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Ágrip 

Í ljóðum nýrómatíska skáldsins Jóhanns Gunnars Sigurðssonar er lífshlaupið samofið 

skáldskapnum og þess vegna er ekki erfitt að tengja hans persónulegu reynslu 

einstökum ljóðum. Hann var alla tíð heilsulítill og barðist við margskonar sjúkdóma á 

lífsleiðinni, en sú barátta kemur að mínu mati fram í ljóðum hans. Eftir því sem kraftar 

hans þverra taka ljóð hans að breytast, þau verða þunglyndari, sársaukafyllri, dekkri og 

kaldari. Þessa þróun má tengja heilsumissinum, en eftir langvinn veikindi í bernsku, á 

mikilvægu stigi í þroska hvers barns, ruglaðist skilningur Jóhanns á frumviðfangi sínu. 

Heilsan varð hluti af því. Seinna á lífleiðinni veiktist hann aftur og við það staðfestist 

heilsan betur sem hið ruglaða viðfang. Það er á síðustu æviárunum sem heilsan verður 

miðpunktur sálfarlífs hans, eða „hluturinn“ hans.  

 Til þess að skilja nákvæmlega eðli viðfangsins eða „hlutarins“, er fjallað um 

kenningar búlgarska bókmenntafræðingsins og sálgreinandans Júlíu Kriestevu. 

Hugmyndir hennar um hlutinn koma fram í bókinni Svört sól, en hún, ásamt Powers of 

horror, sem einnig er eftir Kristevu, eru þungamiðjan í greiningu minni á ljóðum 

Jóhanns Gunnars. Jafnframt er litið til fyrirrennara Kristevu, sálgreinendanna 

Sigmunds Freud, Jaques Lacan og Melanie Klein. Kenningar þessara þriggja fræðinga 

innihalda vísbendingar og einfaldari, smækkaðar myndir af því sem Kristeva nefnir 

hlutinn.  

 Kenningum Kristevu er einkum beint á árstíðirnar eins og þær eru settar fram í 

ljóðagerð Jóhanns Gunnars, en þær eru að mínu mati birtingarmyndir heilsunnar. 

Einnig skoða ég ástarljóð Jóhanns, en í þeim má sjá ákveðna þróun sem einnig má 

tengja við árstíðirnar og birtingarmyndir þeirra.  
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1. „Nú heilsar norðri sumarsól”: Tilurð nýrómantíkurinnar á Íslandi 

 

Nýrómantíkin reið sér til rúms í íslenskum skáldskap rétt fyrir aldamótin 1900. Helstu 

áhrifavaldar stefnunnar eru tveir. Fyrst má nefna táknsæisstefnuna eða symbólismann, 

en nýrómantíkin er einskonar framhald af þeirri stefnu. Táknsæisstefnan átti upptök sín 

í Frakklandi og Belgíu á 19. öld vegna manna eins og Charles Baudelaire, Arthur 

Rimbaud, Paul Verlaine og Stéphane Mallarmé. Stefnan var viðbragð við raunsæinu 

sem hafði ráðið ríkjum í frönskum bókmenntum frá miðbiki 19. aldarinnar. Einn af 

þeim hlutum sem einkenndu táknsæið var leiði á borgaralegu lífi, skáldunum þótti 

tilveran tilgangslaus og langaði að lyfta henni upp á æðra svið með skáldskapnum. Þeir 

snéru baki við borgaralegum hefðum vegna þess að þeim þótti hún bera öll merki 

hnignunar. Stefnan var þess vegna einnig kennd við hnignun eða décadence og gáfu 

nokkur skáld út rit með því nafni. Ljóð í anda táknsæisstefnunnar hafa oft þótt vera 

torræðin og það er góð ástæða fyrir því. Ljóðagerð, að mati symbólista, átti aldrei að 

segja hlutina beinum orðum, því að lesandinn átti að hafa jafn mikið frelsi til þess að 

túlka ljóðið og skáldið hafði til að semja það. Arthur Rimbaud samdi öll sín ljóð fyrir 

tvítugt, hann var undrabarn symbólistanna. Hann kallaði sjálfan sig sjáanda af því að 

hann sagðist geta séð út fyrir veruleikann, og að ljóðagerð hans væri um frumheiminn 

sem hann sæi. Þessar hugmyndir má rekja til Mallarmé, Baudelaire og auðvitað til 

kenningar Platóns um frummyndirnar. 

Þessi gerð af táknsæi er seinni gerðin af tveimur, að mati Charles Chadwick, en 

hann segir að:  

 

fyrri gerð táknsæisins felst í þeirri list að tjá hugmyndir og kenndir 

með því að gefa í skyn hverjar þær eru, með því að endurskapa þær í 

huga lesandans með notkun óútskýrðra tákna (en ekki með því að lýsa 

þeim berum orðum eða skilgreina þær með opinskáum samanburði við 

áþreifanlegar myndir). Aftur á móti lýsir síðari gerð táknsæisins sér í 

því að hlutlægar myndir eru notaðar sem tákn fyrir frummyndaheim 

sem raunheimurinn er aðeins ófullkomið endurvarp af.1 

                                                        
1 Charles Chadwick. Symbolism (London: The Critical Idiom, 1971), bls. 2–3. Þýðingin er eftir Svein 
Yngva Egilsson. 
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Gott dæmi um fyrri gerðina í íslenskri nýrómantík er ljóðið „Bikarinn“ eftir Jóhann 

Sigurjónsson, þar sem ljóðmælandi drekkir sorgum sínum en svo kemur í ljós í lok 

ljóðsins að bikarinn er mikið meira en bara drykkjarílát: 

 

Bak við mig bíður dauðinn, 

ber hann í hendi styrkri 

hyldjúpan næturhimin 

helltan fullan af myrkri.2 

 

Táknið er víkkað út í síðasta erindi ljóðsins, þannig að lesandinn fær algjörlega breytta 

mynd af bikarnum. 

 Hinn áhrifavaldurinn á íslenska nýrómantík var kenning Friedrichs Nietzsches 

um ofurmennið. Kenningar hans voru hressandi breyting frá hinu stífa raunsæi sem 

hafði ráðið ríkjum í evrópskum bókmenntum. Hannes Pétursson lýsir áhrifum 

Nietzsech vel í Fjórum ljóðskáldum.  

 

Hann lauk upp nýjum heimi fyrir þeirri kynslóð sem ólst upp við 

raunsætt mat hlutanna, sem svo nefnist, en var vaxið frá því innst inni. 

Hann lagði áherzlu á hin óheftu ‚díónýsísku‘ öfl í manneðlinu, vímusæl 

hrifning var honum ofar borgaralegum dyggðum. Hann lofsöng frelsið 

til þess að njóta ævitímans án þvingunar. Jafnframt var honum í mun 

að vekja hetjuhug, efla með mönnum þor til þess að bjóða öllu birginn, 

ekki af yfirgangi, heldur í háleitu skyni: að maðurinn á þessari jörð yrði 

meiri en sá sem hann er. Áskoranir Nietzsches festu ekki einungis 

rætur í rituðu máli skálda og annarra sem drukku í sig kenningar hans, 

heldur varð krafan um nýja lífsfyllingu til þess að margir veittu lífi sínu 

í þá farvegi sem fjærst lágu meðalhófi. Nýrómantíska stefnan varð því 

hvort tveggja í senn: athvarf draumlyndra, einförulla persónuleika og 

hinna sem bjuggu yfir uppreisnaranda.3 

Ofurmenniskenningum Nietzsches má víða finna stað í ljóðagerð nýrómantíkurinnar, 

og hið sama má segja um táknsæið. Hin díónýsísku öfl og vímusælu hrifninguna má 

                                                        
2 Jóhann Sigurjónsson, Ljóðabók, bls. 56. 
3 Hannes Pétursson, Fjögur ljóðskáld, bls. 10. 
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tengja beint við franska symbólismann, Paul Verlaine var t.d. frægur fyrir það að 

drekka absinthe. Á Íslandi hins vegar voru það helst frelsið, hetjuhugurinn göfugi og 

trúin á einstaklinginn sem koma hvað sterkast fram, a.m.k. framan af þótt hin vímusæla 

hrifning nái að lokum yfirhöndinni, t.d. í ljóðum Davíðs Stefánssonar frá Fagraskógi. 

Gott dæmi um birtingarmyndir þessara hugmynda Nietzsches á Íslandi eru 

ránfuglarnir, sem settir eru fram sem bein tenging við yfirburði ofurmennisins. Ljóðið 

„Haukaberg“ eftir Sigurð Sigurðsson frá Arnarholti er gott dæmi um þá birtingarmynd 

sem ég er að tala um. Ljóðið fjallar um hauk, það er dregin upp mynd af honum sem 

konungi dýranna. Lokalínur fjórða erindis eiga vel við kenningar Nietzsches: „engin 

minning – maðkur, þröstur, rjúpa !/ Máttugir eru þeir, sem engu krjúpa.“4 Fuglinn 

stendur ekki aðeins sem táknmynd máttar, í honum birtist einnig frelsis- og útþráin sem 

var svo rík á tímabilinu, löngun í eitthvað meira og spennandi. Fuglinn verður að tákni 

fyrir þann sem er engum bundinn og frjáls ferða sinna. Smáfuglar Huldu eru án vafa 

margræðnustu fuglar í nýrómantískum ljóðum, þá má túlka sem frelsi undan 

karlveldinu, ferðafrelsi eða sem nauðuga samsömun skáldsins vegna hinnar sterku 

karlhefðar sem ríkti í nýrómantíkinni.5 

 Íslensku skáldin þurftu ekki að sækja langt í fyrirmyndir að hetjunni sem býður 

öllum birginn, heiðursins vegna. Persónur eins og Egill Skallagrímsson, Gunnar á 

Hlíðarenda og fleiri voru vinsæl yrkisefni í nýrómantíkinni. Jóhann Gunnar orti sex 

bálka ljóð um Gísla Súrsson og konu hans Auði. Ljóðið er endursögn á 

Íslendingasögunni, ljóðmælandi tekur sér orð Gísla og Auðar í munn og lýsir 

tilfinningum þeirra við svik fóstbræðra Gísla og við flóttann til Arnarfjarðar.6 Jóhann 

náði samt aldrei að fullklára ljóðið eins og vinur hans Ben. Bjarnarson segir frá í 

inngangi að kvæðabók hans.7  

 Það er engin tilviljun að nýrómantíkin ber það nafn sem hún ber. Að mörgu 

leyti líkist hún gömlu rómantíkinni frá 19. öld. Hugmyndir rómantískra manna um 

„sjéníið“ má sjá endurunna í bóhem-snillingi nýrómantíkurinnar. Báðar týpurnar eiga 

margt skylt við ofurmenni Nietzsches. Nýrómantíkin spratt upp sem andóf gegn 

raunsæi, eins og rómantíkin var andóf gegn upplýsingunni. Ljóð beggja stefnanna eru 

formföst og yrkisefnin eru keimlík, t.d. spilar náttúran stórt hlutverk í þeim báðum. Í 

nýrómantíkinni birtist hún sem draumalandið sem skáldin vildu flýja til, náttúran 
                                                        
4 Sigurður Sigurðsson, Ljóð, bls. 15. 
5 Guðni Elísson, „Líf er að vaka en ekki að dreyma: Hulda og hin nýrómantíska skáldímynd, bls. 59–87. 
6 Jóhann Gunnar Sigurðsson, Kvæði og sögur, bls. 96–106. 
7 Inngangur eftir Ben. Bjarnason að Kvæðum og sögum eftir Jóhann Gunnar Sigurðsson, bls. 15–16. 
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verður með öðrum orðum tákn fyrir hið dulúðuga. 

 Í inngangi sínu að Fjórum ljóðskáldum rekur Hannes Pálsson þau einkenni 

nýrómantíkurinnar sem bárust til Íslands og bendir á þau sem urðu út undan. Hann 

segir að mest hafi borið á hugmyndinni um lausn frá hinu hverdagslega, hinu venjulega 

og vanagangi lífsins. Til þess að finna staðinn þar sem allir þessir hlutir eru fjarri 

leituðu skáldin inn á við. Það sem varð útundan var ímynd hins þreytta borgara, en 

yrkisefnið varð ekki vinsælt hér á landi, fyrst og fremst vegna þess að 

borgarsamfélagið var tiltölulega ungt á þessum tíma, og upp til hópa voru Íslendingar 

ennþá bændur. Það kemur samt fram að þessi þreytti borgari átti að vera 

tilfinninganæmur, þunglyndur og veikgeðja.8 

 Lýsing Hannesar á ágætlega við um ljóðagerð Jóhanns Gunnars Sigurðssonar. 

Hann átti við mikil heilsuvandamál að stríða alla sína ævi og það gerði hann bæði 

veikgeðja og þunglyndan. Til þess að sannfærast um tilfinninganæmi hans þarf ekki 

annað en að tína til nokkur ljóð af handahófi eftir skáldið. Veikindi hans gerðu það að 

verkum að sorgin, þjáningin, angistin og gleðin sem hann lýsir verða aldrei 

tilgerðarlegar tilfinningar. Þær eru í langflestum tilfellum bundnar árstíðunum og þá 

sem birtingarmyndir heilsu skáldsins. Þegar veturinn ræður ríkjum líður Jóhanni illa og 

þráir vorið og yl sólarinnar. Þegar vorið er komið er hann glaður en þrátt fyrir gleðina 

má ávallt greina kaldan, undirliggjandi kvíða fyrir vetrinum. 

Ástæðan fyrir því að Jóhann getur ekki skilið í sundur þessar tvær árstíðir er að 

mínu mati sú að þær eru báðar birtingarmyndir heilsunnar. Hún varð honum 

mikilvægari en allt annað, mun mikilvægari en heilsan í huga venjulegs manns og með 

kenningar Júlíu Kristevu mér til stuðnings vil ég reyna að sýna fram á hvernig heilsa 

Jóhanns varð óheilbrigður hluti af sálarlífi hans. Ég lít svo á að birtingarmyndirnar 

vetur, vor, sumar og sólin séu ekki aðeins árstíðir heldur einnig mun dýpri tengingar 

við hans sálarlíf, þær tengjast heilsunni fyrst og fremst, en smiti einnig aðra þætti eins 

og ástarlíf skáldsins. Til þess að fá nokkurn botn í þessa fullyrðingu þurfum við að 

byrja á því að skoða kenningar Júlíu Kristevu um melankólíu og geðdeyfð. 

  

                                                        
8 Hannes Pétursson, Fjögur ljóðskáld, bls. 9. 
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2. „En mig hefir vetur/merkt á brjósti“: Þunglyndi í ljósi sálgreiningar 

 

Sálgreinandinn þekkti, Júlía Kristeva byggir sínar rannsóknir á freudískri greiningu. 

Sérstaklega mikilvæga fyrir lestur minn á ljóðum Jóhanns Gunnars Sigurðssonar tel ég 

vera túlkun hennar á þeim frummissi sem barnið verður fyrir í aðskilnaði við móðurina 

í frumbernsku og að sama skapi innganga barnsins inn í tungumálið. En til þess að 

skilja þann missi sem barnið verður fyrir þurfum við að skoða aðeins kenningar Freuds 

og Lacans um frumbælinguna, myndun dulvitundarinnar og þá varnarhætti sem þróast 

við þá myndun. Einnig gefur hugmynd Melanie Klein um tvískinnung ungabarna 

mikilvægan grunn fyrir framhaldið, sá klofningur á viðfangi sem Klein talar um er 

eitthvað sem við sjáum koma fram hvað eftir annað hjá Freud, Lacan, Klein og 

Kristevu. Kenningar þeirra þriggja fyrstu gefa ákveðna grunnmynd af því sem Kristeva 

heldur fram í sínum rannsóknum. Til þess að skilja hugtak eins og „hlutinn“ sem 

Kristeva notar mikið, þurfum við nauðsynlega að skoða fyrirrennara hennar. Í 

kenningum þeirra má finna rætur þessa flókna hugtaks.  

          Freud taldi að ungabarnið væri á valdi vellíðunarlögmálsins og stjórnaðist aðeins 

af eigin hvötum.9 Það gæti þó ekki lifað endalaust í þeim fullkomna veruleika og á 

endanum rækjust hvatir þess saman við reglur samfélagsins, eða veruleikalögmálið. 

Freud telur þennan árekstur orsaka frumbælinguna í huga ungabarnsins, það upplifir í 

fyrsta skipti að hvötum þess sé ekki sinnt. Það þýðir að ungabarnið fer að bæla sterkar 

hvatir og tilfinningar, við það myndast, það sem Freud kallar, kjarni dulvitundarinnar. 

Ungabarnið sem hefur ekki ennþá vald á tungumálinu hugsar allt í myndum eða táknum 

í samspili við þær hvatir sem það þarf að fá uppfylltar. Tengingarnar geta verið á hvaða 

hátt sem er og þurfa ekki endilega að vera röklegar. Þessar tengingar kallaði Freud 

frumferli, síðara ferlið kemur þegar dulvitundin hefur þróast á þá leið að barnið er búið 

að læra hvaða tilfinningar og hvatir eru leyfilegar og hverjar ekki.10 Það er á þessu stigi, 

síðara ferlinu, sem bælingin er orðin ósjálfráð, hvatirnar eru ritskoðaðar af 

varnarháttunum áður en þær komast í dulvitundina. Meðal varnarhátta sjálfsins eru 

göfgun, yfirvarp, innvarp, og auðvitað bælingin. Það verður að vera skýrt að þessir 

varnarhættir eru ekki meðvitaðir, heldur eru þeir staðsettir milli dulvitundarinnar og 

forvitundarinnar sem eins konar sía.  

          Í kenningum Freuds um þunglyndi koma fram áhugaverðir punktar sem vert er að 
                                                        
9 Inngangur Dagnýjar Kristjánsdóttur að Svartri sól eftir Júlíu Kristevu, bls. 24. 
10 Sama, bls. 24. 
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skoða aðeins nánar. Freud talar um að allar persónur bindi líbídó, eða einhvern lífskraft, 

við þau viðföng sem persónan elskar eða ber tilfinningar til. Þegar persónan missir 

ástvin fer hún oft í gegnum þunglyndistímabil, þ.e. sorgartímabil. Syrgjandinn missir 

áhuga á ytri veruleika og einbeitir sér að því að draga úr þeirri tilfinningalegu 

fjárfestingu sem hann festi við hið glataða viðfang. Þetta ferli tekur tíma en þegar því er 

lokið hefur syrgjandinn endurheimt líbídó sitt frá hinu missta viðfangi og er þá tilbúinn 

að binda það einhverri annari persónu. Hinn þunglyndi dregur aftur á móti líbídó sitt frá 

hinu horfna viðfangi en ekki til þess að geta bundið það nýju viðfangi. Líbídóinu er þá 

varpað inn á við, ásamt hinu horfna viðfangi. Með öðrum orðum afneitar hinn 

þunglyndi missinum og tekur viðfangið sem og hið bundna líbídó og varpar því inn í 

sjálfan sig. Hinn þunglyndi upplifir hvarf viðfangsins eins og höfnun þess á sjálfum sér, 

finnur fyrir reiði til tapaða viðfangsins, en af því að hann hefur komið því fyrir innra 

með sér beinist öll bræðin og árásartilfinningin að honum sjálfum.11 

Núna er tímabært að færa umfjöllunina að hlut Kristevu. Hluturinn táknar það 

sem misst hefur verið, en tilfinningin er sterkari en svo að missir á einhverju viðfangi 

geti skýrt hana. Hluturinn stendur fyrir svo miklu meira en eiginlegt viðfang. Sá 

þunglyndi lítur á hlutinn sem eitthvað ómissandi, eitthvað sem ætti ekki að geta breyst í 

hans skilningi og ekkert getur komið í stað hans. „Hluturinn er erótískt viðfang sem 

beislar kynhvötina og bindur þrána við sig.“12 

          Til þess að skilja þetta betur er gott að líta aftur til frumbernskunnar þegar 

sjálfsveran hefur ekki myndast hjá barninu. Það þarf að fjarlægja sjálft sig frá 

móðurinni, eða hlutnum. Kristeva talar um að barnið, á frumstigi sínu, áður en það 

tekur upp tungumálið, upplifi sjálft sig og móður sína sem eina, órjúfanlega heild. Þessa 

heild kallar hún „hlutinn“.13 Hluturinn er það fyrsta sem hefur áhrif á ungabarnið og 

verður því ómissandi. Þegar barnið kemst að því að sú heild er í raun og veru ekki til, 

upplifir það ólýsanlegan og nánast óyfirstíganlegan missi. Missir barnsins er svipaður 

missi hins þunglynda, bæði upplifa mikla sorg gagnvart einhverju sem er horfið en það 

var í raun og veru aldrei til. Barnið kemst þó á endanum yfir þennan missi með því að 

endurheimta móðurina aftur í táknunum og seinna tungumálinu. Þessir endurfundir við 

móðurina byggjast á afneitun barnsins, það neitar að viðurkenna missinn sem það hefur 

orðið fyrir og leitast við að finna nýtt viðfang til þess að binda tilfinningar sínar við. 

                                                        
11 Inngangur Dagnýjar Kristjánsdóttur að Svartri sól eftir Júlíu Kristevu, bls. 33. 
12 Júlía Kristeva, Svört sól, bls. 61. 
13 Sama bls. 63. 
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Þetta móðurmorð er öllum einstaklingum, karlkyns og kvenkyns, nauðsynlegt 

þroskastig á leið sinni til sjálfsvitundar. 

En hvernig syrgir hinn þunglyndi sinn hlut? Í lýsingum Kristevu á því þegar 

einstaklingur bælir móðurmorðshvötina kemur fram að „hinum móðurlega hlut er 

innvarpað og sá geðdaufi eða þunglyndi drepur síðan sjálfan sig í stað þess að fremja 

móðurmorðið.“14 Hann verndar móðurina með því að varpa henni inn á sjálf sitt þar 

sem hún er örugg. Sá þunglyndi neitar líka þeirri afneitun sem verður til hjá barninu 

við missi hlutarins. Hann lokar augunum gagnvart afneituninni og lokar sig af með 

hlutnum sínum, þetta gefur honum ómælda sorg og mikla þjáningu. Það er við þessar 

aðstæður sem varnarhættir sjálfsins, sem Freud talaði um, taka við og bæla, varpa inn 

og göfga hinn missta „hlut“.  

Jacques Lacan vann mikið með kenningar Freuds og þróaði út frá honum sínar 

eigin. Lacan er í grunninn sammála Freud um tilurð frumbælingarinnar og formun 

dulvitundarinnar í kjölfarið. Hjá Lacan er sérstaklega áhugaverð afstaða sjálfsverunar 

til fallosins í máltökuferlinu: 

 

           Með því að fallosinn, tákn táknanna, er „það“ sem móðurina eða litla a-

ið vantar og hún þráir, verður hann tákn um yfirburði föðurins, „stóra 

A-sins“, þess sem sameinar og sundrar. Sjálft málkerfið er skilgreint 

sem regla föðurins. Móðirin verður undir í þessu sálfræðilega 

valdabrölti, skilgreind sem „hið horfna viðfang“ eða fantasía 

karlmannsins. „Hún“ er í málinu en aðeins sem afneitun á „honum“, 

aðeins sem „hin hliðin“ sem ekki er hægt að skilgreina út frá sjálfri sér 

heldur eingöngu út frá því eina sanna.15 

 

Hér er það fyrst og fremst tvennt sem vert er að beina athygli að. Fyrst er það 

skilgreiningin á móðurinni sem hinu „ horfna viðfangi“. Þessi skilgreining kemur 

einnig fram í kenningum Kristevu um missinn sem hinn þunglyndi upplifir en sá 

missir stafar einmitt af hinu horfna viðfangi. Það viðfang er bundið við móðurina en í 

tilviki Jóhanns Gunnars tengist viðfangið ekki aðeins móðurinni, heldur einnig 

heilsunni. Heilsunni sem hann missti hvað eftir annað á lífsleiðinni. 

                                                        
14 Júlía Kristeva, Svört sól, bls. 76. 
15 Inngangur Dagnýjar Kristjánsdóttur að Svartri sól eftir Júlíu Kristevu, bls. 29. 
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Jafnframt má greina tvískinnung í garð móðurinnar í kenningu Lacans. Hann 

segir að við máltökuna upplifi barnið svik, það missi móðurina en vonist til að 

endurheimta hana í tungumálinu.16 En vegna þess að tungumálið tilheyrir föðurnum og 

er skilgreint út frá honum, verður móðirin aðeins andstæðan við hann en ekki sú móðir 

sem barnið vonaðist eftir. Með öðrum orðum þá er móðirin, sem var mikilvægasta 

persóna í lífi barnsins fyrir máltökuna, aðeins aukaafurð í skilgreiningu föðurins þegar 

komið er inn í tungumálið. Kristeva er ekki sammála þessari fullyrðingu Lacans, hún 

telur að barnið taki þá móður sem það finnur í tungumálinu í sátt. Þrátt fyrir það kemur 

skoðun Lacans fram í kenningum Kristevu á þann hátt að sami tvískinnungur er til 

„hlutarins“ hjá Kristevu og hjá Lacan til móðurinnar. Kristeva lýsir hlutnum sjálf sem 

„það sem rís í raun gegn merkingunni, skautið sem aðdráttarafl og viðbjóður hverfist 

um, heimkynni kynverundarinnar sem mun ákvarða viðfang þrárinnar.“17 Áður en 

lengra er haldið vil ég benda á svipaðan tvískinnung hjá Melanie Klein. Fyrsta viðfang 

ungabarnsins vekur hjá því bæði sælu og ótta, fyllingu og vöntun, þennan tvískinnung 

ræður barnið ekki við og í vörn gegn honum skiptir barnið því viðfanginu í tvo hluta, 

hið slæma og hið góða.18 

Eins og Dagný Kristjánsdóttir bendir á í inngangi sínum að Svartri sól,19 beitir 

Júlía Kristeva þessari skiptingu á viðfanginu bæði í Svartri sól og einnig í bók sinni 

The Powers of horror.20 Tvískinnungur af þessu tagi, ásamt missinum, er þungamiðjan 

í greiningu minni á ljóðum Jóhanns Gunnars, en upplifun hans á eigin heilsuleysi 

birtist jafnframt í líki árstíða í ljóðum hans. Ágætt dæmi um það er ljóðið Harmfró:  

 

Þegar sé ég græna grundu,  

glaðan hlýð’ á lækjanið, 

verður mér þá létt í lundu 

ljúfu dularmálin við; 

angurblíðu yndislega 

út úr hverju blómi sér; 

                                                        
16 Inngangur Dagnýjar Kristjánsdóttur að Svartri sól eftir Júlíu Kristevu, bls. 28 
17 Júlía Kristeva, Svört sól, bls. 61. 
18 Alda Björk Valdimarsdóttir, „Á frátekna staðnum fyrir mig. Ást og dauði í Tímaþjófnum í ljósi 
sálgreiningar”, Ritið 2 (2006), bls. 143–162. 
19 Skrifin fram að þessum punkti hafa leitað mikið í innganginn en hann gefur skýra mynd af þeim 
þáttum (hjá Freud, Lacan og Klein) sem Kristeva notar í sínum rannsóknum. 
20 Júlía Kristeva, Powers of horror, bls. 5 og 11. 
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þá er indælt allavega, 

eins þótt harmur fylgi mér. 

Harmasælu ég ber í barmi 

blómanna við sætan koss; 

ungu hjarta eyðir harmi 

aptanstund við lækjarfoss. 

Þar er ljúft að lifa’ og sitja, 

ljúft að kveða um hjartans mál; 

þangað ætíð vil ég vitja, 

verma harmi kalda sál.21 

 

Ljóðmælandi er staddur við læk, blómin ilma vel og hann er léttur í lund, myndin, eða 

landslagið sem hann hefur gengið inn í er ástæðan fyrir vellíðan hans. Þessi áhrif 

náttúrunnar eru dæmigerð fyrir ljóðagerð Jóhanns. Ljóðmælandinn ann sumrinu og 

leyfir sér að gleyma áhyggjum sínum í faðmi þess. En með því að minnast á harminn 

sem kælir sál ljóðmælanda, en sumarkvöldið eyðir, áttar lesandinn sig á að þessi harmur 

hverfur ekki fyrir fullt og allt. Það er aðeins í þessu augnabliki sem náttúran nær að 

vinna bug á honum. Í orðavalinu „harmi kalda sál“ býr einnig sá skilningur að í sál 

ljóðmælanda sé ennþá vottur af kulda vetrarins, kuldanum sem frystir og drepur. 

Sumarið er komið og hefur bjargað ljóðmælandanum frá dauða en þó aðeins 

tímabundið. Ljóðmælandinn veit það og þess vegna verður hann að minnast á harminn, 

sem kemur alltaf aftur. 

 Núna er tímabært að skoða kenningar Júlíu Kristevu um sorg og missi. 

Munurinn á Freud og Kristevu er sá að þunglyndisgreining hennar er laus við hatrið og 

árásargirnina sem hin freudíska þunglyndiskenning boðar.22 Kristeva talar um 

þunglyndi sem hverfist í kringum missinn, það hefur ekkert eiginlegt viðfang nema þá 

sorgina sjálfa. Hinn þunglyndi upplifir þar af leiðandi ákveðinn skort innra með sér en 

vegna þess að hann hefur ekkert viðfang til að binda skortinn við, beinast þær 

tilfinningar hans að honum sjálfum eða „hlutnum“. Kristeva heldur því fram að 

missirinn og sorgin sem honum fylgir eigi rætur að rekja langt aftur í frumbernsku, eða 

                                                        
21 Jóhann Gunnar Sigurðsson, Kvæði og sögur, bls. 29. 
22 Inngangur Dagnýjar Kristjánsdóttur að Svartri sól eftir Júlíu Kristevu, bls. 36. 
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fyrir þann tíma sem hægt sé að tala um sjálfsveru eða viðfang.23 Vegna þess að hvorugt 

er til staðar, hverfist sorgin sem einstaklingurinn upplifir um sjálfa sig, eða hlutinn. 

 Rétt eins og allir aðrir upplifði Jóhann Gunnar aðskilnaðinn við móðurina í 

frumbernsku, en á svipuðum aldri glataði hann einnig heilsunni, en hún verður fyrir 

honum hið upphafna og glataða viðfang ljóðanna, sem hugur hans glímdi við æ síðan: 

 

En snemma gerðist tvísýnt um heilsufar hans. Sumarið 1882, þegar 

hann var á fyrsta ári, gengu mislingar. Fékk hann veikina, og sló henni 

inn, svo að hann varð mjög þungt haldinn um tíma. Gekk honum seint 

og illa að rétta við eptir áfall þetta, og leyndi það sér ekki, að veikindin 

höfðu orðið til þess að draga úr eðlilegum þroska barnsins, enda var 

hann jafnan veikbyggður síðan og veill fyrir brjósti.24 

 

Veikindin höfðu gríðarleg áhrif á Jóhann og gerðu hann eflaust viðkvæmari fyrir 

berklunum, sem síðar drógu hann til dauða. Umfram allt hafa mislingarnir gert það að 

verkum að Jóhann upplifði tvöfaldan missi á þessum erfiðu tímum fyrir ungabarn. 

„Hluturinn“ og heilsan bregðast á sama tíma, þetta tvennt hefur líklega blandast saman 

hjá honum og missir heilsunnar verður sérstaklega viðkvæmt málefni. Á sjötta 

aldursári veikist Jóhann svo aftur og er tvívegis lagður inn á spítala. Í fyrra skiptið 

fékk hann slæma hálsbólgu sem dró hann næstum til dauða, hann lá 11 vikur í 

sjúkrarúmi á meðan hann var að jafna sig. Hálfu ári seinna fékk hann einhvers konar 

bólur sem urðu síðan að sárum og þurfti þá að liggja 15 vikur.25  

Þar sem Jóhann varð ítrekað mjög veikur sem barn gat hann ekki leikið sér eins og 

jafnaldrar hans, og það hefur verið sárt fyrir ungt barn. Óttinn við að missa heilsuna á 

ný, eftir að berklarnir taka að gera vart við sig, vekur líklega upp hinar bældu 

tilfinningar frá frumbernsku, frá tímanum þegar heilsan og „hluturinn“ blönduðust 

saman. Veikindin hafa áréttað stöðu heilsunnar sem hins glataða hlutar, en það er strax 

í bernsku sem heilsan verður honum mikilvægari en allt annað.  

 Í bókinni The powers of horror talar Júlía Kristeva um úrkastið, það 

                                                        
23 Júlía Kristeva, Svört sól, bls. 37. 
24 Inngangur eftir Ben. Bjarnarson að Kvæðum og sögum eftir Jóhann Gunnar Sigurðsson, bls. 6. 
25 Sama, bls. 8. 
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viðurstyggilega og auðvirðilega (e. the abject), en úrkastið lýsir til að mynda 

tilfinningunni sem grípur þann sem snertir skán sem myndast ofan á mjólk þegar hún 

er hituð. Þessi skán er meinlaus en þegar maður snertir hana með vörunum tekur hið 

náttúrulega ferli líkamanns við. Maður kúgast, maginn herpist saman, líkaminn titrar 

og sviti sprettur fram á ennið.26 Líkaminn bregst við úrkastinu ósjálfrátt, það vekur 

upp náttúruleg varnartæki hans.27 Kristeva tekur einnig dæmi af manneskju sem sér 

lík. Hún á ekki við þau lík sem eru tengd guði í gegnum helgiathöfn, t.d. við 

kistulagningu þegar búið er að fela viðurstyggðina með sminki og farða. Hún á heldur 

ekki við lík sem er tengt rannsóknum, þar sem hlutleysi vísindanna breiðir blæju sína 

yfir það sem maður í raun og veru sér. Það sem hún á við er hið rotnandi, dauða hold 

sem líkaminn verður eftir dauðann. 

Líkið er viðurstyggilegt, líkt og dauðinn hafi sýkt lífið.28 Líkið er tákn fyrir allt 

sem er ekki lifandi og verður hvati þess að halda áfram að lifa. Líkt og 

kúgunarviðbrögðin sem komu fram þegar mjólkurskánin snerti varirnar þá koma upp 

varnarviðbrögð á því augnabliki sem við sjáum líkið. En það er engin vörn til við 

dauðanum, það sem gerir líkið viðurstyggilegt er að það sýnir okkur hversu viðkvæmt 

lífið er í raun og veru. Sjálfsviðbjóður getur átt sér stað, en slíkt gerist þegar viðfang 

leitar að einhverju utan sjálfs sín til að samsamast, en finnur aðeins eitthvað innra með 

sér. Að mati Kristevu áttar viðfangið sig á því að allir „hlutir“ eiga rætur að rekja til 

þess sjálfs og þess missis sem varð upphafspunktur viðfangsins: „Rætur 

viðurstyggðarinnar liggja fyrst og fremst í sjálfsviðbjóðinum, en þangað á allur 

tilgangur, tungumál og langanir einstaklingsins rætur sínar að rekja.“29 

Nota má Jóhann Gunnar til þess að varpa ljósi á úrkastshugmyndir Kristevu. 

Hann missti heilsuna ungur og náði aldrei að jafna sig fullkomlega á þeim missi, bæði 

líkamlega og andlega. Heilsan varð viðfangið í huga Jóhanns og birtist þar sem 

táknmynd þess sem glatað er, bæði upprunalegi missirinn í frumbernsku og 

raunverulegi heilsubresturinn síðar á ævinni. Í ljóðagerð hans kemur greinilega fram 

að vorið og sumarið eru bestu dagar ársins hjá honum en á veturna líður honum illa. 

                                                        
26 Júlía Kristeva, Powers of horror, bls. 2–3. 
27 Helga Kress, „Dæmd til að hrekjast: um ástina, karlveldið og kvenlega sjálfsmynd í Tímaþjófnum eftir 
Steinunni Sigurðardóttur“, bls, 55–93. 
28 Júlía Kristeva, Powers of horror, bls. 4. 
29 Sama. bls 5. 
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Það kemur einnig fram í inngangi að kvæðum hans að heilsu hans hrakaði ávallt á 

veturna.30 

Það þarf því engan að undra þó að ákveðin andúð á vetrinum brjótist fram í 

ljóðagerð Jóhanns, en ljóðið „Andvörp“ er lýsandi dæmi fyrir ólíkar birtingarmyndir 

sumars og veturs: 

 

Sól kemur sunnan, 

sumar í dali, 

blóm á lækjarbakka. 

En mig hefir vetur 

merkt á brjósti 

grimmur geirsoddi. 

 

Flýt þér, sunna! 

úr suðurvegum, 

ljós og yl mér ljáðu, 

þrýstu kossi 

þínum hlýjum 

mér á blóðugt brjóst.31 

 

Andúð Jóhanns á vetrinum er í raun og veru birtingarmynd andúðar hans á eigin 

heilsu. Á sumrin er heilsan góð en á veturna er hún slæm. Með öðrum orðum hefur 

Jóhann andúð á líkama sínum, og sjálfum sér. Það má þannig rekja þunglyndislegan 

blæ ljóða Jóhanns aftur til heilsunnar, eða viðfangsins, sem allur hans missir snýst um. 

Heilsa Jóhanns verður honum því í senn viðurstyggileg og upphafin (e. sublime). 

Göfgunina má rekja til varnarhátta sjálfsins, en Kristeva lýsir henni sem varnaraðgerð 

gegn úrkastinu og segir: 

 

Einkennin eru þau að hið viðurstyggilega leggst allt í kringum mig, ég 

verð viðurstyggileg. Með göfgun held ég ákveðinni stjórn, það 

viðurstyggilega er vafið utan um það göfgaða. Það gerist ekki á sama tíma 

                                                        
30 Inngangur eftir Ben. Bjarnarson að Kvæðum og sögum eftir Jóhann Gunnar Sigurðsson. Þessi 
staðreynd kemur fram víða í innganginum en þó hvað mest mest á bls. 17–21. 
31 Jóhann Gunnar Sigurðsson, Kvæði og sögur, bls. 41. 
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en sama viðfang og sama orðræða blása lífi í hið viðurstyggilega og hið 

upphafna.32 

 

Einstaklingurinn bregst við úrkastinu með því að hefja upp langanir sínar og það er við 

þessar aðstæður sem tvískinnungurinn til „hlutarins“ kemur fram. Þessi tvískinnungur 

kemur fram hvað eftir annað í kenningum Kristevu, auk þess  kemur hann fram í 

kenningum Kleins, Lacans og Freuds. Hann er því mjög mikilvægur í ólíkum 

kenningakerfum sálgreiningarinnar, í raun og veru undirstaðan í líðan hins þunglynda. 

Ef hann væri ekki til staðar ríkti úrkastið eitt og þá ætti hinn þunglyndi ekki mikla 

lífsvon.  

                                                        
32 Júlía Kristeva, Powers of horror, bls. 11. – AMK þýddi. 
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3. „Eyðir sálarglóðar“: Þunglyndi í ljóðum Jóhanns Gunnars Sigurðssonar 
 

Jóhann Gunnar Sigurðsson fæddist 2. febrúar 1882 að Miklaholtsseli á Snæfellsnesi. 

Hann var einkabarn foreldra sinna en fyrir fæðingu hans höfðu þau eignast 5 börn sem 

öll höfðu látist. Jóhann veiktist aðeins nokkura mánaða gamall af mislingum, veikindin 

höfðu töluverðar afleiðingar, bæði líkamlegar og andlegar, en hann jafnaði sig aldrei til 

fulls af þeim veikindum. Hann varð snemma áhugasamur um skáldskap og hændist 

fyrst að skáldskap Kristjáns Jónssonar fjallaskálds en með tímanum fór ljóðagerð 

Jónasar Hallgrímssonar að heilla hann meira. Frændi hans Lárus Halldórsson hafði 

áhrif á hann í æsku, þeir urðu góðir vinir og stofnuðu saman blað sem þeir skrifuðu í til 

skiptis. Lárus lánaði Jóhanni margar ljóðabækur og mótaði vinátta þeirra skáldskap 

Jóhanns, en Lárus var einnig hneigður til ljóða.  

          Jóhann var uppi á tímum nýrómantíkurinnar sem var tími ofurmennis Friedrichs 

Nietzsche og uppreisnar gegn hversdagsleikanum. Útþrá var ríkjandi minni í 

skáldskapnum sem jafnframt hóf upp hið sterka og harða, svo sem veturinn, ránfugla 

og víkinginn, en öll má greina sem tákn fyrir ofurmennishugsjónir Nietzsches.33 

Jóhann Gunnar samdi nokkur ljóð sem falla ágætlega að hinni íslensku nýrómantík en 

á sama tíma skera þau sig frá þeirri hefð á greinilegan hátt. Ágæt dæmi um þau eru 

ljóðin „Ókunna landið“ og „Ef ég gæti flogið“. Hið fyrra fjallar um útþrána, en í því 

segir ljóðmælandi lesandanum frá fallegu landi með grænum túnum, fossum og  

fuglafjölda, þetta er landið sem ferðamaðurinn hefur ímyndað sér. Hann leggur af stað 

til þess að finna þetta töfraland og siglir lengi en finnur landið aldrei. Það eina sem 

hann finnur eru úfnar og freiðandi öldur, og svo fer að lokum að báturinn sekkur í 

hafið.34 

Í lokalínum ljóðsins kallar ljóðmælandi á báruna og biður hana að skola beinum 

sínum aftur til ættjarðarinnar: „Skola þú, bára mín blá!/ beinunum þangað á strönd“.35 Í 

þessu ljóði skrifar Jóhann sig frá útþránni á afgerandi hátt, ljóðmælanda Jóhanns 

dreymir um ferðalag, en eins og svo oft í skáldskap nýrómantíkurinnar kemst 

ljóðmælandi aldrei á leiðarenda og hann sér eftir ævintýrinu. Hann óskar sér þess að 

hann hefði aldrei haldið frá heimalandinu. Seinna ljóðið, „Ef ég gæti flogið“, fangar 

betur útrásarþrána, það er stutt og einlægt: 

                                                        
33 Hannes Pétursson, Fjögur ljóðskáld,  bls. 10–11. 
34 Einnig má sjá ljóð Jóhanns Sigurjónssonar „Ódysseyfur hinn nýi” um svipað efni. 
35 Jóhann Gunnar Sigurðsson, Kvæði og sögur, bls. 33. 
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Ef ég gæti flogið 

yfir fjöllin há, 

ég þyrfti’ ekki að horfa 

upp í hamrana þá. 

 

Ef ég gæti flogið 

yfir höfin blá, 

ég þyrfti ekki’ að standa 

við ströndina þá.36 

 

Í ljóðagerð Jóhanns Gunnars má glöggt sjá að árstíðirnar vetur og vor eru eins og 

rauður þráður sem rennur í gegnum verk hans og í raun má kalla þær birtingarmyndir 

hans innri baráttu við heilsumissinn sem hann upplifði á sinni skömmu ævi. 

Eins og fram hefur komið veiktist Jóhann þegar hann var aðeins fjögurra 

mánaða gamall, á sama tíma og ungabörn ganga samkvæmt kenningum helstu 

sálgreinenda í gegnum ákveðið stig í sínum þroska, þegar þau þurfa að losa sig frá 

þeirri ímynd að móðirin sé hluti af þeim sjálfum. Við það upplifir barnið mikinn missi. 

Jóhann upplifði þennan missi en auk hans upplifði hann einnig missi heilsunnar. 

Veikindi hans á þessum viðkvæmu árum hafa valdið því að heilsan og „hluturinn“ 

blönduðust saman að einhverju leyti. Þegar Jóhann var sex ára gamall lá hann tvær 

langar legur á sjúkrahúsi og seinni veikindin ollu Jóhanni miklum skaða, bæði 

líkamlega og andlega. Veikindin vöktu upp bældar minningar úr frumbernsku sem  

styrktu stöðu heilsunnar innan „hlutarins“ og gerðu það að verkum að hún varð honum 

eins mikilvæg og raun ber vitni. 

Frá því hann var sex ára var heilsan alltaf óstöðug, á veturna var hann yfirleitt 

slæmur, því að kuldinn fór illa í brjóstið á honum, en þegar sumarið kom var 

auðveldara fyrir hann að anda og heilsan yfirleitt góð. Svona gekk þetta þangað til 

hann smitaðist af berklum. Þá týndi sumarið smám saman heilsubótargildi sínu, góðu 

dagarnir urðu færri og veturnir virtust lengjast. Það er á þessum tíma sem þunglyndið 

nær tökum á honum, heilsan (hluturinn) er að hverfa frá honum og hann getur ekkert 

gert í því. Auðvitað spiluðu fleiri hlutir inn í líðan hans eins og lát föður hans, 

                                                        
36 Jóhann Gunnar Sigurðsson, Kvæði og sögur, bls. 142. 
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skilnaður við heitkonu sína sem síðan valdi sér annan mann og áhyggjur af hag móður 

sinnar. Þó hefur heilsan hér langstærsta hlutverkið. Jóhann þurfti að hafa áhyggjur af 

heilsunni frá unga aldri og varla leið ár í lífi hans án þess að hún væri að hrella hann.  

 Til þess að greina vægi árstíðanna í ljóðum Jóhanns, sérstaklega veturinn og 

vorið, er rétt að skoða tvö ljóð eftir hann, hið fyrra heitir „Vetrarkveðja“ og hið síðara 

„Til vorsins“. Ljóðin sýna ákveðnar tilfinningar tengdar þessum árstíðum og áhugavert 

er að í báðum vottar fyrir hinni andstæðu árstíð. Ástæðan er sú að hann getur ekki 

slitið þær hvora frá annarri, þar sem þær í sameiningu birta sýn hans á eigin heilsu. 

Jóhann getur ekki skipt heilsunni í tvo aðskylda hluta, góðan og slæman, þó að hann 

gerir heiðarlega tilraun til þess í ljóðinu „Vetarkveðju“:  

 

Af þér stafar auðnurán, 

eyðir sálarglóðar! 

Farðu burt með fúla smán, 

fjandi lands og þjóðar. 

Komdu aldrei aptur helzt, 

ef þú burtu líður; 

meðan þú í djúpi dvelst 

dagurinn er svo fríður 

Mér hefir stundum reynzt við reip 

ramman nóg að draga 

meðan þú sazt við þinn keip 

þessa myrku daga. 

Norðankul og næðingar 

nísta sárt á kveldum, 

þegar gæfu gæðingar 

girðast hlýjum feldum. 

Þegar mér var þungt um geð, 

þrengdi’ um hjartarætur, 

komstu mig að kvelja með 

kaldar, dimmar nætur. 
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Bráðum áttu’ að flæmast frá, 

flýja’ á norðurleiðir; 

aptur sólin um mig þá 

ástarfaðma breiðir.37 

 

Ljóðið er eiginlega hatursljóð, ljóðmælandi telur upp alla verstu hlutina við veturinn. 

Hann þolir veturinn ekki og vill helst að hann komi aldrei aftur og bætir við hversu 

fallegt það sé þegar vorið og sumarið koma. Honum finnst veturinn ljótur og vill 

ekkert með hann hafa. Ljóðmælandi talar líka eins og veturinn standi í persónulegri 

hefnd við sig og hafi einstaklega gaman að því að gera honum lífið leitt. Veturinn 

þrjóskast við og fer ekki neitt á meðan ljóðmælandi á erfitt uppdráttar, eins og segir í 

þriðja erindi og í því fimmta ræðst veturinn á ljómælanda þegar honum líður hvað 

verst. Fyrsta erindið fangar kannski best raunverulegar tilfinningar ljóðmælanda. 

Sálardrepandi veturinn smánar hann, lítillækkar og rænir hann hamingjunni. Veturinn 

er persónugerður til hins ítrasta, maður sér hann fyrir sér herja á ljóðmælanda, 

líkamlega og andlega. Þegar sumarið kemur losnar ljóðmælandi loksins úr klóm hans. 

Sú sýn ljóðmælanda að veturinn sé kominn til þess að kvelja hann persónulega er 

frekar óvenjuleg en ástæðan fyrir henni er heilsa skáldsins. Tilfinningar hans brjótast 

upp á yfirborðið og hertaka ljóðið á dramatískan hátt. 

 Þessu er á annan veg farið í ljóðinu „Til vorsins“: 

 

Komdu, vor, með blóm og blæ 

og blíðan klið til dala;  

aldrei ró ég fyrri fæ 

en fuglar þínir tala. 

Ég skal sögur segja þér, 

syng mig burt frá glaumi. 

Virztu þá að vagga mér 

vel í sælum draumi! 

                                                        
37 Jóhann Gunnar Sigurðsson, Kvæði og sögur, bls. 80–81. 
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Fyr en hefir frið mér veitt 

fóstra grafarnæði, 

hjá mér þarftu’ að heyra eitt 

hjartnæmt ástarkvæði. 

Flýttu þér nú, fagra vor! 

finn ég krapta dvína. 

Lífs míns hinnstu liggi spor 

um ljósvellina þína.38 

 

„Til vorsins“ er jafn mjúkyrt og „Vetrarkveðja“ er harðort. Ljóðmælandi ákallar vorið 

ljúfum orðum og biður það fallega að drífa sig að koma, það sé um líf eða dauða að 

tefla. Honum líður greinilega best á vorin þegar blómin springa út, farfuglarnir snúa 

aftur og allt er að vakna til lífsins. Eins og í fyrra ljóðinu er vorið persónugert, 

ljóðmælandi vill að vorið syngi fyrir sig og vaggi sér í svefn. Yfir ljóðinu liggur 

sorgarblær, lesandinn fær það á tilfininguna að ef vorið komi ekki fljótt verði ævi 

ljóðmælanda ekki mikið lengri. Hann talar um að flytja vorinu eitt ástarkvæði áður en 

jörðin gefi honum stað til að hvíla á. Lokaerindið er angurvært lokakall á vorið að 

bjarga sér undan vetrinum sem dragi úr honum allan kraft. 

 Eins og áður sagði birtast vetur og vor í báðum ljóðunum, árstíðirnar verða 

ekki aðskildar, þær eru birtingarmynd heilsunnar. Þess vegna eru þær svo 

persónugerðar. Eins og Kristeva segir í Svartri sól þegar hún útskýrir hatrið á hlutnum; 

„Ég varpa því út, ég frávarpa því. Hluturinn minn nauðsynlegi er jafnframt og 

algjörlega fjandi minn, fæla mín, unaðslegt skaut haturs míns.“39 Vegna þess að 

hluturinn er eitthvað sem er innra með hinum þunglynda Jóhanni Gunnari varpar hann 

hatrinu út á við, yfir á veturinn sem hefur haft svo slæm áhrif á heilsu hans. Vorið er 

að sama skapi göfgað vegna þess að það hefur góð áhrif á heilsu Jóhanns. Eins og 

Kristeva segir þá  „er göfgunin tilraun hins þunglynda til að koma í veg fyrir að hinn 

þunglyndi hlutur rjúfi nafnskipti þrárinnar, til þess að hægt sé að vinna úr missinum 

sem sálin hefur orðið fyrir.“40 

 Jóhann Gunnar er einlægt og persónulegt skáld. Það gefur ljóðum hans 
                                                        
38 Jóhann Gunnar Sigurðsson, Kvæði og sögur, bls. 37–38. 
39 Júlía Kristeva, Svört sól, bls. 63. 
40 Júlía Kristeva, Svört sól, bls. 62, breytt orðaröð – AMK. 
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einstaklega fallegan blæ að sorgin og söknuðurinn sem hann lýsir í ljóðum sínum 

verða aldrei tilgerðarleg eða þvinguð. Ástarljóðin hans ganga í gegnum ákveðna 

þróun. Þegar hann er yngri er ástin falleg, hann er bjartsýnn á framtíðina, hún er 

skilyrðislaus og ávallt tengd vori og sól. „Til Huldu“ er gott dæmi um ljóð af þessu 

tagi, fallegt saknaðarljóð til ástkonu skáldsins: 

 

Manstu, mær! 

er hin milda sól 

hellti ylgeislum 

á okkur tvö? 

Gladdi ásthugur 

ungar sálir; 

hann var svo hreinn 

sem himinljós.41 

 

Ljóðmælandi minnist þess að ást þeirra hafi blómstrað á vordögum, sólin er auðvitað 

viðstödd og leggur blessun sína yfir samband ungmennana. Í ljóðinu rekur 

ljóðmælandi minningar sínar af Huldu og hversu mikið hann elskar hana. Hann kallar 

hana ástarljósið sitt og segir bros hennar fylla sig lífi. 

„Ljóðakveðja til Huldu“ er af svipuðum toga, en þó töluvert lengra, alls fjórir 

bálkar. Ljóðið er einskonar sálarhreinsun eða uppgjör við sambandið sem hann átti 

með Huldu. Ljóðmælandi lýsir því hvernig samband þeirra fór út um þúfur og hann er 

mjög sorgmæddur: 

 

Á ég að segja þér sögu, 

sveitin mín góða! 

manstu’ eptir ljósinu ljúfa, 

sem lýsti þér forðum? 

Manstu’ eptir blóminu blíða, 

sem brosti þá fegurst? 

Manstu’ eptir Huldu, sem hjá þér 

í hvömmunum undi?42 

                                                        
41 Jóhann Gunnar Sigurðsson, Kvæði og sögur, bls. 72. 
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Það er greinilegt að Hulda er ekki lengur hans en hann er ekki fullur reiði, heldur 

minnist hennar ennþá sem ljóssins ljúfa: „ef strýkur þér blær um vanga’ og vör,/ þá 

verða þar kossar með í för“. Sveitin er samt sem áður ekki sú sama og hún var, þoka 

leggst yfir hana og það dregur fyrir sólu. Lífið er ekki lengur jafn bjart og þegar Hulda 

var við hlið hans. Í lokaerindunum þakkar ljóðmælandi Huldu fyrir tímann sem þau 

áttu saman og biður hana að hugsa hlýlega til sín. 

Ástin og sólin tengjast órjúfanlegum böndum í ljóðum Jóhanns. Síðasta 

ástarljóðið sem ég tek fyrir er ljóðið Óráð, í því er allt annar tónn en fyrri ljóðunum: 

 

Vindurinn þýtur og veggina ber. 

Komdu til hennar Hervarar kveðju frá mér. 

Segðu henni Hervöru, að hún sé stúlkan mín, 

og biddu hana að geyma vel barnagullin sín. 

Segðu henni Hervöru, að ást mín lifi enn, 

en hjartað sé að þreytast og hætti víst senn. 

Segðu henni Hervöru, að hún hafi það átt, 

og heyri’ í stunum þínum þess síðasta slátt.  

Og segðu henni Hervöru að signa mína gröf, 

það verði mér látnum sú þægasta gjöf. 

Ef Hervör mín var draumsjón og hún er ekki til, 

kastaðu kveðju minni’ í kolsvartann hyl. 

Vindurinn þýtur og veggina ber. — 

bráðum fær hún Hervör mín boðin frá mér.  

Vindurinn þýtur og veggina ber. — 

Finnið þið ekki kuldann á fótunum á mér.43 

 

                                                                                                                                                                 
42 Jóhann Gunnar Sigurðsson, Kvæði og sögur, bls. 93–94. 
43 Jóhann Gunnar Sigurðsson, Kvæði og sögur, bls. 136–137. 
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Ljóðið er biturt og dimmt, það er þrungið svörtum og köldum dauða sem býr í hverju 

orði. Það sem stingur í augun er nafnið á stúlkunni, sem hefur breyst úr Huldu í 

Hervöru. Þetta er dramatísk breyting. Áður fyrr var hún huldumærin hans fallega, 

saklausa en núna hefur hún breyst í Valkyrju, hættulegt og ógnandi afl. Ljóðmælandi 

sendir henni kveðju og segist ennþá elska hana en kveðjan er ekki send í þeim tilgangi 

að játa ást sína, hún er frekar send til þess að koma að samviskubiti hjá Hervöru. Sólin, 

vorið og náttúran eru horfin og sýnir það að kveðjan er ekki send í ást. Kuldinn og 

dauðinn ráða ríkjum í ljóðinu, ljóðmælandi endurtekur línurnar „Vindurinn þýtur og 

veggina ber“ til þess að sýna fram á það. Kaldir, hvassir vindar koma í stað sólarinnar 

og yls hennar, náttúrunni hefur verið skipt út fyrir gröfina og kolsvartan hyl. Ljósið og 

vorið hverfa með ástinni og ástmærin er yfirfærð á sama stað og veturinn heldur sig á.  

 Jóhann Gunnar setur fram táknrænar ímyndir í ljóðum sínum, sér í lagi skipa 

árstíðirnar stóran sess í skáldskap hans. Þegar hann setur fram þessar ímyndir er hann 

ekki að halda þunglyndinu í skefjum, eins og maður gæti haldið. Þvert á móti er hann 

stöðugt að minna sjálfan sig á þann missi sem hann hefur orðið fyrir. Það sem gerist í 

tilviki Jóhanns er að hann afneitar heilsunni. „Afneitun ber að skilja sem vitsmunalega 

aðgerð sem leiðir til þess að hið bælda er sýnt með því skilyrði að því sé afneitað, og 

þar með tekur það þátt í tilkomu táknmyndarinnar.“44 Heilsan birtist ekki beint, heldur 

aðeins táknrænar ímyndir hennar; vor, vetur, sumar og sól. Kristeva vitnar í Freud 

þegar hún segir að þessi afneitun eða höfnun, leiði til geðsjúkdóma hjá fullorðnum. 

Ástæðan er sú að afneitunin, sem við tölum hér um, ætti að beita gegn sálrænum 

veruleika en Jóhann beitir henni gegn ytri veruleika.45 Samkvæmt skilgreiningum 

Kristevu og Freuds hafði þessi varnaraðferð ekki góð áhrif á Jóhann andlega, einkum 

vegna þess að henni er beitt á vitlausan hátt. Það má samt spyrja sig að því, hvort ljóð 

Jóhanns hefðu verið jafn falleg og þau eru ef hann hefði unnið úr missinum á réttan 

hátt. Hvort hin einlægi, sársaukafulli tónn hefði skilað sér ef birtingamyndir 

heilsumissisins væru ekki til staðar.  

                                                        
44 Júlía Kristeva, Svört sól, bls. 94. 
45 Sama. 
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Eftirmáli 

Jóhann Gunnar missti heilsuna hvað eftir annað á lífsleiðinni, fyrst í frumbernsku, næst 

um 6 ára aldurinn og í síðasta skiptið fyrir dauða sinn. Missirinn gerði það að verkum 

að heilsan varð mikilvægasta eign hans, hluturinn hans. Sú staðreynd að 

birtingamyndir hennar læða sér inn í flest öll ljóð hans, ekki bara náttúruljóðin heldur 

einnig ástarljóðin og tækifæriskvæðin. Það tel ég vera nægilega sönnun fyrir því að 

heilsan var honum mikilvæg. Til þess að halda lengra með mikilvægi heilsunar þarf að 

styðjast við kenningar Kristevu og skoða hvernig viðfang verður meira en bara eitthvað 

sem langanir eru bundnar við. Hvernig viðfang verður að sjúku viðfangi. Sú færsla 

byggist á afneitun missisins og innvarpi viðfangsins, sem verður, ef það er sjúkt, 

göfgað og viðurstyggilegt á sama tíma. Spurningin um þunglyndi Jóhanns hefur aldrei 

verið til umræðu í þessari ritgerð, ég hef gefið mér það að sú fullyrðing væri sönn. Það 

sem vakti meiri forvitni hjá mér er ástæðan bak við sársaukann í ljóðunum, mín 

sannfæring er sú að það sé hinn mikli missir Jóhanns sem steypir honum í þunglyndi, 

missirinn sem var svo mikill að hann varð að koma fram, hvernig sem var. Í lok síðasta 

kafla ræddi ég þau slæmu áhrif sem afneitunin hafði á Jóhann, hérna vil ég draga fram 

það sem er gott.  

Listaverkið, sem tryggir höfundi sínum og viðtakanda endurfæðingu, 

sem tekst að taka upp hið tilbúna tungumál sitt (sem getur verið nýr 

stíll, ný bygging, furðulegt hugarflug) þær ónefnanlegu geðshræringar 

almáttugs sjálfs sem almennar þjóðfélags- og málfarsvenjur skilja alltaf 

svolítið út undan og gera þær munaðarlausar eða syrgjandi ekkjur. Slíkt 

hugverk er ef til vill ráð við geðdeyfð, en það er áreiðanlega lífsbjörg 

og upprisa …46 

Þessa fullyrðingu má skilja sem svo að listaverkið, ljóðið í þessu tilfelli, geti haft góð 

áhrif á geðdeyfðina. Eins og fram hefur komið, vann hann ekki rétt úr þeim missi sem 

hann varð fyrir. Hver veit þó hvort ljóðagerðin sjálf hafi haldið aftur af þunglyndinu að 

einhverju leyti, á sama tíma og birtingamyndir heilsunar gerðu það verra. Ég er  hins 

vegar er öruggur á því að ýmsir lesendur hafa fundið huggun í ljóðum hans. Hér erum 

við komin aftur að þeim tvískinnungi sem Klein talar um sem og Kristeva ítrekar í 

Powers of Horror. Það er ekki hægt að segja að hlutir hafi bara eina hlið, það er alltaf 

                                                        
46 Júlía Kristeva, Svört sól, bls. 101. 
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hægt að finna sjónarhorn sem stangast á við þá sýn sem við höfum. Gerði þunglyndið 

ljóð Jóhanns svona einlæg og góð eða dró það úr honum lífsviljann og stytti ævi hans 

frekar. Málið er alls ekki svo einhliða að hægt sé að segja annað hvort eða. Því er eins 

farið og með veturinn og vorið í ljóðum Jóhanns, þau verða ekki aðskilin vegna þess að 

þau spretta upp úr sama grunni. Þunglyndi Jóhanns hafði slæm áhrif á sálarlíf hans en 

góð áhrif á ljóðagerð hans. 
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