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Ágrip  

 

Eftir fyrri heimsstyrjöldina varð mikil gróska á bókmenntasviðinu. Margir 

rithöfundar, sem sumir hverjir höfðu barist í stríðinu, fengust við að skrifa um 

það. Farið er yfir þau vandamál sem geta fylgt því að skrifa um reynslu sína af 

stríði. Erfitt getur reynst að finna slíkri reynslu viðeigandi orð og miðla henni á 

trúverðugan hátt til lesenda. Þeirri spurningu er meðal annars velt upp hvort að 

nauðsynlegt sé að búa til sitt eigið tungumál, til að ná utan um slíka reynslu. 

Franski rithöfundurinn Louis Ferdinand Céline og þýski rithöfundurinn Ernst 

Jünger börðust í fyrri heimsstyrjöldinni. Þeir fjölluðu síðan um þá reynslu í 

sjálfsævisögulegum skáldsögum og endurminningum. Hér á eftir verða verk 

þeirra skoðuð, og þá sérstaklega Ferðalag til loka nætur eftir Céline og Í 

kúlnahríð eftir Jünger. Verkin eru borin saman, en þau eru ólík hvað mörg atriði 

snertir. Litið verður til þess hvernig mynd höfundarnir draga upp af stríðinu og 

hvaða aðferðum þeir beita í frásögnum sínum. Í því samhengi verður meðal 

annars horft til tungumálsins, íróníunnar og raunsæisins. Þá verður kenning 

Juliu Kristevu um úrkastið (e. abject) reifuð, en hún notaði það hugtak í 

greiningu sinni á verkum Célines. Birtingarmynd sjálfsins í verkunum verður 

einnig til umfjöllunar en hugtakið úrkast hefur snertifleti við þá umræðu. Þar sem 

verkin eru upp að einhverju marki sjálfsævisöguleg, verður tæpt á kenningum 

Philippes Lejeune um sjálfsævisöguna. Sjálfið er þó fyrst og fremst skoðað í 

samhengi við stríðið. Þar er horft til þess hvort sjálfið sé brotakennt, eða heilt í 

kjölfar þeirra áfalla sem stríðið hefur í för með sér.  
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Inngangur 

Fyrri heimsstyrjöldin markar söguleg tímamót. Segja má að nútíminn hafi þá 

hafið innreið sína, og tækniöldin hafist fyrir alvöru. Stríðið hafði sín sérstöku 

einkenni sem aldrei höfðu sést áður. Fyrst má nefna hina miklu vélvæðingu, og 

hvernig tækninni var beitt af fullum þunga í hernaði. Þá var mannfallið 

gríðarlegt, en yfir tíu milljónir féllu í stríðinu. Notast var við vélbyssur, 

stjálhjálma, gaddavír, eldvörpur og banvænt gas. Þá var skriðdrekum og 

flugvélum einnig beitt (Quinn, 2005, 28).  

Stríð hafa alla tíð verið vinsælt umfjöllunarefni í bókmenntum, allt frá 

Ilíonskviðu Hómers. Fyrri heimsstyrjöldin, 1914–1918, er sennilega það stríð 

sem mest hefur verið skrifað um í bókmenntasögunni. Í bók sinni The Great 

War and Modern Memory nefnir Paul Fussell nokkrar ástæður fyrir því hvers 

vegna því stríði voru gerð svo góð skil í rituðu máli. Fyrst ber að nefna þá 

almennu virðingu fyrir bókmenntum sem var við lýði og einnig má benda á þann 

mikla fjölda fólks sem var læst og skrifandi. Menntunarstigið var orðið mjög hátt 

á meðal Evrópubúa (Fussell, 1975, 156–158). Kvikmyndahús voru sjaldséð á 

þessum tíma, ekkert útvarp og sjónvarpið ekki komið til sögunnar. Fólk sótti í 

skemmtun sem fólst í hinu ritaða orði, í bókum og tímaritum, leikhúsum eða 

tónlistarsölum (Fussell, 1975, 158).  

Í þessari ritgerð ætla ég að fjalla um tvö verk þar sem fyrri heimsstyrjöldin 

er í forgrunni. Það eru Ferðalag til loka nætur (Voyage au bout de la nuit) eftir 

franska rithöfundinn Louis Ferdinand Céline og Í kúlnahríð (In Stahlgewittern) 

eftir þýska rithöfundinn Ernst Jünger. Meginumfjöllunin snýr að Ferðalaginu, en 

ég mun nota Í kúlnahríð til að spegla þann texta og draga fram hvað kann að 

vera líkt og hvað ólíkt með þeim. Báðir höfundarnir, Céline og Jünger, áttu það 

sameiginlegt að hafa verið þátttakendur í stríðinu og upplifað það af víglínunni. 

Að einhverju leyti er því um endurminningar að ræða þó að verk Céline falli 

fremur undir það að vera skáldsaga. Ég mun því einnig fjalla nokkuð um reynslu 

beggja höfunda af stríðinu, því að sú reynsla er samofin skáldskap þeirra. 

Ástæðan fyrir valinu á þessum verkum er sú að þau draga hvort með sínum 

hætti, fram mjög áhrifamikla mynd af fyrri heimsstyrjöldinni. Þá á það einnig þátt 
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í valinu að báðir höfundarnir höfðu persónulega reynslu af stríðinu sem 

hermenn. Þetta gefur textum, sem snúa að lýsingu stríðsátaka, meiri vigt. Í 

ritgerðinni mun ég skoða hvaða mynd höfundarnir draga upp af stríðinu og 

hvaða aðferðum þeir beita, til að koma reynslu sinni á framfæri. Þar mun ég 

horfa til tungumálsins sem þeir beita, íróníunnar, paródíunnar, raunsæisins og 

fleiri þátta. Ég mun einnig líta á hugtakið úrkast (e. abject), en það er hugtak 

sem Julia Kristeva notaði til að greina verk Célines. Þá mun ég skoða 

birtingarmynd sjálfsins í verkunum og líta til þess í samhengi við stríðið. Þá á ég 

sérstaklega við þátt stríðsins í því að sundra sjálfinu, með þeim afleiðingum að 

til verður nýtt sjálf. Við munum til að mynda sjá skýr dæmi um það í Ferðalaginu 

sem ég fjalla um í kaflanum um sjálfið.                                                                                 

Céline og Jünger eru um margt ólíkir rithöfundar, en þeir eiga þó sitthvað 

sameiginlegt þegar kemur að lífsskeiði þeirra og persónum. Báðir börðust þeir í 

fyrri heimsstyrjöldinni og færðu þá reynslu yfir í ritað mál og góðar bókmenntir. 

Írónía lék stórt hlutverk í lífi þeirra beggja (Jünger, 1997, 7). Þeir vildu hvorugur 

tilheyra neinum pólitískum stefnum eða flokkum. Þó urðu þeir fyrir illu umtali, 

fengu á sig stimpla, og voru meðal annars flokkaðir sem fasistar og nasistar.   

Rétt er að huga aðeins að því bókmenntalega samhengi sem Ferðalag 

Célines og Í kúlnahríð eftir Jünger spretta úr. Í kjölfar stríðsins verður mikil 

gróska í bókmenntum. Fyrir marga var stríðið atburðurinn sem ýtti þeim út í 

skriftir. Ótal höfundar koma fram, sem leitast við að gera stríðinu skil í rituðu 

máli. Í Frakklandi voru gefin út hundruð texta þar sem stríðið var til umfjöllunar. 

Skáldsagan var vinsælasta formið þar í landi líkt og í Þýskalandi þegar kom að 

stríðsbókmenntum,  hvort sem um var að ræða hefðbundnar skáldsögur eða 

bækur sem voru nær því að vera endurminningar. Á eftir skáldsögunni komu 

kveðskapur og ritgerðir (Brosman, 2005, 171). Helstu höfundar stríðsbókmennta 

á þessum tíma voru meðal annarra Erich Maria Remarque, Ernest Hemingway, 

Robert Graves, Henri Barbusse og fleiri. Allir þessir rithöfundar skrifa á þeim 

tímamótum þegar módernisminn er að ryðja sér til rúms (Quinn, 2005, 71). Þeir 

eru því á margan hátt brautryðjendur fyrir nýja tíma í bókmenntasögunni. Þessir 

höfundar höfðu áhrif á Céline og áhrifa þeirra gætir meðal annars í Ferðalaginu. 

Þetta snýr einkum að efninu, aðferðunum sem hér er beitt til að koma efninu á 

framfæri, frásagnaraðferðinni og fleiri þáttum. Verk franska rithöfundarins 
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Barbusse, Bálið (Le Feu), sem kom út árið 1916, er sennilega þekktasta verkið 

um stríðið í Frakklandi. Barbusse lýsir þar stríðinu af eigin reynslu, en hann átti 

það sameiginlegt með Céline og Jünger að hafa barist sjálfur í því. Bókin var 

mjög snemma á ferðinni og átti mikinn þátt í að móta þau stef sem voru 

áberandi í verkum höfunda síðar. Barbusse dregur upp trúverðuga mynd af 

hryllingi stríðsins og því hörmungarlífi sem varð hlutskipti manna í 

skotgröfunum. Í bókinni er stríðið talið glæpsamlegt og hernaðarhyggjan 

fordæmd. Ljóst er að Céline var kunnugur verkinu, en í því má finna hugmyndir 

sem Céline fæst við í Ferðalaginu. Þar má helst nefna áhersluna á það hversu 

óskiljanlegt stríðið er, sem og hversu ómögulegt það er að lýsa því til hins 

ýtrasta (Brosman, 2005, 172). Upp úr 1929 kemur síðan síðari bylgja 

stríðsbókmennta og Ferðalag Célines tilheyrir þeirri bylgju. Þá er komin ákveðin 

fjarlægð frá stríðinu og höfundar fara að gera upp hvernig eftirmál þess urðu 

(Quinn, 2005, 71). Bók Hemingways Vopnin kvödd sem og bók Remarques, 

Tíðindalaust á Vesturvígstöðvunum, komu út árið 1929 og hafa, líkt og Le Feu, 

marga snertifleti við Ferðalagið. Ljóst er að Ferðalagið og Í kúlnahríð voru 

skrifaðar í mjög frjóu bókmenntalegu umhverfi og margir stórir rithöfundar 

fengust á þessum tíma við það verkefni að skrifa um stríðið.  

Höfundar sem fjalla um fyrri heimsstyrjöldina í bókum sínum standa 

frammi fyrir ákveðnum vandamálum. Hvernig er hægt að miðla þeim hryllingi 

sem stríð er? Hvernig verður slík reynsla færð í orð? Útilokað er fyrir þá sem 

hafa ekki barist í stríði að setja sig í spor þeirra sem hafa gert það. Breski 

útgefandinn Charles Carrington orðar það vel þegar hann talar um kynslóðina 

sem upplifði stríðið, að hún hafi geymt leyndarmál sem ekki sé hægt að miðla, 

„a secret that can never be communicated“  (Fussell, 1975, 115). Getur maður 

sem verður vitni að stríði og tekur þátt í átökum af því tagi lýst því nákvæmlega 

hvað fyrir augu ber? Enska skáldið og rithöfundurinn Robert Graves orðaði það 

á þann veg að minningar manns sem upplifði það versta sem stríð gæti haft í för 

með sér, væru ekki trúverðugar nema þær innihéldu eitthvað af lygi (Quinn, 

2005, 75).  Með öðrum orðum þá er stríðið ólýsanlegt og því verður ef til vill að 

grípa til lyginnar, eða skáldskaparins, til að gefa heilsteyptari mynd af stríðinu. 

Ímyndunaraflið dregur upp þolanlegri mynd af sannleikanum, heldur en 

sannleikurinn sjálfur. Þannig má segja að stríðið þvingi fram nýtt tungumál, til að 
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hægt sé að lýsa því. Fleiri hafa sett fram hugleiðingar á svipuðum nótum. 

George Steiner sagði að gengisfelling tungumálsins hafi átt sér stað samhliða 

ómennsku stríðsins. Þögnin á sér meðal annars rætur í þessari röskun, 

tungumálið nær ekki að fylgja raunveruleikanum, ef svo má að orði komast — 

að loknu stríðinu hafi verið útilokað að nota sama tungumál og notað hafði verið 

fyrir það (Quinn, 2005, 173). Þessar vangaveltur eru góðra gjalda verðar og 

koma heim og saman við Ferðalag Célines og í kúlnahríð Jüngers. 

Minnið um fyrri heimsstyrjöldina hefur yfir sér alvöruþrunginn blæ. Það er 

ekki sama hvernig menn fjalla um þessa hluti. Því má segja að upp að einhverju 

marki hafi ákveðinni ritskoðun, eða þöggun, verið beitt. Sumar minningar og 

bækur um stríðið áttu upp á pallborðið, aðrar ekki. Paul Fussell fjallar um þetta 

atriði undir lok bókar sinnar: 

It is the virtual disappearance during the sixties and seventies of 

the concept of prohibitive obscenity, a concept which has acted 

as a censor on earlier memories of war, that has given the ritual 

of military memory a new dimension. And that new dimension is 

capable of revealing for the first time the full obscenity of the 

Great War (Fussell, 1975, 334).  

Hér á Fussell eflaust við bókmenntir frá Bretlandi og Bandaríkjunum, því 

á meginlandi Evrópu voru menn löngu byrjaðir að fjalla um stríðið á annan hátt 

og með öðrum aðferðum. Þögnin sem umlukti stríðið var rofin fyrr þar. 

Ferðalagið er einmitt mjög gott dæmi um það. Þar má segja að Céline finni upp 

eigið tungumál til að lýsa sínum sannleika um stríðið, til að nálgast „the full 

obscenity of the war“ eins og Fussell orðar það. Bæði með blótsyrðum og 

nýyrðasmíð ljær Céline tungumálinu þann slagkraft sem hann telur hæfa 

lýsingum á stríðinu.  

Í kringum stríðið voru byggðar upp hugmyndir sem áttu að fá fólk til að 

samþykkja stríðið og menn til að taka þátt í því. Þetta voru hugmyndir eins og 

fórn og þjóðerniskennd. Menn sem féllu í stríðinu voru að fórna sér fyrir 

föðurlandið og þess vegna voru þeir hetjur. Bæði verkin fást að einhverju leyti 

við slíkar hugmyndir, hefja þær á stall eða andæfa þeim. Fussell hefur bent á að 

stríðssögur og stríðsminningar eigi það flestar sameiginlegt að segja frá 
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hetjulegri ferð: frá ferðalagi til bardaga, baráttu við skrímslið og síðan 

endurkomu (Hér vitnað eftir: Quinn, 2005, 151). Ferðalagið og Í kúlnahríð eru 

engar undantekningar, Bardamu berst við skrímslið, sem í þessu tilviki er 

dauðinn og snýr síðan til baka með meiri þekkingu: „The truth is death“ (Céline, 

1983, 173). Jünger mætir líka dauðanum mörgum sinnum, en stendur eftir 

sterkari og reynslunni ríkari í lok bókarinnar. Þó að hann sé afar þreyttur má 

lesa úr verkinu að stríðsreynslan hafi verið þess virði.  

Louis Ferdinand Céline Ferðalag til loka nætur    

Louis Ferdinand Destouches fæddist þann 27. maí árið 1894 í Courbevoie, sem 

er úthverfi í París. Hann var einkasonur foreldra sinna og ólst upp í París. Margt 

er á huldu um æsku hans og lífsskeið. Má meðal annars rekja það til þess að 

hann hafði unun af því að veita villandi upplýsingar um sjálfan sig, í þau fáu 

skipti sem hann gaf kost á sér í viðtöl (Thomas, 1979, 31). Hann skrifaði undir 

höfundarnafninu Louis Ferdinand Céline, sem sýnir að hann vildi skýra 

aðgreiningu á milli eigin lífs og þeirrar útgáfu af því sem hann fjallar um í 

verkum sínum. Í ritgerðinni mun ég nota höfundarnafnið Céline þegar ég fjalla 

um Destouches. Allt höfundarverk Célines er sjálfsævisögulegt upp að einhverju 

marki. Sögumaðurinn er ávallt í fyrstu persónu, upplifir hluti, og lendir í 

aðstæðum sem vitað er að Céline gerði einnig. Þegar Céline er rétt orðinn átján 

ára gamall skráir hann sig í herinn. Ekki er hægt að slá föstu hvers vegna hann 

tók þá afdrifaríku ákvörðun, en nokkrar ástæður hafa verið nefndar. Það kann 

að vera að hann hafi viljað fá tilbreytingu í líf sitt og jafnframt frí frá fjölskyldu 

sinni, en ýmislegt bendir til þess að fjölskyldulífið hafi ekki verið dans á rósum. 

Þá hefur verið bent á að Céline hafði mjög sterka þjóðerniskennd og það hefur 

án efa vegið þungt þegar hann tók þessa ákvörðun. Nánast ekkert er vitað um 

reynslu Célines í hernum eða tímabilið frá 1912 þar til stríðið brýst út árið 1914 

(Thomas, 1979, 33). Þar berst Céline í þrjá mánuði með franskri herdeild 

þangað til hann særist þann 27. október 1914. Það gerðist þegar hann var á 

leiðinni til baka eftir vel heppnaðan leiðangur sem hann hafði verið sendur í. 

Staðurinn þar sem þetta gerðist heitir Poelkapelle og er í Belgíu. Céline fékk 

byssukúlu í hægri höndina, þurfti að fá tafarlausa aðhlynningu og tók ekki þátt í 

beinum stríðsátökum eftir það. Hann var metinn sjötíu og fimm prósent öryrki og 
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hlaut mikinn skaða á hendinni, sem og innan í eyranu. Céline glímdi einnig við 

kvilla eins og taugaveiklun vegna svefnleysis. Eftir stríðið var hann sæmdur 

æðstu orðu sem franski herinn veitir. Stríðið hafði langvarandi og mótandi áhrif 

á Céline, bæði sem manneskju og rithöfund (Thomas, 1979, 34). Stríðið varð 

honum opinberun á margan hátt. Þar kynntist hann nánar hinu mannlega 

hlutskipti, dauðahvötinni, stéttarvitundinni, fátækt, ríkidæmi, uppreisn, undirgefni 

og sársauka (Vitoux, 1992, 68). Fyrri heimsstyrjöldin, sem og hin síðari, átti eftir 

að verða eins konar rauður þráður í gegnum allt hans höfundarverk. Ferðalagið 

er fyrsta skref hans í að gera upp þá djúpstæðu reynslu sem stríðið var fyrir 

honum. En áður en ég kem nánar að því verki ætla ég að stikla á stóru varðandi 

önnur helstu verk Célines. Þau setja ákveðinn ramma utan um Ferðalagið og 

opna á frekari skilning á því verki. Þannig mun einnig fást skýrari mynd af 

höfundinum Céline, því samhengið á milli verka hans og lífs er afar sterkt.  

Höfundarferli Céline má skipta upp í tvo hluta. Þeim fyrri tilheyra verk 

sem koma eftir fyrri heimstyrjöldina, svo sem Ferðalagið og Mort ἁ crédit. Þeim 

síðari tilheyra verk sem koma út eftir seinni heimsstyrjöldina og má þar helst 

nefna þríleikinn D´un Chateau l´autre, Nord og Rigodon. Mort ἁ crédit er ásamt 

Ferðalaginu eitt af þekktari skáldverkum Célines. Hún kom út 1936, fjórum árum 

á eftir Ferðalaginu. Sögumaðurinn, Ferdinand Bardamu, er mættur aftur til leiks. 

Céline leitar þó á önnur mið en í flestum verka sinna, þar sem hann segir frá 

uppvexti og bernskubrekum Bardamus. Mort ἁ crédit er eina verk Célines þar 

sem stríð kemur ekki með neinum hætti við sögu (Thomas, 1979, 46). Hinu 

hversdagslega lífi og daglega striti í úthverfi Parísar eru gerð góð skil. Ljóst er 

að verkið er upp að einhverju marki sjálfsævisögulegt, byggt á æsku Célines 

sjálfs. Hann beitir þó sömu aðferðum og í Ferðalaginu og ýkir eigin reynslu, fer 

á köflum jafnvel inn á svið fantasíu eða ofskynjunar. Eftir Mort ἁ crédit fer Céline 

aðeins í aðrar áttir og tekur þátt í pólitískum ritdeilum. Hann skrifaði nokkrar 

ritgerðir, sem áttu eftir að fara fyrir brjóstið á mörgum og höfðu ýmsar afleiðingar 

fyrir hann (Thomas, 1979, 180-183). Ritgerðirnar sem um ræðir hétu Mea Culpa 

og Bagatelles pour un massacre. Í kjölfarið á þeim var hann úthrópaður bæði af 

vinstri og hægri mönnum. Í Mea Culpa fær kommúnisminn fyrir ferðina en í 

Bagatelles eru það helst gyðingar sem fá að finna fyrir því. Bagatelles átti stóran 

þátt í því að Céline fékk á sig stimpil sem gyðingahatari. En burtséð frá því 
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fjaðrafoki sem skrifin ollu áttu þessi pólitísku skrif sinn þátt í að þróa Céline 

áfram sem rithöfund og út frá þeim gat hann ræktað betur hin persónulegu 

höfundareinkenni sín. Það verða síðan nokkrar breytingar frá fyrri verkunum til 

þeirra síðari, þó að viðfangsefnin séu í grunninn þau sömu. Höfundurinn hefur 

þróað stíl sinn áfram og er orðinn reynslumeiri. Sögumaðurinn í þríleiknum talar 

í fyrstu persónu en heitir ekki lengur Bardamu eða Ferdinand heldur ber nafn 

Célines. Umfjöllunarefnið í þríleiknum er seinni heimsstyrjöldin, árin 1944–1945 

þegar Þýskaland nasismans riðar til falls. Þar má finna svipuð stef og í 

Ferðalaginu, aðstæður eru fjarstæðukenndar og Céline eins og þeytispjald á 

sífelldum flótta undan örlögum sínum. Líkt og í Ferðalaginu er hann fórnarlamb 

aðstæðna, án minnstu stjórnar á atburðarásinni. Paródían á stríðið er hin sama 

og svarti húmorinn allsráðandi, ekki síst í þeim köflum þar sem Céline dregur 

upp mynd af þeim sem halda um stjórnartaumana í báðum fylkingum. Það fólk 

lifir í miklum vellystingum og lætur ekki ófriðinn og hryllinginn hafa áhrif á sig 

(Thomas, 1979, 212). Í þríleiknum kemur einnig fram sama hugmyndin og í 

Ferðalaginu, sú hugmynd að lifa af hvað sem það kostar — hvort sem það felur 

í sér að sýna hugleysi, eins og í Ferðalaginu, eða ljúga og vera með hræsni, 

eins og í þríleiknum. Allt er þetta þáttur í ádeilu Célines á stríð almennt, hann 

sýnir glöggt viðbrögð fólks við þeirri ringulreið og þann ótta sem stríð skapar, 

eins og sögumaðurinn, Bardamu, segir eftirminnilega í Ferðalaginu: „It´s true, I 

said. There´s nothing worse than war“ (Céline, 1983, 141).   

Ferðalagið hefst á því að lýsa þátttöku Bardamus í stríðinu og hann 

kemst fljótlega að þeirri niðurstöðu að það sé algjör hryllingur og heimska. Það 

kemur honum gjörsamlega í opna skjöldu, því að hann hafði séð það í 

dýrðarljóma áður:  

You can be a virgin in horror the same as in sex. How when I 

left Place Clichy, could I have imagined such horror? Who could 

have suspected, before getting really into war, all the 

ingredients that go to make up the rotten, heroic, good-for-

nothing soul of man (Céline, 1983, 9).  

Hann lýsir stríðinu, réttilega, sem hreinni sturlun: „Never had the world 

seemed so implacably doomed“ (Céline, 1983, 9) er sú ályktun sem hann 
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dregur. Öfugt við marga sem skrifa um stríð dregur Céline þó upp skoplega 

mynd af hryllingnum. Þannig varpar hann ljósi á þá tilviljanakenndu ringulreið 

sem stríðið er. Á sinn hátt er Ferðalagið því satíra sem fer á köflum yfir í að vera 

paródía. Í stríðinu er Bardamu ofurseldur valdi misvitra og vanstilltra herforingja, 

og hefur ekki minnstu stjórn á eigin lífi. Bardamu dregur jafnframt upp mynd af 

sér sem mjög huglausum, í samanburði við brjálæðingana sem skjóta á allt sem 

hreyfist. „Could I, I thought, be the last coward on earth?“ (Céline, 1983, 9) er 

spurningin sem hann spyr sjálfan sig. Hugleysið gegnir stóru hlutverki í 

satírunni. Céline beitir sjálfsháðinu óspart, en segja má að það sé hans 

sterkasta verkfæri til að takast á við stríðið. Þegar hann lýsir því hvernig menn 

deyja í kringum hann eru lýsingarnar algjörlega lausar við samúð, þess í stað er 

svartur húmor í aðalhlutverki. Þannig lýsir hann til að mynda dauða ofurstans 

sem var yfirmaður hans í herdeildinni: „The colonel´s belly was wide open, and 

he was making a nasty face about it. It must have hurt when it happened. 

Tough shit for him“ (Céline, 1983, 12). Céline skopstælir raunveruleikann. 

Flestar persónur og staðir sem koma fyrir í Ferðalaginu eru byggðar á 

raunverulegum persónum og stöðum. Céline breytir eingöngu nöfnunum, en 

þeir sem deila sameiginlegu minni Célines á þessum tíma könnuðust líklega við 

þá sem hann var að lýsa og segja frá. Til dæmis á hershöfðinginn, sem 

Bardamu bölvar í sand og ösku, sér fyrirmynd í raunveruleikanum „The colonel, 

I could see, was a monster. Now I knew it for sure, he was worse than a dog, he 

couldn´t conceive of his own death“ (Céline, 1983, 9). Húmorinn og paródían 

hjá Céline þjóna þeim tilgangi að sýna stríðinu, og því hvernig þess hafði verið 

minnst, sem mesta vanvirðingu. Hláturinn er notaður sem vopn gegn stríðinu og 

dauðanum. Céline beitir honum óspart.  

Írónían leikur stórt hlutverk í umfjöllun Célines um stríðið. Ákveðin írónía 

er t.d. fólgin í því að Céline, sem sjálfur var stríðshetja, lætur söguhetjuna 

Bardamu, sem hann byggir á sjálfum sér, vera hugleysingja. Fyrri 

heimsstyrjöldinni hefur enda verið lýst sem mjög írónísku stríði. Ungir menn 

sem ætluðu að leggja upp í hetjulegt ævintýri uppgötvuðu aðeins dauða og 

skelfingu þegar til kastanna kom (Quinn, 2005, 284–285). Stríðið kollvarpaði 

einnig öllum bjartsýnum hugmyndum um framfarir sem voru ríkjandi á þessum 

tíma (Fussell, 1983, 8). Ferðalagið speglar þá hlið stríðsins. Írónían í 
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Ferðalaginu byggir mikið á tvíþættum og andstæðum hugmyndum sem er teflt 

fram hverri gegn annarri. Þar ber að nefna sannleikann og lygina, þögnina og 

málið, hetjuna og þann huglausa (Quinn, 2005, 284). Það myndast ákveðin 

togstreita á milli þessara þátta í textanum. Þá er írónían innbyggð í verkið sjálft. 

Céline talar en er engu að síður þögull. Hann býr einnig til bókmenntalegan 

texta en notar til þess talmál. Hann ber munnlegt vitni á prenti (Quinn, 2005, 

285).  Írónían í Ferðalaginu  rímar við það sem Paul Fussell heldur fram, þegar 

hann segir að meginþráður módernismans sé írónían. Írónían öðlast síðan gildi 

í því hvernig hugur okkar og minni skilja atburðina sem áttu sér stað í fyrri 

heimsstyrjöldinni (Fussell, 1975, 35).   

Eins og minnst var á að framan er Bardamu hugleysið uppmálað á 

vígvellinum. Hetjuskapurinn og hugleysið eru í forgrunni á fyrstu síðum 

bókarinnar og í umfjölluninni um stríðið. Dauðinn er einnig sínálægur og 

Bardamu hefur sínar eigin skoðanir á honum: „When you have no imagination, 

dying is small beer; when you do have an imagination, dying is too much“ 

(Céline, 1983, 14). Samkvæmt Bardamu er því hetjuskapurinn afleiðing þess að 

hafa ekkert ímyndunarafl. Bardamu hefur engan hug á því að vera hetja, eða á 

því að deyja. Hann hugsar fyrst og síðast um að lifa af. Hann er andhetja, 

þjökuð af hugleysi. Þennan ásetning hans, að lifa af hvað sem það kostar, má 

einnig sjá í öðrum verkum Célines. Bardamu fær ofnæmi fyrir hetjuskap eins og 

hann orðar það sjálfur: „I had grown phobically allergic to heroism, verbal or 

real. I was cured“ (Céline, 1983, 41). Samtal hans við kærustu sína Lolu 

undirstrikar hversu ólíkum augum almúginn og Bardamu líta stríðið. Þau eru 

algjörlega á öndverðum meiði þegar kemur að grundvallarspurningum um 

föðurlandsást, fórn, hugrekki og hugleysi. Þegar Bardamu segir henni hreint út 

að hann vilji ekki deyja og hafni stríðinu þá svarar hún: „But it´s not possible to 

reject the war, Ferdinand! Only crazy people and cowards reject the war when 

their country is in danger“ (Céline, 1983, 54). Og Bardamu svarar: „If that´s the 

case, hurrah for the crazy people!“ (Céline, 1983, 54). Lola er í verkinu fulltrúi 

almennings, þeirra sem þekkja ekki veruleika stríðsins nema af afspurn. 

Línurnar eru býsna skýrar í andsvari hennar: alvöru karlmenn fórna lífinu fyrir 

þjóð sína. Bardamu er henni hjartanlega ósammála. Céline undirstrikar enn 

fremur hvernig hlutunum er snúið á hvolf þegar Bardamu er vistaður á 
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geðveikrahæli fyrir það eitt að vera á móti stríðinu. Lola, læknarnir og 

hjúkrunarfræðingarnir eru öll ólm í að senda hann aftur á vígvöllinn. Það er 

skoðun Bardamus að það sé eitthvað að fólkinu, það ætti að vera vistað inni á 

geðveikrahæli í stað hans sjálfs. En eins og Bardamu segir sjálfur, þá er það 

meirihlutinn sem ákveður hvað er geðveiki og hvað ekki (Céline, 1983, 50).  

Vert er að líta nánar á þennan íróníska viðsnúning, frá hetjunni sem sér 

stríðið í dýrðarljóma yfir í hugleysingjann sem fyrirlítur stríðið. Þarna er komin 

alger andstæða þeirrar hetjuhugsunar sem gefur að líta hjá Ernst Jünger í Í 

kúlnahríð. Þar er hetjuskapurinn samtvinnaður dauðanum og hermaðurinn 

verður meira en maður með því að horfast í augu við dauðann. Céline, aftur á 

móti, fellir hetjuna af stalli sínum, hæðist og skopast að henni. Céline stillir upp 

hinu huglausa sjálfi gegn drifkröftum stríðsins, hetjuskap og þjóðerniskennd. 

Huglausa sjálfið er kjarninn í andstöðu Célines við stríðsreksturinn. Að þessu 

verður hugað nánar í kaflanum um sjálfið.   

Þó að Céline skrifi Ferðalagið gegn þögninni og lyginni sem honum 

fannst umlykja stríðið gerir hann sér grein fyrir að ómögulegt er að miðla öllum 

sannleika þess. Hann lýkur til að mynda köflunum um stríðsátökin með þessum 

orðum: „and then things happened and then more things, which are not easy to 

tell about, because already people nowadays wouldn´t understand them “ 

(Céline, 1983, 38). Setningin kallast á við orð Carringtons, sem vitnað var til í 

inngangi ritgerðarinnar, Céline vísar hér til leyndarmálsins sem ekki verður fært 

í orð. Hann gefur þögninni rými, þeirri þögn sem var fylgifiskur þessa stríðs. Það 

er merkilegt að þótt stríðið sé meginþráður verksins þá segir Céline ekki mikið 

um það. Hann nefnir ekki fyrri heimsstyrjöldina á nafn og kaflinn sem snýr beint 

að stríðinu er sá stysti í bókinni. Það er ekki að ástæðulausu, því að Céline vill 

gefa þögninni ákveðið vægi þegar kemur að stríðinu. Það gerir hann meðal 

annars til þess að halda trúnað við þá sem féllu. Það kann að virðast mótsögn 

að Céline skrifi gegn þögninni, en leyfi síðan þögninni að njóta sín í textanum. 

Svo er þó ekki, því að þögnin hjá Céline er af öðrum toga en hin almenna þögn 

um stríðið. Þögnin hjá Céline felur í sér mótþróa og baráttu. Hún gat ekki verið 

af sama toga og þögnin hjá hinum almennu borgurum, því hann hafði það 

umfram þá að hafa persónulega reynslu af stríðinu (Quinn, 2005, 177–178). 

Þannig beitir Céline þögninni gegn stríðinu og ekki síst gegn þögn hinna 
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almennu borgara um stríðið. Togstreitan á milli þagnar og máls er einnig hluti af 

íróníunni í Ferðalaginu. Céline samþykkir að einhver hluti stríðsins sé 

ólýsanlegur og sumt verði því eðli málsins samkvæmt látið ósagt.   

Í innganginum var nefnt hvernig Céline skapaði sitt eigið tungumál til að 

lýsa stríðinu. Það gerði hann meðal annars með því að kynna til leiks það sem 

hann kallaði tilfinningar í rituðum texta (e. emotion in the written language) 

(Thomas, 1979, 84). Til að koma þeim til skila innleiddi hann hið talaða mál yfir í 

hinn ritaða texta. Þar liggur uppgötvun Célines, sem var þeirrar skoðunar, að 

hið hefðbundna ritmál væri dautt (Thomas, 1979, 84). Tungumál án tilfinninga 

var fyrir honum tungumál dauðans. Því meira af tilfinningum sem hann náði að 

setja í hið ritaða orð því betra og þeim mun meira lifandi fannst honum hann 

vera. Þannig beitir hann hinu tilfinningahlaðna tungumáli gegn dauðanum, til 

þess að ýta honum frá sér eða ná tökum á honum. Hann lét hafa það eftir sér 

að reynsla hans í stríðinu, þegar hann stóð andspænis dauðanum, hafi kallað 

fram hjá honum þessa þörf fyrir tilfinningahlaðið ritmál (Quinn, 2005, 280). Stíll 

Célines var því byggður á tilfinningalegum grunni fremur en vitsmunalegum. 

„I´m not a man of ideas: I am a stylist“, lét hann hafa eftir sér á upptöku árið 

1957 (Thomas, 1979, 80). „In the beginning was emotion“, var önnur setning 

sem hann lét gjarnan hafa eftir sér í viðtölum (Kristeva, 1982, 140).             

Úrkastið og sjálfið í Ferðalagi Céline 

Fræðimaðurinn Julia Kristeva hefur fjallað um Céline og verk hans, og þá 

aðallega í tengslum við hugtakið úrkast (e. abjection). Úrkast er hugtak sem 

tengist sálgreiningu og hefur snertifleti við umræðuna um sjálfið, sem ég mun 

fara í hér á eftir (Becker-Leckrone, 2005, 66). Kristeva telur úrkastið vera 

kjarnann í öllum skrifum Célines, bæði hvað varðar skáldlega og tilvistarlega 

þætti. Staða sögumannsins í verkum hans stýrist af þeirri nauðsyn að hann 

gangi í gegnum úrkastið (Becker-Leckrone, 2005, 66). Að hennar mati skýrir 

úrkastið einstakan stíl Célines sem og uppreisnargjarna hugmyndafræðilega 

afstöðu hans. Í skilningi Kristevu vísar úrkastið til þess þegar yfirvofandi 

upplausn í merkingu veldur mannlegum viðbrögðum á borð við skelfingu eða 

uppköstum. Upplausn merkingarinnar verður vegna þess að aðgreiningin á milli 
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sjálfsins og annarra rofnar (Kristeva, 1982, 1-4). Úrkastið er á sinn hátt 

andstæða sjálfsins og rúmar allt hið taumlausa og villta, sem sjálfið bælir í því 

skyni að geta orðið til. Hugmyndin um úrkastið fellur mjög vel að Ferðalagi 

Célines og er sérstaklega áberandi í köflunum um stríðið. Kristeva nefnir líkið, 

sem dæmi um það sem veldur tilfinningum, er tengja má við úrkast. Í einu atriði 

í Ferðalaginu gengur Bardamu fram á lík manna sem hafa fallið. Lýsingarnar 

verða skyndilega tilfinningalausar og hlutlausar: „All that tangled meat was 

bleeding profusely“ (Céline, 1983, 13) segir Bardamu og líkir föllnum mönnum 

við kjötskrokka. Hann gerir mennina ómennska, til þess að aðgreina sig frá 

hryllingnum. Samkvæmt Kristevu eru þetta viðbrögðin við úrkastinu. Næsta 

atriði sem fylgir á eftir er fremur ógeðfellt og þar leikur hugmyndin um úrkastið 

hlutverk. Þegar Bardamu snýr aftur og tilkynnir mannfallið er því tekið fálega og 

hann sendur til að sækja mat. Kaldhæðnin er sú að hann á að sækja kjöt, sem 

hefur verið slátrað. Hann lýsir síðan grófum aðferðum við slátrunina, þar sem 

blóð og innyfli eru út um allt. Í öllum þeim atgangi verður Bardamu svo mikið um 

að hann kastar upp, þangað til hann fellur í yfirlið (Céline, 1983, 13). Það er 

eitthvað skítugt og viðbjóðslegt við stríðið, og því verður að koma á framfæri 

með því að tefla fram úrkastinu í textanum.  

I was suddenly on the most intimate terms with war. I´d lost my 

virginity. You´ve got to be pretty much alone with her as I was 

then to get a good look at her, the slut, full face and profile 

(Céline, 1983, 10).  

Kristeva heldur því fram að úrkastið hjá Céline sé ekki eingöngu viðfangsefni 

textans heldur búi það í textanum sjálfum. Að textinn sé á sinn hátt úrkast, skýrir 

hún með eftirfarandi tilvitnun: „For when narrated identity is unbearable, when 

the boundary between subject and object is shaken, and when even the limit 

between inside and outside becomes uncertain, the narrative is what is 

challenged first“ (Kristeva, 1982, 141). Það er nákvæmlega þetta atriði sem 

gerir stíl Célines svona kraftmikinn. Þá eru stefin sem snúa að þjáningu og 

hryllingi helsti vitnisburðurinn um að úrkast búi í frásögninni sjálfri (Kristeva, 

1982, 141). Í Ferðalaginu leikur Céline sér á þessum mörkum sem Kristeva 

útlistar og talar frá óræðum stað, þar sem hreyfiafl úrkastsins er við lýði. Hið 
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brotna sjálf á í sífelldri baráttu við úrkastið. Hefðbundnum hugmyndum um hið 

heildstæða sjálf varpar Céline fyrir róða.  

Sjálfið, líkt og úrkastið, er mjög áhugavert rannsóknarefni í verkum 

Célines og þar á meðal í Ferðalaginu. En áður en lengra er haldið er rétt að 

spyrja sig að því um hvers konar verk sé að ræða. Ferðalagið er byggt á lífi 

höfundarins Louis Ferdinands Céline en er hún sjálfsævisaga? Skilgreining 

franska bókmenntafræðingsins Phillippes Lejeune á sjálfsævisögunni er á 

þessa leið: „Retrospective prose narrative written by a real person concerning 

his own existence, where the focus is his individual life, in particular the story of 

his personality“ (Lejeune, 1989, 4). Lejeune setur líka fram kenningu um 

sjálfsævisögulegan sáttmála (e. autobiographical contract) þar sem hann útlistar 

þann samning á milli lesanda og höfundar sem verður að vera til staðar eigi 

verkið að kallast sjálfsævisaga. Eitt af helstu skilyrðum samningsins er að 

höfundur, sögumaður og aðalpersónan séu einn og sami maðurinn. Með öðrum 

orðum, þá verður sjálfið að vera órofa heild. Lejeune gefur enga málamiðlun 

hvað þetta atriði varðar, annaðhvort er sjálfið ein heild eða ekki (Lejeune, 1989, 

17-19). Í Ferðalaginu leikur Céline sér með hinn sjálfsævisögulega samning. 

Samningnum um að höfundurinn og sögumaðurinn séu einn og sami maðurinn 

er aldrei alveg komið á. Í stað þess að sjálfið sé heilsteypt og eðlislægt er það 

þvert á móti margbreytilegt og í stöðugri mótun. Viðfangsefni Célines er mun 

fremur úrkastið, heldur en sjálfið. Lejeune var enda sjálfur ekki í neinum vafa 

um að telja Ferðalagið ekki til sjálfsævisagna og lýsti verkinu raunar á þá leið að 

um væri að ræða goðsagnakennda vitfirringu (Quinn, 2005, 9–10). Ferðalagið 

er bókmenntaleg tilraun þar sem staðreyndum og reynslu úr lífi höfundar er 

tvinnað saman við ímyndunaraflið og skáldskapinn. Céline vinnur úr eigin 

reynslu og miðlar henni á sérstakan hátt til lesandans. Lífið sem hann dregur 

upp mynd af er fengið með hans eigin huglægu túlkun, nokkuð sem hann sjálfur 

kallaði víxlun (e. transposition) (Spear, 1991, 358). Frásögnin í Ferðalaginu er á 

þremur plönum, sögumaðurinn er Bardamu, höfundarnafnið er Céline, á bakvið 

raunverulegu manneskjuna sem er Destouches, en hann er fyrirmyndin að 

Bardamu (Quinn, 2005, 10). Útilokað er fyrir lesandann að átta sig á því hver 

talar: skáldaða persónan Bardamu, Céline eða raunverulega persónan 

Destouches. Í Ferðalaginu hefur sjálfið engin mörk heldur er það á stöðugri 
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hreyfingu, á flótta undan sjálfu sér. Sjálfið reynir að verða fullkomið og 

heildstætt en það er alltaf brotakennt.  

Út frá vangaveltum um sjálfið er rétt að hafa í huga bakgrunn Célines, en 

eins og greint var frá að framan þá særðist hann í stríðsátökum í fyrri 

heimsstyrjöldinni. Hið margræða sjálf mætti setja í samhengi við áfallið af 

völdum stríðsins og að vera hætt kominn. Það hefur verið rannsakað að sumir 

sem upplifa stríðsátök missa tilfinninguna fyrir einhvers konar innra samræmi og 

sjálfsmynd. Það verður röskun á sjálfinu og hugmyndinni um sjálfið í reynslunni 

af stríðinu. Breyting á persónuleika er enda mjög algengur fylgifiskur þess að 

lenda í miklum áföllum, svo sem í stríði. Því meiri áföll þeim mun meiri 

afleiðingar hefur það fyrir sjálfið (Quinn. 2005, 213–214). Segja má að 

Ferðalagið sé tilraun til að lækna sjálfið, sem varð fyrir skaða í stríðinu.   

             Í verkinu höfum við hið hetjulega sjálf, sem byggt er upp í kringum 

stríðið, en það er á þeim forsendum sem Céline gefur kost á sér í það. Hið 

hetjulega sjálf bíður síðan skipbrot þegar Bardamu fær beina reynslu af stríðinu. 

Bardamu fyllist kjarkleysi þegar hann sér stríðið í sinni raunverulegu mynd 

(Quinn, 2005, 210–211). Þessi árekstur við raunveruleikann á einnig sinn þátt í 

að splundra sjálfinu. Viðfangsefnið verður hið lítillækkaða og huglausa sjálf sem 

er fast í eilífri kyrrstöðu. Munurinn á hetjulega sjálfinu og huglausa sjálfinu felst í 

afstöðu þeirra til dauðans. Hið hetjulega sjálf þráir dauðann en hið huglausa 

sjálf gerir allt til að forðast hann. Þetta skapar flóttann og kvíðann í verkinu. 

Huglausa sjálfið nær engum tökum á dauðanum. „I´ve never been able to kill 

myself“ segir Bardamu á einum stað (Céline, 1983, 173). Líkt og fjallað var um í 

kaflanum um stríðið var Céline sjálfur hetja og meðal annars sæmdur orðu fyrir 

framgöngu sína í stríðinu. Hann kýs hins vegar að gera Ferdinand Bardamu, 

persónu sem byggð er á honum sjálfum, að miklum hugleysingja. Hugsanleg 

ástæða fyrir því er sú að Céline sé meðvitaður um að í honum blundi einnig 

hugleysi og ótti, og að hann kjósi að byggja persónuna Bardamu á þeim 

tilfinningum innra með sjálfum sér. Þá mætti segja að persónan sé brot af hans 

eigin sjálfi. Í Ferðalaginu höfum við einnig fleiri persónur sem endurspegla 

ýmsar hliðar sjálfsins.  
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Í þessu samhengi má m.a. benda á  tvíþætt sambönd persóna, en eitt af 

þeim mikilvægari er Bardamu/Robinson. Robinson er líkt og Bardamu hluti af 

brotnu sjálfi Célines. Þannig birta persónur í verkinu ólíkar hliðar af sjálfi 

Célines. Örlög Bardamus og Robinsons eru samtvinnuð í verkinu, en leiðir 

þeirra liggja fyrst saman í fyrri heimsstyrjöldinni. Þeir reyna að flýja saman úr 

stríðinu, en það mistekst hörmulega (Quinn, 2005, 215). Í samræðum þeirra 

kemur fram hugmyndin um umbreytingu á sjálfinu, hversu ljúft það væri að 

losna undan eigin sjálfi og verða einhver annar. Robinson kvartar yfir óheppni 

sinni við Bardamu: „If only you would be German, ...... you´d have taken me 

prisoner and we´d be all set“ (Céline, 1983, 37). En það reynist þrautin þyngri 

að gera það, sér í lagi þegar maður er staddur í stríði, eins og Robinson segir 

síðan: „It´s hard for a man to get rid of himself in a war!“ (Céline, 1983, 37).  

Eftir stríðið hittast Bardamu og Robinson í París, Afríku, Ameríku og Rancy. 

Robinson fylgir honum eins og skugginn. Þeir hrífast einnig af sömu konunni, 

Madelon. Í fyrstu líkar Bardamu vel við Robinson og treystir honum. Þegar á 

líður, verður sambandið á milli þeirra síðan óþægilegra og fer að valda Bardamu 

vandræðum (Quinn, 2005, 215–216).  

Eitt atriði í bókinni varpar ljósi á það hvernig persónan Robinson býr í 

Bardamu. Bardamu fer að sinna veiku barni, sem verður órólegt og fer að væla. 

Væl barnsins kallar fram slæma tilfinningu hjá Bardamu, sem hann tengir við 

Robinson. Hann heldur mikla skammarræðu yfir barninu og er vísað á dyr. 

Ástæðan fyrir vanlíðan Bardamus er sú að honum finnst Robinson vera hluti af 

sjálfum sér. Skammarræðan er hugsuð til þess að reyna að losna við Robinson 

úr sinni eigin persónu (Quinn, 2005, 216–218). Hugarró Bardamus fæst aðeins 

með því að losa sig við þennan tvífara sjálfsins. Í þessu atriði sjáum við átökin 

sem eiga sér stað í sjálfinu, sem að lokum leiða til þess að Robinson lætur lífið. 

Það er Bardamu sem ýtir Robinson út í dauðann, hann er myrtur því hann fylgir 

ráðum Bardamus. Robinson fær aftur stöðu hetjunnar þegar hann deyr: „It 

looked like he was trying to help us live“ (Céline, 1983, 428). Bardamu er á hinn 

bóginn í sömu stöðu og áður. Hann nær ekki neinu valdi á dauðanum og nær 

ekki að endurheimta sitt eigið sjálf (Quinn, 2005, 218): „I wasn´t as big as death. 

I was a lot smaller“ (Céline, 1983, 428).  
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Hugmyndin um að skipta sjálfinu upp og búa til nýtt sjálf kemur líka fram 

hjá Bardamu á einum stað þar sem hann fjallar um stéttaskiptingu, og muninn á 

þeim ríku og fátæku, sterku og veiku. Hann byrjar á því að segja að fólk eigi að 

losa sig undan þeirri viðleitni að gæða ríkt fólk góðum kostum, og lýkur máli 

sínu á þessum orðum:  

Learn to consider them as they are, worse than they are in fact 

and from every point of view. That will release you, set you free, 

protect you more than you can possibly imagine. It will give you 

another self. There will be two of you (Céline, 1983, 51–52).  

Í Ferðalaginu varpar Céline ljósi á ófullkomnleika hinnar talandi sjálfsveru, sem 

er í mikilli krísu. Eins og Kristeva benti á er sjálfsveran í sífelldri baráttu við 

úrkastið, sem brýst meðal annars fram í tungumálinu sjálfu (Becker-Leckrone, 

2005, 65). Það eru orðin, sem láta Bardamu/Céline vega salt á milli lífs og 

dauða, sjálfsverunnar og úrkastsins. Kristeva hefur á orði að Céline beiti 

setningarnar ofbeldi, nokkuð sem hún kallar „word made flesh“ (holdgað orð). Í 

því samhengi bendir hún á, að samræmi liggi á milli holdgaða orðsins og þess 

líkamlega ofbeldis sem Céline varð vitni að, og reynir að miðla í Ferðalaginu  

(Becker-Leckrone, 2005, 68). 

Ernst Jünger Í kúlnahríð   

Ernst Jünger fæddist árið 1895 í þýsku borginni Heidelberg en ólst upp í 

Hannover, í millistéttarfjölskyldu. Jünger var stríðshetja, líkt og Louis Ferdinand 

Céline. Hann gaf mjög ungur kost á sér í fyrri heimsstyrjöldina, aðeins nítján ára 

gamall, og barðist í henni í fjögur ár. Hann var sá yngsti sem var sæmdur æðstu 

orðu þýska hersins (Corngold, 2005, 199). Jünger hélt dagbók þegar hann var í 

stríðinu og Í kúlnahríð er að mestu leyti unnin upp úr þeim dagbókum (Huyssen, 

1993, 7). Líkt og í tilviki Célines er reynsla Jüngers úr stríðinu hornsteinninn í 

öllum hans skáldskap, og fjölmörg verka hans fjalla beint og óbeint um stríðið. 

Þar má auk Í kúlnahríð nefna Der Kampf als Inneres Erlebnis (1922) og Feuer 

und Blut (1925). Þá skrifaði hann ritgerðir sem urðu mjög þekktar, en þar má 

nefna Der Arbeiter (1932) og Über den Schmerz (1934). Ég vík sérstaklega að 

þeim í umfjöllun minni hér á eftir.  
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Í kúlnahríð kom fyrst út árið 1920 og er þekktasta verk Jüngers. Þar lýsir 

hann því sem á daga hans drífur þegar hann er liðsforingi í þýskri sveit í fyrri 

heimsstyrjöldinni. Hann gefur kost á sér í stríðið sem unglingur, en að því loknu 

er hann orðinn fullorðinn karlmaður. Verkið hefur verið gagnrýnt fyrir að 

upphefja stríðið og draga upp heillandi mynd af því. Það má að einhverju leyti 

taka undir þetta því að hann setur stríðið í fagurfræðilegt, spennandi og heillandi 

samhengi. Það er ævintýraljómi yfir mörgum lýsingum hans á stríðinu. Þegar á 

fyrstu blaðsíðu slær Jünger ákveðinn tón fyrir það sem koma skal:  

Grown up in an age of security, we shared a yearning for 

danger, for the experience of the extraordinary. We were 

enraptured by war. We had set out in a rain of flowers, in a 

drunken atmosphere of blood and roses. Surely the war had to 

supply us with what we wanted; the great, the overwhelming, 

the hallowed experience (Jünger, 2003, 5).  

Og dæmin eru mýmörg þar sem hetjuskapurinn er lofaður:  

If a man falls, he's left to lie. No one can help. No one knows if 

he'll return alive. Nothing was left in his voice but equanimity, 

apathy; fire had burned everything else out of it. It's men like 

that that you need for fighting (Jünger, 2003, 92).  

Jünger dregur upp sterka mynd af þeirri baráttugleði og spennu sem gat fylgt 

því að taka þátt í stríðsátökum. Þá lýsir hann samheldni hermannanna vel og 

hvernig vinátta og traust myndaðist á milli þeirra sem börðust hlið við hlið. Það 

er hreinskilni fólgin í því hvernig hann dregur þessa hluti fram. Í forgrunni höfum 

við karlmennskuna og hetjudáðina, sem órjúfanlega þætti stríðsins. Jünger 

dregur upp mynd af fyrri heimsstyrjöldinni sem epísku stríði, á borð við það sem 

Hómer lýsir í Ilíonskviðu. Þó er of einfalt að afgreiða allt verkið sem linnulausa 

og grímulausa upphafningu á ofbeldi og stríði. Í því eru margir aðrir þræðir sem 

vert er að gefa gaum. Einn af þeim er textinn sjálfur, sem er afar sérstakur. 

Lýsingarnar á bardögum, mannfalli og hryllingi eru óvenju nákvæmar, 

hlutlausar, líkt og verið sé að skrifa skýrslu um atburðina. Sem dæmi má nefna 

eftirfarandi setningar: „The following morning, Fusilier Knicke in my platoon got 

a rifle shot from somewhere through the chest and against his spine, so that he 
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lost the use of his legs“ (Jünger, 2003, 100). Málsgreininni lýkur síðan með 

setningunni: „He died at the dressing-station“ (Jünger, 2003, 100). Annað dæmi 

um ópersónulegar lýsingar, má sjá í eftirfarandi setningum: „While I´d been 

away, Wetje had been wounded by a shrapnel ball on the arm, but resumed 

command of the company shortly after my return. My dugout was somewhat 

changed as well, a direct hit had just about halved its dimensions“ (Jünger, 

2003, 69-70). Ekki má greina vott af tilfinningum í textanum. Hvað þetta varðar 

er hann eins ólíkur Céline og mögulegt er. Keppikefli Célines var að hafa 

tilfinningarnar í forgrunni textans og hann vildi setja tilfinningarnar sem búa í 

hinu talaða máli inn í sinn skrifaða texta. Tungumál Jüngers er aftur á móti eins 

nærri því að vera tilfinningalaust og hægt er. Í Í kúlnahríð færir Jünger okkur 

sjónarhorn á hlutina sem stendur utan við tilfinningar og sársauka. Það er 

meðvituð ákvörðun hjá honum, þar sem hann vill búa til skipulag og hafa stjórn 

á hlutunum, þegar ekkert blasir við nema óreiða, óvissa og hryllingur (Huyssen, 

1993, 15).  

Það getur verið erfitt að greina einhverja hugmyndafræði í hlutlausum og 

vélrænum stíl Jüngers. Því mun ég nú líta til ritgerðaskrifa hans frá árunum 

1920-1930, en í þeim greinir hann frá hugmyndum, sem hjálpa okkur til að skilja 

Í kúlnahríð. Ritstíl Jüngers hefur verið líkt við tæknina við að búa til kvikmynd. 

Við skynjum myndir sem virðast vera frosnar í tíma, og greinum smáatriðin líkt 

og þegar auga kvikmyndalinsunnar er fært alveg að umræddum hlut 

(Strathausen, 2000, 126-127). Hið sjónræna er í fyrirrúmi í textanum. Í ritgerð 

sinni „Über den Schmerz“ eða „Um sársaukann“ lofar Jünger hið ,ósærandi‘ 

auga kvikmyndalinsunnar. Þar talar hann um að kvikmyndalinsan geti fangað 

„the flight of the bullet and the individual at the moment before he is blown to 

shreds by an explosion“ (Strathausen, 200, 137). Ljósmyndin var fyrir Jünger 

pólitískt vopn (Jünger, 2008, 40). Vert er að líta nánar á ritgerðina „Über den 

Schmerz“, þar sem hún er merkileg fyrir margar sakir. Rétt er að geta þess að 

ritgerðin kom út árið 1934, ári eftir að Hitler kemst til valda (Jünger, 2008, 2). Í 

ritgerðinni fáum við innsýn í þær menningarlegu og pólitísku hræringar sem eru 

að eiga sér stað í Þýskalandi, þegar Weimar lýðveldið er að líða undir lok 

(Jünger, 2008, 8). Hún er lykiltexti í hinni svokölluðu íhaldssömu byltingu sem 

átti sér stað í Þýskalandi á árunum 1920-1930 (Jünger, 2008, 7). Ritgerðin hefur 
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síðan haldið gildi sínu, og á ennþá mikið erindi við samtíma okkar. Þá má finna í 

henni svipuð stef og Jünger er að fást við í Í kúlnahríð. Jünger útlistar 

hugmyndir sínar um sársaukann og hvernig hann sé óumflýjanleg staðreynd 

lífsins. Þá telur hann að maðurinn eigi ekki vera metinn út frá frjálslyndum  

gildum á borð við öryggi, frelsi og þægindi, heldur út frá getu sinni til að þola 

sársauka og fórna sér fyrir æðri málstað (Jünger, 2008, 29). Sjálfsfórnin, 

hugrekkið og aginn eru þau gildi sem hann heldur á lofti. Jünger skrifar um 

gagnslausar tilraunir mannsins til að losna undan sársaukanum, með skynsemi 

og vísindin að leiðarljósi. Það hafi verið gert í anda upplýsingarinnar, en ekki 

komið neinu góðu til leiðar (Jünger, 2008, 32). Andi mannsins, sé orðinn kaldur 

og grimmur og lífið snúist í grunninn um viljann til valds (Jünger, 2008, 29). Sú 

hugmynd kemur raunar upphaflega frá þýska heimspekingnum Friedrich 

Nietszche, en vitað er að Jünger kynnti sér kenningar hans ungur að árum og 

höfðu þær mikil áhrif hann. Hann fann sérstakan samhljóm með Nietszche, í því 

hvernig heimspekingurinn réðst að borgarastéttinni, en Jünger hafði horn í síðu 

hennar (Jünger, 2008, 36). Hjá Jünger kemur fram að í stað þess að forðast 

sársaukann eigi menn að mynda samband við hann, með því að beita sig aga. 

„Tell me your relation to pain, and I will tell you who you are“ (Jünger, 2008, 1), 

segir Jünger meðal annars í ritgerðinni.  

Í kúlnahríð er heimild um sjálf Jüngers og því rétt að líta nánar á þær 

hugmyndir sem einkenna sjálfið í verkinu. Ólíkt sundruðu sjálfi Célines dregur 

Jünger upp mynd af heildstæðu og sterku sjálfi, sem stenst ógnir og hrylling 

stríðsins. Sjálf Jüngers er karlmannlegt, tilfinningalaust og vélrænt. Stríðið hjá 

Jünger, er fremur ferli sjálfs-uppgötvunar, þar sem hann kemst í samband við 

sitt sanna eðli. Sjálfinu í verkinu er viðhaldið og það jafnframt uppgötvað. 

Stríðsreynsla Jüngers er karlmannleg og pólitísk sjálfssköpun (Weisbrot, 2000, 

87). Þannig heldur Jünger á lofti ákveðinni pólitískri hugmyndafræði, sem byggir 

á einingu og styrk, bæði sjálfsins og þýsku þjóðarinnar. Líkt og Céline gefur 

Jünger enga yfirsýn yfir stríðið, það er ekki sett í neitt ytra samhengi. Hvorki er 

minnst á orsakir þess né markmið. Lesandi er einfaldlega settur inn í heim 

Jüngers, heim stríðsins með stöðugum átökum og mannfalli. Segja má að 

stríðsfrásögnin standi utan við söguna, allt kapp er lagt á að segja frá 

fjarstæðukenndum og ógnvekjandi heimi stríðsins. 
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Ýmsir hafa bent á tengsl fasískrar fagurfræði við verk Jüngers, og ekki 

síst í Í kúlnahríð. Atriðin sem helst tengjast fasískri fagurfræði í verkinu, og ég 

hef þegar tæpt aðeins á, eru meðal annars tilfinningaleysið, kuldinn og harkan 

sem eru í forgrunni í verkinu. Jünger og verk hans voru innblástur fyrir þýska 

heimspekinginn og marxistann Walter Benjamin, sem kom fram með þá 

skilgreiningu að fasisminn byggðist á fagurgervingu stjórnmálanna (Benjamin, 

2008, 577). „Öll viðleitni til að íklæða stjórnmálin fagurfræðilegum búningi miðar 

að sama marki, stríði“ (Benjamin, 2008, 577) segir Benjamin í greininni 

„Listaverkið á tímum fjöldaframleiðslu sinnar“. Vel má halda því fram að stríðið 

hjá Jünger sé fagurfræðilegt sjónarspil. Fagurfræðin smýgur inn í textann 

sjálfan, eins og sjá má í eftirfarandi  tilvitnun  

The ground in front, wreathed in swathes of smoke, was brightly 

lit up with light-rockets. These moments, in which all the troops 

stood in the highest tension, had a magical quality; they 

recalled those breathless seconds before a major performance, 

when the music breaks off, and the strongest lights are turned 

on (Hér vitnað eftir: Corngold, 2005, 200).   

Fagurfræðileg áhrif má einnig finna í sýn Jüngers og hvernig hann tengir stríðið 

við náttúruna, landslagið og árstíðirnar. Stríðsátökin eru sett í beint samhengi 

við landslag og náttúru (Corngold, 2005, 200).  

It seemed that the war had thrown a heroic and melancholy 

light over the landscapes, and without disturbing it´s loveleness 

added a ray to its brightness and a strength to its spell. It is 

easier to go into a battle in the midst of such beauties of nature 

(Hér vitnað eftir: Corngold, 2005, 200).   

Jünger vill skapa fagurfræðilegan og goðsagnakenndan heim stríðsins, og ljá 

því þannig merkingu í sjálfu sér. Hann sýnir fram á að þótt stríðið geti dregið 

fram verstu eiginleika mannsins, þá geti það líka dregið fram þá bestu. 

Meginþráðurinn í verkum Jüngers, er sá að stríð og hernaður eigi sér rætur í 

mannsálinni og verði ekki aðskilið frá henni (Nevin, 1997, 4). „Combat is one of  

the truly great experiences, and I have yet to find someone for whom the 

moment of victory was not one of devastating exhilaration“ (Nevin, 1997, 2). 
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Hann leggur eingöngu fagurfræðilega merkingu í stríðið, en gerir enga tilraun til 

að fást við siðferðilega merkingu þess. Aðeins tvisvar sinnum í verkinu sýnir 

hann á sér mannlega hlið og einhvern vott af tilfinningum. Hugmynd Jüngers, 

um hinn stálgerða mann, kemur fram í ýmsum skrifum hans sem tengjast 

stríðinu. Hinn stálgerði maður er þrautþjálfuð drápsvél sem hefur afmáð út hjá 

sér allar tilfinningar (Huyssen, 1993, 8). Í grunninn boðar hann einstakling sem 

afsalar sér eigin frelsi til ríkisins. Þjónustan og skyldan við föðurlandið er ofar 

öllu öðru (Jünger, 2008, 29-30). Jünger setti þessar hugmyndir ítarlega fram í 

ritgerð sinni „Der Arbeiter“ eða „Verkamaðurinn.“ Stálgerði maðurinn er afurð 

stríðsins og Jünger svipar til slíks manns í Í kúlnahríð. Hann óttast aldrei 

dauðann, né að særast, heldur framfylgir skipunum eins fagmannlega og kostur 

er. Tala mætti um útópíska sýn Jüngers þar sem hann sér fyrir sér vélvæðingu 

mannsins. Hver maður er aðeins tannhjól í hinni vel smurðu vél sem er þjóðin. 

Allir vinna einhuga að settu marki, sem er sigur í stríðinu. Þannig skapa stríð og 

hernaður grundvöll fyrir nýju þjóðskipulagi, sem byggist á eins konar 

þjóðernislegu stigveldi. Hinn stálgerði maður myndar grunninn í slíku 

þjóðskipulagi. Jünger sér tækifæri í alheims-borgarastyrjöld sem mun geta af 

sér algjöra eyðileggingu. Í kjölfar þess muni ryðja sér til rúms ný tækniöld með 

nýjum möguleikum og nýrri manntegund. Þar má nefna samruna holds og stáls, 

hugar og myndavélar, mannslíkamans og vélarinnar (Huyssen, 1997, 9). 

Draumsýn Jüngers er því einna líkust vísindaskáldsögu. Hún á án efa rætur 

sínar að rekja til reynslu hans í hinu vélvædda stríði fyrri heimsstyrjaldarinnar. 

Þá hefur pólitísk sannfæring hans einnig mótað þessar hugmyndir. Hann var 

svarinn andstæðingur lýðræðisins, sem hann sagði að væri veikt, kvenlegt og 

ekki þýskt. Margar hugmynda hans pössuðu vel við hugmyndafræði nasismans, 

enda var honum hampað óspart af nasistum. Jünger hafnaði síðar nasismanum 

og fór eigin leiðir í hugmyndafræði sinni (Huyssen, 1993, 9). Jünger vildi 

umfram allt gæða stríðið merkingu, og gefa reynslu sinni úr því einhvern tilgang. 

Fyrir honum var það ekki valkostur að líta á stríðið sem tilgangslausa ringulreið 

líkt og Céline gerði. Fagurfræðin er meðal annars leið til þess að gæða stríðið 

merkingu. Í Í kúlnahríð kemur Jünger fyrir sem hinn sterki leiðtogi sem tekur 

ákvarðanir og hefur stjórn á hlutunum. Í ritgerð sem ber nafnið „Der Geist“ eða 

„Andinn“ skrifar hann „The spirit´s nature is masculine and gives direction, it 

does not want to dissolve itself into the world; it rather wants to gain control of it“ 
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(Huyssen, 1993, 11-12). Þörf Jüngers fyrir að hafa stjórn kemur skýrt fram í Í 

kúlnahríð. Ópersónulegur og hlutlaus textinn ber einnig vott um það að hann vilji 

hafa stjórn á hlutunum. Tilfinningum er ekki hleypt að og hefur texti Jüngers 

verið kallaður brynvarinn af þeim sökum ( Huyssen, 1993, 2).   

            Af þessari umfjöllun má sjá að Jünger er mjög margslunginn og ögrandi 

hugsuður. Fagurfræðin og hin kalda fjarlægð eru þær þættir sem einkenna hann 

fremur öðru sem rithöfund, eins og sjá má glöggt í Í kúlnahríð. Ernst Jünger var 

maður með járn-sál, Akkiles án hælsins. Maður sem fann þjáningum sínum 

farveg í sjálfsfórninni (Weisbrot, 2000, 84). 
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Nokkur orð að lokum 

Í upphafi ritgerðarinnar lagði ég upp með að skoða hvernig mynd höfundarnir 

Louis Ferdinand Céline og Ernst Jünger draga upp af stríðinu, og með hvaða 

aðferðum og stíl þeir koma reynslu sinni úr fyrri heimsstyrjöldinni á framfæri. Í 

því samhengi ræddi ég hversu erfitt það er að koma slíkri stríðsreynslu yfir í 

ritaðan texta.  Ljóst er að í verkum þeirra Ferðalag til loka nætur og Í kúlnahríð, 

birtist mjög mismunandi sýn á stríðið. Céline skrifar gegn stríðinu og andæfir því 

meðal annars með svörtum húmor og íróníu. Céline varpar þannig ljósi á 

tilgangsleysi þess og sturlun. Jünger dregur aftur á móti upp fagurfræðilega 

mynd af goðsagnakenndu stríði. Ekki er um beina upphafningu á stríðinu að 

ræða, heldur gefur Jünger því tilgang og merkingu. Það sem höfundarnir eiga 

sameiginlegt er að báðir finna upp sinn eigin stíl, eða aðferð til að lýsa stríðinu. 

Þeir beita þó gerólíkum aðferðum. Céline færir hið talaða og tilfinningaríka mál 

inni í hinn ritaða texta. Jünger fer aftur á móti í hina áttina, og hleypir ekki 

tilfinningum að, í sínum ,brynvarða‘ texta. Jünger byggir fremur á hinu hetjulegu 

raunsæi, og reynir að miðla því með myndrænum texta.  

Céline bjó til eigið tungumál með nýyrðasmíð og slagorðum, til þess að 

lýsa sinni reynslu úr stríðinu. Jünger sótti í gamlan arf, þá þekkingu sem hann 

hafði aflað sér áður, til að skilja sitt stríð og lýsa því. Þannig fara Céline og 

Jünger í ólíkar áttir til að fanga kjarna stríðsins. Céline fer leið sköpunarinnar, 

leið nýrrar tjáningar, en Jünger sækir í hinn gamla arf, og fetar braut hins 

ískalda hetjuraunsæis. Við höfum tilgangsleysið hjá Céline, en tilganginn hjá 

Jünger. Við höfum hugleysið hjá Céline, en hetjulundina hjá Jünger. Bardamu í 

Ferðalaginu gerir hvað sem það kostar til þess að forðast dauðann og lifa af. 

Jünger skeytir engu um dauðann og er alltaf reiðbúinn til að fórna sjálfum sér 

fyrir æðri málstað. Hjá Céline er enginn málstaður. Í verkum þeirra birtist gerólík 

sýn og hugmyndafræði um stríðið, sem og gagnvart lífinu og dauðanum.  

Það hvernig sjálfið kemur fyrir í verkunum er annað atriði sem ég skoðaði 

grannt. Hjá Céline höfum við hið sundraða sjálf, sem setja má í beint samhengi 

við stríðið. Sjálfið hefur engin mörk, heldur er á einskonar flótta undan sjálfu sér. 

Það reynir að verða heilt, en er alltaf brotakennt. Þá sýna ýmsar persónur í 

verkinu margvíslegar hliðar á sjálfi höfundarins, Céline. Hjá Jünger, aftur á móti, 
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er sjálfið eining sem verður ekki sundrað, þrátt fyrir áföll stríðsins. Sjálfið er 

sterkt, karlmannlegt og hleypir ekki að tilfinningum. Sjálf Jüngers, er brynvarið, 

líkt og textinn hjá honum. Jünger uppgötvar sjálf sitt í stríðinu á meðan Céline 

týnir sínu.  

Louis Ferdinand Céline og Ernst Jünger voru ólíkir menn og ólíkir 

rithöfundar. Þó má finna ákveðin samhljóm á milli þeirra. Báðir fóru sínar eigin 

leiðir og lentu eilítið á jaðrinum vegna róttækni sinnar. Báðir höfðu þeir sterkar 

skoðanir á samtíma sínum, létu sér fátt fyrir brjósti brenna, og tjáðu hugmyndir 

sínar meðal annars á beinskeyttan hátt í pólitískum ritgerðum. Stríðið var 

innblástur sköpunarinnar hjá þeim báðum og myndaði meginþráðinn í flestum 

þeirra verkum. Það mótaði sýn þeirra á heiminn og stuðlaði að róttækum 

skoðunum þeirra. Bæði í Ferðalaginu og Í kúlnahríð má greina hugmyndir þeirra 

og ólíka afstöðu til þessa stríðs sem markaði svo djúp spor í sögu okkar.   
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