
Sverrir Tómasson: 

norýlenshi veneaiktinaskdlinn 

Í pessux fyrirlestri nmyygst ég gera grein fyrir íslenskri 

helgisagnaritun í nokkrum dýrlingasögum frá 14. öld. Ég nef 

kallao nana norðlenska penediktinaskélann, en helsti fulltrúi 

hans er seryur Sokkason ávóti á dunka-Þverd. Ég mun leitast við 

að lýsa nokkrum samkennum þessara sagna, einkun þó wWikulds 

sögu og um leið reyna að skýra þá breytlngu sem verður á 

Íslenskri helgisagnaritun undair lox 13. aldar og á 14. öld. 

Til þess að þetta verði unit er jafnírant nauðsynlegt að 

minnast örlítið á íslenskt skélahalo á þessu tímabili og pd 

menningarstrauma sem þá bárust Lil Íslands. 

Rannsóknir helyisagna frá þessum tíma hafa einkum veinst 

að skrúðaixlum stíl peirra og málfari. sér á eftir verður reynt 

að sýna hvernig upphafinn stíll helst Í hendur við breytt 

viðhorf nelgisagnaritara til túlkunar á nelgi dýrlingsins 04 

hvernin útskýringar textans eiga að stuðla að tilbeiðslu. 

Í inngangi mínum að iielyastadaddk sem Gt kom fyrir réttum 

þremur árum leyfði Ég mér að kalla dýrlingasögur 2ja 

nafngreindra 14. aldar manna ásamt 5 helgisögun öðrum nord- 

lenska senediktínaskólann. Þetta voru verk þeirra Bergs Sokka- 

sonar og Arngríms. örandssonar ásamt Tveggja postula sögu Jóns 

og Jakovs, Jóns sögu postula iv., Jóns sögu helga 6, ilagnús 

sögu lengri og Tómas sögu erkibiskups jii.! Hér má eta við 

Dunstanus sögu Árna Lárentíussonar og eru pá nafngreindir 

fulltrúar þessa skóla orðnir prír. 

Ég vil taka bað fram að í nafnyiftinni, nordlenski 

denedixtinaskélinn er ekki fólgið að Í þessum verkum verði vart 

við þá lífsskodun sem einyöngu megi kenna munkum af 

benediktsreglu. Wafnid var einungis valið sökum þess að þessir 

þrír compilatores voru bræður af þessari reglu. 

Henntun Íslenskra presta á 13. og 14. öld var naumast 

síðri en erlendra starfsuræðra þeirra. bess ber þó. að gæta að 

Ísjá Íslenskar Hikulás sögur, Helgastaðabók (Íslensk 
miðaldahandrit Ll,keykjavík 1962), 39. Allar tilvitnanir úr 
Nikulás sögum eru hér texnar upp eftir hdr. Stockh. Perg. 
fol. nr. 2 (12) oy Helgastaðabók (14) og stafsetniny 
samræml. Til hliðsjónar er vísað í útgáfu Ungers, Heilayra manna 
séjur 1-41 (Christiania 1577).
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háskóli var hvorki á Íslandi eva Í Horegi Á miðöldum og á 13. 

öld er ekki getið um neina íslenska meistara sew útskrifast 

‘ hafi úr dtlenskum náskólum. Það er þó hugsánlegt að wrandur 

Jónsson áuóti og síðar biskup hafi lagt stund á æðra nán. 

Ekki hefur tekist að benda á med neinni vissu að Í íslensk- 

um klaustrum hafi verió reknir skólar á miðöldum, en í fáeinum 

heimildum er getið um pilta sem teknir hafa verið £ léri Á 

velyafelli og á hunka-Þverá er á l6.ölú getið um borð Í 

skdlabadstofu.! 

Því miður er lítið vitað um íslenskan klaustralírnað á 

miðöldum. Alkunnar eru þó frásagnirnar um deilur Lárentíusar 

viskups við bræðurna á tHóðruvöllum (sur. Laurentius saga, 104 

og áfr.). denediktsregla var í munklífunum Á Þingeyrum og Þverá 

og Í nunnuklaustrunua tveim 4 Stau á Heyninesi og Í Kirkjube á 

Síðu. önnur klaustur voru at reglu Ágústínusar, en um skeið var 

þó Benediktsreyla Í Viðey (1344-1352) . 

NÖFN og ættir margra Íslenskra ábóta á niðöldum eru Kunnar, 

en vitneskju skortir oft ua menntun þeirra og uppeldi. uraga má 

þó einhverjar ályktanir um kunnáttu einstakra munka af verkum 

þeirra, en væði er að sum þeirra hafa varðveist Í misjöfnum 

uppskriftum eða þýðingum úr latínu og svo hafa pau hafa verið 

sett inn Í samsteypur annarra manna. fiér má nefna: verk 12. 

aldar manna eins og Vúds Snorrasonar og karls Jónssonar, en 

hvorirtveggi þessir voru munkar á Þingeyrum. 

Ein aikilvagasta heimildin um menntun og lærdóm Íslenskra 

klerka á miðöldum er Lárentíus saga. Þar segir frá því að 

Lárentíus hafi verið í Kíðarósi og numið lög af Jóni tlemingja. 

Þegar hann kemur til Íslands, þá fer hann milli klaustra og 

kennir. Ekki er vitað hvada grein nann kenndi en ætla mætti að 

það hafi verið kirkjuréttur. 

Þó að heimildir þessar séu rýrar, er ljóst að allnokkrar 

breytingar á námsefni hafa átt sér stad í Íslenskum skólum á 

síðari hluta 13. aldar. Hýjar kennslubækur Í mælskufræðum kunna 
þá að hafa haft áhrif -á stíl helgisagna, en aðferðafræði 

skólaspekinga hefur haft áhrif niðurskipan efnis og túlkun 
þess.? 

Ísjá ul Ik, 307; GL XL, 177; Jakou uenediktsson, KL) XV, 640. 
2kennslubekur þeirra Alexanders frá Villa-Del oy Eberhards frá 
Béthune eru taldar upp Í máldögum dla 1496, Viðey 13#7 oF
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Þeyar þessara vreytinjga verður vart, er elsti fulltrúi hins 

svanefnda nordlonska venediktínaskóla, deryur Sokkason líklega 

að hefja ná. 

Um ver; Sokkason er fjarskatega Lítið) Kunnugt.Vel Þekkt eru 

ummæli Lárentíus sögu um hann og skuld pau tekin upp hér: 

Þá gekk uk til bræðralags isergr SaxKason.rlafði Laurentius áðr kennt 

honum at sunka-Þverð, ok pd setti hann sik til náms af Laurentio. Vard 
hann hinn fremsti klerkr, söngvari harla sæmiligr ok malskumadr 

mikill, svá at hann setti saman nargar suguvækr hedlacra manna í 
norrænu máli með mikilli snilld (Laurentius saya,73). 

vrógir seryr Sokkason var kosinn af hnerra Laurentio ásóti at 
sunka-Pverg. Var nann viyor einu ári sívar af honun heima Á tidlum. Var 
hann fornenntr maðr umfram flesta menn há á Íslandi <ua> klerkrón,letr, 
söng ok málsnillu; saman setir hann maryar * neilagra manna sögur Í 

norrænu ses virtar nun ok auðsýnaz meðan hetta land er byggt.:lér yfir 

fram hafði sá góvi maðr Ágrtl siðferði meg klaustriligua lifnaði. Vóru 
þeir verge ábóti ox Laurentius. syskup Í kerligri vináttu, bví at 
Laurentius uyskup var larifavir hans (s.r.,103). 

Ljóst er að sergur hefur yenjið til bræðrálags á Þingeyruu 

1316 eða 1317, en Lárentíus kennl nonun 1312-1313 á Þverá oy 

ábóti er hann kjörinn par 1325. vetta bendir til þess að hann 

sé ekki fæddur síðar en aldanétadriu 1300 oy er sennilegast að : 
. „1 

hann sé nokkru eldri. 

Lofið í Lárentíus súyu um berg sýnir að hann hefur verið Í 

töluverðum metum meðal samtíðarnanna sinna fyrir lærdóm og 

mælskulist,en snilld merkir Í tilvitnuninni hér að ofan malsku- 

list eða málsnilldarlist. Þó má gera ráð fyrir að lofið sé 

heldur of en van og gæti pad einniq átt við umaælin um hve 

mörgum sögum verjur nefði snarað 2 Í sömu átt vísa unneli 

Arngríms örandssonar Í Gudsundar drápu Arasonar,nar sem segir 

Höðruvöllum 1461, sir. ví il, 6135 UL IV, 111; LI V, 253-289. 
Af öðrum heimildum virðist ljóst að þessi rit hafí þekkst um 
það bil öld fyrr. Það er t. a. m. hugsanlegt að. Ólafur 
hvítaskáli Þórðarson (d.1259) hafi pekkt oy stuðst við svip- 
aðar kennslubækur og þeir Ebernard oy Alexander. Einnig má 
minna á að í Viðey 1397 er til Tobas Glosatus eftir úatthias 
Vendöme og á Hólum eru skráð verk eftir Tómas Aquinas og 
Albertus liaynus. 

Inttir vers eru raktar í ættartölum sem prentaðar eru aftan vid 
Íslendinga sögur L (Kjéuentavn 1343), 357 eftir hdr. Ai 162 
fol., sem upphaflega hefur heyrt til Ad 764 4to. Sjá einniy 
grein eftir Gisla vryajélfsson Í Andvara YL (1850), 185. 
2Þessi. lofsyrðói gætu verið ritklif (topes). uera má þau saman 
við dof heiðin "a noxsurs Í lta, 8% á uastala ivy Post, #75
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að sergur hafi 'birtan wargan/ byskups heiðr Í máli greiou'. 

Hed þessum orðum er vísað til Híkulás sögu og að öllum líkindum. 

Guðmundar sögu T-yerðar eins og- Stefán Karlsson nefur vent á.t 

Þá má telja nichaels sögu vers vergs,enda þótt fullvíst sé haa 

ekki. 

Vegna þessara lofsaslegu umsagna hata fræðimenn verið 

6deigir við að eigna beryi sokkasyni aðrar nelgisúgur en per 

þrjár sem hér hafa verið nefndar. Finaur Jónsson viskup segir Í 

kirkjusögu sínni að sergur hafi ritað margar lífssögur (vitae) 

oy sé Wikulás saya ein af pein? nafni hans taladi chins vegar 

tæpum tveim öldum síðar Í vókmenntasögu sinni að nafn terys 

hafi 'spillet en stor rolie for Littereriistorixere,en rolic 

som det næppe fortjæner". Finnur var peirrar skvðurar ae aðeins 

síkulás saga veri med vissu verk uerys og bean talui líkingu 

Guomundar vid sedrusviginn Í loX Sudmundar arépu nga srngefai 

vera sótta í nikulás sögu oy ordaiagid 'margan vyskups heir! 

vísaði til teirrar sdéyu en ekki til uuðmungar sögu.“ HUGUR 

eiynaci seryi aðeins wikulds sögu.* 

Fyrir hartnær tveimur áratugur birti Peter wallserg eftir 

sig röð rannsókna þar ser hann hélt hví fraa að Bergur Sokkason 

hefði sett saman a.m.k. 6 helgisógur fyrir utan áikulás sögu og 

viichaels sögu oy að. auki sarfujarleinir í wandriting 

Stockh.Pery. 4to nr-ll, Ágúlandus þátt Í Karlamagnús sögu oy 

Um kraftaverk og jarteinir Í sömu sögu. Unnur verk ser hann 

eignaði weryi voru Clári saga og Urauma-Jdéns saga.? 

Ég hygy að flestir yeti verið sammála um að veter Halloery 

hafi tekist að sýna að'samkenni peu sen hann faun Í suaum 

pessara verka mátti rekja til same tímabils eúa sama 

menningarumhverfis.. áaunsókn tialiverys takmarkaðist hins vegar 

Ísjá icelandic Lives of Íhunas 3 weckel, vuestions of 
Authorship, Proceedings of tne First International Saga 
Conference (London 1973), 237-238, 

* Historia Ecclesiastica Islandie 1V (ilavniw io7ú), 12%. 
Ven. oldnorske o oldislandske .litteraturs historie iti 

fRébenhavn 1924),30-91-. 
Geschichte der norwegisch-islandisc:en Literatur (strassbury 

(765), 532. 
Stilsignalwenk och furfattarsxap í norren sajalitleratúr, 

Nordistica wothosurgensia 3 (Gátevor; 1963); Jóns saga nelya, 
Afmælisrit Jóns aseigasonar (deykjavík 1969), 59-74; Um lingadss oe eee eee 7 - 
Sasa febena, PF imoreths Cage Taw Fi bat, ue Fo,
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við af fá atriði til pess að hún veri marktek um sérstök 

nöfundareinkenni. 

Í fyrirlestri höldunum á fyrsta fornsaynapinginu í tuinsor;y 

1971 taldi Stefán sarlsson að tv: þeirra verka sem ialiuery 

hafði eignað veryi yætu naumast veriú eftir hann helgur sam- 

timamenn hans, og ber sérstaklega ad nefna í því sambandi 

Arngrím wrandssun, en nann yeti verið lærisveinn vergs!. 

bas ber hins vegar að hafa Í huya að rökin fyrir norðlensk- 

ua uppruna þessara sagna eru mörg hver ekki nægilega slerk. sd 

þar t.d.nefna röksemuir vayndsar „lás Lárussonar fyrir pví að 

Hagnús saga lengri sé norðlensk.hann segir svo: ' AG texti 

iidgnúss söyu lengri sé norðlenzkur, sést gloyat á því, að 

meðal peirra, sem sagan nefnir "styrka stólna, hina helgustu 

forqúnyu-nenn neilayrar kristni," eru "vlezagir biskupar 

Jonaunes ok Tharlacus". En Í þriðja kapítula eru ættir .lagnúsar 

Lyjajarls oy Jóns helga raktar saman, oy er ciagynds sjötti naður 

frá síðu-nalii, en Jón fjórði. oy Í kaflanum, ser greinir frá 

lírlátsúeyi „lagnúsar , seylr wecal annars , að "pat var Á dögun 

Pasciiaiis páfa annars með því nafni ok hans heilaga Jonannis 

nóla-biskups á {slanei" „Allt er þetta glogy ábending um pas, 

að textinn er ættaður Úr uóta-stifti,'? 

Fæst af þessum atriðum veita nokkra vitneskju um uppruna 

sögunnar, en það sem styður sxoéun iHagnúsar er að Í nhokkrun 

öðrum sögum sem víslega má telja norðlenskar er svípað orðferi 

i for- og eftirmálum oy jafnframt reynt þar að tengja pao við 

staði sem áheyrendur þekktu.Lftirtektarverðast er þetta Í 

eftirmála Jóns ságu postula iv.: 

WG birtiz Í vækling þessum, at vér erum Í fjarska fæddir frá leystað 
ok ljónandum jartegnum ynniligs föður Jóhannis, því at vér er lífum 
néleyt unair norðanvert neimskautið,eigum langt at líta til erkislólsins 
Effesum... (Post.,513). 

Þetta má bera saman við formála iiagnds sögu lenyri: 

Lof;dýrð ok heiðr ok ara sé alnáttigum guði,...fyrir sína margröldu 
mildi ok miskunnsemi, er hann veitir oss, er byggjum á utanverðum jaðri 

heimsins... (Íslenzk fornrit XAALV, 339). 

„Icelandic Lives of Thowas 4 vecket, 237-233. 
eel. ecg s urea ein Caves. aga Ltd € T%ada14ash any
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Þessi: tenging við raunheim áheyrenua er þó skýrust Í Guðmundar 

sögu Arngríms árandssonar, par sea Í formála virðist vera farið 

eflir regluna yuintilians um jadú etna. ! 

Veigamikill þóttur Í úllum þessum sögum er áhersla sú seu 

lögð er 4 tímatal. Ég Lek sem dæsi klausu úr upphafskóflum 

Híkulás sögu vergs Sokkasonar: 

Eraclius cesar ríkti xx ok vij ár ann dtia tvá som Constantinun 
skilgetinn ok Eradonen Launyetinn. lóx Constantinus ríkit eptir day feer 

síns,... Því nöfum vér talíl nefnúa nöfsingja Í upphafi þessa máls at 
oss sýniz mestir hlutir ok merxifigar ok mikilsverdir, merkilija byrj- 

andi, ok at síðr komi á Óvart, ef nukkurir at greindum húfniungjum verða 
nefndir síðar Í frásögnum (sor .ais.il,o+). 

Annað dami er úr Tveggja postula séyu Jóns oy Jakobs: 

En þar sea skilr veira líf ox jartegnagerð til frásagnar, unum vér + 
þat fyrri segja sem fyrr hefir górz undir þeim höfuingjum se. nefndir 

verða (Post.,>39). 

Það skiptir og aiklu máli í öllum þessum frásögnum að 

áheyrendur viti nákvæmlega hvar sagan gerist. úreinilegt er 4 

mörgum stöðum að stuðst hefur verið vid lanifræðirit eda kort 

og hafa þá fyrri sögur verið endurbettar sawkvamt þessari nýju 

þekkingu.Taka má sem dæmi hvernig sögusviði er lýst Í iikulds 

sögu (u1).Þar segir: 

iícholaus var ens göfgasta kyns Ær borg peiri er Patera heitir, sú er Í 
þann tíma var fjölmenn ok Ágæt, en nú er mjök svá eydd (sbr.itns.I1, 
21). 
Frá pessari sömu bory seyir seryur svo: 

Á dögum fyrrnefnds Eraclij hins góða cesaris stóð nin frægasta vorg, 

fyrrgreing Patera veðr minlum sána, forprís hafandi yfir öllur stúnum í 

Licia bedi sakir sterkra wdra, ríkdóus, fydlwennis ok vdpnafla, svá at 

erkistóllinn i riirrea var eigi sawirculigr Í gjöfum nefndra greina 

(sbr.Hms. 11,56). 

Arngrisur uranusson er wins vegar ekki svo nákvæmur Í 

Guðmundar sögu sinni. liann latur sér nægja að vísa til þess 

landshluta par sem jarteinirnar eiya að hafa gerst. 

niðurskipan efnis er Í mjéy féstum skorður hjá bergi 

Sokkasyni í nikulds sögu. Hann fylgir nákvæmlega vrdo tenporum 

og semur sérstakt fornálabréf fyrir henni, en pydir einnig 

Ífástítutin wrarorra 1V.É, in.
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furmálabréf Jóhannesar uydxna Í napólí. Hann skrifar for- og 

eftirmála fyrir áichaels sögu. Arngrímur Brandsson v„yrjar 

sudmundar söyu sina með formála, tvöföldum, sew við fyrstu sýn 

Virðist Ko.aa tleim við prologus ante oy praeler rem, en er það 

þó ekki, peyar nánar er að gætt. Í söyulok grípa bæði sergur oy 

Arngrímur til svipadrar lofgjörðar. 

magnús saga lengri er að pví leyti svipuð Wikulás söyu, ao 

nún hefst á formála safiannans, en sfoan er formáli auðberts 

nýsaur. Jóns saga helga hefst á formála sex hefur verið saminn 

upp Gr vörum eldri.Tveyjja postula“ saya Jóns og Jakobs hefur 

foradla sex er að hiuta til þýddur,en Jóns saga postula iv. 

endar á eftirmála, par sea Fjallað er um vegsirun Jóus Í 

Gúlauiskupsdæni. 

Í nokkurum þessara sayna er beitt joy ákveðinni ritstjárn- 

artæxni: tilvísanir eru fram og aftur Í frdsoynina.Peir seu 

samin hafa þessar sögur líta á sig sem safnendur: þeir kveða svo 

a0 ordi að peir hafi lesið sauan efnið, sett saman eða snarað 

Því, slr.orð vergs Soxkasunar: 

rHeur því at ek klerklauss waur dirfiz at gjöra svá mikinn hlut fyrir 

bænastað nökkurra manna at snara lífssögu hins sæla Nicholai erkivyskups 

nelidr fullari en áðr finnz skrifuð í fornum bLÓkum (Hs 11,49). 

Einkenni norðlenska venediktinaskélans bírtast þó gleygst Í 

Stíl umræddra sagna og Útskýringum eða Útleyginyu textans, þó 

að þess háttar skýringa verði ekki alls staðar vart í þeim. Ég 

skal nú víkja fyrst ao Útleygingum textans oy tek desj úr 

Hikulds söyu vergs.cin af stærstu viðbótum hans við söguna er 

um jarteinir warfu Í þeim stad sea sagan nefnir Kristi Ker- 

kam. tn þar seyir sergur frá pvi hvernig djdxna nokkrum nefndist 

fyrir að úthýsa neigu: déai vorrar Frúar.Frásöynin hefst meo 

þessari kynningu: 

Hæsti articulus er svá hljóðandi at gud drottinn hefir stundum framni 

strangligan ótta móti náttúru mönnum til leiðréttu.Þessa yrein munur vér 
sanna yera,ok vida framiz nafa, jútl vér forðimz sakir langmælis þaðan 

framarri en ein ævintýr segja (spr.tins.ii,57). 

Lergur endar síðan frásögnina á þessa leið: 

ad sakir þess snýz decanus un sívir til iðranar glæps síns, rennandi 
berum fótur di af stadnus fram til skríns sællar guðs móður, krjúpandi 
ox mjóklátliga tyrirsefningar biojandi,skjétliga inisxunn piagjandi sem 
Pte 8 10 pore thy et as af Geer rein er fray
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var sett fyrrum at quo drottinn knýrr optliga synduga nem til iéranar 
með Strangligun ógnun. Því er pessu næst Í þriðju grein álítanua, er svá 
segir at guð milur ok misxunnsanr hraðir optliga vánda mena með björtum 

Jarteynum ox víkr pein á hjálparveg vrott frá ylegum (sbr.dus.IL, 57). 

Enn eitt demi um vinnuerdge sergs er útlistun hans á dygðum 

Nikulds.iiann vitnar eins og alsiða var í ritninguna en síðan 

tekur hann hverja úygð fyrir sig.Sem sýnishorn tek Ég þennan 

póst: : 

Friðsanr maðr var fregr herra Hicholaus, engan mann ua alur ljóstandi, 

íwárki andliga né líkamliga; engan andliya, „ví at etyi nokkut veikt 
nuyskot skelfdi hann eva paputl gjörui meðr nýjungarfullum framuucdi, 

forðandiz pat <at> predika sem nokkurum veri flýjanda heldr greindi hann 
Snésmugliga hveru tína hvílíns hugar styrss eda samvisku þeir vari er 
hans orð skyldu heyra...(sbr. Hins.Ligod). 

Arngrímur wrandsson hefur annan hátt á; ann skipar jar- 

teinum niður Í flokka vg fylgir ekki ordo tenpourum via niður- 

skipan peirra.ia þessi vinnusrugd wun Stvefái Karlsson fjalla 

nánar í fyrirlestri sínum. Það fer vart á milli mála að aðferð 

þeirra Arngríms og uergs er sótt í skélapekur, nidurskipan 

réksemdanna hjá bergi og flokkun jarteinanna hjá Arngrími benda 
eindregið til þess að þeir hafi kunnað vitthvað fyrir sér Í 
skólastík enda þótt þeir sjái ekki ástróu til au nota vá 
kunnáttu til fullnustu á sóðursálinu. Í þessu viðfangi er vert 

að benda á að seryur notar orðið dispdtanargrein. | 

Stíll sá sem er á þessum sögum hefur verið nefndur skrúð- 
stíll á íslensku. Þetta er að sumu leyti réttnefni, en vað 
hefur ekki verið skýrgreint nánar í hverju skrús ans er 
fólgið. Í einkar gagnlegri yfirlitsyrein eflir Gle hidding Í 

Horrén Fortællekunst (1969, 142-138) um þessa stílteyund rakti 

hann helstu einkenni þessa stíls og er vert að staldra við tvö 

þeirra:lýsingarorð sem tjá tilfinningar og lýsingarhátt nútíðar 

Í stað verbum finitun. 

Fæstir þeirra fræðinanna sea fjallað hafa ua þessa stílteg- 

und hafa reynt að tengja hana við stílfræði latínu á 12. og 13. 
öld eða fyrr. Ér skrúðstíllinn t. dG. stæling á ornalus? Koma 
stílbrögð hans heim vio ornatus facilis eða getur hann fallið 

undir pad sem í malskufredum er nefnt ornatus aifrícilis?? 

g5jí mst, 64. Í naatse we 7 Ee KÝS að nóta þessi hus Bók hér, .ar ser sva vireist að
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Atla íslenskir og norskir jelyisaynaritarar sér að skrifa 

dýrlingasögur me lágum málshætti? ( láyr málsháttr = seruo 

nusilis). Lenua Íslenskir nelgisaynaritarar Í sams konar 

métségnum oy Þeir sex skrifa á latínu: vilja eða látast boða 

orðið svo að aver Tiskimaður skilji, en stíll og orðfæri er 

mótað af kenningum melskulistar? Ég hef vikið að þessu á vörum 

vettvanjí oy vísast née til pess.! 

LíÍliu sen exxert hefur verið fjallað um ornatus Í nurrænum 

Heimildum. Lucy Collings reifaoi Í doxtorsrityerd sinni, sen 

því midur er lítið þekkt, nokkur pau. atriði sen hér hefur verio 

drepið 6.2 nún kom auga á að Íslensxir ;ýðendur og safnenuur 

þýddu aðeins hluta af peia latnesku stílurögðum sem koma fyrir Í 

frusritinu. Lucy Cullinys ályktaði pví: 

4f Wie ornatus is found tu be different from that of the Latin, there is 

little purpose in attempting to explain the differences by sugyesting 

that the use of tre figures was taught in the schools and applied 

directly to the vernacular (as implied by Halvorsen,pp.b-ó).Sueh á 

statement assumes that shared features which may be part of tie 

Universals of hetoric indicate influence. The Third Gramnarian 

unintentionally points to tne yay between lcelandic anu Latin rhetoric 

when he compares alliteration au the Latin figure parnomoeon, which are 

used under such different circumstances by the poetics of each language 

as to completely preclude the notion of interpendence. LL would perhaps 

be more profitavie to investigate an additional source of influence, 

námely that of native Germanic verse.? 

vað verður að hafa fyrir satt ao á Íslandi hafi tíðkast 

norræn skáluskaparhefð óháð latneskri Óófræði (ars poetica). 

tn áhrif þeirrar yreinar berast til Islands á 13. öla. Jlafur 

hvítaskáld skýrir upphaf sxdldskaparins sem translatio studii 

og sá sem skrifað hefur hormsbók kannast líka við þá skuð- 

un.liotkun á cursus í 13. aldar ritum oy síðar vendir til jess 

að sagnaritarar hafi tekið ýmislegt upp úr erlendum námsvókum 

ár þess áð reyna að staðtara öll áhrifabröyð latneskra stíl- 

fræða. Þeirri spurningu er hins vegar ósvarað, hvers vegna peir 

hafi aðeins tekið upp sum stílbrögðin. Það hlýtur að liygja Í 

því ao norrænu helgisagnaritarnir voru að semja eða setja saman 

fyrir leikmenn sem flestir voru ólærðir á bókmál, med öðrum 

}sjá Íslenskar wikulds söyur, telqastavavók, lós, 
the Codex searyensi; Studies in Icelandic Hagiography. (Ann ~ 
reap 1975). -
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orðum þeir hafa einfáluað adluréyoin. Í þeim nelyiségua sen hér 

um ræðir beinast flest algengustu ghrifamedul stílsins aú ví 

að vekja upp tilfinningar, vekja Í urjósti dheyrenda dst oy 

fögnuð, 'andliga glevi". dljómfallið sen baði kemur fram við 

cursus oy í lýsingarhætti nútíðar yefur stíinum ákveðið til- 

finningagilúi: hann hrærir upp Í peis. Lýsingarnátturinn er auk 

þess notaður til yess að uramatisers, eins vy sést best af 

frásögn verys Sokkasonar af dauða uikuláss erkibiskuys: 

nú sen yuo drottins eiskari nefir veitt ' fricarxoss ox vlezan sína öllum 

prestum ok altarispjdnustundnnun text: hann satt farnesti eilifs Tayn- 

aðar, Ifkan drottins vars í hi:inríni med allri pjdénustu fagrliga 
fylldri; LÍðr hann síðan búinn ox blezaðr sinnar fraaferear , furoandiz 

at tala utan hæstu nauðsynjar, lesandi dafldtliga heilaga psalaa, 2164- 

angi föður hininríkis senda sér sina engla móti hass dtgenynus anda 
Framflytjandi til eilífra faynaca, hvat er hann pliggr pejar Í stað af 

sínum skapara fyrir  fljótanui negð yfirvættis verðleika, sjáahui ylaua 
guds enyla til sín konna svá sem reiðubúna ok fran standanui sér þjón- 
ustu veitta (Sur. MS.11, 127). 

Svípuðu hlutverki gegna líkingar sew skírskuta til frosts 

eða kulda svo og til hitans af anulegrí ást dýrlingsinsi 

Uptliga mýkti hann þat hjarta með sínum vlezuoum áminningum, er gor var 
hart ox frosít Í langri vanraxt ok syndur (Thunas saya, 322)... 
heldr stendr óhræddr í iandtjalui drottins eo Óbeygðum njáini 
Nimneskrar miskunnar (5.r.,430). 

Líkingar af þessu tagi eiga allar að leggja áherslu á milui 
oy miskunnsewi dýrlingsins; hann er ástríkur og örlátur. vetta 
er sú Ímynd sem helyisagnaritarar vilja ná fram og stíllinn er 

eitt tæki til að sýna hana.óer ur sokKKason skrífar L. a. ma 

ekki Nikulás sögu “helaur fullari" aðeins til þess aö auka við 

heimildum sem áður voru ókunnar. úarkmið hans er að semja vetri 
lífssögu en áður þekktist: skólavera dýrlingsins og jarteinin 
um hversu hann ojaryadist frá sjávarföllum en þó sérstaklega 

aversu hann var til skólabræðra sinna 'linr ok ástríkr' á að 
sýna glöggt kærleika nans oy ailyi. Sakir þessa kærleika er 

hann fær un að reisa kaupmenn upp frá dauða og Í allri sögunni 

birtist hann sem kærleiksríkur favir, yðdur hirðir sinna sauða; 

hann: er hjá vergi fulltrúi guðleyrar ástar.nér virðist og að 
uasanning jarteinanna Í Jóns sögu helga ú yegni sams konar 
niutverki. Í Gudmundar sögu arnyrí.us er hins vegar negindhersi-
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an lögð á þolinnæviskrúnur Guumundar: nvað nann þoldi fyrir 

trú sína, hve fdeekur hann var oy hve Óvlíuir höfuvinýjar voru 

ugnua, en & hinn Lúgiun hve hann var pifour oy ástríkxur allri 

álpýóðu:hann varu Guduundr hinn góði. 

ud er alkunna að á 15. öld koma Fram nýjar stefnur meðal 

kirkjunnar wanna oy má þar einkum nefna betlinunkastefnurnar 

tver, Fransiskana vg Vðminikana. Áhrifa þessarð stefna verður 

ekki mikið vart á Íslanai á 13. whd, peyar undan er skilin 

politic vudeundar Arasonar sen areinileya hefur pejin sittnvað 

frá stefnu vetliaunka. Aftur d nóti er ;að ekki fyrr en með Jóni 

nalinórssyni (1322-13334) ad skuðana predisxarapredra verður vart 

á íslandi, og seryur Sokkason notar Í wixulds sögu demisögu 4 

SVapauan hátt og tíókast hefur Í ritum vónlnikana, Í 

ú€r virðist að sjónaráiva yessara munkaregina gat. Í pein 

dýrlingasögun seu Ég nef kallaú norðlenska Gencdiklinasxdlanun, 

en áhrif á þá helyisagnagerú eru vívar að komin. Árni Lárentíus- 

son notar t. ú. enskar 12. aldar heimildir Í vunstanus soyu, en 

hann hefur þé ekki þekkt Vila wulfstani eftir williasn frá 

siadmesbury .“ cinmitt enskir nelgisagnaritarar á 12. öld leygja 

hvað mest upp Úr því ao tímatalið sé rétt, lífssagan verður 

fremur evisajá og reynt er að tengja líf uyrdingsins vio 

líðanúi stunu; láta tíðarandann í „1jós.3 

Elstu Íslensku lífssögurnar Í Au 645 4to og An 652 og 623 

4tu eru að mestu lausar við þessi ströngu tínatalsákvæði oy svo 

er einniy um flestar þær suyur sen skrífaðar hafa verið upp í 

Stockh. Perg.ful. nr. 2, sennileya eftir gömlu forritum.Pau er 

hugsanlegt aj vergur Sokkason og lærisveinar hans hafi fylgt 

innlendri sögutækni, eins og; hún var algengust í versldlegyri 

sagnaritun, en par sen svo virðist að töluvert af enskum 

helgisógum hafi verið til Í laninu á 14. öld, má ætla að peir 

hafi af pein numið. Speculum historiale hefur og haft 

Íkirkjan á aciveinsstédum var nelyuð sælum vóminikusi,sbr. 
JI.1V, 180. aagnús adr Lárusson hyggur kirkjan hafi verið 
helguð honum í biskupstíð Jóns nalldörssunar, sbr.Sct. Hagnus 
urcagensis Cones, 472. cinkennilegt er það, ef rétt er greint, 
að árni Lárentíusson hafi gengið Í xlausturreylu Udminikana.Sjd 
ua þetta efni:Chnristine L. Fell, uunstanus saga, Ixii-lxiv. 

%jó Cnristine &.Felbvuustanus sanaysl-xli,
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töluverð áhrif, ened er pao rit þekkt þegar Í Lox 13. 

aldar. Í 

ty skal av loxur draya pad sami sem udr nefur veria Jrugie 

Á. woreienski venediktfnasxdlinn Í rætur sínar að rekja trl 

vreyttrar stefna Kirkjunnar í iox 13. sloar oy á 14. bide l myni 

d¥rlingsins á að speylast orizgti oy ástús; dnersla er löga á 

yæsku hans og fátekt. Til þess að ná fram pein tilfinningansta Í 

frásögnina sea sýnir ástíu oj uilui dýrlingsins, nota pvessir 

hufundar SLÍL sem að einnvergju Lleyli er Fengina Úr latnesku 

skúlavóxum Í mælskulist, en lÍKingum og sanlixingun er naga 

SVl,ue vy algengt er Í ratus Þrátsissana. Us leið eru Lifssdq- 

urier yerGar að avisdyins, ef tit vill tad að þóknast áÁiusyr- 

enuum. Jafnnliva pesseri ufgu siefua Í helyisaguayero, „rífst 

eldri ssynágerð o; er safni“ Í beochi very. fol. nr. 2 Geni ui 

Pav.5vo Virdlst sei Sirajunnas melt Hafi viljað aðiid ÞESSUM 

nýju sýgus Á framfæri viu se. ílesta súknuruntnn, en pad navi 

ekki alltaf texist. 

vafngreindir nofunder norðlenska ueneviktinaskdians eru 

aveins prír; ekki nefur enn reynst unat að finna ákveðin 

nofungareinkenni 4 peaw soqus ses Í neimiidun eru höfundarlaus- 

ar. Jdns-saya postula iv. og Íðsas saga erkivisxups ii. sýnast 

Þó fremur vera verk arnýyrlas en vergs. tn eitt er jó víst: 

Woréddar söyur eru allar settar saugn af lærðum mönnum nokkru 

fyrir eða eftir widvik 14. aldar og par eru mikilsvero tilraun 

til koma nýjur: sjónaruiðus að Í nýju búningi esa eins oy segir 

Í form4ia Tónds sdyu erKkivisxups iis: 

tn nú á nýjum tímum sýndiz ydofdsus mönnum nytsanligt at:setja sant Í 
eina bók, til lofs ok tiqnar sælur fhow, þat er af hverra orðum hast 

berr ok lofsamliyast virðiz vitrus sonnum, at nóglífisnaór hafi nar- 
nendis, vat er nann girniz í yuðs lofi af þraut ox þolumeðji þessa 

síslarvátts... (Thomas saya, 275). 

xúle-ðurgen Johannessen, Lith or xiiuene Lil Jóns saga va,tiste 
diy góuscuta septentrionatia Gurfei- 1377), dass


