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Ágrip 

Í þessari ritgerð eru skáldskaparfræði rithöfundarins Braga Ólafssonar rædd í ljósi tveggja 

skáldsagna hans, Hvíldardaga (1999) og Samkvæmisleikja (2004). Í fyrri hlutanum er fjallað 

ítarlega um frásagnarfræðilega eiginleika Hvíldardaga og þeir greindir með hliðsjón af 

skáldskaparfræðum Aristótelesar og kenningum Brians McHale og Peters Brooks. Einnig 

eru textatengsl verksins, meðal annars við skáldsöguna Hjartað býr enn í helli sínum eftir 

Guðberg Bergsson, rædd og sett í samhengi við hellislíkingu Platons. Í síðari hlutanum er 

fjallað um Samkvæmisleiki í ljósi hugrænnar frásagnarfræði. Staða lesandans er skoðuð með 

hliðsjón af skrifum Lisu Zunshine um hugarkenninguna og heimildarmyndahæfni auk þess 

sem kenningar Peters Stockwell um skemu og mót eru nýttar til að gefa hugmynd um hvað 

það er sem stýrir lestri okkar á skáldsögu Braga. Að lokum er hugað að textatengslum 

Samkvæmisleikja við verk Þórbergs Þórðarsonar, sérstaklega Íslenzkan aðal og Ofvitann, en 

tvíbent staða þeirra á mótum sjálfsævisögunnar og skáldsögunnar varpar athyglisverðu ljósi 

á afstöðu Braga til skáldskaparins. 
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Inngangur: Undir glymjandi hringekjutónlist 

 

„Ég hef svona reynt að stimpla bara sjálfan mig sem raunsæismann,“ sagði Bragi Ólafsson í 

útvarpsþættinum Glætu árið 2012 eftir að hann var spurður hvort hann setti sjálfur einhvern 

merkimiða á skáldskap sinn. Í kjölfarið vék hann talinu að breska leikskáldinu Harold Pinter 

en hann hafði þá nýlega lokið við þýðingu á einu þekktasta verki hans, Afmælisveislunni:  

 

[Ég held] að ég hafi þetta svolítið frá honum. Ég byrjaði ungur að lesa Harold Pinter og maður 

einhvern veginn stóð alltaf í þeirri trú að hann væri einhvers konar absúrdisti og [hann] var 

alltaf tengdur þessu leikhúsi fáránleikans – sem er reyndar orðin svolítið vond klisja í dag. En 

hann sjálfur stóð alltaf í þeirri meiningu að hann væri í rauninni raunsæismaður. Og mér finnst 

þetta svolítið skemmtilegur árekstur á milli höfundar og viðtökunnar – eða sem sagt 

lesendanna. Að lesandinn sér ekki, eða vill ekki gútera það, að höfundurinn sé í rauninni bara 

að segja satt og rétt frá – ef við skilgreinum raunsæi þannig.
1
 

 

Sjálfur virðist Bragi Ólafsson hafa lent í samskonar árekstri og Pinter. Í gegnum árin 

hafa verið settir fjölmargir merkimiðar á skáldskap hans en enginn þeirra hefur haft 

áletrunina raunsæi. Ljóðagerð hans hefur gjarnan verið tengd súrrealisma
2
 og skáldsögur 

hans hafa í senn verið bendlaðar við módernisma og póstmódernisma,
3
 auk þess sem nafn 

Franz Kafka er aldrei langt undan þegar fjallað er um verk hans.
4
 Rithöfundurinn Hermann 

Stefánsson hefur meðal annars sagt: „Taki maður Kafka og blandi honum saman við … nei, 

blöndum honum ekki saman við neitt heldur látum hann vera á höttunum eftir annarlegum 

                                                 
1
 Haukur Ingvarsson, Glæta, 28. þáttur, viðtal við Braga Ólafsson, fyrst flutt í Ríkisútvarpinu á Rás 1 þann 28. 

apríl 2012. 
2
 Í formála að ljóðasafni Braga segir Eiríkur Guðmundsson til að mynda að hann sé „síðbúinn súrrealisti“ 

(Eiríkur Guðmundsson, „Viðkvæmur liðþjálfi í herdeild hinna hugumstóru“, formáli að Bragi Ólafsson, 

Ljóðaúrval 1986-1996, Reykjavík: Bjartur, 1999, s. 5–17, s. 6) og í 5. bindi Íslenskrar bókmenntasögu er tekið 

í sama streng og Bragi sagður „[þróa] súrrealisma sinn frumlega og póstmódernt“ (Silja Aðalsteinsdóttir, 

„Ljóðagerð eftir 1970“, Íslensk bókmenntasaga V, ritstj. Guðmundur Andri Thorsson, Reykjavík: Mál og 

menning, 2006, s. 373–441, s. 421). 
3
 Sjá t.d. umfjöllun Eiríks Guðmundssonar um Braga á vefnum bókmenntir.is (Eiríkur Guðmundsson, „Bros 

lífsins: Um sagnagerð Braga Ólafssonar“, Bókmenntir.is, slóðin er: 

http://www.bokmenntir.is/desktopdefault.aspx/tabid-3903/6066_read-23405/, sótt 3. júní 2015) og umfjöllun 

um Braga í 5. bindi Íslenskrar bókmenntasögu (Jón Yngvi Jóhannsson, „Sagnagerð eftir 1970“, Íslensk 

bókmenntasaga V, ritstj. Guðmundur Andri Thorsson, Reykjavík: Mál og menning, 2006, s. 533–709, s. 694). 
4
 Sem dæmi má nefna ritdóm Jóns Yngva Jóhannssonar á Gæludýrunum sem birtist í DV og ber einmitt 

yfirskriftina „Kafka Light“ en þar segir að „manni [verði] hugsað til Kafka við lestur þessarar sögu ekki síður 

en Hvíldardaga“ (Jón Yngvi Jóhannsson, „Kafka Light“, DV, 21. nóvember 2001, s. 17). Í ritdómi sínum um 

Sendiherrann hefur Ása Helga Hjörleifsdóttir bent á textatengsl bókarinnar við Höllina eftir Kafka auk þess 

sem hún fjallar almennt um samspil verka þessara tveggja höfunda (Ása Helga Hjörleifsdóttir, „Skáldsaga í 

forgarði sköpunar“, Tímarit Máls og menningar 68, 2 (2007), s. 123–127). 

http://www.bokmenntir.is/
http://www.bokmenntir.is/desktopdefault.aspx/tabid-3903/6066_read-23405/
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andartökum og látum glymja hringekjutónlist undir, þá erum við komin með Braga.“
5
 Við 

skulum leyfa Kafka að halda áfram að snúast undir glymjandi hringekjutónlistinni því 

vissulega má sjá fingraför hans á verkum Braga, ásamt einkennum bæði hins móderníska og 

póstmóderna. En er ekki rétt að kanna jafnframt hvort skilgreining hans á sjálfum sér sem 

raunsæismanni geti átt við rök að styðjast? 

Ekki virðist þó í fljótu bragði ljóst í hverju slíkt raunsæi gæti verið fólgið. Þótt þeir 

sem taki sér bók eftir Braga Ólafsson í hönd verði þess fljótlega áskynja að umfjöllunarefni 

hans eru gjarnan hversdagsleg og stíllinn látlaus og hnitmiðaður dugar það varla til að 

skilgreina verkin sem raunsæisleg. En mögulega hangir meira á spýtunni. Ef við leggjum 

vandlega við hlustir getum við nefnilega heyrt stöðugan niðinn frá mótornum sem snýr 

hringekjunni í sífellu. Það sem knýr skáldsögur Braga öðru fremur áfram er umfjöllun um 

skáldskapinn, hlutverk hans og stöðu rithöfundarins. Það er á þessum slóðum, í þessum 

djúpu undirtextum í höfundarverki Braga, sem við ættum fyrst og fremst að leita að 

raunsæinu. Því þörfin fyrir að segja satt og rétt frá liggur með einum eða öðrum hætti til 

grundvallar öllum verkum hans og kallast á við linnulausar vangaveltur um samband 

skáldskapar og veruleika og mörk sannleika og lygi. 

Áður en lengra er haldið er rétt að gera betri grein fyrir hinum meinta raunsæismanni 

og afmarka rannsóknarsviðið frekar. Bragi Ólafsson er fæddur árið 1962. Fyrsta ljóðabók 

hans, Dragsúgur, kom út árið 1986 en þá hafði Bragi þegar hafið farsælan feril sinn sem 

tónlistarmaður. Á næstu árum gaf hann út þrjár ljóðabækur, Ansjósur (1991), Ytri höfnin 

(1993) og Klink (1995) og smásagnasafnið Nöfnin á útidyrahurðinni (1996). Fyrsta 

skáldsaga hans, Hvíldardagar, kom út árið 1999 og hlaut góðar viðtökur. Gæludýrin komu 

út 2001 og þriðja skáldsagan, Samkvæmisleikir árið 2004. Eftir útgáfu Samkvæmisleikja má 

segja að ákveðin vatnaskil verði í skáldsagnaritun Braga því næstu þrjú verk hans, 

Sendiherrann (2006), Handritið að kvikmynd Arnar Featherby og Jóns Magnússonar um 

uppnámið á veitingahúsinu eftir Jenný Alexson
6
 (2010) og Fjarveran (2012), tengjast öll 

innbyrðis og eru hluti af ætlaðri seríu.
7
 Fjarveran á reyndar tengingar víðar í höfundarverki 

Braga því söguhetja hennar er aukapersóna í Gæludýrunum.
8
 

                                                 
5
 Hermann Stefánsson, „Bar Medusa“, Lesbók Morgunblaðsins, 7. júlí 2001, s. 10–11, s. 10. 

6
 Til hægðarauka verður bókin héðan í frá ýmst nefnd sínum fulla titli eða kölluð Handritið. 

7
 Í viðtali við Sigurbjörgu Þrastardóttur í tilefni af útgáfu Sendiherrans segir Bragi að sú bók sé „númer tvö í 

seríu sem [hann langi] að skrifa, sem [hann kalli] í bili Handritakvartettinn. Jafnvel Handritakvintettinn“ 

(Sigurbjörg Þrastardóttir, „Maður í frakka“, Lesbók Morgunblaðsins, 23. desember 2006, s. 10–11, s. 10). Í 

BA-ritgerð sinni hefur Kjartan Fossberg Jónsson reyndar bent á að tengsl þessara bóka liggi víðar því ein af 

aukapersónunum sem birtist í öllum verkunum þremur, Þorbjörn Gestur, sé svo orðin aðalpersóna í 
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Þrátt fyrir að Bragi hafi fyrst og fremst einbeitt sér að skáldsagnaskrifum frá útkomu 

Hvíldardaga hefur hann hvorki sagt skilið við ljóðið né smáprósann. Smásagnasafnið Við 

hinir einkennisklæddu kom út árið 2004 og Rússneski þátturinn árið 2014 en auk þess hefur 

Smekkleysa, útgáfufélagið sem Bragi stofnaði í félagi við aðra árið 1986, gefið út nokkur 

smærri prósaverk eftir hann. Árið 2012 kom út fyrsta ljóðabók hans í nálega tvo áratugi, 

Rómantískt andrúmsloft. 

Bragi hefur jafnframt skrifað töluvert fyrir leikhús. Belgíska Kongó var frumsýnt í 

Borgarleikhúsinu árið 2004 en það var eitt þriggja verka sem valin voru til sýninga eftir 

leikritasamkeppni á vegum Leikfélags Reykjavíkur. Hænuungarnir (2010) og Maður að 

mínu skapi (2013) voru bæði sýnd í Þjóðleikhúsinu en Bragi hefur auk þess skrifað nokkur 

leikrit fyrir útvarp. 

Bragi hefur hlotið fjölda verðlauna og viðurkenninga fyrir ritstörf sín. Hann hlaut 

Menningarverðlaun DV fyrir Samkvæmisleiki árið 2005 en sú bók var enn fremur valin besta 

skáldsaga ársins af starfsfólki bókaverslana líkt og Sendiherrann tveimur árum síðar. Fyrir 

Sendiherrann var hann jafnframt tilnefndur til Bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs. Að 

auki hefur Bragi oftar en einu sinni verið tilnefndur til Íslensku bókmenntaverðlaunanna, 

Menningarverðlauna DV og Grímuverðlaunanna sem leikskáld. 

Þetta er sem sagt nokkuð digurt höfundarverk og af nógu að taka fyrir þann sem vill 

leggjast í rannsóknir á skáldskaparfræðum Braga. Sé maður sérstaklega á höttunum eftir 

verkum sem endurspegla þörf höfundarins fyrir að segja satt og rétt frá eru þó tvö verk 

sérlega mikilvæg, fyrsta skáldsaga hans, Hvíldardagar, og sú þriðja, Samkvæmisleikir. Segja 

má að í Hvíldardögum sé lagður grunnurinn að þeirri fagurfræði sem einkennt hefur verk 

Braga allar götur síðan. Þetta á ekki eingöngu við um hina utangátta söguhetju sem finna má 

í lítillega breyttri mynd í öllum skáldsögum hans og hið nákvæma götukort af Reykjavík 

sem dregið er upp heldur kemur þar strax fram sú hugmyndafræði sem allar skáldsögur hans 

hverfast með einum eða öðrum hætti um. Þar er að finna frummynd vangaveltna Braga um 

eðli og hlutverk skáldskaparins og ákveðnar efasemdir um möguleika hans til að fanga 

veruleikann. 

Í Samkvæmisleikjum er það stef spunnið áfram auk þess sem samband höfundar og 

lesanda er í brennidepli. Segja má að í bókinni fari fram uppgjör við þessa hugmyndafræði 

                                                                                                                                                      
útvarpsleikritinu Gestabókinni (Kjartan Fossberg Jónsson, „Bragi segir (sjálf)sögur: Söguheimur þriggja 

skáldsagna Braga Ólafssonar“, óbirt BA-ritgerð í almennri bókmenntafræði, Háskóli Íslands, Reykjavík, 2014, 

s. 8). 
8
 Ekki er ljóst hvort Gæludýrin er ein af bókunum fjórum eða fimm sem tilheyra seríunni. 
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og að með henni ljúki ákveðnum kafla í skáldsagnaritun Braga. Þegar hann tekur til við að 

rita næstu skáldsögur er það undir öðrum formerkjum en áður.
9
 Umræðan um stöðu 

skáldskaparins er eftir sem áður áberandi í þessum seinni bókum en sjónarhornið er annað 

auk þess sem lesendur Samkvæmisleikja hafa þá gengið í gegnum ákveðna eldskírn sem 

mótar samband þeirra við höfundinn og verk hans. 

Til þess að lýsa þeirri hugmyndafræðilegu þróun sem endurspeglast í þessum 

skáldsögum er ritgerðin í tveimur hlutum. Í þeim fyrri, sem fjallar um Hvíldardaga, eru 

yfirstrikanir eitt af lykilhugtökunum. Það er runnið undan rifjum Derrida sem strikaði yfir 

ákveðin orð í texta sínum þannig að hægt væri að lesa þau sem hluta textans þótt þau hefðu í 

raun verið dregin til baka. Þannig voru þau sous rature eða yfirstrikuð. Bandaríski 

bókmenntafræðingurinn Brian McHale hefur tekið hugtakið upp á sína arma og notar það 

um texta sem höfundur setur fram en dregur síðar til baka með því að upplýsa lesandann um 

að þeir atburðir sem textinn greini frá hafi í raun aldrei gerst innan ramma sögunnar. Þannig 

er veruleiki frásagnarinnar dreginn í efa.
10

 Hvíldardagar gerast að miklu leyti í huga 

söguhetju bókarinnar sem hefur líflegt ímyndunarafl og spinnur ævintýralegar sögur við 

hversdagslega atburði lífs síns. Lesandinn þarf að hafa sig allan við að muna hvað hefur 

gerst í veruleika frásagnarinnar og hvað er aðeins uppspuni mannsins. Í spennunni milli 

þessara ólíku veruleikastiga er merking sögunnar fólgin. 

Í Hvíldardögum er einnig að finna ákveðnar frásagnareyður. Þær eru þó enn meira 

áberandi í Samkvæmisleikjum þar sem atburðir eru markvisst faldir fyrir lesandanum með 

brenglaðri tímaröð frásagnarinnar og ekki afhjúpaðir fyrr en í lokin. Þýski 

bókmenntafræðingurinn Wolfgang Iser hefur fjallað um þess konar frásagnareyður og telur 

að þær sé að finna í hverjum bókmenntatexta, ýmist meðvitaðar eða ómeðvitaðar af hálfu 

höfundarins. Samkvæmt Iser er það hlutverk lesandans að fylla með sínu eigin 

ímyndunarafli upp í það sem höfundurinn lætur ósagt. Þannig telur Iser að bókmenntaverk 

verði aðeins til við samruna texta og lesanda sem taki þátt í að skapa söguna með sinni eigin 

lestrarreynslu.
11

 Lesendur Samkvæmisleikja hafa hins vegar upp til hópa reynst ófærir um að 

ráða rétt í eyður verksins og afhjúpunin í lokakaflanum virðist koma mörgum á óvart. Hvers 

                                                 
9
 Það er til marks um hugmyndafræðileg tengsl fyrstu þriggja skáldsagna Braga að í óbirtri BA-ritgerð sinni 

sem fjallar um Hvíldardaga, Gæludýrin og Samkvæmisleiki skilgreinir Davíð Stefánsson fyrstu þrjár 

skáldsögur hans sem þríleik (Davíð Stefánsson, „Þar sem maður býr : um (a) einkarými, (á) heterótópíur, (b) 

skáldsögur Braga Ólafssonar, (d) rými sem falla undir þessa flokkun, (ð) hversdaginn, (e) o.s.frv., (é) Michel 

Foucault“, óbirt BA-ritgerð í almennri bókmenntafræði, Háskóli Íslands, 2005, s. 5). 
10

 Brian McHale, Postmodernist Fiction, London og New York: Routledge, 2001, s. 100. 
11

 Wolfgang Iser, „The Reading Process: a phenomenological approach,“ Modern Criticism and Theory: a 

Reader, ritstj. David Lodge, London: Longman, 1995, s. 212–228, s. 212–213. 
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vegna það gerist og hvaða tilgangi það gæti mögulega þjónað að leika lesandann svo grátt er 

meginviðfangsefni síðari hluta ritgerðarinnar. 

Þótt bæði yfirstrikanir og eyður komi manni langt í að túlka þessi verk Braga fæst ekki 

niðurstaða nema með því að skoða textatengsl þeirra. Hugtakið textatengsl er runnið undan 

rifjum búlgarska táknfræðingsins Juliu Kristevu. Samkvæmt henni er „sérhver texti byggður 

upp sem mósaík tilvitnana, þ.e. sérhver texti er upptaka og umbreyting annars texta“.
12

 

Þannig leggur hún áherslu á samræðueiginleika bókmenntanna. Textatengsl snúast þó ekki 

eingöngu um möguleika eins texta til að vitna í og „ræða við“ annan heldur einnig um þá 

samræðu sem skapast við lesandann. Á það leggur Ástráður Eysteinsson einmitt áherslu í 

grein sinni „Mylluhjólinu“ þar sem hann segir að könnun textatengsla sé túlkunaraðferð og 

því séu þau ekki það sama og rittengsl.
13

 Í flestum skáldsögum Braga er vísað í önnur 

ritverk, stundum með augljósum hætti á yfirborði textans en stundum þarf að kafa dýpra til 

að finna þau. Í tilviki bæði Hvíldardaga og Samkvæmisleikja eru þessi textatengsl afar 

þýðingamikil og reynast varpa ákveðnu ljósi á skáldskapar- og fagurfræði höfundarins. 

Í skemmtigarði Braga Ólafssonar snýst hringekjan án afláts og lesendur fylgjast 

undrandi með því hvernig hver söguhetjan á fætur annarri er leidd inn á sviðið án þess að 

gera nokkuð sérstakt til að verðskulda þá athygli sem óhjákvæmilega beinist að henni. Í 

hvert sinn sem eitthvað spennandi virðist í þann mund að fara að gerast leysist atburðakeðjan 

upp og öll möguleg ris verða að engu. Á básunum allt í kringum sviðið er hægt að vinna 

biluð raftæki eða notaða karlmannsskó og það er ekki laust við að maður hafi það á 

tilfinningunni að á hverri stundu geti skuggaleg vera laumað höndinni í vasa manns og haft 

eitthvað dýrmætt á brott með sér. Spurningin „Hvar er ég og hvernig komst ég hingað?“ 

virðist liggja í loftinu en við henni fæst ekkert svar. Það er kominn tími til að við einbeitum 

okkur að því að útiloka glymjandi hringekjutónlistina, hlustum þess í stað eftir daufu suði 

mótorsins og reynum í það minnsta að átta okkur á hvort við séum stödd í skáldskap eða 

veruleika. 

 

  

                                                 
12

 Julia Kristeva, „Orð, tvíröddun og skáldsaga,“ Spor í bókmenntafræði 20. aldar, ritstj. Garðar Baldvinsson, 

Kristín Birgisdóttir og Kristín Viðarsdóttir, Reykjavík: Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, 1991, s. 93–

128, s. 97. 
13

 Ástráður Eysteinsson, „Mylluhjólið,“ Umbrot: Bókmenntir og nútími, Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2000, s. 

402–416, s. 408. 
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Niður í hellinn 

 

I. 

Bókmenntalegt aðgerðaleysi 

 

Í síðustu sögu prósasafnsins Við hinir einkennisklæddu segir frá manni sem hefur setið 

heilan vetur við brotinn glugga í stofunni. Nú þegar farið er að vora hefur hann loksins í 

hyggju að fá gluggann lagaðan og hringir í smið. Hann virðist þó sjálfur meðvitaður um 

hvernig hann hljóti að líta út í augum lesenda og innan sviga bætir hann við hina eiginlegu 

frásögn lýsingu á mögulegum viðtökum hennar: 

 

(Ég þykist vita að einhverjir hugsi sem svo: Það verður aldrei neitt úr þessu, þrátt fyrir að 

hann hringi í smið. Þetta er svona týpískt bókmenntalegt aðgerðaleysi; í lok frásagnarinnar 

mun ekkert hafa gerst, hann situr allan næsta vetur í stofunni, hríðskjálfandi úr kulda og 

horfir ásakandi augum á brotinn gluggann eins og sjálfur glugginn hafi komið í veg fyrir að 

eitthvað yrði gert í þessu með gluggann. Ég held mér gæti auðveldlega dottið eitthvað svipað 

í hug sjálfum, það er að segja að ekkert muni gerast, að þessi texti sé enn ein skriflega 

lýsingin á því sem gerist ekki.)
14

 

 

Orðin „bókmenntalegt aðgerðaleysi“ og tal um að eitthvað sé „skrifleg lýsing á því 

sem gerist ekki“ gætu raunar átt vel við um allar skáldsögur Braga Ólafssonar. Það sem 

einkennir þær öðru fremur er einhvers konar fjarvera. Segja má að þær séu að vissu leyti 

ekki-frásagnir, sögur þar sem lesendum eru gefnar ákveðnar væntingar um atburðarás sem 

síðan standast ekki eða þar sem þær forsendur sem þeir hafa gefið sér reynast ekki eiga við 

rök að styðjast. Þær hverfast allar á einhvern hátt um orðið „ekki“: Gæludýrin fjalla um 

mann sem er ekki þátttakandi í samkvæmi á eigin heimili, í Samkvæmisleikjum er sagt frá 

manni sem reynist ekki vera sá sem hann virðist vera, söguhetja Sendiherrans hefur ekki 

skrifað ljóðabókina sem honum er eignuð, Handritið fjallar um menn sem skrifa ekki handrit 

að kvikmynd (og sennilega líka um konu sem er ekki að greina frá raunverulegum atburðum) 

og bókin sem ber einmitt titilinn Fjarveran segir frá manni sem hefur ekki leyst umtalaðasta 

                                                 
14

 Bragi Ólafsson, Við hinir einkennisklæddu, Reykjavík: Bjartur, 2003, s. 128–129. 
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og dularfyllsta mannshvarf á Íslandi. Ekkert þessara verka kemst þó í hálfkvist við fyrstu 

skáldsögu Braga, Hvíldardaga, hvað bókmenntalegt aðgerðaleysi varðar. 

Hvíldardagar segja frá viku í lífi ónafngreinds manns sem hefur verið skikkaður til að 

taka sér sumarfrí í heila þrjá mánuði.
15

 Þegar vinnan rammar líf hans ekki lengur inn verður 

það honum ofviða og jafnvel smæstu smáatriði virðast setja hann út af laginu. Hann er 

gagntekinn af óraunveruleikatilfinningu, sér óskilgreindar ógnir í öllum hornum og minnir 

sjálfan sig stöðugt á að maður sé hvergi öruggur. Maðurinn er líka óhemjumeðvitaður um 

sjálfan sig og þá sjaldan hann á samskipti við annað fólk sækja á hann þráhyggjukenndar 

hugsanir um hvort hann hafi orðað hlutina nógu vel, jafnvel hvort stöku orð hafi verið illa 

valið og orðið honum til skammar. Það er engu líkara en hann standi ævinlega einn á 

leiksviði, upplýstur af sterkum ljóskösturum, berskjaldaður fyrir framan hóp gagnrýnenda. 

Til að vinna bug á tilgangsleysi daganna fyllir hann þá með ótal agnarsmáum 

fyrirætlunum: hann ætlar að hlusta á útvarpsviðtal við Vigni, gamlan skólafélaga sinn; hann 

ætlar að gera sér ferð niður í geymslu til að finna bekkjarmynd áður en viðtalið hefst; hann 

ætlar að ganga frá þvotti sem hann hafði sett í þurrkarann kvöldið áður en gleymdi að sækja 

áður en hann fór að sofa. Miðað við þennan þaulskipulagða hversdagsleika virðist það djörf 

ákvörðun þegar hann, við upphaf frásagnarinnar, ráðgerir að fara í pikknikk í Heiðmörk. Af 

þeim stórviðburði verður þó aldrei því Volvóinn hans bilar á miðri Hringbraut þegar hann er 

rétt að leggja af stað í ferðina. Þar stendur bíllinn svo óhreyfður í marga daga. Í stað þess að 

leggja allt kapp á að koma bílnum á verkstæði eyðir maðurinn kröftum sínum í að koma upp 

viðvörunarljósum ofan á bílnum sem er þó á endanum dreginn burt án vitundar eða 

samþykkis eigandans. Aðrar stærri fyrirætlanir hans enda á svipaðan hátt og ferðin upp í 

Heiðmörk. Þrátt fyrir að hafa eytt allri vikunni í að undirbúa sig fyrir endurfundi 

gagnfræðaskólaárgangs síns, hugsa út fatnaðinn sem hann ætlar að klæðast og jafnvel láta 

plata sig til að taka þátt í skemmtiatriði ásamt nokkrum gömlum skólasystrum, gugnar hann 

á því að fara þegar á hólminn er komið. Það verður ekki heldur neitt úr því að hann leiki í 

stuttmynd sem kunningi hans Böðvar hefur fengið hann til að leika í, jafnvel þótt tökurnar 

hafi bara átt að taka hálftíma og honum hafi ekki verið fengið stærra hlutverk en að standa 

upp við vegg án þess að segja aukatekið orð. 

En þótt maðurinn lifi fábreyttu og viðburðarsnauðu lífi hið ytra er innra líf hans þeim 

mun meira krassandi. Hversdagslegustu atburðir og samskipti verða honum efni í líflegar 

                                                 
15

 Héðan í frá verður einfaldlega vísað til þessarar aðalpersónu sem „mannsins“ og þess vandlega gætt að gera 

greinarmun á honum og öðrum mönnum sem kunna að koma við sögu í umfjölluninni. 
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ímyndanir og í þeim er hann sjaldnast þjakaður af óörygginu og framtaksleysinu sem 

einkennir hann annars. Í huganum á hann til dæmis í eldheitu ástarsambandi við Viktoríu, 

unga konu sem hann hitti eitt sinn í vikulegri heimsókn til Halls vinar síns. Þótt þau virðist 

ekki skiptast á einu orði þessa stuttu stund sem þau hittast víkur Viktoría ekki úr huga hans 

dagana á eftir og hann sér meðal annars fyrir sér að þau tvö eigi stefnumót, fari í ferðalög og 

að hann bjóði henni með á endurfundina við gömlu skólafélagana. Í huga hans verður sagan 

um samband þeirra að staðreynd sem hann bætir nýjum frásagnarlögum ofan á: Þegar hann 

kemur auga á eldri mann úti á götu er sá fljótlega orðinn að föður Viktoríu og þegar hann 

heyrir af tilviljun samtal tveggja Ameríkana sér hann fyrir sér að þeir eigi vingott við 

Viktoríu. Það eitt breytir mynd hans af henni og ekki er annað að sjá en að hann verði 

hálfpartinn afhuga henni í kjölfarið. Í tengslum við stuttmyndagerðina hittir hann aðra stúlku 

og ímyndar sér að hann eigi einnig ástarfund með henni en sé staðinn að verki af Viktoríu 

sem fyllist afbrýðisemi. Skilin milli ímyndunar og veruleika verða þannig sífellt óskýrari, 

ekki bara í huga mannsins sem hleður hverri frásögninni ofan á aðra heldur líka í huga 

lesandans sem þarf að hafa sig allan við til að gleyma ekki hvað hefur raunverulega gerst í 

sögunni og hvað hefur bara gerst í hugarheimi söguhetjunnar. Þegar ímyndanirnar hafa verið 

vinsaðar frá er ljóst að þeir örfáu atburðir sem mögulega hefðu getað orðið að risi í 

frásögninni – ferðin upp í Heiðmörk, hlutverkið í stuttmyndinni og endurfundir 

gagnfærðaskólaárgangsins – eiga sér aldrei stað. Eftir stendur fátækleg frásögn af manni sem 

gramsar í geymslunni sinni, kaupir eitt og annað smálegt og veltir fyrir sér hve lengi 

viðvörunarljós bíls geti logað áður en rafmagnið klárast af geyminum. 

Þetta er svo sannarlega „skrifleg lýsing á því sem gerist ekki“. En líkt og bókstafleg 

merking orðanna gefur til kynna eru þessar frásagnir, þessar sífelldu ímyndanir mannsins, 

samt sem áður hluti textans. Þótt þær myndi ekki hlekk í hinni eiginlegu atburðakeðju hafa 

þær verið settar fram og geta þar af leiðandi aldrei verið fullkomlega afturkallaðar. 

Þennan tvískinnung frásagna sem eru en um leið eru ekki má líka sjá í enda 

bókarinnar. Það er komið að ögurstundu í lífi mannsins, upp er runnið kvöldið þegar bæði 

tökur á stuttmyndinni og sjálfir endurfundirnir eiga að fara fram. Hann pantar leigubíl, óskar 

eftir að vera ekið í Hafnarstrætið þar sem kvikmyndatökurnar standa yfir en þegar á hólminn 

er komið leggur hann ekki í að fara út heldur biður bílstjórann að keyra áfram. Við tekur 

vægast sagt ómarkviss akstur um borgina þar sem maðurinn nefnir sífellt nýja áfangastaði, 

biður meðal annars um að vera ekið að heimili móður sinnar sem er með gesti í mat en hann 

fer ekki út þar frekar en annars staðar heldur tekur skyndiákvörðun um fara upp í Heiðmörk. 
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Hugsunum hans í leigubílnum er fylgt eftir fram að tvípunkti sem virkar eins og hengiflug 

milli raunveruleika og ímyndunar: 

 

Myndin af mömmu og gestum hennar í stofunni er ennþá í höfðinu á mér og ég reyni að 

ímynda mér, með því að loka augunum, að líkt og í bíómynd sé klippt á hana, hún hverfi og í 

staðinn taki önnur mjög ólík mynd við:
16

 

 

Það sem gerist eftir þennan tvípunkt er allt ímyndun og þeir óljósu atburðir sem greint 

er frá á lokasíðum Hvíldardaga gerast því ekki á veruleikasviði frásagnarinnar. Það sem 

maðurinn ímyndar sér er að hann yfirgefi leigubílinn við Maríuhelli í Heiðmörk og haldi inn 

í hann vopnaður vasaljósi.
17

 Eftir að þangað er komið bætir hann enn einu laginu við 

ímyndunina. Lokaorð Hvíldardaga eru: 

 

Ég beini ljósgeislanum innar í hellinn og fer að hugsa um hvernig væri að setjast niður á einn 

steininn, slökkva á vasaljósinu og horfa fram fyrir sig án þess að hugsa nokkurn skapaðan 

hlut. Síðan hægt og rólega – kannski á einni og hálfri mínútu eða tveimur – skilja við sjálfan 

sig; fyrst líkamann, svo það sem ég veit ekki hvað hægt er að kalla annað en sálina. Bara 

hverfa án þess að finna fyrir því eða hafa áhyggjur af því hvert maður fer. Ég sé bílstjórann 

fyrir mér í þægilegum miðstöðvarhitanum: á meðan gjaldmælirinn tifar, strýkur hann 

yfirvaraskeggið með þykkum vísifingrinum, hækkar kannski tónlistina og veit ekki hvort 

hann á að láta sig nokkru skipta hvort ég kem aftur eða ekki. (Hvíld, s. 191–192) 

 

Hugsunin um að hverfa er ímyndun innan ímyndunarinnar, hugsanir manns sem er 

ekkert annað en flöktandi ímynd í huga manns sem situr í leigubíl. Endir bókarinnar er sem 

sagt ekki endir hinnar eiginlegu atburðakeðju, henni lýkur þarna í leigubílnum á leiðinni upp 

í Heiðmörk. 

Í bókinni Postmodernist Fiction lýsir Brian McHale svona frásögnum sem sous rature 

eða yfirstrikuðum. Hugtakið hefur hann frá Derrida sem strikaði yfir ákveðin orð í texta 

sínum. „Bókstaflega ógild, en þó enn læsileg undir ógildingunni, halda þessi orð sous rature 

áfram að hafa virkni í orðræðunni jafnvel þótt þau séu á sama tíma útilokuð frá henni”.
18

 

Einmitt þannig verður að hugsa um ímyndanirnar í Hvíldardögum, þær hafa virkni í 

                                                 
16

 Bragi Ólafsson, Hvíldardagar, Reykjavík: Bjartur, 1999, s. 191. Héðan í frá verður notast við styttinguna 

Hvíld og blaðsíðutal innan sviga á eftir beinum tilvitnunum þegar vísað er í bókina. 
17

 Maríuhellir hefur raunar verið ofarlega í huga mannsins alla þessa viku sem bókin greinir frá og þá ævinlega 

í tengslum við þráhyggjukenndar hugsanir hans um mögulegan dauðdaga sinn og annarra. 
18

 McHale, Postmodernist Fiction, s. 100. „Physically canceled, yet still legible beneath the cancelation, these 

signs sous rature continue to function in the discourse even while they are excluded from it.“ 
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frásögninni jafnvel þótt þær séu ekki eiginlegur hluti af atburðakeðjunni. McHale segir að 

oft höfði þeir atburðir sem þurrkaðir eru út með þessum hætti til lægstu hvata lesenda og 

sæki efnivið sinn í bókmenntagreinar á borð við spennusögur, hryllingssögur, klám, 

melódrama eða farsa. Markmiðið sé að lokka lesandann til að gangast sögunni á hönd og 

vekja svo andúð hans þegar atburðinum er kippt fyrirvaralaust í burtu. Þannig skapist spenna 

milli hinnar þráðu nærveru atburðarins og hinnar fyrirlitnu fjarveru hans.
19

 Margar 

ímyndanir mannsins tengjast kvenfólki, gjarnan með kynferðislegum undirtóni, og hann 

hugsar stöðugt um óhugnalega dauðdaga eða slys. Sennilega væri of djúpt í árina tekið að 

kalla þetta klám eða hryllingssögur, jafnvel í innra lífi sínu skortir manninn dirfsku til að 

ganga svo langt. En í samhengi við tíðindaleysi frásagnarinnar hafa þessir atburðir svipuð 

áhrif og McHale lýsir. 

Samkvæmt McHale má túlka þessar yfirstrikuðu frásagnir á tvenna vegu. Annars 

vegar geta þær verið rammaðar inn sem væntingar, óskir eða minningar og tilheyra þá sviði 

persónanna en slíkt tengir McHale módernískum frásögnum.
20

 Áhrif þeirra segir hann að séu 

þekkingarfræðileg og að þær veki upp spurningar á borð við: „Hver er ég og hvernig á ég að 

túlka þessa veröld sem ég er hluti af?“
21

 Hins vegar geta yfirstrikanirnar verið af 

verufræðilegum toga og vakið upp spurningar á borð við „Í hvaða heimi er ég? Hvaða 

heimar eru til, hvernig eru þeir byggðir og hvað aðgreinir þá?“
22

 Í slíkum tilvikum þarf 

yfirstrikunin ekki að útiloka annan möguleikann, atburðirnir bæði gerast og gerast ekki.
23

 Þá 

er yfirstrikunin á sviði textans en slíkt tengir McHale póstmódernisma. Ef málin eru 

einfölduð má segja að með fyrrnefndu túlkuninni sé spurt um eðli heimsins og hvaða gildi líf 

mannsins hafi innan hans en í hinni síðarnefndu sé dregið í efa að hægt sé að gera skörp skil 

milli ímyndunar og veruleika. Kannski má segja að Hvíldardagar vegi salt þarna mitt á 

milli. Hinar yfirstrikuðu frásagnir eru óneitanlega rammaðar inn sem ímyndanir mannsins en 

þegar farið er ofan í frásagnarfræðileg einkenni verksins með hliðsjón af textatengslum og 

meintu raunsæi höfundar er ekki annað að sjá en að raunveruleikinn rifni örlítið á saumunum 

og glufan veki upp spurningar um mörk sannleika og lygi, veruleika og skáldskapar. 
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 Sama, s. 102. 
20

 Sama, s. 101. 
21

 Sama, s. 9. 
22

 Sama, s. 10. 
23

 Sama, s. 100. 
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II. 

Um lélega skáldskaparlist 

 

Eyður og endaleysur 

„Við göngum út frá því, að harmleikur sé eftirlíking athafnakeðju, sem myndar afmarkaða 

heild og hefur ákveðna stærð til að bera, því heild þarf ekki að vera stór. Heild er það sem 

hefur upphaf, miðju og endi“, sagði Aristóteles, guðfaðir frásagnarfræðinnar í riti sínu Um 

skáldskaparlistina sem hverfist um greiningu hans á harmleikjum.
24

 Lesendur Hvíldardaga 

sjá strax að þar er ekki allt eins og það á að vera. Endir bókarinnar er allur á floti eins og 

komið hefur fram og það er jafnvel erfitt að segja hvert upphafið sé. Í það minnsta er sama 

hvort maður lítur á ferðalagið upp í Heiðmörk, bilaða bílinn eða boðið á endurfundi 

gagnfræðaskólaárgangsins sem upphafið, þá virðist ekkert af því beinlínis leiða af sér aðra 

atburði en það er skilgreiningin á upphafi samkvæmt Aristótelesi.
25

 En vandræðum 

Hvíldardaga gagnvart reglum Aristótelesar er langt í frá lokið. Það er nefnilega ekki nóg til 

að saga teljist heild að „hún sé um einhvern einstakan mann, því mörg og óteljandi atvik 

geta hent einn mann, án þess að sum þeirra falli í nokkra heild. Þannig eru og athafnir eins 

manns margar, en engin samfelld atburðarkeðja verður úr þeim öllum.“
26

 Ekki aðeins er 

atburðakeðja Hvíldardaga sundurlaus þar sem strikað er yfir allt það markverðasta svo eftir 

stendur lítið annað en ólíkir atburðir sem henda einn mann. Nei, það er líka gjarnan svo að 

forsögu atburðanna skortir og eðlilega samfellu, þar sem eitt veldur óhjákvæmilega öðru, er 

því ekki að finna.  

Í grein sinni um lestrarferlið segir þýski bókmenntafræðingurinn Wolfgang Iser að í 

öllum skáldskap sé eitthvað ósagt, einhverjar eyður í frásögninni. 

 

Þessar eyður hafa mismunandi áhrif á ferli væntinga og endurlits, og þannig á heildarupplifun 

af mögulegum víddum skáldskaparins, því þær má fylla á ólíka vegu. Þess vegna felur hver 

texti í sér möguleika því sérhver lesandi mun fylla í eyðurnar með sínum eigin hætti og 

þannig útiloka ýmsa aðra kosti. Meðan á lestrinum stendur gerir hann upp við sig hvernig 

fylla skuli eyðurnar.
27

 

                                                 
24

 Aristóteles, Um skáldskaparlistina, þýð. Kristján Árnason, Reykjavík: Hið íslenzka bókmenntafélag, 1976, s. 

57. 
25

 Sama. 
26

 Sama, s. 58. 
27

 Iser, „The Reading Process“, s. 216. „These gaps have a different effect on the process of anticipation and 

retrospection, and thus on the ‘gestalt’ of the virtual dimensions, for they may be filled in different ways. For 
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Vandinn við Hvíldardaga er að lesandanum reynist sennilega erfitt að fylla í eyðurnar 

þannig að heildræn merking fáist í textann. 

Fyrsta eyðan sem lesandinn rekst á er í tengslum við þetta langa sumarfrí sem 

maðurinn hefur verið þvingaður til að taka. Opinbera skýringin á því er sú að hann hafi átt 

svo mikið uppsafnað frí inni. Þegar hann leiðir hugann að samtali sínu um þetta mál við 

yfirmanninn virðist hins vegar fleira hanga á spýtunni: 

 

Það var ekki fyrr en ég stóð upp úr stólnum að Völundur – eftir að hafa spurt mig um 

áhugamál mín og hvort ég væri ekki sáttur við allt á lagernum – sagði, eins og í 

framhjáhlaupi, að líklega væri best „í stöðunni“ að ég tæki mér þriggja mánaða sumarfrí, frá 

júní til ágústloka. 

Mér var satt að segja ekki kunnugt um neina „stöðu“ en fannst ég þó ekki vera í aðstöðu 

til að forvitnast um hvers eðlis hún væri. (Hvíld, s. 17) 

 

Lesandanum er ekki heldur kunnugt um neina stöðu og það má líka vel vera að það sé engin 

staða önnur en sú sem þegar hefur verið gefin upp, það er að segja of mikið uppsafnað frí. 

Það kemur svo sem fram víða annars staðar í bókinni að maðurinn á það til að taka öllu 

bókstaflega sem sagt er við hann og lesa merkingu þar sem engin er. En einhvern veginn er 

samt ekki alveg hægt að hrista af sér þá tilfinningu að eitthvað sé ósagt hér. 

Enn erfiðara er að koma heim og saman hvað leiðir til þess að skólasystur mannsins 

biðja hann um að taka þátt í skemmtiatriði með þeim á fyrirhuguðum endurfundum. Þær 

hafa ákveðið að endurskapa atvik sem átti sér raunverulega stað í kennslustofunni á 

gagnfræðaskólaárum þeirra þegar óöruggur afleysingakennari hafði verið fenginn til að sjá 

um bekkinn. Kennarinn hafði lítið gert annað en að svitna uppi við töfluna eða missa krítina 

í gólfið og steininn tekið úr þegar einn drengjanna hafði komið með klámblað í skólann og 

stillt því upp þannig að opnumyndin blasti við kennaranum þegar hann kom næst inn í 

stofuna. Bekkjarsystkinin fylgdust svo með hvernig hann barðist við að halda andlitinu með 

mynd af allsberri konu fyrir framan sig og virðast hafa skemmt sér vel yfir uppátækinu – að 

minnsta kosti nógu vel til að þykja vert að endurtaka atriðið tuttugu árum síðar. Flestir 

                                                                                                                                                      
this reason, one text is potential, for each individual reader will fill in the gaps in his own way, thereby 

excluding the various other possibilities; as he reads, he will make his own decision as to how the gap is to be 

filled.“ 



14 

 

lesendur eiga væntanlega erfitt með að skilja hvers vegna maðurinn hafi verið beðinn um að 

taka þátt í þessu og sjálfur virðist hann á sama máli: 

Á því augnabliki sem ég legg niður símtólið er eins og líkamshitinn hækki snögglega og ég 

fæ óþægilegan sting í magann. Ég geri mér grein fyrir því að ég hef látið gabba mig út í 

einhverja algera vitleysu. Hvernig stendur á því að þær hafa munað eftir mér – hvað þá 

dottið í hug að ég væri rétti maðurinn til að leika á sviði – er mér fyrirmunað að skilja. 

(Hvíld, s. 117) 

 

Það er ljóst af samhenginu að maðurinn hefur lítið sem ekkert þekkt þessar skólasystur sínar 

á gagnfræðaskólaárunum og ekki verið í neinu sambandi við þær á þeim tuttugu árum sem 

síðan eru liðin. Af atgervi hans og hegðun að dæma er hann svo sannarlega ekki efni í góðan 

leikara eða skemmtikraft. Mögulega væri þetta skiljanlegt ef hann ætti að leika kennarann 

unga og helsta skemmtunin af atriðinu fælist þá í að gera grín að manninum sjálfum.
28

 Það 

kemur hins vegar skýrt fram að ein af konunum, sú þeirra sem er bundin við hjólastól, hefur 

ákveðið að taka hlutverk kennarans að sér. Hér hljóta að vera einhverjar forsendur sem 

lesandanum er ekki kunnugt um. Kannski hafa konurnar hugsað sér að reyna að koma 

honum saman við eina þeirra, mögulega þá í hjólastólnum, en það liggur engu að síður ekki 

ljóst fyrir hvers vegna þær velja einmitt hann. Hvað gæti líka mögulega hafa fengið þær til 

að trúa því að hann væri gott mannsefni? 

Það atvik sem er þó erfiðast að bræða saman við atburðarásina er þegar maðurinn fær 

upphringingu frá íbúa við Ægissíðuna sem sakar hann um að hafa sparkað steini í nýja bílinn 

hans með þeim afleiðingum að rispa hafi myndast í lakkið. Það atvik átti sér raunverulega 

stað og lesandinn hefur þegar lesið um það frá sjónarhóli mannsins (Hvíld, s. 72). Skýringar 

bílaeigandans á því hvernig hann gat haft upp á manninum svona snögglega eru hins vegar 

ekki fullnægjandi: „[Bílaeigandinn], sem greinilega er talsvert niðri fyrir, segist kannast við 

mig, hann hafi séð mig á gangi fyrir framan húsið sitt áður og hafi komist að því hvað ég 

héti í gegnum kunningja sinn sem hann nafngreinir“ (Hvíld, s. 90). Að því er lesandinn best 

veit er söguhetjan uppburðalítill lagerstarfsmaður, svo að segja vinalaus og það kemur því 

eins og þruma úr heiðskíru lofti að menn geti nafngreint hann eftir það eitt að hafa séð hann 

                                                 
28

 Í rauninni má líta á skemmtiatriðið eins og smækkaða útgáfu af heildarfrásögn Hvíldardaga þar sem fylgst er 

með manni sem sem gerir lítið annað en að vandræðast með sjálfan sig fyrir framan aðra. Að atriðið virðist 

ekki hafa neinn almennilegan endi sem réttlæti að það hafi verið sett á svið eykur enn á þá tilfinningu. 
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úti á götu.
29

 Vitanlega gætu verið eðlilegar skýringar á þessu og að baki væri röð ótrúlegra 

tilviljana, en það er óhjákvæmilegt að leiða hugann að því hvort hér sé eitthvert 

orsakasamhengi sem lesandinn hafi ekki upplýsingar um. Er eitthvað við manninn sem gerir 

hann auðþekkjanlegan í útliti, einhver áberandi líkamslýti eða sýnilegar fatlanir? Það myndi 

útskýra hvers vegna bifreiðaeigandinn gat lýst manninum fyrir kunningja sínum með svona 

árangursríkum hætti og jafnvel gefa vísbendingu, þótt ekki sé hún smekkleg, um hvers 

vegna skólasystrunum gæti dottið í hug að para hann saman við vinkonuna í hjólastólnum. 

Getur kannski verið að hann hafi lent í einhverjum aðstæðum sem hafi komið nafni hans og 

mynd í fjölmiðla? Hefur hann ef til vill verið bendlaður við glæpsamlegt athæfi eða 

afhjúpaður á einhvern hátt? Það gæti þá útskýrt „stöðuna“ sem yfirmaðurinn nefndi þegar 

hann skikkaði manninn í frí. Svona má velta mögulegum skýringum endalaust fyrir sér en 

engin þeirra virðist þó ganga fullkomlega upp. 

Aðra gerð af eyðu má svo greina í kringum þráhyggjukenndar hugsanir mannsins um 

slys, óvænta dauðdaga og veröldina sem hættulegan stað. Hugsanirnar um að maður sé 

hvergi öruggur og að banaslys geti gerst fyrirvaralaust eru svo tíðar að það liggur við að 

skynja megi í þeim von í stað ótta; að maðurinn óski sér einskis heitar en að röð tilviljana 

klippi á merkingarsnautt líf hans. Margar af þessum hugsunum tengjast atburðum í 

Heiðmörk, sumum raunverulegum sem maðurinn hefur haft spurnir af, öðrum ímynduðum. Í 

ljósi þess að maðurinn hefur í hyggju að fara einmitt þangað velta kannski einhverjir 

lesendur fyrir sér hvort hann sé mögulega að ráðgera sjálfsmorð. Þegar veröldin byrjar að 

molna undan honum þarna í leigubílnum og hann biður um að vera ekið í Heiðmörk gæti 

hann haft eitthvað slíkt í huga. En þegar allt kemur til alls er það ekki maðurinn heldur 

frásögnin sem fer fram af hengiflugi tvípunktanna. Ímyndunina um atburðina í hellinum 

mætti vissulega túlka sem einhvers konar andlátslýsingu þar sem hann slekkur á vasaljósinu 

og talar um að skilja við sjálfan sig og hverfa, en sá texti er sous rature. Í staðinn verðum 

við vitni að eins konar sjálfsmorði textans sem klippir fyrirvaralaust á sitt líf áður en hann 

nær eðlilegum endalokum.  

                                                 
29

 Þetta er raunar ekki í eina skiptið sem sem ókunnugt fólk nafngreinir manninn úti á götu. Daginn eftir þegar 

hann er að sinna erindum í Grensáshverfinu rennir bíll upp að honum og maður í farþegasætinu skrúfar niður 

rúðuna og kallar hann Frans. „Ég sagðist ekki heita Frans og þegar ég kannaðist ekki heldur við að hafa verið í 

einhverjum ákveðnum skóla – sem ég man ekki hver var, það var eflaust einhver skóli í Garðabæ eða 

Kópavogi – rauk bíllinn af stað, án þess að maðurinn sem talaði við mig hefði tíma til að skrúfa upp rúðuna“ 

(Hvíld, s. 108). Hvort maðurinn er nauðalíkur einhverjum Frans, sem mögulega hefði valdið einhverjum hluta 

af vandræðunum ,er auðvitað ekki hægt að segja til um en það er ekki heldur hægt að útiloka algjörlega þann 

möguleika að maðurinn sé einmitt Frans – því ef það er eitthvað sem er orðið ljóst í hans fari þá er það að hann 

segir sjaldnast rétt frá. 
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Lesandinn neyðist til að sætta sig við að endanlegt samhengi fáist ekki, að eyðurnar 

gapi áfram tómar og mikilvægustu reglum Aristótelesar hafi ekki verið fylgt: „Af einföldum 

sögum og atburðarásum eru þær verstar, sem eru sundurlausar. En sundurlausar kalla ég 

sögur, þar sem atvikin fylgja ekki hvert öðru á sennilegan eða óhjákvæmilegan hátt. Slík 

leikrit eru samin af lélegum skáldum [...]“.
30

 Það er þó rétt að afskrifa Hvíldardaga ekki 

strax heldur leita enn dýpra á mið frásagnarfræðinnar og skoða hver gæti mögulega verið 

tilgangurinn með því að skrifa svona „lélegan“ skáldskap. 

 

Í hinni djöfullegu miðju 

Í bókinni Reading for the Plot fjallar bandaríski fræðimaðurinn Peter Brooks um gildi 

sögufléttunnar (e. plot) í skáldskap.
31

 Í stað þess að byggja kenningar sínar á hugmyndum 

formalismans sem lengi höfðu loðað við frásagnarfræðina snýr Brooks sér að sálgreiningu 

og leitar á náðir Sigmunds Freud. Greiningin gengur þó ekki út á að sálgreina höfunda, 

lesendur eða persónur skáldverka heldur yfirfærir hann sálræn ferli yfir á virkni textans til að 

draga fram þau öfl sem skapa innri spennu í honum: áráttu, þrá og viðnám. Umfjöllun um 

lesandann er einnig miðlæg í bókinni og Brooks líkir hlutverki hans við hlutverk 

sálgreinandans sem raðar saman ólíkum frásagnarbrotum og skapar merkingu úr þeim. Áður 

en hann snýr sér að Freud byrjar hann þó á að setja fram sína skilgreiningu á fléttu sem hann 

nálgast í gegnum fræðimenn úr ólíkum áttum, allt frá Aristótelesi, til rússneskra formalista, 

yfir í Paul Ricoeur. Það eru hins vegar túlkanir Brooks á verki Rolands Barthes S/Z sem eru 

einna athyglisverðastar í samhengi við Hvíldardaga. 

Líkt og margir aðrir fræðimenn byggir Barthes kenningar sínar um virkni frásagna á 

málvísindalegu módeli en er þó ekki undir jafnmiklum áhrifum strúktúralisma og ýmsir 

fyrirrennarar hans. Brooks telur að hugmyndina um fléttu megi helst nálgast í gegnum tvo 

lykla sem Barthes kallar atburðalykil og túlkunarlykil (fr. code proaïrètique og code 

hermèneutique). Atburðalykillinn snýr, samkvæmt útskýringu Brooks, „að rökvísi 

atburðanna, hvernig endalok þeirra megi rekja til upphafsins, hvernig þeir mynda keðju“.
32

 

Túlkunarlykilinn aftur á móti 

 

                                                 
30

 Aristóteles, Um skáldskaparlistina, s. 60–61. 
31

 Héðan í frá verður einfaldlega talað um fléttu. 
32

 Peter Brooks, Reading for the Plot: Design and Intention in Narrative, Cambridge og London: Harvard 

University Press, 2002, s. 18. „concerns the logic of actions, how their completion can be derived from their 

initiation, how they form sequences.“ 
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snýr frekar að þeim spurningum og svörum sem móta frásögn, vekja eftirvæntingu, gefa 

eitthvað í skyn, slá hlutum á frest, og leysa úr flækjum, sem verður til þess að það myndast 

„rými frestunar“ – rými eftirvæntingar –sem við vinnum okkur í gegnum í átt að því sem 

manni virðist, í klassískum frásögnum, vera sú afhjúpun merkingar sem á sér stað þegar 

frásögnin nær lokapunkti sínum.
33

 

 

Brooks nýtir sér þessi hugtök Barthes til að skilgreina fléttu og kemst að þeirri niðurstöðu að 

„[f]léttu mætti því sem best lýsa sem „yfirtöku“ túlkunarlykilsins á atburðalyklinum, þar 

sem hið fyrrnefnda mótar staka þætti hins síðarnefnda í stærri túlkanlegar heildir, og ræður 

þannig fram úr leik þeirra með merkingu og gildi.“
34

 Í þessari skilgreiningu finnur Brooks 

líka vísi að hlutverki lesandans. Með hliðsjón af eldri skrifum Barthes þar sem hann sagði að 

það sem knýi lesendur áfram væri la passion du sense eða merkingarástríðan, kemst hann 

að því að það sem drífi lesturinn áfram sé í raun leit lesandans að þessum mótandi 

endalokum frásagnarinnar sem að lestri loknum muni varpa ljósi á bæði byrjun og miðju 

textans.
35

 Það er vitundin um þessa ástríðufullu leit að merkingu sem Brooks þykir vanta í 

kenningar formalista og strúktúralista. Til þess að búa til víðtækara frásagnarfræðimódel 

sem taki einnig mið af lesandanum og ástríðufullri þrá hans leitar Brooks á náðir Freuds og 

eins umdeildasta verks hans, „Jenseits des Lustprinzips“ eða „Handan 

vellíðunarlögmálsins“. 

Í þeirri ritgerð fjallar Freud um tvær ólíkar hvatir, annars vegar vellíðunarlögmálið 

(þý. lustprinzip) sem hann hafði áður sett fram kenningu um, og svo dauðahvötina (þý. 

todestrieb).
36

 Brooks lýsir því hvernig Freud tengdi vellíðunarlögmálið goðsögunni um Eros 

sem stendur sem táknmynd, ekki aðeins kynhvatarinnar, heldur einnig sem afls sem 

sameinar einingar og skapar þannig sífellt stærri heildir.
37

 Dauðahvötin kom til síðar þegar 

Freud varð var við ýmsar áráttur sem virtust beinlínis vinna gegn vellíðunarlögmálinu. Þetta 

sá hann meðal annars í fort/da eða týndur/fundinn leik barnsins sem skiptist á að kasta 

                                                 
33

 Sama. „concerns rather the questions and answers that structure a story, their suspense, partial unveiling, 

temporary blockage, eventual resolution, with the resulting creation of a “dilatory space” – the space of 

suspense – which we work through toward what is felt to be, in classical narrative, the revelation of meaning 

that occurs when the narrative sentence reaches full predication.“ 
34

 Sama. „[p]lot, then, might best be thought of as an a “overcoding” of the proairetic by the hermeneutic, the 

latter structuring the discrete elements of the former into larger interpretive wholes, working out their play of 

meaning and significance.“ 
35

 Sama, s. 19. 
36

 Ég hef haft þýðingu Sigurjóns Björnssonar á „Handan vellíðunarlögmálsins“ til hliðsjónar við þýðingu á 

þessum hugtökum og öðrum sem runnin eru undan rifjum Freuds (Sigmund Freud, „Handan 

vellíðunarlögmálsins“, Ritgerðir: Sigmund Freud, þýð. Sigurjón Björnsson, Reykjavík: Hið íslenska 

bókmenntafélag, 2002, s. 81–147).  
37

 Sama, s. 37. 
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leikfangi frá sér og draga það til sín aftur og svo í óviðráðanlegri þörf sumra sjúklinga hans 

fyrir að endurtaka bælda atburði og viðhalda þeim þannig í nútíðinni í stað þess að umbreyta 

þeim í minningar fortíðar. Brooks bendir á að Freud hafi tengt þessa þörf hinu ókennilega 

(þý. das unheimliche) og líkt henni við að vera ofsóttur af djöfli.
38

 

Þessar endurtekningar eru einmitt miðlægar í frásagnarfræðilegri greiningu Brooks á 

„Handan vellíðunarlögmálsins“. Hann bendir á að þær sé að finna í öllum skáldskap, bæði 

vegna þess að það sé innbyggt í frásögnina að hún sé endurtekning á einhverju sem þegar 

hafi gerst en líka vegna þess að allt það sem færi okkur fram og til baka í textanum og geri 

það að verkum að við myndum tengingar milli ólíkra þátta hans séu í raun endurtekningar. 

Þess konar tengingar geta verið bæði meðvitaðar og ómeðvitaðar en byggjast á því að eyru, 

augu eða hugur lesandans tengja ákveðin atriði sem hann hefur áður numið í textanum við 

það sem hann les þá stundina. Í gegnum þessar tengingar er fléttan sjálf mótuð því atburður 

öðlast merkingu einmitt í gegnum endurtekninguna. Miðja textans – það sem Barthes kallaði 

„rými frestunar“ (fr. „un espace dilatoire“) – einkennist því af togstreitu frásagnarinnar við 

að leita til baka og færast áfram og tengist þannig hinu djöfullega þar sem endurtekningin 

rýfur eðlilega framrás.
39

 Freud taldi að endurtekningin kæmi á undan og væri frumstæðari en 

vellíðunarlögmálið þar sem hlutverk hennar væri að ljúka ákveðnum verkefnum áður en 

yfirráð vellíðunarlögmálsins gætu hafist.
40

 Ferlið kallaði hann „bindingu“ og lýsir Brooks 

því þannig að aðeins með endurtekningunni, öllum þessum ferðum aftur á bak og áfram í 

textanum, sjáum við hvaða þættir hans eiga saman, getum bundið þá saman í heild og 

skapað merkingu. Þótt ferlið valdi töf og fresti því að við upplifum tafarlausa vellíðan, 

tryggi það í raun að hin endanlega vellíðan útrásarinnar verði enn fullkomnari.
41

 

Næst lýsir Brooks umfjöllun Freuds um dauðahvötina. Niðurstaða Freuds er að allar 

lífverur séu í raun íhaldssamar því þær sækist eftir upprunaástandi sínu. Hann telur að það sé 

aðeins fyrir ytra áreiti sem þær neyðist til að takast á við breytingar en að grunnhvöt þeirra 

sé alltaf sú að reyna að ná fyrra markmiði jafnvel þótt það þurfi að velja nýja leið að því. 

Þetta leiðir Freud að þeirri niðurstöðu að markmið alls lífs sé dauði. Þótt þetta ytra áreiti 

valdi því að lífveran þurfi að fara krókaleið að markmiði sínu þá sé óskin sú að hún fái að 

deyja á sinn eigin hátt.
42

 

                                                 
38

 Sama, s. 97–99. 
39

 Sama, s. 99–100. 
40

 Sama, s. 100. 
41

 Sama, s. 101–102. 
42

 Sama, s. 102. 
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Þegar hér er komið sögu er Brooks tilbúinn til að setja saman nýtt 

frásagnarfræðimódel, byggt á þessum hugmyndum Freuds: 

 

Það sem er að störfum í textanum gegnum endurtekninguna er dauðahvötin, drifkrafturinn í 

átt til endalokanna. Handan og undir ægivaldi vellíðunarlögmálsins er grunnlína fléttunnar, 

grundvallar „hjartsláttur“ hennar, sem maður skynjar eða heyrir í gegnum endurtekningarnar 

sem færa okkur til baka í textanum. En um leið afbakar endurtekningin leit 

vellíðunarlögmálsins að útrásinni sem er annað afl sem knýr textann áfram. Hér höfum við 

því áhugaverðar aðstæður þar sem tvær grunnreglur sem báðar knýja áfram vinna hvor gegn 

annarri með þeim afleiðingum að það myndast afbakað svæði frestunar þar sem vellíðun 

fæst í gegnum seinkun í fullvissu þess að þetta sé – að hætti fornautnar? – nauðsynleg leið að 

hinum rétta endi.
43

 

 

Þráin sem stýrir textanum og lestrinum er því þráin eftir endanum. En það verður að vera 

réttur endir. Ógnin sem stafar af röngum endi, nokkurs konar skammhlaupi, lúrir þó yfirleitt 

einhvers staðar baka til í frásögninni, til dæmis grunur um að söguhetjan taki „ranga“ 

ákvörðun.
44

 Hinum rétta endi er líka ógnað af endaleysu, frásögn þar sem enginn endir fæst, 

en hættan sem Brooks telur stafa af slíku er ekki nærri jafn ofarlega í huga lesandans og sú 

sem stafar af röngum sögulokum.
45

 

Þegar hinum rétta enda er náð upplifir lesandinn hina endanlegu vellíðan sem hefur í 

för með sér útrás og hreinsun eins og Aristóteles gerði grein fyrir með hugtaki sínu kaþarsis. 

Kaþarsis veitir ekki einungis nautn heldur er hún manninum holl. Hreinsunin gegnir 

lykilhlutverki í geðlæknisfræðum og vísar til þess hugarléttis sem fæst í gegnum 

sálgreiningu.
46

  

Ef við berum það sem við höfum þegar sagt um Hvíldardaga saman við módel Brooks 

sjáum við að einhvers staðar á leiðinni frá upphafi til enda, þessara tveggja kyrrðarpunkta 

frásagnarinnar, fellur fléttan saman í miðjunni. Það sem við höfum áður kallað eyður getum 

                                                 
43

 Sama, s. 102–103. „What operates in the text through repetition is the death instinct, the drive toward the 

end. Beyond and under the domination of the pleasure principle is this baseline of plot, its basic “pulsation,” 

sensible or audible through the repetitions that take us back in the text. Yet repetition also retards the pleasure 

principle’s search for the gratification of discharge, which is another forward-moving drive of the text. We 

have a curious situation in which two principles of forward movement operate upon one another so as to create 

retarded, a dilatory space in which pleasure can come from postponement in the knowledge that this – in the 

manner of forepleasure? – is a necessary approach to the true end.“ 
44

 Sama, s. 103–104. 
45

 Sama, s. 109.  
46

 Kristján Árnason, „Inngangur“, í Aristóteles, Um skáldskaparlistina, Reykjavík: Hið íslenzka 

bókmenntafélag, 1976, s. 35. Aristóteles skilgreinir kaþarsis hvergi í riti sínu en þessi skýring Kristjáns 

Árnasonar fangar vel hinn almenna skilning sem lagður er í hugtakið. 
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við í raun líka kallað endurtekningar. Brooks skilgreininir endurtekningar sem allt sem færi 

okkur til baka í textanum og myndi þannig tengingar. Það er einmitt það sem atburður á borð 

við upphringinguna frá bílaeigandanum gerir. Við leitum til baka í textanum, blöðum aftur í 

kaflann þar sem sagt er frá atburðinum á Ægissíðunni til að rifja upp hvernig honum var lýst 

þar, hvort bíllinn hafi í raun rispast og hvort eitthvað hafi komið þar fram sem myndi skýra 

hvers vegna maðurinn fær þetta símtal. Eins og áður hefur verið nefnt gætu einhverjir 

lesendur jafnvel flutt sig enn lengra aftur í frásögninni og spurt sig hvort þessi atburður 

tengist mögulega hinum eyðunum. En okkur tekst aldrei að binda þessar endurtekningar 

saman í eina heild. Túlkunarlykillinn er brenglaður því það koma aldrei svör við 

spurningunum, tímabundu fyrirstöðunum er aldrei rutt úr vegi og hin endanlega afhjúpun á 

sér aldrei stað. Í Hvíldardögum erum við föst í rými frestunar, í hinni djöfullegu miðju, og 

komumst ekki burt. Hinn óljósi lokakafli, sem mætti þó túlka sem einhvers konar enda, er 

yfirstrikaður og því ekki merkingarbær. Það er ekki maðurinn sem deyr á lokasíðum 

Hvíldardaga, það er frásögnin sjálf sem er grafin lifandi djúpt ofan í Maríuhelli. 

En þarna í myrkviðum hellisins getum við kannski kveikt aftur á vasaljósinu og í 

skímunni frá því séð nýja fléttu, byggða upp af öðrum endurtekningum, taka á sig mynd. 

 

Frásögnin er bilaður bíll 

Við skulum bakka út úr hellinum, hverfa aftur á fyrstu blaðsíðu Hvíldardaga og skoða 

upphaf frásagnarinnar í ljósi kenninga Brooks. Það er í blábyrjuninni sem Eros tælir okkur 

til sín og þráin eftir endanum og merkingunni kviknar. Um erótík upphafsins segir Brooks: 

 

Þráin er alltaf til staðar í upphafi frásagnar, oft í mynd upphafsörvunar, oft komin á það stig 

að hreyfing er óhjákvæmileg, að gripið sé til aðgerða, að breytingar séu settar af stað. [...] 

Það væri án efa hægt að greina fyrstu efnisgrein flestra skáldsagna og komast að þeirri 

niðurstöðu að í öllum tilvikum mætti sjá þrána taka á sig mynd, hefja leit að viðfangi sínu, 

byrja að þróa drifkraft textans.
47

 

 

Við þurfum ekki annað en að líta á fyrstu setningu Hvíldardaga til að sjá þrenns konar 

áform taka á sig mynd: „Ég hef ákveðið að keyra upp í Heiðmörk þegar ég hef hlustað á 

                                                 
47

 Brooks, Reading for the Plot, s. 38. „Desire is always there at the start of a narrative, often in a state of initial 

arousal, often having reached a state of intensity such that movement must be created, action undertaken, 

change begun. [...] One could no doubt analyze the opening paragraph of most novels and emerge in each case 

with the image of a desire taking on shape, beginning to seek its objects, beginning to develop a textual 

energetics.“ 
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útvarpsspjall við gamlan skólafélaga minn, Vigni, sem ég hef hvorki séð né heyrt í fimmtán 

sextán ár en hitti væntanlega eftir viku í tvítugsafmæli gagnfræðaskólaárgangsins“ (Hvíld, s. 

5). Samkvæmt Brooks myndaðist ákveðin hefð fyrir því á 20. öld að þessi þrá sem setti 

atburðina af stað birtist sem metnaður söguhetjunnar. Metnaðurinn væri þar með ekki aðeins 

umfjöllunarefni verksins og það sem knýji hetjuna áfram heldur líka táknmynd fléttunnar og 

drifkrafts lesandans sem berst við að skapa merkingu. Það er auðvitað eilítið öfugsnúið að 

kalla fyrirætlanir um bíltúr upp í Heiðmörk, það að hlusta á útvarpsviðtal og að ætla 

mögulega að mæta í partý metnað en írónía er jú eitt helsta einkenni skáldskapar Braga 

Ólafssonar. Það er í öllu falli vel þess virði að líta nánar á þessi metnaðarfullu verkefni og 

skoða að minnsta kosti tvö þau fyrstu í ljósi kenninga Brooks. 

Ferðalög og hvers konar farartæki koma fyrir í öllum skáldsögum Braga og eru 

einskonar leiðarminni í höfundarverki hans. Í Hvíldardögum hverfist stór hluti 

frásagnarinnar um bílinn og ferðalagið upp í Heiðmörk en við vitum nú þegar hvernig fer 

fyrir þessum áformum. Það líða ekki nema um það bil 15 blaðsíður frá því sagan hefst og 

greint er frá fyrirhugaðri Heiðmerkurferð þangað til bíllinn drepur fyrirvaralaust á sér á 

miðri Hringbrautinni. Í kjölfarið fylgir, eins og áður sagði, heilmikið vafstur mannsins sem 

snýst þó ekki endilega um að koma Volvónum á verkstæði heldur kveikja á 

viðvörunarljósum og sækja í hann dót. Allt í allt fer maðurinn fimm ferðir til að vitja bílsins 

og þess á milli leiðir hann hugann gjarnan að honum eða atburðum honum tengdum. Bíllinn 

er því enn ein endurtekningin í frásögninni og ætti samkvæmt því að vera á einhvern hátt 

merkingarbær. Brooks og Freud koma okkur á sporið. Samkvæmt Brooks lýsti Freud 

gjarnan nokkurs konar sálrænum mótor eða gufuvél sem innri hvatir mannsins væru eins og 

eldsneyti fyrir. Vissar hliðstæður við þessa líkingu Freuds sér Brooks jafnframt í mörgum 

skáldsögum 19. og 20. aldarinnar þar sem metnaður söguhetja er gjarnan endurspeglaður í 

myndmáli véla og iðnaðar og nefnir sem dæmi prentvélarnar í skáldsögu Balzacs Illusions 

perdues.
48

 Bílvél getur því ekki aðeins verið táknmynd drifkrafts persónunnar heldur einnig 

frásagnarinnar sjálfrar. Texti sem hverfist um bilaðan bíl gefur þá aftur á móti til kynna að 

höfundur hans vilji meðvitað kippa vélum fléttunnar úr sambandi. Bíllinn verður þannig að 

svokölluðum myse en abyme eða frásagnarspegli.
49

 Lucien Dällenbach lýsir hugtakinu í bók 

sinni Le récit spéculaire þar sem hann segir að frásagnarspegill sé „hver sá þáttur sem 

                                                 
48

 Sama, s. 42–43. 
49

 Íslenska þýðingin frásagnarspegill er fengin frá Jóni Karli Helgasyni bókmenntafræðingi sem hefur meðal 

annars fjallað um kenningar Dällenbachs í grein sinni um skáldsöguna Eftir örstuttan leik eftir Elías Mar (Jón 

Karl Helgason, „Deiligaldur Elíasar“, Ritið 6, 3 (2006), s. 101–130, s. 107–108). 
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fólginn er í tilteknu verki sem líkist verkinu sem inniheldur hann“.
50

 Með því að líta í 

þennan spegil má gjarnan sjá endurvarp af formi verksins og merkingu þess. Bíllinn sem 

bilar og nær aldrei áfangastað er samkvæmt því endurvarp frásagnar sem ekki nær 

endapunkti.
51

 Þótt Peter Brooks hafi ekki lesið Hvíldardaga lýsir hann upplifun lesenda 

bókarinnar í raun mjög vel þegar hann segir að „við [...] búumst við því að ferðalög muni 

leiða eitthvert og að ferðalangarnir nái ekki aðeins takmarki sínu heldur muni reynsla þeirra 

á leiðinni vera uppspretta merkingar“.
52

 Og þegar þetta gengur ekki eftir er niðurstaðan sú að  

samband lesandans við söguhetjuna og skáldsöguna sjálfa hefur gengið í gegnum djúpstæðar 

breytingar. Lesandinn getur hvorki tengst þrá söguhetjunnar lengur, né getur hann lesið 

knúinn áfram af þeirri eftirvæntingu sem slík þrá skapar. Hin bindandi, sameinandi vinna 

Erosar virðist hafa stöðvast.
53

 

 

Hitt atriðið sem vert er að skoða í upphafssetningu bókarinnar er útvarpsviðtalið við 

gamla skólafélagann Vigni. Viðtalið virðist öðrum þræði fjalla um ferðalög Vignis en hann 

hefur meðal annars eytt nokkrum árum í að sigla um fjarlæg höf á skútu og klifið erfiða 

fjallstinda víða um heim. Það má því kalla Vigni táknmynd eins helsta þemans í bókinni, 

þess sem tengist landkönnun og einræðisherrum. Það er fyrst minnst á þetta efni í lok fyrsta 

kafla bókarinnar þegar maðurinn hugsar til Halls vinar síns: „Ég sé hann fyrir mér liggjandi í 

breiðu rúminu og þykk bók um einhvern landkönnuðinn eða einræðisherrann liggur opin á 

gamla bjórkassanum sem hann notar sem náttborð“ (Hvíld, s. 10). Í kjölfarið fylgja ótal 

vísanir í hvers konar landvinninga, ferðalög og samband við útlönd. Maðurinn er til dæmis 

                                                 
50

 Lucien Dällenbach, The Mirror in the Text, þýð. Jeremy Whitley, Chicago: The University of Chicago Press, 

1989, s. 8. „any aspect enclosed within a work that shows a similarity with the work that contains it.“ 
51

 Raunar eru speglanirnar mögulega fleiri því bíllinn ekki eina bilaða tækið sem kemur fyrir í Hvíldardögum, 

þar er að minnsta kosti minnst á eina bilaða handryksugu og náttlampa sem á það til að detta fyrirvaralaust út. 

Þess má líka geta að bilanir á rafmagni koma víðar fyrir í höfundarverki Braga. Í leikritinu Belgíska Kongó 

dúkka til dæmis tveir fúlskeggjaðir rafvirkjar upp til að laga rafmagnið í herbergi aðalpersónunnar Rósalindar á 

elliheimilinu. Ekki tekst þó betur til en svo að almyrkvað er í herberginu um stund. Það kallast á við stöðugar 

vísanir Rósalindar í andstæðurnar ljós og myrkur í samtali sínu við afkomendurna sem koma skömmu síðar í 

heimsókn. Í því tilviki vísar bilaða rafmagnið þó væntanlega ekki í frásögn án enda heldur frekar í alþekkt 

myndmál tengt andlegu atgervi: að vera/vera ekki í sambandi, að það kvikni á perunni og svo framvegis. Það 

kemur nefnilega í ljós að sú gamla er heldur betur með ljós í öllum gluggum meðan sonur hennar og 

sonarsonur fálma sig áfram í myrkri, bæði í eiginlegum og myndrænum skilningi (Bragi Ólafsson, Belgíska 

Kongó, birt í Skáldin og leikhúsið, Reykjavík: L.R. í Borgarleikhúsi, 2004). 
52

 Brooks, Reading for the Plot, s. 178. „we as readers expect that voyages will lead somewhere, and that the 

voyagers who are forth on them will make not only their goal but their experience along the way the source of 

significance.“ 
53

 Sama. „the reader’s relation to the protagonist, and to the novel itself, has also undergone a profound change. 

No longer can the reader espouse the protagonist’s desire, no longer can he read in the forward-moving 

expectation created by the force of that desire. The binding, totalizing work of Eros seems to have reached a 

halt.“ 
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sjálfur að lesa bók um kínverska leiðtogann Maó en hana hafði hann fengið að gjöf frá Halli 

sem virðist einkum hafa ánægju af lesefni í þessum dúr. Gripir sem fólk hefur eignast á 

ferðum erlendis koma ítrekað fyrir í textanum og póstkort berast utan úr heimi. Viktoría 

leggur stund á nám í Kanada og ber auk þess nafn sigurvegarans, nafn sem minnir manninn 

á lestarstöðina Victoria Station í London. Önnur mannvirki tengd ferðalögum koma einnig 

fyrir í textanum því ferðir mannsins um borgina (ímyndaðar og raunverulegar) leiða hann 

meðal annars á Umferðarmiðstöðina, Reykjavíkurflugvöll og Loftleiðahótelið þótt ekki leggi 

hann upp í ferðalag frá nokkrum þessara staða. Lesandinn rekst stöðugt á nýjar og nýjar 

endurtekningar á þessu þema, bæði í smáatriðum og veigameiri þáttum. Fremstur í flokki fer 

Vignir, hinn lífsreyndi og sigldi maður sem hefur svo að segja sigrað heiminn. Hann er allt 

það sem okkar maður er ekki: „Ég man í fljótu bragði ekki eftir að hafa unnið sigur á 

nokkrum hlut, ekki þannig lagað. Nema ef til vill á mömmu og systur minni í hinum og 

þessum spilum sem barn“ (Hvíld, s. 13). Hann hefur ekki heldur ferðast mikið, bara farið 

tvisvar til útlanda með móður sinni og systur og þegar hann lætur hugann reika að þeim 

ferðum virðast hugsanir um einstæðingsskap og einmanaleika ósjálfrátt fylgja í kjölfarið. 

Reynsluleysi hans af heiminum kristallast í landabréfabókinni sem hann veit að hann á 

einhvers staðar en reynist hafa sett niður í geymslu sem hann er búinn að týna lyklinum að. 

Veröldin er honum ekki bara sem lokuð bók – bókin er þar að auki læst ofan í kjallara. 

Það má vissulega líta á þessar endurteknu vísanir í landkönnun og sigra sem leið til að 

ítreka einstæðingsskap mannsins og einangrun. En það má líka segja að þær beri að sama 

brunni og bilaði bíllinn, nefnilega að þær endurspegli niðurbrot fléttunnar, því hinum 

kortlagða, skipulagða og sigraða heimi má líkja við vandlega fléttaða frásögn. Landakortið 

er svarið við þeim gátum sem jörðin býður upp á, það er hin endanlega afurð könnuðarins 

sem hefur rekið sig áfram eftir landinu, safnað saman upplýsingum og skapað merkingu. 

Einræðisherrarnir og sigurvegararnir eru táknmyndir metnaðar sem hefur kviknað og verið 

fylgt eftir þar til réttum endalokum, það er að segja endalokum sem eru í fullu samræmi við 

upphafspunktinn, var náð. Staða mannsins í þessu samhengi endurspeglar því bæði söguna 

sjálfa og hlutskipti lesenda hennar. Það rennir enn stoðum undir þá kenningu að Bragi 

Ólafsson sé ekki lélegt skáld þótt hann uppfylli fæstar af kröfum Aristótelesar heldur að það 

sé markmið hans að grafa undan fléttunni og að merking verksins sé ekki fólgin í 

atburðakeðjunni heldur einmitt uppbroti hennar. 

Við höfum sem sagt skilgreint hvar merkingu Hvíldardaga er að finna en ekki hver 

hún nákvæmlega er. Til þess að gera það þurfum við að skoða hvernig fjallað er um 
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möguleika tungumálsins í bókinni og kafa ofan í textatengsl hennar en þar hittum við ekki 

bara fyrir valdamikinn einræðisherra heldur förum við aftur niður í hellinn og höldum þar 

áfram samræðum okkar við forn-gríska heimspekinga. 

 

III. 

Milli skáldskapar og veruleika 

 

Táknið rofnar 

Eins og áður sagði er söguhetja Hvíldardaga sjálfmeðvituð í meira lagi og ein birtingarmynd 

þess er þráhyggja mannsins gagnvart tungumálinu, hvort hann hafi notað rétt orð í stopulum 

samskiptum sínum við aðra: 

 

Út úr þarnæsta bíl fyrir aftan mig stígur ungur maður [...] og hrópar til mín hvort bíllinn sé 

dauður. Ég hrópa til baka að hann sé „algerlega lamaður“ en sé strax eftir því; það hljómar ef 

til vill eins og ég hafi verið að leita að einhverju óvenjulegu orði yfir bilaðan bíl. Ég leiðrétti 

mig með því að giska á að kveikjan sé ónýt. (Hvíld, s. 20) 

 

Hann veltir sér líka mikið upp úr orðanotkun annarra og hugsar jafnvel um það hvort hann 

hefði sjálfur notað sömu orð. Ef til vill er hann svona upptekinn af merkingu orða vegna 

þess að misskilnings gætir mjög oft í samskiptum hans við aðra. Sérstaklega virðist 

maðurinn ófær um að skilja hvers kyns líkingmál og alvanaleg orðatiltæki í daglegu tali þar 

sem hann tekur öllu sem sagt er við hann bókstaflega. Þegar Böðvar hringir í hann til að 

boða hann í tökur á stuttmyndinni biður maðurinn hann að hringja aftur þar sem hann sé 

með gest hjá sér sem hann þurfi að kveðja (það er vitanlega helber lygi). Böðvar svarar að 

hann „hringi eftir fimm“ og maðurinn skilur það sem svo að hann ætli að hringja aftur í hann 

eftir klukkan fimm í eftirmiðdaginn og finnst ólíklegt að hann geti beðið við símann allan 

þann tíma. Það virðist koma honum á óvart þegar Böðvar hringir aftur að nokkrum mínútum 

liðnum.  

Versti misskilningurinn skapast hins vegar þegar erlend tungumál eru annars vegar – 

sem ætti auðvitað ekki að koma á óvart miðað við reynsluleysi mannsins af umheiminum. 

Þegar Böðvar segist til dæmis í öðru símtali þeirra hafa fengið lánaða Dollý fyrir tökurnar 

spyr maðurinn hver það sé og gerir greinilega ráð fyrir að um konu en ekki tækjabúnað sé að 

ræða. Vandræðalegasta augnablikið er þó þegar hann reynir sjálfur að bregða fyrir sig 
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útlensku. Það kemur nefnilega í ljós að hann hafði farið á ítölskunámskeið um það bil tíu 

árum áður og það situr aðeins eitt orð eftir í höfðinu á honum eftir það, gnocco. Hann man 

látbragð kennarans nákvæmlega þegar hann upplýsti nemendur með tilþrifum um að orðið 

þýddi annars vegar kúla á höfði og hins vegar brauðsnúður. Þetta rifjar hann upp með 

sjálfum sér þar sem hann er staddur í bakaríi og hefur komið auga á kræsingar í 

búðarborðinu sem hann sér í hendi sér að hljóti að vera einmitt brauðsnúðar. 

 

„Ég ætla að fá einn svona gnocco,“ segi ég og banka létt með vísifingri í glerið. 

Stúlkan virðist ekki hafa heyrt í mér og hváir. 

„Hvað kostar svona gnocco?“ 

„Hvað segirðu? Gnokkó?“ 

Ég banka aftur í glerið. 

„Hvað er það?“ spyr afgreiðslustúlkan. 

„Einn svona,“ segi ég og bendi á brauðsnúðana. „Eru þeir ekki nýbakaðir?“ 

„Kanelsnúðarnir?“ 

„Þið kallið þetta kanelsnúða?“ 

„Þetta eru kanelsnúðar,“ segir stúlkan og spyr hvort ég ætli bara að fá einn. 

„Nei annars,“ leiðrétti ég mig, „ég ætla að fá hérna einn ... Napóleonshatt.“ (Hvíld, s. 84–

85)
54

 

 

Á meðan stúlkan afgreiðir hann veltir hann fyrir sér hvað hafi farið úrskeiðis og hvort það sé 

möguleiki að gnocco hafi þýtt kjötsnúðar en ekki brauðsnúðar. Honum dettur jafnvel í hug 

að orðið kanelsnúður sé notað yfir brauðsnúða á heimili afgreiðslustúlkunnar. Engin 

orðabók vill hins vegar kannast við að ítalska orðið gnocco geti yfir höfuð þýtt brauðsnúður. 

Sem nafnorð vísar það til soðinna kartöflubolla eða pastaskelja og svo almennt til hvers 

konar hnausa eða kúlna. „Venire uno gnocco in testa“ þýðir vissulega að fá kúlu á höfuðið 

svo að því leyti hefur maðurinn rétt fyrir sér þótt sú þekking komi að litlu gagni þarna í 

bakaríinu. Hins vegar þýðir lýsingarorðið gnocco í óformlegu talmáli bjáni eða sá sem 

auðvelt er að blekkja. Með þær upplýsingar í huga er athyglisvert að skoða kápumynd 

Hvíldardaga eftir Einar Örn Benediktsson og velta fyrir sér mögulegum túlkunum á henni. 

Myndin er abstrakt teikning af mannshöfði þar sem langur handleggur virðist vaxa fram úr 

hárinu og vísifingur bendir á snúðslaga eyra. Það er ekki ólíklegt að veran á kápunni sé 

einmitt að gera hið alþjóðlega bjánatákn þar sem bent er með vísifingri á höfuðið við eyrað 
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 Það er auðvitað áhugavert í þessu samhengi að hann skipti meintum brauðsnúði út fyrir bakkelsi sem kennt 

er við hatt eins frægasta einræðisherra sögunnar. 
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og fingrinum snúið hring eftir hring í loftinu. Kannski þetta geti gefið okkur vísbendingu um 

hvernig misskilingur mannsins hafi getað orðið til. Mögulega hefur kennarinn á 

ítölskunámskeiðinu gert þessa hreyfingu þegar hann sagði nemendum frá því að orðið 

gnocco þýddi bjáni en hinn rúllandi fingur minnt manninn á snúð, táknin öll skolast til í 

höfðinu á honum og misskilningurinn um brauðsnúð orðið til. 

Hvernig sem stendur á þessum ruglingi í bakaríinu getum við fullyrt að hér hafi orðið 

rof milli táknmyndar og táknmiðs. Samkvæmt skilgreiningu svissneska málvísindamannsins 

Ferdinand de Saussure á tákninu er það samsett úr tveimur þáttum, táknmynd og táknmiði. 

Saussure notaði latneska orðið arbor eða tré sem dæmi. Með nokkrum einföldunum má 

segja að táknið sé samsett úr annars vegar hljóðunum sem mynda orðið arbor sem er þá 

táknmyndin og svo hins vegar hugmyndinni um tré sem framkallast fyrir sjónum 

einstaklingsins sem heyrir eða les orðið og við köllum táknmið.
55

 Samband táknmyndarinnar 

við táknmiðið er samkvæmt Saussure „tilefnislaust: það er að segja sambandið við 

merkinguna er handahófskennt og hefur í raun enga náttúrulega tengingu við hana“.
56

 Í raun 

er þetta samband táknmyndarinnar við raunveruleikann háð félagslegu samþykki, það byggir 

á hefð sem þróuð hefur verið yfir langan tíma.
57

 Þegar söguhetjan okkar ber hins vegar fram 

hljóðin sem mynda orðið gnocco og sér um leið fyrir sér eitthvað sem við vitum í gegnum 

samskipti hans við afgreiðslustúlkuna í bakaríinu að lítur út eins og hefðbundnir kanelsnúðar 

hefur orðið rof þarna á milli. Hin samfélagslega samþykkta táknmynd gnocco vísar ekki 

lengur í raunveruleikann. 

Frásagnarfræðikenningar hafa löngum verið byggðar á málvísindamódelum. Á sama 

hátt og setningafræðin hefur verið notuð til að endurspegla uppbyggingar sagna hefur 

skilgreining Saussures á tákninu orðið mikilvægur þáttur í kenningum um hvernig merking 

er sköpuð í texta. Í ljósi þess getum sagt að rofið samband táknmyndar og táknmiðs, líkt og 

það sem við verðum vitni að í bakaríinu, sé leið til að benda á að hin fléttaða frásögn 

endurspegli ekki alltaf veruleikann. Þótt frásagnir bjóði okkur upp á merkingarbæra heild 

með upphafi, miðju og endi er slíkt sjaldnast til staðar í lífinu sjálfu, þar gerast hlutir án 

ástæðu og án þess að leiða neitt annað af sér. Hvernig sem við reynum að raða atburðum 

sem henda okkur saman í heildstæðar keðjur getur slíkt aldrei gefið sanna mynd af 
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 Ferdinand de Saussure, „Nature of the linguistic sign“, þýð. Roy Harris, Modern Criticism and Theory: A 

Reader, ritstj. David Lodge, London: Longman, 1988, s. 10–14, s. 11. 
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 Sama, s. 13. „unmotivated: that is to say arbitrary in relation to its signification, with which it has no natural 

connexion in reality.“ 
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raunveruleikanum. Hér erum við þá farin að greina ástæður þess að bíllinn bilar í upphafi 

Heiðmerkurferðarinnar og vélar frásagnarinnar stöðvast. Bragi Ólafsson vill meðvitað rekja 

fléttuna upp af þeirri ástæðu að hann veit að veruleiki hennar er falskur. Það hefur ekki allt 

tilgang sem hendir okkur í lífinu, það miðar ekki allt að fullnægjandi endalokum sem 

réttlæta það sem hefur hent okkur og skapa merkingu úr því. Skáldskapurinn er 

sjónhverfing. Bragi neitar okkur um þetta ferðalag sem við áttum von á að fara í og skilur 

okkur eftir mitt í djöfullegu rými frestunar
 
af því að það er eini þáttur frásagnarinnar sem er 

nokkurn veginn laus við blekkingar. Afleiðingin er sú að veröldin „flöktir“, svo vitnað sé í 

Brian McHale, og hinar verufræðilegu efasemdir verksins blasa við.
58

 

Þessa grunnhugmynd Hvíldardaga sem við höfum nú skilgreint má dýpka til muna 

með því að skoða aðrar bókmenntir sem vísað er til í sögunni. Við byrjum á einræðisherra 

sem áformaði að skrifa sögu þjóðar sinnar í átt að hreinsandi endapunkti en var sjálfur svo 

fastur í viðjum skáldskaparins að tilraunir hans voru dæmdar til að mistakast. 

  

Formalínfylltar frásagnir 

Eins og áður sagði er maðurinn að lesa bók um Maó Zedong, fyrrverandi formann kínverska 

kommúnistaflokksins, þessa viku sem Hvíldardagar greina frá í lífi hans. Þótt bókin sé 

vissulega ekki í forgrunni frásagnarinnar er vísað til hennar reglulega og maðurinn á það 

jafnvel til að bera sig saman við söguhetju hennar. Bókin er aldrei nafngreind í textanum en 

það kemur fram að hún sé eftir einkalækni Maós, dr. Li Zhisui. Sú bók er til í raun og veru 

og heitir í enskri þýðingu The Private Life of Chairman Mao.
59

 

Eins og titillinn gefur til kynna veitir hún fágæta innsýn inn í einkalíf eins valdamesta 

manns sögunnar, manns sem hugðist reisa fyrirmyndarríki byggt á hugsjónum 

kommúnismans, nútímavætt samfélag þar sem allir væru jafnir. Án þess að festa okkur um 

of í pólitík eða skilgreiningum á kommúnisma getum við sagt að undir stjórn Maós hafi 

verið gerð tilraun til að flétta sögu Kína í átt að fyrirfram ákveðnum endapunkti. Í dag vitum 

við að líkt og í hvaða vel skrifuðu frásögn sem er voru ýmsir atburðir réttlættir í ljósi þessa 

endapunkts, tilgangurinn helgaði einfaldlega meðalið. Félli eitthvað ekki inn í þennan 

mótaða söguþráð var einfaldlega slegið striki yfir það til að ógna ekki heildinni. 

Aðalpersónan í þessari frásögn var auðvitað Maó Zedong sem gegndi jafnframt 
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lykilhlutverki í merkingarsköpuninni. Almenningur trúði honum – trúði á hann – allt þar til 

raddirnar sem sögðu aðra sögu, sögu um að ekki væri allt sem sýndist í Kína, urðu nógu 

háværar til að ekki væri hægt að leiða þær hjá sér lengur. Dr. Li var ein af þeim röddum því í 

frásögn hans var dregin upp mynd af formanninum sem gekk þvert á þá sem haldið var á 

lofti í valdatíð hans. Í stað hins milda og landsföðurlega leiðtoga er sá maður sem dr. Li lýsir 

kaldur, sérvitur og siðlaus. Og voðaverk hans voru augljóslega ekki í þágu framfara þótt þau 

hafi verið framin í nafni þeirra. Táknmyndin Maó missti einfaldlega táknmið sitt og hið nýja 

Kína reyndist ekki endurspegla raunveruleika fólksins að neinu leyti. 

Í bók læknisins eru ótal frásagnir sem lýsa þeirri firringu sem viðgekkst í valdatíð 

Maós. Í mörgum þeirra kemur fram að kínverskt samfélag varð í raun að einu allsherjar 

leikhúsi þar sem falskur veruleiki var sviðsettur. Í því leikhúsi var Maó ekki bara 

leikhússtjóri heldur líka einn af áhorfendum. Í bók Dr. Lis eru margar lýsingar á þessari 

sviðsetningu veruleikans, ekki síst frá árdögum iðnbyltingarinnar sem yfirleitt er kölluð 

Stóra stökkið framávið. Þá ferðaðist Maó um landið til að sjá með eigin augum hvernig 

áætlunum um stálbræðslu og landbúnað væri framfylgt. Hvorki hann né fylgdarmenn hans 

urðu fyrir vonbrigðum með það sem blasti við út um lestargluggana. Líflegar, ungar stúlkur 

unnu af kappi á stórum og ræktarlegum hrísgrjónaökrum og meðfram teinunum stóðu 

stálbræðsluofnarnir í röðum, allt í kring ungir og hraustir karlmenn sem kyntu elda og báru 

að hráefni til framleiðslunnar. Dr. Li dáðist að umskiptunum í kínverskum sveitum en fannst 

jafnframt ótrúlegt hversu hratt þau höfðu orðið. 

 

Kvöld eitt um borð í lestinni reyndi Lin Ke að útskýra málin fyrir mér. [...] Lin Ke sagði að 

það sem við sæjum út um gluggana okkar væri sviðsett, risastór kínversk ópera í mörgum 

þáttum, flutt á landsvísu sérstaklega fyrir Maó. Ritarar flokksins höfðu séð til þess að 

bræðsluofnar væru reistir alls staðar þar sem lestin fór um og teygðu sig út yfir tíu li á hvora 

hlið, konurnar voru í litríkum fatnaði í rauðu og grænu því þeim hefði verið skipað að klæða 

sig þannig. Í Hubei hafði flokksritarinn Wang Renzhong skipað að hrísgrjónaplöntur væru 

fluttar frá fjarlægum ökrum og gróðursettar þar sem Maó færi um til að gefa til kynna að 

uppskeran yrði ríkuleg. Hrísinu var plantað svo þétt að rafknúnar viftur höfðu verið settar 

upp allt í kringum akrana til að halda loftinu á hreyfingu svo plönturnar rotnuðu ekki. Allt 

Kína var svið, allt fólkið leikarar í skrautsýningu fyrir Maó.
60
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Í Hvíldardögum er að vísu aldrei minnst á þessa þætti frásagnar Dr. Lis. Í eina skiptið sem 

maðurinn vísar beint í atburði bókarinnar er það til að segja frá því þegar Maó gengur út eftir 

annan þátt á sýningu ballettsins Svanavatnsins í Sovétríkjunum (Hvíld, s. 102). Honum 

finnst þessi tilgerðarlegi dans á tágómunum óþægilegur á að horfa (og þar er maðurinn 

sammála honum) sem er merkilegt í ljósi allrar þeirrar tilgerðar og skrautsýninga sem hann 

umbar á ýmsum öðrum sviðum.
61

 

Maó er ekki einu sinni undanskilinn veruleikafirringunni eftir dauðdaga sinn – enda 

fátt eins mikilvægt og að endir frásagnarinnar sé í samræmi við heildina. Skömmu eftir 

andlát formannsins í september 1976 fékk dr. Li þau skilaboð frá forsætisnefndinni að 

varðveita bæri lík hans um alla ókomna tíð. Í Kína voru þá engar þekktar aðferðir til þess að 

varðveita líkamsleifar svo lengi en forsætisnefndin var óhagganlegt í ákvörðun sinni og dr. 

Li og undirmenn hans hófu örvæntingarfulla leit að lausnum. Úr varð að reyna lítt 

rannsakaða aðferð þar sem sprauta átti gríðarlegu magni af formalíni inn í líkið innan 

nokkurra tíma frá andláti. 

 

Niðurstaðan var herfileg. Andlit Maós var þrútið, hnöttótt eins og bolti, og háls hans var 

orðinn jafnbreiður og höfuð hans. Húðin glansaði og formalínið seytlaði úr svitaholum hans 

eins og sviti. Eyrun voru líka bólgin og stóðu út frá höfði hans í hornréttum vinkli. Líkið var 

algjörlega afmyndað.
62

 

 

Það var að sjálfsögðu ekki hægt að varðveita líkið í svona afkskræmdri mynd svo ákveðið 

var að hópur manna nuddaði andlit og háls Maós og reyndi þannig að flytja hluta vökvans 

niður í þann hluta líkamans sem yrði hulinn klæðnaði. Í marga klukkutíma var formaðurinn 

mótaður eins og leirklumpur og svo mikið gekk á að húðin rifnaði af á annarri kinninni og 

                                                                                                                                                      
far-away fields and transplant them along Mao’s route, to give the impression of a wildly abundant crop. The 

rice was planted so closely together that electric fans had to be set up around the fields to circulate air in order 

to prevent the plants from rotting. All of China was a stage, all the people performers in an extravaganza for 

Mao.“ 
61

 Í Hvíldardögum eiga hjákátlegar skrautsýningar sér svo enn eina birtingarmyndina í samtali tveggja kvenna 

sem maðurinn hlustar á í strætisvagni. Önnur segir hinni frá væntanlegri ferð fjölskyldunnar til Kanaríeyja þar 

sem börnin hlakki til að fara á þekkta páfagaukasýningu þar sem fuglarnir renni sér meðal annars niður 

rennibrautir á öðrum fæti á skautum og á móti þeim tækju einhvers konar apakettir. Hinni líst alls ekki vel á 

þetta og bendir á að sýningin geti varla verið í samræmi við reglur um dýrahald norðar í Evrópu, það væri illa 

farið með dýr að neyða þau til að gera kúnstir sem jafnvel mannfólkið réði ekki við (Hvíld, s. 110–111). 
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þurfti þykkt lag af andlitsfarða til að hylja sárið. Eftir margra klukkutíma aðgerðir leit Maó 

að lokum betur út í framan en líkami hans var þá að vísu orðinn svo útblásinn að spretta 

þurfti klæðnaði hans upp að aftan. Í þessu ástandi var líkið lagt til hvílu í glerkistu sem síðar 

var reist íburðarmikið grafhýsi utan um og þar getur almenningur enn í dag virt 

einræðisherrann fyrir sér. 

Örvæntingarfullar tilraunir læknateymisins til að varðveita og endurskapa Maó í þeirri 

mynd sem fólkið þekkti hann eru ekki bara til marks um þau ógnaröfl sem eru við völd í 

einræðisríkjum, þær eru líka vitnisburður um þörf okkar fyrir fléttaðar frásagnir. Því 

formalíninu var ekki aðeins ætlað að veita dauðanum ásýnd lífs, heldur átti það að viðhalda 

tákninu Maó og þannig halda frásögninni um hann og verk hans lifandi. Á sama hátt er 

fléttan formalínið sem við fyllum hversdaginn með til að veita honum ásýnd lífs. Með því að 

setja veruleikann í búning frásagnar þurfum við ekki að horfast í augu við hve innantómur 

og merkingarsnauður hann í raun og veru er. Það er þetta sem maðurinn gerir í 

Hvíldardögum. Hann vill lifa eftir lögmálum hinnar klassísku skáldsögu þar sem maður og 

kona unnast, þar sem þeir sem hefta framgang hetjunnar fá makleg málagjöld
63

 og þar sem 

endirinn varpar ljósi á lífið fram að því, ef ekki með hjartnæmum lokakafla þá að minnsta 

kosti með harmrænum örlögum. Hann er stöðugt að móta eigið líf að einhverjum 

fyrirframgefnum söguþræði. Höfundurinn, Bragi Ólafsson, er aftur á móti að skrifa aðra 

frásögn. Hans verk miðar að því sem Brooks kallar „„að afhjúpa aðferðina“ sem í þessu 

tilviki er sú aðferð að flétta sögu, þörfin fyrir upphaf, miðju og endi sem afhjúpunin sýnir að 

sé í senn nauðsynleg og tilviljanakennd“.
64

 Með því að leysa fléttuna upp minnir Bragi 

okkur á hve svikull skáldskapurinn er, hve ótrúr veruleikanum, en um leið er fjallað um 

manninn – og hér er ekki aðeins átt við söguhetju Hvíldardaga heldur mannlegt eðli – þörf 

hans fyrir merkingu og tilhneigingu hans til að horfast ekki í augu við staðreyndir heldur 

halda áfram að formalínfylla veruleikann. 

Þetta mannlega eðli er ekki síður til umfjöllunar í annarri skáldsögu sem vísað er til í 

Hvíldardögum. Sú bók hefur reyndar ekki eins áberandi stöðu og sú um Maó en það má 

samt segja að hún liggi til grundvallar allri frásögninni, ekki síst endinum. 
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 Eitt sinn ímyndar maðurinn sér að Vignir sé látinn og að haldin sé ræða um hann á endurfundum 

gagnfræðaskólaárgangsins og hans í kjölfarið minnst með tveggja mínútna þögn (Hvíld, s. 51). Í frásögninni 

sem maðurinn spinnur í sífellu fyrir sjálfan sig þarf hann ekki að lúta í lægra haldi fyrir þessum helsta 

keppinauti sínum heldur getur hann einfaldlega tekið hann af lífi. 
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 Brooks, Reading for the Plot, s. 82. „„laying bare of the device,“ which here would be the very device of 

plotting, the need for beginning, middle and end, which in the laying bare would be shown to be both 

necessary and arbitrary“ 
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Flöktandi skuggamyndir á vegg 

Á hinu stefnulausa ferðalagi mannsins í leigubílnum sem sagt er frá á síðustu blaðsíðum 

bókarinnar lætur hann meðal annars aka sér að bókabúð á Hlemmi. Hann ætlar að kaupa þar 

klámblaðið sem nota á í skemmtiatriðinu um kvöldið en ábyrgðina á að skaffa það höfðu 

skólasysturnar lagt á hans herðar. Búðin er vitanlega harðlæst og lokuð svona á 

laugardagskvöldi en bílstjórinn rennir engu að síður upp að henni. 

 

Þegar bílstjórinn leggur bílnum uppi á gangstéttinni við búðina – hann virðist ekki enn hafa 

áttað sig á því að hún er lokuð – sé ég tvo menn og konu standa við dyrnar á 

strætisvagnastöðinni, öll áberandi drukkin, og það rifjast upp fyrir mér íslensk skáldsaga sem 

ég fékk á bókasafninu fyrir mörgum árum og sagði frá fráskildum manni sem einhverra hluta 

vegna eyddi nokkrum dögum á Hlemmi. Ég man að steingrá bókarkápan sýndi mann á 

hlaupum. (Hvíld, s. 183–184) 

 

Skáldsagan sem um ræðir er án efa Hjartað býr enn í helli sínum eftir Guðberg Bergsson og 

hún á vissulega eitt og annað sameiginlegt með Hvíldardögum. Í verki Guðbergs er sagt frá 

sólarhring í lífi ónafngreinds manns sem er á hálfgerðum hrakhólum eftir skilnað.
65

 Hann 

eigrar um borgina í fremur annarlegu andlegu ástandi, lætur hugann reika á meðan og virðist 

ekki alltaf geta greint milli ímyndunar og veruleika. Þetta hljómar nokkuð kunnuglega fyrir 

lesendur Hvíldardaga. Öfugt við innhverfa og hægláta örvæntingu Hvíldardagamannsins er 

persónan sem Guðbergur skrifar um hins vegar ofsafenginn í sinni hugsun og stundum 

framkomu. Þörf hans fyrir að finna merkingu í tilverunni er knýjandi og leit hans að sjálfum 

sér á köflum hálfsturluð. Söguhetja bókar Braga virðist aftur á móti helst af öllu vilja týna 

sjálfum sér fyrir fullt og allt. En hvorki í líkindum þessara bóka á yfirborðinu né í muni 

þeirra á efnistökum og stíl er hægt að finna nægilega góða ástæðu fyrir því að önnur vísi í 

hina. Við verðum að leita á önnur mið eftir skýringum á því. 

Þremur árum eftir að Hjartað býr enn í helli sínum kom út sendi Guðbergur frá sér 

skáldsöguna Leitin að landinu fagra. Að því tilefni tók Tómas R. Einarsson viðtal við hann 

sem birtist í Þjóðviljanum. Í viðtalinu ræðir Guðbergur meðal annars um lútherskt eðli, 

sósíalisma og útópíur en síðan víkja þeir Tómas talinu að skorti á heimspekilegri hugsun á 
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 Frásögnin er í 3. persónu og söguhetjan einfaldlega kölluð „maðurinn“. Skáldsögur Braga og Guðbergs eiga 

þó ekki bara nafnleysi aðalsöguhetjunnar sameiginlegt heldur kemur sama kvennafn fyrir í þeim báðum. 

Fyrrverandi eiginkona mannsins í Hjartanu heitir Dóra og öldruð frænka Hvíldardagamannsins, sem hann 

hyggst upphaflega bjóða með sér í bíltúrinn í Heiðmörk, ber það nafn líka. 
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Íslandi og áhrifum þess á bókmenntir.
66

 Guðbergur telur að það hafi orðið klofningur í 

hugarfari rithöfunda sem rýni í samfélagið með skáldskap sínum, þeir séu ekki eins 

þjóðfélagslega þenkjandi og áður. Afleiðingin sé sú að lesandinn hafi farið á mis við 

tækifæri til að þroskast sjálfstætt, hann sé ekki frjáls í hugsun heldur vilji láta mata sig á 

einhverju sem búið sé að skilgreina fyrir hann: 

 

En íslenskir lesendur vilja fá þessa svonefndu leiðsögn, þeir vilja fara inn í einhvers konar 

vímu. Vilja að list sé einhvers konar vímugjafi. Þörfin fyrir vímuna er ansi mikil, en ég held 

að höfundar eigi ekki að leiða manninn inn í vímu. Ég held að höfundar eigi fremur að leiða 

manninn til fundar við sjálfan sig. Ef menn vilja fá vímu geta þeir farið í kirkju, í stjórnmál, 

eiturlyf, áfengi og annað þvíumlíkt. Það er miklu meiri og hreinni víma en sú sem listirnar 

geta veitt þeim með viti sínu.
67

 

 

Þessi víma lesandans sem Guðbergur vill uppræta er sennilega náskyld þörf lesandans fyrir 

fléttaða frásögn, formaða eftir skapalóni sem hann þekkir, þar sem merkingin er lögð upp í 

hendurnar á honum fyrirhafnarlítið. Við viljum ekki horfast í augu við sjálf okkur og 

raunveruleikann, við viljum vímu. 

Hafi Bragi í skáldsögu sinni fetað að einhverju leyti í spor Guðbergs gengur sá 

síðarnefndi sömu slóð og troðin var mörgum öldum áður af enn öðrum höfundi, nefnilega 

forn-gríska heimspekingnum Platon. Í verki sínu Ríkinu leggur Platon frásögnina í munn 

Sókratesar sem fjallar um réttlætið og dregur meðal annars upp mynd af fyrirmyndarríki 

grundvölluðu á heimspekilegri hugsun. Platon er einn þeirra heimspekinga sem hafa haft 

hvað mest áhrif á menningu okkar. Margar kenninga hans úr Ríkinu lifa góðu lífi enn í dag 

og taka stöðugt á sig nýjar myndir. Ein þeirra er útlistuð með svokallaðri hellislíkingu. Hún 

kemur fyrir í upphafi sjöundu bókar Ríkisins og þar lýsir Sókrates fyrir viðmælanda sínum, 

Glákoni, mönnum sem hefur frá barnæsku verið haldið föngnum í neðanjarðarhelli. Þeir eru 

hlekkjaðir þannig að þeir geta aðeins horft á vegginn á móti hellismunanum en birtu fá þeir 

frá eldi sem logar fyrir aftan þá og ofan. Milli mannanna og eldsins er upphækkaður vegur 

og meðfram honum lágur veggur. Eftir veginum ganga menn og bera alls kyns tól og 
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 Í umfjöllun sinni um útópíuna bendir Guðbergur meðal annars á að til þess að næra útópíuna sé nauðsynlegt 

að hrinda gömlum goðum af stalli. Hann segir: „Í Kína er búið að ýta gömlu köllunum af stalli, þessum gömlu 

köllum sem voru við völd og maður sá í kvikmyndum með litlu stelpurnar fyrir aftan sig og þær stýrðu þeim 

svona til og frá. Nú er búið að hrinda þeim köllum af stalli“ (Tómas R. Einarsson, „Íslendingar losna ekki við 

lútherskuna“, viðtal við Guðberg Bergsson, Þjóðviljinn, 20. október 1985, s. 10–11, s. 10). Það má því segja að 

í þessu viðtali mætist þau þrjú verk sem fjallað hefur verið um á síðustu síðum, bækur Braga, Guðbergs og Dr. 

Lis. 
67

 Sama, s. 11. 
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líkneski þannig að þau skagi upp fyrir brúnina og skuggar þeirra falli á vegginn sem 

fangarnir stara á. Fangarnir sjá því aldrei hlutina eða aðra samfanga, aðeins flöktandi 

skuggamyndir sem þeir halda að séu veruleikinn sjálfur. Til dægrastyttingar keppa þeir í 

hver sé gleggstur á skuggana, muni best hver komi vanalega fyrstur, hver síðastur og hverjir 

fylgist að og geti þannig best giskað á hver sé næstur. Sigurvegararnir í þessum leik eru 

heiðraðir og verðlaunaðir. 

Í kjölfar þessarar lýsingar veltir Sókrates fyrir sér hvað myndi gerast ef einum 

fanganna tækist að losna úr hlekkjunum og skoða innviði hellisins. Í fyrstu myndi hann neita 

að trúa því að hlutirnir sem bornir væru fram og aftur eftir veginum væru raunverulegri en 

skuggamyndirnar sem hann þekkti svo vel og hann myndi þar að auki verkja í augun af 

birtunni. Ef hann væri svo dreginn alla leið út úr hellinum yrði hann í upphafi blindur vegna 

sólarljóssins en smátt og smátt myndi hann grilla í umhverfið, fyrst sem spegilmyndir á vatni 

en síðar gæti hann litið upp og horft í kringum sig á það sem fyrir augu bæri. Að lokum 

hefðu augu hans aðlagast svo vel að hann gæti horft á himininn, tunglið, stjörnurnar og 

jafnvel sólina sjálfa. Þá skildi hann að það væri hún sem ríkti yfir öllu lífi á jörðinni og hefði 

með einum eða öðrum hætti kallað fram þær myndir sem hann og félagar hans sæju á 

hellisveggnum. Hann myndi þá endanlega átta sig á hversu fjarri veruleikanum lífið í 

hellinum væri, hve fölsk sýningin á veggnum, og myndi vorkenna samföngum sínum að lifa 

í þvílíkri fávisku.
68

 Sókrates segir ennfremur við Glákon: 

 

Hugleiddu líka það sem nú skal greint, sagði ég. Ef þessi maður færi nú aftur niður og settist 

á sinn gamla stað, myndu augu hans ekki fyllast af myrkri þar sem hann er nýkominn ofan úr 

sólskininu? 

Áreiðanlega, svaraði hann. 

Segjum nú að hann ætti aftur að fara að keppa við þessa lífstíðarfanga í að greina 

skuggana meðan hann er enn sjóndapur og ekki búinn að venjast myrkrinu, og að það taki 

hann talsverðan tíma að venjast því. Myndu hinir fangarnir þá ekki hlæja að honum og segja 

að hann hafi farið upp og komið sjónskertur til baka, og að ekki sé ómaksins vert að reyna að 

komast upp? Og ef þeir gætu með einhverju móti náð taki á þeim sem reyndi að leysa þá og 

leiða þá upp og drepið hann, myndu þeir þá ekki gera það?
69
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 Platon, Ríkið 2. bindi, þýð. Eyjólfur Kjalar Emilsson, ritstj. Björn Þorsteinsson og Ólafur Páll Jónsson, 

Reykjavík: Hið íslenzka bókmenntafélag, 2009, s. 157–162. Í sólarlíkingunni svokölluðu sem Platon setur fram 

í lok sjöttu bókar er sólarljósinu beinlínis líkt við sannleikann. 
69

 Sama, s. 162. 
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Maðurinn sem komst upp í sólarljósið, fann sannleikann og reyndi í kjölfarið að sannfæra 

samfanga sína um veruleikann er heimspekingur í huga Sókratesar. En í huga Guðbergs er 

hann mögulega rithöfundur.
70

 Hellir Platons opnast nefnilega í bók hans: 

 

Eftir að nokkrar klukkustundir hefðu drattast áfram yrði um stund kominn dagur sem opnaði 

hellisopið svo að í hellinum sæist fólkið sveima, langt inn í honum líkt og lifandi skuggar 

sem áttu frummynd sína og hugarfar leynt og grafið í öðrum tíma, á öðru sviði, langt aftur í 

forneskju og þess vegna æddi það um, einmana, ruglað og sjálfu sér verst. Skammdegið 

ríkti.
71

 

 

Þótt söguhetja Guðbergs vilji sitja sem fastast í hellinum hefur að minnsta kosti einn aðili 

sem verður á vegi hans þennan sólarhring sloppið þaðan og boðar birtu sannleikans. Í 

undarlegu samsæti hjá kunningjanum Jóa stóra segir gestgjafinn: 

 

Láttu ekki – og taktu eftir – hillingar hugans blekkja augað. Sófinn þarna er söguleg 

nauðsyn. Sjáðu það sem þú sérð en ekki það sem þú hugsar. 

Jói stóri þurrkaði sér um munninn með flötum lófa og bætti við: 

Nú röfla ég, en hugurinn á að vera víðsýnn og sjá ekkert annað en það sem blasir beint 

við sjóninni, í stað þess að túlka sífellt og bæta við veruleikann með hugarsýnum. Ykkur 

menntafólkinu hættir til þess. Nei, farið að eins og nýi maðurinn, mannkyn framtíðarinnar, 

sem hefur vaxið þegar úr grasi í sólarupprásarlöndunum í austri.
72

 

 

Þótt Jói stóri sé auðvitað í megnri áfengisvímu virðist brenna á honum einhvers konar 

platonsk bylting. Hann vill leiða manninn til fundar við sjálfan sig, við veruleikann. Þegar 

Guðbergur er ásakaður um að vera vondur við sögupersónur sínar er það væntanlega vegna 

þess að hann reynir að reka bæði þær og lesendur sína út úr hellinum.
73

 Hann stendur við 

hellismunann og hrópar til fanganna að koma út. Fangarnir gera aftur á móti lítið úr honum, 
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 Í doktorsritgerð sinni, Holdið hemur andann, fjallar Birna Bjarnadóttir um fagurfræði í skáldskap Guðbergs 

Bergssonar. Þar ræðir hún meðal annars samband Hjartað býr enn í helli sínum og eins helsta sporgöngumanns 

Platons, Plótínosar. Um bókina segir Birna meðal annars: „Hafi tilraunin til að reisa ríki Platons heppnast betur 

í Níundum Plótínosar en Rómarveldi, getur sagan hafa endurtekið sig, löngu seinna og í allt öðru veldi, leiti 

maður eftir leiðum hugarins. Hér er átt við það ríki sjoppunnar lengst norður í hafi sem finna má í skáldsögu 

Guðbergs Hjartað býr enn í helli sínum. Þar flökta sálir líkar eftirmyndum af því sem maður getur ekki vitað 

hvað er. Og þótt sumar kæri sig kollóttar eru aðrar hugsi, eins og á barmi trúarþarfar“ (Birna Bjarnadóttir, 

Holdið hemur andann, Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2003, s. 115). 
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 Guðbergur Bergsson, Hjartað býr enn í helli sínum, s. 160. 
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 Sama, s. 145. 
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 Í áðurnefndu viðtali Tómasar R. Einarssonar við Guðberg segir Tómas: „Sumir lesendur þínir hafa kvartað 

yfir því að þú sért ekki nógu góður við sögupersónur þínar, að þetta séu mjög neikvæðar mannlýsingar.“ Svar 

Guðbergs er á þá leið að hann sýni hinar frumstæðu hliðar mannsins sem séu mun margbrotnari en þær sem 

tilheyri menntaða manninum (Tómas R. Einarsson, „Íslendingar losna ekki við lútherskuna“, s. 11). 
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ásaka hann um illsku og vilja miklu heldur glápa á myndirnar á veggnum mynda 

atburðakeðju sem þeir þekkja orðið svo vel að þeir vita hvað kemur næst. 

Hér er skurðarpunktur skáldsagnanna tveggja, Hvíldardaga og Hjartað býr enn í helli 

sínum. Hann er vitanlega ekki á ráfi þessara tveggja manna í kringum Hlemm heldur djúpt 

ofan í hinum platonska helli þar sem falskar skuggamyndir flökta á veggjunum. En á meðan 

Guðbergur boðar nýja sýn á skáldskapinn virðist Bragi taka aðra stefnu. Í rofinu milli 

frásagnar og veruleika grillir í sömu sýn og Platon hafði sjálfur á skáldin og iðju þeirra. 

Undir lok Ríkisins þegar þeir Sókrates og Glákon draga saman niðurstöðurnar af samræðum 

sínum víkur sá fyrrnefndi máli að eðli listanna og hvort þær eigi heima í ríkinu. Hann byrjar 

á að gagnrýna málaralistina og fær Glákon til að samþykkja að hún sé óheilbrigð í eðli sínu. 

Í kjölfarið snýr hann sér að skáldskapnum og niðurstaða þeirrar rökræðu er að 

 

rétt væri að grípa skáldið þegar í stað og setja það við hlið málarans: það líkist nefnilega 

honum í því að skapa hluti sem eru ómerkilegir í samanburði við sannleikann og í því að 

blanda geði við einhvern annan hluta sálarinnar en þann besta, og líkja eftir honum. Þannig 

hefðum við nú þegar rétt til að meina því inngöngu í hið verðandi borgríki góðra laga, því 

skáldið vekur og nærir þennan hluta sálarinnar og brýtur niður skynsemina með því að gera 

hann sterkan, líkt og sá sem færir slæmum mönnum völdin í ríki með því að gera þá sterka, 

en spillir þeim sem eðlari eru.
74

 

 

Þó geta hvorki Sókrates né Glákon horft framhjá því að þeir eru þrátt fyrir allt heillaðir af 

skáldskapnum. Þeir sammælast um að ef unnendur hans gætu fært fram einhverjar 

málsbætur honum til handa gætu þeir hugsað sér að kalla hann heim úr útlegðinni en aðeins 

að því tilskyldu að sýnt yrði fram á gagnsemi hans fyrir þjóðina. Ef ekki, munu þeir slíta sig 

frá honum fyrir fullt og allt.
75

 

Síðar átti þess konar málsvari eftir að stíga fram. Með riti sínu Um skáldskaparlistina 

sem þónokkuð hefur verið rætt um hér að framan tókst Aristótelesi að reisa kenningar sem 

sýndu fram á gagnsemi skáldskapar á grundvelli gagnrýni Platons, læriföður hans. Svar 

Aristótelesar við meginásökun Platons, þeirri um siðferðilega skaðsemi skáldskaparins, var 

kaþarsis. Sá hugarléttir sem kaþarsis veitti áhorfandanum (eða lesandanum) og sú andlega 

hreinsun sem færi fram í kjölfarið væri ekki aðeins nautn heldur beinlínis holl.
76
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 Platon, Ríkið, s. 348. 
75

 Sama, s. 353–354. 
76

 Kristján Árnason, „Inngangur“, Um skáldskaparlistina, s. 35. 
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Í þessari togstreitu um réttmæti skáldskaparins stendur höfundur Hvíldardaga 

tógaklæddur við hlið Platons. Hann virðir vörn Aristótelesar að vettugi, fylgir hvorki reglum 

hans né veitir lesendum sínum hugarlétti þeirrar hreinsunar sem átti að hafa mannbætandi 

áhrif. Með því að klippa á fléttuna, framkalla rof milli táknmyndar og táknmiðs og strika yfir 

alla þá hluta frásagnarinnar sem gætu leitt til mögulegs riss kemur hann á framfæri 

djúpstæðum efasemdum um getu skáldskaparins til að fanga veruleikann. Þetta er svo 

ítrekað með textatengslum bókarinnar. Hugmyndin um blekkingu frásagnarinnar 

endurspeglast í bók Dr. Lis um Maó formann sem bæði stýrir firringunni og verður henni að 

bráð. Um leið speglast höfundur Hvíldardaga í Dr. Li þar sem verk beggja miða að því að 

afhjúpa þessa blekkingu. Það er þó umfram allt sá þráður sem spunninn er í gegnum verk 

Guðbergs Bergssonar yfir í helli Platons sem tengir túlkun Hvíldardaga við hugmyndina um 

skáldskapinn sem afbakaða, óheiðarlega og falska eftirmynd veruleikans. Þegar allt kemur 

til alls samanstendur tilveran ekki af öðru en tilgangslausum atburðum án samhengis. Lífið 

er geymslutiltekt, innkaup og bilaður bíll. Sá sem bendir á það er bara að segja satt og rétt 

frá. Hann er raunsæismaður. En um leið undirstrika Hvíldardagar hina óseðjandi þörf okkar 

fyrir skáldskapinn. Við virðumst ævinlega vilja fanga tilveruna í orð, fella skynjun okkar inn 

í ramma tungumálsins og göngum jafnvel svo langt að reyna að fá veruleikann til að lúta 

lögmálum frásagnarinnar. Enginn er meðvitaðri um þetta ægivald skáldskaparins yfir 

manninnum en einmitt sá sem hefur helgað líf sitt því að skrifa bækur. 

Á þessari þverstæðu hvílir allt höfundarverk Braga Ólafssonar. Skáldskapurinn er í 

eðli sínu falskur og svikull en þrátt fyrir að hann geti ekki með nokkru móti varpað ljósi á 

veruleikann þurfum við á honum að halda. Við gætum ef til vill losað hlekkina, skriðið út úr 

hellinum, út í frelsandi skin sannleikans – en við viljum það ekki. Nei, við viljum sitja djúpt 

í innviðum hellisins, slökkva ljósin og leysast smátt og smátt upp. 

 

Undan rúminu 

Í næstu skáldsögu sinni, Gæludýrunum, er Bragi að vissu leyti á svipuðum nótum. Þar segir 

frá eftirmiðdegi og nótt í lífi Emils S. Halldórssonar sem felur sig undir rúmi þegar gamall 

kunningi brýst inn í íbúð hans. Þar kúldrast hann einn síns liðs og án þess að nokkur viti af 

honum meðan íbúð hans fyllist af fólki sem bíður komu hans. Frásögninni lýkur síðan 

fyrirvaralaust án þess að eðlileg sögulok fáist. Lesendur skilja við Emil að því er virðist 

aðeins nokkrum augnablikum áður en dregið gæti til tíðinda og örlögin neytt hann til að 

koma undan rúminu með ófyrirséðum afleiðingum. 
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Þótt söguþráður Gæludýranna sé óneitanlega töluvert viðburðaríkari en Hvíldardaga 

hefur Friðgeir Einarsson bent á það í BA-ritgerð sinni um bókina að meðal helstu einkenna 

hennar séu yfirstrikanir, eyður og skortur á eðlilegum endalokum.
77

 Um fyrirvaralausan endi 

frásagnarinnar segir Friðgeir: „Lausn eða enda, og þar með merkingu, er slegið á frest.“
78

 

Slíkt minnir óneitanlega á Hvíldardaga. Samkvæmt þeirri greiningu sem Friðgeir setur fram 

má skilgreina báðar bækurnar sem svokallaðar sjálfsögur (e. metafiction) en hann bendir á 

að það sé sú „tegund sagna sem leitast við að afhjúpa hina bókmenntalegu blekkingu og 

fjalla um lögmál skáldskaparins innan eigin marka“.
79

 

Það er að öllu samanlögðu ljóst að fyrstu tvær skáldsögur Braga eiga ýmislegt 

sameiginlegt. Báðar snúast þær um að leysa upp fléttuna og afhjúpa þannig hið svikula eðli 

skáldskaparins. Persónur og lesendur virðast í báðum tilvikum föst í helli Platons, eini 

munurinn er sá að hellirinn færist frá Heiðmörk og undir rúm í Vesturbæ Reykjavíkur. 

Hvorug bókanna fæst þó beinlínis við þær siðferðislegu spurningar sem óneitanlega vakna 

eftir að flett hefur verið ofan af blekkingum skáldskaparins: Hvernig getur sá sem þekkir 

sviksemi hans haldið áfram að lesa? Og umfram allt: Hvernig getur skáld sem hefur 

afhjúpað þetta haldið áfram að skrifa? 

Það er ekki fyrr en með þriðju skáldsögu sinni sem Bragi Ólafsson tekur að glíma við 

þessar spurningar. Þótt siðleysi rithöfundarins sé þar í brennidepli fær lesandinn ærlega á 

baukinn líka. Með Samkvæmisleikjum rekur Bragi lesendur ekki aðeins upp úr hellinum eða 

dregur þá undan rúmum heldur baðar hendur þeirra blóði og gerir þá samseka í röð 

hryllilegra glæpa. 

  

                                                 
77

 Friðgeir Einarsson, „Undir tíma og rúmi: sjálfhvörf og duttlungar sérvitrings í Gæludýrunum eftir Braga 

Ólafsson “, óbirt B.A.-ritgerð í íslenskum bókmenntum , Háskóli Íslands, Reykjavík, 2004, s. 22–37. 
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 Sama, s. 37. 
79
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Hin svarta list 

 

I. 

Að fylla hausinn á fólki með illsku og djöfulskap 

 

Má þetta? 

Á vordögum ársins 2015 sköpuðust nokkrar umræður um siðferði Braga Ólafssonar í 

fjölmiðlum. Bragi hafði þá skömmu áður selt fjárfestingafélaginu GAMMA smásögu eftir 

sig sem félagið gaf út í 300 tölusettum eintökum – „nákvæmlega fyrir viðskiptavini Gamma 

og enga aðra“
80

 – undir heitinu Bögglapóststofan. Bókin var send til vildarvina félagsins 

sem þakklætisvottur fyrir viðskiptin á liðnu ári en þar sem skylduskilum til 

Landsbókasafnsins var ekki sinnt var örðugt fyrir hinn almenna lesanda að komast yfir 

bókina.
81

 Þótti sumum þessi tengsl menningar og auðmagns varasöm og ýjuðu að því að 

Bragi væri tilbúinn til að mismuna lesendum sínum á grundvelli stéttarstöðu og fjárhags.
82

 

Aðrir komu honum til varnar,
83

 þar á meðal rithöfundurinn Guðmundur Andri Thorsson. Í 

grein sinni í Fréttablaðinu segir Guðmundur Andri: 

 

Skáld vinna með hugsanir og tilfinningar. Þau hafa vissan aðgang að hugskoti lesenda sinna 

sem fáum veitist. Þau skáld sem kunna til verka geta skapað töfrastundir í lífi þessara lesenda 

þegar þau ná í skottið á eldingunni, lokið upp hólfum í vitund þeirra sem áður voru lokuð, 

hleypt þar öllu í bál og brand eða fyllt allt af friðsæld og unun; sem sagt: látið lesendum 

sínum líða einhvern veginn, vel eða illa. Þetta er vandmeðfarin trúnaðarstaða og kallar á viss 

heilindi. Ekki síst að stilla sig um að fara að fylla hausinn á fólki með illsku og djöfulskap, 

                                                 
80

 Sjá kynningu á bókinni í tengslum við Íslensku auglýsingaverðlaunin 2014 þar sem hún var tilnefnd í 

flokknum bein markaðssetning. “GAMMA, Bragi Ólafsson – Bögglapóststofan, Markpóstur”, slóðin er: 
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2015). 
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 Sjá grein Hjalta Snæs Ægissonar bókmenntafræðings í vefmiðlinum Kjarnanum (Hjalti Snær Ægisson, 

„Samkvæmisleikir“, Kjarninn, 8. maí 2015, slóðin er: http://kjarninn.is/2015/05/samkvaemisleikir/, sótt 10. júlí 

2015). 
83

 Sjá til dæmis svar Hermanns Stefánssonar við grein Hjalta Snæs í Kjarnanum (Hermann Stefánsson, 

„Eymdarstuna úr ættarmóti“, Kjarninn, 13. maí 2015, slóðin er: http://kjarninn.is/2015/05/eymdarstuna-ur-

aettarmoti/, sótt 10. júlí 2015). 
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hatri og heift, skilningsleysi og dómhörku. Bragi Ólafsson hefur aldrei gerst sekur um slíkt í 

verkum sínum.
84

 

 

Sennilegt verður að teljast, miðað við þessi orð, að Guðmundur Andri hafi ekki lesið þriðju 

skáldsögu Braga Ólafssonar, Samkvæmisleiki, því í henni notfærir hann sér einmitt þann 

aðgang sem hann hefur að hugum lesenda og gerir þar þvílíkan óskunda að á sér vart 

fordæmi í íslenskri bókmenntasögu. Fjölmargir lesendur hafa vitnað um að bókin hafi komið 

þeim í verulegt uppnám – jafnvel þótt þeir hafi um leið farið viðurkenningarorðum um hana 

og höfund hennar. Í annars jákvæðum ritdómi Þórdísar Gísladóttur sem birtist í veftímaritinu 

Kistunni lýsti hún tilfinningum sínum eftir lesturinn til dæmis svo: „Mig langaði næstum að 

taka upp símann, slá inn númerið 5520126, bíða eftir að karlmannsrödd heyrðist hinumegin 

á línunni og hrópa: „Má þetta?““.
85

 

Við fyrstu sýn virðast Samkvæmisleikir þó vera af svipuðum toga og fyrri skáldsögur 

Braga. Aðalpersóna bókarinnar er prentneminn Friðbert W. Magnússon. Friðbert er 

nýfluttur inn í leiguíbúð Elísabetar Elvarsdóttur vinkonu sinnar í fjölbýlishúsi við 

Hringbraut og þangað býður hann vinum sínum í þrítugsafmælisveislu þá sem frásögnin 

hverfist að mestu um. Það kemur snemma fram að öðrum persónum þyki Friðbert bæði 

feiminn og fámáll og lesandinn verður auk þess strax í fyrstu köflunum vitni að óframfærni 

hans, smámunasemi og óöryggi í samskiptum. Framan af virðist hann því óneitanlega sverja 

sig í ætt við fyrri söguhetjur höfundarins og hið bókmenntalega aðgerðaleysi sem einkennir 

þær. Um tíma er Friðbert meira að segja sjálfur á þeirri skoðun að líf hans sé óvenju fábrotið 

og dauflegt:  

 

[Á] meðan allir mögulegir hlutir, jafnvel neonljós og fallin haustlauf, minntu Dönu á þann 

sem hún söng lagið til, minntu sömu hlutir Friðbert á allt það sem hingað til var varla, eða 

alls ekki, hægt að nefna í samhengi við hans eigið nafn – gat verið að líf hans (ef hann 

undanskildi þá veislu sem hann stóð fyrir í augnablikinu) væri með viðburðasnauðara móti, 

jafnvel óspennandi?
86
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 Guðmundur Andri Thorsson, „Bragamál“, Fréttablaðið, 11. mars 2015, s. 13. 
85
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Innan sólarhrings á Friðbert hins vegar eftir að nauðga Elísabetu á sérstaklega 

samviskulausan hátt og verða sjálfur fyrir alvarlegri líkamsárás. Enn síðar er Elísabet myrt 

með hrottafengnum hætti inni á heimili hans svo líf Friðberts reynist alls ekki eins 

viðburðasnautt og bæði hann og lesandinn töldu í fyrstu. 

Það má segja að þessir atburðir, nauðgunin og líkamsárásin, séu hluti af þeim 

„samkvæmisleikjum“ sem titill bókarinnar vísar til. Þeir falla í það minnsta báðir vel að 

orðabókarútskýringum á orðunum „samkvæmi“ og „leikur“ sem birtar eru á innanverðri 

kápu bókarinnar: 

 

samkvæmi, -is, -h, samsæti, veizla, boð: samkvæmis/hæfur, - klæðnaður. 

 

leikur, -s, -ar eða -ir k. 1 (ft leikir) það að leika (sér), athöfn þess, er leikur (sér), ákveðin 

leikathöfn eftir sérstökum reglum ... 2 (ft leikar) viðureign, átök: Leikurinn barst út á tún, 

ójafn l. o: annar aðilinn stendur betur að vígi eða er miklu sigurvænlegri en hinn ... (Samkv, 

texti á innanverðri kápu) 

 

Báðir atburðirnir eiga sér stað í tengslum við samkvæmi. Friðbert nauðgar Elísabetu 

skömmu eftir að afmælisveislunni lýkur og aðeins örfáum klukkustundum síðar er honum 

sjálfum haldið föngnum í undarlegu samkvæmi nokkurra utangarðsmanna í kjallaraíbúð á 

horni Bárugötu og Bræðraborgarstígs sem lýkur með því að honum er misþyrmt svo illilega 

að hann þarf að liggja á sjúkrahúsi í tæpa viku. Eins eru leikar óneitanlega ójafnir í báðum 

þessum tilvikum. Elísabet er rænulaus eftir áfengisdrykkju og inntöku svefnlyfja þegar 

Friðbert nauðgar henni og rankar ekki við sér meðan á voðaverkinu stendur. Árásarmenn 

Friðberts eru tveir á móti honum einum og auk þess vopnaðir rakvélarblaði sem þeir rista 

andlit hans með eftir að hafa slegið hann í rot. 

Leikar eru einnig ójafnir þegar Elísabet mætir morðingja sínum. Nokkrum dögum eftir 

að afmælisveislunni lýkur heldur hún í íbúðina sem hún leigir Friðbert með það fyrir augum 

að taka til eftir samkvæmið þar sem Friðbert hafði ekki komið því í verk áður en hann varð 

fyrir árásinni. Í íbúðinni mætir hún hins vegar óvænt fyrrum leigjanda sínum, 

smáglæpamanninum Jóni Víði Metúsalmessyni, og eftir snarpar deilur þeirra í milli 

yfirbugar hann hana fyrirhafnarlítið og myrðir. 

Samkvæmisleikir eru eitt helsta minni skáldsögunnar og birtist sem slíkt með 

margvíslegum hætti í frásögninni. Í afmæli Friðberts taka gestirnir meðal annars þátt í 

undarlegri kertaathöfn, í kjallarasamkvæminu er farið í svokallaða „graðgöngu“ og í 

gleðskap fasteignasölu einnar sem kemur óbeint við sögu dansa menn conga í halarófu eftir 
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göngum hótels. Eins má segja um fjölmarga af atburðum bókarinnar að annar aðilinn standi 

betur að vígi eða sé miklu sigurvænlegri en hinn. Það á ekki síst við um þann 

samkvæmisleik sem liggur til grundvallar allri bókinni, samkvæmisleik höfundar og 

lesanda, en þar á sá síðarnefndi aldrei neina raunhæfa möguleika á sigri. 

 

Gestaþrautir og samkvæmisleikir 

Frásögn Samkvæmisleikja er algjörlega ólínuleg. Stokkið er fram og aftur í tíma og gjarnan 

eru sömu atburðir sýndir frá ólíkum sjónarhornum. Lesandinn hefur aðeins dagsetningu 

fremst í hverjum kafla til að átta sig á hvar hann er staddur í sögunni. Allt í allt spannar 

atburðarásin einn mánuð en gjarnan eru margir kaflar lagðir undir hvern dag fyrir sig og eins 

eru frásagnir af hverjum einstökum atburði í sumum tilfellum brotnar upp í nokkra kafla. 

Þannig er til að mynda sagt frá sunnudeginum 14. júlí, sólarhringnum eftir afmælisveisluna, 

í rúmlega tíu köflum, þar af fjalla þrír kaflar um líkamsárásina og jafnmargir segja frá 

nauðguninni, aðdraganda hennar og eftirmálum.  

Lesandi Samkvæmisleikja þarf því að púsla atburðarásinni saman smátt og smátt og 

leita að tengingum milli brotanna. Fyrir vikið myndast eyður í frásögnina og líkt og í 

Hvíldardögum kalla sumar þeirra á spurningar sem aldrei fást svör við. Sem dæmi má nefna 

sögu undarlegs ferðalangs sem greint er frá að komi til landsins með skemmtiferðaskipi 

þann 14. júlí. Lesandinn spyr sig ef til vill hvort þetta sé sami maður og Jón Víðir segist eiga 

von á í stuttu símtali við ónafngreindan viðmælanda nokkru áður. Eins veltir lesandinn 

hugsanlega fyrir sér hvort ferðalangurinn sé sá hinn sami og Elísabet og vinkonur hennar, 

Lára og Rima, finna illa á sig kominn við Þingvallavatn. En svörin láta á sér standa og það 

er aldrei skýrt nánar hvaða atburðarás fer af stað við vatnið sem verður til þess að 

ferðamaðurinn tapar myndavél sinni, né hver dularfulla konan sem hann talar um í óráði 

sínu er eða hvaða maður það var sem hann hafði sést í samfylgd með fyrr um daginn. 

Raunar bendir ýmislegt til að þar sé á ferðinni Jesper nokkur, dularfullur útlendingur og 

fyrrum meðleigjandi Jóns Víðis á Hringbrautinni, en sá virðist hafa horfið sporlaust eftir að 

þeir félagar voru bornir út úr íbúðinni. Það er alfarið í höndum lesandans að raða þessari 

atburðarás saman og draga þær ályktanir sem eru honum að skapi. Eins fæst aldrei botn í 

sögu þjónustustúlkunnar Rósmarínar sem fyrrum félagar Friðberts, Hörður, Jósef Már, 

Albert og Sigmar, eiga samskipti við á veitingastað sem þeir hittast gjarnan á. Sú stúlka 

virðist undir lok bókarinnar gufa upp með dularfullum hætti en um leið renna saman við 

Guðrúnu Hlín, stelpu sem Friðbert hafði fallið fyrir á bar nokkrum vikum áður og boðið í 
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afmælið sitt. Í það minnsta ber Guðrún þessi mögulega nafnspjald Rósmarínar í barminum í 

einum af síðustu köflum bókarinnar. Þannig leggur höfundurinn eins konar gestaþrautir fyrir 

lesandann, býður honum með sér í samkvæmisleik. Vandinn er hins vegar að þrautirnar 

reynast óleysanlegar. Það er alveg sama hvernig lesandinn brýtur heilann, hann getur aldrei 

komist að neinni endanlegri og augljósri niðurstöðu. Eftir því sem líður á bókina ágerast 

slíkar eyður mjög og undir lokin er líkt og helsta markmið höfundar sé að æra lesandann 

með gátum sem aldrei fást svör við.  

Aðrar eyður sér höfundurinn hins vegar um að fylla upp í eftir því sem líður á 

frásögnina. Skýrustu dæmin um það eru eyðurnar í kringum líkamsárásina, morðið og ekki 

síst nauðgunina. Strax í upphafi bókarinnar er sagt frá því þegar Friðbert kveður síðustu 

gesti afmælisveislu sinnar og uppgötvar í kjölfarið að Elísabet liggur rænulaus eftir 

áfengisdrykkju og inntöku svefnlyfja á rúminu hans. Strax í þessum fyrsta kafla er sagt frá 

kynferðislegum tilburðum Friðberts sem dregur meðal annars nærbuxur Elísabetar niður um 

hana en verður frá að hverfa þegar síminn hringir. Þannig endar kaflinn og þráðurinn er ekki 

tekinn upp aftur fyrr en í síðasta kafla bókarinnar. Loks þá fær lesandinn að vita að 

atburðum næturinnar lýkur með óhugnalegri nauðgun. 

Þrátt fyrir að lesandinn skilji við Friðbert í svo vafasömum stellingum strax í lok fyrsta 

kafla virðist endirinn koma flestum á óvart. Um það bera blaðaumfjallanir frá því í kringum 

útgáfu bókarinnar vitni. Í dómi sínum sagði ritrýnir DV meðal annars: „Stígandin í sögunni 

er hæg en þeim mun áhrifameiri og þegar yfir lýkur hefur lesandi tekið mörg andköf af 

óhugnaði og undrun og endalok sögu taka verulega á taugarnar.“
87

 Ritdómur Fréttablaðsins 

var á svipuðum nótum: „[...] eftir lestur bókarinnar situr maður gjörsamlega bergnuminn. 

Hvað gerðist eiginlega?“
88

 Í Lesbók Morgunblaðsins reifar Þröstur Helgason viðtökur 

bókarinnar og umræðum fastagesta í heitum pottum landsins lýsir hann svo: „En þeir svara 

annars engu, síga djúpt ofan í pottana svo einungis hvikandi augun og blautir kollarnir 

standa upp úr, en einstaka lesandi hvíslar inn í gufuna sem stígur upp úr vatninu og út í 

myrkrið: Hvað gerðist eiginlega í þessari sögu?“
89

 

Þótt vitanlega sé lestrarreynsla hvers og eins ólík og sjálfsagt megi finna þá lesendur 

sem hafi haft illan bifur á aðalsöguhetjunni frá fyrstu síðu, virðast hin óhugnalegu endalok 

sögunnar almennt koma aftan að lesendum. Það er ekki síst merkilegt í ljósi þess að innan 

                                                 
87

 Sigríður Albertsdóttir, „Enginn er öruggur“, DV, 2. desember 2004, s. 24. 
88

 Hlynur Páll Pálsson, „Bravó, Bragi!“, Fréttablaðið, 21. nóvember 2004, s. 29. 
89

 Þröstur Helgason, „Það er ljóðræn fegurð í óhugnaðinum,“ Lesbók Morgunblaðsins, 4. desember 2004, s. 1. 
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frásagnarinnar er að finna fjölmargar vísbendingar um hina skelfilegu atburði sem eiga sér 

stað aðfaranótt 14. júní og vafasamt eðli aðalpersónunnar. Svo dæmi sé tekið fullyrðir Jósef 

Már, frændi Friðberts, að ástæðu vinslita þeirra tveggja megi rekja til þess að hinn 

síðarnefndi hafi allt í einu „hætt að vera feiminn“ (Samkv, s. 67). Þótt það sé ekki útskýrt 

nánar virðist óneitanlega eitthvað hanga á spýtunni. Lesendur horfa einnig framhjá því 

sterka tvífaraminni sem sett er upp milli Friðberts og eins helsta glæpamanns bókarinnar, 

Jóns Víðis, sem ber ábyrgð á bæði árásinni á Friðbert og morðinu á Elísabetu. Þeir tveir eiga 

ýmislegt sameiginlegt. Báðir eru þeir prentnemar, báðir hafa leigt íbúð Elísabetar á 

Hringbraut og eftir árásina bera þeir báðir áberandi ör í andliti. Síðast en ekki síst taka 

lesendur ekki mark á kenningu Gylfa, húsráðandans sem stendur fyrir samkvæminu í 

kjallaranum á Bárugötu, um hvernig Friðbert hafi varið nóttinni á undan:  

 

„Hann lætur ekkert uppi um það hvort hann hafi smakkað píkusafa áður, en svo getur vel 

verið að hann hafi verið með andlitið á kafi í einhverri píkunni í gær, einhverri gærunni sem 

hann hefur veitt í net sitt á einhverri gáfumannabúllunni í miðbænum. Og dregið síðan með 

sér heim þar sem hann tróð sér inn í hana af sínum ísmeygilegu, akademísku klókheitum. 

Hinni hámenntuðu slægð.“ Gylfi strýkur á sér hökuna, mælir Friðbert út með ýktu látbragði 

listmálarans og bætir við: „Örugglega aftan frá. Hann hefur tekið hana aftan frá.“ (Samkv, s. 

168–169) 

 

Þessi furðunákvæma lýsing, sem er raunar endurtekin nokkrum blaðsíðum síðar, virkar 

eins og forspá fyrir lokakafla bókarinnar. Í huga þess sem á von á að Friðbert sé einstakt 

ljúfmenni líður svona texti hins vegar hjá án þess að eftir honum sé veitt sérstök eftirtekt. 

Lesandinn raðar frásagnarbrotunum saman í samræmi við eigin væntingar og horfir fram hjá 

því sem ekki fellur að þeim, allt þar til undir lok bókarinnar þegar sú mynd sem hann hefur 

byggt upp hrynur til grunna. 

En hvernig má það vera að flestir lesendur gangi í þessa gildru? Eða öllu heldur: 

hvernig gat Bragi Ólafsson séð það fyrir að við myndum öll falla fyrir bragði hans? Og 

hvers vegna í ósköpunum vill hann hrella okkur svona? Svörin má ef til vill nálgast með því 

að lesa Samkvæmisleiki með hliðsjón af þeim hugrænu bókmenntafræðum sem hafa svo 

mjög sótt í sig veðrið á undanförnum árum. 
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II. 

Í hugum annarra 

 

Hugarlestur og skemu 

Í bók sinni Why We Read Fiction: Theory of Mind and the Novel fjallar 

bókmenntafræðingurinn Lisa Zunshine um skáldskapinn í ljósi hinnar svokölluðu 

hugarkenningar eða hugarlesturs (e. Theory of Mind eða mind-reading). Í skilningi 

hugrænna bókmenntafræða hefur hugarlestur ekkert með yfirskilvitlega reynslu að gera 

heldur lýsir hann „hæfileika okkar að til að útskýra hegðun fólks með tilliti til hugsana 

þeirra, tilfinninga, skoðana og þrár“.
90

 Hugarlestur er því hæfileiki sem flest fólk hefur og 

nýtir sér í jafnt stóru sem smáu samhengi á hverjum degi.
91

 Við beitum hugarlestri bæði í 

ýmsum hversdagslegu aðstæðum (til dæmis þegar við drögum þá álykt að einstaklingur sem 

fær sér sopa úr vatnsglasi sé þyrstur) en líka í flóknari ferlum eins og þegar við skrifum 

texta og ímyndum okkur hvernig áhrif hann muni hafa á þá sem síðar muni lesa hann.
92

 

Zunshine telur að sem listform hvíli skáldsagan á grundvelli hugarkenningarinnar. 

Skáldsagan blekkir hugann, fær hann til að halda að efni hennar sé innan þess ramma sem 

hugurinn er vanur að fást við og flokka, þ.e.a.s. að hún sé hluti af raunveruleikanum. 

 

Með afgerandi hætti færa bókmenntir sér í nyt og örva það gangverk hugarkenningarinnar 

sem hafði verið þróað til að takast á við raunverulegar manneskjur – jafnvel þótt lesendur séu 

upp að einhverju marki meðvitaðir um að skáldaðar persónur séu alls ekki raunverulegt fólk. 

Sérstaklega er skáldsagan svo nátengd hæfileikum okkar til hugarlesturs að ég tel að engin 

hætta sé á að ég taki of djúpt í árinni þegar ég segi að hún sé til á hinu vel þekkta núverandi 

formi sínu einmitt vegna þess að við erum verur með hugarkenningu.
93
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 Lisa Zunshine, Why we read fiction: theory of mind and the novel, Ohio: The Ohio State University Press 

Columbus, 2006, s. 6. „our ability to explain people‘s behavior in terms of their thoughts, feelings, beliefs, and 

desires.“ 
91

 Einhverfir einstaklingar hafa reyndar fæstir þennan hæfileika en rannsóknir á hugrænum fræðum byggja 

einmitt mjög á rannsóknum á einhverfu þar sem möguleikar einhverfra á hugarlestri, samlíðan og annarra 

hugrænna viðbragða er oft mjög skertur (sama, s. 7–10). 
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 Sama, s. 6. 
93

 Sama, s. 10. „Literature pervasively capitalizes on and stimulates Theory of Mind mechanisms that had 

evolved to deal with real people, even as on some level readers do remain aware that fictive characters are not 

real people at all. The novel, in particular, is implicated with our mind-reading ability to such a degree that I do 

not think myself in danger of overstating anything when I say that in its currently familiar shape it exists 

because we are creatures with ToM.“ 
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Fyrir lesendur Hvíldardaga eru það auðvitað ekki ný tíðindi að skáldskapurinn sé 

raunveruleikablekking, þeir hafa verið rækilega minntir á að þeir dvelji í helli Platons. Hins 

vegar dugar hugarkenningin ein og sér ekki til að útskýra hvers vegna lesendur 

Samkvæmisleikja láta svo auðveldlega blekkjast. Þótt Bragi Ólafsson geti samkvæmt henni 

lesið huga okkar og ímyndað sér hvernig við munum upplifa bókina þá ætti hið sama 

auðvitað að gilda um okkur lesendur, við ættum að geta lesið huga bæði persónanna og ekki 

síst höfundarins sjálfs og dregið okkar ályktanir. Við þurfum því að leita dýpra á mið 

fræðasviðsins í leit að skýringum. 

Í einni fyrstu kennslubókinni sem kom út um hugræn skáldskaparfræði, Cognitive 

Poetics: An Introduction fjallar Peter Stockwell meðal annars um það sem hann kallar 

uppskriftir og skemu eða mót (e. scripts, schemas).
94

 Líkt og mörg svið hugrænu fræðanna er 

kenningin um skemu sprottin upp úr rannsóknum á gervigreind, það er að segja tilraunum 

manna til að forrita tölvur með einhvers konar „þekkingu“ sem gerir þeim kleift að vinna 

upplýsingar úr tungumálinu.
95

 Samkvæmt Stockwell eru uppskriftir „félagsmenningarlega 

skilgreind hugarferli til að komast í gegnum aðstæður“.
96

 Hann tekur dæmi af kráarferðum 

og bendir á sá sem ætli sér að panta bjórglas á breskri krá noti kráaruppskriftina sína. Sú 

uppskrift hefur mótast í gegnum áralanga reynslu viðkomandi af krám og gerir það að 

verkum að hann veit bæði hvers er að vænta þegar inn á krá er komið (að þar eru til að 

mynda borð, stólar, barborð, bjórdælur, glös, barþjónn og aðrir kráargestir), hvernig hann 

eigi að haga sér til að kaupa bjórglas (hvert eigi að fara, hvað eigi að segja, hvernig svara 

eigi þeim spurningum sem kunna að koma upp), hvernig og hvenær eigi að borga og hvar 

megi setjast niður eftir að honum hefur tekist að verða sér úti um bjórglas. Uppskriftir og 

skemu hjálpa okkur því að komast í gegnum ýmsar aðstæður en móta líka væntingar okkar 

líkt og Stockwell bendir á þegar hann biður lesendur að bera saman setninguna: „Peter gekk 

inn á kránna en staðurinn var tómur“ við setninguna: „Peter gekk inn á kránna en þar var 

fullt af fólki og bjórdælur og glös“. Fyrir vikið geta uppskriftir og skemu ekki bara 

auðveldað okkur lífið heldur líka skapað vandræði, eins og til dæmis þegar frönsk fjölskylda 

kemur inn á breska krá, sest við eitt borðanna og bíður þess að einhver komi og taki niður 

                                                 
94

 Hér, líkt og varðandi hugtökin hugarkenning og hugarlestur, er stuðst við þýðingar Bergljótar Soffíu 

Kristjánsdóttur sem er sá íslenski fræðimaður sem mest hefur skrifað um hugræn fræði (Bergljót Soffía 

Kristjánsdóttir, „„Holdið hefur vit“ eða „Við erum ekki kýr á beit í haga skilnings og þekkingar““, Ritið 12, 3 

(2012), s. 13–41). Bergljót Soffía hefur einnig skrifað um skemu og mót í sambandi við skynjun lesandans á 

hámenningu og lágmenningu (Bergljót Soffía Kristjánsdóttir, „Á kálfskinnsfrakka eða Arnaldur Indriðason og 

bókmenntaarfleifðin“, Skírnir 184, haust (2010), s. 434–454). 
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pöntun þar sem slíkt er venjan í þeirri félagsmenningu þar sem hún hefur mótað sína 

kráaruppskrift.
97

 

En uppskriftir og skemu koma ekki bara að góðum notum við barferðir og í öðrum 

félagslegum aðstæðum: 

 

Skemu hafa líka verið notuð til að útskýra söfn upplýsinga og koma fyrir á öllum stigum 

málvísindalegs skipulags, allt frá merkingunni sem við nemum úr einstökum orðum yfir í 

lestur á heilum textum. Bókmenntagreinar, stök skáldverk og ímyndaðar persónur í tilbúnum 

aðstæðum má allt skilja sem hluta af skipulagðri notkun okkar á þekkingu.
98

 

 

Hér erum við því mögulega farin að grilla í skýringuna á því hvers vegna lesendur 

Samkvæmisleikja gengu í gildru Braga. Þeir lesendur sem þekkja verk hans taka sér bókina í 

hönd og stilla sig inn á Braga Ólafssonar-skemað. Þeir eiga von á einhvers konar ekki-

frásögn þar sem bókmenntalegt aðgerðaleysi er í hávegum haft og snemma í lestrarferlinu 

verður ýmislegt til að staðfesta að sama eigi við um þessa bók. Stöðugar hugleiðingar 

Friðberts um eigið framtaksleysi og lítilvægi minna til dæmis á söguhetjur Hvíldardaga og 

Gæludýranna og gefa þessum væntingum lesenda hraustlega undir fótinn: 

 

Hef ég í alvöru lifað svo rislitlu og óspennandi lífi, hugsaði hann, að ég hef algerlega 

sloppið við að verða fyrir áföllum af nokkru tagi? Og ekki aðeins sloppið við það sem 

maður vill vera laus við heldur líka farið á mis við allt hið stórkostlega sem gæti komið 

fyrir mann, allt hið óvænta og áhugaverða, það sem í rauninni réttlætir það erfiði sem 

lífið útheimtir. Ef ég hugsa út í það hef ég örugglega ekkert sagt eða gert sem hefur vakið 

sterkari viðbrögð hjá fólki en þau sem það til dæmis sýnir þegar það uppgötvar 

hrossaflugu á stofuveggnum hjá sér. (Samkv, s. 71)  

 

Vitanlega er þó ekki hægt að ganga út frá því að allir lesendur Samkvæmisleikja þekki 

til höfundarverks Braga. Einhverjir gætu hafa heyrt um verkin úr öðrum áttum, lesið ritdóma 

um þau eða hlustað á umræður á kaffistofum og í heitum pottum landsins, og þannig mótað 

sér skoðun á þeim þrátt fyrir að hafa ekki beina reynslu sjálfir. Auk þess getur opinber 

ímynd höfundarins haft mikið að segja um viðtökur verka hans en vitanlega er erfitt að 
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 Sama, s. 78–79. „Schemas have also been used to explain bundles of information and features at every level 

of linguistic organisation, from the meanings perceived in individual words to the readings of entire texts. 

Literary genres, fictional episodes, imagined characters in narrated situations can all be understood as part of 

schematised knowledge negotiation.“ 
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henda reiður á nákvæmlega hver hún er.
99

 En jafnvel þeir sem ekkert þekkja til Braga geta 

látið blekkjast. Einhverjir skynja ef til vill útlínur Kafka í bókstöfum og orðum. Þeir sem 

taka fram Kafka-skemað eiga væntanlega ekki von á að fá aðra niðurstöðu í verkið en þá að 

maðurinn sé ævinlega einn andspænis yfirþyrmandi aðstæðum og lestur þeirra miðast við 

það. Þeir sem lesa eftir póstmóderníska-skemanu gætu mögulega haft varann á sér en 

líklegra er þó að þeir geri ráð fyrir að eftir lesturinn gapi allar eyður tómar áfram og vænta 

því ekki endanlegra svara við þeim spurningum sem vakna. Þannig mætti lengi telja.
100

 

Sennilega þarf þó ekki einu sinni víðtæka þekkingu á hinum ólíku bókmenntagreinum 

til að taka fram vitlaust skema, félagslegur bakgrunnur okkar getur leitt okkur á sömu 

villigötur. „Í mörgum verkum Braga – og þá sérstaklega í þremur skáldsögum hans – er 

engu líkara en hann hafi náð meistarafærni í skrásetningu á hugleiðingum persóna sinna 

[...]“ hefur einn ritrýnandinn sagt.
101

 Og það er óneitanlega svo að þessi verk bjóða 

lesendum upp á óvenju náin kynni af aðalpersónum sínum. Í hinu óhamda hugsanaflæði 

söguhetjanna er ekki ósennilegt að lesendur kannist við ákveðna þræði. Hver þekkir ekki 

einhvern sem er verkkvíðinn, félagsfælinn eða með brotna sjálfsmynd? Það sem meira er: 

hver þekkir ekki þess konar eiginleika í sjálfum sér? Því um leið og aðalpersónur bókanna 

stunda grímulausa sjálfskoðun innra með sér gefst lesandanum einstakt tækifæri til að 

spegla sig í þeim. Verði þetta til þess að þeir fylgja „Guðjón frændi minn-skemanu“ eða 

jafnvel „ég sjálf/-ur skemanu“ hefur lestrinum verið beint í ákveðinn farveg sem leiðir 

sennilega ekki til réttra ályktana þegar um Samkvæmisleiki er að ræða. 

                                                 
99

 Kannski má að einhverju leyti skynja útlínur þessarar opinberu ímyndar Braga sem rithöfundar í áðurnefndri 
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Allt kemur þetta í veg fyrir að lesandinn dragi fram það skema sem hefði gagnast 

honum best, glæpasöguskemað. 

 

Glæpasaga á hvolfi  

Að framansögðu ætti að vera ljóst að Samkvæmisleikir hverfast um glæpi. Ofan á 

líkamsárásina, nauðgunina og morðið bætast svo við óljósar grunsemdir um að Jón Víðir og 

kumpánar hans standi í einhvers konar smygli og órefsiverðir samviskuglæpir eins og það 

framhjáhald sem tveir fyrrum félagar Friðberts stunda. Engu að síður hefur verkið ekki verið 

skilgreint sem glæpasaga. Samkvæmt fræðimönnum eru skilgreiningar á glæpasögum að 

vísu mjög á reiki en flestir eru þeir sammála um að þær þurfi að setja fram ákveðið vandmál 

eða þraut sem spæjarinn (hvort sem hann er leikmaður eða atvinnumaður) síðan leysir með 

rökum.
102

 Eini spæjarinn sem til staðar er í Samkvæmisleikjum er hins vegar lesandinn og 

hann veit ekki einu sinni af því fyrr en undir blálokin að það hafi verið einhver gáta fyrir 

hann að leysa. Fyrir vikið kviknar ekki á því hugræna ferli sem fylgir lestri glæpasögunnar 

fyrr en allt er um seinan. 

Í Why We Read Fiction fjallar Lisa Zunshine sérstaklega um samband 

hugarkenningarinnar og glæpasagna. Hún bendir á að slíkar sögur hvetji lesandann til að 

vantreysta öllum persónum verksins og reyni þannig á það sem hún kallar 

heimildarmyndahæfni (e. metarepresentational ability) hans. Heimildarmyndir eða annars 

stigs birtingarmyndir (e. metarepresentations eða second order representations) eru í raun 

upplýsingar sem við fáum frá öðrum.
103

 Í þeim tilvikum geymum við í huga okkar annars 

vegar inntak birtingarmyndarinnar og hins vegar upplýsingar um heimildina. Við tökum 

slíkum birtingarmyndum ævinlega með fyrirvara, við meðtökum þær en erum ávallt 

reiðubúin að taka þær fram og endurskoða eftir því sem nýjar upplýsingar berast. Þannig 

komum við í veg fyrir að þessar upplýsingar flæði frjálst um hugann og hafi áhrif á skilning 

okkar og hegðun þangað til við erum viss um að við getum treyst þeim.
104

 

Birtingarmyndirnar geymum við innan heimildarmyndaramma sem eru ýmist „sterkir“ eða 

„veikir“, þ.e.a.s. við festum við þær eins konar auðkenni sem segir okkur að hve miklu leyti 

við treystum upplýsingunum. Eitt helsta einkenni glæpasagna er að þær hvetja okkur til að 
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treysta engum og búast við því að allir segi ósatt. Við geymum sem sagt allar 

birtingarmyndir þeirra innan „sterks“ heimildarmyndaramma og komum þannig í veg fyrir 

að þær hafa áhrif á skilning okkar á textanum.
105

 

Lesendur Samkvæmisleikja vita hins vegar almennt ekki af því að þeir eru að lesa 

glæpasögu með óvæntum endalokum og gera sér því ekki grein fyrir að þeir eigi í raun og 

veru að auðkenna allar upplýsingar með sterkum efasemdum. Fyrir vikið fá ákveðnar 

birtingarmyndir að flæða nokkuð frjálst um vitundir þeirra frá fyrstu stundu. Þetta gildir til 

að mynda um þær upplýsingar sem Friðbert veitir um sjálfan sig gegnum hugsanir um 

uppburðaleysi sitt og fábreytt líf, upplýsingar móðursysturinnar Önku sem telur að það sé nú 

„ekki líklegt að hann fari að gera eitthvað ljótt af sér [í íbúðinni á Hringbraut]“ (Samkv, s. 

245) og upplýsingar frá kunningja Friðberts um að hann sé „svona náungi sem lætur annað 

fólk í friði“ (Samkv, s. 115). Lesandinn nýtir sér því ekki heimildarmyndahæfni sína – ekki 

fyrr en að lestri loknum, þegar öll kurl koma til grafar. Þá fer af stað einhvers konar öfugt 

heimildarmyndaferli þar sem lesandinn endurskoðar allar upplýsingar sem hann hefur tekið 

sem góðum og gildum og kemst að hrollvekjandi niðurstöðu. Ekki bara reyndist Friðbert 

fullfær um að gera eitthvað ljótt af sér og einmitt vera maður sem getur ekki látið annað fólk 

í friði, heldur virðast ýmsar tilraunir lesandans til að beita hugarlestri til að draga ályktanir 

hafa mistekist hrapallega. 

Ágætt dæmi um þetta er lýsingin á kveðjustund Elísabetar og Friðberts eftir heimsókn 

hennar á sjúkrahúsið en þar þarf hann að liggja nokkra daga í kjölfar líkamsárásarinnar: 

„Þegar hún kveður hann með kossi á ennið lygnir hann aftur augunum og myndin af því sem 

gerðist síðastliðinn sunnudagsmorgun kemur upp í huga hans“ (Samkv, s. 283). Orðalagið 

„að lygna aftur augum“ virðist benda til unaðar og við fyrsta lestur dettur því sennilega 

mörgum í hug að Friðbert sé hér að rifja upp einhvers konar ástaratlot þeirra í milli og að 

sæluhrollur hríslist um hann við minninguna. Þeir líta þá á þessi viðbrögð Friðberts sem 

vísbendingu um hvernig skuli fylla upp í eyðuna milli fyrsta og síðasta kafla og ímynda sér 

að aðfaranótt 14. júlí marki upphafið að ástarsambandi þeirra tveggja, að Elísabet hafi 

rumskað eftir að þau Friðbert voru orðin ein í íbúðinni, eitt leitt af öðru og þau opinberað 

tilfinningar sínar hvort til annars. Við endurskoðun textans verða þessi viðbrögð hans hins 

vegar hreint og beint viðurstyggileg. Ef það er rétt ályktun að Friðbert njóti þess að rifja 

atburði sunnudagsnæturinnar upp virðist hann ekki aðeins fær um að brjóta af sér heldur 

algjörlega siðblindur hrotti. 
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Eins verður lýsingin á sunnudagsmorgninum eftir að Elísabet vaknar, fullkomlega 

grandalaus um það sem gerst hefur um nóttina, sérstaklega óhugnaleg. Í leit að 

eyrnalokkunum sínum rótar hún í kommóðuskúffu í svefnherbergi Friðberts. 

 

Þegar hún lyftir efsta nærbolnum kemur í ljós fjólublár pakki með smokkum sem plastið 

hefur verið tekið utan af. Elísabet brosir með sjálfri sér, lítur snöggt í átt til 

svefnherbergisdyranna og kíkir ofan í pakkann. 

„Friðbert þó!“ segir hún lágt við sjálfa sig og virðir fyrir sér pakkninguna smástund áður 

en hún felur hana aftur undir nærbolnum. (Samkv, s. 40) 

 

Elísabet verður augljóslega vör við að einn smokk vantar í pakkann og virðist gera 

góðlátlegt grín að Friðbert með sjálfri sér. Það sem hún veit hins vegar ekki er að hann var 

notaður í samförum við hana sjálfa nokkrum klukkustundum áður. Á þessum tímapunkti 

grunar lesandann það ekki heldur. Í staðinn tekur hann þessu sennilega sem enn einni 

vísbendingunni um framtaksleysi Friðberts, að það þyki í raun merkilegt og ef til vill eilítið 

broslegt að honum hafi yfir höfuð gefist tækifæri til að stunda kynlíf. Þegar það kemur í ljós 

á hve röngum forsendum lestur bæði Elísabetar og lesandans byggir verða góðalátleg 

viðbrögð þeirra skelfilega kaldhæðnisleg. 

Að lestri loknum hefur lesandinn því tvær útgáfur af bókinni í huganum, þá sem hann 

skapaði sjálfur meðan á lestrinum stóð og svo þá sem myndaðist með uppljóstrun 

lokakaflans. Milli þessara tveggja ólíku frásagna sem rúmast innan bókarinnar myndast 

írónísk spenna. Í stað þess að vera fólgin í textanum sjálfum er írónían falin undir yfirborði 

hans og kemur ekki í ljós fyrr en verkið er endurskoðað eða endurlesið. En það er ekki bara 

textinn sem tekur á sig nýja mynd eftir uppljóstrun lokakaflans. Því líkt og sú persóna sem 

lesandinn taldi að Friðbert hefði að geyma er ekki lengur til er sá lesandi sem skapaði þá 

persónu ekki heldur til lengur. 

 

Að falla ... og lenda í blóðpolli 

Í grein sinni „The Rhetoric of Temporality“ frá sjöunda áratug síðustu aldar lýsir Paul de 

Man íróníu af því tagi sem lesendur Samkvæmisleikja upplifa. Greining de Man byggir á 

umfjöllun Baudelaire sem tengir íróníuna falli, það er að segja að til þess að einstaklingurinn 

geti hlegið að sjálfum sér verði sjálfsvitund hans að klofna í annars vegar hinn reynslulausa 

og óþroskaða einstakling og svo hinn fallna og lífsreynda sem hefur misst sakleysi sitt. Eftir 

fallið lítur einstaklingurinn um öxl og sér að hann hafði áður ranga sýn á tilveruna og fyrri 
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sjálfsvitund hans hafi því í raun verið óekta eða fölsk.
106

 Nauðgun Elísabetar markar írónískt 

fall lesandans og þar með klofningu sjálfsvitundar hans. Samkvæmt Paul de Man getur slíkt 

haft ófyrirséðar afleiðingar:  

 

Á því augnabliki sem við efumst um að sjálsvitund okkar sé saklaus eða ósvikin fer af stað 

ferli sem er langt í frá skaðlaust. Það byrjar ef til vill sem kæruleysislegur leikur með lausan 

þráð í efni en áður en langt um líður hefur allt sjálfið verið rakið upp og leyst sundur. 

Heildarferlið tekur óþægilega fljótt af. Írónía hefur innbyggða tilhneigingu til að komast á 

skrið og hætta ekki fyrr en hún hefur runnið sitt skeið á enda, frá hinni smáu og, að því er 

virðist, skaðlausu opinberun á sakleysislegri sjálfsblekkingu hleypir hún fljótlega öllu í 

uppnám.
107

 

 

Persóna Friðberts og höfundur sögunnar um hann komast þó klakklaust frá eyðileggingunni 

því hvorir tveggja vissu auðvitað frá upphafi hvaða mann Friðbert hafði að geyma. Það er 

bara lesandinn sem fellur, verður íróníunni að bráð og tapar sakleysi sínu. 

Þessi örlög lesandans eru endurspegluð innan verksins í eltingaleik tveggja lítilla 

stúlkna. Raunar er þessi eltingaleikur það fyrsta sem gerist sé atburðum Samkvæmisleikja 

raðað í tímaröð og því eins konar forspá um þá útreið sem þeir sem taka sér bókina í hönd 

eiga yfir höfði sér. Rauðhærð stelpa í pilsi eltir aðra ljóshærða, án nokkurra frekari skýringa, 

frá Bræðraborgarstíg. Þegar þær eru nokkurn veginn fyrir framan heimili Friðberts á 

Hringbraut 45 hrasar sú sem eltir, dettur og meiðir sig og getur ekki haldið eftirförinni 

áfram. Sú ljóshærða notar tækifærið og stingur hana endanlega af (Samkv, s. 64–65). Eftir 

eltingaleik gegnum heila bók skilur höfundurinn lesandann eftir í sárum sínum þegar 

atburðir lokakaflans eru afhjúpaðir og tekur á sprett langt fram úr honum. Þá fyrst áttar 

lesandinn sig á að eftirförin er tilgangslaus, að öll þessi hlaup á eftir merkingunni hafi verið 

án lokatakmarks, að hin eina sanna meining bókarinnar hafi verið fólgin í falli hans sjálfs. 

Enn á ný eru leikar ójafnir, höfundurinn leikur sér ekki með lesandanum heldur að honum. 

Það er þó ekki aðeins í gegnum hið íróníska fall sem lesandinn missir sakleysi sitt því 

hann er í raun gerður samsekur helstu misindismönnum verksins. Allir glæpir 
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Samkvæmisleikja eiga það sameiginlegt að að þeim eru engin vitni. Enginn er viðstaddur 

nauðgun Elísabetar og hún er ekki einu sinni til frásagnar sjálf þar sem hún er rænulaus 

meðan á misnotkuninni stendur og veit því ekki hvað hefur komið fyrir sig. Engin vitni eru 

heldur að árásinni á Friðbert og sjálfur missir hann minnið í kringum hana og veit því í raun 

ekki hvað gerðist. Elísabet og Jón Víðir eru ein í íbúðinni á Hringbraut þegar hann myrðir 

hana. Eðlilega getur Elísabet ekki bent á morðingja sinn og honum tekst þar að auki að 

dulbúa atburðinn sem slys þannig að enginn hefur möguleika á að komast að hinu sanna. 

Eina vitni glæpanna er lesandinn. Staða hans minnir um margt á þá sem Emil úr 

Gæludýrunum kemur sér í með því að fela sig undir rúmi sínu. Sú ákvörðun gerir úr honum 

eins konar lesanda: 

 

Sem snöggvast líður mér eins og ég sé staddur í spennubók fyrir unglinga; að ég, sá sem 

er saknað og allir eru að leita að, hafi ekki lengur nennt að vera í sögunni og sé í staðinn 

farinn að lesa hana, án þess að láta hinar persónurnar vita að ég sé fundinn og að þær geti 

hætt leitinni.
108

 

 

Í þessari undarlegu stöðu lesandans verður Emil vitni að ýmsu án þess að geta tekið þátt í 

því, komið í veg fyrir það eða gripið inn í atburðarásina með öðrum hætti. Hann er aðeins 

mállaus áhorfandi og sem slíkur er hann meðal annars neyddur til að verða vitni að 

sjálfsfróun síns gamla vinar, Hávarðar, sem hefur komið sér þægilega fyrir á heimili Emils í 

„fjarveru“ hans. Því að vera vitni getur einnig fylgt sekt: 

 

Ég hef í raun ekki aðeins verið á gægjum inn í innsta einkalíf Hávarðar; ég er búinn að 

staðfesta það sem hann sagði við vin sinn í Breiðholtinu: ég er „hálfgerð píka“. 

Í stuttu máli sagt er ég orðinn sá seki, það er að segja ef hægt er að tala um sekt í 

samhengi þeirrar atburðarásar sem hér hefur átt sér stað.
109

 

 

Líkt og Emil upplifir sig sekan fyrir að grípa ekki inn í atburðarásina sem farið hefur 

af stað í lífi hans, upplifir lesandi Samkvæmisleikja sig sekan. Ekki aðeins hefur hann treyst í 

blindni þeirri persónu sem reynist hvað hrottafengnust allra heldur er hann nauðugur 

viljugur orðinn samsærismaður glæpamanna verksins og þar með samsekur. Hann stendur 

aðgerðarlaus hjá þegar glæpirnir eru framdir og hylmir yfir með gerendunum sem geta treyst 
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því að leyndarmál þeirra sé öruggt því lesandinn hefur enga möguleika á að koma upp um 

þá. 

Í öðrum hluta Samkvæmisleikja er að finna nokkurs konar myndlíkingu þessarar 

reynslu. Bókinni er skipt í fjóra hluta og sá sem hér er vitnað til ber heitið „Óhreinindin“. 

Honum tilheyrir aðeins einn kafli, sá sem segir frá erfidrykkjunni eftir jarðarför Elísabetar. 

Við eitt borðanna í salnum spinnast umræður um óhreinindi í kjölfar þess að kona nokkur 

þykist finna sápubragð af vatninu sínu. Annar gestur bendir þá á að það sé til marks um að 

glasið hafi ekki verið þrifið nógu vel því þó að sápa sé ætluð til að hreinsa geti hún í sjálfu 

sér verið óhreinindi sé hún ekki skoluð nægilega vel úr glasinu. Þriðji aðilinn bætir svo við 

að í raun megi einnig telja heita vatnið sem notað er til að skola glasið til óhreininda. Í því sé 

kísill sem sitji eftir á glasinu og þurfi að þurrka af með viskastykki. Sá hinn sami bendir enn 

fremur á að að öllum líkindum séu svo óhreinindi á viskastykkinu sem smitist yfir á glasið 

(Samkv, s. 158–159). Niðurstaða þessara undarlegu umræðna virðist vera sú að aldrei geti 

nokkuð orðið fullkomlega hreint. Þótt glasið, sápan, vatnið og viskastykkið virðist flekklaus 

við fyrstu sýn er raunin önnur og við saklausa snertingu hlutanna dreifast óhreinindin enn 

frekar. Óhreinindi og sekt eru gamalkunnar hliðstæður líkt og andstæðurnar hreinleiki og 

sakleysi. 

Þegar nánar er að gáð virðist sekt vera eitt yfirgripsmesta þema bókarinnar og þótt það 

sé gerð tilraun til að klína sektinni á lesandann virðist hún upphaflega tengjast öðru, 

nefnilega skáldskapnum sjálfum og þeirri skuggalegu iðju að skrifa bækur. 

 

 

III. 

Sótsvört að innan 

 

Prentglæpir 

 

„Jæja, þannig að þú ert sem sagt að læra prent?“ Jón Víðir gaumgæfir vangasvip Friðberts 

sem horfir stífur fram fyrir sig. „Þú ert sem sagt að tileinka þér hina göfugu svörtu list sem 

gerir okkur öll sótsvört að innan? Ég skal nefnilega segja þér það, minn ágæti Friðbert, að því 

meira sem maður les – því meira sem maður raðar í sig af svörtu stöfunum sem standa á hvíta 

grunninum – þeim mun trekktari verður maður; þeim mun sannfærðari verður maður um að 

grunnurinn sem við sjálf stöndum á er einmitt helvítið sem allar þessar bækur eru að lýsa. Og 

því fleiri svörtum stöfum sem raðað er á hvíta pappírsgrunninn, þeim mun ...“ (Samkv, s. 225) 
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Þessi ræða sem Jón Víðir heldur yfir Friðbert í kjallarasamkvæminu við Bárugötu fangar á 

einhvern hátt kjarna Samkvæmisleikja. Í munni Jóns Víðis verður prentið – eða „hin svarta 

list“ – nánast að glæp, í það minnsta einhverju syndsamlegu. Hin svarta list getur þó auk 

þess að vísa í störf prentarans vísað í störf rithöfundarins. Hvorir tveggja búa til bækur, fylla 

auðar hvítar síður af svörtum orðum, framleiða texta og „flytja myndir af einum fleti yfir á 

annan“ líkt og segir um störf prentarans á öðrum stað í bókinni (Samkv, s. 48). Til að 

hnykkja enn frekar á þessari samlíkingu skáldskapar og glæpastarfsemi er 

kjallarasamkvæmið haldið aðeins steinsnar frá bókaútgáfunni Bjarti, þeirri bókaútgáfu sem 

gaf ekki aðeins Samkvæmisleiki út heldur einnig flest þau verk sem Bragi hafði skrifað fram 

að því. Útgáfunni er meira að segja lýst nokkuð nákvæmlega í bókinni: 

 

Á norðanverðu horni Bárugötu og Bræðraborgarstígs er annað háreist hús, og á jarðhæð þess 

er bókaútgáfa til húsa. Í glugganum er tákn útgáfunnar, engill sem getur hæglega minnt á 

tákn breska símafyrirtækisins British Telecom, og þegar engir bílar standa við gangstéttirnar í 

vesturenda Bárugötunnar er mögulegt fyrir starfsmenn bókaútgáfunnar að fylgjast með því 

sem gerist í kjallara fjölbýlishússins Bárugötumegin, og öfugt, það er að segja: íbúar í 

kjallaranum á Bárugötunni geta séð inn um suðurglugga útgáfunnar, þegar ekki er dregið 

fyrir. (Samkv, s. 112) 

 

Á vinnutíma geta starfsmenn bókaútgáfunnar Bjarts sem sagt haft yfirsýn yfir ýmiss konar 

glæpastarfsemi og fylgst með nokkrum af helstu misindismönnum bæjarins, rétt eins og 

misindismennirnir hafa ákveðna innsýn inn í starfsemi forlagsins.  

Það er reyndar fleira sem tengir þetta rými við ritstörf en nálægðin við forlagið Bjart. Í 

samkvæminu er, eins og áður sagði, farið í svokallaða graðgöngu. Jón Víðir útskýrir fyrir 

Friðbert að það sé leikur sem prentarar fari í þegar þeir vilji gera sér glaðan dag. 

 

„Graðgangan gengur þannig fyrir sig að einn prentarinn stillir sér upp á gólfinu, og annar 

prentari kemur aftan að honum og tekur með vinstri hendinni um magann á honum og grípur 

með hægri hendinni um punginn á honum. Svo kemur sá þriðji og tekur utan um mittið á 

þeim númer tvö, og svo koll af kolli, þangað til strollan er orðin eins löng og hún getur orðið; 

þá fer hún af stað og prentari númer tvö kreistir punginn á prentara númer eitt, þeim fremsta, 

og svo er bara marsérað áfram þangað til prentari númer eitt þolir ekki meira og æpir upp yfir 

sig af sársauka – sem sagt: gefur frá sér graðgönguhljóð.“ (Samkv, s. 226) 
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Graðgangan er í raun eins og leikræn útfærsla á efni ritgerðar Harold Bloom, The Anxiety of 

Influence, frá árinu 1973. Í henni lýsti Bloom eilífri tilraun skálda til að frelsa sjálfa sig 

undan óhjákvæmilegum áhrifum fyrirrennara sinna. Hann taldi að þetta viðbragð væri 

órjúfanlegt frá þróun bókmenntasögunnar „þar sem áhrifarík skáld búa þá sögu til með því 

að mislesa hvert annað til þess að skapa svigrúm fyrir eigið hugarflug“.
110

 Það má því sjá 

bókmenntasöguna fyrir sér sem eins konar röð skálda þar sem hver reynir að kreista eitthvað 

upp úr þeim sem á undan honum fór. 

Í ritgerðinni skipti Bloom lífshlaupi áhrifaríkra skálda upp í sex stig og það síðasta – 

þar sem seinni tíma skáldinu tekst að halda skáldskap sínum svo opnum á móti verkum 

fyrirmyndarinnar að það er engu líkara en að samband þeirra sé öfugt, að 

sporgöngumaðurinn sjálfur hafi skrifað verk fyrirrennarans – kallaði hann Apophrades. 

Orðið fékk hann úr grísku þar sem það vísaði í þá óheilladaga þegar hinir dauðu fluttu aftur 

inn í húsin sem þeir höfðu búið í fyrir andlát sitt.
111

 Kannski hefur þetta lokastig í þróun 

áhrifaríkra skálda verið Braga Ólafssyni hugleikið þegar hann skrifaði Samkvæmisleiki. 

Hann virðist þó vilja ganga skrefinu lengra því í bókinni sölsar hann sjálfur undir sig 

húsnæði eins þekktasta skálds íslenskrar bókmenntasögu, húsnæði sem lesendur skáldsins 

þekkja vel enda vettvangur eins ástsælasta bókmenntaverks 20. aldar.  

 

Í kompaníi við íslenskan (bókmennta)aðal 

 

Allt í einu birtist Sigga í eldhúsgættinni; skelfingu lostin eins og eitthvað hræðilegt hefði 

komið fyrir. 

„Það er eitthvað einkennilegt þarna inni í stofunni,“ sagði hún við Friðbert, óttaslegin á 

svip. 

„Áttu við Jakob bróður minn?“ 

Elísabet horfði á þessa ungu konu sem hún þekkti ekki; hvað gat verið svona einkennilegt 

inni í stofu? 

„Nei, ég er ekki að grínast,“ mótmælti Sigga og það var nokkuð ljóst að eitthvað hafði 

skotið henni skelk í bringu. „Ég stóð þarna við skápinn þar sem maður kemur inn í stofuna,“ 

hélt hún áfram, „og allt í einu var eins og einhver blési aftan á hnakkann á mér. Það var eins 

og ískaldur andardráttur.“
 
(Samkv, s. 248–249) 
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Í afmælisveislu Friðberts virðist einhver ókennileg vera skjóta einum afmælisgestinum skelk 

í bringu. Nokkrum áratugum áður hafði önnur kona upplifað nákvæmlega sömu tilfinningu á 

nákvæmlega sama stað. Þá var íbúðin á 4. hæð til hægri í fjölbýlishúsinu að Hringbraut 45 í 

eigu Þórbergs Þórðarsonar rithöfundar og konu hans Margrétar Jónsdóttur. Í viðtalsbók 

Matthíasar Johannessen, Í kompaníi við allífið, lýsir Margrét undarlegum atburði sem hún 

varð fyrir kvöld eitt með þessum orðum: „Þegar ég hef setið þarna stundarkorn, finn ég, að 

blásið er ísköldum anda aftan á beran hálsinn á mér. Við það kemst ég í dálítið einkennilegt 

ástand og hljóða upp án þess að vita það sjálf.“
112

 Draugurinn sem hrelldi Margréti forðum 

daga virðist því enn hafa aðsetur í íbúðinni og beitir nú gesti Braga sömu brögðum. 

Vísanir í Þórberg, ævi hans og störf, koma fyrir á fjölmörgum stöðum í bókinni. 

Glöggir lesendur taka kannski eftir því að lambakjötið sem snætt er í samkvæmi 

fasteignasölunnar sem haldið er í Hveragerði er ættað austan úr Suðursveit, þeirri sveit sem 

Þórbergur gerði svo eftirminnilega með æskuminningum sínum. Ein af fjölmörgum bókum 

sem Hjálmar, vinur Friðberts, færir honum í afmælisgjöf er Ævisaga Árna prófasts 

Þórarinssonar sem var einmitt skráð af Þórbergi. Meira að segja graðgangan er runnin 

undan rifjum skáldsins en hana er að finna í því orðasafni sem Þórbergur fékk styrk frá 

Alþingi til að vinna að en skýringin sem gefin er í Samkvæmisleikjum er nokkurn veginn 

samhljóða þeirri sem Þórbergur skráði á sínum tíma.
113

 Mikilvægasta vísunin í verk 

Þórbergs, íbúðin á Hringbraut, er alltumlykjandi í bókinni. Ekki aðeins var hún heimili 

Þórbergs um margra ára skeið heldur er hún sögusvið eins þekktasta og vinsælasta verks 

hans, Sálmsins um blómið. 

Í Sálminum um blómið segir frá samskiptum Þórbergs og Lillu-Heggu, lítillar stúlku 

sem býr í sama stigagangi og skáldið. Um markmið bókarinnar segir Þórbergur sjálfur að 

hann hafi ætla að skrifa um „litlu manneskjuna og sannleikann og heiminn“ og að til að ná 

réttum áhrifum hafi hann „alltaf verið eins og hún í höfðinu sínu og öllu hjartanu og oft í 

öllum líkamanum sínum“.
114

 Í ofanálag hefur Helga litla smeygt sér inn í tungutak 

bókarinnar því Þórbergur notfærir sér orðfæri hennar þannig að sagan er uppfull af 

barnamáli og ambögum. Þetta gefur frásögninni sakleysislegt yfirbragð sem er vel við hæfi 

því eitt af meginstefjum verksins er hreinleiki barnssálarinnar. Í frásögninni lærir Lilla 

Hegga um lífið af gamla manninum en það er ekki síður hann sem öðlast nýja þekkingu í 

                                                 
112 Í kompaníi við allífið var síðar gefin út með viðauka undir heitinu Í kompaníi við Þórberg og við þá útgáfu 
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gegnum hana. Og um leið kynnast lesendur Þórbergs híbýlum hans og heimilislífi, fá að 

virða fyrir sér útsýnið út um eldhúsgluggann, spóka sig um í „unnskiptingastofunni“ og 

jafnvel bregða sér undir sæng inni í svefnherbergi. Andstæðan milli þess sem lesendur 

upplifðu þá og þurfa nú að ganga í gegnum í sömu húsakynnum er sláandi. 

Þrátt fyrir þessi margvíslegu tengsl Samkvæmisleikja við Þórberg Þórðarson kemur 

hann sjálfur ekkert við sögu. Í raun virðast aðeins tvær persónur bókarinnar meðvitaðar um í 

fótspor hvers þau feta á Hringbrautinni. Önnur þeirra er Elísabet sem ýjar að þessum 

tengslum í samtali við Friðbert sem snýst um óbeit þess síðarnefnda á svölum íbúðarinnar. 

Hún segir: „Ertu lofthræddur? Þannig að þú ferð aldrei út á svalir sjálfur? Ekki einu sinni til 

að taka hitann?“ (Samkv, s. 246). Friðbert verður hvumsa við þessa athugasemd enda 

útskýrir Elísabet hana ekki frekar. Væntanlega er hún að vísa í þá áráttu Þórbergs að 

skrásetja veðrið og taka hitastigið af svölunum heima hjá sér.
115

 Auk Elísabetar minnist 

nágranni Friðberts, óútgefið skáld sem annars kemur lítið við sögu, á þennan fyrrum íbúa 

hússins. Það er raunar í eina skiptið sem vísað er til Þórbergs með beinum hætti en þá ekki 

einu sinni með nafni heldur undir heitinu „skrímslafræðingur hennar hátignar“ (Samkv, s. 

250) en þeirri nafnbót sæmdi Þórbergur sig eftir að hann gekk í breskan félagsskap 

skrímslaáhugamanna sem kenndur var við krúnuna.
116

 Mögulega hefur Þórbergur svo sjálfur 

verið á vappi innan frásagnarinnar án þess að aðrar persónur yrðu hans varar, í það minnsta 

finnur Friðbert stóra karlmannsskó sem enginn kannast við að eiga á stigapallinum utan við 

íbúðina eftir afmælisveisluna. Skórnir minna óneitanlega á höfundarverk Þórbergs þar sem 

slitnir skór komu gjarnan við sögu, oft sem eins konar táknmynd fátæktar og 

umkomuleysis.
117

 En hvað er Þórbergur yfir höfuð að gera í bók Braga? Og hvað á það að 

þýða að ryðjast inn í rými hinnar hreinu barnssálar og gera þar allt vitlaust með ofbeldi, 

morði og nauðgun? 
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Hefð bókmenntalegs aðgerðaleysis 

Við fyrstu sýn virðast verk Braga Ólafssonar eiga harla lítið skylt við verk Þórbergs sem eru 

til að mynda flest skilgreind sem ævisögur samkvæmt flokkunarkerfi íslenskra bókasafna. 

Þegar nánar er að gáð eiga þessir tveir höfundar þó ýmislegt sameiginlegt, sérstaklega þegar  

fyrri skáldsögur Braga eru bornar saman við frásagnir Þórbergs af lífi sínu sem ungur maður 

í höfuðstaðnum, einkum þeim sem birtast í Íslenzkum aðli og Ofvitanum. 

Fyrir það fyrsta mætti kalla þá báða Reykjavíkurhöfunda. Persónur beggja feta sig 

gjarnan eftir nafngreindum götum borgarinnar og lesandinn fylgir í humátt á eftir. 

Gönguferðirnar eru gjarnan á svipuðum slóðum í miðbænum, Þingholtunum og 

vesturbænum. Annað sem persónur beggja höfunda eiga sameiginlegt er „hið 

bókmenntalega aðgerðaleysi“.
118

 Þórbergur glímir á köflum við sömu frestunaráráttu og 

framkvæmdaleysi og margar persóna Braga. Ferð Þórbergs til doktors Jóns Þorkelssonar til 

að fá lán fyrir skóm er ágætt dæmi. Eftir að hafa margsnúið við á dyrapallinum hefur hann 

sig loks í heimsóknina en þorir þá ekki einu sinni að bera upp yfirvarpserindið sem var að 

sækja bækur, hvað þá að minnast á lánið.
119

 Annað dæmi eru lífsreglurnar sem Þórbergur er 

í sífellu að setja sér á þessum árum. Þeim er ætlað að hemja bæði hold og anda, sjá til þess 

að hann lesi skólabækurnar, þroski hugsanagáfuna og leiði ekki hugann að kvenfólki nema 

einu sinni í viku. Oft virðist þó fara mun meiri tími í að semja reglurnar, skrifa uppköst og 

hreinrita á fallegt og vandað efni en að halda þær.
120

 Minnir þetta ekki eilítið á manninn sem 

eyddi öllum sínum kröftum í að setja upp blikkandi viðvörunarljós við bilaðan bíl á 

Hringbraut í stað þess að reyna að koma honum á verkstæði? 

Síðast en ekki síst ber Þórbergur ábyrgð á einum frægasta ekki-atburði íslenskrar 

bókmenntasögu: framhjágöngunni. Forsaga málsins er sú að Þórbergur elskar stúlku. 

Stúlkan er frá Bæ í Hrútafirði en leigir herbergi í Bergshúsi á Skólavörðustíg veturinn 1911-

1912, líkt og Þórbergur. Samband þeirra nær þó aldrei hærri hæðum en að hann hafi flutt 

fingurna laumulega upp að borðbrúninni þegar hún leggur sínar drifhvítu hendur á borðið 

fyrir framan hann. Um tilfinningar hans í hennar garð er hún alls óvitandi sem og það að í 

huga hans gengur hún aldrei undir öðru heiti en „elskan“. Þrátt fyrir þetta sambandsleysi 

ákveður Þórbergur að elta hana þegar hún fer heim til sín yfir sumarið. Hann fær vegavinnu 
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í Hrútafirði í námunda við heimili hennar og hittir hana nokkrum sinnum en tekst aldrei að 

koma sér að efninu. Í von um að fjarvera hans fái hana til að sjá hlutina í réttu ljósi heldur 

hann burt í síldarvinnu, fyrst á Siglufirði og síðan á Akureyri. Um haustið þegar hann fer að 

huga að því að snúa aftur til Reykjavíkur ákveður hann að koma við og heimsækja hana. 

Hann leggur allt í sölurnar, eyðir aleigunni í fín jakkaföt, skó og hatt, tekur sér far með 

strandferðaskipi án þess að greiða fyrir og gengur svo margar dagleiðir til að ná áfangastað. 

Endurfundina sér hann í miklum ljóma: 

 

Sú tekur nú ekki dónalega á móti mér, þegar ég kem loksins heim til hennar. En hvað hún 

faðmar mig innilega, kyssir mig dátt, segir við mig mikið af fallegum orðum. Þá ætla ég að 

segja við hana: Þú ert saklaus engill. Ég elska þig út yfir gröf og dauða.
121

 

 

Eftir því sem hann nálgast heimkynni stúlkunnar hægir hann hins vegar á ferðinni til að 

kaupa sér frest. Og þegar hann loksins, eftir allan þennan tilkostnað, stendur fyrir neðan 

bæinn hennar hættir hann snögglega við og lötrar áfram, framhjá elskunni og þessum 

hjartnæmu endurfundum. 

Samband Þórbergs við elskuna minnir um margt á samband söguhetju Hvíldardaga 

við Viktoríu. Hin íróníska spenna milli raunveruleika og ímyndunar náði þar hámarki sínu 

þegar hin nafnlausa aðalpersóna þurfti ekki annað en að sjá það fyrir sér að Viktoría hafi hitt 

aðra karlmenn til að missa áhugann á henni og slíta ímynduðu sambandi þeirra. Á svipaðan 

hátt spinnur Þórbergur þéttriðinn ímyndanavef í kringum elskuna sína. Það eru ekki aðeins 

draumkenndar hugsanir um sameiningu þeirra sem sækja að honum heldur einnig 

grunsemdir um að hún eigi vingott við aðra karlmenn. Einn sumardaginn þegar hann er 

staddur í námunda við kaupstaðinn hennar leitar á hann eftirfarandi hugmynd: 

 

Kannski er hún meira að segja stödd á Borðeyri, hefur gleymt þar einhverju, sem hún er að 

sækja. Og svo hefur sonur hótelfrúarinnar boðið henni að hinkra við í fimm mínútur uppi á 

loftinu eftir kaffidropa. Er það nokkuð tiltökumál? Ef til vill get ég ennþá fundið förin hennar 

á hlaðinu í kringum hótelið.
 122

 

 

Skömmu síðar, eftir að Þórbergur hefur slegið lán og keypt brennivínsflösku á hótelinu, rifjast 

þessi ískyggilega staða elskunnar upp fyrir honum: 
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En nú brá svo ónáttúrulega við, að ég hafði misst alla löngun til að leita uppi fótspor 

elskunnar minnar, fann meira að segja ekki betur en mér stæði algerlega á sama um, hvort 

sakleysi hennar berðist örvæntandi baráttu þarna á loftinu uppi yfir mér, eða það hjúfraði sig 

iðrandi niður í skuggasælar lautir í hvarfi við bæinn úti undir fjallinu, sem var svo heillandi, 

þegar ég var hinum megin fjarðarins.
123 

 

 

Það eru ekki lengur aðrir möguleikar í stöðunni en þessir tveir, annað hvort hefur hún látið 

undan vilja mannsins í lautu bak við hús eða hún berst nú hreinlíf á móti tilburðum hans. Sá 

möguleiki að sonur hótelstýrunnar hafi alls ekki boðið henni upp á loft er ekki lengur til 

staðar, hvað þá að hún hafi kannski ekkert verið á Borðeyri þennan dag yfirleitt. 

Það sem þó er mest um vert að skoða þegar Íslenzkur aðall og Ofvitinn eru bornir 

saman við verk Braga er staða sögumannsins (eða aðalpersónunnar) andspænis lesanda. Í 

verkum beggja höfunda einkennist samband þessara aðila af trausti þar sem lesandanum eru 

látnar í té upplýsingar sem enginn annar hefur aðgang að. Sem vitundarmiðja textans opnar 

sögumaðurinn/aðalpersónan huga sinn fyrir lesandanum, leggur sín hjartans mál í hendur 

hans og trúir honum fyrir því sem öðrum persónum verksins er hulið. Hvíldardagar greina 

til að mynda nánast eingöngu frá innra lífi nafnlausa mannsins. Aðeins lesandinn veit að 

jafnvel hversdagslegustu smáviðburðir verða honum matur í spennandi ímyndanir, sögur 

sem hann skáldar upp með sjálfum sér og virðast smátt og smátt verða að raunveruleika í 

huga hans. 

Hugrænt samband lesanda og Þórbergs er með sama hætti. Lesandanum eru látnar í té 

upplýsingar sem enginn annar hefur. Ágætt dæmi um þetta er þegar Þórbergur hyggst sækja 

um líftryggingu og þarf að leita til bæði tryggingasala og læknis. Lesandinn verður vitni að 

því sem Þórbergur segir við þessa háu herra, „Ég þakka yður fyrir“ og „Komið þér sælir“, 

sem og formælingarnar sem hann hugsar, „Farðu nú til helvítis“ og „Ég hata yður“.
124

 

Stundum er það meira að segja svo að lesandinn er sá eini sem hefur heildarmyndina, hann 

þekkir ekki bara innri veruleika sögumannsins heldur skilur hann ytri veruleika hans betur 

en sögumaðurinn sjálfur. Frásögnin af því þegar Þórbergur gengur í stúku er þessu marki 

brennd. Þar fylgist lesandinn með því hvernig hann misskilur og rangtúlkar allt sem fram fer 

á fundinum og er þar af leiðandi sá eini sem skilur oft á tíðum undarleg viðbrögð Þórbergs. 

Hann er sá eini sem veit hvers vegna hann þakkar svona hátíðlega fyrir þegar honum er rétt 

atkvæðakúla á fundinum (af því að hann heldur að þetta sé gjöf til fundarmanna í minningu 

                                                 
123

 Sama. 
124

 Þórbergur Þórðarson, Ofvitinn, s. 128–129. 



61 

 

um komu hans í stúkuna), af hverju hann bregst svona undarlega við þegar kjörkassinn er 

borinn fyrir hann (af því að hann heldur að hann sé fullur af karamellum sem látnar séu 

ganga svo fólk geti fengið sér) og af hverju hann gerir tilraun til að stela kraganum sem 

smeygt var yfir háls hans þegar vígsluathöfnin fór fram (af því að hann hélt að þetta væri 

þakklætisvottur fyrir að ganga í stúkuna og var farinn að hlakka til að spóka sig með hann 

um bæinn).
125

 Lesandinn hefur því forsendur til þess að skilja ýmislegt í framkomu og 

hegðun Þórbergs sem persónum frásagnarinnar er hulið.  

Þessi staða lesandans er ekki svo ólík stöðu Emils þar sem hann dvelur undir rúmi í 

Gæludýrunum. Þetta er staða forréttinda, að vera sá eini sem veit, sá eini sem þekkir alla 

þræði frásagnarinnar. En um leið er þetta staða einangrunar því hvorki Emil né lesandinn 

geta gripið inn í atburðarásina, leiðrétt rangfærslur eða upprætt misskilning. Í Íslenzkum 

aðli, Ofvitanum, Hvíldardögum og Gæludýrunum er það einmitt þessi íróníska spenna sem 

myndast í togstreitu innri og ytri veruleika sem gerir bækurnar ánægjulegar aflestrar.
126

 Í 

Samkvæmisleikjum snýst taflið við og staðan sem áður var ánægjuleg fyrir lesandann verður 

íþyngjandi og að lokum til þess að hann upplifir sig meðsekan. 

Það má því segja að ein af ástæðum þess að skáldskapur er svo rígbundinn við sekt í 

bókinni sé að í henni er þetta trúnaðartraust lesandans þverbrotið. Lesandinn gengur glaður 

inn í hug persónanna, inn í þeirra einkarými, og á aðeins von á góðu. Hann hefur verið í 

þessari stöðu áður, ekki bara í fyrri verkum Braga heldur líka í verkum hins elskaða skálds 

Þórbergs Þórðarsonar, og hann veit að hér er gaman að vera. En allt í einu er honum hrint út 

úr hellinum, út í blindandi skin sólarinnar. Í þessari skerandi birtu tekur veröldin á sig ný og 

óhugnaleg form og þegar honum er loks hleypt aftur inn í hellinn er hann breyttur maður. 

Hefðin á sér margar táknmyndir í Samkvæmisleikjum. Fornmunir og fornbækur setja 

svip sinn á heimili Friðberts en í mörgum tilvikum er farið illa með þessa gripi. Brunagat 

kemur í sófann sem Anka færir Friðbert í afmælisgjöf og það aðeins örfáum klukkustundum 

eftir að hann kemst í eigu hans. Og antík-kertastjakinn sem Elísabet gefur honum umbreytist 

í morðvopn nokkrum dögum síðar. Á sama hátt er þessi bókmenntahefð trúnaðar 

skrumskæld, skemmd og notuð sem vopn gegn lesandanum. Íbúðin að Hringbraut 45 er 

táknmynd þessara umbreytinga. Rýmið þar sem lilla Hegga babblaði við Mömmugöggu og 
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Sobbegga afa, prílaði upp „ dodd“ til að sjá „dödö“ og drakk „umbasyst“ verður vettvangur 

nauðgunar og morðs. 

En Þórbergur er ekki bara saklaust fórnarlamb ósvífins glæps Braga. Þegar rýnt er í 

feril Þórbergs fremur en í einstök verk kemur í ljós að hann er ef til vill fyrst og fremst 

vitorðsmaður. 

 

Eins og nýfæddur kálfur 

„Í frásagnarsnilli er aðeins einn erfiðleiki. Það er að gera staðleysur að staðreyndum sem 

áheyrandinn trúir. Þess vegna kemur snillingurinn fram fyrir hlustendur sína saklaus í 

framan eins og nýfæddur kálfur. Þetta er upphaf og endir hinnar sönnu listar.“
127

 Þessi orð 

lét Þórbergur Þórðarson falla í eftirmála sínum að þriðju útgáfu Ævisögu Árna prófasts 

Þórarinssonar sem hann hafði ritað í samstarfi við séra Árna á árunum 1945-1950. Höfðu 

ýmsir gárungar á orði í aðdraganda útgáfunnar að afrakstur þessarar vinnu hlyti að verða 

nýstárlegur þar sem lygnasti maður landsins segði frá en sá trúgjarnasti færði í letur.
128

 Í 

orðum Þórbergs felst ekki bara ákveðin útskýring á því í hverju frásagnarsnilld Árna var 

fólgin heldur má lesa út úr þeim greinargóða lýsingu á eðli skáldskaparins og hlutverki 

skáldsins. Og sjálfur hafði Þórbergur sem rithöfundur umtalsverða reynslu af að gera 

staðleysur að staðreyndum. 

Þótt flest verk Þórbergs um eigið líf hafi verið flokkuð sem sjálfsævisögur og viðtökur 

þeirra löngum verið í takt við þá skilgreiningu hafa rannsóknir síðustu áratuga sýnt að 

Þórbergur var séra Árna verðugur keppinautur um titilinn lygnasti maður landsins. Skáldlegt 

eðli verka hans kemur sífellt betur í ljós og nú er farið að tala um þær sem skáldævisögur. 

Það gerir til dæmis Soffía Auður Birgisdóttir sem hefur meðal annars fjallað ítarlega um 

samband Þórbergs við Arndísi Jónsdóttur, stúlkuna sem óumdeilanlega var „elskan“ í 

verkum Þórbergs. Rekur hún hvernig sjá megi í gegnum bréfa- og dagbókarskrif hans að 

Arndís hafi í raun ekki verið honum neitt sérstaklega hugleikin umfram aðrar stúlkur. Um 

ástarsöguna í Íslenzkum aðli segir Soffía Auður: 

 

Af dagbókum má ráða að einhverjar tilfinningar hefur Þórbergur borið í brjósti til Arndísar en 

í Íslenzkum aðli hefur hann þær upp í æðra veldi í samræmi við þau lögmál sem frásögnin 
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krefst. Með öðrum orðum þá ríkja lögmál skáldskaparins yfir lögmálum sannleikans í 

málinu.
129

 

 

Meira að segja framhjágangan, þessi eftirminnilegi atburður sem markaði ímynd Þórbergs 

sem meistara bókmenntalegs aðgerðaleysis, virðist aldrei hafa átt sér stað. Í riti sínu Frumleg 

hreinskilni frá árinu 1992 rekur sagnfræðingurinn Helgi M. Sigurðsson málið og kemst að 

því með rannsóknum á áður óþekktri dagbók Þórbergs að erfiðið sem hann lagði á sig með 

ferðinni í Hrútafjörðinn hafi ekki verið til einskis. Hann hitti sem sagt á Arndísi eftir allt 

saman. Að vísu hittust þau ekki á Bæ heldur á Borðeyri og ekki fyrr en daginn eftir komu 

hans þangað.
130

 Hinn frægi ekki-atburður er þar með orðinn ósköp venjulegur atburður, án 

allra athyglisverðra forskeyta. Helgi varpar í kjölfarið fram þeirri spurningu hvort það rýri 

gildi verka Þórbergs að þau hafi ekki alltaf verið sannleikanum samkvæmt en svarar því til 

sjálfur að Þórbergur hafi aldrei ætlað að skrifa sagnfræðiverk „heldur draga upp myndir úr 

lífi ungmenna á tilteknu tímaskeiði og það tókst honum frábærlega vel“.
131

 Soffía Auður 

tekur í sama streng og bendir á að það einkenni skáldævisöguna að sannleikurinn sé þar 

undirskipaður fagurfræðinni.
132

 Gildi verka Þórbergs liggur því ekki í því að hann hafi átt 

óvenju skoplega ævi sem hann skrásetti síðan af mikilli nákvæmni heldur því að hann hafi 

haft framúrskarandi frásagnargáfu. Hann kunni að móta raunveruleikann svo hann félli 

lesendum í geð og hann vissi að til þess að lesendur gleyptu við skáldskapnum þyrfti hann 

að spila sig einlægan og sakleysislegan. 

Orð Þórbergs um staðleysurnar og kálfinn varpa ekki bara ljósi á þá staðreynd að allur 

skáldskapur er lygi heldur afhjúpa þau líka ákveðinn sannleik um stöðu lesandans andspænis 

höfundinum. Höfundurinn verður að vita hvaða brögðum hann á að beita til að lesandinn 

veiti honum aðgang að huga sínum. Það sem Þórbergur lýsir er hugarkenningin í hnotskurn. 

Lisa Zunshine hefur gengið svo langt að halda því fram að hugarkenningin sé forsenda 

alls skáldskapar. Úr texta sem sé í raun ekkert annað en tákn á blaði verði fyrir tilstilli 

lesandans til persónur og með því að beita hugarlestri sínum á sama hátt og ef um 

raunverulegt fólk væri að ræða geti lesandinn fylgst með vísbendingum um tilfinningar 
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þessara persóna og jafnvel getið sér til um gjörðir þeirra í framtíðinni.
133

 Það sem vantar inn 

í þessa jöfnu er höfundurinn. Með því að raða í sig táknum af blaði og skapa úr þeim 

einhvers konar eftirlíkingu af veruleikanum er lesandinn í raun alltaf að hleypa einhverjum 

öðrum inn í huga sinn. Til þess að fá þennan aðgang þarf höfundurinn að beita hugarlestri, 

sjá fyrir hvernig hann geti sem best myndað trúnaðarsamband við lesandann til að hann taki 

við staðleysunum og geri úr þeim staðreyndir. Þetta ferli er til staðar í öllum skáldskap. 

Höfundurinn þarf ævinlega að finna sér leið inn í vitund lesandans, líka þótt hann ætli sér 

ekkert illt þar og hafi ekki annað í hyggju en að auðga tilveru hans, bæta þekkingu eða 

dýpka skilning. Fyrir vikið er lesandinn ævinlega á valdi höfundarins. Hins vegar verðum 

við sem lesendur sjaldnast vör við þennan óboðna gest sem smyglar sér inn í kjölfar persóna 

sinna. Það er ekki nema í undantekningatilfellum, og þá helst þegar illa fer og samkvæmi 

lesandans og persónanna leysist upp í djöfulgang og vitleysu, sem við tökum eftir 

höfundinum glottandi úti í horni.  

Í Samkvæmisleikjum er einmitt þessi staða tákngerð. Íbúðin á 4. hæð til hægri á 

Hringbraut 45 er ekki bara tákn fyrir rými Þórbergs og hefð hans heldur fyrir hugarrými 

lesandans. Allt sem fer þar fram endurspeglar á einhvern hátt þá stöðu sem lesandinn er í 

þegar hann hefur hleypt vandalausum inn í rýmið. Í BA-ritgerð sinni fjallar Davíð 

Stefánsson meðal annars um hvernig sjá megi ákveðna stigmögnun í átökum utanaðkomandi 

heims og einkarýmis í fyrstu þremur verkum Braga Ólafssonar. Hann bendir á að þótt 

söguhetja Hvíldardaga þurfi aldrei að upplifa beina árás inn í einkalíf sitt standi henni 

greinilega ógn af veröldinni utan veggja heimilisins. Í Gæludýrunum verður þessi innrás að 

veruleika þar sem ókunnugt fólk streymir inn í einkarými Emils sem lamast af ótta undir 

rúmi.
134

 Þessi þróun getur bara endað á einn veg:  

 

Það er þó ekki fyrr en í Samkvæmisleikjum sem átökin á milli utanaðkomandi heims og 

einkarýmis hafa alvarlegar afleiðingar. Þar eru mörk á milli sekra og saklausra mjög óljós, 

glæpirnir miklum mun alvarlegri en að halda partí með gestgjafann fjarverandi. Alvarleg átök 

eiga sér stað um heimili á milli leigjenda og leigusala, um líkamleg einkarými 

einstaklingsins, um nauðgun, líkamlega misþyrmingu og loks morð.
135
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En átökin í Samkvæmisleikjum snúast ekki bara um innrás í áþreifanleg rými eins og heimili 

eða líkama heldur líka um hugrænt einkarými lesandans. Lesandinn er í sömu stöðu og 

Elísabet sem full trúnaðartrausts býður Friðbert að dvelja í sínu einkarými enda mætir hann 

henni saklaus eins og nýfæddur kálfur í framan. Hún gerir sér enga grein fyrir því hverjum 

hún hefur hleypt inn og hvers hann er megnugur. Þótt við lesendur séum í flestum tilvikum 

heppnari en Elísabet og eigum farsælt samband við höfundana sem við bjóðum inn í 

einkarými okkar er alltaf möguleiki á því að þeir misnoti sér aðstöðuna, fylli hausinn á 

okkur með illsku og djöfulskap, eins og Guðmundur Andri orðaði það. Það hættulegasta við 

stöðuna er að líkt og Elísabet erum við yfirleitt rænulaus, það er að segja við erum yfirleitt 

ómeðvituð um hve mjög á valdi gestsins við erum. 

Með Samkvæmisleikjum vill Bragi Ólafsson vekja okkur til meðvitundar. Þótt Elísabet 

sé rænulaus meðan glæpurinn er framinn rönkum við lesendur við okkur í sama mund og 

brotið er á bæði henni og okkur sjálfum. Og þótt það svíði sárt þá er það aðeins með því að 

falla og verða íróníunni að bráð sem við eigum möguleika á að skilja hvað það kostar að 

hleypa lygurum inn í vitund okkar með staðleysur sínar og skuggamyndir. Við verðum 

aldrei söm eftir slíka reynslu. 

Samkvæmisleikir byrja raunar á stuttum forleik sem lýsir nokkurs konar endurfæðingu. 

Þar er sagt frá upptrekktri brúðu sem finnst í gömlum pappakassa í geymslu: 

 

Ef hægt er að tala um að hlutir hafi ákveðið kyn er nokkuð ljóst að brúðan er karlkyns. Á höfði 

hennar er strítt og gisið, gulleitt hár sem minnir helst á tómt hreiður, og á breiðu nefinu hvílir 

svört, efnismikil gleraugnaumgjörð án glerja. Brúðan er í dökkbláum jakka með merki 

íþróttafélags eða menntastofnunar saumað í barminn; niður eftir utanverðum skálmum 

ljósgrárra buxnanna er vínrauð flauelisrönd; svo er í hún í svörtum, fremur támjóum skóm úr 

plasti. Í höndunum hefur hún myndarlegt dragspil, og þegar lyklinum í baki hennar er snúið 

gengur hún af stað, og göngulagið minnir á manneskju sem hefur ekki aðeins étið og drukkið 

of mikið; hún hefur ekki ná á salernið í tæka tíð. Og um leið og hún hefur gönguna byrjar hún 

einnig að draga belg hljóðfærisins sundur og saman; það heyrist djúpt andvarp sem hljómar líkt 

og einhver sé að deyja – einhver berjist fyrir lífi sínu og ætla megi að viðkomandi verði undir í 

þeirri baráttu – en þegar á því hefur gengið svolitla stund gerist skyndilega hið gangstæða: 

einhver fæðist [...] (Samkv, s 5–6)
136
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Forðum daga kortlagði Þórbergur ævi sína með endurfæðingakrónikunni. Þar lýsti hann því 

hvernig hann hefði orðið fyrir uppljómunum sem gerðu það að verkum að líf hans og 

viðhorf tóku nýja stefnu.
137

 Sagðist hann meðal annars hafa endurfæðst til íslenskra fræða, 

esperantó og að lokum ritstarfa. Með Samkvæmisleikjum hefur sporgöngumaður hans Bragi 

Ólafsson gulltryggt að lesendur verði fyrir uppljómun um hið saknæma eðli skáldskaparins 

og glæpasamlega iðju þess sem skrifar. 

Endurfæðing okkar til sannleikans er óumflýjanleg. 
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Niðurstaða: Óendanlegir möguleikar óvissunnar 

 

Skilgreining Braga Ólafssonar á raunsæi, sem vitnað var til hér í upphafi, var að 

höfundurinn væri í rauninni bara að segja satt og rétt frá. Þannig losaði hann 

raunsæisstefnuna frá tíma og rúmi, gerði úr henni einhvers konar algildi sem snýst fyrst og 

fremst um fagurfræðilega sýn höfundarins. Sem slík er hún auðvitað sniðin að verkum Braga 

sjálfs sem snúast, með einum eða öðrum hætti, um möguleika skáldskaparins til að fanga 

veruleikann. Í þeim tveimur skáldsögum sem hér hafa verið til umfjöllunar er þó beitt 

ákaflega ólíkum aðferðum við að nálgast viðfangsefnið. 

Í Hvíldardögum má sjá þetta raunsæi í sinni tærustu mynd. Þar er virkilega reynt að 

segja satt og rétt frá, segja frá lífinu eins og það er en ekki eins og það myndi vera ef því 

væri skipað niður í hefðbundna skáldsögu. En um leið er þetta hversdagslega viðburðarleysi 

í lífi nafnlausu aðalpersónunnar notað til að varpa ljósi á ólæknandi þörf okkar allra fyrir 

skáldskap. Með þeim núningi sem skapast milli innra og ytra lífs sögumannsins annars vegar 

og væntinga lesenda og niðurstöðu bókarinnar hins vegar erum við minnt á að það sem við 

sækjumst eftir er ekki veruleiki heldur skáldskapur. Með því að vísa í Hjartað býr enn í helli 

sínum eftir Guðberg Bergsson og hellislíkingu Platons er ýtt undir þá hugmynd að þetta 

tvennt sé ósamrýmanlegt. Skáldskapurinn getur aldrei verið neitt annað en afbökun á 

veruleikanum og líf í sannleika felur því í sér líf án listar. 

Í Samkvæmisleikjum er hins vegar sagt satt og rétt frá með því að blekkja. Þrátt fyrir 

þversögnina sem er fólgin í þessari nýstárlegu aðferð er hún nokkuð áhrifarík. Frásögnin 

miðar að því að slá ryki í augu lesenda allt þar til á réttu augnabliki þegar hulunni er svipt af 

sannleikanum. Með því að leika sér með væntingar lesandans sýnir höfundurinn fram á vald 

sitt yfir honum. Þótt hugmyndin um andstæður skáldskapar og veruleika sé undirliggjandi í 

verkinu hefur áherslan flust yfir á samband höfundar og lesanda. Það sem knýr verkið áfram 

er þörf höfundarins fyrir að afhjúpa sjálfan sig sem svikara en til þess að lesandinn skilji 

örugglega hve vafasöm iðja skáldskapurinn er gerir höfundurinn lesandann samsekan í 

glæpum sínum. Textatengsl milli verks Braga og Þórbergs Þórðarsonar ítreka þetta. Hin 

tvöfalda staða Þórbergs innan íslenskrar bókmenntasögu sem annars vegar sakleysingja sem 

myndar trúnaðarsamband við lesendur sína og hins vegar sem blekkingameistara sem tekst 

að fá lesendur til að gleypa við staðleysum sínum (einmitt vegna þess að hann kom svo 

sakleysislega fyrir) verður að tákni fyrir hlutverk höfundarins almennt. Í Samkvæmisleikjum 
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er markmiðið því öðru fremur að segja sannleikann um höfundinn og fá lesandann þannig til 

að horfast í augu við sína veiku stöðu andspænis vilja hans. 

Þótt sömu þemu séu undirliggjandi í öllum skáldsögum Braga má sjá ákveðna þróun 

frá elstu verkunum til þeirra nýjustu. Í fyrstu bókunum tveimur, Hvíldardögum og 

Gæludýrunum eru umfjöllunarefnin fyrst og fremst eðli skáldskaparins og væntingar 

lesandans. Í Samkvæmisleikjum er lesandinn enn mjög miðlægur en segja má að í bókinni 

fari fram blóðugt uppgjör við þá hugmyndafræði sem honum tengist. Um leið taka 

vangaveltur um stöðu höfundarins og saknæmt athæfi hans að verða mjög knýjandi og eiga 

eftir að stigmagnast í næstu skáldsögu, Sendiherranum. 

Eitt meginviðfangsefna Sendiherrans er sköpunin, bæði sköpun skáldverka en 

jafnframt sú þörf þess sem skrifar að skapa sjálfan sig sem höfund, búa sig til líkt og um 

persónu í bók væri að ræða. Þetta tvennt er auðvitað óaðskiljanlegt því rithöfundurinn skapar 

sjálfan sig fyrst og fremst með verkum sínum. Söghetja bókarinnar, Sturla Jón Jónsson, 

ljóðskáld og húsvörður, tekst á við þennan tilvistarlega vanda með því að leita í smiðju látins 

frænda síns. Ásakanir um að nýjasta ljóðabók hans sé að mestu byggð á óútgefnu handriti 

frændans fylgja Sturlu Jóni eftir án þess að nokkur endanleg niðurstaða fáist í málið. Hið 

glæpsamlega athæfi skáldsins sem lesendur þekkja úr Samkvæmisleikjum er því ekki bara á 

hugmyndafræðilegu sviði í Sendiherranum heldur er það beinlínis hluti af atburðarásinni. 

Stuld á ritverkum má auðvitað bæði tengja hugmyndum um textatengsl og óttanum við áhrif 

eins og Harold Bloom lýsti honum, ógninni sem skáldinu stafar af fordæmi fyrirrennara 

sinna. Í frásögninni fer Sturla Jón reyndar bókstaflega í föt annarra – nánartiltekið í frakka 

sem hann tekur ófrjálsri hendi á veitingastað. Frakkinn er þannig bæði tákn hinnar stolnu 

ljóðabókar og hinna hjákátlegu tilraunar höfundarins til að sveipa sig ákveðinni ímynd, 

skapa sjálfan sig sem skáld. Sendiherrann sýnir skáldið ekki bara sem glæpamann heldur 

kjánalegan og hégómlegan vindbelg. Hér er því dregin upp írónísk mynd af höfundinum og 

útreiðin er óvægin og afhjúpandi þótt skellurinn sé ef til vill ekki jafnharkalegur og 

lesandinn fékk í Samkvæmisleikjum.  

Í Handritinu að kvikmynd Arnar Featherby og Jóns Magnússonar um uppnámið á 

veitingahúsinu eftir Jenný Alexson er kastljósinu áfram beint að höfundinum. Hér ekki um 

beinan ritstuld að ræða en þó er eignarhald á textum mjög á huldu. Þarf ekki annað en að líta 

á kápu bókarinnar til að sjá fjóra mögulega höfunda, þá Arnar Featherby og Jón Magnússon 

(sem reynist vera faðir Sturlu Jóns í Sendiherranum) sem virðast bera ábyrgð á 

kvikmyndahandritinu sem um ræðir, Jenný Alexson sem segir sögu handritsins og svo Braga 
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Ólafsson sem skrifaður er fyrir öllu heila klabbinu. Frásögn Jennýjar er full af útúrdúrum og 

innskotum og virðist þar að auki ekki alltaf vera sannleikanum samkvæm. Í ítarlegum 

ritdómi sínum um þessar tvær bækur, Sendiherrann og Handritið, bendir Úlfhildur 

Dagsdóttir nefnilega á að stundum sökkvi Jenný sér svo niður í frásögnina „að hún 

samsamast sjónarhorni persóna sinna, aðallega þeirra Jóns og Arnar, auk þess sem útúrdúrar 

hennar virðast grunsamlega tengdir framvindu sögunnar, eins og kemur berlega í ljós þegar 

hún beinlínis fregnar atburð sem hún gæti ekki hafa vitað af, nema vegna þess að hún var 

rétt í þessu að lýsa símtali þar sem þetta kom fram [...]“.
138

 Það hvarflar því fljótlega að 

lesandanum að Jenný sé alls ekki að greina frá atburðum sem hafi raunverulega átt sér stað 

heldur sé hreinlega að skálda þá sjálf. En séu þeir Jón og Örn persónur skapaðar af Jenný 

Alexson, hver hefur þá skrifað söguna af Sturlu Jóni, syni Jóns? Er Jenný Alexson þá líka 

höfundur Sendiherrans? Eru ef til vill allar bækurnar í seríunni runnar undan rifjum hennar? 

Þannig er höfundarhugtakið sett á flot í Handritinu og vafasömu sambandi skáldsins við 

raunveruleikann lýst með því að setja spurningamerki við allar bækur sem kenndar hafa 

verið við Braga Ólafsson. 

Þótt þessar óreiðukenndu hugmyndir um höfundinn loði áfram við Fjarveruna má þar 

einnig sjá ákveðið afturhvarf í hugmyndafræði. Sagan tengist Gæludýrunum ekki aðeins 

með beinum hætti í gegnum sameiginlegt persónugallerí heldur er þar að finna enduróm af 

þeim vangaveltum um væntingar lesenda sem einkenndu svo mjög fyrstu skáldsögur Braga. 

Söguhetjan, prófarkalesarinn Ármann Valur, virðist nefnilega geyma lausnina á gátu sem 

valdið hefur íslensku þjóðinni heilabrotum í fjörutíu ár: hinu dularfulla hvarfi Geirfinns 

Einarssonar. Vitneskjuna hefur Ármann úr samtali sem hann heyrði af tilviljun á 

skemmtistaðnum Klúbbnum tveimur dögum fyrir hvarf Geirfinns. Lesendur þyrstir auðvitað 

í að fá lausnina, eða í það minnsta þá lausn sem Bragi sér fyrir sér á málinu, en – eins og 

einhverja grunar ef til vill – kemur hún aldrei. Væntingar um atburði sem aldrei gerast og 

spurningar sem ekki er svarað er eitt helsta þema bókarinnar og birtist í ýmsum myndum. 

Þetta endurspeglast meðal annars í skoðunum Ármanns Vals á glæpasögunni en hann hefur 

ekki miklar mætur á þeirri bókmenntagrein: 

 

Að fá ekki að vita hver framdi glæpinn sem framinn var á fyrstu blaðsíðum ætti í augum 

Ármanns fremur að vera gleðiefni eða upplyfting – hverju er lesandinn bættari með því að fá 

                                                 
138

 Úlfhildur Dagsdóttir, „Sögur af skáldum og skáldaðar sögur“, Tímarit Máls og menningar 72, 2 (2011), s. 

117–126, s. 123. 
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svar við ráðgátu skáldskaparins, á meðan sú gáta gæti að öðrum kosti haldið áfram að vekja 

upp spurningar?
139

 

 

Hér er kominn einhvers konar lykill að höfundarverki Braga Ólafssonar, jafnvel 

fagurfræðileg yfirlýsing hans. Og það sem meira er, hér er mögulega stigið fyrsta skrefið í 

átt að sátt við skáldskapinn og vonlausar tilraunir hans til að negla raunveruleikann niður. 

Því hvað gæti í raun verið meira gleðiefni en að fá að njóta spurninganna, fá að spinna inn í 

það tóm sem þær skapa ótal útgáfur af svörum? Skiptir nokkru máli þótt ekkert þeirra sé 

rétt? Óvissan er forréttindastaða, staða þar sem möguleikarnir á upplyftingu mannssálarinnar 

eru óendanlegir. Og fegurðin, hún býr í fjarverunni. 

  

                                                 
139

 Bragi Ólafsson, Fjarveran, Reykjavík: Mál og menning, 2012, s. 56. 
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