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Ágrip 
 

Í þessari ritgerð verður gerð tilraun um fagurfræði forvitninnar í Rökkurbýsnum Sjóns. 

Gerð verður grein fyrir þeim súrrealísku atriðum sem fram koma í skáldsögunni með því 

að reifa hugtök um fegurðina frá tímum Platons til súrrealismans. Með hliðsjón af þessum 

kenningum verða vitranir Jónasar lærða skoðaðar sem reynsla af fegurðinni, með hliðsjón 

af því sem Slavoj Žižek kallar „hliðrunarsýnina“.  

  



 

 2 
 
 

Abstract 
 
This thesis will explore the aesthetics of curiosity in Sjón’s novel, From the Mouth of the 

Whale. The author of this thesis will analyse the surrealist elements in the novel by 

retracing concepts of beauty from Plato’s theories to manifestations of beauty as they 

appear in the novel. With such perspectives at hand, the epiphanies of the protagonist, 

Jónas the Learned, will be analysed as an experience of beauty through Slavoj Žižek’s 

theories on what he calls “the parallax view”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 
 
 

Efnisyfirlit 

 
1 Inngangur .................................................................................................................. 5 

2 Rökkurbýsnir og endurreisn forvitninnar ................................................................. 8 

3 Dulræn ummerki fegurðar á jaðri heimsins ............................................................ 12 

3.1 Platonismi: Grikkland ..................................................................................... 12 

3.2 Rómantík: Þýskaland og Bretland .................................................................. 14 

3.3 Súrrealismi: Frakkland ................................................................................... 16 

4 Hliðrunarsýn ........................................................................................................... 19 

4.1 Fyrsta vitrun .................................................................................................... 21 

4.2 Önnur vitrun ................................................................................................... 23 

4.3 Þriðja vitrun .................................................................................................... 27 

5 Alpha og omega – eða lokaorð ............................................................................... 30 

Heimildaskrá ................................................................................................................... 32 

Myndir ............................................................................................................................ 36 

 

  



 

 4 
 
 

Myndaskrá 
Mynd 1. Belvedere búkurinn ........................................................................................... 36 

Mynd 2. Der Wanderer über dem Nebelmeer. ................................................................ 37 

 

  



 

 5 
 
 

1 Inngangur  
Maður í jakkafötum með kringlótt gleraugu og yfirvaraskegg: er þetta ekki nokkuð góð 

lýsing á einum mikilvægasta rithöfundi nútímans, honum James Augustine Aloysius 

Joyce, sem setti ævarandi mark sitt á módernismann með innrás vitundarflæðis í 

hugarfylgsnunum? Jú, við getum sagt það. En þessi mynd af manni vísar okkur á aðra 

keimlíka fígúru sem gengur inn á ritvöll nýtstefnunnar í bókmenntum á Íslandi. Þegar 

sjónum er beint að þessum manni kemur í ljós að hann er rithöfundur af svipuðum toga 

og James Joyce, enda öðrum þræði arfþegi þess síðarnefnda. Honum hefur líka verið líkt 

við höfunda á borð við Kafka og Búlgakof,1 og jafnvel Joyce sjálfan.2 Segja má að 

umræddur Sigurjón Birgir Sigurðsson – eða Sjón, eins og  hann nefnir sig – sé í 

fararbroddi stefnu súrrealismans á Íslandi. Ljóðin hans og sögur eru absúrd völundarhús 

og ljóðræni ritstíllinn hans er dularfullur blekkingarleikur sem þrunginn er 

þjóðsagnaminnum, esoterískum tilvísunum, gjörningum og birtingarmyndum 

dulvitundarinnar.  

A.S. Byatt hefur haldið því fram að finna þurfi nýtt heiti til að geta greint  

„nútímafyrirbæri“ á borð við Sjón og tilraunir hans til að skapa „nýstárlegan samslátt hins 

forna og nýja“.3 Slík endursköpun er þó ekki ný af nálinni. Samkvæmt Ástráði 

Eysteinssyni felst viðleitni rómantískra höfunda á Íslandi í því að búa til „endurritanir“ á 

fornsögunum – ferli sem hann kallar „innri þýðingu“ – sem „endurmiðla sögunum á 

ákveðnum rómantískum forsendum,“4 og þessi arfur rómantíkur gæti verið það sem 

lesandi verður fyrir í verkum Sjóns. „Sögur úreldast ekki,“ segir hann í viðtali við Miðstöð 

íslenskra bókmennta.5 Í þessari vísun til „framhaldslífs“ hins forna í skáldskap og 

skáldskapar eilífðarinnar  má finna bergmál hins rómantíska anda. Í Athenäum-brotum 

sínum staðhæfir Novalis „síverðandi“ ástand rómantískrar ljóðlistar, að „aðeins hún  

get[i] líkt og hið epíska verk verið spegill heimsins í kring, orðið mynd eigin samtíðar“ 

og einnig að „það [sé] hennar eiginlega eðli, að hún er að verða að eilífu og aldrei orðin.“6 

 
1 Úlfhildur Dagsdóttir. Sjónsbók: Ævintýrið um höfundinn, súrrealisma og sýnir. Reykjavík: JPV útgáfa, 
2016, bls. 11.  
2 Sjá Ástráður Eysteinsson. „Sjóferðir, mýtur, sagnaspýtur“. Morgunblaðið. 15. nóvember 2005. 
3 A.S. Byatt. „A Magus of the North“. Tekið úr Úlfhildur Dagsdóttir, Sjónsbók, bls. 13. 
4 Sjá Ástráður Eysteinsson. Tvímæli. Reykjavík: Háskólaútgáfan 1996, bls. 231-232.  
5 Davíð K. Gestsson. „Sjón“. Miðstöð íslenskra bókmennta.  
6 August Wilhelm Schlegel og Friedrich Schlegel, Athenäum, (Band1-3, Berlín: Friedrich Vieweg d. Ä. 
1798 og Berlín: Heinrich Fröhlich 1799-1800), úrval, útg. Gerda Heinrich, Leipzich: Reclam 1984, 
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En hvernig tengist þá rómantísk ljóðlist módernískum fyrirbærum á borð við verk Sjóns?, 

gæti einhver spurt. Breski heimspekingurinn Simon Critchley leggur áherslu á að 

„einfeldni rómantíkurinnar liggi í þeirri fullvissu að kreppa samtímans verði leyst í 

gegnum listaformið...þar sem skáldsagan verður að hinu fullkomna rómantíska 

ljóðformi.“7 Birna Bjarnadóttir útskýrir að „tilgáta hans [Critchley] er sú að tími 

rómantíkurinnar heyri ekki fortíðinni til, að samtíminn tilheyri enn rýminu sem 

rómantíkin skóp og skildi eftir sig, að reynslan af rómantíkinni sé – að vissu marki – 

reynsla sem nútímafólk tekur enn þátt í.“8 Þegar spáð er í eina af dularfyllstu bókum 

Sjóns, Rökkurbýsnir, virðist höfundur bókarinnar vera meðvitaður um þann eiginleika 

skáldskaparlistar nútímans sem snýr að arfi rómantískra hugsuða og sé sjálfur þátttakandi 

í sköpun hans. 

Bókin Rökkurbýsnir hefst með beinni tilvitnun í rómantíska skáldið Novalis: „Fyrr 

en varði sýndist honum stjörnurnar vera manneskjur, sýndist manneskjurnar vera stjörnur, 

steinarnir vera dýr, skýin vera reikistjörnur“ (4).9 Hér má koma auga á hvort tveggja þau 

módernísku skynrænu einkenni sem Karl Heinz Bohrer kallar skjótleika (þ. Plötzlichkeit; 

e. suddenness)10 og skammleika (e. temporality).11 Þessi einkenni tengir Bohrer við 

módernískan skáldskap höfunda á borð við Joyce, Woolf og Proust og þá ekki síst það 

mikilvæga Joyceska hugtak hugljómun (e. epiphany). Einnig má greina súrrealísk 

einkenni þar sem hlutir „sýnast“ vera eitthvað annað en þeir eru; kynleg margræðni ríkir 

í samlíkingum mynda og raunsæi ummyndast í tvístraða brotamynd. Ein hugmynd verður 

að annarri og tengingin milli þeirra hverfur í sífelldu vitundarflæðinu. Með hliðsjón af 

þessum hugmyndum, má sjá hvernig forvitni aðalpersónu Rökkurbýsna, Jónasar lærða 

Pálmasonar, verður sýnileg í vitundarflæði frásagnarinnar, og hvernig forvitni hans geti 

jafnframt kallast súrrealísk í eðli sínu.  

 
„Fragmente“, I. bindi, annar hluti, bls. 75-76.  Þýðingin er eftir Birnu Bjarnadóttur. Holdið hemur 
andann. Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2003, bls. 57. 
7 „The naïveté of romanticism is the conviction that the crisis of the modern world can be addressed in the 
form of art. More specifically, the crisis can be addressed through poetry, broadly conceived, where the 
novel would be the ideal romantic poetic form.“ Simon Critchley. Very Little...Almost Nothing. Death, 
Philosophy, Literature. London: Routledge, 1997, bls. 86. 
8 Holdið hemur andann, bls. 58. Sjá einning Critchley, bls. 97. 
9 Allar tilvísanir eru teknar úr Rökkurbýsnum. Reykjavík: Bjartur, 2009.  
10 Karl Heinz Bohrer. Suddenness: on the Moment of Aesthetic Appearance. New York: Columbia 
University Press, 1994. 
11 Bohrer. „Instants of Diminishing Representation: The Problem of Temporal Modalities“. The Moment, 
2017, bls. 113-34. 
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Í þessari ritgerð verður gerð tilraun um fagurfræði forvitninnar í Rökkurbýsnum 

Sjóns. Fyrir utan áðurnefndar pælingar um þátt súrrealismans – og þar af birtingarmyndir 

fegurðarforma – verður sjónum jafnframt beint að birtingarmyndum hugljómunar Jónasar 

lærða með því að hafa kenningar Slavojs Zizeks um „hliðrunarsýnina“ (e. parallax view) 

til hliðsjónar. Reynsla Jónasar lærða af forvitninni gerir það að verkum að hægt er að líta 

á hann sem miðpunkt hliðrunarsýnarinnar. Það er hann sem skynjar mismunandi form 

hins fagra sem veita honum það sem kalla má veraldlega alvisku. 
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2 Rökkurbýsnir og endurreisn forvitninnar 
 

Rökkurbýsnir er bók sem vekur mikla furðu. Í henni má skynja þá undrunartilfinningu 

sem skýtur upp kollinum með stórfenglegum krafti í samslætti vísinda, hjátrúar og 

ímyndunarafls. Í þessu undraverða samhengi sögunnar má greina einkenni töfraraunsæis, 

einnig með hliðsjón af þeirri túlkun sem Sigríður Albertsdóttir hefur haldið fram: „að forn 

trúarbrögð og þjóðsagnir setji mark sitt á textann og að í honum birtist löngun til að 

viðhalda tryggð við fortíðina.“12 Í raun getum við sagt að þessi bók sé um „rökkurbýsnir 

siðbótarinnar“, eins og Jónas lærði sjálfur kynnir titil þessarar bókar (17). Þessi skynjun 

á undrunartilfinningu endurspeglar „veröld verksins“ sem er „samtímis full af ógn og 

undrum, heimsmyndin er ógnvænleg í óskiljanleik sínum, sjálfum rökkurbýsnum,“ skrifar 

Úlfhildur Dagsdóttir.13 Hún lýsir einnig þessari bók sem „hringlaga völundarhúsi“ þar 

sem „lesandi fikrar sig eftir flækjustigum“14 og segja má að þessi flækjustig leiði 

lesandann inn í hinn undarlega heim 16. aldar.   

Í Rökkurbýsnum fá lesendur tækifæri til að nálgast heim endurreisnarinnar í 

einskonar leiftursýn. Viðar Hreinsson merkir áframhaldandi áhrif  hugmynda Platons í 

hugmyndakerfi þessa tímabils þar sem „samhengi tilverunnar“ spilar enn stórt hlutverk.15 

Franski hugsuðurinn Michel Foucault setti fram kenningar um heimsmynd 

endurreisnarinnar í bók sinni Les mots et les choses þar sem hann greinir nokkur atriði í 

þessu hugmyndakerfi. Hugmyndaheimur endurreisnarinnar byggði á því sjónarmiði að 

um „tengslanet allra hluta“16 væri að ræða og samkvæmt Foucault var alheimurinn 

„samanbrotinn inni í sjálfum sér: jörðin bergmálaði himininn og andlit sáu eigin 

spegilmyndir í stjörnunum, jurtir héldu í stilkum sínum leyndardóma sem gögnuðust 

manninum.“17 

En þrátt fyrir tengslin milli allra efnislegra hluta er hugmyndaheimurinn sjálfur 

brotinn upp af rökkurbýsnum siðbótarinnar eins og Sjón útskýrir: „Við siðaskiptin var 

fólk á augabragði svipt heimsmynd sinni. Sýn þess á tilveruna og hugmyndir þess um 

 
12 Sigríður Albertsdóttir. Töfraraunsæi í íslenskum samtímaskáldsögum“. Tímarit Máls og menningar, 
2000, bls. 84. 
13 Sjónsbók, bls. 356. 
14 Sama, bls. 341. Sjá einnig bls. 350. 
15 Viðar Hreinsson. Jón lærði og náttúrur náttúrunnar. Reykjavík: Lesstofan, 2016, bls. 123. 
16 Sjá Úlfhildur Dagsdóttir, bls. 346. 
17 Michel Foucault. The Order of Things. An archaeology of the human sciences. London: Routledge. 
2005, bls. 19. Íslenska þýðingin er eftir Úlfhildi í Sjónsbók, bls. 346. 
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hvað heldur henni saman, úr hverju hún er búin til, voru bannfærðar.“18 Þá er rétt hjá 

Úlfhildi að lýsa Rökkurbýsnum sem „kreppubók“ sem sýnir „hugmyndakreppu 

endurreisnarinnar“.19 Þegar ríkjandi heimsmynd er steypt af stóli er einsog sprungur 

myndist hvarvetna í hugarfylgsnunum. Fyrir vikið streymir ímyndunaraflið svo að segja 

óhindrað fram úr bælingunni og boðar þátt undirmeðvitundarinnar sem og „myrka 

fígúru“20 hennar. Rökkurbýsnir umkringja söguna og skapa í senn ógnarlega furðu og 

töfra. 

Sagan Rökkurbýsnir líkist alfræðiriti dýrategunda og gróðurs og þar með birtist 

aftur samband vísinda og hrifningar í hinu furðulega. Hér kemur hugtakið curieux eða 

„furðusafnari“ að gagni, en „CURIEUX er einnig það nafn sem gefið er manni sem safnað 

hefur saman fágætustu og furðulegustu hlutum í heimi lista og náttúru. Maður segir til að 

mynda að hér sé á ferð curieux [furðusafnari] bóka, mynta, leturgrafta, málverka, blóma, 

skelja, forngripa og náttúrulegra hluta.“21 Jónas er sannkallaður furðusafnari; í skrifum 

hans í Rökkurbýsnum finna lesendur ýmiskonar dýr, plöntur og steina sem bera sérstaka 

og undarlega eiginleika þar sem ekki er mögulegt að aðgreina það vísindalega frá hinu 

furðulega. Það er vegna þess að forvitnilegar forsendur knýja áfram vísindalega leit að 

veraldlegri  þekkingu á hinu myrka umhverfi sem rökkurbýsnir hafa varpað skugga sínum 

á.  

Í bók sinni um Jón lærða fjallar Viðar Hreinsson um tíma Jóns og 

endurreisnarinnar og hvernig undrunin var „lykiltilfinning gagnvart uppgötvunum nýrra 

fyrirbæra og nýrra birtingarmynda veruleikans.“22 Segja má að þetta sé þema sem og 

undirliggjandi stemning Rökkurbýsna, einhver fagurfræði forvitninnar sem getur talist 

vera hugmyndaleg leit að vitneskju.  Lesendur verða fyrir framandi og forvitnilegri veröld 

sem og verum hennar sem virðast vera einskonar sprotar vísinda þessa tíma. Úlfhildur 

líkir Rökkurbýsnum við safn.23 Því má jafnframt bæta við að bókin sé það sem Viðar 

 
18 Sjón, í viðtalinu við Miðstöð íslenskra bókmennta. 
19 Sjónsbók,bls. 94. 
20 Hér vitna ég til ljóðabókar Sjóns er út komu 1998, Myrkar fígúrur. Reykjavík: Mál og menning. 
21 „CURIEUX is also the name given to a person who has brought together the rarest, most beautiful and 
unusual objects to be found in the realm of both art and nature. One says, for example, it‘s a curieux of 
books, coins, engravings, paintings flowers, shells, antiquities, and natural objects.“ Mín þýðing. 
Dictionnaire universel. 1690. Úr Bettina Diaz og Thomas Nutz. „Collections Curieuses: The Aesthetics 
of Curiosity and Elite Lifestyle in Eighteenth-Century Paris“. Eighteenth-Century Life, 2005, bls. 44.  
22 Náttúrur náttúrunnar,bls. 447. 
23 Sjónsbók, bls. 350. 
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kallar „furðukames“ eða „söfnun kynlegra gripa“,24 sérstök tegund af safni sem á þessum 

tíma var algengt. Sem náttúrufræðingur er aðalpersónan Jónas lærði persónugervingur 

þessarar forvitni. Um það vitna ævintýri hans með bezóar viskusteininum (20), söfnun 

hans á hrafnshausum (43), draugakveðjan (77-84) og ekki síst upplifun hans í Museum 

Wormanium í Danmörku þar sem kemur í ljós að einhyrningur reyndist vera náhvalur 

(115-119).    

Af þessu má sjá að forvitni gegnir stóru hlutverki í Rökkurbýsnum, eins og 

Úlfhildur útskýrir: „samhengið var í raun falið og dulið og til að leysa úr leyndarmálum 

þurfti merki, ósýnileg tákn og kunnáttu til að lesa úr þeim.“25 Vínsindaleg viðleitni 

Jónasar lærða varpar ljósi á nokkur fyrirbæri þessarar þokufullu veraldar. Því dýpra sem 

kafað er í þetta undraland, því „fantastískri“ verða þau fyrirbæri sem Jónas finnur. Það er 

vegna þess að leyndardómsfull fyrirbæri fela sig í hverjum krók og kima. Forvitni og 

undrun mynda því ákveðinn tón í Rökkurbýsnum samhliða töfrandi stemningu sögunnar.  

Samkvæmt Lorraine Daston og Katharine Park er undrun á tíma endurreisnarinnar 

„skilvitleg ástríða sem felst í því að vita og skynja. Að greina undrun var að greina brotin 

mörk og kollvarpaða  niðurskipan.“26 Sagan sem hér um ræðir sýnir einmitt brotin mörk 

í heimi Jónasar lærða þar sem „rökkurbýsnir hafa hrundið veröldinni af stoðunum ... Hún 

er gliðnuð á veggjamótum ... Henni hefur verið hvolft“ (193). 

Ef spáð er í þann göldrótta kraft sem einkennir töfraraunsæi bókarinnar, má þar 

greina í senn útlínur hinnar vísindalegu forvitni og persónu Jónasar lærða:   

 

...ekkert hefði Strandamaðurinn Jónas Pálmason gert af sér annað en að taka 
saman gamlan og meinlausan fróðleik, sem vissulega væri misgóður sem 
önnur mannanna verk og flest af honum farið úr tísku, en sjálfur væri karlinn 
ekki galdrahyski heldur forvitinn og starfsamur kunnáttumaður í listum 
hugar og handar, þó sjálfalinn væri hann í vísindunum. (133) 

 
Sé efnið skoðað frá þessu sjónarhorni, má sjá hvernig forvitniskenndin í sögunni er 

þrungin töfranáttúru. Með tilkomu rökkurbýsnanna eru þekkingunni settar skorður í 

birtingarmyndum ímyndunaraflsins. Einhyrningurinn er einmitt tákn fyrir „samslátt 

 
24 Náttúrur náttúrunnar, bls. 447. 
25 Sama, bls. 347. 
26 „wonder was a cognitive passion, as much about knowing as about feeling. To register wonder was to 
register a breached boundary, a classification subverted.“ Lorraine Daston og Katharine Park. Wonders 
and the Order of Nature. 1150-1750. New York: Zone Books, 1998, bls. 14. 
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raunsæis og innsýnar  inn í hugmyndaheim og stöðu vísinda þessa tíma.“27 Þegar tilvist 

einhyrningsins er afsönnuð, kemur í ljós að hann er aðeins náhvalur eða illhveli; 

náttúrulegt dýr, og reyndar ekkert annað en myndin sem goðsagnir draga upp af honum. 

Fegurðin sem og fagurfræði forvitninnar í Rökkurbýsnum endurspegla þennan 

hugmyndaheim og í bókinni er því að finna sambland – eða jafnvel „söfnun“ – 

fegurðarforma frá tíma Platons til súrrealismans. 

 

 

 

 

 

 

  

 
27 Sjónsbók, bls. 344. 
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3 Dulræn ummerki fegurðar á jaðri heimsins 

 
3.1 Platonismi: Grikkland 
 

Til að skilja betur þá undirliggjandi fagurfræði sem býr í skáldskap Rökkurbýsna og stýrir 

skynnæmi (e. aesthesis) Jónasar lærða er rétt að reifa hugmyndir um fegurð sem berast til 

Íslands frá öðrum jaðri vestrænnar menningar, hingað þar sem fegurðarskyn er oftar en 

ekki bundið ættjörðinni.28 Hugmyndir Platons um ídealisma, það að hlutir byggi á 

fyrirmyndum sem finnast „þar“ eða á hinu  ídealíska sviði, mynda eina af meginstoðum 

vestrænnar heimspeki, ekki síst í fagurfræði sem er undirflokkur hennar. Platon er þeirrar 

skoðunar að í sköpunarverki birtist efnisleg hlutgerving frummynda og að til séu þrjár 

algildar fyrirmyndir: hið sanna, hið góða og hið fagra.29 Listin í skilningi Platons er spegill 

náttúrunnar sem er sjálf „ófullkomið endurvarp af frummyndum hins ærði heims.“30 Sem 

eftirherma býr listin ekki yfir neinu gildi í sjálfri sér – þ.e.a.s. í ríki Platons. Fegurðin býr 

ekki í því sem horft er á heldur er hún skynjuð í hugarfylgsnunum.  

Í kjölfar nýplatonismans spyr Plótínos hins vegar hvort finna megi fegurðina í 

samsetningu hluta og hugmynda. Hann byggir á kenningum Platons og skrifar einnig að 

hlutir sæki til frummynda og að þeir séu eftirlíking þeirra en ekki „endursköpun“ þess 

sem er sýnilegt.31 En hann heldur áfram og veltir fyrir sér þeirri miðlun þar sem hin 

skynjaða fegurð sækir til hins vitsmunalega skilyrðis (e. Intellectual-Principle).32 Hér er 

um tengsl og miðlun fegurðarinnar að ræða: fegurðin býr í öllum hlutum í gegnum 

samband þeirra við hina efstu fegurð, hið vitsmunalega skilyrði. Hann segir ennfremur að 

efnislegur hlutur verður fagur með því að vera í sambandi við þá hugsun sem flæðir úr 

hinu himneska (e. the Divine).33 Einnig er hægt að skynja fegurð í gegnum samræmi og 

 
28 Sjá Guðbergur Bergsson.  „Hugmyndir um fegurð“. Tímarit máls og menningar 57, nr. 3. 1996. bls. 
111-121. Einnig Birna Bjarnadóttir. „Í guðlausu fjaðrafoki“. Tímarit máls og menningar, 59. árangur, 1. 
tölublað, 1998, bls. 40. 
29 Sjá hugmyndir Platons í Ríkinu. 3. útgáfa. Þýð. Eyjólfur Kjalar Emilsson o.fl. Reykjavík: Hið íslenska 
bókmenntafélag. 2009. 
30 Sjá Sveinn Yngvi Egilsson. Náttúra ljóðsins. Umhverfi íslenskra skálda. Reykjavík: Litlaprent ehf., 
2014, bls. 142. 
31 Plótínos. „On the Intellectual Beauty“. Úr The Critical Tradition. Classic Texts and Contemporary 
Trends. Ritstj. David H. Richter. New York: Bedford/ St. Martin’s, 2007, bls. 111. 
32 Sama, bls. 112. 
33 Plótínos. „On Beauty“. Úr Ennead I.6 í þýðingu Stephens MacKenna. Boston: Charles T. Brandford, 
1918.  2. hluti.  
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samsvörun, samkvæmt Plótínosi. Hans skoðun er sú að í hlutum þar sem fyrirmyndin (e. 

Ideal-Form) eigi sviðið, þá flokkar hún það sem skýtur upp kollinum úr fjölbreytni hluta 

og raðar þessari ringulreið saman svo úr verði samræmi. Fyrirmyndin veldur slíkri 

samræmi,34 og af þessari samsvörun sprettur fegurðin. Fegurðina er því að finna í 

samræmi sem felst í samanburði hluta; platonska kenningin um frummyndir er enn til 

staðar en hér er fegurðin sýnileg skynfærum í gegnum þessi tengsl hluta við fegurðina.  

Plótínos leggur einmitt áherslu á mikilvægi þeirra tengsla sem gera okkur kleift að 

skynja fegurðina, og gildir jafnt um samband manneskjunnar við skynjun á fegurð sem 

og hlutdeild hennar í henni. „Fegurðin verður til með þátttöku manns,“ fullyrðir hann.35 

Þátttakan sem vekur fegurðina er jafnframt sú reynsla sem lyftir sjáandanum í „efri 

fegurð“ (e. Beauty There). Það er hún sem felur í sér þau umskipti sem leiða til 

„fullkominnar sjálfsvitundar“ og sem tengja saman einstaklinginn og hina himnesku 

sýn.36 Þessa sameiningu er að finna í innra lífi  manneskjunnar, í vegferð hennar í því sem 

Plótínos kallar „háleitni“ („sublimity“) þar sem einstaklingurinn hættir að vera áhorfandi 

og verður það sem horft er á.37 Hér verður þó ekki fullyrt um þetta atriði í skrifum 

Plótínosar. Það sem skiptir máli er eftirfarandi viðhorf hans: „[Þ]að að verða að [hinu 

himneska] er að vera sannarlega í fegurðinni. Þar sem sjónin varðar hið ytra er engin sýn 

til nema í samsömun við viðfangið.“38 Og þetta viðhorf Plótínosar varðandi samspil 

áhorfanda og þess sem horft er á varð nokkrum öldum síðar viðfangsefni hugsuða 

rómantíkurinnar. Samkvæmt Jacques Ranciere var það Johann Joachim Winckelmann 

sem kynnti til sögunnar nýtt fegurðarviðmið. Í bók sinni Saga fornaldarlistarinnar 

(Geschichte der Kunst der Alterums, 1763) fjallar hann um takmörk Belvedere búksins 

(Belvedere Torso)i – þ.e. „skortinn á tjáningarhæfni“ og samræmi – með umfjöllun um 

líkama sem ekki er hægt að meta eftir viðmiðum klassisismans.39 Ranciere á við „þá 

kerfislægu upplausn sem felst í viðmiði listrænnar fullkomnunar.“40 Þar með endurritar 

Winckelmann skilninginn á fegurðinni og endurskapar merkingu hennar, að „fegurðin sé 

 
34 Sama. 
35 Sjá Birna Bjarnadóttir. „Í guðlausu fjaðrafoki“, bls. 35.  
36 „On the Intellectual Beauty“, bls. 117. 
37 Sama, bls. 118. 
38 „Still, we are told, one cannot be in beauty and yet fail to see it. The very contrary: to see the divine as 
something external is to be outside of it; to become it is to be most truly in beauty: since sight deals with 
the external, there can be no vision unless in the sense of identification with the object.“ Sama. 
39 Jacques Ranciere. Aisthesis. Scenes from the Aesthetic Regime of Art, þýð. Zakir Paul. London: Verso, 
2019, bls. 3-4. 
40 „...the structural breakdown of a paradigm of artistic perfection“. Sama, bls. 4. 
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skilgreind í gegnum margræðni og skort á tjáningarmætti.“41 Þetta viðhorf breytir þeirri 

skynjun á náttúrunni að hún, þessi „ábyrgðarmaður hins fagra“, felist ekki í samræmi 

heldur í linnulausri blöndun hluta.42 Þar með færist sjónarhornið á fegurðina úr þrískiptum 

hugsjónum Platons yfir í náttúruna sjálfa, og þetta sjónarhorn er tekið upp af rómantíkinni 

þar sem náttúrunni er gefinn skelfilegur máttur: hið háleita. 

 

3.2 Rómantík: Þýskaland og Bretland 
 

Eftir upplausn hinna ríkjandi viðmiða fegurðarinnar sem rætt hefur verið um hér að 

framan, hefst rómantíkin handa við að fullkomna sýn okkar á náttúruna. Sé fjallað um 

þessa tilraun rómantíkurinnnar má segja að málverk Caspars Davids Friedrich séu 

lýsandi. Í þeim má oftar en ekki finna manneskjur sem eru staðsettar í stórfenglegu ríki 

náttúrunnar og áherslan er lögð á hliðsetningu hvað varðar stærð mannverunnar 

andspænis óendanleika náttúrunnar. Verk Friedrichs Der Wanderer über dem Nebelmeer 

eða Ferðalangur í þokuhafiii er dæmigert í þessu samhengi. Í málverkinu má sjá mann í 

þungum þönkum sem horfir yfir svið náttúrunnar. Í þessu málverki gefur Friedrich 

áhorfanda tækifæri til að virða fyrir sér dulmagnaða náttúruna sem er sveipuð þokuslæðu, 

og sem vekur þar af leiðandi tilfinningu fyrir óendanleika náttúrunnar. Hin háleita sýn er 

því sú sem er mikilfengleg í eðli sínu og það er einmitt þessi mikilfengleiki sem vekur 

hina háleitu tilfinningu. Edmund Burke heldur því fram að í skynjun háleitrar sýnar eru 

augun heltekin af aragrúa punkta. Um leið og ljós endurspeglast úr viðfanginu í augun  

þurfa augun að vinna hratt úr þessari margslungnu sýn. Í kjölfarið myndast bæði spenna 

og togstreita í augunum sem „veldur sársauka og skapar því tilfinningu á hinu háleita.“43  

Það að maðurinn í málverki Friedrichs sé hugsi er sömuleiðis eftirtektarvert enda er þessi 

tilfinning sem Burke lýsir reynslan af hinu háleita eða súblíma:„það sem veldur því að 

vekja tilfinningar sársauka og hættu – þ.e.a.s. það sem er einhvern veginn skelfilegt...er 

 
41 „beauty is defined by indeterminacy and the absence of expressivity“. Sama, bls. 6.  
42 „nature, the guarantor of the beautiful, is to be found no longer in the proportion of parts, or the unity of 
expression of a character, but in the indifferent poetential of the whole that endlessly mixes elements 
together by leaving them perpetually at peace.“ Sama, bls. 9. 
43 Sama, bls. 124-125. 
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uppspretta hins súblíma.“44 En í reynslunni af hinu háleita vekur óendanleiki náttúrunnar 

jafnframt gleði, samkvæmt Burke.45  

Þessi „mótsagnakennda tilfinning“ 46 – eins og Jean-Francois Lyotard kallar 

umrædda  reynslu – birtir þá „margræðni“ („indeterminacy“) fegurðarinnar sem Ranciere 

lýsti í sambandi við rómantíkina. Lyotard heldur því fram að „það sé í kringum þetta 

hugtak [hið súblíma] þar sem klassískar fegurðarhugmyndir mættu örlögum sínum og 

runnu sitt skeið; með hinu súblíma tryggði fagurfræðin sér stöðu í listgagnrýni, og 

rómantíkin – eða með öðrum orðum nútíminn – sigraði.“47 Í sinni umfjöllun um hið 

súblíma gerir Barnett Newman tilraun til þess að gera lítið úr þessari fullyrðingu Burkes 

og segir lýsingu hans á hinu háleita verki vera „of súrrealíska“.48 Á hinn bóginn heldur 

Lyotard því fram að þessi gagnrýni sé um leið dómur yfir því hvernig súrrealisminn er 

háður rómantíkinni í nálgun sinni á margræðni fegurðarinnar.49  

Það að rómantíkin sé brennidepill í þessari umræðu styður þær hugmyndir 

Critchleys sem reifaðar voru hér að framan um arf rómantíkur í nútímabókmenntum. Það 

breytir því ekki að Newman setur fram byltingarkennda hugmynd. Hann endurstillir stöðu 

hins súblíma með því að hverfa aftur til endurreisnarmannsins Michaelangelo, sem að 

mati Newmans endurskapaði hið háleita með tilraun sinni til að „reisa dómkirkju úr 

manninum.“50 Þótt nútímalist kollvarpi klassískum hugmyndum um fegurðina þurfi hún 

engu að síður „arftaka við þetta háleita boð,“51 heldur Newman einnig fram. Vandinn snúi 

aftur á móti að þrá mannkyns eftir hinu háleita, sem í þessu tilfelli felst ekki lengur í 

úreltum mótífum heldur í nýjum sem eru frjáls undan þeim fyrri.52  

 
44 „Whatever is fitted in any sort to excite ideas of pain, and danger, that is to say, whatever is in sort 
terrible...is a source of the sublime.“ Edmund Burke. A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas 
of the Sublime and Beautiful. Ritstj. Adam Phillips. Oxford: Oxford University Press, 1990. bls. 36. 
45 „Infinity, though of another kind, causes much of our pleasure in agreeable, as well as of our delight in 
sublime images.“ Sama, bls. 70. 
46 „...this contradictory feeling – pleasure and pain, joy and anxiety, exaltation and depression“. Jean-
Francois Lyotard. „The Sublime and the Avant-Garde“. Paragraph (6), 1985, bls. 5. 
47 „It was around this name that the destiny of classical poetics was hazarded and lost; it is in this name 
that aesthetics asserted its critical rights over art, and that romanticism – in other words, modernity, 
triumphed.“ Sama, bls. 4. 
48 Sama. 
49 Sama. 
50 „...his plastic problem was neither the mediaeval one, to make a cathedral, nor the Greek one, to make a 
man like a god, but to make a cathedral out of man.“ Barnett Newman. „The Sublime is Now“. Tekið úr 
https://theoria.art-zoo.com/the-sublime-is-now-barnett-newman/.  
51 „an adequate substitute for a sublime message“. Sama. 
52 Sama. 
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Samkvæmt Lyotard gegnir eftirfarandi tilraun meginhlutverki í rómantíkinni: „það 

að láta vitnisburð hins lýsanlega koma fram í hinu ólýsanlega.“53 Hann heldur einnig fram 

því sjónarmiði að hið ólýsanlega búi í því sem er hér og nú. Og það er Bohrer sem kallar 

þessa framsetningu „augnablik án tilvísunar“ („instant without a reference“).54 Þannig má 

sjá hvernig  hugmyndir Newmans um hið súblíma, The Sublime is Now (hið súblíma er 

núna), þ.e.a.s. að hið súblíma sé í þessu augnabliki án tilvísunar, finna samhljóm með 

hugmyndum Hals Foster um súrrealismann, en það er Foster sem segir súrrealisma sýna 

hvernig hið táknræna trompar tilvísunina.55 Þar með má koma auga á tilfærslu hins háleita 

í náttúrunni yfir í það sem er hér og nú, þökk sé úreltu gildismati fegurðar. Innrás 

dulrænna tákna eiga nú sviðið.   

 

3.3 Súrrealismi: Frakkland 
 

SÚRREALISMI, no.kk. Hrein sálræn sjálfvirkni þar sem menn ætla sér að tjá – í 
mæltu máli eða skrifuðu, eða með einhverri annarri aðferð – raunverulega starfsemi 
hugsunarinnar. Skrásetning hugsunarinnar án nokkurrar stjórnar af hálfu 
skynseminnar, laus við allar fagurfræðilegar og siðfræðilegar hugleiðingar. 
 ALFRÆÐILEG SKILGR. Heimsp. Súrrealismi grundvallast á trú á æðri veruleika 
viss afbrigðis hugsanatengsla sem hafa verið vanrækt, á almætti draumsins, á óháðan 
leik hugsunarinnar. Hann stefnir að gereyðingu allrar annarrar sálarstarfsemi og 
hyggst taka yfir hlutverk hennar til að leysa lykilvandamál lífsins.56  

 

Hér að framan má lesa yfirlýsingu Bretons á súrrealismanum. Í henni lýsir Breton yfir 

krafti listarinnar í hinu ólýsanlega og undarlega formi sem felst í þeim táknum sem spretta 

úr hugarfylgsnunum. Í kjölfarið er hægt að sjá tilfærslu fegurðarskynjunar úr hér og nú 

kringumstæðna í hugsarfylgsnin; því sem er hvorki háð hinu tímabundna né hina 

staðbundna heldur tengt veruleika sálarlífsins. Þar af leiðandi er hægt að tala um upprisu 

hins bælda sem, samkvæmt Foster, gerir öll fyrirbæri margræð þar sem ekki er lengur 

hægt að aðgreina hið raunverulega frá hinu ímyndaða.57  

 
53 „that of bearing pictorial or otherwise expressive witness to the inexpressible.“ Lyotard, bls. 4.  
54 Karl Heinz Bohrer. „Instants of Diminishing Representation“, bls. 123. 
55 „an eclipse of the referential by the symbolic“. Hal Foster. Compulsive Beauty. Massachussetts: MIT, 
1995, bls. 7.  
56 André Breton. 1924. „Stefnuyfirlýsing súrrealismans“. Úr Benedikt Hjartarson. Yfirlýsingar. 
Reykjavík: Hið íslenzka bókmenntafélag, 2001, bls. 420. 
57 Foster, bls. 7.  
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Þannig felst tilraun súrrealísku listamannanna í því „að setja saman efni sem hefur  

ekki verið sett saman áður til að sýna áhorfendum stórfurðulegar tengingar sem þeir hafa 

kannski fundið fyrir í sínum hugarfylgsnum en ekki kunnað að tjá,“ samkvæmt orðum 

Sue Roe.58 Í þessu efni hafa frönsku sýmbolistarnir mikil áhrif list þar sem skáldskapur, 

að þeirra mati, „ætti að sýna og gefa í skyn hugmyndir og tilfinningar með meira og minna 

óljósum eða óútskýrðum táknum, myndum sem stæðu fyrir eitthvað annað en það sem 

sýndist.“59 Hér með, skrifar Sveinn Yngvi Egilsson, bergmálar sýmbolismi kenningar 

Platons um frummyndirnar þar sem tákn vísa til „hins æðri heims“.60 Þróun þessara tákna 

í súrrealismanum leiðir þó til algerrar tæmingar merkingar þeirra og tákngjafninn (the 

signifier) slítur sambandi sínu við táknmiðið (the signified). Kjarninn í hliðsetningu hluta 

liggur því í opinberun hins ólýsanlega sem myndast einmitt í þessum leyndu tengslum 

sem nú eru lýsanleg. 

En hvað með skilgreiningu Bretons á fegurðinni sjálfri? „La beauté sera 

CONVULSIVE ou ne sera pas,“61 skrifar hann – „Fegurðin skal vera KRAMPAKENND, 

annars ekkert.“ Í þessari lýsingu greinir Bohrer fegurð sem er laus undan „eiginlegu 

skilyrði“ („qualitative condition“) en þrífst á hinn bóginn í hreyfingu.62 Foster segir 

súrrealíska fegurð Bretons vera „krampakennda í líkamlegum áhrifum sínum, 

áráttukennda í sálfræðilegum þætti sínum...[hún] tekur þátt í upprisu hins bælda, í 

áráttunni til að endurtaka.“63 Það er einmitt í þessu atriði krampakenndrar fegurðar þar 

sem Foster greinir einkenni hins súblíma, að krampakennd fegurð láti hið ólýsanlega í 

ljós og blandi einnig gleði saman við ótta.64  

Sú spurning vaknar hvort sú póstmóderníska tilraun Newmans til að losna við 

úreltar myndir og mótíf feli í sér vísbendingu um þau örlög (póst)módernískrar listar að 

vera heltekin af því sem hún vill losa sig við. Í umfjöllun sinni um súrrealismann ræðir 

 
58 „the surrealist artists juxtaposed objects never before seen together, to confound viewers with the 
ordinary, presenting them with fantastical connections they somehow, in the darkest regions of their 
minds, felt they had already made but had never expressed.“ Sue Roe. In Montparnasse. The Emergence 
of Surrealism in Paris, from Duchamp to Dalí. Penguin Random House UK, 2018, bls. 4. 
59 Sjá Sveinn Yngvi Egilsson. Náttúra ljóðsins, bls. 142. 
60 Sama. 
61 André Breton. Nadja. París: Éditions Gallimard, 1964, bls. 132. 
62 „beauty is equated with a process of movement and not with a qualitative condition.“ Úr „Instants of 
Diminishing Representation“, bls. 118. 
63 „Convulsive in its physical effect, compulsive in its psychological dynamic, surrealist beauty partakes 
of the return of the repressed, of the compulsion to repeat.“ Compulsive Beauty, bls. 23. 
64 „For convulsive beauty not only stresses the formless and evokes the unrepresentable, as with the 
sublime, but it also mixes delight and dread...“ Foster, bls. 28. 
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George Bataille þá skoðun sína að fjarvera goðsagna sé goðsögn í sjálfri sér.65  Þannig 

má halda því fram að í þessu ginnungargapi sem goðsagnirnar skilja eftir sig sé að finna 

vísun í þær goðsagnir sem eru ekki lengur til. Walter Benjamin greinir hið minnsta í 

súrrealisma Bretons skynjun á „þeirri byltingarkenndu orku sem birtist í hinu úrelta“.66 

Með hliðsjón af þessum rómantísku og nostalgísku myndum, felur kraftur hins úrelta 

mótífs í súrrealismanum þó í sér blekkjandi viðmunarpunkt, eins og  tákn súrrealismans 

vísi til ákveðinna mynda en í raun eru þau, eins og Bohrer hefur rætt, augnablik án 

tilvísunar og þess vegna hér og nú en aldrei þar. En hvaða fegurð býr í Rökkurbýsnum og 

hvernig greinum við hana? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
65 „the absence of myth is also a myth.“ George Bataille. Úr The Absence of Myth. Writings of Surrealism. 
Þýð. Michael Richardson. London: Verso, 1994, bls. 48. 
66 „He was the first to perceive the revolutionary energies that appear in the ‚outmoded‘“. Walter 
Benjamin. „Surrealism: The Last Snapshot of the European Intelligentsia“. New Left Review 108. hefti, 
1978, bls. 50.  
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4 Hliðrunarsýn 
 

Til að skilja betur þessa furðulegu bók væri gagnlegt að skoða kenningu slóvenska 

heimspekingsins Slavojs Žižeks um hliðrunarsýnina (e. the parallax view) sem hann 

fjallar um í samnefndri bók sinni.67 Hana skilgreinir hann sem „greinilega tilfærslu 

hlutar...sem stafar af umskiptum á athugunarstað og skapar þess vegna nýtt sjónarhorn.“68 

Einnig segir hann að þessi hliðrun, þessi parallax, sé „tvær hliðar sama fyrirbæris sem 

aldrei mætast enda eru þær einmitt tvær hliðar.“69 Þessi munur varðar samspil andlags (e. 

object) og frumlags (e. subject), reynanda og geranda, sjónar og sjáanda: hér er um að 

ræða hinn Lacaneska óaðskiljanleika þessara tveggja punkta, þ.e. augnaráð (e. the gaze) 

sjáandans hefur alltaf verið hluti af objektinu sjálfu í formi þeirrar blindu sem gefur til 

kynna návist súbjektsins í skynheildinni. „Raunveruleikinn sem ég virði fyrir mér er aldrei 

‚heill‘ – ekki sökum þess að drjúgur hluti hans fer framhjá mér heldur vegna þess að hann 

felur í sér blindan blett sem gefur til kynna hlutdeild mína í honum.“70 Auk þess er þessi 

munur – sem Žižek kallar „hliðrunargap“ eða parallax gap – aðeins greinilegur þegar litið 

er á objektið frá öðru sjónarhorni; hér er ekki átt við mun á tveimur mismunandi hlutum 

heldur mun sem skiptir þessum sama hlut og aðgreinir hann frá sjálfum sér.71 Žižek kallar 

þetta minimal difference eða minnsta mun sem er einnig hlutur sem hægt er að skoða, 

sjálfs síns vegna. Af þessum sökum má halda því fram að hliðrunarsýnin sé þríþætt: Tvö 

sjónahorn sem og rýmið sem myndast milli þeirra. Ef marka má þau gagnkvæmu tengsl 

sem hægt er að greina í gegnum fyrrnefnda blinda blettinn, getur jafnvel áhorfandi 

sýnarinnar talist vera fjórði þáttur hennar. Líkt og Žižek skrifar einnig um, eru til margar 

tegundir hliðrunar. Hann nefnir til að mynda hliðrun í skammtaeðlisfræði (agna-

bylgjutvíhyggju/ wave-particle duality), hliðrun löngunar og hvatar, hliðrun 

meðvitundarleysis, o.s.frv.72  

Hér á eftir verður greint frá þremur birtingarmyndum hugljómunar Jónasar lærða 

í tengslum við það sem ég kalla „hliðrun fegurðar“. Sú hliðrunarsýn sem tengist  

 
67 The Parallax View. Massachusetts: MIT Press. 2006.  
68 „the apparent displacement of an object...caused by a change in observational position that provides a 
new line of sight.“ The Parallax View, bls. 17. 
69 „two sides of the same phenomena, which, precisely as two sides, can never meet“, bls. 4.  
70 „...the reality I see is never ‚whole‘ – not because a large part of it eludes me, but because it contains a 
stain, a blind spot, which indicates my inclusion in it.“ Sama, bls. 17. 
71 Sama, 18. Sjá einnig bls. 11. 
72 Sama, bls. 7. 
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fegurðinni ríður ekki við einteyming og í vitrunum Jónasar lærða má finna allar þrjár  

leiðirnar að fegurðinni sem rætt hefur verið um hér að faman: leið klassíska ídealisma, 

leið hins háleita í rómantíkinni og leið hliðsetningar súrrealismans.  

En ekki má gleyma að orðið „vitrun“ eða „hugljómun“ – það sem Joyce kallar 

epiphany – er skylt þeirri hliðrunarsýn sem Žižek lýsir. Sharon Kim ýjar einmitt að þessari 

(hliðrunar)hlið vitrana þegar hún útskýrir að vitrun sé „gagnkvæmur sýnileiki hins 

opinberaða og skynjanda þess“.73 Þar að auki útskýrir hún að „eins og dökku blettirnir 

sem ljós skilur eftir sig á sjónhimnu afhjúpar vitrun ástand þess sem ekki hefur séð og 

gefur um leið til kynna það sem verður ekki séð.“74 Í þessu efni byggir Kim á lýsingu 

Joyce á vitrun sem „skyndilegri og andlegri opinberun“75 en hér varpar hún einnig ljósi á 

gagnkvæm tengsl sjónarinnar og áhorfandans með því að vísa í atburð vitrunar. Hún 

ítrerkar að „það að fara úr einu sýndarformi í annað afhjúpi takmörk“; „það að sjón okkar 

sé afmörkuð í einhverju sviði, að bæði hægra og vinstra augað fela í sér blindan blett; að 

þegar við þurfum að depla augunum og missa þar af leiðandi af einhverju feli það í sér 

hlutskipti manns.“76 Og spurningin er sú hvort þetta sé ekki nákvæm endurspeglun á 

kenningum Žižeks um hliðrunarsýnina. Vitranir Jónasar lærða sýna einmitt fram á 

hliðrunarsýnilegt samspil áhorfanda – hans sjálfs – og sjónarspila, hins ósýnilega og hins 

opinberaða, hins tengda og hins ótengda og jafnvel samspil sköpunarverksins og 

skaparans. 

Í eftirfarandi greiningu verður sjónum beint að reynslu Jónasar lærða af fegurðinni 

og hlutverki hans í skynjun fegurðarforma þegar honum er sýnt „skipulagið að baki 

hlutanna“ (95). 

 
 
 
 
 
 

 
73 „...the mutual visibility of both the revealed and the perceiver“. Sharon Kim. Literary Epiphany and the 
Novel, 1850-1950: Constellations of the Soul. New York: Palgrave Macmillan, 2012, bls. 2-3. 
74 „Like the dark spots left on the retina by a light, epiphany reveals the state of not having seen and 
intuits that there is something that yet cannot be seen.“ Sama, bls. 10. 
75 „a sudden spiritual manifestation“. Sjá James Joyce. Stephen Hero. Ritstj. Theodore Spencer. New 
York: New Directions, 1963, bls. 211. 
76 „The crossing from one form of vision to another reveals a limit...That our vision is circumscribed into 
a field, that both the right eye and the left contain a blind spot, that we must blink and therefore miss 
something, is the condition of being human,“ bls. 10. 
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Þrjár vitranir 
 

I 
 

Ægibirta; þegar dagurinn er svo bláhvítur að hvelfingin er ekki lengur 
umgjörð um brennandi sólina heldur er sólin eldiviður þess funandi 
silfurtjalds sem rís úti við sjónarrönd og er dregið um alla hina sýnilegu 
veröld, en fjallahringurinn í norðri, vestri og suðri tifar eins og tíbrá, er 
stundum skuggi og stundum ljós, en aldrei fastur fyrir auga, og hafið er 
dúandi flauelsdúkur sem liggur þaninn frá ströndum eyjarinnar að faldbrún 
himinsins, en eyjan sem glampar í efninu miðju er gullgulur hnappur á 
fiðurríkum kodda sem bíður þess að verða bældur af barnshöfði himnesku; 
og svo er sýnin öll stungin klingjandi björtum silkiþræði sem lipurlega er 
þræddur milli jarðar og hafs og himins og sólarbáls með þeirri miklu 
saumnál sem klýfur höfuðskepnurnar allar. En teikning logandi saumsins 
segir mennsku auga fátt því þótt eina lína spretti af annarri, eins og æð sem 
vex af æð í bjarkarlaufi, í handarbaki, í góðgrýti, þá er þessi stórfenglegi 
ljósaleikur svo smár í óendanleikanum að til þess að greina myndina alla 
þyrfti áhorfandinn að stíga svo langt aftur að hann væri kominn upp að 
hásætinu handan veraldar, þar sem sá situr sem í upphafi lauk upp munni 
sínum og mælti fram orðið: Ljós. (89) 

 

„Nóttin, og svo kemur sumarljós“77 er lýsing sem er viðeigandi í samhengi þessarar 

vitrunar. Í fyrri köflum skáldsögunnar spiluðu myrkur og rökkurbýsnir stórt hlutverk en 

hér heldur sólin innreið sína með feikilegum krafti. Ekki má gleyma þeirri hjartnæmu 

lýsingu á sambandi Jónasar og Sigríðar rétt á undan þegar rökkurbýsnir ríktu í 

tunglmyrkvinu, fólk og dýr brjáluðust og Jónas og Galdra-Láfi þurftu að kveðja niður 

afturgönguna. Hér er komin vitrun sem skartar sínu fegursta og felur í sér upprunalega 

merkingu orðsins epiphany eða epiphanea: að leiða í ljós.78 „Ægibirta“ hásumars mætir 

Jónasi sem og lesendum og veitir honum yfirþyrmandi og litríka sýn, og segja má að 

ljósið afhjúpi allt sem býsnir rökkurs hafa hulið og að þetta sé einhverskonar endurkoma 

þess sem siðbótin hefur bælt. Slíkt fyrirbæri má kalla „hið súrrealíska undur“ („the surreal 

marvellous“), samkvæmt orðum Fosters, sem gerir það að verkum að heimurinn 

endurheimtir töfra sína.79 Í  þessari lýsingu á hugljómun Jónasar lærða er einnig að finna 

 
77 Þessi orðaleikur byggir á  bók Jóns Kalmans Stefánssonar Sumarljós og svo kemur nóttin. Reykjavík: 
Bjartur, 2005.  
78 Sjá Sharon Kim, bls. 7. 
79 „the reenchantment of a disenchanted world“. Foster, bls. 19. 
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þau expressjónísku einkenni í verkum Sjóns sem Ana Stanicevic hefur bent á, en hún 

heldur því fram að „expressjónistar notuðu ýkta liti til að magna tilfinningar“80 og að Sjón 

geri „meira sem líkist tækni í myndlist, þ.e. hann leggur sérstaka áherslu á ákveðinn lit.“81 

Veröldin sem „ljósaleikurinn“ birtir er málverk af náttúrunni sem Jónasi er gefið tækifæri 

til að virða fyrir sér; hann upplifir bláhvítan dag undir silfurtjaldi heimskringlunnar og 

öðlast reynslu af fegurðinni.  

Segja má að reynsla Jónasar af þessari fegurð sé reynslan af hinu háleita. Það sem 

blasir við honum er að myndin sem hann horfir á er aðeins lítill hluti af 

„óendanleikanum“. Við það verður hann fyrir þeirri yfirmyrmandi tilfinningu sem hið 

súblíma vekur í hjarta mannverunnar. Í kjölfarið öðlast Jónas sýn á skipulag 

sköpunarverksins og allt sem í því býr. Hér er undrunarkraftur sköpunarverksins tengdur 

hinu háleita því allt sem þetta sköpunarverk inniheldur er ógurlegur alheimur sem líkt og 

í sjónhendingu birtist Jónasi á eynni. Þessa vitrun má kalla „leiftursýn háleitrar 

opinberunar“ („a flash of sublime revelation“) eins og Sharon Kim hefur fjallað um í 

tenglsum við reynslu Thomasar De Quincey  af vitrunum.82 Einnig gefur þessi sýn augu 

Jónasar „enga hvíld“ (92) og hann hefur „ekkert fegurra séð í sinni sextíuogþriggja ára 

löngu jarðvist“ (95). En viðbrögð hans við þessari fegurð einnkennast einmitt af 

reynslunni af æðri fegurð sem Plótínos talaði um: „þetta er andinn sem fegurðin á alltaf 

að framkalla: undrun og yndislegur skjálfti, löngun og ást og hristingur sem allt byggir á 

gleði“83 : 

 

Jónas lærði lét fallast á kné, augun flóðu í tárum, tungan var þurr og föst við 
góminn. Hann lagðist á hliðina og dró hnén upp undir höku, hann var með 
gæsahúð, höfuðverk, sinadrátt og ristilkrampa. Það sló um hann köldum 
svita. Skilningarvitin höfðu verið þanin út yfir mörk hins mannlega. 
 

Hér má einnig koma auga á þá súrrealísku reynslu af fegurðinni sem Bohrer tengir meira 

við hreyfingu en „eigindlegt skilyrði“ hefðbundins gildismats á fegurðinni.84 Þannig má 

 
80 Ana Stanicevic. „Mánasteinn, Munch og expresSJÓNisminn“. Tímarit Máls og menningar : 76 (2015), 
bls. 33. 
81 Sama, 32. 
82 Sharon Kim, bls. 152. 
83 „This is the spirit that  Beauty must ever induce, wonder and delicious tremble, longing and love and a 
trembling that is all delight.“ Plótínos. „On Beauty“, bls.  4. 
84 „...with the image of convulsiveness, which is more of a trembling or cramped twitching than a 
quaking, beauty is equated with a process of movement and not with a qualitative condition.“ Sjá Karl 



 

 23 
 
 

ekki aðeins finna rómantísk viðbrögð – sem í þessu tilfelli gætu verið tengd hugmyndum 

Plótínosar um fegurð  – við óumræðanlegri fegurð þar sem Jónas lætur „fallast á kné, 

augun flóðu í tárum“ og skilningarvitin hans „höfðu verið þanin út yfir mörk hins 

mannlega“ heldur veldur þessi fegurð þar að auki slíkum ofsafengnum viðbrögðum hjá 

Jónasi að lesendur sjá hann „með gæsahúð, höfuðverk, sinadrátt og ristilkrampa“ (95). 

Þessi kraftmikla sýn á sköpunarverkið er í senn efni vitrunarinnar og vísindaleg opinberun 

Jónasar. Þessa reynslu af fegurð mætti þar af leiðandi skilja sem einskonar samþættingu 

ólíkra þátta fegurðar, líkt og hin efri fegurð Plótínosar, hið háleita í rómantíkinni og 

líkamleg áhersla súrrealismans renni á einhvern undarlegan hátt saman í eina sæng. 

Þessi fegurðarsýn sem hér hefur verið lýst felur í hliðrunarsýn þar sem Jónas fær 

að upplifa (eina og sömu) fegurðina í gegnum mismunandi sjónarhorn. Í þessari 

hugljómun verður hann súbjekt sem virðir þetta objekt fyrir sér, áhorfandi sem „starir á 

þessa veröld“ (90).  Þessi vitrun verður til þess að við sjáum Jónas eins og honum hafi 

verið komið fyrir í  „hásætinu handan veraldar“, og gildir þá einu þótt sætið sé ekki eins 

stórbrotið og hásæti Guðs— Jónas lærði situr „á steini í fjörunni“ (90). En þrátt fyrir þessa 

mannlegu stöðu Jónasar er eins og lesandinn fái að sjá hann sem objekt hliðrunarsýnar: 

lesandi verður sjáandi súbjekt sem „horfir á“ objektið í stöðu Jónasar þannig að tvær 

hliðar eða tvöföldun þessa objekts myndast, þ.e.a.s. sá sem horfir á þessa sýn; þessa 

veröld, er bæði Jónas og Guð. Þessi hliðsetning verður farvegur reynslunnar af æðri 

fegurð sem og sameiningar við Guð sem, samkvæmt Plótínosi, veitir manneskjunni sem 

skynjar fullkomna sjálfsvitund. Um er að ræða þá reynslu af hinu himneska sem felur í 

sér samruna við það – og hér er hún komin,  reynslan af fegurðinni í skilningi Plótínosar 

sem leiðir að samsömun við sýnina: Sýn Jónasar er sýn á óendanleika sköpunarverksins. 

Í þeirri vitrun Jónasar sem fjallað verður um næst eru lesendur aftur á móti ferjaðir úr 

þriðju persónu frásögn í fyrstu persónu þar sem Jónas sjálfur lýsir eigin reynslu.      

 
II 

 
Ég er innblásinn, uppþembdur, af sögunum, ljóðunum sem hin stríði 
vindabróðir úr austri kenndi mér ... Mér finnst sem ég viti allt sem hægt er 
að vita! Líkamshólf mín öll hafa fyllst af fróðleik um hvaðeina sem 
einsamall maður getur kunnað, einn og óstuddur af bókum, skólameisturum, 

 
Heinz Bohrer. 2001. „Instants of Diminishing Representation: The Problem of Temporal Modalities“. Úr 
The Moment, 2017, bls. 118.  
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myndasögum, fornfróðum kvensniftum ... Ég er sjálfur eins og skuggsjá 
sem í einu hnausþykku skinnbandi inniber alla heimsins vitneskju, á 
mörgum þéttskrifuðum blöðum, ítarlega myndlýstum, en utan um er 
brugðið hrossvaði svo hún spúi ekki úr sér örkunum...Hvort sem ég verð 
spurður um stórt eða smátt, þá veit ég það ... Ég get jafnt greint frá 
gulandarinnar ráma mökunarkvaki, grimmdareðli rauðkembingsins, síðustu 
dögum byggðar á Grænlandi, fjölkvænissiðum blámanna, svartapúðursins 
sprengikrafti, öruggu ráði við mjólkurskitu, þrenningarfjólunnar mildi … 
Ekkert, alls ekkert, er mér lengur framandi … Ég er alvitur … (175) 
 

Þessi vitrun kemur til Jónasar eftir að hann heyrir söngleik eyjunnar. Hér sækir hann 

innblástur til náttúrunnar og einkum ljóðlistar hennar – eða hans, þar sem umrædd 

náttúran er „vindabróðir.“ Þessi opinberun færir Jónas einnig fróðleik veraldarinnar þar 

sem hann lýsir sjálfum sér sem „skuggsjá sem...inniber alla heimsins vitneskju“. Eftir 

fyrstu vitrunina þar sem honum er gert kleift að horfa á allt skipulag sköpunarverksins er 

að sjá sem Jónas sé núna „eins konar nexus eða krossgötur hins stóra samhengis.“85 Þetta 

fyrirbæri kallar Foucault convenientia, samkvæmt hugmyndafræði 16. aldar og snýst það 

um svipmót samliggjandi hluta þar sem heimurinn líkist  keðju; allir hlutir tengjast saman 

og í þessum tenginum byrja hlutir að líkjast hver öðrum.86 Jónas lærði er því færður í 

miðju stigveldiskeðjunnar, Scala Natura,87 og hér má einmitt sjá ptólemeoska heimsmynd 

þar sem veröldin er í miðju alheimsins. Líkt og á krossgötum er Jónas staðsettur í miðju 

þessarar veraldar á „hærri“ sjónarhóli eyjunnar. Hann lýsir meira að segja sjálfum sér sem 

„[vita] á hjara veraldar“ (178) og  hér má greina yfirsýn hans í veröldinni. Eins og í fyrri 

vitrun er hér hægt að sjá hliðsetningu Jónasar við Guð, þökk sé notkun hans á orðinu 

„alvitur“.  

 Það er einmitt í þessari lýsingu Jónasar á sjálfum sér sem vita á hjara veraldar þar 

sem skoða má fjölbreytilegar hliðar hliðrunarsýnarinnar. Persónugervingur 

austanvindsins ber Jónasi „alla söngva jarðarinnar samtímis, hann hrópi þá sorglegustu í 

bland við hina gleðilegustu“ (172). Hægt er að skilja hina sorglegustu og hina gleðilegustu 

söngva sem tvo skoðunarpunkta hliðrunarsýnar og samruna allra söngva jarðarinnar sem 

hliðrunargap. Þessir tveir tilfinningarpunktar ættu aldrei að geta mæst en þessi fundur á 

 
85 Sjónsbók, bls. 349. 
86 The Order of Things, bls. 21. 
87 Náttúrur náttúrunnar, bls. 124. 
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sér engu að síður stað í áhorfandanum, Jónasi og hliðrunargapinu. Og þetta bil sem Jónas  

virðir fyrir sér inniheldur alla vitneskju heimsins. 

Sú opinberun sem Jónas öðlast reynslu af eftir söngleikinn er  „samgangur milli 

lífveranna“ (184), að hans mati, og hér má aftur hafa í huga hugtak Foucaults um 

convenientia, að allir hlutir renni saman í tengingum, sýnilegum og ósýnilegum.88 Jónas 

lýsir sjálfum sér sem „stórhýsi“ þar sem höfuðskepnurnar fjórar leggjast á hann (176).  

Úlfhildur heldur því fram að Jónas sé „bæði safn og bygging – og bók, en það er freistandi 

að fella saman bók Sjóns og hugmynd Jónasar um sjálfan sig sem bók sem innihaldi allan 

heiminn, líkt og safn og bygging.“89 Þetta gerir honum kleift að finna „hverjum hlut sinn 

hæfilega stað“ (176) og þess vegna er eins og Jónas, í sinni vísindalegu leit, reyni að raða 

þeim hlutum saman sem hafa tvístrast í rökkurbýsnunum.  

Hér væri gagnlegt að staldra við og rifja upp það atvik sem leiðir Jónas lærða 

Pálmason til þessarar vitrunar: 

 

Í dag hef ég von um að sjá eyjuna syngja, að heyra hvernig sköpulag hennar 

hljómar – sannreyna að hún er strengur stilltur til samsöngs með Skapara 

sínum ... Og hví skyldi það ekki vera? Hér var hlutunum skipað í sömu röð 

eftir sömu reglu og öllu öðru sem til varð á hinum sex dægrum, já, eining 

hér er maður í góðum stað [...] En hvort skyldi vera betra að vera hér eða 

þar? Á hæsta punktinum eða þeim lægsta? Uppi á Gullborginni eða niðri 

við Gullbjarnarhellinn? Þar sem eyjan dregur inn andann eða þar sem hún 

andar frá sér? (167-168) 

 

Ýmiskonar hliðrunarsýnir myndast hér. Fyrst og fremst er um að ræða refhvörf hins 

sjáanlega og hins heyranlega. Það sem er heyranlegt sést ekki og það sem sjáanlegt heyrist 

ekki, eins og við vitum. En í lýsingu Jónasar er að finna væntingar um að heyra form 

eyjunnar syngja og þar með skynjun á tvenns konar fegurð – þ.e. fegurð tengdri fagurri 

sýn og svo þeirri sem tengist samhljóma tónlist. Þar með myndast hliðrunarsýn og Jónas 

er aftur staðsettur í skurðpunkti, núna sem áhorfandi og hlustandi, og hann kappkostar að  

koma sér þannig fyrir að hann geti virt sýnina betur fyrir sér. „Hér eða þar?“ spyr hann. 

 
88 Sjá The Order of Things, bls. 20. 
89 Sjónsbók, bls. 350. 
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Þessi hreyfing gerir Jónas að áheyranda í sinfóníuhljómsveit sem reynir um leið að finna 

besta sætið í tónlistarhúsi til að hlusta á „streng“ sköpulags eyjunnar ásamt „Skapara 

sínum“, sem er að öllum líkindum  hljómsveitarstjórinn. Þannig minnir sköpunarverk 

heimsins á sig, að því leyti að sköpulag eyjunnar er í samhljómi við hin sköpunarverkin.   

Svo er að sjá sem Jónas sé ekki aðeins hliðrunarpunktur heldur einnig veröldin 

sjálf sem byggir á þessum margföldu hliðrunartengslum. Í lýsingu Foucaults á 

convenientia skrifar hann að „á þessum hjörum milli tveggja hluta birtist svipmót sem 

umbreytist um leið og reynt er að greina það: mynd af stað eða þessu rými þar sem 

náttúran hefur komið fyrir tveimur hlutum og eru því samlíking eiginleika...og úr þessari 

tengingu og víxlverkan hluta birtast ný svipmót.“90 Þetta gefur til kynna heim sem er 

gróteskur í eðli sínu. Þar má t.d. finna bóramez og „ávöxtur hans er sauðfé“ eða sjófarhrafl 

sem „fæð[i]st af þangblöðkum“ (183). 

Sjálfur fjallar Jónas um skilgreiningu sína á hinu gróteska og þeim „grotteskum“ í 

skrautmyndum sem hann rekst á í bókasafni Óla Worm (191). Hann segir að „aldrei vissi 

maður hvar ein veran hófst og hvar hún endaði....Hvað vex af öðru og það er náttúran sé 

sífellt að hugsa sig um, staldra við, fá nýja hugdettu eða skipta um skoðun á miðri leið“ 

(192) og samkvæmt Úlfhildi er þetta einmitt talið vera „lýsandi dæmi um þau einkenni 

gróteskunnar.“91 Hér eru myndir sem, samkvæmt Jónasi, eru „sem listamaðurinn 

endurvarpi sýninni af yfirborði auga síns á blaðið, án þess að hugsa út í það hvort hún sé 

trúleg eða vísindalega rétt ... Það sem teiknarinn sá með augunum og hugsaði með 

huganum verður á augabragði hluti af sýnilegum heimi okkar hinna“ (192). Í þessari 

lýsingu á grotteskunum er því einnig að finna súrrealísk einkenni þar sem hið ólýsandi er 

leitt í ljós í hinum sýnilega heimi. Þá er þessi heimur sem Jónas býr í og lýsir bæði 

gróteskur og súrrealískur og Úlfhildur setur fram þá tilgátu að „þetta þekkingarkerfi [sé] 

okkur ókunnugt og fjarlægt og því ókennilegt, gróteskt. Að lokum má sjá þráð milli 

þessarar sýnar á endurreisnina og súrrealisma. Í súrrealismanum er einnig lögð áhersla á 

óvæntar tengingar, það sem virðist ólíkt getur skarast eða legið hlið við hlið.“92 Þannig er 

Jónas ósammála skáldskaparfræði Snorra Sturlusonar en í henni eiga myndhvörf að  

 
90 „...in this hinge between two things a resemblance appears. A resemblance that becomes double as soon 
as one attempts to unravel it: a resemblance of the place, the site upon which nature has placed two 
things, and thus a similitude of properties...And then, from this contact, by exchange, there arise new 
resemblances.“ The Order of Things, bls. 20. 
91 Sjónsbók, bls. 358. 
92 Sama. 
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byggja á náttúru viðfangsefna og um þetta segir Jónas: „Látum það renna hvert saman við 

annað, svo hratt að ekki verði sundrugreitt að nýju ... Rökkurbýsnir hafa hrundið 

veröldinni af stoðunum“ (193). Þar með er hægt að sjá að rökkurbýsnir hafa mikil áhrif á 

stemninguna í sögunni og jafnvel heiminn sjálfan; þær stýra fagurfræði hans sem og 

birtingarmyndum hugmyndaheimsins í því sköpunarverki sem Jónas gerir tilraun um.  

 
 

III 
 

Þegar ég leit til himins sá ég hvar grotteskur kvöldskýjanna teygðu sig og 
þöndu út yfir mörk skynjunar og náttúrulegrar hugsunar … Þær eru sem 
blöðruþang breitt til þerris á klöppum … Og meðan augun ferðast frá einni 
kynjaverunni til annarrar í leit að mörkum hverrar fyrir sig fara þau frá 
einum liðamótunum að öðrum … Hvarfla milli óteljandi liðamóta … Ekkert 
á sér upphaf eða endi nema í myndinni allri og óskiptri, í öllum einingum 
hennar … Maður getur aldrei slegið föstu hvað er útlimur hvers, hvað 
búkurinn, greinar og sprotar eru jafn gild … Og að mér hefur læðst grunur 
um að það séu liðamótin sjálf, staðirnir þar sem hlutirnir mætast, sem eru 
hið eilífa og algera í heiminum því þau eru til um leið og þau eru ekki til 
nema sem fjarlægðin sem tengir aðskiljanleg fyrirbæri … Og fjarlægðin á 
milli limanna sem liðurinn tengir getur verið afskaplega lítil, líkt og bilið 
milli örmjórra læra og fótleggja maðkaflugunnar … En hún getur einnig 
verið gríðarmikil, víðátta svo stór að mannlegt auga skilur hana ekki, sér 
ekki skautin þótt maðurinn sé staddur miðja vegu milli þeirra eða sér aðeins 
annan liminn og veit ekki um hinn … Í þessum ósýnilegu bústöðum tel ég 
víst að almættið búi … (197-198) 

 
 

Þetta er „lokavitrun“ Jónasar lærða. Í þessari sýn finnum við í hnotskurn niðurstöður 

Jónasar á leyndarmálum heimsins eftir að hann hefur orðið fyrir reynslunni af fegurð. Hin 

súrrealíska upplifun sem súrrealistarnir settu fram er honum kunnug, eða með orðum 

Bretons: „hið yfirnáttúrulega er alltaf fagurt, allt sem er yfirnáttúrulegt er fagurt, í raun 

og veru er ekkert fagurt nema hið yfirnáttúrulega.“93 En hvaða fegurð er þá að greina í 

þessari síðustu vitrun Jónasar, og hvernig getum við lýst hinu fagra í þessu samhengi? 

Hann skynjar þessa fegurð í formi „grotteska kvöldskýjanna“ sem þenja sig út 

„yfir mörk skynjunar og náttúrulegrar hugsunar“. Strax í þessari  „grótesku“ lýsingu er 

 
93 Yfirlýsingar, bls. 404. 
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að sjá súrrealískt einkenni þar sem sýnin brýtur mörk hins náttúrulega. Þessi myndræna 

vitrun er full af kynjaverum, myndaskreytingum í himninum þar sem hver hlutur tengist 

öðrum. Í þessari undraverðu sýn hinnar súblímu fegurðar á ekkert sér „upphaf eða endi 

nema í myndinni allri og óskiptri, í öllum einingum hennar“ og hún „getur einnig verið 

gríðarmikil, víðátta svo stór að mannlegt auga skilur hana ekki.“ Þessi lýsing á fegurðinni 

bergmálar einmitt þau einkenni hins háleita sem Burke hefur sett fram, og þá sér í lagi 

þegar kemur að feiknastærð þess. Skilningur Jónasar á þessari fegurð sprettur úr 

reynslunni af hinu háleita. Eins og Plótínos hefur haldið fram, þá er manneskjunni lyft í 

æðri fegurð þar sem henni er gert kleift að öðlast reynslu af fegurðinni með sambandi 

sínu við hið himneska. Í þessari senu renna því saman gróteska fegurðin – sem er einmitt 

lík hinni súrrealísku fegurð – ,hin háleita sýn, og síðast en ekki síst hin plótínosíska 

reynsla af fegurð. 

 Í þessari grótesku fegurð má jafnframt greina hliðrunarsýn fegurðarinnar. Augun, 

segir Jónas, „ferðast frá einni kynjaverunni til annarrar í leit að mörkum hverrar fyrir sig“ 

og „hvarfla milli óteljandi liðamóta“. Þessi „ósjáanlegu liðamót“ (199), eins og Jónas 

lýsir þeim síðar, eru sannarlega birtingarmyndir hliðrunarsýnarinnar í þessari sögu. Jónas, 

sem miðpunktur hliðrunarsýnarinnar, verður fær um að skynja þessi liðamót sem tengja 

alla hluti veraldar. Jafnvel í fyrstu vitruninni sjáum við merki þess að Jónas kann að sjá 

þann „silkiþráð“ sem er efnið í myndinni af heiminum (89). En í skynjun Jónasar á 

liðamótum heimsins kemst hann að þeirri niðurstöðu að þau séu einungis sýnileg „sem 

fjarlægðin sem tengir aðskiljanleg fyrirbæri“. Þessi liðamót eru með öðrum orðum sýnileg 

í gegnum sýndarfærslu þeirra, og Jónas skynjar hliðrunargapið; þann minnsta mun sem 

myndast í þessari færslu. Jónas sjálfur er einmitt persónugervingur þessarar 

hliðrunarsýnar: 

 
og er ég líki eftir mynd þeirra, teygi hendur til himins – færi sitt á hvað 
sundur og saman, sveifla þeim fram og til baka -- þá er hann Jónas Pálmason 
lærði ekki lengur einn … ég verð bróðir alls sem kvíslast, alls sem liðast, 
alls sem fléttast, alls sem bylgjast … eftir rigningaskúrir dagsins verður 
veraldarvefurinn sýnilegur … augnablikið sem nóttin fellur glitrar á 
vatnsperlur á silfurstrengjum hans … náttúran er heil í samhljómi sínum … 
(199-200) 
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Í teygðum höndum Jónasar, (í v-lögun), sýnir hann form hliðrunarsýnarinnar; tvær 

útþandar hendur vísa til tveggja punkta hliðrunarinnar og líkami Jónasar er 

miðpunkturinn. Í þessari athöfn finnur Jónas sér stað í samhengi heimsins; hann skapar 

að þessu leyti sína eigin „líkamlega“ tengingu í liðamótum hluta og finnur fyrir því hvað 

„náttúran er heil í samhljómi sínum“. Þannig er það í þessari tjáningu þar sem Jónas öðlast 

loksins fullkomna sýn á sköpunarverkið sem og náttúruna alla. Jónas grunar að þetta „séu 

liðamótin sjálf, staðirnir þar sem hlutirnir mætast, sem hið eilífa og algera í heiminum“, 

og í þessum grun býr sú tilfinning að með gróteskum og súrrealískum tengingum geti 

maður sett sig í samband við hið óendanlega háleita og öðlast þar með reynsluna af æðri 

heimi hins sanna, hins góða og hins fagra. Þegar Jónas segir að „í þessum ósýnilegu 

bústöðum tel[ji hann] víst að almættið búi“ (198) á hann við að almættið búi í 

hliðrunarsýninni; það er í þessum ógreinilegum miðpunktum þar sem manneskjan getur 

upplifað reynsluna af hinu fagra og hinu eilífa og algera. Og það er forvitni Jónasar sem 

leiðir hann á endanum á slóð þeirra leyndarmála.  
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5 Alpha og omega – eða lokaorð 
 

Rökkurbýsnir byrjar með vísun í sköpunarverkið og lýkur með „sýndarfærðri“ senu. Þar  

mætum við Jóni lærða Guðmundssyni, en spyrja má hver sögupersóna okkar sé í raun og 

veru. Jónasinn sem lesendur kynnast í sögunni er  blekking skáldskapar, sambland 

persóna í einni persónu. Hann er í senn Jónas lærði Pálmason, Jón lærði Guðmundsson, 

Adam í nokkrum lýsingum og einnig Job sem hefur verið gleyptur af hvali í Biblíunni. 

Þetta ætti ekki að koma okkur á óvart því sá Jónas sem við höfum kynnst er miðpunktur 

hliðrunarsýna þar sem allar þessar persónur geta mæst. Hann skynjar fegurð eftir 

kröftugum leiðum og þær gefa honum tækifæri til að uppgötva og öðlast vitneskju um 

leyndardóma heimsins.  

Jónas lærði er bæði töframaður og vísindamaður – munurinn á þessu tvennu skiptir 

þó litlu máli í þessari sögu – sem berst gegn gripi rökkurbýsna á skilningi fólks á 

sköpunarverki Guðs. Líkt og forleikur sögunnar gefur til kynna, er sýn sögunnar sýn 

Lúsífers á mannveruna. Og reyndar lýsir Jónas lærði Pálmason sjálfum sér sem „þeirri 

kvöldu veru“ í byrjun sögunnar (15). En eftir magnað samspil ljóss og myrkurs, sannleiks 

og rökkurbýsna siðbótarinnar, sjáum við í lok sögunnar upplýstan mann sem „dansar með 

alheiminum“ (203). Reynsla hans af fegurðinni hefur lyft honum á þennan stað og fyrir 

vikið getur hann skoðað veröldina í næstum því sama sæti og skapari himins og jarðar  

situr á.  

 Rökkurbýsnir er furðusöfnun og dýrmætasta furða sögunnar er fegurðin sjálf. Í 

bókinni er að finna mismunandi hugmyndir um fegurðina sem rekja má frá 

hugmyndaheimi Platons til þessarar furðubókar Sjóns. Forvitnin leiðir Jónas úr einni 

uppgötvun um fegurðina í aðra og  loks til hinnar æðri fegurðar. Í súrrealískum anda 

fullyrðir Jónas lærði að almættið og hið eilífa búi í leyndum tengslum sköpunarverksins 

sem birtast í skynjun á hliðrunargapinu. „Forvitni er hvarvetna og hvergi,“ heldur 

Heidegger fram.94 Það sama hefur Jónas sagt um liðamót hluta, að þau séu bæði til og 

ekki til. Slík er fagurfræði forvitninnar, sem segja má að sé einnig fagurfræði 

hliðrunarsýnarinnar. Fjarvera þín er myrkur heitir bók Jóns Kalmans Stefánssonar sem 

 
94 „Curiosity is everywhere and nowhere.“ Martin Heidegger. Being and Time. Þýð. Joan Stambaugh. 
New York: State University of New York Press, 1996, bls. 161. 
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kom út nýlega.95 Með þessum sömu orðum getum við kvatt uppnumda sögupersónu Sjóns 

því hann er lýsandi viti á tímum rökkurbýsna. Rithöfundurinn sjálfur er þó tilbúinn með 

sín eigin kveðjuorð og við, lesendur, getum tekið undir þakkarorð hans: „Vertu sæll, 

bróðir Jónas, takk fyrir skemmtunina. Þetta er orðið gott, við eigum nóg með okkar eigin 

Rökkurbýsnir...“ (203). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
95 Jón Kalman Stefánsson. Fjarvera þín er myrkur. Reykjavík: Benedikt, 2020.  



 

 32 
 
 

Heimildaskrá 
 
Ástráður Eysteinsson. 2005. „Sjóferðir, mýtur, sagnaspýtur“. Morgunblaðið, 15.  

  nóvember. 

 

——. 1996. Tvímæli. Háskólaútgáfan, Reykjavík. 

 

Bataille, Georges. 1994. Úr Michael Richardson. The Absence of Myth. Writings of 

  Surrealism. Verso, London. 

 

Benjamin, Walter. 1978. „Surrealism: The Last Snapshot of the European Intelligentsia“.

  Edmond Jephcott þýddi. New Left Review 108, 47-56. 

Bohrer, Karl Heinz. 2017. „Instants of Diminishing Representation: The Problem of 

 Temporal Modalities“. The Moment: 113-34. 

 

——. 1994. Suddenness: on the Moment of Aesthetic Appearance. Columbia University 

 Press, New York. 

 

Birna Bjarnadóttir. 2003. Holdið hemur andann. Háskólaútgáfan, Reykjavík.  

 

——. 1998. „Í guðlausu fjaðrafoki“. Tímarit máls og menningar 59, 1: 34-52. 

 

Breton, André. 1964. Nadja. Éditions Gallimard, Paris. 

 

——.  1924. „Stefnuyfirlýsing súrrealismans“. Yfirlýsingar. Benedikt Hjartarson þýddi. 

  Hið íslenzka bókmenntafélag, Reykjavík. 

 

Burke, Edmund. 1990. A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the 

 Sublime and Beautiful. Adam Phillips ritstýrði. Oxford University Press, Oxford. 

 



 

 33 
 
 

Byatt, A.S. 2013. „A Magus of the North“. The New York Review. Sótt 22. desember 2020 

 af www.nybooks.com/articles/2013/10/10/sjon-magus   

 -north/?lp_txn_id=1004194 

 

Critchley, Simon. 1997. Very Little... Almost Nothing. Death, Philosophy, Literature. 

 Routledge, London. 

 

Daston, Lorraine og Katharine Park. 1998. Wonders and the Order of Nature. Zone 

 Books, New York. 

Davíð K. Gestsson. „Sjón“. Miðstöð íslenskra bókmennta. Sótt 22. desember 2020 af 

 https://www.islit.is/vidtol-vid-hofunda/nr/1873 

 

Diaz, Bettina og Thomas Nutz. 2005. „Collections and Curieuses: The Aesthetics of 

 Curiosity and Elite Lifestyle in Eighteenth-Century Paris“. Eighteenth-Century 

  Life 29, 3: 44-75. 

 

Foucault, Michel. 2005. The Order of Things. An archaeology of the human sciences. 

 Routledge, London. [1966. Les mots et les choses. Editions Gallimard, Paris].  

 

Foster, Hal. 1995. Compulsive Beauty. MIT, Massachussetts. 

 

Guðbergur Bergsson. 1996. „Hugmyndir um fegurð“. Tímarit máls og menningar 57, 3: 

 111-121.  

 

Heidegger, Martin. 1996. Being and Time. Joan Stamburgh þýddi. University of New 

 York Press, New York. 

 

Jón Kalman Stefánsson. 2020. Fjarvera þín er myrkur. Benedikt, Reykjavík.  

 

——. 2005.  Sumarljós og svo kemur nóttin. Bjartur, Reykjavík. 

 



 

 34 
 
 

Joyce, James. 1963. Stephen Hero. Ritstj. Theodore Spencer. New Directions, New York.  

 

Kim, Sharon. 2012. Literary Epiphany and the Novel, 1850-1950: Constellations of the 

 Soul. Palgrave Macmillan, New York.  

 

Lyotard, Jean-Francois. „The Sublime and the Avant-Garde“. Paragraph 6: 1-18.  

 

Newman, Barnett. „The Sublime is Now“. Sótt 20. mars 2021 af https://theoria.art-

 zoo.com/the-sublime-is-now-barnett-newman/ 

 

Platon. 2009. Ríkið. Eyjólfur Kjalar, Kristján Árnason, Þorsteinn Gylfason, Þorsteinn 

 Hilmarsson og Vilhjálmur Árnasn þýddu. Hið íslenska bókmenntafélag, 

 Reykjavík. 

 

Plótínos. 1918. „On Beauty“. Úr Stephen MacKenna. Ennead (2. hluti). Charles T. 

 Brandford, Boston.  

 

——. „On the Intellectual Beauty“. Úr David H. Richter. The Critical Tradition. Classic

  Texts and Contemporary Trends, bls. 111-119. Bedford/ St Martin’s,  

  NewYork. 

 

Raciere, Jacques. 2019. Aisthesis. Scenes from the Aesthetic Regime of Art. Zakir Paul 

 þýddi. Verso, London. 

 

Roe, Sue. 2018. In Montparnasse. The Emergence of Surrealism in Paris, from Duchamp 

 to Dalí. Penguin Random House.  

Schlegel, August Wilhelm og Schlegel, Friedrich: Athenäum (Band 1-3, Berlín: Friedrich 

 Vieweg, d. Ä 1798 og Berlín: Heinrich Fröhlich 1799-1800), úrval, útg. Gerda 

 Heinrich, Leipzig: Reclam 1984. 

 



 

 35 
 
 

Sigríður Albertsdóttir. 2000. „Töfraraunsæi í íslenskum samtímaskáldsögum“. Tímarit 

  máls og menningar 61, 1: 81-100.  

 

Sjón. 1998. Myrkar fígúrur. Mál og menning, Reykjavík.  

 

——. 2009. Rökkurbýsnir. Bjartur, Reykjavík.  

 

Stanicevic, Ana. 2015. „Mánasteinn, Munch og expresSJÓNisminn“. Tímarit máls og 

 menningar 76, 1: 19-38.  

 

Sveinn Yngvi Egilsson. 2014. Náttúra ljóðsins. Umhverfi íslenskra skálda. Litlaprent 

 ehf., Reykjavík. 

Úlfhildur Dagsdóttir. 2016. Sjónsbók: Ævintýrið um höfundinn, súrrealisma og sýnir. 

 JPV útgáfa, Reykjavík. 

 

Viðar Hreinsson. 2016. Jón lærði og náttúrur náttúrunnar. Lesstofan: Reykjavík. 

 

Žižek, Slavoj. 2006. The Parallax View. MIT, Massachussetts.  



 

 36 
 
 

Myndir 
 

i 
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Mynd 2: Caspar David Friedrich: Der Wanderer über dem Nebelmeer.1818: Ólíumálning, 95 cm x 75 cm, 
eign Kunsthalle Hamburg. Ljósmynd fengin úr 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Caspar_David_Friedrich_-
_Wanderer_above_the_sea_of_fog.jpg (sótt 15. apríl 2021). 


