
Nýtt form á gömlum grunni 

Smásagnasveigurinn rekur ættir sínar allt aftur til fyrstu bókmenntanna, jafnvel allt 

aftur til 1600 fyrir Krist, þegar hetjuljóð um Gilgames var fært í samfellt mál. Hér 

telja fræðimenn að á ferðinni hafi verið babylónískur prestur sem safnaði saman 

súmerskum munnmælasögum um Gilgames og flutti yfir á sitt mál. Ekki rötuðu allar 

sögurnar sem presturinn fann inn í ljóðabálkinn, heldur valdi hann þær sem hentuðu 

tilgangi hans best, auk þess sem hann notaðist við efni frá Súmerum sem ekki 

tilheyrði Gilgamesgoðsögninni.
1
 Þannig er talið að fyrsta samfellda ritaða hetjuljóðið 

hafi orðið til úr völdum kvæðum sem mynduðu heildstæða atburðarás.  

Á sama hátt og hinn babýlóníski prestur, hafa rithöfundar notast við hinar 

mörgu frásagnir af Artúri konungi og skapað úr þeim mörg mismunandi hetjuljóð og 

sögur af lífi hins dáða konungs. Hið þekkta söguljóð Hómers, Ódysseifskviða, telst 

einnig til forvera smásagnasveigsins sem og hin áhrifamiklu trúarit, Biblían og 

Kóraninn. Þau eiga það sammerkt að vera safn sagna sem voru valdar vegna 

sameiginlegs umfjöllunarefnis. Séu verk þessi skoðuð má auðveldlega koma auga á 

hvernig stuttar sögur eru felldar inn í textann þannig að útkoman verði hnökralaus 

heild. Stuttu sögurnar hafa þó ekki alltaf fylgt þeim stærri heldur voru þær upphaflega 

sjálfstæðar, en skeytt inn á milli þar sem boðskapur þeirra átti við.  

Sögur þessar eru forverar smásögunnar, en upphaf hennar rekur Kristján 

Karlsson allt aftur til upphafs munnlegra sagna. „Af því að torvelt er að hugsa sér 

mælandi mann án sagnaskemmtunar, virðist sumum fræðimönnum að smásagan hljóti 

að vera elsta form skáldverks.“
2
 Þessu til rökstuðnings nefnir Kristján einmitt stuttar 

sögur sem finna megi í Gamla testamentinu og á þar til að mynda við sögurnar af 

Kain og Abel og söguna af Rut. Meðal fornbókmennta Íslendinga má finna verk eins 

og Íslendingaþætti sem eru safn styttri sagna. Samkvæmt Kristjáni eru þættirnir elstu 

smásögur sem skráðar hafa verið á Vesturlöndum, fyrir utan grískar og rómverskar 

epísóður.
3
   

Eins og sjá má af eftirfarandi dæmum eiga smásagan og smásagnasveigurinn 

aldna og mikilsmetna forvera sem lengi hafa tilheyrt hefðarveldinu. Gefa verkin góða 

mynd af því hver grunnhugmyndin á bak við smásagnasveiginn er og hversu algeng 

hún hefur í raun verið í menningarsögunni. Slík verk skjóta upp kollinum aftur og 
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aftur í hinum ýmsu formum, það er að stuttum sögum sem tengist á einhvern hátt sé 

safnað saman í eina bók með það að markmiði að skapa heild sem býr yfir víðari 

merkingu en stakar sögur ná að fanga.  

Í verki sínu The Short Story bendir Ian Reid á að þótt grunnhugmyndin að 

smásagnasveignum hafi verið til staðar, þá hafi of mikið skort upp á heildarsvip 

verksins til þess að hægt væri að tala um smásagnasveig í nútímaskilningi.
4
 Því er það 

svo að þótt greina megi nokkrar hliðstæður á milli þessara verka og nútíma 

smásagnasveiga, þá teljast sögurnar sem mynda verkin ekki til nútíma smásagna, 

heldur er um að ræða goðsögur, ævintýri og kvæði. Þegar forverar smásagnasveigsins 

eru skoðaðir kemur það helst á óvart hversu langt aftur má rekja þá tilhneigingu 

mannsins að tengja saman sögur, sem eru af sama meiði runnar, í eina stóra heild. 

Telur Ian Reid að þá tilhneigingu sé helst að rekja til ímyndunaraflsins.
5
 

Hér á eftir fer umfjöllun um smásagnasveiginn, nýlega bókmenntagrein sem 

ekki hefur enn hlotið viðurkennt íslensk heiti, né verið fjallað um að ráði í fræðilegri 

sem almennri umræðu hér á landi. Er sú samantekt sem hér fer á eftir tilraun til að 

breyta því og vekja um leið athygli á auknum vinsældum greinarinnar. Á Íslandi hafa 

nú á síðustu árum þegar verið gefin út nokkur verk sem með einum eða öðrum hætti 

gætu talist til þessa forms. Því er ekki að ástæðulausu að þetta form er tekið hér fyrir 

og helstu atriði þess skoðuð. Þar sem smásagan og smásagnasveigurinn eru 

samtvinnaðar bókmenntagreinar er næsta ógerlegt að fjalla um smásagnasveiginn án 

þess að ræða um smásöguna líka. Í eftirfarandi texta verður rakin saga beggja 

bókmenntagreinanna með áherslu á smásagnasveiginn, auk þess sem minnst verður á 

þekktustu rithöfunda greinanna á hverjum tíma. Umfjöllunin verður síðan að mestu 

leyti helguð smásagnasveignum þar sem markmiðið er að gera skýra og nokkuð 

ítarlega grein fyrir forminu og með hvaða hætti smásögurnar tengjast innan þess. Þá 

verður og fjallað ítarlega um hugtakið smásagnasveigur, hvaðan nafnið er fengið og 

þann skilning sem lagður er í það. Meginmarkmið umfjöllunarinnar er að byggja 

traustar stoðir undir þessa nýju bókmenntagrein í von um að hún eigi eftir að hljóta 

viðurkenningu sem slík, bæði innan fræðasamfélagsins sem og í almennri umræðu í 

samfélaginu. Ennfremur er þess vænst að umfjöllun þessi muni stuðla að því að 

bókmenntagreinin hljóti almenna viðurkenningu innan bókasafnskerfisins.   
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Smásagan og smásagnasveigurinn í sögulegu ljósi 

 

Rammafrásagnir 

Um miðja fjórtándu öld kom út verk eftir Ítalann Giovanni Boccaccio, Tídægra, sem 

margir fræðimenn vilja kalla tímamótaverk í smásagnagerð.
6
 Verkið er rammafrásögn 

þar sem safn sagna er rammað inn af ytri frásögn sem um leið skapar tengsl á milli 

sagnanna. Susan Garland Mann bendir á það í bók sinni The Short Story Cycle: A 

Genre Companion and Reference Guide, að sögur rammafrásagna tengist yfirleitt ekki 

innbyrðis og að yfirleitt tengist persónur ytri frásagnarinnar ekki sögunum sem sagðar 

eru á nokkurn hátt.
7
 Undantekning frá þessu er verkið Tídægra eftir Boccaccio, en þar 

fjalla innri sögurnar allar á einhvern hátt um ástina. Verkið hafði mikil áhrif á 

bókmenntasöguna og jók notkun formsins, en Geoffrey Chaucer samdi einmitt verk 

sitt Kantaraborgarsögur undir áhrifum frá Boccaccio. Ytri frásögnin, hjá bæði 

Boccaccio og Chaucer, tengir sögurnar saman auk þess sem hún skapar svigrúm fyrir 

sögustund. Tilgangurinn með sögunum er öðru fremur sá að stytta sögupersónum ytri 

frásagnarinnar stundir og skemmta þeim á meðan þær annars vegar bíða eftir að 

drepsótt gangi yfir og hins vegar eru á leið til borgarinnar Canterbury. Á sama hátt eru 

persnesku, indversku og arabísku sögurnar í Þúsund og einni nótt rammaðar inn með 

ytri frásögn, þar sem skapaðar eru forsendur til að segja sögur. Andstætt Tídægru og 

Kantaraborgarsögum er tilgangur frásagnarinnar í Þúsund og einni nótt að lengja 

tímann en ekki stytta hann. Í verkinu segir frá ambátt einni sem hlotið hefur 

dauðadóm. Í von um að geta framlengt líf sitt segir hún soldáninum sögur, en neitar 

að að segja frá endalokum þeirra þar til næsta dag. Þannig nær hún að framlengja líf 

sitt um nokkrar klukkustundir í senn.  

Rammafrásagnir má rekja allt aftur til ársins fjögur eftir Krist, til verksins 

Panchatantra, en einnig telst verk Ovidusar, Metamorphoses, frá árinu sautján eftir 

Krist til slíkra verka.
8
  

 Forverum smásagnasafnsins má skipta í tvo hópa eftir byggingu þeirra. Annar 

þeirra eru samsettar hetjusögur þar sem ein persóna er í forgrunni. Gilgameskviða og 

Artúrskvæðin eru söfn slíkra sagna þar sem sjá má skýra tilhneigingu til að tengja 
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saman skyldar sögur, að hluta til í því skyni að varðveita þær, en þó frekast í þeim 

tilgangi að skapa úr mörgum sögum eina merkingarbæra heild. Ódysseifskviða er að 

öllum líkindum einnig til orðin með þeim hætti, úr mörgum mismunandi löngum 

sögum og brotum sem sett hafa verið saman svo rökrétt framvinda myndaðist.  

Hinn hópurinn eru rammafrásagnir, en þær fá sífellt minna vægi er líður á 

seinni hluta nítjándu aldar. Rithöfundar verða þá smám saman öruggari með að 

staðsetja lesandann inni í heimi sem hann þekkir ekki, án þess að notast við 

útskýringar. Tengingarnar á milli sagnanna færast þannig frá því að vera utan um 

verkið, til þess að vera innan verksins sem hluti af efninu. Er verk Sarah Orne Jewett 

frá 1896, The Country of the Pointed Firs, talið marka tímamót í þessu sambandi, þar 

sem sögunni er haldið saman af einni aðalpersónu og staðsetningunni, en ekki er 

notast við rammafrásögn.
9
 Smásagnasveigurinn þróast þannig frá því að vera 

rammafrásögn yfir í að vera þorpssögusveigur. Í áðurnefndu verki sínu bendir Susan 

Garland Mann á að þessar þrjár greinar, rammafrásögnin, þorpssögusafnið og 

smásagnasveigurinn, skarist óhjákvæmilega, þar sem þorpssögusafnið getur bæði 

verið rammafrásögn og einnig smásagnasveigur.
 
Þá greinir hún líka frá því að eftir því 

sem rammafrásögnin þróast og innri tengingar fara að setja meiri svip á verkin, megi í 

raun segja að greinarnar renni saman, því næsta ógerlegt verður að greina þær hvora 

frá annarri.
10

 

 

Þorpssögusafn og bútasögusafn  

Þorpssögusafn (e. Village Sketch), sem minnst var á hér að framan og bútasögusafn, 

(e. Patchwork Composite) eru gerðir smásagnasafna sem voru nokkuð vinsælar á 

nítjándu öld. Þó að sögurnar innan þessara safna tengist að einhverju leyti innbyrðis, 

halda Maggie Dunn og Ann Morris því fram í bók sinni The Composie Novel: Short 

Story Cycle in Transition að tengingarnar hafi ekki verið nógu sterkar og skýrar til að 

hægt sé að kalla söfn sem þessi smásagnasveiga.
11

 

Þorpsögusafn er tegund smásagnasafns þar sem sögurnar tengjast í gegnum 

sama staðinn, það er hafa sömu sviðsetninguna. Upphafsmaður þessarar 

bókmenntagreinar var enska skáldkonan Mary Russell Mitford með verki sínu Our 

Village árið 1824. Þó að upphaf þessarar greinar hafi verið í Bretlandi varð hún mun 
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vinsælli í Bandaríkjunum.
12

 Sögur af þessu tagi gátu verið mjög ólíkar en áttu þó 

sameiginlegt að þær gáfu lesandanum einhvers konar mynd og tilfinningu fyrir 

staðnum sem þær fjölluðu um og lýstu. Einfalt er að álykta að þessi grein 

smásagnasafna, þorpssögusafnið, hafi þróast í þá átt að tengingar milli sagnanna hafi 

smám saman orðið markvissari og skýrari þar til formið nær hæstu hæðum í lok 

annars áratugar tuttugustu aldar í verki Sherwood Andersons, Winesburg Ohio (1919). 

Með því verki verður til nýtt form, smásagnasveigur. Tengingarnar á milli sagnanna 

eru þá orðnar það markvissar og augljósar að ekki er lengur hægt að tala um sama 

bókmenntaformið.  

Verk Andersons er safn smásagna og örsagna sem allar tengjast í gegnum 

staðsetningu, þorpið Winesburg í Ohiofylki í Bandaríkjunum. Verkið hverfist aðallega 

um tvö þemu sem ganga aftur og verða mjög ríkjandi umfjöllunarefni í 

smásagnasveigum af þessari tegund. Annars vegar er fjallað um hversu dulið einkalíf 

mannsins er og hins vegar um það hversu misvísandi skilaboð hann getur gefið 

samferðamönnum sínum um sjálfan sig og líðan sína. 

Verk Andersons olli ekki aðeins straumhvörfum í þróun smásagnasafna heldur 

hafði einnig áhrif á þróun smásögunnar í heild sinni. Í bók sinni, The Short Story: The 

Reality of Artifice, segir Charles E. May frá hinni bókmenntalegu lægð sem smásagan 

gekk í gegnum í lok nítjándu aldar og fram að útgáfu Winesburg, Ohio. Í bók May er 

lægð þessi skýrð með hliðsjón af hugmyndum Bonaro Overstreet. Telur Overstreet að 

á nítjándu öld hafi smásagnahöfundar reitt sig á þær sterku siðferðisreglur sem ríktu í 

samfélaginu og að lesendur þeirra hafi fylgt þessum sömu reglum um hvað væri rétt 

og rangt.
13

 Samkvæmt Overstreet slokknaði trúin á þessi gildi samfélagsins með fyrri 

heimsstyrjöldinni og samfara því stóðu smásagnahöfundar sem og aðrir þá á 

byrjunarreit, þar sem þeir þurftu að finna út og skapa hinar nýju undirstöður 

samfélagsins. Lægðin hafi því orsakast af því að smásagnahöfundar þurftu tíma til að 

skapa sér ný gildi til að reisa verk sín á. Sköpunin krafðist rannsóknar á manninum, 

eðli hans og tilgangi, á þeim hvötum sem stjórna mannlegri hegðun eins og ótta, þrá 

og hverskyns fordómum.
14

 Smásagnahöfundarnir hverfa því frá því að fjalla um 

samfélagið á raunsæjan hátt. Breytt heimsmynd neyðir þá til að rannsaka á ný eðli og 

tilfinningar mannsins sem verður aðallumfjöllunarefnið í verkum þeirra.    
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Verkið The Country of the Pointed Firs eftir Sarah Orne Jewett, sem minnst 

var á hér að framan, kom út í Bandaríkjunum árið 1896 og er talið lýsa mjög vel formi 

þorpssögusafnins. Í upphafi verksins er strax vakin athygli á sérstöðu staðarins 

umfram aðra staði í nágrenninu auk þess sem lýsingar á sögupersónum eru fléttaðar 

saman við lýsingar á umhverfinu í og kringum þorpið sjálft.
15

  

Önnur grein bókmennta sem einnig telst til nákominna ættingja 

smásagnasveigsins ber í raun ekkert nafn, en Dunn og Morris nefna hana 

bútasögusafn. Nafnið er dregið af hannyrðum kvenna og þeirri hefð innan 

kvennamenningarinnar að konur hafa löngum notað hannyrðir sem listrænt 

tjáningarform. Sú líking er gömul og vel þekkt, að nálin komi í stað pennans og með 

þræði í stað bleks hafi konur tjáð sig í myndum og formum.
16

 

 Í byrjun átjándu aldar kom út verk ensku skáldkonunnar Jane Barker, A 

Patch-Work Screen for the Ladies, sem talið er marka upphaf bútasögusafna. Greinin 

breiðist svo út til Bandaríkjanna þar sem hún náði einnig nokkrum vinsældum. 

Bútasögusafnið á sér enn iðkendur þó að greinin hafi að sjálfsögðu breyst og þróast 

með árunum.
17

 Bútasaumur byggir mikið á ólíkum efnum þar sem bútarnir eru 

saumaðir saman svo úr verði formfögur heild. Hann einkennist af reglulegum formum 

sem hinum efnisfögru bútum er raðað inn í. Þessi líking á vel við þegar lýst er 

smásagnasveig þar sem smásögurnar eru allar ólíkar en tengdar saman með 

rammafrásögn líkt og reyndin er með smásögurnar innan bútasögusafnanna. Eins og 

með þorpssögusöfnin þá er tengingin á milli smásagnanna ekki nógu sterk til að hægt 

sé að tala um smásagnasveig, en vísir að slíkri tengingu er þó greinilega til staðar. 

    

19. öldin 

Á fyrri hluta 19. aldar er smásagan enn undir áhrifum frá fornum munnmælasögum og 

þeim greinum sem hún á rætur að rekja til. Má þar nefna anekdótur, goðsögur, 

helgisögur, dæmisögur, ævintýri, þjóðkvæði og fleira sem smásagan þróast út frá.
18

 

Áhrif þessi eru augljós í notkun á ævintýrinu í smásögum, auk þess sem fantasía var 

mjög ríkjandi í sögunum á þessum tíma. Hefur ævintýrasafn Grímsbræða ef til vill 

haft áhrif þar á, þar sem safnið var gefið út um þetta leyti.
19
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Í bók sinni talar Susan Garland Mann um að smásagnasveigurinn hafi verið 

lítið þekkt form í Bretlandi á 19. öld. Hún nefnir þó tvö verk þar sem sögurnar 

tengjast og voru þau gefin út í tímaritum áður en þau komu út á bók. Voru það sögur 

eftir George Eliot sem fengu nafnið Scenes of Clerical Life (1857) og hinar þekktu 

sögur Arthurs Conans Doyles um spæjarann Sherlock Holmes, en bókin hlaut nafnið 

The Adventures of Sherlock Holmes (1892).
20

 

Mann talar um að mun meiri gróska hafi verið í þessum greinum á meginlandi 

Evrópu. Á tíma rómantísku stefnunnar í Þýskalandi þróaðist form nóvellunnar sem 

jafnan er staðsett á milli skáldsögunnar og smásögunnar. Telja þýskir fræðimenn að 

helsti munurinn á formi skáldsögunnar og nóvellunnar liggi í þróun persónunnar. Á 

meðan persónan þroskast í gegnum atburði skáldsögunnar, þá fjalli nóvellan um 

persónu sem þegar hefur náð þroska. Sögunni er svo ætlað að miðla þeim atburði er 

afhjúpi þennan þroska persónunnar.
21

 Rómantíska stefnan getur meira af sér en 

nóvelluna, því gotneska sagan verður til á þessum tíma, en hún hafði mjög mikil áhrif 

á þróun smásögunnar í Bandaríkjunum. Þeir höfundar sem lögðu hönd á plóg við að 

skapa hið nýja bókmenntaform og þróa hina nýju listastefnu voru Goethe, E.T.A. 

Hoffmann, Heinrich Kleist, Ludwig Tieck og A.W. Schlegel.
22

 Út komu á þessum 

tíma í Þýskalandi söfn sagna sem fjölluðu um yfirnáttúrulega hluti, þar sem sögurnar 

voru bundnar saman af rammafrásögnum.
23

  

Í Frakklandi komu einnig fram sagnasöfn er notuðust við rammafrásögn til að 

tengja sögurnar. Á árunum 1829–1831 talar Mann um að smásagan hafi skapað sér 

fastan sess í menningunni með tilkomu mikillar aukningar í útgáfu dagblaða og 

tímarita. Vinsælir höfundar á þessum árum voru Mérimér, Balzac og Gautier.
24

 Guy 

de Maupassant gaf út um þrjúhundruð sögur á árunum milli 1880 og 1890, en hann 

var undir miklum áhrifum frá raunsæisskáldinu Flaubert. Sögur hans höfðu gjarnan 

óvænt endalok, en í þeim mátti einnig finna áhrif frá gotnesku stefnunni sem birtust í 

þráhyggju og áráttu persónanna sem oft voru á mörkum þess að teljast geðveikar.
25

  

Í Rússlandi á þessum tíma áttu sér stað mjög mikilvæg þróun á sviði 

smásagnagerðar, samkvæmt Susan Garland Mann. Alexander Pushkin og Nikolai 

Gogol rituðu ekki aðeins smásögur heldur einnig smásagnasveiga sem nú teljast hluti 

af hefðarveldinu. Ivan Turgenev var annar rússneskur rithöfundur sem líka lét nokkuð 

                                                 
20

 Mann 1989 :5 
21

 May 1995 :4 
22

 Sama :4 
23

 Sama :5 
24

 Sama :5 
25

 Sama :9 



 8 

að sér kveða og ritaði meðal annars smásagnasveiginn A Sportsman´s Sketches (1851) 

sem hafði mikil áhrif á seinni tíma rithöfunda eins og Sherwood Anderson, Ernest 

Hemingway, George Moore og fleiri.
26

 Árið 1860 fæddist Rússum rithöfundurinn 

Anton Tsjekhov sem með smásögum sínum lagði grunninn að annarri af 

meginstefnunum innan smásögunnar. Sögur hans snerust ekki um atburði, heldur 

gengu út á að bregða upp augnabliksmyndum af persónunum sem gáfu meira í skyn, 

en sögðu síður hlutina berum orðum. Sögur hans miðuðu að því að skapa ákveðið 

andrúmsloft sem hann náði gjarnan fram með því að beina sjónum að áhrifamiklum 

smáatriðum. Meðal þekktra rithöfunda sem urðu fyrir áhrifum af sögum hans má 

nefna James Joyce, Sherwood Anderson, Katherine Mansfield, Ernest Hemmingway 

og Raymond Carver.
27

    

Í Bandaríkjunum færði Washington Irving áherslu sögunnar frá söguþræðinum 

yfir á aðalpersónuna. Edgar Allan Poe og Nathaniel Hawthorne urðu fyrir áhrifum frá 

rómantísku stefnunni í smásagnagerð sinni og telur Charles E. May að það hafi haft 

úrslitaáhrif fyrir þróun smásögunnar í Bandaríkjunum. Hjá Poe gengu sögurnar mikið 

út á eitt meginatriði sem smásagan hverfðist um, en Hawthorne var fyrsti bandaríski 

höfundurinn til að byggja sögu sína algjörlega á samskiptum persónanna innan 

ákveðinna aðstæðna. Poe og Hawthorne lögðu á þessum tíma grunninn að hinni 

meginstefnunni innan smásögunnar, en hún einkenndist af „vel skilgreindum 

söguþræði og óvæntum endi, sögur sem drífa mann áfram í gegnum spennandi 

atburðarás og afhjúpa svo einhvern sannleik í lokin.“
28

 Áherslan var á að endir 

sögunnar stjórnaði allri atburðarásinni og átti allt innan hennar að miðast að honum. 

Þekktir fyrir þetta form eru meðal annars höfundarnir O. Henry og Guy de 

Maupassant. Sögur Hermann Melville mörkuðu síðan er líða tók á öldina breytingar í 

átt til raunsæis.
29

  

Í Dyflinni eftir James Joyce kom út 1914 og markaði tímamót í 

bókmenntasögunni. Sagan bar með sér ný viðmið inn í smásagnagerðina og markaði 

þar með endalok nítjándu aldar smásögunnar.
30

 Hún var auk þess meðal fyrstu 

smásagnasveiganna í Evrópu. Samkvæmt Dunn og Morris tók það Joyce nokkur ár að 

móta og skipuleggja verkið.
31

 Eins og fljótlega kemur í ljós þegar bókin er lesin, þá 

tengjast sögurnar í gegnum sameiginlega sviðsetningu og þema. Verkið lýsir 
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lágstéttum Dyflinarborgar þar sem hnignun og vonleysi eru ríkjandi þættir i 

umhverfinu. Lýsingar á aðbúnaði og híbýlum sem og lyktin á strætum borgarinnar eru 

ekki til að vekja vonir um framtíð persónanna. Bygging sagnanna er sterk þar sem 

höfundurinn sameinar þær í fjóra hópa, en hver hópur endurspeglar eitt aldursskeið í 

lífi mannsins. Þannig tengjast sögurnar í gegnum sterka byggingu og sameiginlegt 

umfjöllunarefni á þann hátt að smásagnasveigurinn myndar fullkomna heild.
32

  

Susan Lohafer talar um að viðhorfið til smásagnagerðar breytist eftir 1914 

með þeim hætti að ekki þyki lengur fínt að ljóstra upp um einfaldleika sögulokanna, 

jafnvel þó að lesandinn myndi gjarnan vilja fá meiri hjálp við að leysa úr efni 

smásögunnar. Slíkt þótti einfaldlega ekki nútímalegt.
33

 Smásögur fengu í staðinn 

opinn endi og slíkar smásögur gjarnan nefndar „the open ended story“. Samfara þessu 

fengu bókmenntagagnrýnendur aukið vægi þar sem þeirra hlutverk var að hjálpa 

lesandanum við að átta sig á merkingu sögunnar.
34

 

Tímabilið frá 1850 til 1950, eða þar um bil, er sá tími sem smásagan og 

smásagnasveigurinn eru í mikilli þróun og mótun. Hafa margir fræðimenn lagst gegn 

því að talað sé um sögur frá þessu tímabili sem eiginlegar smásögur. Ástæðan er hið 

mikla skeið breytinga sem smásagan var að ganga í gegnum, en auk þessa var ekki 

búið að skilgreina smásöguna sem sjálfstæða fræðigrein. Samkvæmt Mann kjósa 

fræðimenn heldur að notast við stuttar sögur eða stuttan skáldaðan texta („short 

stories“ en ekki „short story“) þegar sögur frá þessu tímabili eru til umfjöllunar.
35

 

Meðal þessara sagna eru margar mjög þekktar sögur sem haft hafa mikil áhrif á 

rithöfunda allt til dagsins í dag og því erfitt að ætla sér að tala ekki um þær sem 

smásögur. Hver svo sem niðurstaðan verður, vill Mann minna á að hugtökin smásaga 

og smásagnasveigur eru mjög opin og því erfitt að útiloka sögur frá 

bókmenntagreininni, þó þær falli ekki algjörlega að skilgreiningum hennar. Mann 

talar ennfremur um þau viðmið sem hún setji sögunum svo hún geti talað um þær sem 

smásögur: „I identify them as “short stories“ if they are an appropriate size, if they 

contain some kind of development or revelation, and if they create a sense of 

closure.“
36

    

Stór þáttur sem hafði mikil áhrif á framgang og þróun smásögunnar og 

smásagnasveigsins var aukin blaðaútgáfa á fyrri hluta nítjándu aldar. Með henni jókst 
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eftirspurn eftir smásögum og ekki síður framhaldssögum.
37

 Í kjölfar aukinna vinsælda 

formsins í blöðum fóru útgefendur að gefa út bækur sem innihéldu slíkar sögur. Eftir 

að slíkum verkum fjölgaði í bókum fór að bera á deilum milli gagnrýnenda, hvort 

verkin teldust smásagnasöfn eða skáldsögur. Deilurnar snerust um hvor hefði meira 

vægi, sjálfstæðu smásögurnar innan verksins (e. disunity) eða sú merking sem 

smásögurnar mynduðu, það er heildarsvipurinn (e. unity). „These books were clearly 

not novels in the traditional sense, just as they were clearly more than collections of 

stories chosen at random to reside together under one cover.“
38

 Einhverjir áttuðu sig á 

ástandinu og sáu þörf fyrir nýja bókmenntagrein í umræðum sínum um slík verk. 

Samkvæmt Dunn og Morris var það árið 1932 sem Josep Warren Beach í verki sínu 

The Twentieth Century Novel reyndi ekki að flokka smásagnasveiga sem annaðhvort 

skáldsögur eða smásagnasöfn heldur viðurkenndi hið nýja form og nefnir „composite 

view“.
39

  

Áður en skilið verður við sögulegt yfirlit smásögunnar og smásagnasveigsins, 

skal benda á að hér hefur aðeins verið fjallað um þá þætti og þau bókmenntaform sem 

höfðu hvað mest áhrif á þróun smásögunnar og þá sérstaklega smásagnasafnið, í þá átt 

að innri tengingar mynduðust sem urðu nógu þéttar til að nýtt bókmenntaform yrði til. 

Eins og sést af eftirfarandi texta er næsta ómögulegt að ætla að fjalla um 

smásagnasveiginn án þess að fjalla um smásögurnar sem hann er gerður úr. Aftur á 

móti hefði verið ánægjuleg áskorun að fjalla um smásöguna án skáldsögunnar, en þar 

sem slíkt virðist orðið að hefð innan bókmenntafræðanna verður ekki gerð tilraun til 

að rjúfa þá venju, en þess í stað verður hugað að því hverju það sætir.       
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Smásagan, skáldsagan og smásagnasveigurinn 

 

Smásagan skilgreind 

Upphaf skilgreiningar á smásögunni er rakið til þýska skáldsins Johanns Wolfgang 

von Goethe og rómantísku stefnunnar sem hófst í Þýskalandi seint á 18. öld og 

breiddist síðan yfir til annarra landa. Vegna áhrifa frá rómantísku stefnunni, sem lagði 

áherslu á náttúruna umfram siðmenningu, varð gotneska skáldsagan til, en hún hafði 

síðar mikil áhrif á upphafsmenn smásögunnar í Bandaríkjunum. Í skilgreiningu 

Goethes, þar sem hann fjallar um eigið verk, kemur fram að það snúist um áður 

óheyrðan, einstæðan atburð, auk þess sem hann leggur áherslu á hnitmiðaða frásögn 

og atburðarás.
40

 Hér má greinilega sjá hvernig Goethe leggur línurnar fyrir seinni tíma 

skilgreiningu Edgars Allans Poes sem jafnan er talinn marka upphafið að 

bókmenntaumfjöllun um smásöguna.  

Í ritgerð sinni „Poe on Short Fiction“ setur Poe fram hugmyndir sínar um 

smásöguna. Þar kemur fram hugtakið sem hann er einna þekktastur fyrir og hafði 

mikil áhrif á aðra smásagnahöfunda, en það er „unity of effect“/„single effect“ eða ein 

áhrif sögu: „The unity of effect or impression is a point of the greatest importance.“
41

 

Með hugtakinu leggur Poe áherslu á að smásagan fjalli aðeins um eitt efni, að allt 

hverfist um ein megin áhrif.
42

 Með því vill hann hreyfa við lesandanum á einhvern 

hátt: „Without a certain countinuity of effort – without a certain duration or repetiton 

of purpose - the soul is never deeply moved.“
43

  

Mikilvægur hluti þess að ná fram þessum einu áhrifum sem sagan stefnir að, er 

að lesandinn innbyrði hana alla í einu, lesi hana í einni lotu án þess að gera hlé á 

lestrinum.
44

 Í framhaldi af nauðsyn þess að lesa söguna í einni lotu vildi Poe notast 

við „eina lotu“ sem skilgreiningu á því sem gæti talist smásaga. Samtímamenn Poe 

virðast ekki hafa séð neina meinbugi á þessari skilgreiningu, en aftur á móti hafa 

nútíma fræðimenn gert athugasemd við notkun svo huglægs orðs þegar kemur að því 

að mæla lengd.
45

 Þeirra á meðal er Norman Friedman sem fjallar um þetta í ritgerð 
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sinni „Recent Short Story Theorys: Problems in Definition“. Þar mótmælir hann 

staðhæfingu Poes með eftirfarandi rökum: 

 

It has never seemed to me that a novel lacks singleness of effect simply 

because it cannot be read at one sitting. What we do when we put 

down a novel and pick it up at some other time to resume reading is 

see where we left off, briefly recall what came before, and then go 

ahead as if noting had interrupted us.
46

 

 

Eins og rök Friedmans bera með sér, er þessi hluti skilgreiningar Poes að einhverju 

leyti vanhugsaður, en sé horft framhjá orðalaginu og frekar reynt að gera sér grein 

fyrir því sem að baki liggur, þá má koma auga á þær forsendur sem hann taldi liggja 

forminu til grundvallar. Að æskilegt væri að smásagan væri það stutt að venjulegum 

lesanda veittist auðvelt að lesa hana í einum lestri.   

Frá því að Poe setti fram skilgreiningu sína á smásögunni hefur mikið vatn 

runnið til sjávar og smásagan gengið í gegnum margskonar breytingar og endurbætur. 

Þá virðast gagnrýnendur vera sammála um það að notkun lengdar sem skilgreiningar á 

því til hvaða bókmenntagreinar verk skuli teljast, sé engan veginn nógu góð 

fræðimennska.  

Í inngangskafla eftir Susan Lohafer kemur fram að skilgreiningar Poes um að 

æskilegast sé að fjalla um eitt efni innan sögu og að það skili bestu heildinni, hafi 

verið í hávegum hafðar allt fram á tuttugustu öld og mótað mjög skilning manna á 

geininni. Hugmyndir hans hafi verið sá rammi sem flestir smásagnahöfundar studdust 

við og skrifuðu innan.
47

 Meðal fræðimanna og rithöfunda nútímans virðast þessi atriði 

í kenningu Poes ennþá vera viðmið rithöfunda, eins og sjá má af eftirfarandi orðum 

Einars Kárasonar: „Ég hef áttað mig á því að [smásagan] verður að byggja á 

tiltölulega tæru plotti, snúast um eina hugmynd með upphafi og endi – og plotti eða 

tvisti í millitíðinni. ... mín niðurstaða var sú að sígilda smásagnaformið sé það sem 

blífur.“
48
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Smásagan og skáldsagan 

Í bókinni The Short Story kemur Ian Reid inn á almenna notkun orðsins smásaga, en 

orðið virðist vera notað yfir flesta óbundna skáldaða texta sem ekki eru nógu langir til 

að teljast skáldsaga.
49

 Í grein Suzanne C. Ferguson „Defining the Short Story: 

Impressionism and Form“, ræðir hún um það vandamál að fræðimenn skuli ekki enn 

hafa komið sér saman um skilgreiningu á smásögunni, nokkrar línur sem gefi skýra 

mynd af bókmenntagreininni: „There is no single characteristic or cluster of 

characteristics that the critics agree absolutely distinguishes the short story from other 

fictions.“
50

 Í stað skilgreiningar hafa fræðimenn notast við ólík einkenni 

bókmenntanna til að skilgreina smásöguna út frá og tekur Ferguson saman örstuttan 

lista yfir þau margbreytilegu og ólíku einkenni sem notast hefur verið við í þessum 

tilgangi.
51

  

Til að komast framhjá þessari vöntun á almennilegri skilgreiningu virðist hafa 

skapast sú óskrifaða regla hjá fræðimönnum að útskýra form smásögunnar með því að 

bera hana saman við skáldsöguna. Slíkan samanburð má finna í elstu greinunum um 

formið, „Philosophy of the Short-Story“ eftir Brander Matthes frá 1901, allt til greina 

eftir nútíma fræðimenn. Í greininni „The Short Story: The Long and the Short of It“ 

bendir Mary Louis Pratt einmitt á að smásagnagagnrýnendur noti samanburðinn við 

skáldsöguna sem leið til að fjalla um smásöguna á annan hátt en sem stutta skáldaða 

frásögn.
52

 Í grein sinni hafnar Pratt því að nauðsynlegt sé að notast við skáldsöguna til 

að skilgreina smásöguna. „Nothing about the novel is really needed to explain the 

short story.“
53

 Með því vill hún reyna að rjúfa þá ósanngjörnu hefð sem skapast hefur 

með tímanum og losa smásöguna undan sífelldum samanburði við skáldsöguna. 

Í gegnum tíðina hafa bókmenntir sem og aðrar listgreinar orðið fyrir áhrifum 

af stéttaskiptingu mannsins. Ríkar og valdamiklar stéttir hafa jafnan notað áhrif sín til 

að hygla þeirri grein sem þær hafa talið skara fram úr öðrum:  

 

While the upper classes promote a kind of art that is, generally 

speaking, technically complex and formally difficult, so that its 

appreciation requires a certain expertise, the lower classes have their 
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own genres, the “popular” ones, which are generally simpler formally 

and which they use for entertainment.
54

   

 

Á þennan hátt hafa sumar greinar innan bókmenntanna verið hafnar upp, af þeirri 

ástæðu að hástéttunum hefur meira þótt til þeirra koma en hinna. Ástæðan fyrir því að 

yfirstéttirnar taka ástfóstri við ákveðnar greinar stjórnast helst af duttlungum 

áhrifamanna innan stéttarinnar hverju sinni, en listgreinar sem krefjast sérstakra 

hæfileika eða mikils andlegs eða líkamlegs erfiðis verða gjarnan fyrir valinu. Ekki 

hafa allar kynslóðir hyllt sömu listgreinarnar, þannig að nokkur fjöldi þeirra hefur 

fengið að blómstra á misjöfnum tímum í gegnum menningarsöguna. Vinsældir 

bókmenntagreina rísa því og hníga til skiptis, allt eftir því hvernig þjóðarsálin slær 

hverju sinni.   

Viðhorfið sem jafnan hefur ríkt til smásögunnar kemur meðal annars fram í 

fyrirlestri Benedikts Gröndals frá 1888, þar sem hann telur ekki annan mun vera á 

smásögu og róman en þann að rómaninn sé lengri saga.
55

 Í Íslenskri bókmenntasögu 

III er talið að þetta viðhorf hafi verið almennt meðal bókmenntamanna á þessum tíma: 

„Smásagan var í hugum þeirra ósjálfstætt form, brot úr skáldsögu, smámynd eða kafli 

sem unnt var að þenja út í frásögn.“
56

 Litið var á smásöguna sem æfingatæki, ritaða af 

þeim sem ekki höfðu tíma né ráð til að einbeita sér að skáldsöguskrifum.
57

 Þetta 

viðhorf til smásögunnar vill Pratt skýra með því að benda á að aðeins séu þekktar tvær 

bókmenntagreinar sem byggist á skálduðum prósa. Menn hafi því einfaldlega ályktað 

að formin væru í alla staði eins og þar með hlyti sú styttri að vera æfing fyrir hina 

lengri sem væri þá hið stærsta markmið höfundar er legðu stund á skáldaðan prósa.
58

  

Í „The Philosophy of the Short-Story“ mótmælir Brander Matthews því 

viðhorfi að litið sé á bókmenntagreinarnar sem eina og tekur þar skýrt fram að 

smásagan sé ólík skáldsögunni. Með því að sýna fram á sjálfstæði smásögunnar 

styrkir hann formið í því að fá viðurkenningu sem sérstök bókmenntagrein:  

 

The Short-story is not only a chapter out of a Novel, or an incident or an 

episode extracted form a longer tale, but at its best it impresses the 
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reader with the belief that it would be spoiled if it were made larger, or 

if it were incorporated into a more elaborate work.
59

  

 

Susanne Ferguson hefur skoðað ástæðurnar fyrir því að smásögunni skuli svo 

sjaldan vera sýndur sá heiður sem hún á skilið þegar litið er til þess að bæði 

rithöfundar og fræðimenn sem ritað hafa smásögur tala gjarnan um að mun erfiðara sé 

að skrifa smásögu en skáldsögu: „Smásagan er í raun meira krefjandi form“ segir 

Einar Kárason í viðtali.
60

 „[T]he short teller differs from the novelist in this: he must 

be much more of a writer, much more of an artist.“
61

  

Ástæðuna fyrir því að smásögur eru ekki stærri hluti af hefðarveldinu má 

meðal annars rekja til stærðar formsins. Smásagan er það lítil að hana verður að 

prenta með öðru efni, algengust eru blöð og tímarit en einnig smásagnasöfn. Hvar svo 

sem hún er birt er hún ávallt með öðru efni sem skyggir á hana og gerir það að 

verkum að hún hverfur innan um það. Smásagan hefur þannig ætíð liðið fyrir smæð 

sína. Stærðin veitir skáldsögunni aftur á móti það sem smásöguna skortir. Hún gerir 

hana sýnilega og þar með meira áberandi þannig að eftir henni er tekið.
62

  

Sama vandamál blasir í raun við þeim sem lesa verkin. Þó að smásagan krefjist 

meiri athygli af lesandans hálfu meðan á lestri stendur, þá er það þykkt bókarinnar 

sjálfrar sem virðist ráða úrslitum um það hversu vel lesandinn man eftir henni. Það 

orsakast af þeirri tilfinningu sem fylgir því að komast í gegnum þykka og mikla 

skáldsögu. Í huga lesandans er það mikið afrek og því man hann frekar eftir 

skáldsögunni en smásögunni sem tók hann aðeins litla stund að komast í gegnum.
63
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Smásagnasveigurinn 

 

Skilgreining 

Margir fræðimenn hafa sett saman texta sem þeir telja að skilgreini og skýri 

smásagnasveigsformið á sem bestan hátt. Í bók Ians Reid frá 1977 er að finna 

skilgreiningu Forrests L. Ingram frá árinu 1971 úr verki hans Representative Short-

Story Cycles of the Twentieth Century. Samkvæmt Ingram er smásagnasveigur „book 

of short stories so linked to each other by their author that the reader´s successive 

experience on various levels of the pattern of the whole significantly modifies his 

experience of each of its component parts.“
64

 Til skýringarauka bætir Ian Reid við: 

„Thus characters, settings, leitmotifs, deepen their significance as they recur with 

variations in one story after another, and moreover a sense of community normally 

develops through the series.“
65

 Hjá Ingram er áherslan í skilgreiningunni á 

smásögurnar sem tengjast með einhverjum hætti. Reid nefnir síðan þá þætti sem helst 

tengja þær svo skapist merkingarbær heild sem stök saga hefði aldrei náð fram ein og 

sér. Í skilgreiningu Dunn og Morris er áherslan aftur á móti öll á heild verksins sem 

skýrast kemur fram í nafninu sem þær hafa valið forminu. „The composite novel is a 

literary form that combines the complexities of a miscellany with the integrative 

qualities of a novel. ... it is a grouping of autonomous pieces that together achieve 

whole text coherence.
66

 Í greininni „The Short Story Sequence: An Open Book“ 

skilgreinir Robert M. Luscher smásagnasveiginn á eftirfarandi hátt: 

 

[A] volume of stories, collected and organized by their author, in 

which the reader successively realizes underlying patterns of 

coherence by continual modifications of his perceptions of pattern and 

theme. Within the context of the sequence, each short story is thus not 

a completely closed formal experience. Each successive apocalypse in 

some fashion prepares us for the next, shedding light on the compact 

worlds to follow.
67
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Luscher fylgir í fótspor þeirra Ingrams og Reid og skilgreinir smásagnasveiginn sem 

verk samsett úr mörgum sögum með áherslu á það hvernig þessar sögur skapa 

merkingarbæra heild sín á milli. Hjá þeim Dunn og Morris er áherslan mun meiri á 

heildina sem smásögurnar skapa. Allar hafa skilgreiningarnar þó sitt fram að færa og 

aðrar bæta við það sem á hinar skortir. Sem heild ættu þær því að gefa lesandanum 

ágæta hugmynd um hvað átt er við þegar talað er um smásagnasveig.   

Ef gera skal tilraun til kasta fram stuttri skilgreiningu á íslensku, má segja að 

hér sé átt við; safn smásagna og/eða örsagna eftir sama höfund sem hefur það umfram 

smásagnasafn að sögurnar tengjast innbyrðis. Við þessa tengingar skapast 

merkingarbær heild sem dýpkar og víkkar út hið sameiginlega umfjöllunarefni 

sagnanna. Ekkert er því til fyrirstöðu að sögurnar fjalli allar um mismunandi efni en 

við lesturinn kemur í ljós að á milli þeirra er þráður eða tenging sem sameinar þær 

allar.  

 

Innri tengingar 

Tengingar á milli smásagnanna er hægt að skapa á mismuandi hátt. Ian Reid 

talar um tvær mismunandi grunntengingar. Annars vegar ytri ramma (e. external 

framing) í formi frásagnar sem hvetur til að sögur séu sagðar. Hér er átt við 

rammafrásagnir þar sem ytri frásögnin skapar forsendur til þess að innri frásögnin geti 

orðið. Hins vegar eru það innri tengingar (e. internal linking) sem eru mun 

þýðingarmeiri fyrir smásagnasveiginn og eru í raun helsta forsendan fyrir forminu.
68

 

Það sem skapar tengingar á milli smásagnanna innan smásagnasveigsins getur verið 

eitt eða fleiri af eftirfarandi atriðum: 1) Sviðsetningin, það er umhverfið eða 

byggðarlag þar sem sögurnar gerast. Eins og áður hefur komið fram eiga 

þorpssögusöfn sér nokkuð langa hefð og í reynd má segja að þeir smásagnasveigar 

sem byggjast að mestu upp á þessari tengingu teljist líka til þorpssögusafna. Sögulega 

þéttist sveitin smám saman í þorp og þorpið stækkar yfir í borg. Hver svo sem 

staðsetning sögusviðsins er, litast samfélagið sem í smásagnasveignum er lýst, alltaf 

af fólkinu sem þar býr.
69

 Staðurinn og fólkið eru því nátengd ekki síður í bókmenntum 

en raunveruleikanum. Dæmi um smásagnasveig sem einnig er þorpssögusafn eru til 

að mynda verk Jóns Kalmans Stefánssonar, Skurðir í riginingu (1996) og Sumarljós 

og svo kemur nóttin (2005). Verkin segja frá fólki innan ákveðins samfélags með það 
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að markmiði að bregða upp einhvers konar mynd af staðnum og fólkinu sem þar býr. Í 

verkinu Skurðir í rigningu er sagt frá sveitasamfélagi á Vesturlandi í upphafi áttunda 

áratugar tuttugustu aldar. Þar er brugðið upp mynd af margbreytileika persónanna sem 

byggja samfélagið og misblíðum örlögum þeirra. Sú heild sem verkið skapar vísar til 

þessa sameiginlega umfjöllunarefnis sagnanna. Að mennirnir séu eins misjafnir og 

þeir eru margir, haldnir ýmiss konar löstum og kostum og vita sjaldan sín örlög. Í 

Sumarljós og svo kemur nóttin heldur höfundurinn sig enn við Vesturland, en hefur 

flutt sig úr sveitinni yfir í þyrpingu við sjóinn. Þorpið er ekki stórt, en þar líkt og í 

fyrra verki hans búa ýmsir kynlegir kvistir. Sjónarhornið í verkinu er margbreytilegt 

milli kafla, sem gefur lesandanum ólíka sýn á sama viðfangsefnið. Verkin eru ólík að 

því leyti að í Skurðir í rigningu eru innri tengingarnar ekki eins skýrar og í Sumarljós 

og svo kemur nóttin, þar sem höfundurinn gerir lesandanum ljóst með inngangskafla 

að umfjöllunarefnið sé eitt ákveðið þorp. Í Skurðir í rigningu er aftur á móti gefin 

vísbending um að sögurnar séu ekki tengdar, þar sem fyrsti kaflinn ber sama heiti og 

bókin. Verkið telst þó þrátt fyrir það vera smásagnasveigur. Til að skýra muninn á 

verkunum tveimur, sem að mörgu leyti eru lík, þá mætti segja að Skurðir í rigningu 

stæðu í raun nær smásagnasafninu á meðan Sumarljós og svo kemur nóttin stendur 

nær skáldsögunni. Því valda fyrst og fremst innri tengingarnar sem eru mun sterkari í 

Sumarljósi og svo kemur nóttin en í Skurðir í rigningu.     

2) Persóna eða persónur. Í smásagnasveigum koma gjarnan fyrir ein eða fleiri 

sögupersónur í misjafnlega mörgum sögum innan smásagnasveigsins. 

Sögupersónurnar skapa gjarnan tengingu milli sagnanna hvort sem tengingin á milli 

þeirra byggist alfarið á þeim eða er einnig styrkt af öðrum tengingum. Þó nokkuð er 

um það að sögupersóna sé sýnd í aðalhlutverki í einni sögu, en sem aukapersóna í 

öðrum sögum sveigsins. Þannig næst fjölbreyttari sýn á sögupersónuna um leið og 

tengsl eru mynduð á milli sagna. Í stað aðalpersónu er oft notast við hóp fólks til að 

gegna sama hlutverki. Þá getur verið um að ræða fjölskyldu, fólk af sömu stétt eða 

sama kynþætti. Í verki sínu tekur Susan Garland Mann sérstaklega fram hversu vel 

smásagnasveigsformið sé til þess fallið að fjalla um hóp af fólki sem tilheyri 

ákveðnum minnihlutahópi í samfélaginu. Með því að fjalla um nokkrar persónur en 

ekki eina, næst mun meiri breidd á málefnið og hægt er að sýna stöðu hópsins frá 

fleiri en einni hlið, í stað þess að notast aðeins við eina persónu sem tákn fyrir hópinn 

líkt og skáldsagan gerir svo gjarnan. Sjónarhorn skáldsögunnar verður fyrir vikið 
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þröngt og mjög einhliða en smásagnasveigurinn, sem ekki er bundinn af einni 

aðalpersónu, getur fjallað um efnið á breiðari grundvelli.
70

 

Ein tegund slíkra safna eru þroskasögur (þ. Bildungroman). Í bók sinni bendir 

Mann á hversu vel form smásagnasveigsins sé til þess fallið að miðla slíkum sögum. 

Að þar geti rithöfundurinn leyft sér að einblína einungis á þá þætti í lífi 

aðalpersónunnar sem marki braut hennar til þroska.
71

 Afbrigði af tegundinni er þegar 

sagt er frá þroskasögu listamanns (þ. Künstlerroman). Þær eru að mestu leyti eins, 

nema í frásögn listamannsins koma gjarnan fram vísbendingar um að hann hafi 

sérstaka hæfileika og löngun til að þróa þessa hæfileika áfram. Einnig má oft finna þar 

persónu sem hvetur listamanninn til að þroska hæfileika sína og fylgja þeim eftir.
72

  

3) Þema eða eitt megin umfjöllunarefni. Tengingin á milli sagnanna getur 

verið af þeim toga að aðeins umfjöllunarefnið sé þeim sameiginlegt. Þá er gjarnan 

brugðið upp mynd af ólíku fólki sem glímir við sama vandamálið á mismunandi hátt. 

Umfjöllunarefnið er í forgrunni en sögupersónurnar og staðsetningin skipta minna 

máli. Með þessari aðferð nær smásagnasveigurinn að fjalla um efnið út frá fleiri 

hliðum en smásagan og skáldsagan mundu nokkurntíma ná að gera. Dæmi um slíkan 

smásagnasveig er verk Böðvars Guðmundssonar Sögur úr seinna stríði (1978). Þar 

eru á ferð sex smásögur sem eiga það sameiginlegt að beina sjón sínum að stríði eða 

deilum með einum eða öðrum hætti. Í verkinu verður seinni heimstyrjöldin 

áþreifanleg í sveitasamfélagi á Íslandi er þýsk flugvél hrapar innan sveitarinnar. Þá er 

einnig sagt frá stríð við mink í kartöflugarði, baráttunni sem getur skapast í heimi 

viðskiptanna sem og viðureign læknis við djöfulinn sjálfan. Sögur Böðvars eru mjög 

ólíkar að efnisvali en vísa þó allar á einhvern hátt til hina breyttu heimsmyndar sem 

varð með seinna stríðinu, hér á landi sem annarsstaðar. Breytingar og framfarir eru 

þannig leiðarminni í gegnum sögurnar, samfara fjölbreyttri umfjöllun um deilur og 

baráttu. 

Í raun getur hvaða þema sem er virkað sem tenging á milli smásagnanna svo 

framarlega sem það nær að sameina sögurnar og skapa dýpri og víðari merkingu en 

stök smásaga gæti gert. Ekki er óalgengt að smásagnasveigur innihaldi fleiri en eina af 

þessum innri tengingum sem hér hafa verið nefndar. Við það styrkjast og eflast 

tengslin á milli smásagnanna og heildin sem við það skapast verður enn skýrari. 
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Hugtakið 

Árið 1971 kom út bókin Representative Short-Story Cycles of the Twentieth 

Century: Studies in a Literary Genre eftir Forrest L. Ingram. Bókin markaði þau 

tímamót í sögu smásagnasveigsins að vera fyrsta útgefna bókin sem skilgreindi 

formið. Í þessari bók notast Ingram við hugtakið „short-story cycle“ sem margir tóku 

upp eftir honum, þar á meðal Ian Reid, en samkvæmt Dunn og Morris var það í bók 

hans The Short Story árið 1977 sem formið fékk frekari útskýringu og umfjöllun.
73

 

Eins og fram kemur í verki Dunn og Morris þá virðist lítið hafa verið gefið út af 

greinum og verkum þar sem fræðimenn settu fram skoðanir sínar á forminu. Ekki 

virðist hafa skort á hugmyndir fræðimannanna eða áhuga gagnvart hinu nýja 

bókmenntaformi, heldur er þar frekar um að kenna skorti á útgáfu og þar með aðgengi 

fræðimanna að efni eftir hver annan. Af þessu álykta Dunn og Morris að nafnið 

„short-story cycle“ hafi fest við formið vegna þess að það var fyrsta nafnið sem birtist 

á prenti í bók sem fjallaði um greinina. Aðrir fræðimenn hafi svo einfaldlega haldið 

áfram að notast við nafnið, án þess að fetta mikið fingur út í hvort það væri 

heppilegasti kosturinn.
74

  

Í kjölfar þessarar umræðu er ekki úr vegi að líta nánar á þrjú af algengustu 

hugtökunum sem jafnan eru notuð yfir formið og skyggnast á bakvið merkingu þeirra. 

Sé skilgreining orðsins „cycle“ skoðuð, kemur í ljós að „ cycle“ merkir: „a series of 

poems or songs on the same theme“.
75

 Sería, syrpa eða runa af smásögum sem fjalla 

allar um sama efnið, yrði þá merking orðsins sem tákn fyrir form smásagnasveigsins. 

Það eina sem breyting yrði á væri bókmenntagreinin sem orðið stæði með, en við það 

myndaðist nýtt hugtak. Nýja nafnið gæfi skýrar vísbendingar um merkingu sína vegna 

náinna tengsla við eldri merkingu. Engin hætta er á því að villast á hugtökunum, þar 

sem „short story“ er mjög lýsandi fyrir einingarnar sem formið byggir á, auk þess sem 

orðið „cycle“ í merkingunni ljóðasveigur stendur líklega sjaldan eitt án orðsins 

„poems“. Hugtakið „short story cycle“ leggur þar með áherslu á smásögurnar innan 

sveigsins, en gefur með seinna orðinu til kynna að hér sé eitthvað meira og flóknara á 

ferð en smásagnasafn, að sögurnar fjalli á einhvern hátt um sama efnið. 

Það hugtak sem Dunn og Morris telja aftur á móti lýsa forminu betur, er 

„composite novel“ sem komið er frá Erik Rabkin og hann notar fyrst á prenti 1976 í 

umfjöllun sinni um smásagnasveig.
76

 Helsta kost þessa hugtaks telja þær vera að 
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tengsl smásagnasveigsins og skáldsögunnar verði sýnilegri. Sé þessum skyldleika 

haldið á lofti muni hann valda því að smásagnasveigurinn seljist betur en væri hann 

kenndur við smásagnasafnið. Vinsældir skáldsögunnar sem bókmenntaforms muni 

hafa þessi áhrif og vilja þær því beina athyglinni að þeirri heild sem sögurnar mynda, í 

stað þess að einblína á hina mismunandi hluta verksins, smásögurnar sjálfar.
77

 Auk 

þessa þykja Dunn og Morris hin nöfnin, „short story cycle“ og „short story sequence“  

gefa ranga mynd af því sem formið gengur út á. Fyrir þeim gefa nöfnin fyrirheit um 

línulega frásögn sem endurtekur sig í gegnum verkið. Undir þessa skilgreiningu fellur 

einungis örlítið brot af smásagnasveigum og er því vel mark takandi á þessari 

gagnrýni Dunn og Morris.  

Öðru máli gegnir um heitið sem þær vilja gefa forminu í staðinn. Í bók sinni 

lýsa þær því hvaða merkingu „composite novel“ hafði áður: „Collaborative work – a 

novel written by a number of authors, each of whom contributes a capter or individual 

section.“
78

 Sjá má líkingu með þessari skilgreiningu og formi smásagnasveigsins, en 

sá grundvallarmunur er þó á formunum tveimur að hér er átt við skáldsögu sem hefur 

fleiri en einn höfund, en skilgreining á smásagnasveig gerir aftur á móti ráð fyrir 

einum höfundi og mörgum ólíkum sögum sem skapa heild. Ef til vill er ekkert því til 

fyrirstöðu að breyta þeirri skilgreiningu sem nafnið hafði áður, ef ekki væri fyrir það 

að sögur sem voru nefndar „composite novels“ voru nokkuð vinsælar í 

Bandaríkjunum í kringum 1890–1930, einmitt á þeim tíma sem fyrstu nútíma 

smásagnasveigarnir litu dagsins ljós.
79

 Vænlegra er þá heldur að koma fram með nýtt 

nafn á hið nýja bókmenntaform, í stað þess að notast við eldra nafn þar sem 

skilgreining eða skírskotun hefur nú þegar fest sig í sessi. Það býður einfaldlega upp á 

rugling. 

„Short story sequence“ eða smásagnasyrpa er annað heiti á smásagnasveig 

sem náð hefur þó nokkurri útbreiðslu. Robert M. Luscher vill að þetta nafn sé haft um 

formið þar sem hann telur það lýsa vel upplifun lesandans. „Since the reader´s 

dominant experience as he negotiates the text and tentatively assembles its patterns is 

sequential, the term short story sequence is thus more accurately descriptive.“ 
80

 Ólíkt 

Dunn og Morris vill Luscher frekar tengja smásagnasveiginn við smásöguna og 

skyldleika hennar við ljóðlistina og tónlistina með orðinu „sequence“. Í tónlistinni er 

talað um „sonnet sequence“ (sonettusveig) og í ljóðlistinni „modern poetic sequence“ 
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(ljóðasveig).
81

 Þessi nafngift tengir smásagnasveiginn einnig við aðrar listgreinar líkt 

og Dunn og Morris vildu ná fram með sínu orði, „composite novel“. Tengsl myndast 

bæði við kvikmyndalistina og ljóðlistina. Tengingin við ljóðið minnir á hinn forna arf 

smásagnasveigsins og tengir hann þannig við bókmenntahefðina. Aftur á móti má 

leiða að því líkur að tengingin við kvikmyndina gæti á einhvern hátt komið í staðinn 

fyrir tenginguna við skáldsöguna hjá Dunn og Morris, þar sem kvikmyndir byggjast á 

því að ná fram heild líkt og skáldsögurnar og einnig njóta þær álíka vinsælda í 

samtímanum og skáldsögurnar. Reyndar eru tengslin hjá Dunn og Morris mun 

augljósari og því tengingin sterkari, en nafnið smásagnasveigur hefur það fram yfir 

þeirra tillögu að það vísar til bæði nútíðar og fortíðar, heildstæðu kvikmyndarinnar og 

brotakenndar ljóðsins. 

Það sem virðist einkenna hvað helst deilurnar um nafngiftina eru annars vegar 

þau skyldleikatengsl sem hugtökin mynda við aðrar bókmenntagreinar og hins vegar 

hvort nafnið skírskoti til sjálfstæðis smásagnanna eða heildarinnar sem þær skapa. 

Tillaga Dunn og Morris dregur fram skyldleika við skáldsöguna og leggja þær mikið 

upp úr þessum tengslum og áherslunni á heild verksins á þeim forsendum að það muni 

auka sölugildi bókmenntagreinarinnar. Ingram og Reid vilja notast við „short-story 

cycle“ en orðið myndar skyldleika við ljóðið og „epic cycle“. Val Luschers er ekki 

svo óskylt vali Ingrams og Reids þar sem tengsl eru einnig við ljóðið, en þá vill 

Luscher heldur „sequence“ þar sem hann telur það lýsa betur því sem á sér stað innan 

bókmenntaformsins. 

Það hugtak sem notað er yfir formið í þessari ritgerð og jafnfram er lagt til að 

verði almennt tekið upp sem viðurkennt heiti innan bókasafnskerfisins, er 

smásagnasveigur. Höfundur orðsins er Hjalti Snær Ægisson en hans orð þykir hafa 

skarað fram úr af þeim hugmyndum sem fram hafa komið. Það er þýðing úr ensku á 

„sequence“ og „cycle“. Á vefbækur.is stendur „sequence“ fyrir:  

 

1. röð, rétt röð; samhangandi röð; samhengi; samfelld eða samtengd 

röð atriða. 2. syrpa, sería, röð. ... 5. samfelldur þáttur eða kafli í 

kvikmynd, samhangandi atriði sem ekki er rofið af innskoti o.þ.u.l. 6. (í 

tónlist) afleiðsla, endurtekning tónraðar í annarri tónhæð.
82
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Eins og sjá má af þessari þýðingu á orðinu þá er það ýmist notað til að lýsa röð 

atburða sem eru samhangandi eða endurtekningu á sama mynstri. Endurtekningin er 

mikilvæg í þessu sambandi þar sem smásögur innan smásagnasveigs innihalda 

gjarnan samskonar þema sem er endurtekið með smá breytingum. Dæmi um slík verk 

eru Aldingarðurinn eftir Ólaf Jóhann Ólafsson og Í allri sinni nekt eftir Rúnar Helga 

Vignisson. Verkin fjalla um eitt meginþema sem skoðað er út frá fjölmörgum 

sjónarhornum með það að markmiði að gefa sem skýrasta og fjölbreytilegasta mynd 

af umfjöllunarefninu. Orðið „cycle“ stendur að miklu leyti fyrir mjög svipaða 

merkingu en skapar tengsl við aðrar bókmenntagreinar en orðið „sequence“ gerir: 

  

1. hringsnúast, endurtakast; fara í hring. 1. hringur, umferð, lota: The 

seasons of the year — spring, summer, autumn, and winter — make a 

cycle. 2. flokkur (ljóða, sagna, leikrita o.þ.h.) : There is a cycle of stories 

about the adventures of King Arthur and his knights.
83

 

 

Þýðingar orðanna gefa bæði til kynna línulaga ferli, röð þátta, ljóða eða sagna 

auk þess sem endurtekningin er ríkjandi. 

Hjalti Snær dregur þýðingu sína á orðinu sveigur af hugtakinu sonettusveigur 

og notast með því við hugtak sem þegar er til innan bókmenntanna. Sonnettusveigur 

(e. the sonnet cycle, collection of sonnets) er lýrískur skáldskapur sem einkennist af 

ákveðnum bragarhætti sem upprunninn er á Sikiley á 14. öld. Þekkt ítölsk 

sonnettusveigsskáld sem talin eru hafa fullkomnað formið eru Dante Alighieri og 

Francesco Petrarca. Á 16. öld var sonnettusveigurinn mjög vinsæll í Englandi þar sem 

Shakespeare notaðist við sérstakt tilbrigði af forminu sem síðan hefur ávallt verið 

kennt við hann.
84

 Önnur skáld sem þekkt eru fyrir sonnettur sínar eru William 

Wordsworth, Elizabeth Barrett Browning og Rainer Maria Rilke. 

Sonnettusveigurinn inniheldur fjölda einstakra sonnetta sem tengjast í gegnum 

sameiginlegt efni, oftast tilhugalífið eða ástina, en einnig atburði, persónur, myndmál 

eða tón.
85

 Sonnettusveigurinn er þannig uppbyggður að hann má lesa bæði sem safn 

sonnetta, en einnig sem einstök ljóð. Sonnettusveigur virðist þannig vera náskyldur 

smásagnasveignum að forminu til, þó að smásagnasveigurinn sé kannski til í 

fjölbreyttari útfærslum.  
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Aðrar hugmyndir að nöfnum á formið eru smásagnaruna, smásagnasyrpa, 

smásagnasería, smásagnahringur og fleira í sama dúr. Öll eiga þau það sameiginlegt 

að vera á einhvern hátt bein þýðing á orðunum „sequence“ eða „cycle“. Nöfnin hafa 

sum sína kosti en önnur koma síður til greina og má þar nefna smásagnasería. Orðið 

sería virðist frekar vera notað þegar átt er við verk sem gefin eru út innan sömu 

ritraðar sem hefur ákveðið markmið í huga. Rauða serían er þar gott dæmi. Þar er um 

að ræða sjálfstæð verk sem gefin eru út undir sömu yfirskriftinni. Verkin eru eftir 

mismunandi höfunda og tengjast í raun ekkert nema í gegnum umfjöllunarefnið sem 

ávallt er það sama, þótt til séu seríur sem hafi nánari tengingar og má þar til að mynda 

nefna frímerkjasería. Sami listamaðurinn er þá gjarnan fenginn til að myndskreyta 

ákveðið þema, en einnig er oft leitað í smiðju margra listamanna með verkefnið. Það 

er því ekkert algilt að sami listamaðurinn standi að baki öllum verkunum innan 

seríunnar. Það sem hugtakið á bak við form smásagnasveigsins þarf aftur á móti að 

fanga, er að einn höfundur standi að baki öllu verkinu og að einingarnar sem verkið er 

myndað úr séu í senn sjálfstæðar og háðar hvor annarri. Orðið smásagnasveigur er þar 

með talið koma þessum boðum sem skýrast til notenda sinna og er tengingin við 

sonettusveiginn talin kostur í því sambandi, þar sem henni er ætlað að auðvelda 

skilning á hinu nýja hugtaki.   

 

Er verkið smásagnasveigur? 

Robert M. Luscher minnist í grein sinni á að þau atriði sem algengust eru við að 

tengja sögur innan sveigs saman, megi einnig nota sem hjálpartæki til að komast að 

því hvort verk sé smásagnasveigur eða ekki:  

 

Simple technical devices such as a title, a preface, an epigraph, or 

framing stories may be used; in addition, more organic unities such as 

common narrators, characters, images, locale, and themes may be 

present. Finally structural patterns involving counterpoint, 

juxtaposition, or a loose termporal sequence can bring the stories 

together.86 

  

Luscher nefnir hér mörg af þeim atriðum sem mikilvægt er fyrir lesandann að leita 

eftir sé hann að reyna að átta sig á því hvort að tiltekið verk sé smásagnasveigur. Þá er 
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gott að hafa í huga ákveðin atriði sem eru líklegri til að einkenna smásagnasveig en 

smásagnasafn eða skáldsögu.  

Dunn og Morris telja að best sé að byrja á því að skoða titil verksins til að 

finna svar við þessari spurningu.
87

 Titillinn getur reyndar verið villandi hvað þetta 

varðar. Smásagnasafn ber gjarnan sama titil og ein af sögunum í safninu. Talar Mann 

um að hér sé yfirleitt um öftustu eða fremstu söguna að ræða og endurspegli hún 

jafnan það sem rithöfundinum finnist vera besta eða þekktasta sagan í safninu.
88

 Slík 

smásagnasöfn hafa gjarnan undirtitilinn „og fleiri sögur“. Mann bendir á að slíkum 

undirtitlum fari sem betur fer fækkandi, enda lítið á þeim að græða,
89

 þar sem þeir 

gefi lítið upp hvort um tengsl sé að ræða. Reyndar er raunin sú að almennt myndi 

lesandinn halda að svo væri ekki, bæði vegna vísunar titilsins í eina söguna í safninu 

og vegna undirtitilsins „og fleiri sögur“. Dunn og Morris benda á að oft hafi slík verk 

reynst vera smásagnasveigar, þó að þau hafi ekki borið það með sér. Einnig hefur það 

komið fyrir að smásagnasöfn hafi verið túlkuð sem smásagnasveigar án þess að 

rithöfundurinn hafi ætlað þeim að vera það.
90

 Bók Ingimars Oddssonar Salernissögur 

fyrir lengra komna (2007) er dæmi um verk þar sem titillinn gefur að einhverju leyti 

misvísandi upplýsingar. Fyrir lesanda í leit að smásagnasveig er ekki ólíklegt að hann 

haldi að hér sé á ferðinni smásagnasveigur, þar sem sögurnar tengist allar 

salernisferðum eða salerni á einhvern hátt. Því er nú ekki svo farið, heldur er hér 

einfaldlega um að ræða safn smásagna, tiltölulega einfaldra sagna sem ætlaðar eru til 

að skemmta lesandanum á salerninu. Bókin er af þeim sökum götuð í efra vinstra 

horninu svo hægt sé að hengja hana upp í bandi við salernið. Eins og þetta dæmi sýnir 

þá getur verið erfitt að ráða af tittlinum einum saman hvort um smásagnasafn eða 

smásagnasveig sé að ræða.  

Sé titill verksins erlendur er ekki óalgengt að hann innihaldi orð eins og 

„stories“, „tales“ og „chronicles“, en einnig eru dæmi um „cycle of stories“.
91

 Hér á 

landi bera smásagnasveigar gjarnan undirtitilinn „smásögur“, eins og framan á verki 

Elínar Ebbu Gunnarsdóttur, Sumar sögur (1997), eða „sagnasafn“ líkt og með verk 

Jóns Kalmans Stefánssonar, Skurðir í rigningu (1996). Þá má finna undirtitillinn 

„sögur og útúrdúrar“ á verki hans Sumarljós og svo kemur nóttin (2005). Slíkir 
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undirtitlar bera það frekar með sér að hér sé ekki um smásagnasveig að ræða en hitt, 

en öll þessi verk eru þrátt fyrir það smásagnasveigar.  

Á einhverjum verkum má finna undirtitilinn „tengd atriði“, þar á meðal 

verkum Guðbergs Bergssonar, Ástir samlyndra hjóna (1967) og Hinsegin sögur 

(1984). Í verki Böðvars Guðmundssonar Sögur úr Síðunni (2007) er undirfyrirsögnin 

„þrettán myndir úr gleymsku“. Verk sem hafa slíka undirtitla innihalda í langflestum 

tilfellum smásögur sem tengjast innbyrðis.  

Þar sem formið er mjög ungt miðað við önnur bókmenntaform og hefur enn 

ekki náð að skapa sér almennan sess innan samfélagsins, líkt og smásagan hefur gert, 

kemur það ekki beint á óvart að rithöfundar skuli ennþá vera ragir við að skilgreina 

verk sín sem smásagnasveiga. Hér á landi er það svo að einhverjir rithöfundar hafa 

verið að notast við „tengd atriði“ um formið sem sýnir að ekkert viðurkennt fræðiheiti 

hefur fundist yfir það. Í Bandaríkjunum virðist heitið „short story cycle“ hafa 

vinninginn þó að þar sé einnig notast við „short story sequence“. Í bók sinni minnist 

Mann á hversu mikilvægt það sé fyrir rithöfunda að titillinn gefi til kynna hvers konar 

bókmenntagrein verkið tilheyri. Með því sé verið að skapa ákveðnar væntingar til 

verksins af hálfu lesandans.
92

 Að misnota slíkar væntingar rýrir bæði traust 

höfundarins og orðspor bókaútgáfunnar.  

Sé titill verksins óljós og engar upplýsingar gefnar í undirtitli um hvernig verk 

sé að ræða, geta fyrstu síður verksins oft hjálpað til. Innan smásagnasafna sem og 

smásagnasveiga innihalda verkin oft efnisyfirlit. Í efnisyfirliti smásagnasveigsins eru 

stundum gefnar vísbendingar á eftir kaflaheitunum um hvaða persónu kaflinn fjallar, 

ef nokkrar persónur eru í aðalhlutverki innan verksins. Gott dæmi um þetta er bók 

Amy Tan, Leikur hlæjandi láns (1989) þar sem tengsl persónanna koma fram í 

efnisyfirliti. Í einhverjum útgáfum af Winesburg, Ohio eftir Sherwood Anderson 

(1919) er kort af bænum Winesburg í stað efnisyfirlits . Kortið er vísbending til 

lesandans um að smásögurnar gerist allar í kringum sama bæinn. Aðrar útgáfur af 

verkinu innihalda aftur á móti efnisyfirlit, þar sem greint er frá því hvaða aðalpersónu 

kaflinn tilheyrir. Í útgáfunni frá 1956 er til dæmis að finna efnisyfirlit, svo ekki er 

ólíklegt að kortið sé seinni tíma viðbót útgefanda.         

Ef titillinn og fyrstu blaðsíður verksins láta lesandanum ekki í té neinar 

upplýsingar um bókarformið er hægt að skoða byggingu verksins. Dunn og Morris 

gera þær kröfur til formsins að smásögurnar innan þess séu sjálfstæðar (e. 
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autonomous) og til að styrkja enn frekar sjálfstæði sitt er æskilegast að hver þeirra 

beri sinn titil: „They are not individually identifiable, ... because the are not named.“
 93

 

Séu sögurnar aðeins númeraðar standa þær ekki sjálfstæðar gagnvart heild 

smásagnasveigsins heldur líta frekar út fyrir að vera kaflar í skáldsögu. Dunn og 

Morris telja að heilbrigðast sé að bregðast við þessum vanda á þennan hátt: „accept 

that all text-pieces need not be equally autonomous for a work to meet the genre 

criteria of the composite novel.“
94

 Þó að æskilegra sé að höfundurinn nefni hverja 

sögu innan smásagnasveigsins, þá er ekki hægt að útiloka hin verkin frá því að vera 

smásagnasveigar einungis á þessum grundvelli. Jón Kalmann Stefánsson hefur meðal 

annars sent frá sér smásagnasveigana, Skurðir í rigningu (1996) og Sumarljós og svo 

kemur nóttin (2005). Þau verk eru þannig upp byggð að þau skiptast í sjálfstæðar 

sögur sem hver ber sitt nafn. Sögurnar skiptast svo gjarnan í kafla sem eru númeraðir. 

Í verki Ólafs Jóhanns Ólafssonar, Aldingarðurinn (2006), eru smásögurnar nefndar 

eftir mánuðunum sem gerir það að verkum að hver saga hefur sinn fasta stað innan 

sveigsins. Þannig gefur höfundurinn skýra vísbendingu um að hann ætlist til að 

sögurnar séu lesnar í ákveðinni röð, þó svo að þær standi allar sjálfstæðar innan 

sveigsins. 

 Allt frá því að formið varð til með fyrstu þétt tengdu smásögunum hefur það 

innihaldið stutta texta og örsögur sem eiga erfitt með að standa einar án samhengis við 

aðrar sögur innan smásagnasveigsins. Líkt og með önnur bókmenntaform þá mun 

aldrei fara svo að verkin falli algjörlega að skilgreiningunum, enda tilgangur 

skilgreininga að vera leiðbeinandi fyrir gagnrýnendur og lesendur, en ekki heftandi 

fyrir sköpun rithöfunda. Sé það svo að flestar sögurnar standi sjálfstæðar innan 

smásagnasveigsins, hvort sem þær beri sértakt nafn eða aðeins númer, ætti ekkert að 

vera því til fyrirstöðu að verkið teljist smásagnasveigur.  

Þar sem hvorki titill né kaflaheiti geta skorið endanlega úr um það hvort um 

smásagnasveig sé að ræða, getur aðeins lestur á verkinu leitt það í ljós. Við lesturinn 

er mikilvægt að hafa í huga þær innri tengingar sem fjallað var um hér að ofan og 

Dunn og Morris benda einnig á: 

 

Thus some or all of a composite novel´s text-pieces may reveal repeated 

images or image clusters; possibly some recurring character, shared 

incidents, and/or generally common setting; probably one or more 
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common thematic concerns; perhaps a sustained and sustaining 

narrative voice.
95

  

 

Séu þessi atriði höfð í huga við lesturinn ætti fljótlega að koma í ljós hvort verkið sé 

smásagnasveigur eða smásagnasafn. Breytingar og endurröðun á smásögum innan 

smásagnasveigs hafa mismunandi mikil áhrif eftir því hvernig smásagnasveigurinn er 

uppbyggður. Í einhverjum tilfellum mundi endurröðun á smásögunum jafngilda nýju 

og allt öðru verki, en aðrir smásagnasveigar eru hins vegar þannig uppbyggðir að 

endurröðun smásagnanna hefði lítil sem engin áhrif.    

Í framhaldi af þessari umræðu vaknar sú spurning hversu þétt skrifaðir 

smásagnasveigar þurfi að vera og hvort röð smásagnanna innan þeirra skipti yfir 

höfuð máli. Dunn og Morris tala um að þetta sé mjög breytilegt eftir verkum. „In most 

composite novels ... the sequence of textpieces – at least some pieces if not all – is 

important, and in others the sequence permits no alteration whatsoever.“
96

 Sum verk 

standa þannig nær smásagnasafninu í þeim skilningi að ekki skiptir máli í hvaða röð 

smásögurnar eru lesnar, hvað merkingu þeirra snertir. Aðrir smásagnasveigar standa 

aftur á móti nær skáldsögunni og hafa þétta uppbyggingu sem merkingin er að hluta 

til bundin í. Dæmi um smásagnasveig sem þannig er uppbyggður má nefna verk 

James Joyces, Í Dyflinni (1914). Eins og áður hefur verið minnst á hefur verkið 

ákveðna byggingu sem fléttast inn í merkingu sveigsins og hefur þar með áhrif á 

heildar útkomu hans.    

 

Möguleikar smásagnasveigsins 

Þegar nýtt bókmenntaform er skoðað er eðlilegt að velta fyrir sér hvað það hefur fram 

að færa sem önnur form hafa ekki nú þegar. Það sem gerir smásagnasveiginn ólíkan 

öðrum bókmenntaformum eru m.a. kröfurnar sem gerðar eru til bókmenntalæsis 

lesandans. Smásagnasveigurinn krefst virks lesanda, sem er tilbúinn til að taka þátt í 

að skapa merkingu innan textans. Formið krefst þess að lesandinn hafi fyrir því að 

finna þau atriði er skapi merkingu og setja þau saman í eina merkingarbæra heild.
97

 

Sögur sem reyna á bókmenntalæsi á þennan hátt gefa lesandanum tækifæri til að 

þjálfa upp þessa hæfileika sína. Þá reyna slíkar sögur einnig á hæfileika lesandans til 

hins ýtrasta, ætli hann sér að skilja heild smásagnasveigsins til hlítar: „Readers of 
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story sequences need to exercise their “pattern-making faculties” very actively, within 

and across the boundaries of individual story closure. The reward is a perception of a 

“dynamic sequential unity” far richer than any one story can provide.
98

 Verðlaunin 

sem lesandinn uppsker við að afhjúpa heild svo flókins texta, er ánægjan sem hann 

hlýtur af því að hafa leyst flókið verkefni og þar með sýnt fram á hæfileika sína í 

bókmenntalæsi.
99

 Að sumu leyti má því líkja lestri slíks verks við lausn á erfiðri gátu. 

Það sem verkið hefur þó umfram gátuna er að smásögurnar innan hennar geta verið 

skemmtilegur lestur, þó svo að lesandinn sé ekki með mikla þjálfun í bókmenntalæsi 

og komi þar með ekki auga á allar tengingarnar. Fyrir hann er það samt ákveðið afrek, 

hversu fá atriði sem hann uppgötvar, en gátan skilur hins vegar lítið eftir sig ef lausnin 

finnst ekki.  

Í grein Roberts M. Luscher „The Short Story Sequence: An Open Book“ hefur 

Luscher eftir Philip Stevick, að bókmenntalæsi, það að gera sér grein fyrir því sem er 

að gerast innan verksins án þess að það sé sagt beint við lesanda, sé fólki almennt í 

blóð borið.
100

 Að lesendur geri almennt ráð fyrir því að eitthvað sé dulið undir 

yfirborði textans sem þeim sé ætlað að koma auga á, eða þá að sögur sem eru hlið við 

hlið innan bókar hljóti að tengjast með einhverjum hætti. Svo sterk er þessi innbyggða 

viðleitni fólks, samkvæmt Luscher, að það skapar oft heild eða tekur inn atriði sem 

höfundurinn hafði ekki meðvitað ætlað lesandanum að vinna með innan verksins.
101

 Á 

þennan hátt hafa orðið til smásagnasveigar úr smásagnasöfnum. Bókmenntafræðingar 

hafa þá við greiningu á safninu komið auga á sameiginlega þætti, innan allra 

smásagnanna sem höfundurinn hefur ómeðvitað léð sögunum. Þannig varð 

smásagnasveiguirnn Nine Stories (1953) eftir J.D. Salinger til. Hversu mikil þörfin til 

að finna tengingar er hjá lesendum, sést best á því hve erfitt þeir eiga með að horfast í 

augu við það að verkið skorti algjörlega heild. Þótt sú verði niðurstaðan eftir lestur, 

eru lesendurnir jafnan samfærðir um að þeim hljóti að hafa sést yfir eitthvað, frekar en 

að þeir viðurkenni að heildarsvip hafi einfaldlega vantað.
102

 

Eins og rætt hefur verið um, þá stendur smásagnasveigurinn mitt á milli 

skáldsögunnar og smásagnasafnsins. Uppbygging formanna er að sumu leyti lík en að 

öðru leyti ólík. Smásagnasveigurinn á það sameiginlegt með skáldsögunni að bæði 

formin mynda merkingarbæra heild, en einingarnar sem þær eru skapað úr eru ólíkar. 
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Væntingarnar sem lesandinn gerir til smásagnasveigsins eru því aðrar en þær sem 

hann gerir til skáldsögunnar.
103

 Það sem lesandinn væntir af smásögunni er einföld 

nokkuð þétt bygging þar sem áherslan er á eitt meginatriði. Heildin sem smásögurnar 

mynda síðan innan smásagnasveigsins er aftur á móti í andstöðu við þétta og einfalda 

byggingu smásögunnar. Heildin sem smásögurnar innan sveigsins mynda skapast af 

innri tengingunum sem líkja má við fjölmarga þræði skáldsögunnar. Þræðirnir vísa 

gjarnan til allra átta, en þó er jafnan eitt eða fleiri atriði sem sameinar þá. Lesandans 

er að uppgötva þessa sameiginlegu heild og túlka út frá henni hina ólíku þræði 

smásagnasveigsins. Í grein sinni minnist Luscher á kosti slíkra verka sem ekki eru 

með eins þétta uppbyggingu og smásögurnar hafa oftast. Í slíkum sögum er 

hugmyndunum gjarnan varpað fram í ákveðnu samhengi, en lesandanum síðan látið 

það eftir að taka afstöðu: „In a short story sequence ... there is more room for 

subjective interpretation and active participation; the reader´s task thus becomes 

simultaneously more difficult and more rewarding.“
104

 

Smásagnasveigurinn sem form eykur ekki bara framboð tegunda af skálduðum 

prósa, heldur gefur einnig rithöfundum val um fleiri leiðir til að koma hugmyndum 

sínum á framfæri. Í grein sinni fjallar Luscher um mikilvægi formsins fyrir 

rithöfundinn. Að það gefi honum tækifæri til að spreyta sig á þeirri gerð sagna sem 

reyni á bókmenntalæsi lesandans, þar sem markmiðið sé að láta sem minnst af 

upplýsingum í té.
105

 Stefnur Tsjekhovs og Poes ganga báðar út á að leyna 

upplýsingum fyrir lesandanum, en á mismunandi hátt. Hjá Tsjekhov felst það í að 

gefa eins lítið af upplýsingum og höfundurinn kemst upp með, en lofa heldur 

lesandanum að glíma við að fylla í eyðurnar. Að skapa sjálfur það sem á skortir í 

augnabliksmyndir þær sem einkenndu sögur Tsjekhovs hvað mest. Endalok sagnanna 

skildi hann jafnan eftir opin svo lesandinn gæti haldið áfram að velta fyrir sér hvernig 

persónunum hefði reitt af. Hjá Poe var hlutunum öðruvísi háttað þar sem sögurnar 

tóku jafnan mið af endinum. Markmiðið er að uppljóstra um einhvern dulinn atburð í 

lok sögunnar sem breytir sýn lesandans á hana alla. Að þessu leyti má segja að verk 

Poes og annarra sem fylgdu honum hafi verið svolítið í ætt við leynilögreglusögur.  

Í formála að þýðingu sinni á smásögum eftir William Faulkner frá 1956, 

varpar Kristján Karlsson fram þeirri spurningu af hverju Faulkner hafi frekar valið að 

skrifa margar litlar tengdar smásögur um Yoknapatawpha-hérað, í staðinn fyrir stóra 
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nokkurra binda ættarsögu um sama efni. Svar Kristjáns er lýsandi fyrir þá möguleika 

sem smásagnasveigsformið býr yfir: „Sögurnar verða með þessu móti eins og 

sjónaukar, sem komið er fyrir á mörgum hæðum, til að grandskoða sama hverfi úr 

fleiri sjónarhornum er nýtast í einni sögu.“
106

 Í þessum orðum Kristjáns má greina 

ástæðuna fyrir því af hverju svo margir rithöfundar hafa ákveðið að velja form 

smásagnasveigsins fram yfir skáldsöguna. Form smásagnasveigsins bindur ekki 

höfundinn við eina persónu eða einn sögumann til að upplifa söguna í gegnum. 

Smásagnasveigurinn veitir honum aukið svigrúm umfram aðrar greinar til að fjalla um 

efnið út frá hinum ýmsu þáttum, en bindur hann ekki við eitt sjónarhorn. Formið veitir 

þannig frelsi til að sýna lesandanum efnið á mjög margbreytilegan hátt en býr um leið 

yfir hnitmiðun smásögunnar. 

 

Ný bókmenntagrein 
 

Smásagnasveigurinn er nýleg bókmenntagrein sem enn hefur ekki hlotið viðurkennt 

íslenskt heiti, þó svo að nokkur fjöldi slíkra verka hafi nú þegar verið gefinn út. Er 

von til þess að sú samantekt sem hér hefur farið fram, bæti nokkuð úr þeirri þögn sem 

ríkt hefur um formið og stuðli jafnvel að örlitlu hvísli meðal íslenskra fræðimanna. 

Einnig að umræða þessi muni verða til þess að bókasafnsfræðingar taki greininni 

opnum örmum og bjóði henni aðgang að bókasafnskerfinu.  

Smásagan og smásagnasveigurinn eru nátengd og samtvinnuð form sem ennþá 

eiga eftir að hljóta náð fyrir augum efri stétta samfélagsins. Þó að greinarnar láti lítið 

yfir sér, eiga þær marga þekkta forvera meðal þeirra verka sem nú teljast til 

hefðarveldisins. Hugmyndin sem liggur að baki smásagnasveignum er aldagömul, 

rakin allt aftur til þess er kveðskapur var enn í munnlegri geymd. Ef litið er til 

bókmennta heimsins má allsstaðar finna söfn sagna þar sem sögurnar eru tengdar á 

einhvern hátt. Hvort sem það er í gegnum eina volduga og mikla hetju eða með 

frásögn sem myndar ramma utan um ótengd verk. Slík verk héldu áfram að þróast og 

mynduðu á þróunarbraut sinni tegundir eins og rammafrásagnir, þorpssögusafnið og 

bútasögusafnið. Er bútasögusafnið sú greinanna sem ennþá er ritað innan, en hinar 

tvær hafa að mestu leyti runnið saman við smásagnasveiginn.    

Það form sem hér hefur verið lögð mest áhersla á er núverandi form 

smásagnasveigsins. Telja margir að formið hafi náð hæstu hæðum árið 1919 með 
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verki Sherwoods Anderson, en fjölda margir aðrir minna og meira þekktir höfundar 

hafa skrifað innan formsins með góðum árangri. Líkt og umræðan hefur gefið til 

kynna þá er smásagnasveigurinn sem bókmenntagrein mjög ung og á því eflaust eftir 

að taka einhverjum breytingum í framtíðinni, þó svo að helstu breytingarnar hafi 

örugglega átt sér stað á svipuðum tíma og hjá smásögunni, á fyrstu áratugum 

tuttugustu aldarinnar. Smásagnasveigurinn hlýtur þó ekki skilgreiningu né 

viðurkenningu frá fræðasamfélaginu fyrr en nokkrum áratugum seinna eða á áttunda 

áratug tuttugustu aldar. Þörfin fyrir skilgreiningu var þá orðin veruleg og er skýrasta 

dæmi þess að finna í deilum bókmenntagagnrýnenda fyrir þennan tíma. Áttu þeir 

mjög erfitt með að koma sér saman um hvort þau verk sem við nú tölum um sem 

smásagnasveiga ættu að tilheyra smásagnasöfnunum eða skáldsögunum. 

Smásagnasveigurinn stendur mitt á milli þessara bókmenntagreina og er myndaður af 

eiginleikum frá þeim báðum. Þannig er smásagnasveigurinn í raun smásagnasafn sem 

býr yfir heild skáldsögunnar. 

Tiltöluleg sátt virðist ríkja meðal fræðimanna um hvernig ber að skilgreina 

formið. Það sem þeir eiga aftur á móti erfiðara með að komast að samkomulagi um, er 

hvaða hugtak henti forminu best. Þá virðist hugtakið „short story cycle“ vera nokkuð 

mikið notað, en einnig nöfnin „short story sequence“ og „composite novel“. Vandinn 

við hugtakið virðist þá helst felast í því að fræðimenn hafa ólíka skoðun á því hvort 

vegi þyngra innan greinarinnar, hin staka saga eða heildin sem innri tengingarnar milli 

sagnanna mynda. Þá hefur nafngiftin einnig stjórnast af tengslunum við önnur 

bókmenntaform og halda sumir því fram að betra sé að tengja greinina við 

skáldsöguna þar sem hún er vinsælli, en vilja síður minna á rætur formsins. Íslenska 

heitið sem hér hefur verið notað varð fyrir valinu af því að orðið sveigur hefur áður 

verið notað sem hluti af titli á bókmenntagrein, nánar tiltekið sonnettusveigur. Þar 

stendur orðið sveigur fyrir sömu merkingu og hann gerir innan hugtaksins 

smásagnasveigur. Þykir það kostur við nafnið þar sem notendur geta þá frekar getið 

sér til um merkingu þess. Auk þessa myndar orðið sveigur tengingu við ljóðið sem 

þykir jákvætt, þó að ekki sé það rætt hér.  

Eins og dæmin sem minnst er á í verkinu gefa til kynna, þá er til þó nokkuð af 

íslenskum skáldverkum sem teljast til smásagnsveiga, en aðeins var minnst á lítið brot 

af þeim hér. Þau standa mitt á milli skáldsögunnar og smásögunnar, en eru hvorugt. 

Þau eru smásagnasveigar. 


