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Abstract 

 

The theatre play The 13th Crusade was published as a book in 1993, the same year the 

premier opened at The National Theatre in Iceland. The author of this play, Oddur 

Björnsson, was a productive theatre plays writer during the latter half of the 20th century 

and this was the last one of his many plays. This play was generally regarded as unusual, 

structurally complicated and very different from the author's previous plays. At the outset 

of this paper, the focus will be on the author, the theatrical performance at the The 

National Theatre and the play's structure which is divided into two parts called Seria and 

Feria. The discussion will be on the characters of the play, the threefold oneness of the 

human being and the threefold nature of the soul. It will especially be elaborated how the 

three main characters of the play seem to be at the same time one and the same person 

with a threefold soul. Then, the focus will switch to rituals, their nature and how they are 

presented within the play. These rituals include the Ordination or the Holy Path and the 

Mass. The discussion and the analysis of the play's themes will be influenced by scholars 

such as Plato, Sigmund Freud, Martin Esslin and Leonard Pronco. Furthermore, since the 

play is often quite religious and ritualistic, there will be several references to the Bible. 

The rituals within each scene of the play will be analyzed separately one by one. All the 

play's scenes have a particular description based on various characters, locations, progress 

of events and a key sentence which best describes the essence of each particular scene. 

Finally, the theatre of the absurd will be discussed both generally and theoretically in the 

context of various academics and their theories will be compared to the play with a special 

focus on whether or not it can be defined as an absurd theatre play. 
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Ágrip 

 

Leikritið 13. krossferðin var gefið út sem bók árið 1993, sama ár og Þjóðleikhúsið tók 

verkið til sýninga. Höfundur leikritsins Oddur Björnsson var afkastamikið leikskáld á 

seinni hluta tuttugustu aldar en hann skrifaði mörg leikrit og var þetta hans síðasta. Verkið 

þótti á þeim tíma sem það kom út frekar óvenjulegt og flókið að byggingu og ólíkt fyrri 

verkum Odds. Í ritgerðinni er fyrst fjallað um höfundinn, sýningu Þjóðleikhússins og 

uppbyggingu verksins sem er í tveimur hlutum sem nefnast Seria og Feria. Fjallað er um 

persónur verksins, hinn svokallaða þríeina mann og þrískiptingu sálarinnar. Gerð er grein 

fyrir því hvernig aðalpersónur verksins, sem eru þrjár, virðast í raun einn og sami 

maðurinn með þrískipta sál og er það skoðað út frá kenningum fræðimanna um efnið. Þá 

er fjallað um ritúal, eðli ritúals og rítúöl sem koma við sögu í leikritinu. Þetta eru ritúölin 

vígsluathöfn eða heilög leið og messa. Í umfjöllun um efni leikritsins og greiningu á því 

er meðal annars litið til fræðimannanna Platons, Sigmunds Freuds, Martins Esslins og 

Leonards Proncos. Einnig er vitnað í Biblíuna á nokkrum stöðum en verkið er nokkuð 

trúarlegt á köflum með öllum sínum ritúölum. Áðurnefnd ritúöl eru greind í hverri senu 

fyrir sig og senur leikritsins sem eru 24 talsins, eru skráðar eftir persónum, staðsetningu, 

framvindu og lykilsetningu sem lýsir best inntaki hvers atriðis. Að lokum er fjallað um 

absúrd leikhúsið bæði almennt og út frá kenningum fræðimanna um það efni. 

Kenningarnar eru bornar saman við leikverkið og skoðað hvort það geti samkvæmt þeim 

talist absúrd leikverk. 
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1. Inngangur 

13. krossferðin, leikrit Odds Björnssonar kom út á bók árið 1993 og Þjóðleikhúsið tók 

verkið til sýninga sama ár. Í verkinu sem er nokkuð flókið að byggingu eru margskonar 

tilvísanir í ólík fræði sem fléttast saman og mynda söguna. Allskonar atriði og persónur 

úr mannkynssögunni  koma við sögu og velt er upp spurningum um tilgang lífsins o.fl.  

Uppbygging ritgerðarinnar er í helstu atriðum á þann hátt að í fyrstu fjórum 

köflunum er umfjöllun um leikritið, höfundinn og efni sem tengist leikritinu. Síðan er 

rannsókn eða greining á leikritinu sem er í tveimur hlutum, þar sem hver sena fyrir sig er 

skoðuð og greind. Annar kafli fjallar um höfundinn, leikritið og sýninguna í 

Þjóðleikhúsinu. Höfundurinn Oddur Björnsson var afkastamikið leikskáld og einn af 

þekktustu leikskáldum á Íslandi á síðari hluta tugttugustu aldar, en leikritið 13. 

krossferðin var síðasta leikritið sem hann skrifaði. Verkið sem er nokkuð óvenjulegt fékk 

misjafna dóma þegar það var sýnt í Þjóðleikhúsinu, en leikstjóri sýningarinnar fékk þó 

afbragðs dóma1 enda eflaust ekki verið létt verk að leikstýra verkinu. Þriðji kafli fjallar 

um uppbyggingu leikritsins, persónur, hinn svokallaða þríeina mann og þrískiptingu 

sálarinnar og þar er vísað til kenninga þeirra Platons og Sigmund Freuds um þrískiptingu 

sálarinnar. Í þessum kafla og reyndar víðar í ritgerðinni er skoðað hvort aðalpersónurnar 

eða félagarnir þrír séu í raun einn og sami maðurinn með þrískipta sál.2 

Í fjórða kafla er umfjöllun um ritúal. Fyrst er þar umfjöllun um eðli ritúals og ritúöl 

almennt. Þá er fjallað um þau ritúöl sem greind verða í ritgerðinni, vígsluathöfn eða 

heilaga leið og messu.3 Vígsluathöfn eða hin heilaga leið skiptist í stig eða þætti sem 

kallast hindranir og þröskuldar4 og hvorki né ástand5 sem eru hluti af hinni heilögu leið 

áður en manneskjan eða ferðalangurinn kemst á áfangastað. Að því loknu er fjallað um 

messu. Rómversk-franska messu, rómversk-kaþólska messu og það sem hefur verðið 

kallað hefðbundin heilög messa og er Lúthersk messa eins og við þekkjum hana í dag. Í 

fimmta kafla er rannsóknin eða greining verksins. Kaflanum er skipt í tvennt eins og 

leikritinu, í fyrri og seinni hluta sem nefnast Seria og Feria. Hver sena er skráð og hún 

                                                 
1 Trausti, Stef ástar og valds í sviðsetningum Þórhildar Þorleifsdóttur, 88. 
2 Þórhildur, „13. krossferðin. Leiðin heim að sýningu,“ 118. 
3 Vísluathöfn/heilög leið er þýtt á ensku rites of passage og messa a mass. 
4 Hindranir og þröskuldar, er þýðing á enska orðinu liminal. 
5 Hvorki né ástand, er þýðing á enska orðinu liminoid. 
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greind á ákveðin hátt; persónur, staðsetning, atburðakeðja og lykilsetning. Persónur sem 

koma fyrir í senunni eru skráðar, staðsetning senunnar þ.e.a.s. hvar hún á að gerast og 

atburðakeðja þar sem fjallað er um helstu atburði senunnar. Síðan er lykilsetning en það 

er sú setning senunnar sem varpar best ljósi á boðskap senunnar og merkingu hennar fyrir 

leikritið og framvindu þess. Lykilsetningarnar eru oft vangaveltur aðalpersónanna og þær 

eru gjarnan á trúarlegum nótum. Aðalsöguhetjurnar, þeir Andrés, Seppi og Stefán sem 

eru oft ráðvilltir og týndir á ferðalagi sínu í leikritinu velta oft fyrir sér tilgangi lífsins, 

hvort það sé tilgangur með því að lifa og hvort það sé til til guð sem ráði örlögum þeirra.  

Sjötti kafli fjallar um absúrdleikhúsið eða leikhús fáranleikans eins og það hefur verið 

nefnt.6 Þar er fyrst stutt umfjöllun um absúrdisma og absúrdleikhús og síðan er fjallað um 

kenningar fræðimannanna Martin Esslins og Leonard Proncos um absúrdleikhúsið. Þær 

kenningar eru bornar saman við leikritið lið fyrir lið og skoðað hvort þær eiga við leikritið 

með það í huga að greina hvort leikritið sé absúrd leikverk eða ekki.  

Greining leikritsins í fimmta kafla er fyrirferðarmesti kafli ritgerðarinnar en hún var 

oft nokkuð snúin. Persónur sem birtast eru frá ýmsum tímabilum mannkynsögunnar og 

héðan og þaðan úr heiminum og stundum var erfitt að átta sig á því hvernig þær hafa áhrif 

á leikritið. Það var áskorun í því að skrifa um hinn þríeina mann og þrískiptingu sálarinnar 

en þær kenningar sem hér eru skoðaðar eru mjög áhugaverðar fyrir þá sem hafa áhuga á 

mannlegu eðli. Lokakafli ritgerðarinnar sem er um absúrd leikhúsið var skrifaður áður en 

vinna við ritgerðina hófst, í undirbúningsnámskeiði fyrir lokaverkefni. Kaflinn passar vel 

með efninu eins og sýnt verður fram á í umfjöllun um absúrd leikhúsið í sjötta kafla. Í lok 

ritgerðarinnar er niðurlag og aftast er heimildaskrá.  

Staða þekkingar á sviði ritgerðarinnar er að mörgu leyti góð og til eru margar 

heimildir varðandi efnið, bækur, tímaritsgreinar og vefheimildir. Þær heimildir sem vísað 

er til eru flestar bækur þó einnig sé á nokkrum stöðum vísað til annars konar heimilda, 

svo sem tímarita, dagblaða og vefsíðna. Heimildir og tilvísanir voru skráðar eftir Chicago-

staðli.7 

 

 

  

                                                 
6 Esslin, The Theatre of the Absurd, 16. 
7 „Chicago-staðall.“ 
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2. Leikritið og höfundur þess 

2.1  Höfundurinn Oddur Björnsson 

Oddur Björnsson fæddist í Vestur-Skaftafellssýslu á Íslandi árið 1932. Hann var 

prestssonur og því er vel hugsanlegt að hann hafi alist upp við kirkjulegar athafnir og 

helgisiði eins og er hægt að greina í leikriti hans sem fjallað er um í þessari ritgerð. Að 

loknu stúdentspróf hélt Oddur til Vínarborgar þar sem hann nam leikhúsfræði. Hann varð 

síðar afkastamikið leikskáld og einn af þekktustu leikskáldum í íslenskri leikritun á seinni 

hluta tuttugustu aldar. Ásamt því að vera leikskáld starfaði Oddur einnig meðal annars 

sem þýðandi, leikstjóri, bókavörður, leikhúsgagnrýnandi og kennari. Hann var 

leikhússtjóri hjá Leikfélagi Akureyrar um skeið og setti þar meðal annars upp sýningu á 

Beðið eftir Godot eftir Samuel Beckett.8 

Það má geta sér þess til að Oddur hafi orðið fyrir áhrifum af þessu leikriti Becketts 

en það má greina í leikverkinu 13. krossferðin, að minnsta kosti í texta leikritsins. Helst 

er þar að nefna persónurnar Didda og Gógó sem eiga sér greinilega fyrirmyndir í 

persónunum Didi og Gogo í Beðið eftir Godot. Þá er einmitt oft svipað andrúmsloft í 

textum leikritanna, persónurnar ferðast án tíma eða rúms og eru á ferðalagi í leit að 

einhverju sem þær vita í raun ekki hvað er. Þetta kallar fram ákveðna og draumkennda og 

oft absúrdíska stemningu í báðum verkunum. 

Oddur var hæfileikaríkur á mörgun sviðum og bjó yfir miklum listrænum 

hæfileikum. Auk þess að vera snjall í skrifum var hann mjög tónelskur og þótti einkar 

handlaginn. Hann virkjaði og nýtti hæfileika sína í leikhúsinu sem honum fannst vera 

fullkominn vettvangur og sagði eftirfarandi í viðtali við Steingrím Th. Sigurðsson sem 

birtist í bókinni Spegill samtíðar árið 1967: 

„Leikritsformið er líka miklu meira - það er allt: 

Músík, myndlist, höggmyndalist, húsagerðalist, lýrik, saga - sem sagt innra 

raunsæi.“ 9 

Þegar Oddur fór til Vínarborgar ætlaði að hann að læra sálarfræði en fór þess í stað í 

leikhúsfræði.10 Áhugi Odds á sálarfræði hefur síðan eflaust nýst honum við gerð 

                                                 
8 Bryndís, „Öll bíðum við eftir Godot: Áhrifamikil sýning Leikfélags Akureyrar,“ 23. apríl 1980. 
9 Steingrímur, „Samkennd með manneskjum og áhugi á þeim,“ 131-135. 
10 Ibid., 131-135. 
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leikverka, til dæmis 13. krossferðarinnar þar sem hugmyndin um þrískiptingu sálarinnar 

er nokkuð fyrirferðarmikil og vangaveltur um sálarlíf mannsins.  

Eins og áður sagði starfaði Oddur sem leikhúsgagnrýnandi. Í grein í ritinu Frjálsri 

þjóð sem birt var í tveimur hlutum með titlinum „Dautt leikhús“ ritar hann um hinar „æðri 

listir“ en hann er alls ekki sáttur við það hugtak. Hann gagnrýnir aðra höfunda og segir 

þá aðeins hugsa um peninga sem hamli allri þróun í listgreininni, auk þess sem hann segir 

leikritun ekki þurfa ákveðnar leikreglur og form leikritanna sé úrelt. Þá kallar hann 

menningarstofnanir „menningarhraðfrystihús“ svo það er greinilegt að hann hefur haft 

ákveðnar skoðanir á íslensku menningarlífi á þessum tíma.11  

Oddur skrifaði fjölmörg leikrit en 13. krossferðin er síðasta leikritið sem hann 

skrifaði. Hann var afkastamikill höfundur og skrifaði tugi útvarpsleikrita, sjónvarpsleikrit 

og fimmtán sviðsverk. Sviðsverk Odds í tímaröð og leikhúsin sem sýndu þau: 

 

1962 (sviðsett 1963) Einkennilegur maður, Leikhús æskunnar 

1963 Köngulóin, Leikhópurinn Gríma 

1963 Partí, Leikhópurinn Gríma 

1963 Við lestur framhaldssögunnar, Leikhópurinn Gríma 

1964 Amalía, Leikhópurinn Gríma 

1965 Jóðlíf, Þjóðleikhúsið 

1967 Hornakórallinn, Þjóðleikhúsið 

1968 Tíu tilbrigði, Þjóðleikhúsið 

1968 Snjókarlinn okkar, Leikfélag Reykjavíkur 

1974 Dansleikur, Þjóðleikhúsið 

1977 Meistarinn, Þjóðleikhúsið 

1977 Söngleikurinn Loftur, Leikfélag Akureyrar 

1979 Krukkuborg, Þjóðleikhúsið 

1983 Eftir konsertinn, Þjóðleikhúsið 

1993 13. krossferðin, Þjóðleikhúsið 3212 

  

                                                 
11 Oddur, „Dautt leikhús: Listir-bókmenntir,“ 30. september 1961. 
12 Árni Ibsen, „Leikritun eftir 1918,“ 177-311.  
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Fyrstu leikrit Odds, Einkennilegur maður, Köngulóin, Partí, Við lestur 

framhaldssögunnar, Amalía og Jóðlíf eru skrifuð undir sterkum áhrifum frá absúrdisma. 

Leikritin sem komu þar á eftir eru nokkuð ólík. Síðasta leikrit Odds var síðan 13. 

krossferðin, sagan af manninum með sína þrískiptu sál, í leit að sjálfum sér og tilgangi 

lífsins.13 

Árið 1981 fékk Oddur menningarverðlaun DV fyrir leikstjórn á Beðið eftir Godot hjá 

Leikfélagi Akureyrar og árið 2011 voru honum veitt heiðursverðlaun Grímunnar fyrir 

glæsilegt framlag sitt til sviðslista.14 Af því tilefni voru heiðursverðlaunahafanum flutt 

eftirfarandi kveðjuorð þar sem vísað er til leikritsins 13. krossferðarinnar á skemmtilegan 

hátt:  

Stundum, kannski oftast, hefur heimsmyndin þín, heimsmynd þeirra Seppa, 

Andrésar og Stefáns, verið okkur torskilin,  en þó,  í víddum hugans og 

hjartans, höfum við svo afar mörg fundið samhljóm - með lífi okkar, leit og 

krossferðum, samhljóm sem fær okkur í augnabliki leikhússins til að skilja “ 

hinn knýjandi sannleika”. Fyrir það viljum við þakka af heilum hug.15 

2.2  Óvenjulegt leikrit 

13. krossferðin er að mörgu leyti sérstakt og óvenjulegt leikrit. Höfundurinn segir frá því 

í ritgerð um leikritið að titill verksins hafi komið til sín fyrst, ásamt riddarahugmyndinni. 

Eftir það bættist hljómurinn við og tilfinning fyrir eins konar messu. Síðan vann hann 

drög að handriti og það hafi frekar líkst því að semja tónverk en leikrit.16 Margar persónur 

eru í verkinu, sem er ögrandi og djúphugult að efni og byggingu. Í verkinu er hlaupið 

fram og aftur í tíma og í gegnum víddir sem koma raunheimi mismikið við. Svo virðist 

sem engin eiginleg saga sé sögð, þó að persónurnar komist allar á einn eða annan hátt á 

leiðarenda og engin vissa er um hver sú endastöð er. Þegar rýnt er í texta verksins má þó 

sjá, að þar er saga og ritúöl sem fylgja sögunni eins fjallað verður um í þessari ritgerð. 

Saga verksins er að mörgu leyti óvenjuleg, frásögnin er ekki línuleg með upphaf 

miðju og endi og reglur og vitund um raunveruleikann eru ekki til staðar. Það skapar 

absúrdískan blæ í verkinu og fellur vel að hugmyndum og kenningum um absúrdisma og 

skrifum um absúrdleikhús. Verkið þótti ólíkt öðrum verkum Odds. Höfundurinn grípur 

                                                 
13 Ibid., 251-252. 
14 Bryndís, „Öll bíðum við eftir Godot: Áhrifamikil sýning Leikfélags Akureyrar,“ 23. apríl 1980. 
15 „Samkennd með manneskjum og áhugi á þeim.“ Ekki fannst nafn á þeim sem flutti kveðjuna. 
16 Oddur, „Varðandi leikritið,“ 103-104. 
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til ögrandi tilvísana og samlíkinga og efnið er gróteskt og tekur á erfiðum hliðum þess 

mannlega, til dæmis í formi ofbeldis og kynlífs. Þannig fjallar hann um eðlishvatir 

mannsins og kallar fram vangaveltur um náttúrulegt eðli og hvað mótast af öðrum áhrifum 

sem eru manninum ekki eðlislæg og hann hefur ekki stjórn á. Verkið varpar því upp 

áhugaverðu ljósi á kenningar Pronco um manninn sem veru í kringumstæðum en um það 

verður fjallað síðar.  

Leikritið fjallar í meginatriðum um þrjá ólíka menn, Andrés, Stefán og Seppa. Þeir 

eru í baráttu við öfl sem herja á allt mannkynið með einum eða öðrum hætti og ferðalag 

þeirra tekur á sig ýmsar myndir. Þeir hitta fyrir fólk og aðrar verur og lenda í ýmsum 

átökum, bæði andlegum og líkamlegum. Nokkrir kaflar í verkinu setja meiri svip á 

framvinduna en aðrir og þar koma við sögu óvenjulegar persónur. Hér má nefna senur 

svo sem „Klukku-Kalli“, „Hjá álfadrottningunni“, „Óverndað geðveikrahæli“ og 

„Gáturnar fjórar“. Í kafla sem Sigurjón Jóhannson ritar í bók með texta leikritsins segir 

hann: 

„Þeim félögum má líkja við agnir eða fis á fleygiferð í áttina að svartholi 

 mannlegrar vitundar til að farast þar eða bjargast, að lokum“.17 

Þessi setning segir nokkuð um ferðalag þeirra félaga sem ferðast án þess að vita hvert, þó 

að þeir segist vera á leið í „stríðið“. Þeir eru á ferðalagi og vita ekki hvað bíður þeirra. 

Stefán sem er hin meðvitaða manngerð sálar þeirra þremenninga er sá sem tekur 

ákvarðanir varðandi ferðalagið og er líklega meðvitaður að einhverju leyti alla ferðina þó 

að hann sé að berjast við hinar tvær manngerðir sálarinnar. Hann ferðast með félögum 

sínum í áttina að svartholi mannlegrar vitundar þar sem allt getur gerst og engin veit hvort 

hann ferst eða bjargast á leiðinni. 

2.3  Sýning í Þjóðleikhúsinu 

Leikritið var frumsýnt í Þjóðleikhúsinu þann 1. október 1993. Sigurjón Jóhannsson 

hannaði búninga og leikmuni og Hjálmar H. Ragnarsson samdi tónlistina. Með 

aðalhlutverk í sýningu Þjóðleikhússins, hlutverk hins þríeina manns fóru þeir Baltasar 

Kormákur (Andrés), Pálmi Gestsson (Stefán) og Eggert Þorleifsson (Seppi).18  Þórhildur 

Þorleifsdóttir leikstýrði sýningunni, en Þórhildur sem er reyndur leikstjóri fékk góða 

                                                 
17 Sigurjón, „Hugsjón í hnotskurn,“ 114. 
18 Oddur, „Varðandi leikritið,“ 103. 
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dóma fyrir leikstjórn verksins þó að gagnrýnendur væru ekki allir á einu málið um verkið 

sjálft.19 Í bók Trausta Ólafssonar, Stef ástar og valds sem er rit um sviðsetningar Þórhildar 

kemur fram að leikverkið 13. krossferðin er Þórhildi afar hugleikið og hún hefur lengi 

velt því fyrir sér af hverju það féll ekki í kramið hjá áhorfendum og gagnrýnendum á 

sínum tíma.20 Í viðtali Trausta við Þórhildi frá því í janúar 2016 segir hún meðal annars 

um verkið: 

„Í 13. krossferðinni sýnir Oddur okkur hinn þríeina mann, aðferð sem hann 

kann vel að hafa lært af Pinter, en þetta sama má sjá í sumum verka hans. 

Hinn þríeini maður birtist okkur í þremur aðalpersónum verksins, Andrési, 

þeim fríða og væna, sem er „nokkuð bernskur miðað við aldur” , Stefáni, en 

hann er með visinn handlegg og einnig fatlaður á fæti, og risanum Seppa. 

Andrés er hugsjónamaðurinn, Stefán hinn óbrotni, venjulegi maður, sem þráir 

það eitt að lifa í friði og Seppi, ofbeldismaðurinn. Þeir þrír standa fyrir þessa 

eiginleika í okkur öllum og hvernig þeir hafa birst í aldanna rás og mótað 

veraldarsöguna. Þeir eru þrír en samt einn og sami maður og meiður – 

maðurinn og eiginleikar hans, mætti kannski segja. Í leikritinu leiðir Oddur 

okkur svo í gegnum sögu mannkyns og hugmynda og sýnir hvernig átökin 

milli þessara þriggja þátta hafa ráðið því hvernig maðurinn hegðar sér. Hann 

sýnir okkur þessa sögu till þess að við getum dregið lærdóm af henni en ekki 

til þess að benda á lausnir eða predika. Leikritið er heimspekilegt verk um 

vegferð mannsins hér í heimi.“21 

Árni Ibsen sem starfaði sem leiklistarráðunautur í Þjóðleikhúsinu á þeim tíma sem 

leikritið var tekið til sýninga þar hefur lýst því hvernig hann upplifði handrit 13. 

krossferðarinnar þegar hann fékk það í hendur. Að dómi Árna er leikritið óvenju stórt í 

sniðum og það hljóti að gera miklar kröfur til lesenda sinna og áhorfenda. Í grein sem 

Árni skrifar í útgáfu bókar sem gefin var út árið 1993 með handriti leikverksins í heild 

sinni og nokkrum greinum eftir aðila sem komu að verkinu, segir hann: 

„Í 13. krossferðinni er brugðið upp heimsmynd sem hefur margvíslegar og 

óendanlegar víddir í tíma og rúmi. Hermennirnir þrír eru tímalausir líkt og 

frændur þeirra í Beðið eftir Godot, og þeir lifa og hrærast í einhverjum 

                                                 
19 Trausti, Stef ástar og valds í sviðsetningum Þórhildar Þorleifsdóttur, 88. 
20 Ibid., 94. 
21 Ibid., 94-95. 
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goðsagnakenndum veruleika. En í stað þess að bíða eftir lausn eru þeir virkir 

og hreyfanlegir, því þeir eru að leita að lausninni eða „stríðinu”, sem þeir kalla 

svo. Tilgangur þeirra er leitin sjálf og umgerð leiksins, sjálfur vettvangur hans 

gefur okkur hugboð um að þetta „stríð” sé ekki neitt hversdagslegt stríð á borð 

við það sem við fáum að „njóta” í fjölmiðlum. Nei, þetta er sjálft Stríðið; og 

okkur er frjálst að leggja út frá þeirri samlíkingu að eigin geðþótta, þó svo 

stærð og umfang verksins í heild gefi okkur vísbendingu um að við eigum að 

hugsa í stóru samhengi við leit okkar að lykli verksins.“ 22 

Við lestur leikritsins áttar lesandinn sig fljótt á því hvernig tónlistin leikur stórt hlutverk 

í leikritinu. Hjálmar H. Ragnarsson, höfundur tónlistar í sýningu Þjóðleikhússins lýsir 

upplifun sinni af leikritinu í pistli sem hann skrifar. Þar kemur fram að hann telur að 

Oddur hafi hugsað nokkrar senur í leikritinu sem grunn að tónverki og er þeirrar skoðunar 

að tónlist sé á vissan hátt skrifuð í leikritið. Hjálmar hefur þetta um málið að segja: 

„Það þarf ekki að lesa langt í handriti Odds Björnssonar að 13. krossferðinni  

til þess að sjá að höfundurinn hefur beinlínis skrifað inn í það senur þar sem 

mæltu máli er vikið í burtu og tónlistinni er ætlað að ríkja. Henni er ætlað að 

segja hið „ósegjanlega” í krafti þess hverju óhlutbundin hún er í eðli sínu og 

vegna þess hvernig hún getur talað beint til áhorfandans án þess að skírskotað 

sé til hversdagslegra hluta, viðburða eða hugtaka.“ 23 

Það má greina það í nokkrum senum leikritsins að tónlistinni er ætlað að ráða ríkjum án 

orða og það skapar ákveðna stemningu sem færir lesandann nær því umhverfi og 

aðstæðum sem persónurnar eru í hverju sinni. Tónlistin talar þannig beint til lesandans og 

til áhorfandans samkvæmt því sem Hjálmar lýsir. Slíka stemningu án orða má greina í 

senunni „Villa og svími“ þar sem adiago tónlist heyrist í lokin og Riddarinn birtist. Um 

leið skapast hátíðleg og heilög stemning. Í senunni „Hjá Álfadrottningunni“ er spilaður 

þjóðsöngur og klukknahljómur heyrist en það skapar bæði hátíðlega stemningu og gefur 

senunni þjóðlegan blæ án orða. Þá eru það senurnar „Kammertónleikar á heiðinni“ I og 

II, en þar sitja hljóðfæraleikarar með nótnastativ og leika strengjakvintett eftir Schubert, 

stríða kaflann af innlifun. Það skapar stemningu við lesturinn og bregður upp myndum 

um leið og það gefur senunum yfirbragð um rólega og hátíðlega stemningu án orða. 

                                                 
22 Árni Ibsen, „Gegnum tíma og rúm,“ 123-124. 
23 Hjálmar, „Þankabrot tónskáldsins,“ 111. 
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3. Uppbygging leikritsins 

Leikverkið er í tveimur hlutum sem nefnast SERIA og FERIA. Mér er það hulið hvað 

SERIA stendur fyrir en það gæti hér staðið fyrir endurtekningar eða endurtekna atburði.24 

Orðið FERIA stendur aftur á móti fyrir litúrgíska daga fyrir utan helgar í rómversk-

kaþólsku kirkjunni.25 Verkinu er skipt í 24 kafla eða senur, 11 senur í fyrri hluta og 13 

senur í þeim seinni. Ferðalagið hefst fyrir alvöru í seinni hluta verksins eftir að 

ferðlangarnir hafa neytt kvöldmáltíðar í síðustu senu fyrri hluta verksins, en í þeirri senu 

má greina nokkur atriði sem má tengja ritúeli. Það gæti verið tilviljun en ég tel þó að 

seinni kaflarnir 13 í seinni hluta verksins standi fyrir 13. krossferðina, eða ferðalagið í 

verkinu, hina heilögu leið sem þeir félagar fara saman þar til einn stendur eftir og verður 

ekki samur.  

Sumar senurnar í verkinu er táknrænni en aðrar varðandi ritúal og má þar til dæmis 

nefna síðustu senuna í fyrri hluta verksins, senu 11, „Bóndakonan væna í Búrgund“ og 

svo síðustu senuna nr. 24, „Heim“. Þó má vel greina virkni ritúals, bæði messu ritúals og 

vígsluathafnar í mörgum öðrum senum eins og getið verður um hér á eftir. Síðasta senan 

í fyrri hluta verksins er á vissan hátt tengdari rómverskri messu með altarisgöngu og fleiru 

meðan síðasta senan í seinni hlutanum er tengd Lútherskri messu með ritúeli um Guðs 

lamb og miskunnarbæn. Allt er þetta þó af sömu rót og fléttast saman við leikverkið á 

skemmtilegan og áhugaverðan hátt 

3.1  Persónur  

Persónur leikritsins koma úr öllum áttum og frá ýmsum tímabilum mannkynssögunnar og 

stundum er erfitt að átta sig á því hvernig þær koma til sögunnar eða af hverju. Það er þó 

aukaatriði þegar litið er til þess að verkið sé hugsanlega absúrd leikverk. 

 

ANDRÉS: fríður og vænn – nokkuð bernskur miðað við aldur. 

STEFÁN: með visinn vinstri handlegg, stingur við – annar fóturinn svolítið styttri eða 

stífur, ber skammbyssu. 

                                                 
24 Orðið Seria er skylt orðinu Serious í ensku en gæti þýtt endurtekning á íslensku. 
25 Bjarni Randver Sigurvinsson, viðtal, apríl 2017.  
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SEPPI: rauðhærður gaur í stuttbuxum – tröll að burðum. 

ANTONIO: spænskumælandi persóna á strandbar í fyrstu senu, skálar við gestina. 

MANOLO: spænskumælandi persóna á strandbar í fyrstu senu. 

PEPE: er strandbareigandi í fyrstu senu, eys bjór í mannskapinn. 

FRÚIN: kemur fyrir í nokkrum senum, virðist afskipt og villt og ákallar einhvern sem 

hún kallar væna. Hljómar eins og ákall til almættisins sem hún nær ekki sambandi við.  

SKESSAN: er einhverskonar vættur og kemur fyrir í senu fjögur þar sem Seppi er einn á 

ferð og er hindrun eða þröskuldur á ferðalaginu og knýr fram holdlegar fýsnir Seppa. 

ÁLFADROTTNINGIN: er líka vættur eða goðleg vera og kemur fram í einni senu. Hún 

freistar Andrésar en hann lætur ekki undan freistingunni.  

KLUKKU-KALLI: (Karl V – Karl I, á Spáni) er konungur og lofar Guð almáttugan fyrir 

klukkuna sem hann segir sigurverk Guðs.  

MUNKUR: kemur fyrir í einni senu. 

DIOGENES: talar við þá um tilgang lífsins á heimspekilegan hátt.  

BÓNDAKONAN: (væna í Búrgund) dekrar við þá og verður fyrir barðinu á Seppa sem 

svalar holdlegum fýsnum á henni og myrðir hana síðan. 

SKEMMTISTJÓRINN: (forsætisráðherrann) kemur fyrir tvisvar, í byrjun leikritsins og 

svo síðar þegar þeir eru villtir. Hann er einhverskonar úrtölurödd. 

GUÐRÚN: (dóttir hans) ung stúlka sem Seppi drepur. 

LÚÐVÍK XIV: franskur konungur sem sýnir af sér ögrandi framkomu. 

DIDDI og GÓGÓ: eru persónur sem líkjast Didi og Gogo í Beðið eftir Godot. 

BISKUPINN: kemur fyrir í lokasenu og þylur rómverskar bænir. 

RIDDARINN: birtist aðalpersónunum nokkrum sinnum á hesti og ríður alltaf í öfuga átt  

við þá þar til í enda verksins þegar þeir Stefán ríða í sömu átt. 

Aðrir: Gestir á strandbar; álfameyjar, þátttakendur í Semana Santa,  

messugestir, dansarar, strengjakvintett.26 

 

Hér má velta því fyrir sér hvort höfundurinn hafi hugsað leikverkið sem skákleik eða 

verið undir áhrifum skákíþróttarinnar þegar hann samdi verkið. Allavega höfum við hér 

konung, drottningu, biskup og riddara og það má vel hugsa sér aðrar persónur verksins 

                                                 
26 Oddur, 13. krossferðin, 6. 
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sem peð í tafli. Í skákleik ganga leikmenn allir í ákveðna átt, nema riddarinn. Í leikritinu 

ríður persónan Riddarinn alltaf í öfuga átt við þá félaga, þar til í lokasenunni.  

3.2  Þríeinn maður  

Á fjórðu öld fyrir Krist var þríhyrningur tala guðdómsins en talan þrír hefur löngum verið 

heilög tala og kemur mikið fyrir í trúarlegum fræðum. Á miðöldum komu síðan fram í 

kirkjulistum ýmsar táknmyndir sem sýndu þríhöfða mann eða þrjú andlit á einu höfði. 

Slíkar táknmyndir voru óvinsælar hjá kirkjunnar mönnum, siðbótarmenn höfnuðu þessum 

myndum og á 17. öld bannaði síðan páfinn í Róm allar slíkar myndir. Það má nefna sem 

dæmi um það hvernig talan þrír hefur verið túlkuð sem heilög að í Biblíunni er saga um 

þrjá gesti sem boðuðu fæðingu Ísaks en sú saga er túlkuð svo að þar hefði Guð vitjað 

Abrahams.27  

Aðalpersónur leikritsins eru þrjár, þeir Andrés, Stefán og Seppi og þó að þeir hafi 

hver sína rödd í leikritinu tel ég að þeir séu í raun ein og sama persónan og höfundurinn 

hafi haft í huga þríeinan mann, eða þrjár ólíkar hliðar í sálarlífi mannsins. Það kemur 

einmitt fram í umfjöllun leikstjórans Þórhildar Þorleifsdóttur í kafla sem hún ritar í 

leikskrá Þjóðleikhússins  sem gefin var út með leikritinu þegar það var sett upp, að hún 

segir félagana þrjá vera einn og sama manninn.28 Í leikritinu sem fjallar á vissan hátt um 

ferðalag eða það sem hér verður kallað heilög leið, má segja að Stefán sé að glíma við að 

losa sig við veikleika sína. Til þess þarf hann að losna við þá bresti sem felast í 

manngerðum hinna tveggja sem eru hluti af honum. Hann þarf að losna við brestina til að 

komast á áfangastað eða heim.  

3.3  Platon um þrískiptingu sálarinnar 

Fræðimenn hafa skrifað um þrískiptingu sálarinnar og hinn þríeina mann. Til dæmis koma 

fram slík skrif hjá Platoni í ritum hans Ríkinu og Fadríosi og einnig skrifaði Sigmund 

Freud um þrískiptingu sálarinnar og má finna skrif hans um slík efni í ritunum Ritgerðir 

og Nýir inngangsfyrirlestar um sálkönnun. Margar kenningar hafa í tímans rás verið settar 

fram um hinn þríeina mann og þrískiptingu sálarinnar en hér verða skoðaðar kenningar 

og hugleiðingar þeirra Platons og Freuds. Í ritinu Ríkinu sem var annað rit Platons líkir 

                                                 
27 Karl, Táknmál trúarinnar, 30-31.  
28 Þórhildur, „13. krossferðin. Leiðin heim að sýningu,“ 118. 
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hann fyrirmyndarríkinu við fyrirmyndarsál sem er þrískipt og hver tegund sálarinnar eða 

manngerðarinnar gegnir sínu hlutverki í ríkinu.  

Ein gerðin er verkamaðurinn sem sér um stritið og verklegar framkvæmdir við 

uppbyggingu ríkisins svo sem húsbyggingar og matvælaframleiðslu. Hann er ekki 

heimspekilegur í hugsun og leggur mikið upp úr umbun fyrir verk sín frá samferðafólki 

og laun fyrir stritið. Þessi manngerð er holdleg, hugsar mikið um holdlega hluti, að 

fullnægja þörfum sínum líkamlega svo sem þörf fyrir mat og kynlíf.29 Það má segja að 

Seppi sé dæmi um slíkan mann í leikritinu eins og honum er lýst og gerðir hans koma 

fram í sögunni. Slíkur maður þarf vörslu eða aðra manngerð til að gæta hans og þar kemur 

vörðurinn til sögunnar. Vörðurinn sér um að verkamaðurinn fari eftir lögum og reglum 

ríkisins og hagi sér samkvæmt þeim en verkamaðurinn er líklegur til að brjóta gegn settum 

reglum til uppfylla holdlegar hvatir sínar til dæmis varðandi hungur og kynhvöt. Andrés 

er dæmi um slíka manngerð í leikritinu, hann er vörðurinn sem hefur efirlit með félögum 

sínum. Sú manngerð leggur mikið upp úr því að hegða sér vel og vera heiðarleg við 

samferðamenn sína. Þriðja manngerðin sem Platon nefnir er stjórnandann. Hann stjórnar 

hinum tveimur og tekur ákvarðanir varðandi skipulag og framkvæmdir í hinu svokallaða 

ríki.30 Hann sér um að hinir tveir vinni sín verk og hann sjálfur vinnur sitt verk við að 

stjórna en Platon kallar þessa samferða þrenningu eða þrískiptingu sálarinnar réttlæti eða 

það að réttlæti geti ríkt í ríkinu, en það er önnur saga. Hann telur allar þessar þrjár 

manngerðir geta verið í einni sál eða einum manni eins og raunin er einmitt í leikritinu 

þar sem átökum mannana þriggja er lýst.  

Platon ritar einning um það í Ríkinu varðandi þrískiptingu sálarinnar, að yfirleitt sé 

um að ræða það sem hann kallar blekkingu og afneitun, í sálarlífi stjórnandans. Þó að 

sálin sé samsett af þremur manngerðum megi segja að þessar manngerðir séu 

raunverulegar í einum manni. Hann nefnir í því sambandi að gerðar séu meiri kröfur til 

stjórnandans en hinna. Hann sé yfirleitt settur í aðstæður sem reyna á eiginleika hans til 

að stjórna og sýna fram á hæfileika sína og þá komi blekking og afneitun til sögunnar. Til 

að vera góður stjórnandi þurfi manngerðin sem kallast stjórnandi að láta af brestum sínum 

svo sem holdlegum fýsnum og varðeðli. Hann fari þá gjarnan gegnum ferli til að sanna 

það fyrir sjálfum sér og öðrum að hann sé verðugur, geti tekist á við brestina og jafnvel 

                                                 
29 Platon, Ríkið: Fyrra bindi, 330. 
30 Ibid., 316.  
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losnað við þá. Í þeirri vegferð þurfi stjórnandinn að beita sjálfan sig blekkingum til að ná 

sínu fram og til að vera sáttur þurfi hann að fara í afneitun vegna gjörða sinna og breiskra 

eiginleika.31  

Í leikritinu er Stefán á slíkri vegferð. Hann er á leið í stríð sem er stríðið innra með honum. 

Á ferðalaginu sem lýst er í leikritinu beitir hann sig blekkingum til að komast af og bugast 

ekki þrátt fyrir hindranir og erfiðleika sem hann þarf að yfirstíga. Hann tekur þátt í 

voðaverkum sem stjórnast af hinum tveimur manngerðum sálarlífsins hans þó að þeir séu 

í raun allir þrír einn og sami maðurinn. Hann fer í afneitun til að halda áfram hlutverki 

stjórnandans og gefast ekki upp á leiðinni. Þegar stjórnandi er í þeim aðstæðum að komast 

í gegnum hindranir og yfirvinna veikleika sína felst afneitunin í því að hann telur sér trú 

um, þrátt fyrir gerðir sínar og hegðun svo sem ofbeldishegðun, að hann sé skynsamur og 

á réttri leið. Hann taki réttar ákvarðanir þrátt fyrir allt. Ákvarðanir sem hafi verið réttar 

og hjálplegar á þeim tímapunkti sem þær voru teknar þrátt fyrir að samræmast ekki 

hegðun eða atferli stjórnanda í ríkinu eins og honum er lýst. Hlutverk hans sem stjórnanda 

felist jú í því að hafa umsjón með gerðum annarra manngerða í ríkinu en Platon segir það 

fela í sér sjálfsblekkingu sem geti verið nauðsynleg í erfiðum aðstæðum og 

sjálfsblekkingin sé oft hjálpleg slíkum manngerðum til að ná fram vilja sínum og komast 

af. 32 

3.4  Sigmund Freud um þrískiptingu sálarinnar 

Freud er líklega þekktasti sálfræðingur allra tíma, en hann gerði ítarlegar rannsóknir á 

sálarlífi fólks og er höfundur þess sem kallað er sálgreining. Hann setti fram kenningar 

sem fjalla um þrískiptingu sálarinnar. Það er spurning hvort kenningar hans um 

þrískiptingu sálarinnar koma að einhverju leyti frá Platon en allavega er margt líkt 

varðandi hugmyndir þeirra í þeim efnum. Freud skiptir sál mannsins í það, yfirsjálf og 

sjálf. Hann segir þaðið vera þann hluta sálarinnar sem er dulvitaður og tengist 

eðlishvötum mannsins sem eru nauðsynlegar til að maðurinn geti lifað, svo sem hungri 

og holdlegri nautn og kynhvöt til að viðhalda mannkyninu. Þessi hluti sálarinnar er ekki 

meðvitaður, en hungrið sjálft minnir manninn á að borða þegar hann er svangur.33 Seppi 

                                                 
31 Ibid., 284-285. 
32 Ibid., 237. 
33 Freud, Nýir inngangsfyrirlestrar um sálkönnun, 85. 
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er dæmi um slíka manngerð, hans persóna endurspeglar þaðið í hinum þríeina manni 

verksins.  

Yfirsjálfið speglar samkvæmt Freud samvisku mannsins eða siðvit hans og viðleitni 

til að fara eftir lögum og reglum og vera góður borgari í mannlegu samfélagi. Yfirsjálfið 

er að vissu leyti meðvitað hjá manninum en Freud segir mikla togstreitu geta verið milli 

þessara tveggja eiginleika sálarinnar og oft takist yfirsjálfinu ekki að temja þaðið í 

dulvitundinni sem framkvæmir oft án þess að hugsa og veldur það yfirsjálfinu oft mikilli 

vanlíðan svo sem þunglyndi og öðrum erfiðleikum. Yfirsjálfið er að vissu leyti dulvitað 

en framkvæmdalaust eða máttvana gagnvart aðstæðum. Freud kallar yfirsjálfið forvitað á 

þann hátt að geri sér grein fyrir því sem er að gerast, hugsi og gerir greinarmun á réttu og 

röngu, þó að það hafi ekki stjórn á aðstæðum.34 Andrés er sú manngerð hinnar þrískiptu 

sálar sem hefur þá persónuþætti í sálinni sem Freud kallar yfirsjálf. Hann er 

samviskusamur og reynir að vera siðlegur á ferðalaginu þó að hann taki þátt í voðaverkum 

sem er honum þá dulvitað eða forvitað.  

Þriðji eiginleiki hinnar þrískiptu sálar samkvæmt Freud er sjálfið en það er sá hluti 

sálarinnar sem stjórnar aðgerðum og skipuleggur framkvæmdir mannsins. Þessi þáttur 

sálarinnar er samkvæmt Freud meðvitaður, þó hluti meðvitundarinnar sé þó dulvitaður og 

bældur. Meðvitundin eigi oft í átökum við þá þá þætti sem eru dulvitaðir eða forvitaðir 

og valdi sjálfinu þá vanmáttar-og sektarkennd. Í sálgreiningu Freuds er markmiðið að að 

fjarlægja mótstöðu sjálfsins og fást við hið bælda í sálinni35 Persóna Stefáns er dæmi um 

hinn meðvitaða mann í verkinu, sjálf Freuds og stjórnanda Platons. Sál hans er meðvituð 

þó að hún sé einnig dulvituð og bæld en það gerir honum kleift að komast af með 

blekkingum og afneitun. Hann tekur þátt í voðaverkum með félögum sínum sem eru 

öðruvísi innréttaðir á sálinni og tekur ákvarðanir og framkvæmir samkvæmt bestu vitund 

á hverjum tíma. Hvort sem það eru góðverk eða voðaverk, þá er það hans hlutverk að hafa 

stjórn á persónugerðum þeirra allra þriggja.  

 

  

                                                 
34 Ibid., 73.  
35 Freud, Ritgerðir, 245-249. 
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4. Ritúal  

Það má segja að ritúal sé regluföst hegðun sem kemur til af venjum eða einhverskonar 

skipun, til dæmis af trúarlegum toga. Ritúal er sérstök, sýnileg athöfn eða hegðun sem 

fyrirfinnst í öllum samfélögum, bæði manna og dýra. Þess vegna er hægt að skoða, 

skilgreina og rannsaka ritúöl í samfélögum og kortleggja og skýra mannlega hegðun enda 

hefur fólk úr mörgum ólíkum fræðigreinum rannsakað og skrifað um ritúal. Margir tengja 

hugtakið ritúal við trúarlegar athafnir og helgisiði til dæmis í kirkjum en daglegt líf er 

fullt af allskyns ritúölum og hver manneskja framkvæmir ótal ritúöl á hverjum degi.  

Ritúöl bæði í daglegu lífi fólks og helgisiðum geta verið venjur, rútínur eða 

endurteknar athafnir.  Í bók Trausta Ólfssonar Ibsen´s Theathre of Ritualistic Visions 

kemur fram fræðimaðurinn Eliade Mircea telur öll ritúöl eiga sér guðlega fyrirmynd og 

séu guðleg í eðli sínu. Öll ritúöl eigi sér þannig upphaf og fyrirmynd í trúarbrögðum og 

trúarlegum athöfnum. Fræðimenn eru ekki á eitt sáttir um þetta og sumir telja þetta ekki 

eiga við í nútímasamfélögum.36 Um það má deila, en það er ljóst að ritúöl sem eiga sér 

guðlega fyrirmynd úr trúarbrögðum og ritúöl sem tilheyra daglegu lífi fólks, eru af ólíkum 

toga og á þeim er eðlismunur. Þó að ritúöl séu allskonar og byggi kannski ekki öll á sama 

grunni, er eitt sem þau eiga sameiginlegt en það er að þau hafa alltaf ákveðið form og 

athafnir eru framkvæmdar á ákveðin hátt og í ákveðinni röð.37  

Ritúölin sem greind eru hér í leikritinu 13. krossferðin eiga sér án efa fyrirmynd í 

guðdómnum. Þau birtast í textanum jafnóðum eins og þau eru skilgreind, allavega 

vígsluathöfnin en framvinda hennar í sögunni er nokkuð skýr og hægt að greina ritúalið 

jafnóðum í framvindu leikritsins. Messu ritúalið kemur aftur á móti fyrir í glefsum hér og 

þar, bænir og fleira. Það má þó greina messu ritúalið í nokkuð ákveðinni röð í seinni hluta 

leikritsins, þ.e.a.s. einstaka þætti messunnar. 

4.1  Eðli rítúals 

Manneskjum er oftast lýst sem röklegum verum, fjárhagslega og pólitískt þenkjandi. 

Aftur á móti má einnig líta á manneskjur sem ritúal verur, eins og þær hegða sér og einnig 

hvernig þær tjá sig, en tungumál og skilgreiningar á tungumálum tengjast skilgreiningum 

á ritúali. Það má líta á ritúal sem kerfi táknrænnar hegðunar byggða á handahófskenndum 

                                                 
36 Trausti, Ibsen´s Theathre of Ritualistic Visions, 24-25. 
37 Schechner, Performance Studies, 52. 
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reglum meðan tungumál er aftur á móti kerfi byggt á reglum sem hafa orðið til þar sem 

þau hafa verið þróuð og eru töluð. Samspil ritúals og tungumála er flókið enda hafa verið 

gerðar óteljandi kannanir og rannsóknir í gegnum tíðina til að reyna að varpa ljósi á það. 

Flestar rannsóknir gefa til kynna að tungumál er nauðsynlegt til að skýra eðli ritúals og 

sérstök tungumál eru tengd skýringum á ritúali sem tungumáli goðsagna. Bæði goðsagnir 

og ritúal eru grundvallaratriði í allri greiningu á trúarbrögðum en ritúöl trúarbragða eru 

eins og mörg og oft ólík og trúarbrögðin.38 

Ritúöl er að finna í öllum menningarheimum og sum ritúöl eru svipuð og jafnvel eins 

á milli menningarheima til dæmis ritúöl sem tengjast ýmis konar fagnaði, veislum, 

daglegu lífi og ferðalögum. Þó getur verið mikill munur á milli ritúala eftir staðsetningu 

í veröldinni, árstíðum, þjóðflokkum, kynjum og fleiru. Hægt er að skilja ritúöl út frá 

nokkrum sjónarhornum, til dæmis: 

 

1. Formi: Hvernig þau líta út og hljóma. Hvernig þau eru framkvæmd og hver 

framkvæmir þau. 

2. Virkni. Hvað ritúöl gera fyrir/ná fram fyrir einstaklinga, hópa og 

menningarsamfélög. 

3. Ferli. Hvernig ritúölin geta haft áhrif á breytingar á samfélögum. 

4. Reynslu. Hvernig það er að fyrir einstakling að framkvæma ritúal.39 

Þeir fræðimenn sem mest hafa rannsakað ritúal eru mannfræðingar. Aðrir helstu 

fræðimenn sem hafa rannsakað ritúal eru úr félagsgreinum svo sem stjórnmálafræði og 

félagsfræði. Í hugvísindum eru það helst guðfræðingar sem hafa rannsakað ritúöl sem 

tengjast litúrgíu og öðrum helgisiðum í mismundandi trúarbrögðum. Hér á eftir verður 

fjallað um tvenns konar ritúöl, heilaga leið/vígsluathöfn og messu og í næsta kafla um 

það hvernig þau birtast í leikritinu. 

4.2  Vígsluathöfn  

Mannfræðingurinn Arnold Van Gennep er frumkvöðull í rannnsóknum á samfélagslegum 

ritúölum og í ritum sínum fjallar hann um ritúöl í mismunandi samfélagsgerðum með 

áherslu á hugtakið sem þýtt hefur verið á íslensku vígsluathöfn. Hugtakið hefur einnig 

                                                 
38 Bell, Ritual theory: Ritual Practice, 22-23. 
39 Schechner, Performance Studies: An Itroduction, 56-60. 
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verið nefnt heilög leið eða pílagrímsför. Með hugtakinu á hann við að líf einstaklinga í 

samfélagi breytist stöðugt með ýmiskonar atburðum sem verða í lífi hvers manns en sumir 

atburðir eða viðburðir eru á þann hátt að þeir eru óafturkræfir og breyta lífi fólks varanlega 

þannig að manneskja fer úr einum stað á annan. Þetta gerist til dæmis þegar barn verður 

fullorðinn einstaklingur, þegar manneskja skiptir um lífsskoðanir eða um starfsvettvang, 

eða ferðast varanlega úr einni stöðu í aðra.40 Slíkar umbreytingar sem vígsluathafnir eru 

samkvæmt van Gennep óafturkræfar en eru í nokkrum stigum sem gera einstaklingnum 

það kleift að komast í gegnum þær. Hann skiptir vígsluathöfnum í þrú stig sem hafa 

ákveðin hlutverk fyrir einstaklinginn sem gengur í gegnum þau. Hér verður fjallað 

stuttlega um þessi þrjú stig vígsluathafnar  og hvernig þau birtast í atburðarás leikritsins. 

Fyrsta stigið kallar hann aðskilnaðarathöfn, annað stigið breytingarsiði og það þriðja 

innlimunarathöfn.41 Einstaklingur sem fer hina heilögu leið fer í gegnum öll þrjú stigin á 

mismunandi hátt áður en innlimunarathöfnin á sér stað og það er þá sem umbreytingin 

verður og einstaklingurinn verður aldrei samur. Í leikritinu er það Stefán sem fer í gegnum 

öll þessi stig og verður ekki samur. 

4.3  Hindranir og þröskuldar 

Breski mannfræðingurinn Victor Turner útvíkkaði síðar kenningar Gennep í riti sínu The 

Ritual Process þar sem hann skoðar sérstaklega annað stig vígsluathafna sem einnig 

gengur undir nafninu liminal stigið. Það stig er millibilsástand meðan umbreytingar eiga 

sér stað en orðið liminal er dregið af latneska orðinu limen sem þýðir þröskuldur42 og er 

lýsandi fyrir það sem oft gerist einmitt á þessu stigi í ferlinu þegar ýmsar hindranir verða 

í veginum sem manneskja þarf að yfirstíga til að komast yfir á þriðja stigið. Á meðan á 

liminal stiginu stendur eru aðilar sem eru í ferlinu oft fjarlægðir frá öðrum og þeir missa 

gjarnan persónueinkenni, stöðu sína og völd í samfélaginu sem þeir tilheyra og verða 

fastir milli tveggja heima. Heimi sem þeir hafa skilið eftir og heimi sem þeir eru á leið að 

tilheyra.  

Eftir að þessu ástandi lýkur sverja einstaklingarnir stundum eiða eða framkvæma 

einhverskonar athafnir áður en þeir eru komnir á sinn nýja stað, í sína nýja stöðu í 

samfélaginu með endurnýjað sjálf eða sjálfsmynd.43 Liminal- ástandið er mjög mikilvægt 

                                                 
40 Van Gennep, The Rites of Passage, 3. 
41 Ibid., 11. Þrjú stig vígsluathafnar, á ensku: rites of seperation, transition rites og rites of incorporation. 
42 Turner, The Ritual Process: Structure and Anti-Structure, 94. 
43 Schechner, Performance Studies: An introduction, 66. 
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í umbreytingarferlinu samkvæmt Turner en í því ástandi verður viðsnúningur hlutverka 

og á ástandi og stöðu fólks áður en það kemst á áfangastað eða lýkur ferlinu með 

innlimunarathöfn.44 Peter Brook sem er þekktastur fyrir skrif sín um leikhúsið, ritar um 

það í bók sinni Tóma rýmið að autt leiksvið sé liminal, þar sem allt getur gerst og hægt er 

að framkvæma allt mögulegt. Upphafsorð bókarinnar Tóma rýmið eru þekkt og oft vitnað 

til þeirra í ritum, en þar skilgreinir Brook leikhús á einfaldan hátt: 

„Ég get tekið hvaða tómt rými sem er og talað um autt svið. Manneskja gengur 

þvert yfir þetta tóma rými meðan önnur horfir á og þetta er allt og sumt sem 

við þurfum til að leiklist eigi sér stað.“ 45  

Þetta segir okkur að þó að sumar senur í leikritum séu án orða eins og raunin er til dæmis 

í 13. krossferðinni, er þó um leiklist að ræða ef það er manneskja á sviðinu, en annars er 

sviðið í liminal ástandi. Þó getur tónlist, hljóð, lýsing og leikmunir kallað fram ákveðna 

stemningu sem getur fært sögu eða framvindu leikritsins áfram í huga áhorfandans.  

4.4  Hvorki-né ástand  

Náskylt liminal hugtakinu er hugtakið liminoid sem samkvæmt Turner þjónar ekki ólíku 

hlutverki í samfélögum. Liminoid hefur verið þýtt á íslensku hvorki-né ástand sem er 

gjarnan táknrænar athafnir framkvæmdar á ritúelískan hátt til dæmis í frístundum svo sem 

listsköpun. Helsti munur á liminal og liminoid ástandi eru þær afleiðingar sem það hefur 

á upplifun einstaklinga. Liminoid ástand er alltaf tímabundið ástand þar sem ekki verður 

varanleg breyting og einstaklingur snýr aftur í sitt fyrra ástand ólíkt því sem gerist í 

liminal ástandi. Gott dæmi um einstakling í liminoid ástandi er leikari í hlutverki sínu.46 

4.5  Messa 

Eins og áður hefur komið fram segir höfundur verksins frá því í grein sem hann ritaði um 

leikritið að titill verksins hafi komið til hans og um leið riddarahugmyndin. Eftir það 

bættist hljómurinn við og tilfinning fyrir eins konar messu. Þetta er áhugavert og ég áttaði 

mig á messutengingunni við fyrsta lestur enda verið í kirkjukór í fjölmörg ár og hlustað 

og tekið þátt í messu. Ég tók fljótt eftir því að í leikritinu eru beinar tilvísanir í messu 

ritúel. Þá er er í verkinu viss hljómur og eins og Hjálmar H. Ragnarsson segir er leikverkið 

                                                 
44 Turner, The Ritual Process, 97. 
45 Brook, Tóma rýmið, 24. 
46 Schechner, Performance Studies: An itroduction, 67. 
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eins og tónverk í nokkrum senum og maður upplifir einhverskonar helga og hljómmikla 

stemningu við lesturinn. Eftir að hafa lesið leikritið, gert á því greiningu með leiðsögn frá 

leiðbeinanda ritgerðarinnar og lesið mér til um messu, áttaði ég mig á því að leikritið er 

einnig undir áhrifum rómversk-kaþólskrar messu. Þá má einnig jafnvel greina áhrif þess 

sem kallast í fræðum um litúrgíu rómversk-frönsk messa. Það sem kom mér á sporið með 

þetta er lýsing í byrjun 23. senu leikverksins. 

 Hálfhruninn kór; leifar af dómkirkju.  

 Sturlaður, kaþólskur biskup í fullum skrúða - snýr baki við áhorfendum – 47 

Ég las mér til um rómversk-kaþólska messu og þróun hennar og það sem ég fann um 

rómversk-franska messu og hér á eftir verður fjallað stuttlega um áðurnefnd messuform 

og um þau atriði í leikverkinu sem birta eða ríma við ritúel úr slíkri messu. Fyriferðamest 

í umfjöllun hér á eftir um messuform er þó umfjöllun um svokallaða hefðbundna heilaga 

messu, eins og guðfræðingar kalla Lútherska messu eins og við þekkjum hana í dag.  

Messu ritúalið í leikritinu kemur ekki fyrir í hefðbundinni röð heldur eru atriði 

hér og þar í leikritinu sem birta áðurnefnd messu ritúöl og verður rýnt í þau 

jafnóðum við greiningu verksins. En fyrst skulum við rýna aðeins í nokkrar 

skilgreiningar á messuformi. 

4.6  Rómversk-kaþólsk messa 

Rómverska messu er hægt að rekja allt til samkomu postulanna í Jerúsalem árið 52 eftir 

Krist. 48 Hið svokallaða vestrómverska ríki liðaðist síðar í sundur á fimmtu öld eftir alls 

kyns deilur og átök vestur-og austurríkja. 

Löngu síðar, eða árið 800, var keisaradæmið rómverska endurreist í austur-rómanska 

keisaradæminu með krýningu Karls mikla sem var mesti höfðingi Evrópu á miðöldum og 

dýrlingur rómversk-kaþólsku kirkjunnar. Miklar deilur sköpuðust í austur-og 

vesturkirkjunni vegna þessa. Rómversk-kaþólsk kirkja kemur til sögunnar á miðöldum 

og hefur verið við lýði æ síðan, að mörgu leyti óbreytt þó nokkrar breytingar hafi orðið í 

tímans rás. Á tuttugustu öld breyttist til dæmis trúfræði rómversku kirkjunnar töluvert til 

samræmis við trúfræði mótmælenda.49 Ekki eru til ítarlegar heimildir um gerð messu á 

                                                 
47 Oddur, 13. krossferðin, 99. 
48 Bjarni Randver Sigurvinsson, viðtal, apríl 2017. 
49 Einar, Kirkjan Játar, 91-92. 
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fyrstu árum kristninnar þó margt hafi verið skrifað um það sem kallast samfélag um Guðs 

borð. Í 1. Korintubréfi Bíblíunnar 11.23 segir:  

Því að ég hef meðtekið frá Drottni það sem ég hef kennt ykkur: Nóttina, sem 

Drottinn Jesús var svikinn, tók hann brauð, gerði þakkir, braut það og sagði: 

„Þetta er líkami minn. Gjörið þetta í mína minningu” 50 

Þessi orð segja okkur að fyrsta messan fór fram nóttina sem Jesú Kristur var svikinn. Eins 

og áður sagði hefur messan þróast og breyst í tímans rás en á síðmiðöldum varð hnignun 

á kirkjustarfi-og lífi þó haldnar væru messur til dæmis á sunnudögum og öðrum 

helgidögum. Prestar sáu um helgihald en almenningur tók lítinn sem engan þátt í messum 

og ekki var mikið um altarisgöngur, en á þeim tíma töldu menn jafnvel að þeir fengju 

meira út úr helgihaldinu með því að færa efnislegar gjafir svo sem peningagjafir.51  

Það er vitað að í fyrstu var gríska notuð sem tungumál messunnar en fljótlega var þó 

skipt yfir í latínu í Vestur-Evrópu. Þær litúrgísku bækur eða heimildir sem til eru um 

rómverska helgisiði eru komnar frá gallverskri litrúrgíu og ekki er auðvelt að sjá einkenni 

rómverskrar litúrgíu.52  Eftirtalin atriði messunnar eru talin vera upprunalega rómversk: 

 

a) Kollekta Pistill  

b) Blessun á undan guðspjalli  

c) Kollekta og fórnarbæn  

d) Prefasía og kanón  

e) Faðir vor 

f) “Frelsa oss frá illu”  

g) Pax Domini  

h) Kollekta eftir altarisgöngunni  

i) Ite mis53 

 

Eftir miklar og róttækar breytingar á rómverskri messu í aldanna rás með ívafi gallveskra 

áhrifa verður til ný messa sem nefnd hefur verið rómönsk-frönsk messa. Sú gerð messu 

                                                 
50 Fyrra Kórentubréf 11:23., Biblían: Nýja testamentið, 215. 
51 Arngrímur, Litúrgía, 204. 
52 Ibid., 109. 
53 Senn, Christian liturgy: Catholic and evangelical, 138. 
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var undirstaða rómversku messunar lengi vel og fékk mikla útbreiðslu. Þessi tegund 

messu fluttist frá Ítalíu til Rómar frá hinum fransk-þýsku löndum líklega á 10. öld. Mörg 

atriði slíkrar messu má sjá í frægu kirkjuriti, Missa Romanum frá 1570. Rómversk-franska 

messan varð til einhvers staðar á fransk-þýsku svæði fyrir árið 1000 og fluttist síðan yfir 

Alpafjöll til Ítalíu og Rómar. Messuskipan sem kennd er við þessa tegund messu er kennd 

við biskupsdæmið í Sées í Normandy, en í leikritinu gerist 11. sena, sem er eiginlega 

lykilsena í leikritinu, í Burgundy. Svipaðar messuskipanir og þær sem kenndar eru við 

Sées í Normandy er að finna á stöðum í Frakklandi, Þýskalandi og Belgíu.54 Þá er persóna 

í leikritinu Lúðvík XIV sem fer nokkrum hamförum og dansar meðal annars nektardans, 

sem má tengja við Frakkland og fransk-rómverska messu sem er lýst sem mun líflegri og 

skrautlegri en hinni klassísku rómversk-kaþólsku. 

4.7  Heilög messa  

Eins og áður hefur komið fram urðu miklar breytingar á messunni í aldanna rás þó að 

margir þættir í helgihaldinu hafi haldist svipaðir. Það sem helst ber í milli í kaþólsku 

messunni og Lútherskri messu er að umhverfi og látbragð kaþólsku messunnar er 

skrautlegra og meira er um ýmsa hluti á altari sem tilheyra messu ritúalinu. Varðandi það 

má nefna íburðarmeiri kirkjuhluti, húsgögn, listmuni og reykelsi sem mikið eru notuð í 

rómversk-kaþólskum messum.55 

Það sem kallast í dag hefðbundin heilög messa í kristnum söfnuði og má kalla 

Lútherska messu var ekki mótuð fyrr en á síðustu öld. Af þeim breytingum sem hafa orðið 

í gegnum tíðina má nefna þátttöku safnaðar í messunni, altarisgöngu í hverri messu og að 

áhersla hefur verið á að móðurmál sé notað við messu á hverjum stað.56 Messan hefst á 

forspili sem leikið er á orgel ef það er til staðar og söfnuður eða þeir sem eru mættir til 

messunnar biðja bænir. Þá er syndajátning (confiteor) þar sem prestur mælir til skiptis og 

prestur og viðstaddir (messugestir og/eða kór) saman. Að því loknu er sunginn 

inngöngusálmur (introitus) sem tilheyrir messu dagsins.57 Fastir liðir slíkrar heilagrar 

messu (ordinarium) eru fimm og þeir eru óbreytilegir frá einum sunnudegi til annars.  

 

                                                 
54 Arngrímur, Litúrgía, 187. 
55 Bjarni Randver Sigurvinsson, viðtal, apríl 2017. 
56 Einar, Kirkjan Játar, 95. 
57 Stefán, Messubók fyrir presta og söfnuði, 9-12. 
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Fastir liðir messunar eru:  

 

1. Miskunn – friðarbæn (Kyrie). Miskunnarbón í heilagri messu getur verið á fleiri 

en einn hátt. Til dæmis á þessa leið:  

Drottinn, miskunna þú oss. / Kristur, miskunna þú oss. / Drottinn miskunna þú 

oss.  

2. Dýrðarsöngur (Gloria). Að miskunnarbæn lokinni kyrjar prestur dýrðarsöng 

(gloria in excelsis). Eftir dýrðarsöng snýr prestur sér að söfnuði og tónar það sem 

kallast Heilsan (salutatio). Þá er Kollekta – tónbæn. Prestur snýr sér að altari og 

tónar kollektu dagsins. Að því loknu er lesinn Pistill, prestur snýr að söfnuði og 

tónar. Ef pistillinn er ekki úr bréfum postulanna er í staðinn tónað. Síðan kemur 

Pallasöngur (graduale). Djákni, kór og eða söfnuður syngur pallasöng dagsins og 

Guðspjall (evangelium) er flutt. Sá sem flytur guðspjall (prestur eða djákni) snýr 

sér að söfnuði og tónar og söfnuður svarar. Þá er guðspjallið tónað (lesið). Prestur 

sér að altari og tónar fyrstu orð trúarjátningarinnar, síðan tekur söfnuður og kór 

undir og les með til enda.58 

3. Trúarjátning (Credo). Trúarjátning er lesin af presti og söfnuði og síðan er 

predikun, ýmist af kirkjustól eða altari. Eftir blessunina, er sunginn fórnarsálmur 

(offertorium) meðan söfnuður ber fram fórn sína. Sé fórn borin fram í messulok, 

skal hér aðeins syngja eitt eða tvö vers meðan prestur skrýðist og fer fyrir altari. 

Djákni eða aðstoðarmaður færir honum vín og brauð. Prestur þvær hendur sínar 

og biður. Farið er með fórnarbæn. Þá er farið með almenna kirkjubæn (oratio 

fidelium). Eftir fórnarsálm er kirkjubæn beðin frá altari eða frá stól. Prestur snýr 

að altari og mælir, biður bænir sem við eiga hverju sinni svo sem fyrir sjúkum, 

friði, veðráttu, uppskeru o.fl. Síðan er farið með þakkarbæn (prefazia).  

4. Heilagur (Sanctus). Eftir þakkarbænina er farið með þakkarorð um guðs lamb sem 

var fórnað á krossinum. Þá er farið með helgunarbæn (canon). Prestur biður og 

fer með nokkur orð um það hvernig Jesús fórnaði sér og talaði áður til lærisveina 

sinna (á þessa leið):  

                                                 
58 Ibid., 12-13. 
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Takið og etið, það er minn líkami, sem fyrir yður verður gefinn. Gjörið það 

í mína minningu (lyftir upp oblátu). Sömuleiðis eftir kvöldmáltíðina tók 

hann kaleikinn (tekur kaleikinn) gjörði þakkir,  gaf þeim hann og sagði: 

Drekkið allir hér af. Það er kaleikur hins Nýja testamentis í mínu blóði, sem 

fyrir yður úthellist til fyrirgefningar syndanna. Gjörið þetta svo oft sem þér 

drekkið, í mína minningu (hér lyftir prestur upp kaleiknum). Fyrir hann, með 

honum og í honum, sé þér og Heilögum Anda, heiður og dýrð í heilagri 

kirkju þinni um aldir og að eilífu. Amen.  

Farið er með friðarkveðju (pax vobiscum). Prestur snýr sér að söfnuði og tónar. 

Farið er með Faðir vor (pater noster). Söfnuður og kór biður upphátt með presti.  

5. Guðs lamb (Agnus Dei) Söfnuður og kór syngur miskunnarbæn. Útskipting 

(distributio). Meðan Agnus Dei er sungið neytir prestur og aðstoðarmenn hans 

sakramentis en aðrir altarisgestir ganga í kór (altarisganga). Beðið er fyrir 

bergingunni. Eftir bergingu gefur prestur fararblessun. Prestur fer með lokabæn 

(postcommunio, complenda) og blessan (benedicto). Síðan snýr prestur að 

söfnuði, lyftir höndum og tónar: Drottinn sé með yður. R: og með þínum anda. 

Prestur lyftir höndum og tónar. Hér endar messan. Syngja má vers, leika á orgel 

eða hvort tveggja. Oft er farið með þakkarbæn eftir messu.59  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Stefán, Messubók fyrir presta og söfnuði, 12-13. 
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5. Birting ritúala í einstökum senum leikritsins 

Í þessum kafla verður farið í gegnum leikritið og skoðað hvernig þau ritúöl sem fjallað 

hefur verið um, messa og vígsluathöfn birtast í einstökum senum leikverksins. Farið er í 

gegnum allar senurnar til að fá heildarmynd og helstu atriði í hverri senu greind á 

eftirfarandi hátt; persónur, staður, atburðakeðja og lykilsetning. Nöfn persóna sem koma 

fyrir í senunni eru skráð, staðsetning senunnar, helstu atburðir senunnar og lykilsetning. 

Lykilsetningi er sú setning senunnar sem er mest lýsandi fyrir inntak textans og 

stemninguna. Sumar senurnar eru án orða og þá er það helst tónlistin eða tegund 

tónlistarinnar sem lýsir stemningunni.  

Síðan er umfjöllun um senuna og birtingu ritúalana eins og þau koma fyrir en ekki 

ekki er hægt að greina ritúölin í öllum senum verksins. Messu ritúalið er ekki kerfisbundið 

eða í sömu röð og ritúal í messu, en þó á vissan hátt, sérstaklega í seinni hluta leikverksins. 

Hið heilaga ferðalag eða vígsluathöfnin birtist aftur á móti í ákveðinni atburðaröð líkt og 

fræðimenn hafa skilgreint ritúalið. 

 

 5.1  Fyrri hluti: SERIA 

1. Á STRANDBARNUM (hjá Pepe) 

Persónur: ANDRÉS, SEPPI, STEFÁN, ANTONIO, MANOLO, PEPE, FRÚIN, 

EINHVER, SKEMMTISTJÓRINN 

Staður: Strandbar á Spáni á síðsumarkvöldi.  

Atburðakeðja: Svellandi suðrænir dansar á strandbarnum. ANDRÉS, SEPPI og STEFÁN 

spjalla við innfædda. Þeir eru á leið í stríð. 

 

Lykilsetning: ANDRÉS - - maður má bara aldrei gleyma því að manni er í blóð borið, að 

berjast fyrir hugsjónum sínum, verja þau verðmæti sem maður trúir á - - maður verður að 

vera reiðubúinn að deyja fyrir sannfæringu sína - - og umfram allt trúna - - ég þarf að 

muna að taka myndavélina með –  
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--- 

Hér byrjar ballið, vígsluathöfnin eða hin heilaga leið þeirra félaga sem deila þrískiptri sál. 

Sögusviðið er strandbar á Spáni þar sem aðalpersónur skemmta sér með innfæddum. 

Fólkið dansar og drekkur áfengi og sýnir af sér ´gróteska’ hegðun. Vísað er til breiskleika 

mannanna og hvernig fólk getur misst stjórn á sér með áfengisneyslu. Aðalpersónurnar 

sem eru á leið í stríð sem segja má að sé e.t.v. stríð mannsins við sjálfan sig og sína 

breiskleika eða leit mannsins að sjálfum sér. Lykilsetning senunnar leggur línurnar. 

Andrés sem er hin siðaða manngerð er tilbúinn að deyja fyrir sannfæringu sína og trúna. 

Fyrsta senan gefur tóninn og á undan henni er ein setning sem gefur til kynna áætlun 

Stefáns um að verða fullorðinn og hann segist þurfa að berjast fyrir því. Hann eða þeir 

félagar segja síðan fólkinu í fyrstu senu að þeir séu á leið í stríð. Upphafssetning 

leikritsins, á undan fyrstu senu í texta leikritsins: 

„að verða fullorðin er að fara í hernað, náðuga frú“ 

Stefán 

 

Maður fær strax á tilfinninguna eftir lestur fyrstu senunnar, að stríð Stefáns tengist á 

einhvern hátt stríðinu við Bakkus eða áfengisneyslu. Þó að það sé ekki aðalatriði er vísað 

til orða A.A. samtakanna í textanum. Það má vel líkja þeirri meðferð sem fólk stundar í 

þeim samtökum við ferðalag frá einum stað í annan þar sem markmiðið er að 

einstaklingurinn verði ekki samur í ferðalok, líkt og í vígsluathöfn. Í byrjun senunnar 

þakkar Stefán félögum sínum, ásamt fleirum sem koma við í sögunni svo sem Klukku-

Kalla, fyrir sýndan kærleika til félaga sinna á barnum og borgarinnar á Spáni.  

 

2. HERDEILDIN TÝND 

Persónur: ANDRÉS, SEPPI, STEFÁN, (RIDDARINN) 

Staður: Á heiðinni – kvöldsett, þétt þoka eða mistur. 

Atburðakeðja: Félagarnir eru villtir og hvíla sig. Þeir tala líkt og við sjálfa sig með stuttum 

þögnum. Riddari á horuðum hesti birtist í þokunni í lok atriðis.  

(bjartar raddir: miserere) 
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Lykilsetning: ANDRÉS – „einn dag í senn”, eins og þeir segja –  

--- 

Ferðalagið er hafið. Félagarnir eru á heiði, á ónefndum stað. Hér birtist Riddarinn sem 

birtist þeim reglulega á ferðalaginu. Ekki er gott að segja hvaða hlutverki hann gegnir en 

hann þá má leiða líkum að því að hann sé tákn fyrir krossfara í heilagri för eða 

pílagrímaferð en þess verður getið aftur síðar. Hesturinn gæti verið tákn fyrir sálina, en 

fræðimenn sem hafa skrifað um sálina hafa gjarnan líkt henni við dýr og þá gjarnan hest. 

Bæði Platon og Freud notuðu báðir hestlíkingu þegar þeir skrifuðu um þrískiptingu 

sálarinnar. Platon ritar um það að sálin sé uppspretta hreyfingar eða því sem hreyfir sig 

sjálft og hann líkir sálinni við hestvagn sem dregin er af tveimur vængjuðum hestum. 

Hvítum hesti sem er góður og svörtum hesti sem er andstæða hans. Vagnstjórinn er 

skynsamur og hann á að stýra vagninum sem er erfitt verk vegna hinna ólíku hluta 

sálarinnar, hvíta og svarta hestsins.60 Freud notaði myndlíkingar ekki eins mikið en líkti 

þó sálinni við knapa á hestbaki sem gæti verið hugmyndin að Riddaranum í leikritinu. 

Hann segir að sambandi sjálfsins við þaðið, megi líkja við knapa á hestbaki og sjálfið 

þurfi að temja hestinn og hafa vald yfir honum til að allt sé með felldu.61 Hér gæti þá 

hesturinn verið tákn fyrir hina þrískiptu sál sem glímt er við á ferðalaginu og birtist 

reglulega í leikritinu eins og til að minna á eða undirstrika boðskap verksins. Í senunni er 

ekki að finna beina tengingu við messu ritúal enda er það meira í seinni hluta leikritsins. 

Lykilsetningin vísar í boðskap A.A. samtakanna en má einnig tengja sálminum Einn dag 

í senn úr sálmabók íslensku kirkjunnar. Í lok senunnar stendur bjartar raddir, miserere 

sem er vissulega kirkjulegt og tengist miskunnarbæn sem er ævinlega hluti af messu. 

 

3. VILLA OG SVÍMI 

Persónur: ANDRÉS, SEPPI, STEFÁN 

Staður: Úti í náttúrunni, í þoku. 

Atburðakeðja: Þeir rölta í þokunni og spjalla um drauma næturinnar, hugsjónir, skyldur 

heima fyrir og stríð. Í lokin heyrist fjarlægur ómur af „adagio” og mynd RIDDARANS 

birtist í þokunni. Þeir óttast að týna hver öðrum og/eða sjálfum sér. 

 

                                                 
60 Platon, Faídros: Plato The Collected Dialogues, 245. 
61 Freud, Ritgerðir, 48. 
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Lykilsetning: ANDRÉS (við sjálfan sig) - þokunni hlýtur að létta - - einhvern tíma - 

--- 

Félagarnir eru úti í náttúrunni og í þoku og senan virðist draumkennd og á óræðum stað. 

Þeir eru á hinni heilögu leið sem þeir kalla leiðina í stríðið. Þeir eru á þessari leið allt þar 

til í lokin þegar Stefán kemst heim og er laus úr stríðinu en meira um það síðar. Senan 

gæti verið dæmi um absúrdisma í leikhúsi, en samkvæmt kenningum Leonard Pronco er 

í absúrdleikhúsinu gjarnan unnið með tilfinningar áhorfenda og tilfinningalegt tómarúm 

þeirra sem skapast þegar tilgangur lífsins er óþekktur.62 Þegar hér er komið gætu 

áhorfendur leikritsins spurt sig um tilgang ferðarinnar, haft áhyggjur af félögunum í 

þokunni og fundið til með þeim enda óttast þeir bæði að týna hver öðrum og sjálfum sér. 

Mynd Riddarans birtist sem vísar til krossferðarinnar og glímunnar við sálaröflin. Þeir 

eru villtir og hræddir við að týnast en halda ferðalaginu áfram með von um að þokunni 

létti. Þeir heyra tónlist „adagio“, en slík tónlist var upphaflega samin á Ítalíu. 63 Þessi 

tegund af tónlist var mest spiluð í Frakklandi fyrr á öldum og hefur kannski verið hluti af 

messu ritúali eða jafnvel fransk-rómverski messu sem var mikið við lýði á þeim tíma sem 

slík tónlist var leikin. Adagio tónlist er lýst sem hugljúfri, rólegri og hátíðlegri og er slík 

tónlist gjarnan spiluð á páskum og í dymbilvikunni. Andrés nefnir að þokunni hljóti að 

létta, einhvern tíma. Hann er jú skynsama manngerðin og sá hluti sálarinnar sem vonar 

það besta þó að hann hafi ekki stjórn á aðstæðum. 

 

4. GÁTURNAR 4 („pas de deux“) 

Persónur: ANDRÉS, SEPPI, STEFÁN, SKESSAN 

Staður: Á heiðinni í þoku. 

Atburðakeðja: Þeir rölta um á heiðinni. Seppi hefur orðið viðskila við félaga sína og hittir 

skessu sem hann heldur að sé hluti af landslaginu og sest á hana. Þau fara síðan að glíma 

og skessan þylur upp gátur. 

 

Lykilsetning: STEFÁN (mjög byrstur) – haltu kjafti drengur og glímdu, því lífið liggur 

við! --   

 

                                                 
62 Trausti, Leikhús númtímans, 230. 
63 „Quora.“ 
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--- 

Félagarnir halda áfram ferð sinni og á vegi þeirra verða nú ýmsar hindranir og þröskuldar 

og má því að segja að þeir séu nú í því sem kallast liminal ástand á hinni heilögu leið. Í 

þessari senu hitta þeir skessu sem þeir þurfa að glíma við. Samkvæmt bók Árna 

Björnssonar Íslenskt vættatal eru skessur tröll og eru tröllkerlingar oftast kallaðar flagð 

eða gýgur en oftast skessa.64 Seppi er í aðalhlutverki hér og tekst hann á við skessuna 

ásamt Stefáni. Seppi glímir við skessuna og þau takast á með ofbeldi og blótsyrðum. 

Skessan fer með vísur sem í eru gátur og Stefán svarar þremur þeirra en ræður ekki við 

þá fjórðu og missir stjórn á aðstæðum. Seppi er stjórnlaus í sínum holdlegu fýsnum, ræðst 

á skessuna og reynir að koma fram vilja sínum við hana. Það má því segja að hér er mikil 

togstreita á milli manngerða hins þríeina manns þar sem einn hluta sálarinnar reynir að 

taka stjórn á aðstæðum og annar hugsar aðeins um að berjast og svala holdlegum fýsnum 

sínum. Í þessu tifelli má þó segja að það komi sér vel þar sem við ofurefli er að etja og 

skessan gerir sig líklega til að hryggbrjóta Seppa. Lykilsetning senunnar undirstrikar 

þetta, Stefán sem er meðvitaða manngerðin segir Seppa að glíma því lífið liggi við. 

 

5. DRAUMFARIR 

Persónur: ANDRÉS, SEPPPI, STEFÁN 

Staður: Á heiðinni. 

Atburðakeðja: Þeir sofa. Draumar Seppa snúast um tröllauknar samfarir með tiheyrandi 

brölti og þeir vakna ringlaðir.  

 

Lykilsetning: STEFÁN (hálfsofandi) - - þú varst að glíma við skessu –  

--- 

Andrés og Stefán fylgjast með Seppa sofa og draumfarir hans eru miklar og órólegar. 

Hann er að dreyma um glímuna við skessuna, vaknar og segir þeim ruglingslega frá því. 

Þeir eru allir hálfsofandi og ringlaðir og vita varla í þennan heim né annan sem er dálítið 

í anda verksins þar sem persónurnar virðast oft ráðvilltar og týndar.  

 

 

                                                 
64 Árni, Íslenskt vættatal, 23. 
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6. HJÁ ÁLFADROTTINGUNNI 

Persónur: ANDRÉS, SEPPI, STEFÁN, ÁLFADROTTNINGIN, “STALLARI” –  

Staður: Innan um silki og pluss hjá Álfadrottningunni og þjónustumeyjum hennar.  

Atburðakeðja: Álfadrottningin og Stéfan tala saman og eiga samræður í bundnu máli, hún 

kallar hann skáld. Hún hefur þó meiri áhuga á Andrési og gerir sér dælt við hann en hann 

segist trúr konu sinni og fjölskyldu í mannheimum. Í lokin eru félagarnir leiddir af sviðinu 

og aftökuatriði í anda frönsku byltingarinnar sett á svið. Stefán er harðstjóri, Seppi er 

böðull og Andrés er sá sem settur er á höggstokkinn.  

 

Lykilsetning: STEFÁN: - að verða fullorðinn er að fara í hernað, náðuga frú. 

 --- 

Álfadrottningin sem verður á vegi þeirra í þessari senu er vættur rétt eins og skessan og 

birtist þeim milli draums og veruleika. Hún er freisting og hindrun á hinni heilögu leið, 

en lykilsetning senunnar er líka upphafssetning leikritsins fremst í bókinni. 

Álfadrottningin er ímynd hinnar fallegu og konu sem freistar karlmanna bæði með útliti 

sínu og fasi. Hún gerir sér dælt við Andrés og hér reynir á hann og siðvit hans manngerðar 

í hinum þríeina manni til að beita skynseminni og falla ekki í freistni. Hann stenst 

freistinguna um að elskast með álfkonunni og vill vera trúr konu sinni og fjölskyldu í 

mannheimum. Eftir þögn eru félagarnir leiddir af sviðinu, klukkur hringja og slitur 

heyrast úr franska þjóðsöngnum. Í senunni er líka aftökuatriði sem vísar til frönsku 

byltingarinnar og færir lesandann til franskrar menningar. Í textanum er nafnið 

Robespierre sett við nafn Stefáns í sviga og nafnið Danton við nafn Andrésar en þeir eru 

báðir persónur sem léku stór hlutverk í frönsku byltingunni. Hér er ekki að finna messu 

ritúal en þó heyrist klukknahljómur og þjóðsöngur og yfir því er einhver heilög stemning 

 

7. HEITUR DAGUR 

Persónur: ANDRÉS, SEPPI, STEFÁN, DIOGENES, FRÚIN, (RIDDARINN) 

Staður: Úti í náttúrunni. Það er morgunn, sólin skín. Þeir liggja á jörðinni – rumska. 

Atburðakeðja: Þeir eru ringlaðir og rifja upp atburði kvöldsins áður. Spekúlera í draumum 

versus gjörningum. Aftökuatriðið var gjörningur en þeir vilja frekar trúa því að það hafi 

verið draumur. Þeir eru að leita að herdeildinni. Sólin lækkar á lofti meðan þeir ganga og 

þeir verða eins og skuggamyndir. Skugginn af Diogenes birtist röltandi í tunnu. FRÚIN 
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hringsólar um sviðið með kampavínsglas ringluð og leitar að sínum væna „Hvar ertu 

væni, ég finn þig ekki væni”. Þeir velta fyrir sér hugsjónum, konum, fjölskyldulífi, 

tilgangi lífsins og æðri mætti.  

STEFÁN segir þeim söguna af göfuga franska riddaranum Jaufre af Blaya sem varð 

ástfanginn af greifynjunni af Trípólí í Sýrlandi án þess að hafa séð hana. Hann ferðaðist 

langa leið til að hitta hana og veiktist á leiðinni. Í lok senunnar birtist RIDDARINN og 

sést ríða í öndverða átt.  

 

Lykilsetning: STEFÁN - - spurningin er: hvað stjórnar gjörðum manna - þeir sjálfir - - 

(hugsi) - eða er manni fjarstýrt? -  

 --- 

Dionýsius (Saint Denis á frönsku), var fyrstur biskup í París og píslarvottur. Hann ber 

mannshöfuð á armi sér, sem minnir á að hann var hálshöggvinn.65 Það að hér er komin 

persóna sem var fyrstur biskup í París vekur upp hugmyndina um fransk-rómverska 

messu þó að ekki sé beint hægt að greina messu ritúal hér. Í þessari senu velta þeir 

félagarnir fyrir sér tilgangi lífsins o.fl. og æðri mætti. Riddaranum bregður fyrir og hann 

er sagður minna á guðslambið með krossinn. Lykilsetningin vísar til hugrenninga þeirra 

um æðri mátt og hvort þeir geti stjórnað lífi sínu eða hvort einhver annar geri það í raun 

og fjarstýri þeim og þá dettur manni helst í hug að þeir séu að hugsa um almættið eða 

Guð. Ferðalagið heldur áfram eða hin heilaga leið og fleiri hindranir og þröskuldar verða 

á vegi þeirra félaga. 

 

8. KLUKKU KALLI 

Persónur: ANDRÉS, SEPPI, STEFÁN, Karl V (KLUKKU-KALLI), MUNKURINN 

Staður: Spænskt klaustur frá því um miðja 16. öld. Í loftinu hangir risastór hálfsmíðuð 

klukka sem á að mæla tímann afturábak.  

Atburðakeðja: KLUKKU-KALLI  situr við stórt borð í klaustrinu og borðar og drekkur. 

KLUKKU-KALLI ræðir við þá um tímann og trúna og mikilvægi hvoru tveggja. Hann 

segir tímann vera það eina sem hægt sé að treysta í veröldinni og kallar hann Sigurverk 

Guðs.  

                                                 
65 Karl, Táknmál trúarinnar, 63. 
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Hann vill láta tímann líða afturábak til að leiðrétta ákveðin mistök og bjarga því sem 

bjargað verður því hann hafi verið of mildur og það sé harmleikur heimsins. Vill að þeir 

breiði út trúna, í nafni hins Heilaga Rómverska Ríkis og keisara þess, Karls fimmta 

(KLUKKU-KALLA).  

 

Lykilsetning: KLUKKU-KALLI: (hugsi) – -- dapurleg og einmanaleg er reið riddarans til 

áfangastaðar sem hann ekki þekkir – en þó einkum heimleiðin, hver svo sem hún er - - - 

samt er þar á ferð mannsandinn sjálfur –  

-- 

Hér er komin rómversk-kaþólsk persóna til sögunnar sem segir þeim að rétt trú sé kaþólsk 

trú.66 Það er Klukku-Kalli, konungur, keisari og hertogi og hann kallar úrið sitt eða 

klukkuna, Sigurverk Guðs. Í senunni er lofgjörð til almættisins og trúarjátning. Hér má 

því greina messu ritúal eða trúarjátningu (Credo) sem er fastur liður í messu hvort sem 

um er að ræða rómversk-kaþólska messa eða hefðbundna heilaga messu. Þá er í senunni 

lof og þakklæti til Guðs vegna klukkunnar eða Sigurverks Guðs. Svo mikið er Klukku-

Kalli þakklátur fyrir úrið sitt og talar mikið um það að líkja má því við svokallaða 

þakklætisbæn (prefazia) sem flutt er í lok trúarjátningar í messu. Klukku-Kalli er ákafur 

talsmaður trúarinnar og talar um Lúther sem hann fyrirlítur. Nafnið Klukku-Kalli má 

einnig tengja við kirkjuklukkur sem tengjast messu ritúali en áður en messa hefst er 

ævinlega hringt klukkum en reglur um klukknahringingu er fornar og tilheyra kirkjritúali 

frá því á miðöldum.67 Í Hallgrímskveri Hallgríms Péturssonar sem fyrst kom út á Hólum 

á síðari hluta 17. aldar eru svokallaðar barnaspurningar þar sem ort er um um 

klukknahringingu þar sem Guð er frumkvöðull að því verki rétt eins og Klukku-Kalli er 

sannfærður um: 

 

Hvar fyrir er klukkum hringt til messu? 

 Guð er frumkvöðull fyrir verki þessu. 

 Á Sínafjalli svo bar til forðum, 

 áður en himna Guð hreyfði þar orðum. 

                                                 
66 Oddur, 13. krossferðin, 47. 
67 Einar, Embættisgjörð, 179. 



35 

 

 Hvell básúnu hljóð hann lét þar klingja, 

þar af er siður sá til söngs að hringja. 

Svo títt sem málmurinn fyrir messu gellur, 

Teiknast oss dómsdags hljómurinn hvellur.68 

 

Hér er svo komið á ferðalagi þeirra þremenninga eða hins þríeina manns að þeir hafa farið 

í gegnum fyrsta vígsluathafnar sem van Gennep kallar aðskilnaðarathöfn. Þeir eru komnir 

langt í burtu frá sínu fyrra lífi og farnir að takast á við alls kyns hindranir sem þeir þurfa 

að yfirstíga með ýmsum hætti til að lifa af og halda ferðalaginu áfram. Þeir eru nú komnir 

á annað stig vígsluathafnarinnar sem kallast breytingarsiðir en á því stigi kynnast þeir 

fólki og lenda í aðstæðum sem verða til að þess að breytingar fara að eiga sér stað í hugsun 

þeirra og atferli. Á þriðja stiginu sem síðar verður fjallað um og van Gennep kallar 

innlimunarathöfn 69 lýkur ferðalaginu og ferðalangurinn verður aldrei samur vegna þeirrar 

lífsreynslu sem hann hefur gengið í gegnum á leiðinni.  

 

9.  - A - A – 

Persónur: ANDRÉS, SEPPI, STEFÁN 

Staður: Uppi á heiðum á sólbakaðri sléttu.  

Atburðakeðja: Þeir félagar sitja og velta því fyrir sér af hverju þeir eru í þessum leiðangri 

og tilgangi lífsins. Seppi er með kónguló (tarantella) sem hann hendir á ANDRÉS. Þeir 

halda síðan fund og fara allir með tölu líkt og á A.A. fundi. Þeir kynna sig og tala og 

atriðið endar með því að ANDÉS fer með hluta af æðruleysisbæninni sem er hluti af ritúali 

A.A. fundar. 

 

Lykilsetning: STEFÁN:  (við sjálfan sig) - - - þetta leiðir hugann að svartholum himinsins 

- - (hrópar) - hvar ertu! - - ertu þarna einhversstaðar! - - - (lægra) - guð minn góður! - - - 

guð minn góður! - 

 

 

                                                 
68 Hallgrímur, Ljóðmæli 4, „Barna Spurningar um kirkiuside og cerimoniur úngdómenum  

til frodleiks og ødrum einføldum “, spurning nr. 15, 96.  
69 Van Gennep, The Rites of Passage, 11. 
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-- 

Félagarnir ferðast áfram á sólbakaðri hásléttu og virðast vera í einskis manns landi. Þeir 

fara allir með einræður, viðurkenna vanmátt sinn hver fyrir sig og virðast þreyttir. Seppi 

á sínum holdlegu fýsnum, Stefán veltir því fyrir sér hvort hann sé of stjórnsamur og 

Andrés hvort það sé tilgangur með ferðalaginu, hann vill komast heim til fjölskyldu sinnar 

og nefnir mikilvægi þess að halda í trúna og gefast ekki upp. Hann lýkur máli sínu með 

hluta úr æðruleysisbæninni sem kennd er við A.A. samtökin (Alcoholics Anonymous). 

„Guð gefi mér æðruleysi til að sætta mig við það sem ég fæ ekki breytt. Amen.“70 

Æðruleysisbænin er ekki upprunnin innan A.A. samtakanna en ýmsar útgáfur af henni 

hafa verið notaðar í aldanna rás í ýmsum trúarbrögðum og er bænin mjög útbreidd ekki 

aðeins innan samtakanna.71 Í lok senunnar stendur: 

 

(Æskilegt er að þessar „ræður“ séu fluttar allar í einu – sbr. sýningu Þjóðleikh., 

þó þannig að greina megi inntak þeirra og lykilorð og setningar komi hreint til 

skila. Þ.e.: Stefán byrjar að kynna sig, síðan Seppi og þá Andrés o.s.frv.) 

  

Þetta vísar til þess að höfundurinn sér þetta fyrir sér á sviði sem mynd af A.A. fundi þar 

sem er ákveðið ritúal varðandi fundarfyrirkomulag og menn kynna sig og segja frá sér og 

viðurkenna vanmátt sinn. Hér er má segja að köngulóin sem sögð er veikja fólk með biti 

sínu gæti þá verið tákn fyrir Bakkus sem er goðsagnaleg vera sem veikir fólk af 

drykkjusýki og þeir eru hræddir við hana og biðjast griða. Þarna er ein hindrunin á leið 

þeirra í stríðið í leitinni að sjálfum sér og Guði. Þeir vilja losna við brestina og verða einn 

heill maður. Lykilsetningin vísar til þess sem hin meðvitaði hluti sálar þeirrar er að hugsa, 

Stefán ákallar almættið í vanmætti sínum rétt eins og margir sem sækja A.A.-fundi gera. 

A.A.-fundir eiga vissulega ekki að vera trúarlegar samkomur en margir telja svo vera og 

á slíkum fundum er ákveðið ritúal. Það má líkja ritúali samtakanna, svokallaðri 12 spora 

leið við ferðalag frá einum stað í annan þar sem markmiðið er að einstaklingurinn verði 

ekki samur í ferðalok. Það á því vel við söguna að lýsa ritúali A.A.-fundar sem hluta af 

ferðalagi þeirra en á slíkum fundum er ætlunin að fólk horfist í augu við veikleika sína, 

                                                 
70 Æðruleysisbænin: Guð gefi mér æðruleysi til að sætta mig við það sem ég fæ ekki breytt, kjark til að 

breyta því, sem ég get breytt, og vit til að greina þar á milli. AA-samtökin, Sagan af því hvernig þúsundir 

karla og kvenna hafa læknast af alkóhólisma, 43. 
71 Ibid., 43. 
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hvort sem er andlega eða holdlega bresti og fíknihegðun en það er eitt af því af því sem 

hin þrískipta sál þeirra félaga þarf að takast á við til að vera heil. 

 

10. DIOGENES 

Persónur: ANDRÉS, SEPPI, STEFÁN, DIOGENES, RIDDARINN 

Staður: Uppi á heiðum á sólbakaðri sléttu. 

Atburðakeðja: Vinirnir eru á ferð og ganga fram á DIOGENES í tunnu, með handleggina 

útrétta í 90 gráðu horn. Hann er nakinn, það er áliðið dags. Þeir spjalla saman um hvað 

það sé að vera heimspekingur og SEPPI spyr hann af hverju hann sé í tunnu uppi á miðri 

heiði. DIOGENES spyr hann á móti af hverju hann sé með þéringar uppi á miðri heiði. 

Hann biður þá síðan að færa sig frá sólinni svo hann geti notið síðustu geislana og þeir 

færa sig. Síðan ræðir DIOGENES við þá um dygðina, náttúruna, hamingjuna, guðina, 

kynhvötina o.fl. Sólin gengur undir. Úti við sjóndeildarhring ber svarta skuggamynd 

RIDDARANS við birtuna. 

 

Lykilsetning: DIOGENES - - austur vestur norður suður - - áttir hafa enga merkingu fyrir 

þann sem leitar að sjálfum sér - 

-- 

Í þessari senu spjalla þeir félagar við Diogenes sem er heimspekingur, um lífið og 

tilveruna. Þeir hafa hver sína skoðun og hann segir þeim heimspekilega sína skoðun á 

ferðalagi þeirra og hvað honum þykir um tilgang lífsins og ræðir við þá um dygðir. Hann 

gerir sér grein fyrir því að ferðalag þeirra í stríðið er aðeins leit að eigin sjálfi og ítrekar 

við þá gildi hins einfalda lífs. Hér eru félagarnir að öðlast nýja visku á ferðalaginu og þeir 

eru áhugasamir um það sem allsberi heimspekingurinn í tunnunni hefur að segja. Þeir 

velta vöngum yfir örlögum sínum hver og einn, áður en þeir halda ótrauðir áfram. Senan 

endar með adiago tónlist sem vekur upp hughrif um fallega, hugljúfa og rólega stemningu. 
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11. BÓNDAKONAN VÆNA Í BÚRGUND 

Persónur: ANDRÉS, SEPPI, STEFÁN, BÓNDAKONAN, BÓNDINN 

Staður: Fátæklegur bóndabær í Búrgund á 17. öld.  

Atburðakeðja: Í borðstofu sitja BÓNDINN OG BÓNDAKONAN þegar barið er að 

dyrum. Það eru félagarnir mættir. STEFÁN mælir fyrir munn þeirra félaga og segist vera 

að leita að stríði. BÓNDINN segist ekki vita um stríð en býður þeim inn til að hvílast og 

nærast. STEFÁN dásamar hjónin og segir að úbikventar mættu vera fleiri fleiri eins og 

þau. Þeir séu af þjóðflokki úbikventa sem býr í landinu Ubique.  

 

Lykilsetning: BÓNDAKONAN: - - mér finnst mér ekkert vera kvöð sem gert er með ljúfu 

geði og góðum sans - - miklu fremur skemmtan og alveg ljómandi gott - - - - - - og hérna 

kemur súpan - - og gjörið svo vel herrar mínir. 

-- 

Í þessari senu er hægt að greina messu ritúal og hér erum við þá í þeim hluta messunnar 

sem kallaður er Heilagur (Sanctus) og er fastur liður í messu. Hér mætti líta til ritúals 

rómversk-franskrar messu þar sem sögusviðið er í Búrgund í Frakklandi. Rómversk-

franska messan er líka fjörlegri en aðrar tegundir af messum og hér er verið að borða og 

drekka og skemmta sér. Heilagur (Sanctus) einnig fastur liður í messu eins við þekkjum 

hana á Íslandi í dag. Það er bóndakonan væna í Búrgund sem hér er heilög og gerir allt 

sem hún getur til að sýna þeim skilyrðislausan kærleika hvað sem það kostar. Setningin 

„Í nafni Guðs, sonar og heilags anda“ sem tilheyrir messu ritúali, kom upp í hugann við 

lesturinn og hér er það þá bóndakonan sem er í hlutverki hins heilaga anda.  

Félagarnir koma þreyttir að bóndabænum. Þeir ganga í bæinn og Stefán segir: 

 

STEFÁN: - - hér sé guð – 

BÓNDINN: Sælt veri fólkið. 

STEFÁN: -- ég er hér – ferðlúinn fótgönguliði  - - að leita að stríði –72 

 

Bóndakonan líkir þeim við postula. Hún afklæðir þá og þvær þeim og þvær fötin þeirra. 

Klæðir þá síðan í hvít lök og segir þá minna enn meira á postula. Hjónin gefa þeim síðan 

öl að drekka og þau drekka öll saman og verða líklega smá ölvuð. Andrés sem er siðprúða 

                                                 
72 Oddur, 13. krossferðin, 57. 
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manngerðin fer síðan að leita á konuna og spyr hvort hann megi fara inn í hana, hún játar 

því og þau hafa samfarir. Þau borða síðan súpu öll saman og drekka meira öl. Stefán segir: 

 

STEFÁN: (tekur við glasinu – segir – meira eins og við sjálfan sig - ) – þið eruð 

einsog heilagar manneskjur --- þráttfyrir –  

BÓNDINN: (kíminn) – þannig eruð þið líka - - - ætli maður sé ekki bara dálítið 

heilagur - - að minnstakosti hefur mér ósjaldan fundist konan vera það73 

 

Niðurlag senunnar eru orð bóndakonunnar sem eru lykilsetning senunnar (sjá hér ofar). 

Hún fórnar sér fyrir mennina sem hún líkir við postula og má því líkja henni við 

kristgerving. Kristgervingur eins og það er kallað er gjarnan persóna í bókmenntum og 

kvikmyndum sem endurspeglar söguna af Jesú Kristi með nærveru sinni og gjörðum.74 

Hér má einnig vísa til þess sem áður hefur komið fram um messu ritúal en á eftir 

þakkabæn sem mátti greina í kafla hér á undan er hér farið með einskonar helgunarbæn 

(canon). Þá biður prestur og fer með orð um það hvernig Jesús fórnaði sér og talaði áður 

til lærisveina sinna á þessa leið: 

 

Takið og etið, það er minn líkami, sem fyrir yður verður gefinn. Gjörið það í 

mína minningu (lyftir upp oblátu).  

Sömuleiðis eftir kvöldmáltíðina tók hann kaleikinn (tekur kaleikinn) gjörði 

þakkir, gaf þeim hann og sagði: Drekkið allir  

hér af. Það er kaleikur hins Nýja testamentis í mínu blóði, sem fyrir yður 

úthellist til fyrirgefningar syndanna. Gjörið þetta  

svo oft sem þér drekkið, í mína minningu.75  

 

 Í lok senunnar sitja þau öll saman og borða súpu.  

- og áðuren menn taka til við að ausa upp í sjálfa sig súpunni - - sitja allir kyrrir og réttir 

og auðmjúkir - - eins og í helgimynd.76 

 

                                                 
73 Ibid., 63. 
74 Senn, Imaging the Divine:  Jesus and Christ-Figures in Film Communication, 430. 
75 Stefán, Messubók fyrir presta og söfnuði, 25. 
76 Oddur, 13. krossferðin, 63. 
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Lokum senunnar má líkja við seinustu kvöldmáltíðina í píslarsögu Jesú Krists þar sem 

hann var auðmjúkur við lærisveina sína þó að hann vissi að einn þeirra myndi svíkja sig 

og hann yrði krossfestur. 

 

5.2  Seinni hluti: FERIA 

 

12. MORÐ 

Persónur: SEPPI OG BÓNDAKONAN 

Staður: Úti við, líklega fyrir utan hús bóndakonunnar. 

Atburðakeðja: SEPPI hefur komið fram vilja sínum við bóndakonuna. Hann stingur hana 

síðan nokkrum sinnum með hnífi og drepur hana. Myrkur og klukknahljóð. 

 

Lykilsetning: Engar setningar, aðeins lýsing á atburðum. 

--- 

Hér erum við komin í seinni hluta leikritsins sem nefnist Feria og þýðir eins og áður sagði 

litúrgískir dagar fyrir utan helgar í rómversk-kaþólsku kirkjunni. Í seinni hlutanum 

breytist atburðarásin nokkuð og ferðalagið eða hin heilaga leið hinnar þrískiptu sálar fer 

meira í það að taka stjórn og framkvæma (manngerð Stefáns) til að komast á leiðarenda 

og finna stríðið sem leitað er að. Þessari senu má líkja við krossfestingu Krists þar sem 

bóndakonan er drepinn en hún er hér myrt eftir að hafa verið svívirt af þeim sem hún 

kallaði postula. Félagarnir eru nú komnir á þann stað á ferðalagi sínu sem Schechner 

kallar liminoid ástand en helsti munur á liminal ástandi og liminoid ástandi eru þær 

afleiðingar sem það hefur á upplifun einstaklinga. Liminoid ástand er þá tímabundið 

ástand þar sem ekki verður varanleg breyting og einstaklingur snýr aftur í sitt fyrra ástand 

og ekki verða varanlegar breytingar í lífi hans um stundarsakir.77 Slíkt ástand er oft í 

senunum sem á eftir koma en félagarnir þurfa þá ekki lengur að yfirstíga hindranir og 

þröskulda eins og áður meðan þeir voru í svokölluðu liminal ástandi, en hitta fyrir fólk 

sem þeir læra af og velta vöngum yfir. Það gerist áður en breytinga-ferlið hefst og 

innlimunarathöfnin en þá verða slíkar breytingar að ferðalangurinn verður ekki samur.78  

                                                 
77 Schechner, Performance Studies: An Introduction, 67. 
78 Van Gennep, The Rites of Passage, 11. 
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13. „ÞA VA EINSINN ROTT SEM VAR VOÐGÓÐ” 

Persónur: ANDRÉS, SEPPI, STEFÁN 

Staður: Á heiðinni í dagrenningu. 

Atburðakeðja: Þeir sitja saman og horfa á SEPPA eins ljótan furðuhlut á meðan hann 

þylur upp sögur um rottu, kálf o.fl. Hann horfir á STEFÁN eins og hann bíði eftir 

fyrirgefningu á því sem hann hefur gert. Síðan birtist mynd RIDDARANS í mystrinu og 

STEFÁN spyr hann hvort hann vilji segja eitthvað? – en sýnin leystist upp meðan þeir 

bíða eftir svari. Lúðrablástur, miðaldatónar. 

 

Lykilsetning: STEFÁN (við sjálfan sig) - - - ég hef frétt af vötnum sem heita Fiskivötn - 

- þar er fagurt mjög - - og fiskurinn feitur og mátulega stór - - - þar eru hæðir og ásar - - 

og undarlegir eldgígar sem speglast í vötnunum - (lítur í kringum sig - - virðist hlusta - -

) - - - hvað skyldi gerast næst - - - - ég finn að við erum ekki einir -  

--- 

Þessi sena er absúrdísk eða hér er greinilega um að ræða absúrd leikhús eins og Pronco 

skilgreinir það (sjá umfjöllun um absúrd leikhús hér aftar). Ruglingsleg samtöl og frásögn 

Seppa og rottu og fleiru. Seppi (holdlega manngerðin) nefnir morðið á bóndakonunni og 

virðist iðrast og segir Stefáni (meðvitaða manngerðin) að hann hafi ekki ætlað að drepa 

hana. Stefán svarar því ekki en segir við sjálfan sig:  

Sjá lykilsetningu senunnar. Hann veltir því fyrir sér hvort þeir séu einir og er eflaust að 

hugsa um það hvort almættið sé til staðar og vaki yfir þeim. 

 

(dauft klukknahljóðið – einsog við jarðarför, - helst allt atriðið, e.t.v. trékólfur, sbr. 

dymbilviku). Birtir hægt. Skíma („svartholstilfinning“)79 

 

 

 

 

 

                                                 
 
79 Oddur, 13. krossferðin, 68. 
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14. SEMANA SANTA80 

Persónur: Engin nöfn á persónum.  

Staður: Ekki tilgreint, en líklega á Spáni. 

Atburðakeðja: Berfættir menn í kuflum með háa strýtuhettur ganga fyrir og á eftir stórum 

palli með kertum og grátandi Madonnu, allt skreytt með gulli og silfri.  

 

Lykilsetning: Aðeins lýsing á atriði, engar setningar. 

--- 

Semena Santa er páskavikan í kaþólskri trú. Hún er haldin hátíðleg og sérstaklega á Spáni, 

í borgum Andalúsíu, með ritúali sem kemur við sögu í þessari senu. Í þessu ritúali tengdu 

píslargöngu Krists, sem fram fer á strætum borganna er borin pallur með skreyttum 

gullstólum, blómum og kertaljósum. Tveir stólar eru á pallinum og Maríu líkneski. Fremri 

stóllinn er fyrir Maríu mey og aftari stóllinn fyrir Jesú Krist. Allir sem taka þátt í ritúalinu 

eru berfættir og er það til að minnast píslargöngu Jesú Krists.81 Hér er ekkert hefðbundið 

messu ritúal en vissulega er píslarganga Krists hluti af messu ritúali á sinn hátt. Það má 

gera ráð fyrir því að farið sé með þakkarbænir þarna (prefazia)82 eins og ritúalinu er lýst. 

Þessi sena fylgir leikritinu eða sögunni vel, sem fjallar í seinni hluta öðrum þræði 

um píslargöngu Jesú Krists. Það er dymbilvika, manndráp og hér píslarganga. Hin heilaga 

leið félaganna þriggja heldur áfram. Þeir fara nú að nálgast heimkomu (eða Stefán) og 

innlimunarstigið nálgast. Áður en að því kemur eiga þeir þó eftir að hitta fyrir nokkra 

misjafnlega skrautlega einstaklinga og takast á við ólíkar manngerðir hvors annars. 

 

15. ÓVERNDAÐ GEÐVEIKRAHÆLI UNDIR ÓSONGATI 

(einræða með uppbrotum) 

Persónur: SKEMMTISTJÓRINN, FRÚIN, SEPPI, LÚÐVÍK XIV, 

 (GUÐRÚN og LÁRUS) 

Staður: Framhald úr 14. kafla svo líklega í Andalúsíu á Spáni.  

                                                 
80 Þetta er úr spænsku og þýðir á íslensku; Heilög vika. 
81 „Enforex.“ 
82 Stefán, Messubók fyrir presta og söfnuði, 12-13. 
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Atburðakeðja: Píslargangan setur Maríu mey niður í reiðuleysi. SKEMMTISTJÓRINN 

er í svefnherbergi sínu með hljóðnema, annars tómt svið fyrir utan hásæti og Maríu mey. 

Hann kynnir fyrir viðstöddum uppákomu, grímuball eða létta orgíu. LÚÐVÍK XIV 

sólkonungur birtist ásamt hirðfólki og kuflmenn á sviðinu taka upp skrautlegri búninga. 

SKEMMTISTJÓRINN talar um ástandið í heiminum, ósongat yfir höfði sér, kaupgjalds-

og framfærsluvísitölu, neysluvenjur almennings o.fl. Hann er reiður og ósáttur við guð og 

menn.  

 

Lykilsetning: “Við fæðumst öll örvita. Sumir breytast ekki”  

--- 

Hér eru langar einræður Skemmtistjórans en hann kemur einnig fyrir í fyrstu senu 

leikritsins sem einhverskonar úrtölurödd og upptekin af vonsku heimsins. Hann talar um 

ástandið í heiminum og hann virðist vera hálf-sturlaður en textinn er ruglingslegur og 

absúrdískur samkvæmt kenningum þeirra Esslin og Pronco sem fjallað verður um síðar. 

Skemmtistjórinn er búinn að grafa fjölskyldu sína lifandi til vernda þau fyrir vonsku 

heimsins. Hann er í textanum sagður reiður út í guð og menn en virðist samt í messunni 

(eins og það er kallað í textanum) hafa hugmyndir um æðri mátt sbr. 

 

Maðurinn er aðeins guðlegt hugboð, rugl eða leiðinlegt leikfang sem ætti  

að kasta í ruslið. Honum er stjórnað af súperpabba einhversstaðar  

í himingeimnum sem stjórnar aðgerðum umhyggjunnar á jörðu niðri.83  

 

Sólkonungurinn Lúðvík XIV birtist í senunni og er djarfur í framkomu og klæðaburði. 

Hann er allsber og dansar striptease. Senan endar á því að Guðrún sem er ung stúlka 

skýtur á Sólkonunginn og Seppi birtist og skýtur í allar áttir. Hér er fókusinn á holdlegar 

hvatir og syndir, hórlífi, drykkjuskap o.fl. sem tilheyrir þrískiptri sál mannsins. Einnig er 

þarna messa eða hugvekja um ljótan heim. 

 

 

                                                 
83 Oddur Björnsson, 13. krossferðin, 73. 
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Lykilsetningin vísar til frægrar setningar er úr verki Samuels Beckett, Beðið eftir Godot. 

Í íslenskri þýðingu Árna Ibsens: 

„Öll fæðumst við geðbiluð. Sumir eru það áfram“.84  

Inntak senunnar finnst mér vera það hvort maðurinn hafi val um að breytast til betri vegar 

t.d. með því að losa sig við holdlega bresti, nautnalíf o.fl. eða hvort honum sé stjórnað af 

súperpabba úti í geimnum, eða almætti. Félagarnir eru jú á ferðalagi til að finna sjálfan 

sig og þeir hafa velt því fyrir sér hvort þeir séu einir eða hvort einhver fylgist með þeim 

eða stjórni þeim en þær vangaveltur eiga augljóslega að vera um Guð og tilvist hans. 

Spurningin er nú hvort Stefán sem er hinn meðvitaði hluti hinnar þrískiptu sálar þeirra 

geti tekið stjórn, framkvæmt og losað sig við þá eiginleika sína sem hafa gert honum erfitt 

fyrir á ferðalaginu. Getur hann það upp á eigin spýtur eða þarf hann e.t.v. á mætti 

trúarinnar að halda til að komast á leiðarenda? Það kemur í ljós í síðustu senum leikritsins. 

 

16. KAMMERTÓNLEIKAR Á HEIÐINNI I 

Persónur: ANDRÉS, SEPPI, STEFÁN, DIDDI, GÓGÓ 

Staður: Á heiðinni, kvöldsett eins og í ljósaskiptum. 

Atburðakeðja: Hljóðfæraleikarar sitja með nótnastatíf og leika strengjakvintett eftir 

Schubert af innlifun. DIDDI stendur og GÓGÓ situr. DIDDi tekur ofan kúluhatt og gáir 

í hann en GÓGÓ fer úr skó og gáir ofan í hann. Hljóðfæraleikararnir hverfa allt í einu 

ásamt tónlistinni. DIDDI setur upp hattinn og GÓGÓ lyktar upp úr skónum. SEPPI tekur 

út úr sér puttann og horfir á félaga sína. 

 

Lykilsetning: Án orða, lýsingar á atburðum. 

--- 

Þessi sena virðist vera stutt og yfirbragðið rólegt. Þeir eru á heiðinni sem er ekki tilgreint 

hvar er. Þessi sena er því absúrdísk og hún er greinilega samin undir áhrifum verks 

Samuels Beckett, Beðið eftir Godot. Bæði hvað varðar stemningu og persónur, en 

gælunöfn aðalpersónanna í verki Becketts eru Didi og Gogo. Stemningunni í Godot er 

lýst sem hæglátri og í verkinu er mikil bið, þögn og tómleiki.85 Þessa þætti má einnig 

                                                 
84 Beckett, Beðið eftir Godot, 158. 
85 Árni, „Beðið eftir Beckett. Rætur Godot,“ 12. janúar 2002. 
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finna í 13. krossferðinni, sérstaklega í fyrri köflum síðari hluta verksins. Félagarnir eru 

enn á ferðalaginu, þeir bíða örlaga sinna, það er mikið um þagnir í textanum og 

stemningin gefur til kynna tómleikatilfinningu þeirra félaga sem vita ekki hvar þeir eru 

staddir eða hverju þeir leita að rétt eins og þeir félagar Estragon (Gogo) og Vladimir 

(Didi) í Beðið eftir Godot. Í Godot eru einmitt atriði þar sem Didi  er með kúluhatt og gáir 

í hann og atriði þar sem Gogo er að bisa við skóna sína eða stígvél. Hér má segja að 

félagarnir þrír séu í liminoid ástandi eins og því hefur verið lýst. Þeir ferðast áfram án 

nokkurra sérstakra breytinga. Hér er ekki hægt að greina messu ritúal nema þá í fallegri 

stemningu sem gefin er til kynna með tónlistarvali. Í senunni er leikin tónlist úr 2. þætti 

strengjakvintetts op. 163 eftir Schubert, (stríði kaflinn) sem félagarnir hlusta á dolfallnir 

og orðlausir. 

 

17. - OG HIMINTUNGLIN ÞEYSAST UM GEIMINN  

      - SAMT BREYTAST EKKI STJÖRNUMERKIN - 

Persónur: ANDRÉS, SEPPI, STEFÁN 

Staður: Á heiðinni, stjörf stjörnubjört nótt. 

Atburðakeðja: Þeir liggja og þykjast sofa, skiptast á að handleika skammbyssu. ANDRÉS 

miðar síðan á þá byssu, segist ekki treysta þeim og veltir fyrir sér mun á draumi og 

veruleika og segist hræddur, hinir taka undir - þeir segjast allir hræddir. STEFÁN bendir 

þeim á að velta fyrir sér himintunglunum og stjörnumerkjunum sem ekki breytast. Hann 

talar um óvininn allt í kring um þá og stingur upp á því að þeir fari í leik og geri sig að 

einum manni í yfirstærð. ANDRÉS sitji á öxlunum á SEPPA og hann efst ofan á þeim. 

Þeir hylji sig með hermannakápunni. Þeir gera það og SEPPI rís á fætur í ógnarstærð.  

 

Lykilsetning: ANDRÉS  - - það er ekki sem verst að deyja - jafnvel óttinn er ekki verstur 

- - - tilgangsleysið er verst - við megum ekki glata hugsjóninni - - trúnni –  

Þeir eru hræddir og ráðalausir og ráfa um á heiðinni með skammbyssu. Togstreitan á milli 

hinna ólíku manngerða sálarinnar er greinilega að magnast en Stefán reynir að taka stjórn 

á aðstæðum með því að segja þeim að horfa til himins. Síðan fara þeir í leik og gera sig 

að einum manni í yfirstærð.  
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--- 

Lykilsetningin segir það sem Stefán er að hugsa. Hann minnir þá á hugsjónina og að þeir 

megi ekki glata trúnni. Senan endar á því að þeir ganga af stað sem einn maður, hver ofan 

á öðrum. Seppi ber hina tvo á herðum sér og Stefán segir: 

STEFÁN: ---  af stað Nemesis86 – ógnþrungna vofa refsinornarinnar -- af stað! - 

 

18. KAMMERTÓNLEIKAR Á HEIÐINNI II 

Persónur: ANDRÉS, SEPPI, STEFÁN (sem VOFAN), DIDDI OG GÓGÓ 

Staður: Í auðn í grænni skímu sitja beinagrindur með hljóðfæri og nótnastatíf og leika 

eitthvað sárt og hægt, t.d. upphafið á 2. þætti úr strengjakvintettinum eftir Schubert. 

Atburðakeðja: Þríeykið, vofa refsinornarinnar Nemesis birtist sem afturgengin turn og 

hljóðfæraleikarar hverfa af sviðinu. DIDDI og GÓGÓ nálgast turninn hikandi.  

Þeir velta því fyrir sér hvort VOFAN sé Godot og bjóða gott kvöld. VOFAN spyr þá hver 

Godot sé og DIDDI lítur í hattinn sinn og GÓGÓ gáir í skóinn sinn. Ekkert svar. VOFAN: 

-- hvað sem því líður --- þetta var ánægjulegur konsert -  

 

Lykilsetning: DIDDI: (tvístígur) -- Godot -- er þríeinn - fíflið þitt - 87 

--- 

Þessi sena er undir áhrifum leikverksins Beðið eftir Godot en hér eru það aftur Diddi og 

Gógó sem vísa til gælunafna aðalpersónanna í Godot, sem eru í auðninni og sjá Vofuna 

eða afturgengna turninn koma. Vofan á að vera refsinornin Nemesins og því eru þeir 

hræddir rétt eins og félagarnir í senunni á undan. Þeir virðast líka vera á ferðalagi í 

auðninni þó að það sé ekki útskýrt sérstaklega en þeir eru á sínu ferðalagi í bið og 

tómarúmi rétt eins og í Godot. Þeir kíkja í hattinn og skóinn og aðhafast ekkert. Hér er 

hæg og sár tónlist líkt í senu 16, Kammertónleikar á heiðinni I svo það er tenging á milli 

þessara sena. Tónlistin og persónurnar Diddi og Gógó (Didi og Gogo) eru þarna til að 

undirstrika og kalla fram stemningu um bið, leit, þögn og tómleika líkt og eru stef í hinu 

                                                 
86 Nemesis er grísk hefnda- og refsigyðja. Nemesis úthlutar þó hverjum réttvíslega eftir því, sem 

viðkomandi á skilið, lán eða ólán. Það er líka sá munur á henni og örlagagyðjunum, að þær ákveða 

hlutskipti manna fyrir fæðinguna, en Nemesis veitir mönnum lán eða ólán fyrir framdar gerðir, umbunar 

þeim eða hegnir eftir siðferðilegri réttlætismeðvitund. Jón, Goðafræði Grikkja og Rómverja. 

Forsögualdir, trúarbragðaþróun, guðir og hetjur, 168. 
87 Oddur, 13. krossferðin, 84. 



47 

 

fræga leikverki Beðið eftir Godot eftir Samuel Beckett. Í báðum verkunum eru spurningar 

um guð og vangaveltur um tilgang lífsins. Þá er óljóst hvert ferðinni er heitið og að hverju 

er leitað. Það má þó segja að grundvallarmunur sé á þessum tveimur leikverkum, þ.e.a.s. 

13. krossferðinni og Beðið eftir Godot að því leyti ólíkt og í Godot finna aðalpersónurnar 

eða Stefán kemst heim að lokum. Í Godot aftur á móti lýkur sögunni án þess að 

persónurnar séu nokkru nær og hinn ósýnilegi Godot kemur aldrei. Félagarnir í Godot 

þeir Estragon og Vladimir hafa ólíkar hugmyndir um það af hverju þeir ættu að bíða áfram 

eftir Godot, en Vladimir lýtur þó á það sem svo að Godot sé einhverskonar frelsari sem 

gefi lífi þeirra tilgang.88  

19. ÞRETTÁNDA KROSSFERÐIN 

Persónur: ANDRÉS, SEPPI OG STEFÁN 

Staður: Í auðninni. Birtan eins og í ljósaskiptunum. 

Atburðakeðja: Félagarnir sitja og spjalla saman með þögnum. STEFÁN vitnar í Biblíuna; 

-- þegar skelfingin dynur yfir eins og þrumuveður – og: -- varðveit þú son minn, boðorð 

föður þíns og hafna viðvörun móður þinnar – segir í Orðskviðunum.  

Síðan kemur frásögn af RIDDARANUM á hesti sem er eins og ósýnilegur í guðlausum 

heimi þar sem hann ferðast í auðninni. Mynd RIDDARANS færist nær og stækkar og 

skýrist (bjartar raddir: miserere) Hann snýr höfðinu eins og hann ætli að segja eitthvað 

áður en sýnin leysist upp. Félagarnir velta vöngum yfir sýninni og hvort hann hafi ætlað 

að segja eitthvað. SEPPI: --- hva sagðan - ? 

 

Lykilsetning: STEFÁN: (við sjálfan sig) - gefið gaum að liljum vallarins– 89 

--- 

Þeir halda ferðalaginu áfram og hér sitja þeir í auðninni og spjalla saman. Riddarinn er 

hér í aðalhlutverki og vísar nafn senunnar til þess. Riddarinn er krossfari og hann er í 

þrettándu krossferðinni. Hér er textinn orðin nokkuð trúarlegur, þ.e.a.s. vitnað er í 

Biblíuna og guðspjallamanninn Matteus. Mynd Riddarans er skýrari en áður og má draga 

þá ályktun að þeir séu að verða meðvitaðri, allavega Stefán sem er hinn meðvitaði hluti 

hinnar þrískiptu sálar. Hér er svo komið á ferðalaginu að ferðalokin nálgast og þeir eru 

komnir á þriðja stig eða hinnar heilögu leiðar eins og Gennep skilgreinir vígsluathöfn og 

                                                 
88 Beckett, Sögur, leikrit, ljóð, XXXII. 
89 Matteusarguðspjall 6:28, Biblían: Nýja testamentið, 11. 
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nefnir innlimunarathöfn. Þá fara að verða varanlegar breytingar á lífi þess sem fer í 

gegnum ferðalagið. Í senunni er messu ritúal. Farið með tilvitnun í Matteusarguðspjall 

sem er í guðspjalli 6:28 rétt á eftir Faðir vor (pater noster) sem er í Matteusarguðspjalli 

6:10.90 Ætíð er farið með Faðir vor í fjórða lið hefðbundinnar heilagrar messu (Sanctus). 

Við erum því í fjórða lið af fimm í messu samkvæmt þeim skilningi að í leikverkinu sé 

messu ritúal þó að það sé ekki kerfisbundið í heild sinni. Fimmti liður messu kemur þó 

fyrir síðar. STEFÁN fer með setningar úr Orðskviðum 1:27  

   

- þegar skelfingin dynur yfir eins og þrumuveður - og: -- varðveit þú son  

minn, boðorð föður þíns og hafna viðvörun móður þinnar - 91 

 

Lykilsetning senunnar hefur að geyma orð úr Matteusarguðspjalli Nýja testamentisins: 

 

Og hví eruð þér áhyggjufull um klæðnað? Hyggið að liljum vallarins,  

hversu þær vaxa. Hvorki vinna þær né spinna.92 

 

20. HERSHÖFÐINGINN OG DÓTTIR HANS - ADIOS SEPPI 

Persónur: ANDRÉS, SEPPI, STEFÁN, HERSHÖFÐINGINN, STÚLKAN 

Staður: Heiðin, í grárri, dauðri birtu. 

Atburðakeðja: Blindur ungur hershöfðingi og dóttir hans á sama aldri og dóttir 

ANDRÉSAR. Hann spyr STÚLKUNA ítrekað hvort hann hafi unnið stríðið og sönglar 

fyrir hana um blóm, fugla, prinsessu og konungsson. SEPPI birtist. Hann rífur fötin af 

stúlkunni og leggst ofan á hana. ANDRÉS og STEFÁN birtast og STEFÁN tekur upp 

byssu og skýtur SEPPA. STEFÁN veltir SEPPA ofan af STÚLKUNNI og ANDRÉS 

krýpur niður að STÚLKUNNI og tekur hana í fangið. HERSHÖFÐINGINN sönglar. Að 

lokum rís hann upp: -- ég vissi það – ég vissi það --- stríðið er búið --- við erum á leið 

heim - og heimsumból --- hvar er hönd þín - dóttir mín –  

 

                                                 
90 Ibid., 10. 
91 Þegar skelfingin hvolfist yfir eins og þrumuveður og ógæfa yðar nálgast eins og fellibylur, þegar neyð 

og angist dynja yfir yður. Biblían: Nýja testamentið, 778. 
92 Matteusarguðspjall 6:28, Biblían: Nýja testamentið, 11. 
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Lykilsetning: ANDRÉS: -- veslings barn --- fallega stúlka - einsog blágresi - einsog lilja 

– einsog vatnalilja -  

--- 

Hershöfðinginn virðist tala frekar sundurlaust og ekki gott að segja hvert hans hlutverk 

er nema þá að hann eigi að vera hershöfðingi í stríðinu sem þeir hafa leitað að og nú 

fundið. Senan er absúrdísk að því leyti að það sem hershöfðinn segir er ruglingslegt og 

sundurlaust og ekki er um vitlegar spurningar eða svör að ræða.93 Hér fara hlutirnar að 

breytast og hin heilaga leið að styttast. Stefán skýtur Seppa og drepur um leið þá 

manngerð í sál sinni sem er ofbeldisfull og hugsar mest um að fullnægja hvötum sínum 

svo sem þörfum fyrir mat og kynlíf.  Andrés sem er skynsama manngerðin og vörðurinn, 

samkvæmt kenningum þeirra Platons og Freuds, tekur stúlkuna í fangið og líkir stúlkunni 

við vatnalilju. Hér er því vísað til þess sem farið var með í senunni á undan um liljur 

vallarins og hægt að tengja ofbeldið sem stúlkan verður fyrir af hendi Seppa við það 

ofbeldi sem menn beita aðra menn og jafnvel umhverfið allt. 

STEFÁN gengur fram - - tekur upp byssuna - miðar – skýtur -  

SEPPI fellur ofan á stúlkuna 

STEFÁN: (horfir á SEPPA) - - - móður og sár lét hann blóðugt sverðið falla 

á jörðina -  

  

HERSHÖFÐINGINN: - - og það heyrðist ógurlegt öskur - 

STEFAN: - svo þutu þeir einnig inn í myrkrið, ósýnilegur maður og hestur - 

- - á leiðinni heim - 94 

Fyrr í leikritinu biður Seppi Stefán að segja sér söguna ´móðr og sár´ sem hann segir 

honum loks hér. Sagan er af riddara í bardaga eða krossferð og hann lætur blóðugt sverð 

sitt falla á jörðina. Þetta er táknrænt fyrir það sem er að gerast, Stefán finnur að 

heimkoman nálgast og hvað hann þarf að gera til að ljúka ferðalaginu í stríðið og komast 

heim. 

 

 

                                                 
93 Wellwarth, The theater of protest and paradox: Developments in the avant-garde drama, 21-22. 
94 Oddur, 13. krossferðin, 93. 
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21. TODA MI VIDA95 

Persónur: ANDRÉS, STEFÁN, STÚLKAN og RIDDARINN 

Staður: Á heiðinni 

Atburðakeðja: Þau halda göngunni áfram. STÚLKAN er örmagna og ANDRÉS heldur 

þétt um hana. STEFÁN stingur upp á því að þau hvílist og segir þeim frá draumi. Hann 

horfði á unga konu dansa flamenco á bar í Sevilla og klappaði með. Hann veltir því fyrir 

sér hvort hún sé mállaus þó að hann skilji að hún er að dansa um ástina, lífið og dauðann.  

 

Lykilsetning: RIDDARINN ríður út við „sjóndeildarhring” –  

(adiago) 

--- 

Þau halda áfram og eru enn á heiðinni óháð tíma og rúmi sem er í anda sögunnar þar sem 

persónurnar ferðast áfram í tímaleysi og tómarúmi. Stúlkan er örmagna og Andrés hlúir 

að henni. Stefán segir þeim frá draumi þar sem hann horfði á konu dansa á bar í Sevilla 

en ferðalag þeirra félaga hófst einmitt á bar á Spáni. Spænskur titill senunnnar vísar til 

draumsins. Draumar og það að tala um drauma er samkvæmt Wellwarth týpískt fyrir 

absúrd leikverk.96 Lykilsetningin sem er lýsing í lok senunnar undirstrikar stemninguna. 

Þau sjá Riddarann ríða hesti í fjarska út við „sjóndeildarhring” (adagio) 

 

Í bókinni Frægir menn og fornar þjóðir skrifar Jón R. Hjálmarsson um krossferðir og 

segir þar frá atviki úr fyrstu krossferðinni sem farin var til landsins helga, Jerúsalem. Það 

gekk mikið á þessari ferð sem um 25.000 stríðsmenn tóku þátt í og herinn þurfti að 

yfirstíga margar hindranir og þröskulda. Þegar verst lét og krossfararnir voru við það að 

gefast upp eftir að hafa gert fjöldamörg áhlaup á borgina gerðist kraftaverk eins og Jón 

R. Hjálmarsson lýsir:  

„Í þann mund, er áhlaup skyldi hefjast, sáu menn bera við himinn á 

Olíufjallinu riddara í skínandi herklæðum og þóttust gjörla kenna þar heilagan 

Georg, sem var dýrlingur riddara og sérstakur verndari stríðsmanna Krists.“97  

                                                 
95 Úr spænsku og er þýtt á íslensku allt mitt líf. 
96 Wellwarth, The theater of protest and paradox: Developments in the avant-garde drama, 21-22. 
97 Jón, Frægir menn og fornar þjóðir, 68-69. 
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Ekki er ólíklegt að riddari þessari sé fyrirmynd riddarans í leikverkinu. Hann birtist þeim 

félögum nokkrum sinnum í fjarska á erfiðum stundum þegar þeir eru við það að gefast 

upp. Riddarinn ríður í öfuga átt við ferðalag þeirra félaga eins og áður sagði, þar til í lokin 

þegar vígsluathöfnin hefur átt sér stað og ferðalagið er á enda, en þá ríða þeir í sömu átt 

hann og Stefán. Svokallaðar krossferðir sem voru pílagrímaferðir til landsins helga 

Jerúsalem, voru  í fyrstu alls sjö talsins, en síðar bættust fleiri við sem höfðu mikil áhrif 

og grófu undan veldi kaþólsku kirkjunnar. Krossferðirnar undirbjuggu einning jarðveginn 

fyrir þær miklu hræringar sem urðu í trúarlífi og leiddu síðar síðar til siðaskiptanna.98 

 

22. DIMMUBORGIR - ADIOS ANDRÉS99  

Persónur: ANDRÉS, STEFÁN og STÚLKAN 

Staður: Það er nótt. Mótar fyrir rústum, eins og í Dimmuborgum. 

Atburðakeðja: ANDRÉS situr með STÚLKUNA. Þeir velta fyrir sér umhverfinu ---  

Þeir ræða það hvernig þeir leituðu að stríði og telja sig hafa fundið það -- vettvangur 

drauga í Dimmuborgum -- ekkert. STEFÁN spyr hvað þeir geri nú og ANDRÉS segist 

ætla að vera hjá Lilju (STÚLKUNNI). STEFÁN segir við hann að þeir séu einn og sami 

maður og ekkert geti aðskilið þá. STEFÁN bendir ANDRÉSI á að STÚLKAN er dáin. 

Að lokum lyftir STEFÁN byssu og skýtur ANDRÉS. 

 

Lykilsetning: STEFÁN: (Andrés sönglar) – það morgnaði. Það dagaði – og áfram hélt 

hann för sinni allan þann dag. Og það kvöldaði og þeir voru staddir í djúpu gili, sem 

þrengdist æ meir og endaði í dimmu glúfri. Það nam hesturinn loks staðar og hengdi 

hausinn. Og riddarinn neytti síðustu kraftanna og steig niður af söðlinum – hann lyfti 

hjálminum gullna af sveittu sólbrenndu höfðinu, skegg hans var úfið og hárið þunnt og 

sítt. Með blóðbragð í munninum lagðist hann á jörðina og hnipraði sig saman -  

--- 

Þetta finnst mér dramatískasti kaflinn að lesa þó að ég viti ekki hvernig hann hefur komið 

út á sviði. Þeir eru á ferð um nótt á stað sem líkist Dimmuborgum, sem er friðlýst svæði 

í Mývatnssveit, rúmir 423 hektarar að stærð. Þar eru mjög sérstæð náttúra en svipaðar 

hraunmyndanir og eru þar hafa hvergi fundist nema við strendur Mexíkó100 þar sem töluð 

                                                 
98 Ibid., 70-71. 
99 Adiós er úr spænsku og þýðir kveðja. Titill senunnar gæti því verið; Dimmuborgir - vertu sæll Andrés. 
100 „Umhverfisstofnun: Dimmuborgir.“  
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er spænska. Það er spurning hvort þeir eiga að vera í Mexíkó eða á þeim slóðum. Í 

Dimmuborgum er að finna mjög sérstæða dranga og hraunmyndanir og þar er 

hraunhvelfing sem minnir á kirkju að lögun og er kölluð Kirkjan. Þar hefur verið staðið 

fyrir helgistundum með prestum og tónlistarfólki samkvæmt upplýsingum á vef 

Þjóðkirkjunnar.101 Hér er einhver heilög stemning. Senan er harmræn og í henni er mikil 

náttúrufegurð. Andrés virðist vera alveg bugaður þarna og búinn að missa tengslin við 

veruleikann og unga stúlkan sem var fórnarlamb Seppa deyr í örmum hans. Stefán skýtur 

Andrés og losar sig um leið við aðra manngerð sálar sinnar, vörðinn samkvæmt Platoni 

og yfirsjálfið samkvæmt Freud. Hann er á þeirri vegferð að verða heill maður, laus við 

holdlega bresti og efasemdir. Innlimunarathöfnin102 nálgast og hann heldur áfram. 

 

23. MISERERE103 

Persónur: STEFÁN og BISKUPINN 

Staður: Í leifum af dómkirkju, hálfhruninn kór. 

Atburðakeðja: Í rústunum stendur sturlaður kaþólskur biskup í fullum skrúða. 

Fólk birtist hljóðlaust eins og uppvakningar.  

 

BISKUPINN þylur upp texta á latínu, úr kaþólskri messu: Vere dignum et justum est, 

aequum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere – Domine, sancte pater, 

omnipotens, aeterne deus, per Christum Dominum nostrum – 104 

 

- fólkið týnist af sviðinu - í öndverða átt við för riddarans -- biskupinn haggast ekki  

(í sinni sturlun) -  

 

Lykilsetning: Hosanna in excelsis105 

 

                                                 
101 „Þjóðkirkjan.“ 
102 Turner, The Ritual Process, 97. 
103 Latneskt orð sem er þýtt miskunnarbæn á íslensku. 
104 Úr messu. Hér úr kaþólskri messu á latínu en sami texti er fluttur í íslenskri messu nútímans. Textinn er 

hluti af 4. lið messunnar (gloria) sem áður hefur verið fjallað um. Textinn á íslensku: Vér lofum þig, vér 

göfgum þig, vér dýrkum þig, vér tignum þig. Þakkir færum vér þér sakir mikillar dýrðar þinnar, Drottinn 

Guð, himneski konungur, Guð faðir, almáttugur. Handbók íslensku kirkjunnar, 19.  
105 Úr messu ritúali og er þýtt á íslensku Hosanna, í hæstu hæðum!  
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--- 

Stefán kemur í dómkirkju og hér er messu ritúal úr kaþólskri messu. Kaþólskur prestur 

þylur þakkarbænir.106 Textinn í senunni er lofgjörð og þakklæti til Guðs. Á eftir lofgjörð 

eða dýrðarsöng í messu er síðan miskunnarbæn. Fólkið sem birtist eins og uppvakningar 

týnist svo af sviðinu í öndverða átt við för riddarans svo það á líklega ekki að vera trúað. 

Biskupnum er lýst sem sturluðum hvað sem það á að þýða. Oft virðist þó vera atgangur í 

kaþólskum messum til dæmis gengur stundum mikið á þegar presturinn veifar 

reykelsisbúnaði og gengur um altarið. Einnig er ekki óalgengt að kaþólskir prestar þylji 

bænir af töluverðum ákafa og með tilþrifum. 

 

24. HEIM 

Persónur: STEFÁN og RIDDARINN  

Staður: Úti við, morgunroði breiðist hægt yfir. 

Atburðakeðja: RIDDARINN ríður útvið „sjóndeildarhring”.  

STEFÁN heldur áfram göngu sinni í sömu átt og RIDDARINN, í áttina heim.  

Undursamleg barnsrödd hljómar af hæðum. 

 

Lykilsetning: AGNUS DEI – QUI TOLLIS PECCATA MUNDI – MISERERE NOBIS 

AGNUS DEI – QUI TOLLIS PECCATA MUNDI – DONA NOBIS PACEM 107 

--- 

Þetta er lokasena verksins og hér er það Riddarinn á hesti sínumsem er í aðalhlutverki 

ásamt Stefáni og þeir fara í sömu átt, í áttina heim. Leitinni að stríðinu lýkur hér og það 

má ætla að Stefán hafi hér fundið sjálfan sig á einhvern hátt. Vígsluathöfnin hefur farið 

fram og Stefán hefur farið hina heilögu leið á enda. Það sem hann hefur gengið í gegnum 

á leiðinni gerir það að verkum að hann verður aldrei samur en það er einmitt það sem 

gerist samkvæmt Gennep þegar fólk fer hina heilögu leið og gengur í gegnum 

vígsluathöfn.108 Stefáni hefur tekist að losa sig við brestina eða manngerðir sálar sinnar 

sem gerðu honum erfitt fyrir og fylgdu honum á ferðalaginu. Til þess hefur hann þurft að 

                                                 
106 Úr þakkarbænum kaþólskrar messu, viðtal við Bjarna Randver Sigurvinsson, apríl 2017. 
107 Miskunnarbæn. Er þýtt á íslensku; Ó, þú Guðs lamb Kristur, þú sem burt ber heimsins synd, miskunna 

þú oss! Ó, þú Guðs lamb Kristur, þú sem burt ber heimsins synd, gef oss þinn frið! Amen, Sálmabók 

kirkjunnar, 17. 
108 Gennep, The Rites of Passage, 3. 
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yfirstíga ýmsar hindranir og þröskulda og fremja ýmis voðaverk til að komast af meðan 

hann hafði ekki stjórn á hinum tveimur manngerðum sálar sinnar. Það má ætla að hann 

hafi tekið trú, jafnvel kaþólska trú. Samkvæmt orðum aftast í senunni gæti hann hafa 

fundið aftur sína barnatrú, samanber eftirfarandi þar sem barnsrödd heyrist af hæðum: 

 

 STEFÁN heldur áfram göngu sinni í sömu átt (og riddarinn) – 

 áttina „heim“, þreyttur en með reisn – 

 undursamleg rödd hljómar „af hæðum“ (barnsrödd)109 

 

Lykilsetning lokasenunnar er úr messu ritúali kaþólskrar messu, af því að hún er á latínu 

en þessi sömu orð eru einnig í messu ritúali Lútherskrar messu nútímans. Agnus Dei110 er 

fimmti og síðasti þáttur í hverri messu en þá syngur söfnuður og kór miskunnarbæn. Á 

eftir miskunnarbæn gefur prestur fararblessun, fer með lokabæn og tónar. Að því loknu 

endar messan. Lokasetning leikritsins gefur til kynna að Stefán hafi fundið nýja leið sem 

hann ætlar að ganga áfram: 

Stefán heldur göngunni áfram undir bjartri tilbeiðslu raddarinnar.111 

Oft er farið með þakkarbæn eftir messu. Hér er dæmi um fallega þakkarbæn sem er 

viðeigandi hér í lokin, í tengslum við leikritið og ferðalag hins þríeina manns:  

 

VERÐUR ERT ÞÚ, DROTTINN OG GUÐ 

VOR, AÐ FÁ DÝRÐINA OG HEIÐ- 

URINN OG MÁTTINN ÞVÍ 

AÐ ÞÚ HEFUR SKAPAÐ 

ALLA HLUTI OG 

FYRIR VILJA 

ÞINN 

URÐU ÞEIR. 

AMEN.112  

                                                 
109 Oddur, 13. krossferðin, 101. 
110 Agnus Dei er latína og er þýtt miskunnarbæn á íslensku.  

Stefán, Messubók fyrir presta og söfnuði, 12-13 
111 Oddur, 13. krossferðin, 101. 
112 Stefán, Messubók fyrir presta og söfnuði, 25. 
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6. Absúrdleikhús – einkenni hins fjarstæðukennda 

Leikritið 13. krossferðin er líklega að einhverju leyti samið sem absúrd leikverk fyrir 

absúrdleikhús eða það sem kallað hefur verið leikhús fáranleikans, en gagnrýnendur voru 

ekki á eitt sáttir varðandi þann hluta, þegar verkið var sett upp í Þjóðleikhúsinu. Einhverjir 

héldu því jafnvel fram að verkið væri alls ekki absúrdískt en tóku þann þátt til umfjöllunar 

eins og lesa má í greinum sem skrifaðar voru um leiksýninguna. Hér verður fjallað um 

kenningar tveggja fræðimanna sem skrifuðu um absúrdleikhús og skoðað hvort verkið 

samræmist á einhvern hátt þeim kenningum þ.e.a.s. hvort finna má eitthvað í leikritinu 

sem telst absúrleikhús að þeirra mati en skrif þessara tveggja fræðimanna eru að mörgu 

leyti ólík og þeir hafa greinilega ólíkar hugmyndir um það sem þeir kalla absúrdleikhús. 

Það er e.t.v. ekki undarlegt þar sem fyrirbærið er nokkuð flókið og ruglingslegt og erfitt 

að setja það í box. 

Heitið absúrdismi er dregið af latneska lýsingarorðinu absurdus og skírskotar til 

þess sem talið er fjarstæðukennt eða fáránlegt, en algengt er að absúrdismi sé kenndur 

við fáránleika á íslensku. Hugtakið er komið úr umræðum um bókmenntir og heimspeki. 

Absúrdismi einkennist af nýstárlegum tilraunum til að svara spurningum sem leita á fólk 

og er tengingin við tilvistarstefnuna í heimspeki augljós. Svokallað absúrdleikhús er ekki 

hægt að flokka sem eiginlega stefnu heldur birtist það frekar lífsaðstaða viðkomandi 

höfundar. Grunnstef í bók Martin Esslin. The Theatre of the Absurd, að absúrdbleikhúsið 

færi okkur vissa sýn á hið mannlega ástand með niðurbroti tungumálsins og það birti 

okkur myndir af óumflýjanlegri einangrun, merkingar- og tilgangsleysi mannskepnunnar. 

Esslin kallaði absúrd leikhúsið leikhús fáranleikansAbsúrd hugtakið á við á angist sem 

fylgir raunveruleikanum og maðurinn stendur nakinn gagnvart tómleika sem heltekur 

hann.113 

Bók Martins Esslin, The Theatre of the Absurd, kom fyrst út árið 1961. Ritið er 

ekki handbók um það hvernig eigi að skrifa leikrit heldur tilraun til þess að greina 

stefnur í leikritum eftir síðari heimstyrjöld. Í verkinu skilgreinir hann hugmyndakerfi 

absúrdismans og helstu einkenni og í verkinu eru kaflar eru um einstaka höfunda og 

þeirra verk.114 Esslin skilgreinir absúrdleikhús þannig að það, þ.e.a.s. leikhús 

                                                 
 
113 Esslin, The Theatre of the Absurd, 16. 
114 Ibid., 25-27 
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fáranleikans „leitist við að tjá merkingarleysi mannlegrar tilvistar og markleysu 

rökhyggjunnar með því að hafna röklegri framsetningu og hugsun.“ Í absúrdleikhúsinu 

eða er lögð mikil áhersla á tungumálið og höfundar leika sér gjarnan með það. 

Orðaleikirnir fela það oft í sér að orðin skapa mótsögn þegar þau eru gegn því sem fer 

fram á sama tíma á leiksviðinu. Á þann hátt hafnar absúrdleikhúsið bókmenntagildi 

tungumálsins og bókstafstúlkun.115  

Til að greina hvaða verk og höfunda hægt er að skilgreina sem absúrd þarf að 

hafa margt í huga. Ákveðið markmið ríkir í vinnu þeirra höfunda sem hafa skrifað í anda 

absúrdisma. Markmiðið er að varpa ljósi á hluti í tilveru fólks sem markast af stefnufestu, 

röð og reglu og búa til óhefðbundinn texta með því að brjóta niður tungumálið með 

einhverjum hætti. Það er algengt er að listin endurspegli þá heimspekilegu stefnu sem er 

viðtekin á hverjum tíma. Absúrdleikhúsið fer að blómstra rétt eftir seinni heimsstyrjöld 

og þar kom fram sú stemning svo sem óánægja og örvænting sem ríkti meðal almennings. 

Absúrdisminn leitast þannig við að andmæla reglum þjóðfélagsins á hverjum tíma sem 

og að setja fram áleitnar spurningar.116 Í absúrdleikhúsinu er markmið að brjóta upp 

almenna sýn fólks á veröldina og raunveruleikann og birta aðra sýn á óhefðbundin hátt í 

verkunum í brenglaðri eða ruglingslegri mynd. Esslin ber absúrdleikhúsið og hið 

hefðbundna leikhús saman og dregur fram einkenni absúrdleikhússins.  

Samkvæmt kenningum Esslin er 13. krossferðin absúrdískt leikverk að nokkru leyti 

þó að það hafi ekki allt til að bera sem hann setur fram en hér verður farið yfir þau atriði 

sem hann nefnir að einkenni absúrdleikhús og þau borin saman við leikverkið. 

 

• Absúrd leikverk er án sögu og venjulegrar framvindu eða söguþráðar. 

Leikverkið 13. krossferðin er ekki án sögu eða söguþráðar en það má segja að 

framvinda sögunnar sé ekki venjuleg eða línuleg í þeim skilningi að hún er oft 

ruglingsleg og farið er úr einu í annað. Söguþráðurinn er þó fyrir hendi, allavega 

þegar leikritið er lesið og stúderað. Þó gæti vel verið að áhorfendur í leikhúsi gætu 

velt því fyrir sér hvort í verkinu væri söguþráður eða saga. 

 

 

                                                 
115 Ibid., 26. 
116 Wellwarth, The theater of protest and paradox: Developments in the avant-garde drama, 20. 
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• Persónur eru leiknar án mikillar tilfinningar og þær ná illa til áhorfenda. 

Þar sem ég sá ekki leikverkið á sviði get ég ekki metið það hvort persónur 

leikverksins voru leiknar án mikilla tilfinninga eða hvort þær náðu illa til 

áhorfenda. 

 

• Í verkunum er ekki upphaf og endir og ekki er unnið með ákveðið þema.  

Það má deila um það hvort það sé upphaf og endir í 13. krossferðinni og ákveðið 

þema en ég tel svo vera. Leikritið er samið með ákveðið ferðalag í huga og það 

hefur upphaf og endi. Sagan hest á barnum og endar þegar aðalsöguhetjan er 

komin heim sem er markmið ferðalagsins alla söguna. Það er líka þema í sögunni, 

stríðið er þema og ferðalagið í stríðið sem hver getur svo túlkað á sinn hátt. Það 

má gera ráð fyrir því að sagan eða þemað skili sér ekki til áhorfenda í leikhúsi og 

örugglega einhverjir sem hafa ekki áttað sig á söguþræðinum enda margar senur 

frekar ruglingslegar og samtöl og persónur út og suður. 

 

• Verkin endurspegla brenglaða sýn af heiminum, oft gegnum drauma frekar en að 

leitast við að sýna eftirlíkingu af heiminum eða veröldinni. 

Samkvæmt þessu er leikritið örugglega skrifað sem absúrdverk og fyrir leikhús 

fáranleikans eins og absúrdleikhúsið hefur verið kallað, en mikið er um drauma í 

textanum hvernig sem það birtist á leiksýningu. Lýsingar á senum eru t.d. á þá 

leið að aðalpersónurnar eru milli svefns og vöku og sofandi með draumfarir. Þeir 

tala um drauma og lýsa draumum. 

 

• Samræður eða samtöl eru bull og þvaður í stað vitlegra spurninga og svara.117 

Ekki eru allar samræður og bull í leikritinu enda er í því söguþráður og framvinda 

en þó er nokkuð um slík samtöl inn á milli. Samtöl aðalpersóna sín á milli eru oft 

ruglingsleg enda eru þeir þríeinn maður og manngerðir þeirra takast sífellt á í 

einum manni. Samtöl þeirra við aðrar persónur sem þeir hitta eru einnig oft mjög 

                                                 
117 Ibid., 21-22. 
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ruglingsleg og manni finnst þau stundum vera tómt þvaður við fyrsta lestur.  

Þó er í mörgum þessum samtölum að finna hluta af kjarna verksins og sögunnar.  

 

Leonard Pronco setti um og eftir síðustu öld fram í fjórum liðum þá þætti 

tilvistarstefnunnar í heimspeki sem hann taldi endurspeglast í verkum tilvistarhöfunda 

þessa tíma. Hann taldi að fáránleiki væri einfaldlega grunnþáttur í tilvist mannsins og ef 

einstaklingur er heiðarlegur gagnvart sjálfum sér þá verði honum ljóst að líf hans hafi 

enga sérstaka merkingu og hann hljóti að lifa í tómi. Þá nefnir hann að maður geti verið í 

afneitun og talið allt eðlilegt og gott í tilvist sinni. Í þriðja lagi nefnir Pronco að 

tilvistarsinnar telji að tungumálið geti gefið upp andann eins og hvað annað og dauði 

tungumálsins valdi því að hugsanir lamast og boðskipti minnka. Það leiðir síðan til 

einangrunar. Ef tungumálið deyr verðum við að finna aðra leið til að tjá okkur og 

absúrdistinn gerir það með framandi talsmáta, hrynjandi eða orðum. Í fjórða lagi nefnir 

hann að það megi draga þá ályktun að það sé ekki til neitt sem heitir mannlegt eðli. Hver 

og einn er aðeins það sem hann skapar sjálfur; maðurinn er vera í kringumstæðum og 

hefur ekkert fyrirfram ákveðið eðli.118 Þessi atriði sem Pronko nefnir eru ríkjandi í 

persónusköpun sem verður til í verkum absúrdistanna, og fyrirmyndirnar eru fólkið og 

aðstæður þess á eftirstríðsárunum í Evrópu eftir seinni heimsstyrjöldina.  

Greining Esslin á absúrdískum verkum eða leikhúsi fáránleikans lýtur frekar að 

byggingu verkanna og þema en því að breyta hugsunarhætti áhorfenda. Hann segir að sá 

einstaklingur sem fari til að horfa á verk sem tilheyrir leikhúsi fáránleikans en býst við 

því að sjá hefðbundið verk, þ.e. aristótelískt leikverk sem hefur afmarkað upphaf, ris og 

endar síðan með ákveðinni lausn, verði fyrir vonbrigðum. Þeir sem semji absúrd verk 

neiti áhorfendum sínum algjörlega um að sjá vandamál leyst og elskendur ná saman og 

því verði að skoða verkin frá öðru sjónarhorni.119  

Samkvæmt kenningum Pronco einkennast absúrdískt leikrit af eftirfarandi atriðum og 

í hverju tilviki ber ég leikrits Odds saman við þau atriði sem Pronko tiltekur: 

 

                                                 
118 Trausti, Leikhús númtímans, 230. 
119 Esslin, The Theatre of the Absurd, 21-22. 
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• Þau vinna með tilfinningar áhorfenda og tilfinningalegt tómarúm þeirra  

og sem skapast þegar tilgangur lífsins er óþekktur. 

Ég myndi halda að 13. krossferðin í Þjóðleikhúsinu hafi verið slík sýning þar 

sem unnið er tilfinningar áhorfenda og tilfinningalegt tómarúm þar sem aðal-

persónurnar eru oft týndar og villtar og vita ekki hvert leið þeirra liggur í leit 

sinni að stríðinu. Þeir eru líka oft aumkunarverðir hver á sinn hátt og vekja með 

því samúð áhorfenda. Þá er mikið um ofbeldi í verkinu sem vekur líkast til ugg 

með áhorfendum og kannski tilfinningar eins og reiði, viðbjóð eða sorg. 

  

• Í verkunum er afneitun einfaldra veraldlegra viðmiða sem sýna einfalda  

mynd af veröldinni. 

Þetta gæti verið einkenni á leikverkinu sem er óhefðbundið og erfitt að staðsetja 

senur í tíma og rúmi. Veröld aðalpersónanna er ruglingsleg og þeir ferðast áfram 

að því virðist í mörgum menningarheimum þar sem öllu ægir saman og ekkert er 

einfalt, auðvelt eða fyrirsjáanlegt. Verkið er flókið að uppbyggingu og ekkert er 

eins og það sýnist.  

 

• Hefðbundin notkun tungumálsins er dæmd úr leik og fundnar eru nýjar  

leiðir til að beita tungumálinu t.d. með orðum eða hrynjandi. 

Þetta er til staðar í leikverkinu. Mest áberandi er hvernig ein aðalpersónan eða 

Seppi, ein manngerð hins þríeina manns talar á mjög bjagaðan hátt og eiginlega 

sitt eigið tungumál sem stundum er erfitt að skilja. Þá leikur tónlistin stórt hlutverk 

og henni er ætlað að skapa stemningu í nokkrum senum með ákveðinni tegund 

tónlist og hrynjanda. 

 

• Því er hafnað að maðurinn hafi eitthvert áskapað eðli og honum lýst sem veru í 

kringumstæðum.120 

Þegar kemur að því að greina þetta ástand í leikriti Odds er að ýmsu að hyggja. 

Aðalpersóna leikverksins er hinn þríeini maður sem skilgreina má samkvæmt 

kenningum fræðimanna eins og fjallað hefur verið um eftir ákveðnum 

                                                 
120 Trausti, Leikhús nútímans, 230. 
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manngerðum sem tilheyra hinni þrískiptu sál. Í þeim kenningum má segja að verið 

sé að setja fram hugmyndir um mannlegt eðli og þær persónugerðir sem felast í 

hverri manneskju svo sem siðvit og nautnaheðgun, meðvitund o.fl. Þó að hægt sé 

að greina einkenni þessara manngerða í félögunum þremur, þá eru margar 

persónur verksins nokkuð skrautlegar og bregðast við með ólíkum hætti allt eftir 

aðstæðum hverju sinni burtséð frá þvi sem er talist getur mannlegt eðli. Það má 

því í raun segja að mannlegu eðli sé að ýmsu leyti hafnað við persónusköpun í 

leikverkinu, þar sem allt getur gerst hvort sem þú ert skessa, álfadrottning, 

konungur, verkamaður, vörður eða stjórnandi.121    

                                                 
121 Platon, Ríkið: Fyrra bindi, 316. 
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7. Niðurlag 

Leikritið sem hér hefur verið rannsakað og greint með hliðsjón af kenningum fræðimanna 

er sannarlega nokkuð óvenjulegt og flókið að byggingu. Leikritið sem skiptist í tvo hluta 

og 24 senur krefst mikils af lesandanum ef ætlunin er að átta sig á öllum þeim atriðum 

sem koma fyrir í textanum. Persónur sem koma við sögu er margar hverjar úr 

mannkynssögunni og til að fá skilning á verkinu þarf lesandinn helst að kynna sér sögu 

þeirra. Það var hluti af vinnu við þessa ritgerð að kynna sér sögu persóna og einstök atvik 

sem vísað er til í textanum. Það jók síðan skilning á verkinu jafnóðum og smátt og smátt 

kom heildarmynd á textann og leikritið þó að sumt væri erfitt að skilja. Eftir skoðun á 

kenningum um hinn þríeina má fullyrða það að aðalpersónur verksins, þeir Andrés, Seppi 

og Stefán séu þríeinn maður eða maður með þrískipta sál. Kenningar þeirra Platons og 

Freuds þar að lútandi falla vel að persónuleikum þeirra eins og þeim er lýst. Seppi sem 

hinn einfaldi nautnamaður sem Platon lýsir sem verkamanni og Freud sem þaðinu í 

sálinni. Andrés sem skynsemisveran, vörðurinn samkvæmt Platon og yfirsjálfið 

samkvæmt Freud og Stefán hinn meðvitaði maður eða stjórnandinn samkvæmt 

kenningum Platons, en sjálf sálarinnar samkvæmt Freud. Félagarnir eru ólíkir og hafa 

hver sína manngerð sem þeir sýna í leikritinu bæði í orði og verki.  

Ritúölin tvö vígsluathöfn og messa sem greind voru í verkinu eru bæði af trúarlegum 

toga og þau má finna í báðum hlutum verksins, þó meira í seinni hlutanum. 

Vígsluathöfnin er þó til staðar í gegnum allt verkið. Það má greina vígsluathöfnina eða 

hina heilögu leið þeirra félaga allt frá því að félagarnir leggja af stað og þar til Stefán 

stendur einn eftir. Hann hefur þá farið í gegnum öll stig vígsluathafnarinnar eins og henni 

er lýst af fræðimönnum. Messu ritúalið kemur fyrir hér og þar í textanum eða einstakir 

hlutar messunnar eins og til dæmis miskunnarbæn og þakkarbænir. Meira er um 

rómverskt-kaþólskt messu ritúal en ritúal úr  hefðbundinni Lútherskri messu. Líklegast er 

að það sé vegna staðetningar þeirra félaga sem virðast oftast vera á suðrænum slóðum og 

líklega helst á Spáni. Þó er að finna í leikritinu messu ritúal sem tengja má Lútherski 

messu og sum ritúölin geta verið af hvoru messuforminu sem er. Á nokkrum stöðum 

mætti tengja messu ritúalið franskri-kaþólskri messu. Sú hugmynd kom upp eftir lestur 

um slíkt messuform en saga leikritsins er á köflum ærslafull og fransk-rómverska 
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messuforminu er lýst með þeim hætti. Slíkar messur voru líflegri en aðrar kaþólskar 

messur á sínum tíma og ekki eins fastar í forminu.  

Við greiningu á ritúölun í fimmta kafla kom ýmislegt í ljós. Hver sena var greind 

eftir ákveðnum aðferðum sem lýst er í inngangi og lykilsetning hverrar senu fundin. Eitt 

af því sem var athyglisvert, var að auk þess að áðurnefnd ritúöl sem greind voru eru 

trúarleg í eðli sínu, er textinn í heild sinni oft á tíðum mjög trúarlegur.  Í þeim 24 senum 

leikritsins sem voru greindar voru lykilsetningar í 10 senum á trúarlegum nótum og vitnað 

í Biblíuna í þremur þeirra. Þá eru lykilsetningarnar oft á heimspekilegum nótum þar sem 

þeir félagar velta fyrir sér tilgangi lífsins. Þær heimildir sem voru notaðar við greiningu 

á verkinu endurspegla þetta að vissu leyti en nokkrar þeirra tilheyra guðfræði og 

heimspeki.  

Lokakafli ritgerðarinnar fjallar um absúrd leikhúsið en titill ritgerðarinnar vísar 

einmitt til absúrdisma. Í umfjöllun um kenningar tveggja fræðimanna um absúrd leikhúsið 

og samanburð þeirra við leikritið kom fram að leikritið er absúrd leikverk að mörgu leyti. 

Þegar kenningarnar voru bornar saman til dæmis við atburðarás, umhverfi, andrúmsloft 

og persónusköpun mátti vel greina atriði sem einnkenna absúrd leikverk samkvæmt 

þessum kenningum. Því má segja að 13. krossferðin sé að nokkru leyti absúrd leikverk 

og innihaldi sannarlega þau ritúöl sem lagt var upp með að greina. Það var mjög fræðandi 

að lesa og greina verkið, en að baki leikritinu liggur greinilega mikil rannsókn á sögu 

menningar og mannkyns. Það má segja að í verkinu sé reynt að fanga kjarna 

mannkynssögunnar og sögu mannsandans. 
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