
 

 

Hugvísindasvið 
 

 

 

 

 

Réttarhöldin yfir Guði 
„Hvar er Guð núna?“ „Hann? Hann hangir þarna í gálganum“ (úr Nótt)

 

 

 

 

 

 

Ritgerð til B.A.-prófs 
 

Oddur Bjarni Þorkelsson 

Apríl 2011 



 

Háskóli Íslands 
 

Hugvísindasvið 

Guðfræði 

 

 

Réttarhöldin yfir Guði 

 „Hvar er Guð núna?“ „Hann? Hann hangir þarna í gálganum.“ (úr Nótt) 

 

 

 

 

 

Ritgerð til B.A.-prófs 

 

Oddur Bjarni Þorkelsson 

Kt.: 101071-3839 

Gunnlaugur A. Jónsson 

Apríl 2011  



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ef þú sérð blindan mann, sparkaðu þá í hann.  

Hví skyldir þú reynast honum betur en Guð?
1  

                                                             
1 Íranskt máltæki 
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Inngangur 

Misjöfn er mannsins ævi, það eru ný og gömul sannindi. Sumt fólk siglir átakalítið í gegnum 

lífið, að því er manni virðist, meðan annarra bök eru beygð uns þau bogna ekki meir. Öðru 

hverju gerist það í sögunni að ytri aðstæður verða svo yfirþyrmandi að allra bök eru reynd til 

hins ýtrasta, stundum með það fyrir augum að brjóta þau. Þykir mörgum að flokka megi 

undanfarin misseri til slíkra aðstæðna og eiga þeir þar við heimskreppuna. 

Megir þú lifa áhugaverða tíma! Þannig hljóðar kínversk speki, eða bölvun öllu heldur, og 

aftan í þetta máltæki er öðru iðulega hnýtt: Megir þú öðlast athygli yfirvalda. Reyndar fer 

tvennum sögum af upprunanum, álíta sumir að þetta sé útúrsnúningur enskumælandi manna á 

öðru kínversku spakmæli: Það er betra að vera hundur á friðartímum, en maður á tímum 

ringulreiðar.
2
  Í gegnum fleiri mannsaldra en hægt er að telja með góðu móti, hafa Gyðingar 

upplifað áhugaverða tíma og yfirvöld hafa barið bök þeirra, svipað og brennt. Við finnum 

vitnisburð um mótlæti þeirra í Biblíunni, þeir hafa hrakist um landlausir, fyrirlitnir og 

ofsóttir, allt til okkar tíma. Þeir hafa fundið styrk í trúnni, fullvissunni um að þeir séu Guðs 

útvaldir, þekkingu á eigin sögu og trúararfleifð sem og getunni til að nýta sér þá þekkingu.  

Allt hefur þetta eflt og huggað í andstreyminu, glætt von.  

Eftir því sem að líður fjær atburðum, verður auðveldara að efast um sannleiksgildi þeirra, 

vegna þess að enginn er lengur eftirlifandi sem varð vitni að þeim. Á síðustu árum hafa sífellt 

fleiri komið fram á sjónarsviðið sem fullyrða að helförin, hinar skipulögðu ofsóknir á hendur 

Gyðingum í síðari heimsstyrjöldinni, sé orðum aukinn uppspuni Gyðinganna sjálfra.  

Rakalaus málflutningur og sem betur fer ætti að vera nóg efni til í máli og myndum til að 

færa sönnur fyrir þeim hryllingi sem Gyðingar upplifðu, svo að slíkt megi aldrei endurtaka 

sig.   

                                                             
2 Örðugt hefur reynst að rekja uppruna þessa málsháttar.  Hins vegar má finna eitt og annað varðandi sögu 

þess á hinni síður en svo óskeikulu síðu Wikipedia. Slóðin flýtur hér með  til skoðunar, ef vill:  

http://en.wikipedia.org/wiki/May_you_live_in_interesting_times 
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Einn þeirra sem hefur lagt sitt af mörkum til að tryggja að mannkyn muni aldrei gleyma þeirri 

forsmán sem átti sér stað um miðja síðustu öld, er rithöfundurinn, mannvinurinn og 

nóbelsverðlaunahafinn Elie Wiesel.   Hann reyndi fangabúðir nazista á eigin skinni einungis 

15 ára að aldri, og þar missti hann foreldra sína, ömmu og yngstusystur.
3
  Wiesel hefur síðan 

orðið mikilsvirtur rithöfundur, gríðarlega afkastamikill og 1986 hlaut hann friðarverðlaun 

Nóbels, fyrir að tala stöðugt gegn ofbeldi, kúgun og fordómum. Egil Arvik, formaður norska 

Nóbelsráðsins orðaði það svo við afhendinguna: „Wiesel er sendiboði mannkyns og skilaboð 

hans eru ekki hatur og hefnd, heldur bræðralag og sáttargjörð“.
4
 

   Það verk Wiesels sem ég geri að umfjöllunarefni í þessari ritgerð, er leikrit sem hann 

skrifaði árið 1979.  Á ensku nefnist það The Trial of God, sem gæti útlagst á íslensku sem 

Réttarhöldinyfir Guði.
5
  Sláandi titill um mjög svo áleitið efni og efnistök hjá Wiesel, en 

algerlega við hæfi, eins og mun koma í ljós. Uppruna verksins, má rekja til fangabúðarvistar 

Wiesels í heimsstyrjöldinni.  Þar varð hann vitni að því þegar að þrír fræðimenn Gyðinga 

ákváðu að draga Drottin sjálfan fyrir rétt.
6
  Makalaus gjörningur sem ásótti Wiesel alla tíð 

síðan, og hann var lengi að finna réttan farveg fyrir það sem hann upplifði þessi kvöld sem að 

réttarhöldin stóðu yfir.  Að lokum varð úr að hann skrifaði leikrit byggt á reynslu sinni.   

   Hvað gerist síðan þegar slíkur fræðimaður drepur niður penna og skrifar leikrit?  Tæpast 

verður spurt hvort að áhrifasögu Gamla testamentisins gæti þar, heldur hvaða áhrifasögu. 

Hvernig nýtir Wiesel sér minni úr G.t?
7
 Má finna hliðstæður í persónum leikritsins og í 

persónum úr sögum hebresku Biblíunnar? Úr hvaða ritum og hvernig þá? Kippir Wiesel 

persónunum fullmótuðum og flytur þær í verk sitt, eða hafa þær hlutverkaskipti?  Eftir stuttar 

umfjallanir um ævi höfundar og efni Réttarhaldanna, eiga þessar spurningar forgang í 

meginmáli þessarar ritgerðar. 

Beinum fyrst kastljósinu að manninum sem skrifaði Réttarhöldin. 

                                                             
3 Heather Lehr Wagner, Elie Wiesel: Messenger for Peace  2007,  s. 5 
4 Elie Wiesel, And the Sea is Never Full  1999,  s. 269 
5 Þannig verður vísað til verksins eftirleiðis í ritgerðinni.Ellegar einfaldlega með Réttarhöldin.  Þess má geta að 

titill verksins á frummálinu var Procés de Shamgorod tel qu’il se déroula le 25 février 1649 
6 Robert McAfee Brown, An introduction  1995, s. vii 
7 Gamla testamentið verður iðulega stytt eftirleiðis í G.t. 
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Höfundurinn 

Fyrstu tuttugu árin 

Rétt eins og Réttarhöldunum er skipt í þrjá þætti, verður ævi Wiesels skipt upp í þrjá hluta, 

eða þrjú tuttugu til þrjátíu ára skeið, á komandi síðum.   

   Eliezer Wiesel fæddist 30. september 1928  í litlum bæ að nafni Sighet í Transylvaníu.  Í 

dag myndu menn bregða sér til Rúmeníu til að heimsækja Sighet, en bærinn hefur einnig 

tilheyrt Ungverjalandi.
8
 Þessi 25.000 manna bær  bauð upp á hefðbundið uppeldisumhverfi 

fyrir barn austur-evrópskra rétttrúnaðar Gyðinga. Faðir Elie, Shlomo að nafni, var mikils 

metinn leiðtogi í sínu Gyðingasamfélagi. Hann var kaupmaður sem rak sína eigin búð 

skammt frá heimili þeirra. Þeir feðgar voru þó ekki nánir á æskuárum Elie, til þess var faðir 

hans of upptekinn. En Sara, móðir Eliezers var honum aftur á móti andlegur leiðbeinandi, 

sem og móðurafi hans, Dodye Feig. Sá stóð Elie sérstaklega nærri og er sú persóna sem hafði 

hvað mest áhrif á hann sem barn.
9
 

   Eliezer hlaut hasidískt uppeldi
10

 og um leið og hann lærði að tala var Elie kennt að blessa 

matinn sem hann borðaði og viðhalda öllum sínum daglegu athöfnum innan helgra 

                                                             
8
 Heather Lehr Wagner, Elie Wiesel: Messenger for Peace 2007,  s. 8 

9
 Frederick L. Downing, Elie Wiesel: A Religious Biography  2008, s. 28-9 

10
Hasidismi er Gyðingleg endurbótarhreyfing, útbreidd í austur Evrópu, upprunnin á 18. öld, hverrar 

upphafsmaður er Baal Shem Tov (u.þ.b. 1700-1760).  Downing segir í bók sinni að samkvæmt kenningum 

þeirrar hreyfingar skuli einstaklingur helga gjörðir sínar alfarið Guði og til að svo háleit markmið megi nást, 

hefst trúarleg kennsla innan tveggja ára aldurs (Downing 2008, s. 28-29). Sjálfur sagði Wiesel um Hasidisma í 

endurminningum sínum:  „Hvernig skilgreinir maður Hasidisma? Andóf gegn stjórnkerfinu? Dulspekilegur 

sértrúarsöfnuður? Hasidismi leggur áhersluna á hið heilaga í manninum og það sem gerir hann mennskan.  

Hasidismi er hreyfing sem persónugerir fögnuðinn og leitar að fegurð náttúrunnar.“ (Wiesel 1995, s. 28-29) 

Einnig má segja að Hasidisminn sé lífsstíll, og Hasidisminn er efni í margar ritgerðir einn og sér.  

Martin Buber helgaði sig m.a. túlkun á hasidískum kenningum. Og þó svo að hann gæti ekki sjálfur gengið 

Hasidisma á hönd, verandi vestrænn nútímamaður, þá lagði Buber mikla áherslu á að maðurinn ætti að kynna 

sér kenningarnar og reyna að lifa eftir þeim.  Buber fullyrðir t.a.m. að samkvæmt Hasidisma geti  maðurinn  

ekki elskað Guð sinn nema hann elski náunga sinn. Og að allar verur í kringum okkur, fána og flóra, hafi 

ákveðnu hlutverki að gegna sem og við gagnvart þeim. (Buber 1965, s. 3-4)  

Einnig má finna góða skilgreiningu á Hasidisma í grein Gunnlaugs A. Jónssonar í Guð á hvíta tjaldinu 2001, 

s.218-220 
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takmarkana.  Einnig gekk Wiesel í Heder, sem er hebreskur grunnskóli, þekktur fyrir strangan 

aga og mikinn utanbókarlærdóm. 

   Þannig liðu æskuár Eliezers. Hann bætti sér upp fjarlægan föður sinn með móðurafa sínum 

og síðar meir með kennurum sínum. Hann var gríðarlega hændur að móður sinni, svo mjög 

að hann gerði sér upp veikindi til að þurfa ekki að yfirgefa hana til að fara í skólann.Enda er 

ein fyrsta minning Eliezers um lítinn dreng sem situr á rúmi og kallar á móður sína.
11

 

   Afleiðingar þessa uppeldis urðu þær að Eliezer drakk í sig hefðina og hafði gríðarlegan 

áhuga á því hvaða merkingu það hefði að vera Gyðingur.  Mikilvægi þess að leggja Lögin á 

minnið varð honum snemma ljós, sem og  að elska Guð og alla Hans sköpun.  „Megnið af 

tíma mínum fór frekar í að tala við Guð en fólk.“
12

   Þegar Wiesel var 8 ára að aldri, sama ár 

og yngsta systir hans Sippóra fæddist, fór móðir Elie með hann til að hitta Rabbí Wizhnitz.  

Rabbíinn bað Söru að fylgja sér afsíðis og þaðan kom hún svo aftur og hafði augljóslega 

grátið. Elie  hélt að hann hefði orðið móður sinni til skammar en það var öðru nær. 25 árum 

síðar komst hann að því að Rabbíinn hafði sagt henni að Wiesel yrði mikilmenni í Ísrael, en 

hvorugt þeirra myndi lifa þann dag.
13

 

   En það var fleira sem hann lærði ungur. Hópur Gyðingahatara sem kölluðust Járnverðir, 

krotaði iðulega skilaboð á veggina í Gyðingasamfélaginu á borð við „Gyðingana til 

Palestínu!“
14

 Einnig voru Kuzistarnir ógnandi, rúmensk útgáfa nasistanna.
15

 Þeir eigruðu um 

göturnar og leituðu uppi slagsmál. Þá þyrsti í blóð Gyðinga. Á slíkum tímum fóru Eliezer og 

systur hans ekki í skólann, heldur leituðu þau skjóls í kjallaranum. En hverju sættu þessar 

ofsóknir, spurði Eliezer. Sem svar við því var honum bent á að lesa og  endurlesa Biblíuna.  

                                                                                                                                                                                            
 

11
 Downing, Elie Wiesel, A biography 2008, s. 35 

12
 Wagner, Messenger for Peace 2007,  s. 10 

13
 Wiesel, All  Rivers Run to the Sea  1995,  s. 13 

14
 Downing, Elie Wiesel, A biography 2008,  s. 52 

15
 Wagner, Messenger for Peace 2007,  s. 12 
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Þar fann hann fyrirmyndir trúfestunnar. Og nú leitaði á hann spurningin; ef hann yrði 

ofsóttur, gæti hann haldið í trú sína?
16

 

   Eliezer Wiesel fékk nógu fljótt svar við þeirri spurningu sinni. Árið 1944 komu nasistarnir 

til þessa litla einangraða bæjar og fluttu alla Gyðingana burt. Fangarnir voru fluttir til 

Auschwitz í lestarvögnum sem ætlaðir voru skepnum. „Lífið í gripavögnunum markaði dauða 

unglingsára minna, hve hratt ég eltist.“
17

 Í Auschwitz sá Elie móður sína, ömmu og þrjár 

systur ganga í röð. Móðir hans strauk gullið hár yngstu systurinnar, Sippóru. Hann sá þær 

tvær og ömmu sína aldrei aftur. Elie var aðeins 15 ára að aldri, Sippóra var 7 ára.
18

 

Eins og nærri má geta reyndist vistin í fangabúðum nasista setja ævarandi mark sitt á 

drenginn:  

Aldrei skal ég gleyma þessari nóttu, fyrstu nóttunni í búðunum sem breytti lífi minu í eina 

langa nótt, innsiglaða sjö sinnum. Aldrei skal ég gleyma þessum reyk. Aldrei skal ég 

gleyma smáum andlitum barnanna sem breytt var í reyk undir þöglum himni. Aldrei skal ég 

gleyma þessum logum sem gleyptu trú mína að eilífu Aldrei skal ég gleyma næturkyrrðinni 

sem svipti mig lífsviljanum fyrir fullt og allt. Aldrei skal ég gleyma þeim andratökum er 

myrtu Guð minn og sál mína og breyttu draumum mínum í ösku.  Aldrei skal ég gleyma 

þessum hlutum, jafnvel þó ég yrði dæmdur til þess að lifa jafn lengi og Guð sjálfur. 

Aldrei.
19

 

Þeir feðgar urðu mjög nánir í búðunum, án stuðnings hvors annars er efamál að þeir hefðu 

þraukað jafn lengi og raun bar vitni.  Þeir voru meðal fárra fanga sem lifðu af hið hryllilega 

ferðalag frá Auschwitz til Buchenwald, þar sem þeir voru látnir hlaupa tugi kílómetra án 

matar eða hvíldar, berfættir í snjónum, barðir áfram af nasistunum. Það ferðaleg reyndist 

banabiti Shlomo. Hann fékk blóðkreppusótt skömmu síðar og dó eftir mikið stríð. Þá höfðu 

fangar og verðir barið hann og rænt hann brauðskömmtum, án þess að Eliezer fengi rönd við 

reist.  Samviskubitið yfir getuleysi sínu til að hjálpa föður sínum kvaldi hann alla ævi. Ekki 

síst var hann miður sín yfir því að hafa ekki verið viðstaddur endalok föður síns. Eliezer hafði 

                                                             
16

 Downing, Elie Wiesel, A biography 2008,  s.  53 
17

 Wiesel, All Rivers Run to the Sea 1995,  s. 75-76 
18

 Elie Wiesel, Nótt2009, s. 50 
19

 Sama rit, s. 57 
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sofnaði í kojunni fyrir ofan Shlomo og þegar hann vaknaði, var faðir hans horfinn.
20

 Hann 

hafði verið fluttur í brennsluofninn, mögulega ennþá lifandi.
21

 

Nokkru eftir að ameríski herinn hafði frelsað fangana úr prísund sinni, varð Elie Wiesel litið í 

spegil í fyrsta sinn í langan tíma. Hann þekkti ekki þann sem við honum blasti. Á þeirri 

stundu varð honum ljóst að honum bar skylda til að segja frá því sem gerst hafði.
22

 Wiesel 

var 11 mánuði í búðunum. 

   16 ára stendur Wiesel í Frakklandi, brotinn og foreldralaus.  Þetta ár kynnist hann tveimur 

mönnum sem hjálpuðu honum mikið. Annar var frönskukennari að nafni Francois Wahl og 

átti eftir að bjarga lífi Wiesels. Dag einn kom Francois við hjá honum og fann Elie fársjúkan. 

Wiesel bjó þá einn og var orðinn þunglyndur af áhyggjum. Francois hringdi í móður sína, 

hjúkrunarfræðing, sem bjargaði Gyðingnum unga með lyfjum. Kennarinn ungi hjálpaði síðan 

Wiesel að komast upp úr örvæntingunni.  

   Hinn maðurinn hét Mordecai Shushani, fræðimaður í Talmúdinum, sem varð kennari 

Wiesels í þeim efnum, þar sem Wiesel ákvað að helga sig að nýju leitinni að kjarna 

trúarinnar. Hann kenndi Wiesel að efast um allt.  Síðar getur Wiesel þess í endurminningum 

sínum að aðferð Shushanis væri að „brjóta niður áður en hann byggði upp“.
23

 Downing álítur 

að þessi aðferð fræðimannsins hafi fengið Wiesel ómeðvitað til að vinna bug á þeim sálræna 

doða sem fangabúðarvistin hafði búið honum. Wiesel var nefnilega sárþjáður af samviskubiti 

þess sem lifir af. Enn verri var  krísan vegna þess hve viðkvæmur hann var fyrir. Í stuttu máli 

sagt, æskan og unglingsárin skildu Wiesel eftir í verulegri tilvistarkreppu. 

 

 

 

                                                             
20

 Wiesel, Nótt 2009, s. 176 
21

 Wagner, Messenger for Peace 2007,  s. 34 
22

 Downing, Elie Wiesel, A biography 2008, s. 71 
23

 Downing, Elie Wiesel, A biography 2008, s. 74-75 
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Ár efasemdanna 

Hvað aðhafðist góður Guð meðan fólk Hans var leitt til slátrunar og brennt?
24

 

Um tvítugt bað Wiesel sína fyrstu efasemdabæn, ef svo mætti kalla. Þar með fetaði hann hefð 

hinna sanntrúuðu sem álitu leiðina til helgunar vera markaða spurningum.  Sem er reyndar í 

samræmi við ritstíl hans og nálgun á viðfangsefni, þar sem frásagan er leið Wiesels til að 

þráspyrja og setja spurningamerki við allt, til að grafast fyrir um eðli hlutanna.
25

 

   Sama ár gerðist hann blaðamaður og ferðaðist til Ísraels til að láta æskudraum sinn rætast.  

Sú ferð olli honum miklum vonbrigðum, því hann komst að því að í Ísrael var litið á 

eftirlifendur helfararinnar sem annars flokks borgara. Fórnarlömb sem bæri að vorkenna.  

Andstætt því sem hann hafði lært í æsku, að Guð ætti að finna í öllum athöfnum, komst 

Wiesel helst að þeirri niðurstöðu að Guð og mannkyn væru andstæð Gyðingum.  Þetta varð 

honum mikil Jakobsglíma. Upp úr þessu lagðist hann í ferðalög í von um að finna svörin 

annars staðar en á vesturlöndum.   Til Indlands fór hann til að kynna sér meinlætalifnað og 

varð hvorutveggja fyrir uppljómun og rak sig einnig illilega á.  Hann heillaðist af textum 

Veda en hann afbar ekki fátæktina. Betlarar og munaðarleysingjar voru vandamál sem að trú 

heimamanna leysti með endurholdgun.
26

 Leit Wiesels að annarri trú bar því ekki árangur á 

Indlandi, heldur urðu hin endurnýjuðu kynni af illskunni í formi angistar og örbirgðar til þess 

að hann neyddist til að ráðast á bilið milli hefðarinnar og trúarinnar sjálfrar:  Hann settist 

niður til að skrifa. Farveginn fann Wiesel í Jeremía sem, eins og Wiesel, hafði upplifað 

hörmungar á eigin skinni, lifað þær af og sagði síðan frá. Jeremía, að mati Downings, 

reyndist verða n.k. bókmenntalykill Wiesels. Sjálfur sagði Wiesel í viðtali skömmu eftir 

afhendingu Nóbelsverðlaunanna að Jeremía væri sá spámanna sem að Wiesel fyndi til 

mestrar samkenndar við í skrifum sínum.
27

 

                                                             
24 Wiesel, And the Sea is Never Full  1999,  s. 67 
25

 Ted L. Estess, Elie Wiesel and the Drama of Interrogation1976 s. 32  
26

 Wagner, Messenger for Peace 2007,  s. 45-46 
27

 Robert Franciosi & Brian Shaffer,  An interview with Elie Wiesel 1987  s.  290 
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1955 átti Wiesel að taka viðtal við Francois Mauriac sem var virtur kaþólskur rithöfundur í 

Frakklandi. Wiesel heyrði fljótlega að meginstef Mauriacs var að Jesús hefði bjargað 

heiminum, en hefði ekki getað bjargað Ísrael. Wiesel reiddist og lét vaða:  

Miðpunktur kristinna er þjáning Krists.  Fyrir 10 árum síðan þjáðust Gyðingabörn þúsund 

sinnum meira en Kristur á krossinum. Hvers vegna tölum við ekki um þau? Getur þú skilið 

það herra?
28

 

Þeir settust niður og Wiesel sagði honum sögu sína.  Mauriac bað hann einlæglega að gefa út 

frásögn sína og ári síðar sendi Wiesel honum handritið sem síðar varð að bókinni 

Nótt.Upphaflegur titill hennar á jiddísku var Og veröldin var þögul, og þá var handritið 862 

bls. Bókin endaði í 176 síðum og  kom út 1958.
29

 

   Nú er ferill Wiesels hafinn. Dögun  kemur út 1961. Slysið 1962 og Bærinn handan við 

vegginn 1964.
30

  Aðrar bækur Wiesels eru skrifaðar í sama snarpa stílnum og Nótt. Höfundur 

segir þann stíl vera sprottinn úr gettóunum, þar sem allt varð að segjast í einum andardrætti. 

Það var aldrei að vita hvenær hurðinni yrði sparkað niður af óvininum.
31

 Wiesel er orðinn 

málsvari hinn burtgengnu, allra fórnarlamba ofsókna á hendur Gyðingum.  Þau eiga ekki 

grafast í þögn og falla í gleymskunnar dá.  Fyrstu tvær bækurnar kallast á.  Einnig Slysið  og  

Bærinn handan veggjarins. Wiesel á í stöðugri glímu við þann Guð sem hann ólst upp við, og 

er nú í raun nánast orðinn óvinur hans.  Lyklar hans eru harmljóðin, fórn Abrahams, Exodus, 

Jeremía og að sjálfsögðu Job. 
32

 

   Í Nótt sýndi Wiesel að sáttmálinn var brotinn. Það kemur einmitt skýrt fram í 

Réttarhöldunum. Það er sterk mynd, því að ef sáttmálinn fellur úr gildi, hlýtur það að vera 

gríðarlegt högg fyrir grunnstoðir Gyðingdóms.
33

  Í Dögun skrásetti Wiesel björgun Gyðinga 

og tilurð nýs Ísraelsríkis. Í Slysinu ogDögun staðfesti Wiesel helgi lífsins og tvíræðni 

siðferðisins. Allt í undirtexta meðan fylgst er með baráttu þess sem kemst af, og leitast við að 

                                                             
28

 Downing, Elie Wiesel, A biography 2008, s. 100-101 
29

 Wagner, Messenger for Peace 2007,  s. 55 
30

Athugasemd: Bersýnilega hefur höfundur ritgerðarinnar hér tekið sér það bessaleyfi að þýða titlana, en þeir 

eru á enskusvohljóðandi: Dawn, The Accident, The Town beyond the Wall, Night, The Gates of the Forest 
31

 Wiesel,  All Rivers Run to the Sea 1995, s. 321 
32

 Downing, Elie Wiesel, A biography 2008, s. 136 
33 Josephine Knopp, Wiesel and the Absurd 1974,  s. 212-213 
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finna lífi sínu merkingu. En í sinni fjórðu bók Bænum lýsir Wiesel einingu Gyðinga og 

mikilvægi vináttu og trúfesti að helför lokinni. Saman mynda þessi fjögur verk upphaf nýs 

tímabils fyrir Gyðinga í kjölfar Helfararinnar, og ekki síður marka þau andlegt ferðalag 

höfundar á leið sinni að bata.
34

 

   1964 sneri hann loks aftur heim til Sighet, í fyrsta sinn í 20 ár, þar sem allt hófst. Þar sem 

heimur Wiesels glataði sakleysi sínu og Guð tók ofan grímuna.
35

 Hann gekk klukkustundum 

saman um strætin. Vegfarendur mættu Wiesel án þess að sjá hann og  

...ég sá að þeir voru umkringdir draugum og þeir draugar voru mun sýnilegri en þessar 

lifandi manneskjur. Ég sá löngu látna vini, löngu látna félaga, nemendur og Rabbía og þeir 

voru lifandi.
36

 

Þetta ár kemur út fimmta bókin hans, Hlið skógarins og lokapunkturinn í fimm bóka röð hvar 

greina má þróun í uppreisn hans gegn Guði. Það er vel þekkt stef frá Móse, Abraham, 

Jeremía og Job. Hliðið  markar viðsnúning bæði í skrifum og trú. Í þeirri bók spyr 

aðalpersónan, Gregor, Rabbíann sinn: Hvernig geturðu trúað á Guð, eftir allt sem hefur gerst? 

Og Rabbíinn svarar: Hvernig geturðu ekki trúað á Guð, eftir allt sem gerst hefur.  Þessar 

samræður eiga sér nánast orðrétt stað í Réttarhöldunum. Þá biður Gregor Rabbíann  um að 

kenna sér að gráta, en hann vill fremur kenna Gregor að syngja, því handan þjáningar og 

eymdar bíði Guð enn eftir þeim.
37

 Auðvitað eru allar þessar bækur úrvinnsla Wiesels á eigin 

tilvistarspurningum og leit að hans að Guði. Og nú loksins hefur samviskubit hans sljóvgast 

og hann uppgötvar nýja ástríðu. Að segja sögu hinna lifandi. 

Mikilmenni verður til     

Við verðum að hafa hugrekki til að láta okkur hlutina varða
38

 

Lykilþáttur í þessari umhverfingu var ferð Wiesels til Sovétríkjanna, þar sem hann 

uppgötvaði að Gyðingar þar lifðu í þögn og bælingu.  Þangað hafði hann farið til að veita 

                                                             
34

 Downing, Elie Wiesel, A biography 2008,  s. 171 
35

 Sama rit, s. 175 
36 Elie Wiesel  From the Kingdom of Memory 1990,  s. 126 
37

 Downing, Elie Wiesel, A biography 2008, s. 178 
38 Wiesel, And the Sea is Never Full  1999,  s. 218 
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rússneskum Gyðingum von og uppörvun en kom sjálfur til baka styrkari og efldur af bjartsýni 

og gleði Rússanna, þrátt fyrir allt.  Sú orka nýttist Wiesel til að verða sú trúarpersóna sem 

hann þurfti að vera til að berjast fyrir sovésku Gyðingana.
39

  Hann ferðaðist víða sem 

talsmaður þeirra, og lét rödd þeirra hljóma. Gyðingar þagnarinnar kom síðan út 1966 og 

fylgdi Wiesel henni eftir þar til að Gyðingunum var leyft að fara til Ísrael.  Eitt af fjölmörgum 

afrekum Wiesels.
40

 Hann hélt áfram að vaxa og stefndi í að verða mikilmenni rétt eins og 

gamli kennarinn hans hafði spáð honum í æsku. 

   Wiesel endurskoðaði Tóruna
41

 og bók hans Sendiboðar Guðs varð upphaf nýs Talmuds.  

Nýtt safn kenninga og kommenta.  Bókin hefst með Adam og síðan fer Wiesel í gegnum 

söguna og endar á Job, sem er undarlegt því ekki tilheyrir það rit Fimmbókaritinu.  Þetta er 

vísun í helförina, því sú vísun er allsstaðar. Í öllum þessum ofsóknum, slátrunum og 

eyðileggingum gegnum tíðina er Abraham að leiða son sinn aftur og aftur að altarinu til 

fórnar. 
42

 Staðsetning Jobs í þessu riti, sýnir hve miklar mætur Wiesel hefur á Jobsbók, eins 

og Wiesel sagði sjálfur: „Ég var upptekinn af Job, sérstaklega fyrstu árin eftir stríðið. Á þeim 

tíma gastu séð hann á hverri götu í Evrópu. Særðan, limlestan og öllu rúinn.“
43

 

   Árið 1969 kvænist Wiesel Marion Erster Rose í Jerúsalem 2. apríl. Hafa þau hjón starfað 

mikið saman og annast hún t.a.m. þýðingar á bókum hans af frönsku yfir á ensku.  Sjálfur var 

Wiesel mótfallinn því að ala börn í þennan miskunnarlausa heim en Marion náði að telja 

honum hughvarf. Það væri rangt ef morðingjarnir færu þannig með sigur af hólmi.
44

 

   Enn óx Wiesel. Hann náði að tengja örlög sín út fyrir landamæri kynþátta og trúar.  Hann 

fann víddir í Gyðinglegri trú sem hafa skírskotun til alls heimsins.  Ferðalög hans jukust til 

muna og smám saman varð hann ekki aðeins talsmaður Gyðinga, heldur talsmaður friðar, 

mannréttinda og kærleika. Árið 1979 var hann skipaður formaður bandaríska Holocaust 

Memorial Council. Fleiri vegtyllur hlóðust á Wiesel fyrir manngæsku og þrotlausa vinnu í 

                                                             
39

 Downing, Elie Wiesel, A biography 2008, s. 181 
40 Wagner, Messenger for Peace 2007,  s. 90 
41 Athugasemd. Þegar Tóran er nefnd á nafn hér í ritgerðinni, er ýmist átt við Tanak eða Fimmbókarritið. 
42

 Wagner, Messenger for Peace 2007, s. 202 
43 Wiesel,  Messengers of God  1976,  s. 231 
44 Wiesel, And the Sea is Never Full  1999,  s.  43 
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þágu mannkyns. Árið 1986 hlaut hann síðan friðarverðlaun Nóbels.
45

 Við það tækifæri lét 

hann eftirfarandi orð falla: 

Svo lengi sem einn saklaus er í fangelsi, er frelsi okkar ekki að sönnu. Svo lengi sem eitt 

barn hungrar, er líf okkar fyllt angist og skömm. Það sem þessi fórnarlömb þurfa framar 

öllu er vitneskjan um að þau séu ekki ein; að við gleymum þeim ekki, að þegar raddir 

þeirra eru kæfðar, ljáum við þeim okkar raddir, að meðan frelsi þeirra er háð okkar, eru 

gæði okkar frelsis háð þeirra...líf okkar tilheyrir ekki lengur okkur.
46

 

 

Réttarhöldin - leikritið 

Sögusviðið 

Á sex vikum var samfélaginu gersamlega eytt47 

Eins og getið var í innganginum, er leikritið sprottið upp úr þeim atburði sem Wiesel varð 

vitni að í fangabúðunum, þegar að þrír Gyðinglegir fræðimenn ákváðu að draga almættið 

fyrir rétt. Þeir skópu á þessum nöturlega stað dómssal, vitnisburðir voru heyrðir, 

sönnunargögnum var safnað og ályktanir dregnar. Að nokkrum kvöldum liðnum féll 

dómurinn samhljóða: Drottinn Guð allsherjar, skapari himins og jarðar var fundinn sekur um 

glæpi gegn sinni eigin sköpun og gegn mennskri tilvist.
48

  Það datt á með dúnalogni.  Loks 

rauf einn þremenninganna þögnina með þeirri yfirlýsingu, að það væri kominn tími fyrir 

kvöldbænirnar. 

   35 árum síðar gaf Wiesel upplifun sína út á bók, nema hvað hann valdi atvikinu annað 

sögusvið. Hann var lengi að velta fyrir sér hvaða farveg hann gæti fundið því.  Að endingu  

færði  Wiesel atburðinn úr nútímanum aftur til sautjándu aldar og gerði úr honum leikrit
49

 

sem gerist skömmu eftir Khmelnytsky uppreisnina sem var Kósakkauppreisn í Úkraínu og 
                                                             
45

 Wagner, Messenger for Peace 2007,  s. 100-101 
46 Sama  rit,  s. 7 
47 Wiesel,  From the Kingdom of Memory 1990, s.  128 
48 Robert McAfee Brown, An introduction 1995, s. vii 
49

 Það er til sjónvarpsmynd frá BBC (2008)  sem byggð er á upplifun Wiesels. Sú á lítið sameiginlegt með 

leikritinu, nema það að Drottinn er dreginn fyrir rétt. Umgjörðin er útrýmingarbúðir nasista og er verkið mun 

nær hinum raunverulega atburði.  Áhrifamikil og vel heppnuð útfærsla, en allt annars eðlis. 
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kostaði um 100.000 Gyðinga lífið.
50

 Ein helför í annarrar stað. Lítum á aðstæðurnar sem 

Wiesel velur verkinu og látum hann lýsa því með eigin orðum: 

Einhvers staðar í týndu þorpi, (Shamgorod heitir það)  grafið í ryk og rökkur.  Þetta er 

árið 1649 að afstöðnum fjöldamorðum. Hatrið hefur unnið, dauðinn hrósað sigri.  Krá 

að kvöldlagi. Fáeinir stólar og borð.  Við eitt þeirra sitja þrír Gyðingar, farandleikarar, 

og drekka. Til að gleyma? Til að fagna Púrímhátíðinni? Púrímhátíðin: Árlegur dagur 

trúða, barna og betlara. Allir fara í leiki og allir drekka sig út. Allir vilja breytast. 

Leikritið ætti að leikast sem tragi-kómedía.  Púrímleikrit innan Púrímleikritsins.
51

 

 

Persónur verksins 

Persónur leikritsins eru átta talsins.  Farandleikararnir þrír, Yankel, Avrémel og Mendel eru 

stigmögnun hvers annars, hver öðrum galsafengnari, nú eða alvarlegri, eftir því í hvora áttina 

er horft. Til að byrja með fáum við fátt að vita um bakgrunn þeirra, þeir virðast fyrst og 

fremst tvívíðir fulltrúar sinnar starfsstéttar, studdir hver af öðrum. Tól til að draga smám 

saman upplýsingar upp úr kráareigandanum og þjónustustúlkunni. 

   Kráareigandinn Berish hefur augljóslega glatað ástríðu sinni gagnvart starfinu, og jafnvel 

fleiru, en hann er fáskiptinn og ókurteis. María þjónustustúlka er snaggaraleg og trú sínum 

yfirmanni. Gestirnir eiga ekkert inni hjá henni þegar kemur að skætingi og tilsvörum. Hún 

virðist hafa séð allar tegundir kúnna áður og ekkert kemur á óvart lengur. Svör eru á reiðum 

höndum. Hún virðist einnig fremur köld og fylgir þeirri lífsspeki að slá til að vera ekki slegin. 

   Hanna er dóttir kráareigandans. Brotin og veil á geði, vegna þeirra hörmunga sem hún hefur 

lifað. Fulltrúi rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar er á sveimi í formi prests.  Veiklunda 

drykkjumaður, gagnslítill sér og sínum.  Síðastan en ekki sístan skal telja ókunnuga manninn, 

Sam.  Hann er sá sem öllu breytir, hann er antagonistinn í verkinu.  Nema ef menn vildu telja 

hinn fjarlæga Guð antagonistann, en mögulega væri hægt að álíta svo, sérstaklega í 

aðdraganda verksins. 

                                                             
50 Serhii Plokhy,  Unmaking Imperial Russia: Mykhailo Hrushevsky and the writing of Ukrainian history 2005,  
s. 281-282 
51 Elie Wiesel, The Trial of God 1995, s. 1 
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Söguþráður 

Þegar í ljós kemur að farandleikararnir eiga ekki fyrir veitingunum sem þeir hafa þegið, vilja 

þeir veita Berish og Maríu frían aðgang í greiðslu stað, að Púrímleikritinu, sem þeir ætla að 

setja á svið fyrir alla Gyðingana í þorpinu.Þeim er komið í skilning um þá kaldranalegu 

staðreynd að á kránni eru allir Gyðingar þorpsins samankomnir: Berish og dóttir hans, Hanna.  

Þá uppgötva leikararnir að þetta er Shamgorod, en sögur hafa augljóslega borist víða af 

hryllingnum sem þar hefur átt sér stað.   

   Leikararnir eru þó ekki af baki dottnir og vilja fá að leika. Berish tekur óvænta beygju og 

krefst þess að þeir setji á svið réttarhöld yfir Guði. Leikararnir samþykkja. Berish tekur að sér 

hlutverk ákærandans. Vinirnir þrír skipa kviðdóminn og María er fulltrúi áhorfenda. Hanna 

tekur engan þátt enda ekki meðvituð um það sem á sér stað í þessum heimi.  En hver vill 

verja Guð? Enginn. Mikil togstreita þar sem leikararnir reyna að kvelja hvern annan til að 

taka hlutverkið að sér, uns út úr skugganum stígur Sam. Ókunnugur maður sem hefur verið 

áheyrandi allan tíman og ekki látið á sér kræla.    

   Við réttarhöldin kemur í ljós að María og Sam hafa (líklega) eytt nótt saman, en Sam segir 

hana ljúga.  Sam hrífur alla með fimlegu orðaskaki, gengur algerlega fram af Berish, en með 

kaldri rökhyggju og því sem virðist einlægni, nær hann vinunum á sitt band. 

   Presturinn hefur komið reglulega og varað þau við því að óvinir nálgist sem vilji taka líf 

þeirra. Biður þau um að flýja, ellegar taka sína trú eina kvöldstund, til að komast hjá slátrun.  

Þau hunsa hann. Í þriðja og síðasta sinn sem presturinn galar, en það er undir lok leikritsins, 

þá er orðið ljóst að flótti er ekki mögulegur.  Þá leita leikararnir ásjár hjá Sam. Hann hljóti að 

luma á úrræði, hann sem þekki Guð svona vel. 

   Þá afhjúpar Sam sig, en hann er djöfullinn.  Það er engin undankomuleið.  
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Áhrifasagan 

Um Jobsbók sjálfa 

Í fáar bækur Biblíunnar leita menn oftar en Jobsbók. Í stuttu máli er þar rakin saga Jobs, sem 

er guðhræddur og góður maður. Svo guðhræddur og góður að Drottinn gumar af honum við 

Satan, þjón sinn. Úr verður nokkurs konar veðmál þeirra í millum þar sem trúfesta Jobs er 

álitamálið. Job missir í framhaldinu allar sínar eigur, öll börn sín og fær ofan í kaupið  

hræðilegan líkamlegan sjúkdóm. Í þremur ljóðabálkum eru rakin samtöl Jobs og vina hans 

þriggja sem hafa komið í því skyni að hjálpa. Job glatar ekki trúnni, en hann skilur ekki Guð 

sinn, má kannski segja að hann glati þeirri Guðsmynd sem hann bjó yfir. Í reiði sinni ákallar 

hann Guð sinn, og heimtar að hann komi og verjir gjörðir sínar. Guð birtist síðan Job um 

síðir.
52

 

Fleiri orð verða ekki höfð um Jobsbók að sinni, þar sem mjög vandlega er komið inn á 

innihald ritsins í umfjölluninni hér á eftir.  

Jobsbók í Réttarhöldunum 

Elie Wiesel er iðulega lýst sem helfarar rithöfundi. Í ljósi orða Ted L. Estess er ljóst að 

ákveðin og sterk hugrenningatengsl eru milli Jobs og Elie Wiesels, en Estess segir: „Það er 

nauðsynlegt að túlka Wiesel sem eitthvað meira en Job 20. aldarinnar...“
53

 Og auðvitað er 

Wiesel miklu meira en það, en samlíkingin er auðskilin.    

Í leikriti mínu, sem var gefið út 1979, læt ég Job snúa aftur, svo við fáum að heyra 

mótmæli hans.  Er trú á Guð alltaf  Honum til heiðurs? Með öðrum  orðum, er trúarleg 

fanatík vegur sem leiðir til Guðs? Er sú leið það sem Hann þráir?
54 

Kráareigandinn Berish tekur sér hlutverk  Jobs í Réttarhöldunum.Rétt eins og Job, átti Berish 

í góðu sambandi við sinn Guð.
55

Hann gerði það sem trú hans bauð og velti Guði lítið fyrir sér 

                                                             
52 Upplýsingar teknar að nokkru leyti úr formála Jobsbókar í Heilagri ritningu 2007. 
53 Ted L. Estess, Elie Wiesel and the Drama of Interrogation 1976,  s.  18 
54 Wiesel, And the Sea is Never Full  1999,  s. 358 
55 Wiesel, The Trial of God 1995,  s. 45   Sjá hliðstæðuna í  Jobsbók 1.5. 
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umfram það.
56

 Áföllin dynja yfir Job og Berish við áþekkar aðstæður. Í 1. kafla Jobsbókar 

versum 13-15 er sagt frá því þegar börn Jobs eru myrt þar sem þau sitja að veisluborði heima 

hjá elsta bróðurnum. Fjölskyldu Berish og vinum var slátrað á brúðkaupsdegi Hönnu, dóttur 

hans. Engum var þyrmt nema Hönnu og Berish, sem var neyddur til að horfa á dóttur sinni 

nauðgað ítrekað.
57

 Þó Berish sé ekki sleginn líkamlegum kaunum, er öll gleði honum horfin.  

Því þrátt fyrir aðHanna hafi ekki dáið líkamlegum dauða þá dó hún í raun, því sú Hanna sem 

Berish þekkti er horfin. Berish lýsir því yfir: Guð er óvinur minn.
58

 Áþekkur er reiðilestur 

Jobs í 33. kafla 10. versi. Báðir lýsa þeir sig saklausa af því að hafa gjört rangt, en þó er 

hvorugur tilbúinn til að afneita Guði sínum.  Job  gerir svo í 13.15; „Hann sviptir mig lífi, ég 

vænti einskis, vil aðeins réttlæta breytni mína frammi fyrir honum“.
59

 Berish hins vegar 

þvertekur fyrir að bregða á ráð prestsins rétttrúaða, sem biður þau að taka sína trú, jafnvel þó 

ekki nema sé um að ræða eina kvöldstund. Jafnvel þó að presturinn gangi svo langt að bjóða 

þeim að trúskiptin geti í raun verið nokkurs konar Púrímleikrit. En það er einni kvöldstund of 

mikið fyrir Berish og þau öll.
60

 

Fleiri hliðstæður er að finna. Berish og Job líta svo á að þeir séu ofsóttir persónulega af 

Guði.
61

 Í beinum tengslum við það lýsir Berish Guði sem miskunnarlausum og grimmum,
62

 

afskiptalausum og í raun sem gereyðanda þorpsins.
63

 Job sakar Guð sömuleiðis um grimmd í 

kafla 30, 21. versi, og um óréttlæti í 9.20. Samt, eins og áður var drepið á, afneitar hvorugur 

Guði sínum og óskar þess að skilja Hann betur. Skilja hver tilgangurinn er. Báðir kvarta þeir 

undan tilgangsleysi þess að rökræða við Hann. Grípum örstutt niður í samtal Berish við 

Mendel, þann leikarann sem er sýnu vitrastur þeirra þriggja.
64

 

                                                             
56 Wiesel, The Trial of God 1995,  s. 45 
57 Sama rit, s. 105 
58 Sama rit, s. 54 
59 Biblían: Heilög ritning 2007, s. 601.  Athugið að allar vísanir til versa í texta ritgerðarinnar eiga við þessa 

útgáfu Biblíunnar, nema annað sé tekið fram. Því tel ég óþarft að taka fram blaðsíðutal eða setja fleiri 

neðanmálsgreinar til frekari útskýringar. 
60 Wiesel, The Trial of God 1995,  s. 154 
61 Sama rit, s. 26.  Og einnig Jobsbók 7. kafla, 17-20. vers. 
62 Sama rit, s. 42-43 
63 Sama rit, s. 133 
64

 Þess má geta að nafnið Mendel kemur fyrir í öðru riti Wiesels: Souls on Fire (1972) s. 228. Einn kafli 

bókarinnar er um Rabbí Menahem-Mendel, s. 228-254. 
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Berish 

Því að Guð er miskunnarlaus, vitiði þið það ekki?  (...) Líkar ykkur ekki mál mitt? Hvernig 
ætlist þið til þess að ég tali? Á ég að ljúga?  Guð er Guð og ég er aðeins kráareigandi. En 

Hann kemst ekki upp með að hafna mínum sannleika – og þið ekki heldur.  

Mendel 

Hver er sannleikur þinn? 

Berish 

Ég veit það ekki, en ég veit að sá sannleikur er reiður! (...)  Ég vil skilja hvers vegna Hann 
gefur morðingjum styrk en úthlutar fórnarlömbum engu nema tárum, skömm og 

hjálparleysi.  

Mendel 

Svo þú skilur ekki. Ekki ég heldur.  Og er það næg ástæða til að hafna Honum? Og ef þú 
skildir allt, myndirðu samþykkja gjörðir Hans þá? 

Berish 

Nei....ég myndi hafna því að skilja. Ég myndi hafna skilningnum svo ég þyrfti ekki að 

fyrirgefa Honum. 

Þessi afstaða Berish breytist ekki í gegnum verkið. Þar er grundvallarmunur á honum og Job. 

Þar birtist kannski afstaða Wiesels sjálfs gagnvart Job, en hann átti mjög erfitt með að 

samþykkja það sem Wiesel álítur vera uppgjöf Jobs í lok Jobsbókar. Wiesel vill meina að Job 

hefði átt að mótmæla áfram.
65

 Þessi staðreynd, ásamt fjölmörgum öðrum atriðum sem hafa 

þegar verið talin upp og eiga eftir að bætast við, sýnir okkur fram á að Berish á sér annað 

bakland en Job, en það er Wiesel sjálfur.  

   Af framantöldu er augljóst hversu mikill innblástur persóna Jobs er persónu Berish.  Það 

má finna fleiri hliðstæður orðfæris og tilfinninga, en þessi atriði sem nefnd hafa verið mynda 

nægilegan ramma, til að átta sig. Í beinu framhaldi er rétt að skilgreina Guðsmyndir þeirra 

beggja ögn nánar og sjá hvort upplifun þeirra sé sú sama.    

 

                                                             
65 Wiesel,  Messengers of God  1976,  s. 231 
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„Og Guð í þessu öllu?“
66

 

Tryggvi N. D. Mettinger talar um þrjár Guðsmyndir í Jobsbók.
67

Job er ringlaður í heimi sem 

stenst ekki.  Endurgjaldskenningin er sú regla sem á að virka. Ég geri eins og ég á að gera og 

þá gerir Guð það sem Hann á að gera. Maðurinn á að uppskera eins og hann sáir til. En 

skyndilega virkar það ekki?  Þetta kerfi álítur Harold S. Kushner í raun kúgun. Skilyrðingu og 

takmörkun á Guði. Og hvað svo? Allir gera rétt og verða þeir þá ónæmir fyrir slysi? Geta þeir 

hent sér fram af háhýsum án þess að skaðast?  Gengið um naktir án þess að veikjast?
68

  

Auðvitað ekki. En Job hugsar með sér að hann hafi ekki syndgað og í engu breytt rangt. Samt 

verður samningsrof. Job kemst því að þeirri rökréttu niðurstöðu að Guð virði lögin að vettugi 

í 9. kafla, versum 22-24:  Guð er glæpamaður.
69

 Undir það tekur Berish í fjölmörgum 

yfirlýsingum sínum varðandi sekt Guðs. Þó Berish segir aldrei fullum fetum „Guð er 

glæpamaður“, ekki frekar en Job, þá hlýtur í sekt að liggja glæpur af einhverju tagi. Enda 

hljómar ákæra Berish svo: „Ég.....saka Hann um fjandskap, grimmd og afskiptaleysi“.
70

 

   Önnur Guðsmynd Jobs, samkvæmt Mettinger, er hinn fjarlægi Guð.  Eins og fram kemur 

víða í Jobsbók, til að mynda í 13.24. Heimur Jobs er orðinn Guðlaus heimur, Guð er 

fjarstaddur: „Gangi ég áfram er hann ekki þar, eða aftur á bak verð ég hans ekki var“ (Job 

23.8.). Berish er augljóslega á sama máli þegar að einn dómaranna bendir á í undirbúningi 

réttarhaldanna, að það vanti einn svo að rétturinn geti fram haldið. Og þá svarar Berish „Hver 

er það? Hinn ákærði? Það er Honum ekkert nýtt.“
71

 

   Þriðja Guðsmynd Jobs er sá Guð sem er Skapari heims án tilgangs eða merkingar. Heimur 

vinanna er heimur kerfis og tilgangs, en heimur Jobs er orðinn andstæða þess. Guð er ekki 

lengur Guð skipulags. Ein tilvitnun í Job útlistar þetta betur en aðrar. Í 3. kafla bölvar Job 

fæðingardegi sínum, en þann texta þarf að lesa með sköpunarsöguna til hiðsjónar. Upphaf 

                                                             
66 Wiesel, The Trial of God 1995,  s. 64 
67 Tryggve N. D. Mettinger, The Meaning and Message of the Everlasting Names 1988,  s. 181-185.  Til að 

fyrirbyggja misskilning þá er hér ekki um 3 Guðsmyndir Jobs sjálfs að ræða.Heldur tilheyrir ein Job, ein er 

Guðsmynd vinanna, og sú þriðja er birtingarform Guðs í stormviðrinu. 
68 Harold F. Kushner,  When Bad Things Happen to Good People 1981,  s. 58-59 
69 Mettinger, The Meaning and Message of the Everlasting Names 1988,  s. 182.  Athugiðþóað Job segir þetta 

ekki orðrétt, heldur er þetta bersýnilega meining Jobs. 
70 Wiesel, The Trial of God 1995,  s. 125 
71 Sama rit,  s. 70 
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sköpunarferlisins er svo: „Verði ljós“(1. Mós. 1.3) .  En Job segir „Lát þann dag verða að 

myrkri“, sem er augljóst svar við Genesis.  Í beinu framhaldi hleypir Job níhílistanum í sér 

lausum og telur að fyrst heimurinn sé orðinn svona, þá sé alveg eins gott að hann verði 

ringulreiðinni alfarið að bráð.
72

 Það er ekki beinlínis hægt að segja að heimsmynd Berish sé 

án kerfis, heldur er hún heimsmynd sem lýtur grimmum einræðisherra. Einræðisherra sem að 

allir óttast. Þess vegna, þegar kemur að því að Hann þarfnast verjanda, býður sig enginn fram. 

Ástæðan er einföld í augum Berish: Guð hefur myrt alla bandamenn sína.
73

 

Aðrar persónur 

Það er vissulega freistandi að horfa til leikaranna þriggja og álíta að sama sem merki standi 

milli þeirra og vinanna þriggja í Jobsbók. En fjöldinn er í raun eina hliðstæðan.  Mögulega 

standa þeir fyrir Gyðinga almennt. Þá Gyðinga sem þola og þreyja og missa ekki trúna á sinn 

Guð þrátt fyrir þau áföll sem á þeim dynja. Því, eins og Wiesel segir; „...öll höfum við lifað 

sögu Jobs. Hvenær sem við segjum okkar eigin sögu, þá segjum við sögu Jobs“.
74

 Eftir því 

sem leikritinu vindur fram, þá afhjúpast smám saman þeirra eigin saga, og einnig þeir hafa 

upplifað ýmsan hrylling, horft upp á fólki slátrað og lifað það af.   

   Einnig má reyndar velta fyrir sér hvort þeir séu þjónarnir úr rammafrásögu Jobsbókar sem 

koma hver á fætur öðrum og færa Job fréttir af skelfilegum atburðum. Sendiboðarnir í 

rammafrásögunni eru vissulega fjórir en ekki þrír, en sameiginleg eru örlög þeirra að því leyti 

að allir, bæði sendiboðar og leikarar, virðast vera einir eftirlifandi.  Þeir lifa af til að segja frá. 

Til að mynda er Mendel staddur í synagógu þegar morðingjarnir ryðjast inn og hlífa engum. 

Aðeins hann einn stendur eftir þegar hávaðinn hljóðnar og blóðið drýpur áfram: 

Avrémel 

Hvernig komstu undan? 

Sam 

Það er alltaf einn sem er látinn komast undan. 

                                                             
72 Mettinger, The Meaning and Message of the Everlasting Names 1988,  s. 184-185 
73 Wiesel, The Trial of God  1995,  s. 103 
74 Downing, A Religious Biography 2008,  s. 207 
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Yankel 

Kraftaverk! 

Sam 

Og það er alltaf einhver til að kalla það kraftaverk...
75

 

 

Í raun er það Sam sem er málpípa vinanna í Jobsbók. Sam talar einnig fyrir Satan, enda er 

hann Satan í dulargervi, sem hann varpar af sér í blálokin.  Þetta tvíþætta hlutverk birtist á 

þann hátt að hann lýsirsjálfum sér sem samverkamanni Guðs: „Ég sé allt, ég fylgist með 

öllum mönnum, ég get ekki gert allt sem ég vil, en ég get leiðrétt alla hluti.“
76

 Hitt hlutverk 

Sams felst í að halda uppi vörnum fyrir Guð. Og rétt eins og hjá vinum Jobs eru varnir Sams 

gríðarlega sannfærandi, en falskar.
77

Reyndar er rétt að minnast á að í því hlutverki minnir 

Sam eitt sinn mjög á Guð sjálfan í Jobsbók.  Sam spyr Berish, „Hvað veist þú um Guð?“
78

, og 

í framhaldi kemur ræða um forendur Berish, eða skort þar á,  til að þekkja Guð. Sú ræða er 

óneitanlega á svipuðum nótum og upphaf fyrri ræðu Drottins úr stormviðrinu (Job 38.4). 

   Hanna og María virðast ekki eiga sér hliðstæðu í Jobsbók. Hanna gegnir fyrst og fremst því 

hlutverki að vera föður sínum sífelld áminning um vangetu hans til að verja dóttur sína, og 

sífelldur aflvaki fyrir reiði Berish í garð Guðs.  María er sömuleiðis fórnarlamb misnotkunar, 

en þó á annan hátt og ekki jafn skelfilegrar. Upplifun hennar af karlmönnum, þ.e. af Sam, er 

upplifun sem vísast margir geta samsamað sig við.  Sam dregur hana á tálar og kallar hana 

síðan mellu, lítillækkar hana á allan handa og máta. Og einmitt þá kemst María að því að „hið 

illa“ er raunverulega til.
79

 

 

 

                                                             
75 Wiesel,The Trial of God 1995,  s. 146-147 
76 Sama rit,s. 158 
77 Sjá Jobsbók 42.7 
78 Wiesel,The Trial of God 1995,  s. 133 
79 Wiesel, The Trial of God  1995,  s. 142 
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Gæska eða illska Guðs 

Jobsbók og Réttarhöldin snúast fyrst og fremst um eilífðarspurninguna: Hvers vegna lendir 

gott fólk í skelfilegum atburðum?  Og hver er þáttur Guðs þar? Gerist hið illa með hans vilja? 

Á hann þar beina sök? Eða óbeina sök með afskiptaleysi sínu? 

   Meginmunurinn á þessum ritum er auðvitað fjarvera þess sem allt snýst um í 

Réttarhöldunum, en yfirþyrmandi nærvera í Jobsbók.  Sú fjarvera skapar þessum verkum 

mismunandi endi.  Sú afstaða Wiesels að hleypa Drottni ekki í verkið til að svara fyrir sig 

talar sínu máli.  Og þá ekki síður sú ákvörðun höfundarins að láta Satani það eftir að ráðskast 

með aðstæður. Mögulega er hér tilfinningum Wiesels speglað.  Að hömlulaus illska heimsins 

sem kristallaðist í helförinni, sýni okkur að Satan er sífellt nærri og sífellt að, meðan að Guð 

hinsvegar haldi að sér höndum, áhuga- og aðgerðalaus. Sjálfur háði Wiesel  sína Jakobsglímu 

og velti fyrir sér ýmsum spurningum: Hvar endar ábyrgð mannsins? Hver er ábyrgð Guðs og 

hvar hefst hún? Er lífið absúrd, ef Guð er ekki partur af því? Wiesel komst að þeirri 

niðurstöðu á þessum tíma, að Guð og mannkyn væru andsnúin Gyðingum.
80

 Sú niðurstaða 

var fengin um árið 1950. 40 árum síðar sagði Wiesel á ráðstefnu um Afkomu jarðar, að 

„Menntun verður að vera fyrir manneskjuna, ekki gegn henni.  Við erum öll Guðs börn og 

berum ábyrgð á sköpun Guðs.“
81

 

Það er þrennt sem má segja að Sam haldi fram Guði til varnar. Hann segir að það sé vissulega 

illt til í heiminum. Hins vegar sé sköpun Guðs góð og réttlæti og gæska Guðs sé sýnileg í 

heiminum.
82

 James Kellenberger sér sömu element í því sem hann kallar Trú þeirra sem trúa 

eins og Job.
83

 Er þá átt við eins og Job trúir áður en hann hagar sér eins og Tómas og þarf að 

fá að snerta sárið. Kellenberger álítur að Job hafi aldrei misst trúna á gæsku Guðs. Að Job 

hafi alltaf treyst á Guð og einfaldlega ekki skilið hvers vegna hann var sleginn af hinu illa. 

Þessu til áréttingar bendir Kellenberger t.a.m. á vers 27 í 19. kafla Jobsbókar: „Ég mun líta 

hann mér til góðs.“ Einnig vísar hann til Saltarans, þar sem margir harmsálmarnir vissulega 

                                                             
80 Downing, A Religious Biography2008,  s. 87-88 
81 Sama rit,   s. 236 
82 Wiesel, The Trial of God  1995,  s. 127-157 
83 James Kellenberger, God‘s goodness and God‘s evil  2006,  s. 23 
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enda í lofgjörð. En hæpið er þó að segja að Jobsbók endi í lofgjörð, eða að hinir fáu staðir 

hvar Job er jákvæður í garð Drottins vegi upp ásakanir Jobs á hendur Honum í 

ljóðahlutanum.  Niðurstaða Kellenberger er sú að eina leið þeirra, sem trúa eins og Job, til að 

réttlæta hið illa, sé að álíta illskuna leið til að koma gæsku Guðs til skila.
84

 Til að setja þetta á 

mannamál: Eitthvað gott kemur af slæmu. Þannig sé hið illa ekki sönnun gegn Guði.  Hér 

virðist Kellenberger þó undanskilja stærri mál, eins og náttúruhamfarir á stórum skala, 

alnæmi og hungursneyð. Segir það vera praktískt vandamál hins illa, en ekki guðfræðilegt.
85

 

Þessi nálgun eða skilningur ristir því æði grunnt og virðist helst segja það sama og birtist í 

viðleitni flestra þegar að áföll dynja yfir: Hvers vegna ég? Hvað veldur?    

   Það að vilja sjá einhverja skynsemi, einhverja reglu er fylgifiskur allra þeirra sem lenda í 

áföllum. Hvers vegna ég? Ef ég hefði gert svona, hefði þá allt verið í lagi? Þetta eru hugsanir 

sem leita á flesta sem þurfa að glíma við missi eða sorg.  Um hið praktíska vandamál hins illa 

segir Harold F. Kushner að gjörðir eða vilji Guðs liggi ekki að baki hamförunum. Gjörðir 

Guðs megi finna í hugrekki þeirra sem eftir lifa. Hugrekki þeirra til að tína saman brotin, rétta 

úr kútnum og læra að lifa aftur eftir missi og sorg. Einnig sé þær að finna í þeim fjölmörgu 

hjálparhöndum sem fram séu réttar.
86

  Hvað varðar gæsku og illsku Guðs, þá segir Kushner 

Guð ekki hafa hönd í bagga með ógæfu okkar. Hún orsakist stundum af óheppni, stundum af 

vondu fólki, og stundum orsakist hún einfaldlega af þeirri staðreynd að við erum dauðlegar 

manneskjur sem hrærumst í heimi þar sem ákveðin náttúrulögmál ríkja. Áföll sem á okkur 

dynja eru ekki refsing Guðs fyrir misgjörðir, ekki vilji Guðs.
87

 En hver er þá vilji Guðs? 

   Enda þótt Guð birtist Job, svarar Hann spurningum Job aldrei. Job fær aðeins að vita að 

lögmál heimsins er ekki Jobs að skilja, og að hann fái aldrei að vita hvers vegna þjáningin 

plagar hann.
88

 Guð birtist okkur aldrei í Réttarhöldunum. Hann birtist Job einu sinni, úr 

stormviðrinu, en lesanda Jobsbókar birtist hann oftar. Nefninlega í rammafrásögunni. Og 

hvað á lesandinn að láta sér finnast um þennan Guð, spyr C.F. Alford. Guð sem virðist láta 

                                                             
84 Kellenberger, God‘s goodness and God‘s evil  2006,  s. 32 
85 Sama rit,  s. 33 
86 Kushner,  When Bad Things Happen To Good People  1981,  s. 60 
87 Sama rit,  s. 134 
88 C. Fred. Alford,  After the Haulocaust: The Book of Job, Primo Levi, and the Path to Affliction 2009,  

    s. 129 
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sér fátt um manneskjuna finnast. Ef marka má ræður Guðs og þá athygli sem hann veitir Job, 

eða skort þar á,  þá virðist Hann hafa aðallega áhuga á að velta fyrir sér gæðum sköpunnar 

sinnar. Hvort heldur það er alheimurinn með öllu sem í honum er (ræðurnar), ellegar 

maðurinn (Job í 1. kafla).  Hinn innri maður Jobs virðist aftur á móti skipta Guð litlu.
89

 Þessi 

skoðun Alfords, kemur ekki heim og saman við lýsingu G. Gutierrez þar sem hann lýsir 

fjálglega hvernig Job er boðið að lofsyngja með Drottni undur sköpunarinnar. Og muna um 

leið að uppspretta þess alls er skilyrðislaus kærleikur Guðs.
90

 

   Sá skilningur að Guð bjóði upp í dans og söng er æði velviljaður Guði, sannast sagna. 

Kannski er ekki skynsamlegt að spyrja um vilja Guðs. Það er eðlilegt að spyrja, eins og Job 

og Berish og reyndar Mendeleinnig, spyrja: Hvar er Guð í þessu öllu saman? Sam svarar 

Berish á þessa leið: „Þú sérð hann á meðal morðingjanna, ég sé hann á meðal 

fórnarlambanna.“ Berish svarar: „Hann – fórnarlamb? Fórnarlamb er magnvana. Er hann 

magnvana?“
91

 

   Kushner álítur Guð hafa verið með fórnarlömbunum í helförinni, en – hann álítur Guð ekki 

stjórna vilja mannsins. Manninum sé frjálst að velja að gera illt, eða gjöra gott. Tár og bænir 

fórnarlambanna hljóta að hafa vakið samúð Guðs og hluttekningu, en frelsið til aðgerða var 

manninum gefið og ekki Guðs að hlutast þar til um.
92

 

   Svo líklega er skynsamlegast að spyrja einfaldlega: Hvað geri ég nú?  Það er sú spurning 

sem hvorki Berish né Job hafa nálgast af neinu ráði.  Engum dylst að hvorugur hefur unnið úr 

því áfalli sem sorgin hefur fært þeim. Job sýnir þess engin merki, hann einfaldlega iðrast í 

lokin í 42. kafla eftir að hafa fengið sönnun fyrir mikilfengleik Guðs. Í eftirmálanum segir af 

því að Job hafi fengið margfalt það sem hann átti, en ekki segir af því hvernig manneskjunni 

Job reiddi af. Var hann þunglyndur? Fékk hann að syrgja á heilbrigðan hátt? Fékk hann 

martraðir? 
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   Berish aftur á móti fær enga sönnun fyrir mikilfengleik eða velvilja Guðs. Hann hefur 

aldrei komist yfir reiðistig sorgarferlisins. Howard Clinebell færir okkur góða skilgreiningu á 

því ferli og samkvæmt honum, er Berish í þrepi 2 af 5.
93

 Það er Wiesel sem hleypir honum 

ekki framar, því að Berish hagar sér eins og Wiesel vildi að Job hefði gert. Að mótmæla 

áfram og ævinlega og lúffa ekki fyrir Drottni allsherjar. Í þeim tilgangi lætur Wiesel þessi orð 

í munn Berish, innblásin af Job:   

Ég hef lifað eins og Gyðingur og sem Gyðingur skal ég deyja og það er sem Gyðingur sem 

ég skal, með síðasta andardrætti mínum, mótmæla Guði hástöfum! Og vegna þess að 

endalokin nálgast, skal ég hrópa hærra! Vegna þess að endalokin nálgast mun ég segja 

Honum að Hann er sekari en nokkru sinni fyrr!
94

 

Hvað ef að frelsi mannsins þýðir einmitt að honum er kleift að hugsa og segja hvað eina 

varðandi Guð? Hvað ef maðurinn má það? Hvað ef hann á að gera það?  Því ekki að skilja 

Jobsbók svo að mannkyninu sé ekki ætlað að taka þjáningum sem sjálfsögðum hlut, heldur 

svo alvarlega að menn finni sig knúna til að taka jafnvel almættið til bæna? Kannski er 

þjáningin einfaldlega staðreynd lífsins sem hefur ekkert með Guð eða réttlæti Guðs að gera.
95

 

   En hvers vegna er Wiesel svo mikið í mun að bjóða Guði byrginn? Ljúkum þessum kafla 

um Job og Berish, gæsku Guðs og illsku, með orðum Wiesels sjálfs. 

Uppgjöf Jobs er móðgun við Manninn.  Ég kýs að líta svo á að hinn upphaflegi endir 

(Jobsbókar) hafi glatast. Þar hafi Job dáið án þess að iðrast, án þess að smækka sjálfan sig. 

Þannig hafi hann gefið sig sorg sinni, án þess að gefa eftir, heill maður.  Hann þóttist aðeins 

iðrast. Játningar hans voru tál. Með þeim endi, eru þjáningar Jobs ekki til einskis, heldur, 

þökk sé honum, þá vitum við nú að það er manninum gefið að umbreyta guðlegu ranglæti í 

mennskt réttlæti og samhygð.
96
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Af lagalegu orðfæri Réttarhaldanna 

Harma- og sorgarljóð eru eðlilegur og nauðsynlegur þáttur í trúarlífi sérhvers manns.  Í 

gyðinglegri hefð verður Job fyrirmynd þeirra sem voga sér að álíta menn hafa rétt og skyldu 

til að standa upp í hárinu á Guði.
97

 Menn gera það þó í fullri og einlægri trú, spyrja og 

mómæla tilgangslausu ofbeldi og misnotkun. 

   Sem drama er Jobsbók mikið lögfræðidrama sem inniheldur nokkra slíka þræði sem skarast 

og eigast við. Robert Sutherland dregur upp glögga mynd af þeim:  Guð dregur Job fyrir rétt, 

Satan dregur Guð fyrir rétt. Guð dregur Job fyrir rétt öðru sinni. Vinir Jobs halda réttarhöld 

yfir Job og Job sömuleiðis yfir þeim. Allt byggir þetta upp að hápunktinum þegar Job dregur 

Guð sjálfan fyrir rétt og neitar að sýkna hann.
98

 Ólíkt hjá Berish, þá er aðdragandi þeirrar 

hugmyndar Jobs langur. Frá og með 9. kafla er hann farinn að gæla við þessa hugmynd. En 

Job sér tvö meginvandamál: Annað þeirra er orðað í 3.-4. versi 9. kafla: „Vilji hann 

(maðurinn) deila við Guð, getur hann ekki svarað einni spurningu af þúsund“. Hér má 

mögulega skilja orðfærið þannig að Guð sé ákærandi en Job verjandi.  Sú hugmynd er vel 

þekkt annars staðar í Tórunni, t.a.m. í Jes. 3.13, Mík. 6.2, og Jer. 2.9 og 2.29.  Þó er einnig 

mögulegt að túlka textann á þann veg að Guð myndi einfaldlega ekki svara þeim ákærum sem 

Job hefði fram að færa.   

   Hitt ljónið í vegi Jobs eru yfirburðir Guðs, bæði hvað varðar vitsmuni og afl. Þetta óttast 

Job og hann rennir í grun að Guð muni nýta sér þessa hæfileika sína, mögulega til að eyða 

Job.
99

 En sá ótti er einmitt færður í orð í 9. kafla, 4. versi. Job sér tvennt í stöðunni í versum 

19-21 í 9. kafla. Ef að réttlæti skal skilgreint með valdi eða afli, þá stendur engin jafnfætis 

Guði. Og ef það skal útkljáð á grunni laga, hver getur stefnt Guði fyrir rétt? Job óttast að 

munnur sinn svíki sig og lýsi yfir sekt Jobs, þó hann viti betur.
100

 

   Mettinger segir Jobsbók leika sér hvað eftir annað með myndlíkingu lögfræðilegra átaka 

milli Jobs og Guðs. Job endurtekur í sífellu að hann ætli sér að draga Guð fyrir rétt til að 
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sanna sakleysi sitt.
101

 13. kafli er undirlagður þessari hugmynd, nægir þar að nefna vers 3, 18 

og 22.   

   Þessi hugmynd, að draga Drottin fyrir dóm, er stór samnefnari fyrir Jobsbók og 

Réttarhöldin, og hún finnst í aðeins einni annarri bók G.t.  Aðeins Jeremía vogar sér að velta 

því fyrir sér, en það gerir hann í 12. kafla, 1. versi. Fleiri hafa orðið til að velta þessu 

lögfræðilega tungutaki Jobsbókar fyrir sér. Þar á meðal er N. Habel sem segir myndlíkinguna 

vera allsherjar bókmenntalegt verkfæri, sem nýtist til að vefa þráðinn og hina guðfræðilegu 

hvatningu Jobs í leit hans að réttlæti.
102

  Hann hefur ýmislegt til síns máls. Má þar nefna að 

svo virðist sem að Job álíti réttlæti vera megin atriðið í sambandi manns og Guðs. Ekki 

kærleikur. Án réttlætis, sé ekkert skynsamlegt samband þar á milli. En þetta réttlæti er lævi 

blandið. Á það kemur J.J.M. Roberts auga. Hann vísar til fornra löggjörninga milli heiðinna 

guða og tilbiðjenda þeirra og höfðu guðirnir mismunandi hlutverk við eftirfylgni þess 

samnings.  Þegar Ísraelítar tóku upp sáttmála, byggðan á þessu eldra formi, þá var það aðeins 

við einn Guð. Sem var annar aðili samningsins og sá sem fylgdist með að eftir honum væri 

farið. Það er æði snúinn lögformlegur gjöringur, sérstaklega fyrir þann sem telur sig eiga 

eitthvað sökótt við Guð.
103

 

   Í Réttarhöldunum er Berish ekki jafn lengi að komast að þeirri ákvörðun að lögsækja Guð. 

Hann er viss í sinni sök:  

„Annað hvort er Hann ábyrgur eða ekki. Ef Hann er það, skulum við dæma Hann, ef Hann 

er það ekki, þá skal Hann hætta að dæma okkur!“
104

 

Víða kveður Berish enn fastar að. Enda er mikið í húfi. Lítum stuttlega á samanburð sem 

Balantine gerir á röksemdum Sams og Berish. 
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Berish       Sam 

Guð er sekur 

Sönnunin liggur í eyðileggingunni 

og þjáningunni 

Er hægt að undanskilja Guð í 

umræðum þegar þjáningin er eins 

mikil og raun ber vitni? Er Guð 

hlutlaus áhorfandi? Stæði faðir 

hljóður hjá og horfði á börnum 

sínum slátrað? 

Ég er ekki bara mold. Ég er 

uppistandandi! Ég er mennskur! 

Guð er saklaus 

Eyðilegging og þjáning er alltaf 

sorgleg, en það hefur ekki endilega 

með Guð að gera.  Þjáning er ekki 

sönnun. 

Hver ert þú að draga ályktanir? Þú 

sem ert aðeins mold, af moldu 

komin? 

Dómurinn verður einskis virði 

 

Þetta samtal er vísast skrifað af Wiesels hálfu til að ná fram auknum dramatískum áhrifum. 

En fleira hangir á spýtunni nefninlega kjarninn í sambandi Guðs og manns.  Ef að Berish 

hefur rétt fyrir sér, hefur Guð brugðist. Ef Sam hefur rétt fyrir sér, er sekt mannsins í spilinu.  

Af sömu ástæðu urðu orðaskipti Jobs og vinanna jafn hatrömm og raun bar vitni, því að hér 

er verið að bjóða því heim að sköpunin móti gjafir Skaparans, á þann hátt sem er bæði rangur 

og hættulegur.
105

 Og engin sigrar í raun.  

   Með það í huga hve mikið er í húfi fyrir alla aðila málsins, er best að niðurlag þessa kafla 

um lagalega orðræðu sé forvitnilegt innlegg Sutherlands.  Eins fram kom hér fáeinum síðum 

framar, sér Sutherland margþættar lagaflækjur í Jobsbók sem byggja upp hápunktinn.  Þar var 

undanskilin þreföld áskorun Satans: A) Guð hefur rangt fyrir sér varðandi góðmennsku Jobs. 

Job er syndari og syndin er fólgin í sjálfselsku. Sú sjálfselska er hvati góðra verka, sbr. 

verkaréttlætingin. B) Guð hefur tapað valdi sínu til að dæma. Guð hefur fellt ranga dóma og 

er því ekki lengur fullkomin vera og ætti að stíga niður. Satan falast eftir hásætinu. C) Guð 

hefur feilað í sínum áætlunum varðandi mannkynið allt. Menn eru ekki hæfir til sambands við 
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Guð og því á að eyða þeim. Þeir elska ekki Guð, heldur vilja þeir aðeins notfæra sér Guð til 

að fá það sem þeir vilja frá Guði. Satan vill eyða jörðinni.
106

 

   Þetta yfirfærir Guð á Job sem á síðan í miklum erfiðleikum með að viðhalda trú á elskandi 

Guð, þar sem Job upplifir ósanngjarnar þjáningar.  En þá birtist Guð skyndilega. Í stað þess 

að svara spurningum Jobs beint koma varnarræðurnar tvær. Sú fyrri tekur á ásökun Jobs um 

að heimurinn sé skipulags- og tilgangslaus. Sú seinni er nokkurs konar svar við þeirri 

fullyrðingu Jobs að Guð sé glæpamaður.
107

 En ástæður fyrir þjáningum Jobs getur Guð ekki 

gefið, vegna forsögunnar.  Þá tapar hann málinu fyrir Satan. Ef Job hefur rétt fyrir sér í sínu 

máli gagnvart Guði eru augljósar afleiðingarnar. Kerfið hrynur, vinirnir spöku geta átt yfir 

höfði sér að það sem kom fyrir Job, geti komið fyrir þá.  Ef Guð hefur betur, þá er Guðsmynd 

Jobs horfin og allt það sem hann trúði á.   

   Guð bregður því á það ráð að brydda aldrei upp á umræðuefninu, ást án sjálfselsku.  Hann 

er kallaður til að verja sköpun sína en gefur aðeins í skyn að slík vörn sé til, án þess að gefa 

hana beinlinis.  Með því varpar hann spurningu fyrir Job og allt mannkyn: Ætlið þið að 

fordæma Guð svo þið sjálf verðið réttlætt? 

   Þá er komið að áhugaverðum punkti Sutherlands: Job skilur hvert Guð er að fara og velur 

að fordæma Guð ekki, en halda áfram að elska Hann. En hann neitar að draga ákæru sína til 

baka. Hann neitar að draga til baka siðferðilegar og lagalegar kröfur um útskýringar á illsku 

heimsins. Hann vill ekki sýkna Guð né dæma of snemma. Job gefur Guði sögu mannsins til 

að finna út úr plani sínu varðandi hið illa í heiminum. Rétti er slitið þar til á efsta degi.  Og 

þannig er Job skyndilega fullkomið dæmi um óeigingjarna ást og siðferðileg heilindi.
108

 Er 

óhætt að segja að Sutherland og Wiesel leggja ekki sama skilning í niðurstöðu Jobs, en þetta 

er  engu að síður forvitnileg kenning. 
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Um Esterarbók sjálfa 

Þegar Jón Gunnarsson þýddi Esterarbók fyrir síðustu útgáfu Heilagrar ritningar, þá skrifaði 

hann í athugasemdum hjá sér að það sé óumdeilt að naumast sé til vinsælli smásaga í 

Gyðingdómnum gjörvöllum. Ekkert rit hafi varðveist í fleiri afskriftum Gyðinga. Fyrir þeim 

sé þetta spennusaga og umfram annað saga sem sé ætluð til að segja, ekki síst til munnlegs 

flutnings.
109

  Ýmislegt hefur Jón til síns máls.  En Esterarbók er Gyðingum miklu meira en 

það. Wiesel hefur meðal annars þetta um sögu Esterar að segja. 

Við erum hér með dásamlega einfalda sögu eða ævintýri, sem gerir mann agndofa og vekur 

barnið í okkur öllum.  Hér sigrar hið góða hið illa, og gleðin yfirvinnur sorgina.  Sagan er 

um kraftaverk:  Loksins er Gyðingum leyft, eða öllu heldur skipað, að vera hamingjusamir 

og úthrópa gleði sína. Þeim er jafnvel skipað að vera drukknir. 
110

 

Tengsl Esterarbókar við önnur rit G.t., hvort heldur kanónísk eða apókrýf  eru talin hverfandi. 

Að undanskilinni 2 Mkk, er þar  naumast nokkurt rit að finna sem þiggur frá Esterarbók. 

Megin sögupersónur eiga sér hvergi vettvang í öðrum ritum og má segja að bókin sé eitt 

einangraðasta rit kanónsins. Þó eru til kenningar sem reyna að tengja bókina við Exodus.
111

  

Verður vikið að því ögn síðar. Einnig veldur mörgum hugarangri hið veraldlega yfirbragð 

bókarinnar, en þar er aldrei minnst á Guð einu orði.  Íhlutun æðri máttarvalda er aðeins gefin í 

skyn með óbeinum hætti í 4.14 og 6.1.
112

 Mídrash-hefð Gyðinga hefur aftur á móti búið til 

rammafrásögn Esterarbókar, ekki óáþekka þeirri sem rammar inn Jobsbók.
113

 

   Inntak Esterarbókar, eins og Wiesel rekur hana fyrir okkar er á þessa leið:   

Xerxes konungur, eða Ahasuerus, ákveður að skipuleggja stærstu matarveislu heims. Þar skal 

verða allt hið besta til skemmtunar, þar á meðal skal drottning hans dansa exótískan dans fyrir 

gestina. Sem hún neitar að gera. Þar sem hún þótti setja öðrum eiginkonum slæmt fordæmi 

yrði þetta liðið, var hún svipt titli sínum. Og þó ekki sé frá því sagt, liggur það í loftinu að hún 
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hafi verið svipt lífinu einnig.  Konungur efnir síðan til fegurðarsamkeppni til að finna sér nýtt 

konuefni. 

   Sagan tekur viðsnúning. Næst segir: „Það bjó Gyðingur í borginni.“  Þessi Gyðingur hét 

Mordekaí. Og þessi maður átti annað hvort bróðurdóttur eða eiginkonu, sögnum ber ekki 

saman,  að nafni Ester. Mordekaí ákveður að Ester skuli taka þátt í keppninni, sem hún og 

gerir og vinnur. Ekki nóg með það, heldur heyrir Mordekai á tal tveggja manna sem ráðgera 

að ráða konung af dögum. Hann gerir drottningu, Ester, viðvart og tilræðinu er afstýrt. Hlutur 

Mordekaís er færður í annála konungs. 

   Þessu næst nýtir Haman, næstráðandi konungs, sér vald sitt til að niðurlægja þegna 

konungsins og til að útrýma Gyðingunum meðal þeirra. Konungur gefur samþykki sitt.  Eftir 

að hafa þegið ráð hjá seiðmönnum varðandi heppilega dagsetningu slátrunarinnar, gefur 

Haman skipunina og morðingjarnir eru í startholunum.  En þá skyndilega skiptir konungurinn 

um skoðun vegna ástar sinnar á Ester sem hefur beðið konunginn um að veita þjóð sinni og 

sér grið. Að því viðbættu sér konungur í annálum nafn Mordekaís og minnist greiðvikni hans.  

Stjarna Mordekaís rís og Hamans hnignar að sama skapi. Upp kemst um tilræði hans gagnvart 

Gyðingum, og sömuleiðis að hann hafði sérstaklega látið smíða kross til  að stegla Mordekaí 

á, sjálfan bjargvætt konungsins. Haman var negldur á hann í Mordekaís stað og Gyðingar 

fengu frjálst spil til að hefna þess sem aldrei var gert og drepa óvildarmenn sína.
114

 

   Esterarbók telur 10 kafla, en í raun er sögunni lokið í lok 8. kafla, en niðurlag hans er 

svohljóðandi:   

Gyðingar nutu ljóss og gleði, fagnaðar og heiðurs. Í öllum héruðum....glöddust Gyðingar 

og fögnuðu, héldu veislur og gerður sér þann dag margt til hátíðabrigða. Og margir íbúar af 

öðru þjóðerni tóku Gyðingatrú, því að ótti við Gyðinga var yfir þá kominn. (Est. 8.16-17) 

Sú hátíð sem hér er minnst á er Púrím hátíðin.  Sú hátíð er síðan lögfest af  Mordekaí í síðustu 

tveimur köflum Esterarbókar. Í þeim köflum er einnig ítarleg lýsing á hverjum Gyðingar 

slátruðu og hversu mörgum.   
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   Eins og áður var drepið á hafa margir orðið til að efast um réttmæti þess að Ester eigi sér 

stað í G.t. Er þar auðvitað fyrst og fremst um kristna fræðimenn að ræða, bæði vegna þess að 

hvergi er minnst á Guð og ekki síður vegna hinnar grimmilegu hefndar sem að Gyðingar 

fremja á þeim sem ekki deila sömu trú.
115

 M. A. Sweeney biður okkur að skyggnast ögn dýpra 

og lesa í merkingu þessara staðreynda.  Hann segir ekki um það deilt að bókin hefur mikla 

merkingu fyrir Gyðinga. Gyðingar eru hér þegnar í landi annarra, nefninlega Persa, og eru því 

í erfiðri aðstöðu félagslega og pólitískt. Sú staðreynd að engin í stjórn Persakonungs mótmælti 

þegar Haman vildi myrða Gyðingana segir sína sögu. Fyrir lukku, köllum það guðlegt inngrip, 

var nýkrýnd drottning í aðstöðu til að afstýra ódæðinu. Ekki víst að hún gæti það síðar þegar 

konungi þætti nýjabrumið farið af henni. Þess vegna var nauðsynlegt að ráðast einnig gegn 

stuðningsmönnum Hamans.
116

 Að þessum atriðum athuguðum, er auðvelt að skilja ákvörðun 

Mordekaís og Esterar. Þess vegna má ekki skilja Esterarbók þannig að hún kyndi undir 

hefndarþorsta, heldur snýst málið um nauðsyn þess að komast af í ótryggu umhverfi. Einkum 

og sér í lagi þegar að Guð kýs að skerast ekki í málið og er fjarverandi.   

   En er sagan sönn?  Í ljós hefur komið með rannsóknum á tímatalinu sem fram er tekið í 

Talmúdinum, að atburðurinn á sér ekki stað í Adar-mánuðinum, heldur mánuði seinna; 13. 14. 

og 15. Nissan-mánaðar, meðan á páskum stóð.  Með öðrum orðum: Púrim eru páskar.
117

 G. 

Gerleman ver hátíðina staðfastlega og segir hana Gyðinglega.  Hann færir þau rök að saga 

Esterar tengist sögu Móse mjög sterkt og sé í raun hliðstæð.  Reyndar gengur hann svo langt í 

hliðstæðukenningu sinni, að ef það er allt satt og rétt, hefur höfundur Esterarbókar lítið þurft 

að hafa fyrir hlutunum; persónur hans verða í raun að dulbúnum aðalpersónum Mósesögu, 

atburðarásin sótt sömuleiðis til atburða úr lífi Móse.
118

 Gunkel álítur frumgerðina hins vegar 

vera persneska. Það er að minnsta kosti viðurkennt að höfundurinn sýni fram á verulega 

sagnfræðiþekkingu á persnesku hirðinni. Flestir sérfræðingar álíta uppruna Púrímhátíðarinnar 

vera heiðinn og að Gyðingar hafi tileinkað sér hana á seinni tímum. Þetta sé mögulega hátið 
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frá Babylon og tengja aðalsöguhetjurnar við goðsögur; Mordekaí = Mardúk og Esther = 

Ishtar.
119

 

   Eitt atriði til viðbótar bendir Jón á sem gefur sögunni ekki verulegt sagnfræðigildi. Hvergi 

finnast heimildir um Gyðingaofsóknir Persa frá þessum tíma, og svo virðist sem að 

umburðarlyndi þeirra í trúmálum hafi verið umtalsvert. Ekkert skýri því  að þau sjónarmið 

sem Ester ber vitni um, hafi raunverulega öðlast fylgi.
120

 Þá er áhugavert að maður sem 

fæddist a.m.k. 10 árum áður en Babýlóníumenn réðust í Jerúsalem, birtist í sögu sem gerist 

einni eða tveimur kynslóðum eftir að Babýlóníumönnum var komið frá völdum af Persum.  

Sem þýðir að Mordekaí var 114 ára hið minnsta þegar Esterarbók hefst.
121

 

   Almennt er talið að megin tilgangur Esterarbókar sé að leggja til sögulegan grundvöll fyrir 

hátíðahöld Púrímhátíðarinnar, þó vissulega taki flestir Gyðingar ekki undir það. Lykilhluti 

bókarinnar er kafli 9, vers 20-32. Með tveimur bréfum gera Mordekaí og Ester öllum 

Gyðingum skylt að halda Púrím hátíðina 14. og 15. dag Adar-mánaðar. Ekki sigurhátíð heldur 

fagnaðar og hvíldarhátíð.
122

 Að þessi hluti flokkist undir þann mikilvægasta samkvæmt 

Wiesel er dálítið merkilegt að því leytinu til að margir hafa orðið til þess að álíta vers 20-32 í 

9. kafla vera hreina viðbót við bókina.  Frásögnin breytist, bæði stíll og viðfangsefni, orðfærið 

er annað, kunnugleg hugtök öðlast nýja merkingu og eru jafnvel misskilin.
123

 Í sama streng 

tekur Jón og álítur að þau séu rituð af öðrum, eða skráningamaður hafi sótt efni þeirra í annan 

stað, mögulega árbækur.
124

 

   Látum liggja milli hluta þá erfiðleika að færa sagnfræðilegar sönnur á tilurð Esterarbókar og 

þess sem hún hefur frá að greina.  Ef að þyrfti að sanna allt sem í Gt finnst á þann  hátt, er 

hætt við að það grisjaðist eitthvað.  Aftur á móti er engum blöðum að fletta um mikilvægi 

hátíðarinnar í hugum Gyðinga.  Menn eiga að færa hverjum öðrum velgjörðir og skylt að gefa 
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fátækum gjafir. Aukinheldur er bannað að syrgja á þessum gleðidögum.
125

 Kannski er eitt 

besta dæmið um mikilvægi hátíðarinnar hvernig hún er kynnt börnum.  Hér koma helstu 

stiklur úr einfaldri barnabók sem segir frá Ester og Púrímhátíðinni: 

 Ester var Gyðingur sem varð drottning Persíu. Hún bjargaði öllum Gyðingunum frá vondum 

manni sem hét Haman. Haman vildi myrða hvern einasta Gyðing. 

 Púrím kökur eru til sem kallast Hamantashen, eða þríhyrningslaga. Möguleg skýring á 

nafngiftinni er sú að Haman hafi verið með þríhyrndan hatt, eða hann hafi haft uppmjó eyru.   

 Hvenær sem við lesum söguna um Ester, gerum við gríðarlegan hávaða í hvert sinn sem að 

nafn Hamans er sagt.  Stöppum og klöppum. Þetta er til að engin heyri nafn hins illa Haman. 

Saman gerum við mikinn hávaða, saman erum við sterk
126

 

 Ester var  bara einn Gyðingur en hún bjargaði öllum Gyðingum. Saga hennar kennir okkur að 

hver sem er getur verið hetja og að hver og einn Gyðingur er mikilvægur 

 Púrím er hátíð til að minnast sögu Esterar. Til að ganga úr skugga um að við gleymum aldrei 

að við getum öll verið eins og hún. Og það verður að vera gaman á þessum degi.  

 Púrím er tími veislu, tími búninga og bjánaláta, hávaða og sætinda. Tími til að lesa megillah 

(skrollan með sögunni).  Veita verðlaun, gefa gjafir og gleðja sig og aðra. 

 Shelah manot – gefa gjafir á Púrím.  Mordekaí skipaði svo fyrir.   

 Einnig er mitzvah(nauðsyn) að gefa fátækum. Það er og mitzvah að gleðjast og vera í stuði. 

 Púrímspiel – Púrímleikrit er líka mitzvah.
127

 

 

Púrímhátíðin er einfaldlega mikil fagnaðarhátíð. Fágæt sigurhátíð Gyðinga.  Þá er komið að 

því að athuga hvert hlutverk Esterarbókar er í Réttarhöldunum.  

 

Ester og Púrím í Réttarhöldunum 

Andi Púrím hátíðarinnar svífur yfir vötnum frá upphafi til enda, þar sem að hún er aðal aflvaki 

þess að réttarhöld eru sett á svið. Púrím þarfnast leiksýningar! Forsvarsmenn eru vissulega 

vinirnir þrír, farandleikararnir. Berish talar aftur á móti ákaflega niðrandi um Ester:
128

 

Og um hvað er sú saga? Fegurðardrottningu Gyðinga  sem háttar hjá afgömlum kóngi sem 

heitir svo flóknu nafni að ég hef gleymt því. Fyrirgefið. Svo flóknu að ég hef aldrei lært 

það! Og allir klappa fyrir henni? Dást að henni? Bravó Ester! Þér tókst það! Þú hefur 
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meikað það! Nú ertu prinsessa, drottning! Og átt elliæran mann sem neitar þér ekki um 

neitt! Af hverju í ósköpunum ætti ég að samgleðjast henni? 

Presturinn túlkar söguna á ívið annan máta. 

Já alveg rétt, þið gleðjist því að Haman, hinn stórbrotni föðurlandsvinur og hugrakki 

næstráðandi, var hengdur. Ef þið gætuð hengt alla kristna föðurlandsvini, þá fyrst gætuð 

þið nú gert ykkur glaðan dag, ekki satt?
129

 

Prestinum er því til svarað að Haman hafi hatað Gyðinga og ætlað að myrða þá alla. En 

presturinn svarar 

Þið brugguðuð ráð gegn honum alla tíð. Létuð eina af stelpunum ykkar tæla kónginn hans, 

svo að hann varð að verja sig, ekki satt?  En þið náðuð honum fyrir rest – ha? Þið eruð 

slægir, ójá, Gyðingar hafa alltaf verið slægir. Slægir og heppnir. Og þið náðuð ykkar 

manni, vesalings Haman og steglduð hann á krossinn!
130

 

Ólíklegt verður að teljast að þetta sjónarmið prestsins endurspegli beinlínis andgyðinglegt 

viðhorf hans, þó það liggi í orðanna hljóðan. Hann er ekki dreginn þeim dráttum að hann sé 

óþokki, miklu fremur er hann áhugalaus óhamingjusamur maður. Það sem er forvitnilegt, er 

að þetta viðhorf gagnvart Haman er nærri því sem má lesa úr umfjöllun Wiesels sjálfs. 

Vissulega ber hann ekki blak af Haman og dregur ekki dul á ætlun hans; að drepa Gyðingana 

alla. En Haman er ein af fáum persónum, samkvæmt Wiesel, sem lýgur ekki eða svíkur til að 

ná sínu fram.
131

 Hér gætir nokkurrar kaldhæðni hjá Wiesel, en sannleikskornið er þó til 

staðar. 

   Snemma í verkinu kemur til tals að leika söguna, en það vantar einhvern til að leika Ester. 

María býðst til þess en Avremel neitar að tilbiðja drottningu sem ekki er Gyðingur. Í þriðja 

þætti veltir síðan Hanna, dóttir vertsins, fyrir sér hvort hún sé hæf til að leika drottninguna. 

Spyr þess vegna hvort drottningin sé hamingjusöm.  Henni er svarað svo til að drottningin 

hljóti að vera það, rík og falleg osfrv.  Hanna segir þá:  
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Það var leitt. Ég get þá ekki leikið Ester drottningu. Og þó, kannski var hún ekki 

hamingjusöm í raun, heldur bara að látast....  
132

 

Síðan rennur Esterar saga saman við hennar eigin hörmungar  - í hugarheimi Hönnu. 

Í upphafi annars þáttar gera Avremel og Yankel sig klára.  Yankel grátbiður Avremel að setja 

upp Púrím grímurnar með sér, annað sé ekki Púrím!  Þessi tilhlökkun á rætur sínar að rekja til 

viðhorfs þeirra til Púrímhátíðarinnar, en Mendel segir einmitt síðar: 

Við erum bundnir af lögum til að drekka og drekka og síðan drekka meir, þar til við erum 

ófærir um að greina milli góðs og ills, milli hins réttláta Mordekaí og hins illa Haman, milli 

ljóss og skugga, lífs og dauða. Púrím markar fjarveru þekkingar, höfnunar á þekkingu – 

ætlar þú að breyta hefðinni? Koma á nýrri? Og með hvaða valdi? 

Þetta er eins fjarstæðukennd spurning og hægt er. Enda varpað fram til að sýna Berish fram á 

hversu fáránlegt það sé að ætla sér að koma í veg fyrir Púrím, hvað eru Gyðingar ef ekki 

hefðin holdi klædd. Hefðin og minningin, en minnið og minningar er drifkraftur Wiesels. 

Án minnis Gyðingsins, hans kollektíva minnis, væri hann ekki Gyðingur. Ef Gyðingdómur 

umfram aðrar hefðir sýnir fram á hollustu við fortíð sína, þá er það vegna þess að nauðsyn 

krefst þess.  Hvað er Gyðingur? Hann er summa, eða farvegur.  Allar raunir forfeðra hans, 

hafa áhrif á Gyðing. Hann er brotinn vegna sorga þeirra og  öllu bættari vegna sigra 

þeirra.
133 

Kannski er sterkasta vísun Réttarhaldanna í Esterarbók þegar presturinn kemur öðru sinni og 

varar þá sem dvelja á kránni við lýðnum sem blóðþyrstur nálgast óðfluga. Mendel svarar því 

svo til: „Fyrir utan undirbýr lýður Hamans sig, meðan að innandyra biðjast Gyðingarnir 

fyrir...“ 

   Það er á því andartaki sem það slær lesandann. Hvað það er sem Jobsbók og Esterarbók 

eiga sameiginlegt og er undanskilið í leikritinu: Björgunin. Rétt eins og í Estararbók skiptir 

Guð sér ekki af þeim sem bíða dauðans á kránni. Ekki frekar en Guð skipti sér af örlögum 

Gyðinga í seinni heimstyrjöldinni meðan þeim var kerfisbundið útrýmt. Í Réttarhöldunum  er 

engin Ester og það er enginn Guð. 
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Niðurlag 

Það er margt sem býr í Réttarhöldunum. Við lestur á texta Elie Wiesel vaknar og vex sú 

tilfinning að þar sé engu bleki til einskis eytt. Allt sé úthugsað. Nafngiftir persóna þar á 

meðal. Öll nöfn Púrímleikaranna þriggja enda á „el“. Það er hlekkur sem Wiesel notar í 

hverri sögu og merkir Guð.
134

 Þá er tenging nafnsins Berish áhugaverð. Úkraínska þorpið 

Medzhybizh varð þrisvar sinnum fyrir barðinu á uppreisn kósakkanna, sem áður er minnst á. 

Gyðingar þar voru nánast þurrkaðir út. Frá þessu þorpi var einmitt upphafsmaður 

Hasidismans: Rabbíinn Baal-Shem Tov, kallaður Besht.  En ekki var allt Gyðingasamfélagið 

í Medzhybizh hasidískt og mikilvægastur Rabbía í þeim hluta var Rabbí Dov Berish 

Raboport.
135

 Þá hefur þegar verið minnst á að Mendel finnst í annarri bók Wiesels.
136

 Sam 

vekur einnig athygli fyrir sérkennilega nafngift. Sam er tæpast venjulegt nafn í þessu 

gyðinglega umhverfi, Samúel hefði verið það hinsvegar. En auðvitað er það heiti ekki við 

hæfi á Satan sjálfum, bæði vegna skírskotunar í G.t., og vegna „el“ endingarinnar. Tveir 

þriðju hlutar nafnsins mynda síðan upphaf nafnsins Satan. En þetta eru nú aðeins vangaveltur. 

   Í Réttarhöldunum er enginn heittrúaður, enginn hasidískur. Sá sem  best er að sér í 

trúfræðinni og beitir tungunni lipurlegast er Sam. En sú staðreynd að hann verji Guð og að 

hann trúi á Guð, það gerir hann ekki að manni trúarinnar. Berish var ekki mikill maður trúar 

áður en hörmungarnar dundu yfir,
137

 en hann kemst þó næst því miðað við þá kynningu sem 

við fáum af persónunum. En munurinn á Job og Berish er þó mögulega sá að spenna Jobs er 

milli reiði hans og trúar. Spennan í Berish er aftur á móti á milli reiðinnar og trygglyndis við 

Gyðinglegan bakgrunn. Sem færir okkur heim sannin um að Berish er samsetning á Job og 

Wiesel sjálfum. 
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Og hvað með trú mína í þessu öllu? Ég get ekki gefið hana upp á bátinn. Ég get ekki 

yfirgefið slóð feðra minna. Án trúar föður míns og forfeðra hans væri trú mín á Ísrael og á 

mennskuna horfin. Og því kýs ég að viðhalda trú bernsku minnar.
138

 

Því eins og áður hefur verið drepið á, hvað er Gyðingurinn án síns bakgrunns. Það verður að 

segjast að bærinn Shamgorod skapar óneitanlega sterk hugrenningatengsl við Sighet, 

bernskubæ Elie Wiesels. Lýsingar Berish
139

 á Shamgorod fyrir ofsóknirnar svipar mjög til 

þess sem Wiesel segir um Sighet: 

Gyðingar þorpsins míns eru öllum gleymdir, þurrkaðir úr minni. Áður voru 30 synagógur, 

núna er ein. Á sex vikum var skapandi og fjörugu samfélagi gjöreytt. Fyrst var það sett í 

einangrun, þaðan var það dæmt til kvíða og skelfingar og að lokum beið þess aðeisn 

brottflutningar og dauði.
140

 

Wiesel hefur nokkrum sinnum sagt að til þess að lesandi getið skilið skrif hans, verði menn 

að byrja á því að lesa Nótt. Þar sé lykilinn að Wiesel að finna. Það má til sanns vegar færa, en 

lyklarnir eru fleiri. Hefðin og Hasidisminn er þar á meðal. Jobsbókin ekki síður. Því til frekari 

stuðnings má vísa beint í orð hans í Nótt: „Ég var eins og Job! Ég neitaði ekki tilvist Hans, en 

ég efaðist um takmarkalaust réttlæti Hans.“
141

 Þá er gríðarlega sterkur þráður í verkum hans 

minnið
142

 og þögnin.
143

 Hann vinnur gagngert með hvort tveggja og eru Réttarhöldin þar 

engin undantekning. Þjáningin í Jobsbók er mikil, en hún hefur mögulega tilgang og 

merkingu. Lærdómurinn sem hægt er að draga af Auschwitz er sá að það er auðvelt að láta 

ofboðslegar þjáningar glata merkingu sinni. Með því að gleyma.
144

 

   Ástæðan fyrir ákvörðun Wiesels að flytja atburðina í tíma og slíta þá í raun úr samhengi við 

það sem virkilega gerðist í fangabúðunum, er líklega sú að sýna fram á að hryllingurinn í 

seinni heimsstyrjöldinni var ekkert einsdæmi. Menn hafa bara gleymt sögunni. Þetta er 

áminning til allra: Gyðingar hafa verið ofsóttir frá upphafi.  Svo það er ekki að undra að hann 
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leggi áherslu á minnið.  Hann gerir sér vel grein fyrir því hversu maðurinn á  auðvelt með að 

gleyma.  

   Árið 1981 flutti Wiesel ræðu þar sem hann bað viðstadda einnig að læra af því sem gerðist í 

útrýmingarbúðum nasista og heimfæra á þau mannréttindabrot sem ættu sér stað í heiminum 

hverju sinni.
145

 

Ef við tölum ekki gegn stríði, gegn hatri, gegn mismunum, hver gerir það þá? Við tölum 

með myndugleika þess sem hefur upplifað stríð. Við höfum séð brunnin þorp, gereyddar 

borgir, yfirgefin heimili. Við höfum séð syrgjandi mæður yfir limlestum líkum barna sinna. 

Við erum saman komin til að bera vitni – saman. Afkoma mannkyns er háð getu þessi og 

vilja til að hlusta.
146

 

Nokkuð ítarlega hefur verið farið í hvað felst í Réttarhöldunum, hvaða áhrifasögu þar er að 

finna. Hin beina áhrifasaga ritanna úr G.t., og svo auðvitað þessi óbeina áhrifasaga sem felst í 

æviskeiði Wiesels sjálfs og forfeðra hans, sem og fyrirmynda úr hinni Gyðinglegu hefð. Það 

er stórum spurningum varpað fram í Réttarhöldunum og það er háttur Wiesels. Að krefja 

lesandann um sitt framlag. Að pota, að spyrja, að yfirheyra. Að vekja upp. Að þegja. Ekki 

svara öllu, enda er það ekki hægt. En aldrei - aldrei að gleyma.  

...og nú snýr drengurinn sér að mér.  „Segðu mér“ spyr hann, „hvað hefurðu gert við 

framtíð mína? Og líf þitt?“ Og ég segi honum að ég hafi reynt. Reynt að halda minningunni 

á lífi, því að ef við gleymum erum við samsek. Og ég útskýri fyrir honum hversu barnalegir 

við vorum, því heimurinn vissi og kaus að þaga. Þess vegna sór ég að þaga aldrei, hvenær 

sem mannréttindi eru fótum troðin. Hlutleysi styður kúgarann, en aldrei þann kúgaða.
147
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