar að geta í eyðurnar á mörgum stöðum og annars staðar skáldar hann inn í 

textann. Þau dæmi sem Soffía Auður tekur fyrir í grein sinni lýsa helstu verkum Þórbergs og 

þeirri sjálfsmynd sem hann hefur af sjálfum sér í hvert skipti sem hann skrifar og gefur út verk: 

 

„Óhætt er að tala um safn sjálfsmynda þegar litið er til verka Þórbergs Þórðar-

sonar. Líklega búa fá íslensk höfundarverk yfir eins fjölbreyttum sjálfslýsingum 

og bækur Þórbergs, á þessu sviði er hann sannkallaður byltingarmaður íslenskra 

bókmennta [...] Með írónísku ívafi lýsir hann sjálfum sér sem sveimhuga 

rómantíker í Íslenskum aðli þar sem hann sveiflast stöðugt á milli mynda af 

sjálfum sér sem snillingi annars vegar og getulausum einstæðingi hins vegar og 

ræðst það alfarið af aðstæðum hvor myndin verður ofan á.“53 

  

 Þessi lýsing Soffíu Auðar er mjög áhugaverð fyrir greininguna á Íslenskum aðli. Ef litið 

er aftur til umfjöllunar Dumitrescu um de Man sést tengingin: „Írónían í skilningi de Man, virðist 

því hafa uppbyggingu sem lýtur að tíma, því hún er endalaus samfelld röð af athöfnum 

meðvitundar sem aldrei verður þó fullkomlega ekta (e. authentic).“
54

 Endalaus röð af 

birtingarmyndum okkar eigin sjálfs eða endurfæðing sjálfsins. Í verkum Þórbergs kemur 

endurfæðing fyrir með reglulegu millibili og sjálfur talar hann um hana sem ferli. Kristján 

Eiríksson segir í grein sinni „Þórbergur Þórðarson og esperanto“ að:  
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 Soffía Auður Birgisdóttir, „Sálmurinn um gamla manninn,“ 223. 
53

 Soffía Auður Birgisdóttir, „Sálmurinn um gamla manninn“, 224. 
54

 Dumitrescu, ,,Irony: ‘A moment in a dialectic of the self‘“, 105. 
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„Helstu áhugamál Þórbergs gripu hann svo sterkum hugartökum að sjálfur hefur hann 

kallað það endurfæðingar, en fyrir þeim hefur hann gert besta grein í „Endurfæðingar-

krónikunni“ sem hann skrifaði Stefáni Einarssyni 2. nóvember 1934. Þar segir hann 

endurfæðingar sínar orðnar sex fyrir utan nokkrar aðkenningar.“
55

 

 

Þetta á þó ekki aðeins við um áhugamál hans þar sem hann virðist einnig hafa skrítnar 

hugmyndir um sitt eigið sjálf. Svo virðist sem hann sé sífellt að finna nýjar leiðir til að túlka 

sjálfan sig. Pétur Pétursson segir í grein sinni „Fæðing höfundar: Guðspekin og Bréf til Láru eftir 

Þórberg Þórðarson“: „Það var í sama mánuði og bolsévikar gerðu byltingu í Rússlandi að 

tæplega þrítugur íslenskur norrænunemi, Þórbergur Þórðarson að nafni, endurfæddist til 

dulspeki.“
56

 Í greininni segir Pétur að Þórbergur hafi verið undir miklum áhrifum spiritisma og 

dulspeki. Þórbergur hafi þó einnig verið mikið fyrir raunvísindi, þá sérstaklega þegar hann var 

yngri og segir Pétur að þessar tvær sjálfsmyndir hafi búið til togstreitu innra með honum. „Það er 

í sambandi þessara tveggja sem höfundarsjálfs Þórbergs skapast, fær innblástur, innsæi, lendir í 

hremmingum og jafnvel sálarháska, endurnýjast og býst við nýrri endurfæðingu á næsta leiti.“
57

 

Hann er sífellt að enduruppgötva sjálfan sig og lýsa breytingum sínum. 

Tjáning hans á sjálfum sér er því mjög táknræn þar sem greina má miklar sviptingar í 

sjálfslýsingum hans. Slíkir lýsingar kemur nokkrum sinnum fyrir í  Íslenskum aðli. Í kaflanum 

„Til Siglufjarðar“ hverfur t.d. ein sjálfsmynd yfir í aðra: 

 

„Ég var kominn alklæddur út á stétt á Þóroddsstöðum og hnusaði í allar áttir, eins og 

þetta væri fyrsti lífdagur minn á jörðinni. [...] Mér var ekki fyllilega ljóst, hvar ég væri, né 

hvernig tilveran liti út í kringum mig, var meira að segja ekki alveg sannfærður um, að ég 

væri yfirleitt í neinni tilveru.“
58

 

 

Nýr Þórbergur stígur fram á sjónarsviðið í upphafsorðum kaflans. Hér er glæný sjálfsmynd, en 

fljótlega byrjar hann að átta sig á hlutunum. „En von bráðar greiddist allt hægt og hægt í sundur, 

eitt skynsviðið opnaðist eftir annað ...“
59

 Hann ráfar til og frá og hugsar um ástina sína, enda 

                                                           
55
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fæddist hún í þessum firði. Hann rær yfir á Borðeyri og í rómantískum hugarleik ímyndar hann 

sér hana út um allt. Þessi sjálfsmynd er ástfanginn Þórbergur. En allt í einu skiptir hann um 

skoðun eftir að hafa keypt flösku af brennivíni. Hann missir löngunina til að leita uppi elskuna 

sína og „stikar endurfæddum skrefum niður að fleytunni ...“
60

 Hann hefur enn skipt um skoðun 

og endurfæðst í skilningi sínum. Hann rær aftur yfir fjörðinn og mynd elskunnar skýtur aftur upp 

kollinum og verður sífellt rómantískari eftir því sem hann fjarlægist hana. Lesandinn áttar sig á 

að Þórberg langar raunverulega ekkert að finna hana, þetta er allt saman leikur. Hann er ekki 

ástfanginn af elskunni sinni, heldur er hann ástfanginn af ástinni. 

Hann heldur síðan af stað til Siglufjarðar sem „...var síðasti áfanginn í daumalandinu. Þegar þessi 

mínútuvísir hefur farið einn hring á úrskífunni, verður allt, sem henni tilheyrir, orðið að 

sundurtætandi endurminningu ...“ 
61

 Þú sjálfur verður að endurminningu. Skoðanir þínar, ástir, 

hugmyndir og allt þitt sjálf eða það sem þú telur að þú sért sem einstaklingur, breytist. 

 

„Það er ennþá óralangt þangað til, jafnvel ennþá lengra en klukkan eitt í gær, 

þegar þú vaknaðir upp í líkamanum á hótelinu þarna handan við fjörðinn. Þegar 

þú sérð lestir sorgarinnar halda heim að hýbýlum þínum, þokar ímyndun þín komu 

þeirra fjær og fjær, eftir því sem vegir tímans bera þær nær og nær. Vikan verður 

lengri frestur en mánuðurinn, dagurinn lengri en vikan, klukkustundin lengri en 

dagurinn. Og loks, þegar þær hafa kvatt þig og hypjað sig burt frá garði þínum, 

finnst þér enginn hafa komið, ekkert hafa gerzt. Það er yfirsýn hins eilífa í eðli 

þínu yfir óveruleik hillinganna, sem koma og fara.“
62

 

 

Það er sérstaklega seinni hluti tilvitnunarinnar, um yfirsýn hins eilífa, sem skiptir máli. 

Veruleikinn er sem samansafn hillinga, hugmynda og sjálfsmynda sem koma og fara. 

Daginn eftir dvelur Þórbergur á Hvammstanga og íhugar atburðina í Hrútafirði. Hann liggur á 

afviknum stað og hugleiðir hið „stundlega og hið eilífa.“
63

 Hann verður fyrir nýrri uppljómun, en 

tekur nú fram að þarna: „... heppnaðist mér að höndla ofurlítið brot af nýjum lífsskilningi, sem 

hefur fylgt mér síðan eins og dauður limur.“
64

 Eitthvað gerist sem lifir áfram með honum en er 
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ónothæft. Þetta er sérstaklega áhugavert ef litið er aftur til de Man og skilnings hans á íróníunni 

„Við getum vitað af þessum óáreiðanleika, en við getum aldrei sigrast á honum. Við getum 

einungis endursagt  og endurtekið hann á sífellt æðri stigum vitundar.“
65

 Hinn dauði limur er því 

táknrænn fyrir þekkingu sem Þórbergur hefur öðlast eða veit af en getur ekki nýtt sér. 

 Í næstu málsgrein hefst útskýring á þessum nýja skilningi, en þá breytist orðalagið og 

málfarið verður eins og ræða eða predikun sem beinist að Þórbergi. „Svona er vélt um yður af 

heigulshætti eigingirninnar, talaði rödd hins ópersónulega til mín fram í myrkur 

persónublekkingarinnar.“
66

 Yfirskilvitleg rödd sem talar eins og annað sjálf frá ónefndum stað 

fram í persónublekkingu Þórbergs. Hún útskýrir að lífið sé „eirðarlaus flótti frá nálægri skelfingu 

til fjarlægrar huggunar, er síðar verður yður skelfing, sem hýðir yður áfram til nýrrar 

huggunar.“
67

 Fullvissa líðandi stundar er nálæg en ekki til staðar, þau sannindi sem við byggjum 

skilning á bregðast og við hræðumst óstöðugleika tilverunnar. Því búum við til önnur sannindin 

okkur til huggunar en að lokum bresta þau einnig og hringrásin heldur áfram. Fallið sem sífellt 

endurtekur sig. „Þann veg heldur umkomuleysi sjálfselskunnar nökkva eigingirninnar fljótandi 

frá einni blekkingu til annarrar, unz heili yðvar og hjarta standa eitt ömurlegt kvöld frammi fyrir 

þeirri vonarlausu vissu, að þetta er allt aumasti hégómi og eftirsókn eftir vindi, aðeins gullin ský, 

er greiðast sundur í gráar þokur...“
68

  

 Merkilegt er að þetta ávarp virðist vera utan vitundarsviðs Þórbergs unga. Þetta er honum 

yfirskilvitlegt á þessum tíma en hann geymir þessa óformuðu hugsun í vitund sinni þar til hún 

vitrast honum síðar. Þetta vitum við því röddin segir: 

 

„Þér svarið mér og þér segið: Þetta er einfalt. Þetta er auðskilið. Þetta er dásamleg 

lífsvizka. En þér hlustið aðeins með eyrunum. Og þér skiljið aðeins með heilanum. Og 

eyru yðar eru sljó. Og heili yðvar er kafinn þoku sjálfsblekkingarinnar.“
69

  

  

 Við finnum fyrir skilningi á ástandi mannverunnar en getum ekki nýtt okkur hann. Við 

getum bara endurupplifað eða endursagt þessar hugsanir á sífellt æðri stigum vitundar, án þess að 

komast á endastöð. Við getum rætt um skilninginn, en aðeins með orðræðu sem er  
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merkingarlaus. „Þannig mælti hinn innri maður fram í myrkur persónublekkingarinnar 

þriðjudaginn 2. júlí, þegar sól var komin milli nóns og miðaftans. En ég hlustaði aðeins með 

eyrunum og skildi aðeins með heilanum.“
70

  

 Orðið ,,persónublekking“ er sérstaklega þýðingarmikið, þar sem það afhjúpar persónuna 

Þórberg hinn unga sem er hugarverk höfundarins, með rómantískri íróníu. Lesandinn skilur að 

hann er skáldaður, persónublekking, þátttakandi í sögu. Orðið hefur mikla merkingu, þar sem 

höfundurinn lætur lesandann vita að vissulega er hann að lesa skáldaðann texta en ekki ævisögu. 

Persónublekkingin er tilbúinn karakter í frásögn sem virðist ævisöguleg en þeirri tálsýn um hefur 

nú verið splundrað. Þannig er Þórbergur að nýta sér rómantíska íróníu en er einnig á sama tíma 

að lýsa djúpum skilning á henni. Þórbergur hefur að sjálfsögðu ekki lesið de Man, þar sem bókin 

er skrifuð áður en hann kemur til sögunnar. En Þórbergur gæti vel hafa lesið verk Kierkegaard og 

jafnvel Schlegel. Báðir fjölluðu þeir um þennan dýpri skilning á íróníu, sem Paul de Man tók 

síðan lengra í sinni umfjöllun. 

 Þessi lýsing á áhrifum íróníunnar er því mjög greinileg í textanum en hægt er að fara 

lengra með þessa túlkun. Því enn hefur ekki verið skoðað hvernig tvöföldunin (f. dedoublement), 

eins og Baudelaire nefndi hana, kemur fram. De Man segir að til þess að hlæja að okkur sjálfum 

verðum við að skipta sjálfi okkar í tvennt, greina það í aðhlátursefnið Alazon, og Eiron, þann 

sem hlær. Einnig að sjálfið sem lifir í raunveruleikanum eða sjálf reynslunnar (e. empirical self) 

sé þjáð af óraunveruleika (e. inauthentic). Óraunveruleikinn er afleiðing þess að merking sé 

ómöguleg í textaformi. Maðurinn á ekki í sambandi við náttúruna vegna þess að talsmátinn er 

ófullkominn. Hann er því áttavilltur eða ruglaður í ríminu (e. mystified), því samband hans við 

veruleikann er ekki byggt á skilningi. Tungumál hans er ekki raunveruleg birtingarmynd 

umhverfis eða reynslu. Hann getur þó vitað af þessum misskilningi  og táknað það með skiptingu 

sjálfs síns. Þannig verður til hið eiginlega andlega sjálf, sem er einungis til sem táknmynd í 

tungumáli. Það hlær að sjálfi reynslunnar en getur þó aldrei talað við það. Það getur táknað 

skilning hins ruglaða sjálfs en aldrei almennilega átt í sambandi við það. Þannig er fall hins 

raunverulega sjálfs skilyrði fyrir tilvist hins andlega sjálfs. En hvernig sjáum við þetta í 

Þórbergi?  
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Merkingarflökt 

 

 Sigríður Rögnvaldsdóttir ræðir í grein sinni „Brotin heimsmynd“ um það hvernig 

aðalpersónan í Íslenskum aðli er í rauninni tvær sjálfsmyndir, eða bæði sögumaðurinn og 

persónan Þórbergur. Hún fjallar um hvernig Þórbergur nýtir sér skáldsöguformið og brýtur það 

upp með því að nota sjálfan sig sem aðalpersónu: 

 

„Aðalpersóna verkanna tveggja [Íslensks aðals og Ofvitans] er þó ekki aðeins þessi 

reynslulausi piltur, heldur líka sögumaðurinn sem stjórnar frásögninni, segir frá upplifun 

sinni og hefur skoðun á henni. Hann getur litið til baka og skoðað æskuár sín og þroskaferil 

úr fjarlægð, þar sem áratugir eru á milli sögutíma og ritunartíma verkanna.“71 

  

Þetta kallast á við framsetningu de Man á íróníu, því sögumaður og persóna eru þarna tvö sjálf 

sömu persónu, sem virðist hlægja að eigin óförum. Hann er rithöfundur í endurliti til fyrri tíma. 

En kemur skiptingin sem de Man fjallar um fram í þessum eiginleika sögunnar? Er Þórbergur 

hinn gamli (sögumaðurinn) hið andlega sjálf sem einungis lifir í tungumáli og Þórbergur ungi 

(persónan) hið raunverulega sjálf sem er þjáð af yfirskilvitleika veruleikans? Sú niðurstaða væri 

undarleg, þar sem báðar þessar persónur eru einungis til í textanum, sem sögumaður og 

aðalpersóna. Þrátt fyrir að vera tvískipt sjálf sömu persónu, uppfyllir það ekki kröfurnar um 

íróníu de Man. Sjálf reynslunnar er ekki til staðar í verkinu, þar sem það er Þórbergur sjálfur í 

lifanda lífi.  

 Þannig verða til þrjár persónur, en ekki tvær, í þessu líkani. Höfundur, sögumaður og 

sögupersóna. Höfundurinn er sjálf reynslunnar sem lifir í blekkingu í hinum efnislega heimi. 

Sögumaður og sögupersóna eru táknmyndir vitneskjunar um óraunveruleika tilverunnar, en eru 

aðeins til á blaðsíðum bókarinnar. Hlutverk persónu og sögumanns eru því táknræn fyrir það sem 

Schlegel myndi kalla merkingarflökt (e. parabasis) í sögunni, það er að segja hin stöðuga 

enduruppgötvun flöktandi merkingar í textanum, því sögumaður og sögupersóna eru ekki 

sammála. Sögumaðurinn rengir skoðanir Þórbergs unga og stjórnar flæði söguþráðarins og veitir 

þannig írónískri vídd inn í textann í hefðbundnum skilningi rómantískrar íróníu. Hann sundrar 

uppbyggingu þeirrar tálsýnar að um raunverulega ævisögu eða atburðarás sé að ræða. 
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Höfundurinn hefur því endanlega stjórn á textanum, en þegar hann segir skilið við verkið stendur 

hann utan þess. Verkið er táknrænt fyrir hugsanir hans en brúar ekki bilið á milli veruleika og 

orðræðu. Þessi þrískipting er nauðsynleg vegna þess að vitund hins raunverulega höfundar 

textans stendur fyrir utan hann. Sögumaður, persóna og höfundur eru ekki sameinuð heild, heldur 

til marks um stöðuga sundrungu. 

 

„Eitt megineinkenni Íslensks aðals og Ofvitans er það hvernig sjálfsvitund aðalpersónunnar 

sem lifir atburðina setur sérkennilegt mót sitt á frásögnina. Að sjálfsögðu á þetta fyrst og 

fremst við þá kafla sem lýsa tilfinningaumbrotum þeirrar persónu þannig að þess gætir 

mismikið eftir því hvert frásagnarefnið er. Þessi sjálfsvitund fær oftar en ekki íróníska vídd 

vegna viðurvistar sögumanns sem sýnir persónuna utan frá um leið og hann gefur lesanda 

hlutdeild í hugsunum hennar meðan atburðirnir eiga sér stað.“72 

 

 Ef skoðaðar er útskýringar Dumitrescu á de Man sjáum við þó að hér er voðinn vís. Er 

hið „...vakandi sjálf tungumálsins (íróníska) algjörlega laust við sjálfsblekkinguna?“
73

 

Samkvæmt de Man er svarið nei. Þær hugsanir sem sögumaður og persóna tjá falla undir sömu 

lögmál íróníu: „Innan hinnar eiginlegu íróníu, er ávallt möguleiki á því að hið íróníska sjálf 

gleymi hlutverki sínu sem skálduð persóna og ímyndi sér virkni sína sem „eitthvað sem aðstoðar 

hið upprunalega sjálf“.“
74

 Til þess að írónía haldi áfram að vera óstöðug og óskilgreinanleg 

verður hið íróníska sjálf að birtast með þeim hætti sem Schlegel kallar sífellt merkingarflökt (e. 

permanent parabasis). Hér birtast þær hugmyndir sem de Man setur fram í „The concept of 

irony“ og hvernig áframhald íróníunnar er endalaust. Hvernig írónía íróníunnar í rauninni virkar. 

 

 „Til þess að írónía haldi stöðu sinni sem útskýrandi stílbragð verður hún einnig 

að halda frammi yfirlýsingu um ómöguleika  þess að hægt sé að sætta veröld 

tungumálsins og skáldskaparins við veröld reynslunnar og ætti hún því að birtast 

sem sífellt merkingarflökt (e. permanent parabasis)“
75
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 Þess vegna er er hugmyndin um að höfundurinn sé aðskilinn frá verkinu nauðsynleg. Hið 

aðskilda sjálf sem aldrei nær út fyrir sín eigin skilningarvit. Þórbergur gerir það með 

þrískiptingunni, höfundur, sögumaður og persóna. 

 

Niðurstöður 
 

Torfi H. Tulinius byrjar grein sína ,,Sjálfstætt fólk og list skáldsögunnar“ á þessum orðum: 

„Listin að setja saman felst einnig í því að koma merkingu til skila sem aldrei er orðuð beint.“
76

 

Þar fjallar hann meðal annars um samsetningu, margröddun og íróníu í skáldsögum og tekur bók 

Halldórs Laxness, Sjálfstætt fólk, sem dæmi. Sem dæmi um íróníu í skáldsögunni telur hann að 

mestu máli skipti „...hvernig ákveðin hugmyndafræði, hugsjón sjálfseignabóndans, skapar Bjarti 

og fjölskyldu hans óhamingju.“
77

 Því er persónan Bjartur táknræn, eins og aðrar persónur 

rómantískra skáldsagna sem innihalda íróníu og skapaður til að svipta hulunni af vanköntum 

hugamyndafræðinnar. Írónía verksins er afhjúpandi.  

 En hvað er afhjúpandi við Íslenskan aðal? Til dæmis má segja að sjálfsævisaga, sem 

inniheldur írónískar persónur og virkni, hafi afhjúpandi áhrif á það ferli að minnast eigin sjálfs. 

Hún er afhjúpandi fyrir ævisöguna sem slíka og einnig fyrir endurminningabækur og annað efni 

af því tagi.  Afhjúpandi fyrir minningar sem slíkar. Sjálfsævisagan fær okkur til að efast um það 

hversu auðveldlega við getum upplifað okkar eigin fortíð í gegnum tungumálið. Írónían er vel til 

þess fallin að taka í sundur hugtök, ríkjandi hugmyndafræði og stefnur. En hún getur einnig 

virkað á okkur sjálf. Hún er hluti af hugsun okkar og mótandi fyrir okkur sem einstaklinga. Eins 

og kemur fram í skrifum De Man er þetta ferli sem endurtekur sig trekk í trekk. Sjálfsskilningur 

okkur tvístrast sífellt vegna íróníunnar í öllu. Maðurinn er óendanlega mörg sjálf sem sífellt 

verða fyrir skilningi á ferlinu, en geta aldrei fullkomlega yfirstigið það.  De Man byggir þennan 

skilning sinn á hugmyndum höfunda og fræðimann frá rómantíska tímabilinu og þá sérstaklega 

Schlegel. Þórbergur er undir miklum rómantískum áhrifum í bók sinni Íslenskur aðall og eiga 

því kenningar de Man mjög vel við skrif hans. Útskýringar á því sem Þórbergur kallar 
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endurfæðingar í verkum sínum er mjög áþekkt skilningi de Man á íróníu og í raun afhjúpandi 

fyrir kenningar hans sem slíkar. 

 Írónía er því ferli sem fær okkur til þess að efast um okkar eigið sjálf. Okkar eigin getu til 

gagnrýnnar og heilstæðrar hugsunar. Eða eins og bandaríski bókmennta og textafræðingurinn 

Gary Handwerk ræðir um í grein sinni ,,Romantic irony“. 

„Líkt og hinir rómantísku forverar þeirra, hafa nútíma gagnrýnendur séð íróníu 

sem fyrirbæri sem setur spurningarmerki við ríkjandi skilning á sjálfinu ... hversu 

heildstætt er sjálf hverrar manneskju fyrir sig og í hverju liggur heildin? Hversu 

meðvituð um sínar eigin hvatir getur hún orðið ? Hversu mikla stjórn hefur hún 

yfir orðum sínum eða afleiðingum þeirra, eða í raun hversu mikill einstaklingur 

getur manneskjan í hinum heimspekilega skilningi ætlast til að vera?“
78

 

  

 Írónían veitir okkur einnig skilning. Það er henni að þakka að við þekkjum þennan vanda. 

Hún slítur allan skilning í sundur og þess vegna finnum við fyrir henni. Hún gerir okkur 

meðvituð um fallið sem mun alltaf endurtaka sig.  
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