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HÁ SKÓLA ÍS LANDS

Arn grím ur og Ov idi us

1. Að fara orð

Íald ar að ir hef ur sá sið ur tíðk ast í bók mennt um Vest ur landa að
vitna í verk og fleyg orð löngu geng inna skálda og rit höf unda.

Með þessu töldu menn að þeir væru að gefa eig in hugs un um og
orð um auk ið vægi um leið og þeir sýndu fram á ákveð in tengsl
milli sín og þeirra sem þeg ar höfðu reist sér þann baut astein sem er
eirn um var an legri, mon ument um aere pe renn ius, svo að vitn að sé í róm -
verska skáld ið Qu intus Hor at ius Flacc us (65–8 f. Kr.).1 Ófá ir hafa
í tím anna rás vitn að í kvið ur Hóm ers sem að ýmsu leyti marka
upp haf grísks kveð skap ar. Þeg ar á hinu mikla blóma skeiði grískra
bók mennta á 5. og 4. öld f. Kr. leit uðu menn óspart til Hóm ers og
vitn ar til að mynda hinn snjalli hugs uður og rit höf und ur Plat on
(427–347 f. Kr.) bæði til Ílí ons kviðu og Odyss eifs kviðu í heim -
spek irit um sín um.2 Róm versk ir höf und ar gull ald ar lat neskra bók -
mennta fyr ir og um Krists burð sóttu ekki síð ur inn blást ur í verk
sín úr forn um verk um Grikkja og Róm verja og birt ist það bæði í
efn is með ferð og bein um til vitn un um. Lat nesk bók mennta verk eru
því oft ill skilj an leg án hald góðr ar þekk ing ar á grískri menn ingu.
Þetta verð ur mönn um fljótt ljóst þeg ar þeir lesa rit höf und eins og
Marcus Tull ius Cic ero (106–43 f. Kr.) eða skáld in Publi us Verg il -
ius Maro (70–19 f. Kr), Hor at ius og Publi us Ov idi us Naso (43 f.
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1 Horatius, Carm. III, 30, 1. 
2 Hér eru einungis tekin sem dæmi tvær tilvitnanir úr tveim verkum Platons. Apología (Varnar -

ræða Sókratesar), 34d: Odysseifskviða XIX, 163 og Faídon 112a: Ílíonskviða VIII, 14. 
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Kr.–17 e. Kr.) svo að ein hverj ir séu nefnd ir. Þessi sið ur hélst að ein -
hverju leyti í mörg um bestu lat nesku bók mennta verk um mið alda
og má til dæm is greini lega sjá hversu mjög skáld og mennta menn
á tím um Karls mikla Franka kon ungs (744–814) dáð ust að forn -
menn ingu Grikkja og Róm verja enda hef ur það tíma bil ver ið nefnt
end ur reisn Karl unga eða the Car ol ingi an Ren aiss ance á ensku. Inn lif -
un þess ara manna í heim fyr ir mynda sinna varð meira að segja svo
sterk að þeir tóku að nefna sig í hópi vina sinna nöfn um þekktra
forn ald ar skálda eins og Al ku in (um 730–804) sem nefnd ur var eft -
ir Hor at iusi og kall að ur Flacc us.3 Á síð mið öld um varð Ov idi us
mik ið eft ir læti skálda og rit höf unda víða um lönd og má segja að
þær vin sæld ir hafi í raun enst í þó nokkr ar ald ir. Með end ur reisn og
húm an isma beindu menn enn frek ar aug um sín um að hinni klass -
ísku forn menn ingu og gætti áhrifa henn ar á marg an hátt í bók -
mennt um þess ar ar menn ing ar stefnu, ekki síst þeim lat nesku.
Menn létu sér ekki að eins nægja að vitna bæði beint og óbeint í
verk þekktra höf unda held ur gerð ust menn og stund um við mæl -
end ur forn ald ar manna í dag legu lífi og rit störf um sín um eins og
þeg ar Petr arca (1304–1374) skrif ast á við Cic ero um við burði
fyrstu ald ar fyr ir Krists burð.4 Meist ari lat neskr ar mál snilld ar end -
ur  reisn ar inn ar, ít alski húm an ist inn Pol iz ia no (1454–1494), kaf ar
enn dýpra og reyn ir að nálg ast Ov idi us með ákveð inni sam þján ingu
eins og glöggt má sjá þeg ar hann lýsir bana legu róm verska skálds -
ins í út legð hans við Svarta haf með al bar bar aþjóða og þeirri neyð og
ein semd sem ein kenn ir dauð astund hans.5 Fæst ir létu þó ör lög Ov -
idi us ar hafa slík áhrif á sig. Arf leifð hans, eins og hún birt ist okk -
ur oft ast í bók mennt um Vest ur-Evr ópu, ein kenn ist mjög af þeirri
leik andi og glæsi legu með ferð lat nesks máls sem hann beit ir í æv -
in týra leg um grísk um og róm versk um goð sög um sín um og mynd -
ræn um og hnyttn um lýsing um á fág uðu og létt úð ugu lífi Róm -
verja. Þó rist ir skáld skap ur inn oft dýpra en menn eiga von á. Þessi
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3 Karl Langosch, Lyrische Anthologie des lateinischen Mittelalters, Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, 1968, bls. 84, 344.

4 Hilding Thylander, Litterae Latinae, I. Prosa, Stokkhólmur: Svenska Bokförlaget/Bonniers,
1961, bls. 288–289.

5 An Anthology of Neo-Latin Poetry, ritstj. og þýð. Fred J. Nichols, New Haven og London: Yale
University Press, 1979, bls. 284–287.
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arf leifð var í senn mik il að vöxt um og bar með sér ótrú lega hug -
mynda auðgi sem bæði rit höf und ar og lista menn nýttu sér á marg -
vís leg an hátt. 

Sú auð legð sem rekja mátti til Ov idi us ar og verka hans var mjög
áber andi í menn ing ar lífi Evr ópu á tím um Arn gríms Jóns son ar lærða
(1568–1648). Sjálf ur átti Arn grím ur því láni að fagna að kynn ast
þessu and rúms lofti af eig in raun á ferða lög um sín um til meg in lands -
ins. Hann ferð að ist að minnsta kosti þri svar sinn um til út landa á ævi
sinni og var því í hópi þeirra Ís lend inga sem best höfðu kynnst
mönn um og mál efn um er lend is. Hann stund aði nám við há skól ann í
Kaup manna höfn á ár un um 1585–1589 og á ár un um 1592–1593 og
1602–1603 dvald ist hann er lend is á veg um frænda síns og vel gerð -
ar manns, Guð brands bisk ups Þor láks son ar (1542–1627), og kom þá
með al ann ars til Rost ock og Ham borg ar. Í öll um þess um ferð um sín -
um kynnt ist Arn grím ur máls met andi lær dóms mönn um sem hann
hélt sam bandi við eft ir að hann sneri aft ur til ætt jarð ar sinn ar. Arn -
grím ur hafði því bestu for send ur til þess að fylgj ast með er lend um
and leg um straum um sinn ar sam tíð ar þó svo að langt væri milli
 helstu menn ing ar setra Norð ur landa og Hóla eða Mels tað ar í Húna -
vatnssýslu þar sem hann gegndi prest skap um ára bil.

Að gera full nægj andi grein fyr ir hlut verki Ov idi us ar í mennt um
og list um í Evr ópu á þess um tíma væri vart á færi eins manns hvað
þá að gera því góð skil í stuttu máli. Það ætti þó ekki að koma í
veg fyr ir að minn ast á nokk ur at riði sem sýnt gætu hina miklu
breidd er ein kenn ir þá arf leifð sem Ov idi us skildi eft ir sig í sögu
vest rænn ar menn ing ar. Fyrst er vit an lega að geta sjálfra verka hans
sem öll hans frægð hvíl ir á og voru þau enn á tím um Arn gríms einn
horn steina æðri mennt un ar í skóla kerfi Vest ur landa og settu mark
sitt með ýmsu móti á bók mennta iðju lær dóms manna víða um lönd.
Þess ara áhrifa gætti til að mynda mjög í end ur reisn ar bók mennt um
Dana og næg ir að nefna lat ínu kveð skap stjarn fræð ings ins Tyc ho
Bra he (1546–1601) sem var í hópi merk ustu lær dóms- og vís inda -
manna sinn ar tíð ar.6 Aukn ar kröf ur við rann sókn ir og út gáf ur á
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6 Minna Skafte Jensen, „Dansk renæssancelitteratur“, Danmark og renæssancen 1500–1650, ritstj.
Carsten Bach-Nielsen, Johan Møhlenfeldt Jensen, Jens Vellev og Peter Zeeberg, Kaup -
mannahöfn: Gads Forlag, 2006, bls. 94–111, hér bls. 107; Peter Zeeberg, Tycho Brahes “Urania
Titani”, Kaupmannahöfn: Museum Tusculanums forlag, 1994.
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text um klass ískra höf unda leiddu til fjölda text aút gáfa á verk um
Ov idi us ar og má í því sam bandi minn ast á merka út gáfu Hol lend -
ings ins Dani els Heins ius (1580–1655) sem kom út ár ið 1629.7

Sam fara aukn um kröf um við frá gang og skýring ar á grísk um og
lat nesk um text um óx einnig áhugi manna fyr ir því að kynna þessi
verk á prenti á þjóð tung um. Þessi þró un hófst á blóma skeiði húm -
an is mans á Ít al íu á 15. öld og birt ist til að mynda ít ölsk þýðing á
Mynd breyt ing um Ov idi us ar þeg ar ár ið 1497 og barst þessi þýðinga -
starf semi smám sam an norð ur eft ir álf unni.8 Merk frönsk þýðing
kom út 1619 og ár ið 1632 birt ist svo ensk þýðing eft ir Ge orge San -
dys (1578–1644).9 Jafn hliða því að hin um fræði lega þætti við út -
gáfu verka Ov idi us ar óx ás meg in fjölg aði mjög þeim mennta- og
lista mönn um sem sóttu inn blást ur í verk hans og hug ar heim. Má
til dæm is nefna rit höf unda og skáld, bæði karla og kon ur, sem rit -
uðu á lat ínu eða á þjóð tung um. At hygl is verð ensk mennta kona,
El iz  abeth Jon es Wes ton (1581–1612), sem neyðst hafði til að flýja
land af póli tísk um ástæð um ásamt fjöl skyldu sinni, leit aði á náð ir
Ru dolfs II. (1552–1612) keis ara í Prag og reyndi þar að afla sér stuðn -
 ings með kveð skap á lat ínu keis ar an um til dýrðar.10 Yrk is efni sótti
hún með al ann ars í heim Ov idi us ar og sýndi með því bæði mik inn
lær dóm sinn og hug mynda auðgi. Ensku end ur reisn ar skáld in Wil -
li am Shak esp eare (1564–1616), Chris top her Mar lo we (1564–
1593) og John Donne (1573–1631) skildu all ir eft ir sig verk sem á
einn eða ann an hátt má rekja til verka Ov idi us ar.11 Þótt áhrif end ur -
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7 Pub: Ovidii Nasonis Opera. Daniel Heinsius textum recensuit. Accedunt Breves Notæ ex collatione codd.
Scaligeri et Palatinis Iani Gruteri, Leiden, 1629.

8 Ovidio Metamorphoses Vulgare, Venetia per Zoane Rosso, 1497.
9 Les metamorphoses d’Ovide. Traduites en Prose Françoise, et de nouveau soigneusement reveuës, corrigees en

infinis endroits, et enrichies de figures à chacune Fable. Avec XV. Discours Contenans l’Explication
Morale et Historique De plus outre le Jugement de Paris, augmentees de, et autres divers traitez. Pour l’au-
theur a Paris: chez la veufve Langelier au premier pilier de la grande Salle du Palais. Avec privilege du
Roy, þýð. Nicolas Renouard, París, 1619. Ovid’s Metamorphosis Englished, Mythologiz’d, And
Represented in Figures. An Essay to the Translation of Virgil’s Aeneis. By G. S., þýð. George Sandys,
Oxford, 1632.

10 Jane Stevenson, Women Latin Poets. Language, Gender, and Authority from Antiquity to the
Eighteenth Century, Oxford: Oxford University Press 2005, bls. 248–249; Elizabeth Jones
Weston, Parthenicôn Elisabethæ Ionnæ Westoniæ, Virginis nobilissimæ, poëtriæ florentissimæ, lin-
guarum plurimarum peritissimæ, Liber I. Operâ ac studio G. Mart. à Baldhoven, Sil. Collectus; & nunc
denuò amicis desiderantibus communicatus, Prag, um 1606–1608, bls. 42.

11 The Literature of Renaissance England, ritstj. John Hollander og Frank Kermode, Oxford: Oxford
University Press, 1973.
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reisn ar tækju að dvína á sautj ándu öld inni hélst þó áhugi á klass -
ísk um forn bók mennt um alla öld ina og feng ust menn mik ið við
þýðing ar á verk um frægra höf unda, bæði Ov idi us ar og ann arra, eins
og verk Eng lend ings ins Johns Dry den (1631–1700) bera gleggst -
an vott um.12

Það var ekki að eins á vett vangi orð list ar inn ar sem Ov idi us veitti
mönn um inn blást ur held ur sjá um við einnig ótelj andi dæmi þess
hvern ig list mál arar, mynd höggv ar ar, kop ar stung umeist ar ar og
ýmsir list iðn að ar menn létu heill ast af ver öld Ov idi us ar og þá lík -
lega mest af þeirri sem finna má í goð sög um hans í Mynd breyt ing -
un um. Sá heim ur var þeim óþverr andi upp spretta til list sköp un ar.
Við get um lát ið okk ur nægja að minn ast á meist ara eins og list mál -
arana Pet er Paul Ru bens (1577–1640) og Rembrandt van Rijn
(1606–1669) og ít alska mynd höggv ar ann Gi ov anni Lor enzo Ber -
nini (1598–1680) sem gerði stytt una frægu af Ap ollo og Dap hne.13

Grósk umik il út gáfa íburð ar mik illa og mynd skreyttra bóka varð
list og tækni kunn áttu kop ar stung umeist ara mik ill afl gjafi og var
mynd efn ið ós jald an kom ið úr hin um klass íska heimi. Þessi graf íska
list var ekki ein skorð uð við bæk ur text an um til stuðn ings og
skýring ar held ur gat hún einnig af sér sjálf stæð verk og hrein ar
perl ur þeg ar vel til tókst. Einn þeirra sem þótti ná af burða ár angri
var Hendr ick Golt zi us (1558–1617) sem með al ann ars skildi eft ir
sig myndlýsing ar við Ov idi us.14 Loks má geta hins mikla fjölda
nafn lausra list iðn að ar manna sem af al úð og list fengi feng ust við að
skreyta bæði hús og ýmis önn ur mann virki. Oft var það eitt hvert
verk Ov idi us ar sem hafði veitt inn blást ur eins og sjá má til dæm is
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12 Meðal þess sem John Dryden þýddi í bundið enskt mál var sagan af Ceyx og Alcyone úr Mynd -
breytingum Ovidiusar og verk Vergiliusar sem birtust á prenti árið 1697.

13 Nefna má verk eftir Rubens eins og „Perseus bjargar Andromedu“ (Metamorph. IV, 668–764)
frá 1620 sem varðveitt er í Gemäldegalerie í Berlín og „Fall Íkarusar“ (Metamorph. VIII,
183–235) frá 1636 sem varðveitt er í Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Brüssel. Þá
skal getið verka eftir Rembrandt eins og „Brottnám Evrópu“ (Metamorph. II, 849–59) frá 1632
sem finna má í J. Paul Getty Museum í Los Angeles, „Rán Ganymedesar“ (Metamorph. X,
155–161) frá 1635 sem varðveitt er í Gemäldegalerie í Dresden og „Philemon og Baucis“
(Metamorph. VIII, 618–724) frá 1658 sem sjá má í The National Gallery of Art í Washington,
DC. Stytta Berninis af Apollo og Daphne (Metamorph. I, 452–567) er varðveitt í Galleria
Borghese í Róm.

14 Nefna má koparristuna „Fall Íkarusar“ (Metamorph. VIII, 183–235) frá 1588 sem varðveitt er í
The New York Public Library. http://www.nypl.org/research/chss/spe/art/print/captions/goltzius.
html [sótt 14. júní 2009].
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í glæsi leg um mynd vefn aði þessa tíma bils og í hin um miklu tré -
skurð ar mynd um sem prýddu Vasa skip ið, flagg skip sænska flotans
sem fórst við Stokk hólm í fyrstu ferð sinni ár ið 1628.15 All ir þess -
ir ólíku lær dóms- og lista menn sem nefnd ir hafa ver ið voru uppi á
svip uð um tíma og Arn grím ur Jóns son sem trú lega hef ur orð ið var
við þenn an and blæ. Hver og einn þess ara manna lagði sitt af mörk -
um til við halds forn um menn ing ar arfi og all ir settu þeir sitt svip -
mót á þá miklu Ov idi us ar hefð sem í marg ar ald ir barst frá einni
kyn slóð til ann arr ar. 

Hvern ig skyldi þessi hefð hafa birst á Ís landi? Því er til að svara
að traust ar heim ild ir eru fyr ir því að Ov idi us hafi ver ið þekkt ur á
Ís landi frá því á 13. öld þótt vel megi vera að fyrstu kynni Ís lend -
inga af hon um hafi ver ið mun fyrr.16 Með vexti húm an is mans á 16.
og 17. öld varð lest ur ákveð inna verka Ov idi us ar skyldu nám í lat -
ínu skól um lands ins eins og tíðk að ist á Norð ur lönd um og því þarf
eng an að undra að það an í frá rek umst við ít rek að á Ov idi us í bók -
mennt um Ís lend inga, ýmist nafn greind an eða án nafns. Arn grím ur
Jóns son lærði var af kasta mesti húm an isti Ís lands. Það er því ekki úr
vegi að at huga ei lít ið hvort og hvern ig Ov idi us birt ist í verk um
hans. Um fulln að ar út tekt verð ur vissu lega ekki að ræða en eitt og
ann að skal tínt til sem ef til vill gæti varp að ákveðnu ljósi á
mennta störf hér á landi á þeim tíma og vænt an lega einnig vak ið
upp spurn ing ar um þau mál efni. 

2. Til vitn an ir í Ov idi us

Arn grím ur Jóns son skildi eft ir sig mörg og merk rit á lat ínu. Að
minnsta kosti sjö þeirra, Brevis Comm ent ari us de Is landia, Cry mo -
gaea si ve Rer um Is land ic ar um Li bri III, Ana tome Blef ken iana, Ep is tola
pro Pat ria Defen sor ia, Apot ribe Viru len tæ et At roc is Cal umn iæ, Atha -
na sia si ve Nom in is ac Fa mæ Imm or ta lit as Re ver endi ac Incomp ar abil is
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15 Ebeltje Hartkamp-Jonxis, Weaving Myths. Ovid’s Metamorphoses and the Diana Tapestries in the
Rijksmuseum, Amsterdam: Rijksmuseum, Nieuw Amsterdam, 2009; Hans Soop, Flytande palats,
Stokkhólmur: Bokförlaget Signum, 2007, bls. 81–83.

16 Sigurður Pétursson, „Ovid in Iceland“, Cultura classica e cultura Germanica settentrionale, ritstj.
Pietro Janni, Diego Poli og Carlo Santini, Roma: Editrice Herder, 1988, bls. 53–63, hér bls.
54–56.
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Viri Dn. Gud brandi Thor lac ii og Spec im en Is land iæ Hi stor ic um, birt -
ust á prenti að hon um lif andi en lat nesk ar þýðing ar hans á ýmsum
ís lensk um forn rit um voru fæst ar gefn ar út fyrr en á miðri 20. öld.
Þá út gáfu ann að ist Jak ob Bene dikts son sem einnig sá um að hin
frum sömdu rit Arn gríms voru end ur út gef in og fylgdi þessu verki
fræði leg ur inn gang ur og skýring ar út gef anda.17 Ef at hug uð eru
rit verk Arn gríms lærða í lausu máli má sjá að í flest um þeirra er
vitn að í Ov idi us með ein um eða öðr um hætti. Þess um verk um
Arn gríms er hér rað að í tíma röð og til vitn ana í Ov idi us ná kvæm -
lega get ið í hverju verki. Þær eru merkt ar með stór um bók stöf um
A–Y til að auð velda frek ari um fjöll un síð ar í grein inni. Aft an við
hvern bók staf er fyrst get ið stað ar í við eig andi verki Arn gríms,
næst er til vitn un in eins og hún birt ist hjá Arn grími, þá þýðing á
ís lensku í svig um og ná kvæm stað ar til vís un í verk Ov id ius ar.
Loks er þess get ið ef mun ur er á orða lagi Arn gríms og þess sem
vís að er til.18

Brevis Comm ent ari us (Stutt grein ar gerð) 159319

A. Bls. 37r. Flu men ha bent Cic on es, qu od pot um sax ea redd it /
Viscera, qu od tac tis ind uc it mar mora reb us (Kíkon ar eiga sér
fljót sem ger ir inn yfli að steini sé teyg að á því og ann að að marm -
ara við snert ingu), Metam orp hos es XV, 313–314.
B. Bls. 48r. Ic ar iæ num er um dic ere con er aquæ (væri ég að
reyna að telja öld ur Eyja hafs), Tristia V, 2, 28.
C. Bls. 87v. (pars su per at coepti) pars est ex hausta la bor is
((hluti þess verks sem haf ið er bíð ur,) öðr um er lok ið), Ars ama toria
I, 771. Lat neski text inn í sviga er ekki í til vitn un Arn gríms.
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17 Arngrimi Jonae Opera Latine Conscripta I–IV, ritstj. Jakob Benediktsson, Kaupmannahöfn: Ejnar
Munksgaard, 1950–1957. Þetta verk Jakobs Benediktssonar, sem er nákvæm textaútgáfa ásamt
skýringum og sögulegri umfjöllun, markaði tímamót í rannsóknum á sviði nýlatneskra bók-
mennta á Norðurlöndum. Það mun ætíð verða undirstöðurit rannsókna á verkum Arngríms
lærða og byggist þessi grein að nokkru leyti á þessu verki þótt túlkanir á tilvitnunum séu alfar-
ið verk greinarhöfundar.

18 Tilvitnanir í verk Arngríms vísa til blaðsíðutals í frumútgáfum, sé þess kostur, annars til blað -
síðutals í verkinu Arngrimi Jonae Opera Latine Conscripta I–IV. 

19 Brevis Commentarius de Islandia. Qvo Scriptorum de Hac Insula Errores Deteguntur, et Extraneorum
Qvorundam Conviciis, ac Calumniis, Qvibus Islandis Liberius Insultare Solent, Occurritur, Kaup -
mannahöfn, 1593.
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Supp lem ent um Hi stor iæ Nor vag icæ (Við bót við Nor egs sögu)
1595–159720

D. I, bls. 147. ad font em Xant hi ver sa rec ur ret aqva (mun vatn
Xant hus ar snúa við og renna aft ur að upp sprettu sinni), Her oid es V,
30.

Cry moga ea (Ís land) 160921

E. Bls. 57. Iamque du ae rest ant noc tes de mense sec undo, /
Marsque ci tos iunctis curri bus ur get equ os; / Ex vero pos it um
per man sit Equ ir ria nom en, / Qu ae deus in campo pro spic it
ipse suo (Nú eru eft ir tvær næt ur af öðr um mán uði og Mars keyr -
ir fráa fáka sína sem beitt er fyr ir vagna. Þetta var nefnt Equ ir ria og
heit ir svo enn. Lít ur Guð inn sjálf ur þessa leika á velli sín um), Fasti
II, 857–860. Vís að efn is lega í þess ar ljóð línur.
F. Bls. 165. Non illo meli or qu isqu am nec am ant ior æqui / vir
fu it (Eng inn mað ur var hon um vænni né unni rétt læt inu meir),
Metam orp hos es I, 322–323.
G. Bls. 192. fu gêre pu dor ver umque fi desque: / In qu or um su -
bi êre loc um frau desque dol ique / Ins idi æque et vis et am or
scel er at us ha bendi (blygð un, sann leik ur og traust lögðu á flótta;
í þeirra stað komu svik, flá ræði og brögð, of beldi og ill víg ágirnd),
Metam orp hos es I, 129–131. Í stað les hátt ar ins fu gêre er til les hátt ur -
inn fug itque og í stað dol ique les hátt ur inn dolusque.

Ana tome Blef ken iana (Sund urlim un Blef kens) 161222

H. Bls. 8. Dep udu it, prof ug usque pu dor sua signa rel iqu it
(blygð un ar kennd in er horf in, líkt og lið hlaupi varp aði hún frá sér
merkj um sín um), Her oid es IV, 155.
I. Bls. 45. Cor pora magn animo sat is est prost rasse le oni (hug -
miklu ljóni næg ir að leggja lík ama að velli), Tristia III, V, 33.
J. Bls. 53. (Long ius inde nefas abiit, et) Prima puta tur / Hostia

ARN GRÍM UR OG OV IDI US

226

20 „Supplementum Historiæ Norvagicæ“, Arngrimi Jonae Opera Latine Conscripta I, 1950, bls. 141–
316. 

21 Crymogaea sive Rerum Islandicarum Libri III, Hamborg, 1609.
22 Anatome Blefkeniana Qua Ditmari Blefkenii Viscera, Magis Præcipua, in Libello de Islandia, Anno

MDCVII Edito, Convulsa, per Manifestam Exenterationem Retexuntur, Hólar, 1612, og Hamborg,
1613.
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Sus mer uisse mori, qu ia sem ina rost ro / Eru e rit pando spem -
que intercep erit anni ((Úr þessu varð enn meiri óhæfa og) svín ið
er talið hafa verð skuld að að verða fyrsta fórn ardýrið af því að með
bjúglaga trýni sínu hafði það rót að upp sæð inu og eytt þeirri von
sem ár ið bar í skauti sér), Metam orp hos es XV, 111–113. Lat neski
text inn í sviga er ekki í til vitn un Arn gríms. Einnig er til les hátt -
ur inn sem ina pando / eru e rit rost ro.
L. Bls. 73. Ille Deum geni tor, frau dem et perj ur ia qu ondam /
Cercop um ex os us gent isque adm issa do lo sæ, / In defor me
viros animal muta vit, ut ij dem / Dis sim il es hom ini poss ent
sim il esque videri? (breytti fað ir guð anna sem hataði svik og
mein  særi Ker kopa og gjörð ir svik ull ar þjóð ar þess um mönn um í
ólögu lega skepnu þannig að þeir gætu í senn virst ólík ir og lík ir
mönn um?), Metam orp hos es XIV, 91–94. Í stað les hátt ar ins ille er
einn ig til les hátt ur inn qu ippe.

ΑΠΟΤΡΙΒΗ viru len tæ et at roc is cal umn iæ (Ofsa feng in og
grimm ál ygi hrak in) 162223

M. Bls. 34. Tristia sub dulci tox ica melle ge rit ((tunga sem) ber
nöt ur legt eit ur und ir ljúfu hun angi). Þetta orða lag má lík lega rekja
til imp ia sub dulci melle ven ena la tent (óg uð legt eit ur leynist
und ir ljúfu hun angi), Amores I, 8, 104, en text inn er nokk uð mik -
ið breytt ur.
N. Bls. 44. Trita frequ ensque via est, per am ici fall ere nom en. /
Trita frequ ensque lic et sit via, crim en ha bet (að svíkja í nafni
vin ar er troð inn og fjöl far inn veg ur en þótt hann sé troð inn og fjöl -
far inn þá er hann glæp sam leg ur). Ars ama tor ia I, 585–586. Í stað
les hátt ar ins trita er einnig til les hátt ur inn tuta og er hann lík lega
oft ar val inn í text aút gáf um en hinn. Í stað troð ins veg ar er þá tal að
um ör ugg an veg.
O. Bls. 47. Illud AM IC IT IÆ qu ondam ven er abile nom en /
Prost at et in qu æstu pro MER ET RICE sed et (nafn vin áttunn ar
sem forð um var í heiðri haft er falt og býður sig til ávöxt un ar líkt
og skækja), Ex Ponto II, 3, 19–20.
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23 ΑΠΟΤΡΙΒΗ Virulentæ et Atrocis Calumniæ, Qva Arngrimum Jonam Islandum W. Hostes Quidam in
Patria Clandestini, Non Tantum Aggravare, sed Tanquam Ariete et Fulmine Bellico, Bonæ Famæ
Præsidio ceu Arce, Dejicere, Infeliciter Conati Sunt; ab Eodem Confecta, Hamborg, 1622. 
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P–Q. Bls. 50–51. (concussae patu ere fores.) Vid et intus ed en -
tem / Vip er eas car nes, viti or um al im enta su or um, / IN VI -
DIAM vi saque oc ulos av ert it. At illa / Surg it humo Pig rè se -
mes ar umque rel inqu it / Cor pora serp ent um pass uque inced it
in erti. / (utque deam vi dit form aque arm isque dec oram, / in -
gemu it vult umque deae ad su spir ia dux it.) / Pall or in ore se -
det, mac ies in cor pore toto; / Nusqu am rec ta ac ies, li vent ru -
big ine dent es, / Pec tora felle virent, lingua est suff usa ven eno, /
Ris us abest, nisi qu em visi mov ere dol ores, / Nec fru it ur
som no vig il ant ibus excita cur is, / Et vid et ingrat os inta -
bescitque vid endo / Succ ess us hom in um: carp itque et carp i -
tur unâ / Supp lic iumque sui est. (qu am vis tam en oder at illam, /
tali bus ad fata est brevit er Tri ton ia dic tis: / “in fice tabe tua
nat ar um Cec rop is unam: / sic opus est. Ag lau ros ea est.” haud
plura loc uta / fug it et in pressa tell ur em repp ulit hasta. / Illa
deam obl iquo fug ient em lu mine cern ens / murm ura parva
ded it succ ess ur umque Min erv ae / ind ol uit) Bac ul umque ca -
pit, qu em spinea tot um / Vincula cing eb ant, ad op ert aque nu -
bibus at ris / Qu ac unque ing redi tur, flor ent ia prot erit arva, /
Ex uritque her bas et summa cac um ina tangit, / Afflat uque suo
popu losque ur besque dom usque / Poll uit (et tand em Tri -
tonida cons pic it arcem / in gen iis opi busque et festa pace
virent em / vixque te net lac ri mas, qu ia nil lac rima bile cern it.)
((bar ið var að dyr um og þær luk ust upp.) Fyr ir inn an blas ir við
Min ervu Öf und þar sem hún ét ur snák akjöt, sem ill girni henn ar
nær ist á, og við þessa sjón lít ur Min erva und an; en Öf und rís leti -
lega á fæt ur, skil ur eft ir hræ hál fét inna snáka og geng ur fram sila -
leg um skref um. (Þeg ar hún sá gyðj una glæsi lega á að líta í full um
her klæð um stundi hún og lag aði svip sinn að and varpi gyðj unn ar.)
Fölvi mark ar ás jónu, meg urð all an lík amann. Augna ráð á iði, tenn -
ur blá ar af skemmd, gall varp ar grænku á hjarta, tung an er gegn-
sýrð eitri; eng inn heyr ist hlát ur, nema sá sem aug ljós ar kval ir ann -
arra valda, hún nýtur ekki svefns en er and vaka af ós ef andi áhyggj -
um. Þeg ar hún sér vel gengni manna van þókn ast henni og hún tær -
ist, tæt ir sund ur og tæt ist sjálf um leið. Hún er eig in refs ing. (Og
þó að sú Tri tonska hataði hana ávarp aði hún hana stutt lega með eft -
ir far andi orð um: „Berðu smit sjúk dóms þíns í eina af dætr um
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Kekrops. Svo verð ur að vera. Það er Ag lau ros.“ Hún mælti ei frek -
ar, stakk spjót inu í jörð ina, hóf sig á loft og hvarf. Öf und gaut aug -
un um að gyðj unni þar sem hún hvarf á brott og taut aði eitt hvað
fyr ir munni sér. Henni sveið vel gengni Min ervu.) Hún gríp ur staf -
inn sem all ur er um vaf inn þyrn iviðj um og hyl ur sig svört um
skýjum. Hvert sem hún fer eyð ir hún blóm leg um ökrum, svíð ur
grös, tæt ir trjá toppa og meng ar þjóð ir, borg ir og bú staði með
áblæstri sín um. (Loks sér hún há borg Min ervu sem hreyk ir sér af
gáf um, auði og un aðs full um friði. Hún get ur vart tára bund ist af
því að hún sér ekk ert græti legt.)), Metam orp hos es II, 768–796. Lat -
n eski text inn í svig um er ekki í til vitn un Arn gríms. Á nokkrum
stöð um í til vitn un inni eru les hætt ir ólík ir þeim sem finna má í
ýmsum nú tíma út gáf um en flest ir þeirra skipta litlu máli og má t.d.
rekja til tví mynda. Tveir les hætt ir, sui og tangit, skulu þó nefnd ir
en í stað þeirra má finna les hætt ina su um og carp it í text aút gáf um. 
R. Bls. 66. Multi ill um pu eri, multæ cupi ere pu ellæ; / Sed fu it
in ten erâ tam dira su per bia formâ, / Nulli ill um pu eri, nullæ
tet igere pu ellæ (marg ir pilt ar þráðu hann svo og stúlk ur. En í
ljúfri mynd hans var við bjóðs leg ur hroki, hvorki snurtu hann pilt -
ar né stúlk ur), Metam orp hos es III, 353–355. Í stað les hátt ar ins pu eri
er einnig til les hátt ur inn iu ven es og í stað dira má finna les hátt inn
dura af lo. dur us sem merk ir harð ur.

ΑΘΑΝΑΣΙΑ Dn. Gu brandi Thor lac ii (Ódauð leiki Herra Guð -
brands Þor láks son ar) 163024

S. Bls. 6. Hunc mor em Æne as, piet atis id on eus au tor, / Att ulit
in terr as, ju ste Lat ine, tu as. / Ille pat ris genio Sol lenn ia vota
fer eb at; / Hinc pop uli rit us ed idic ere nov os. / At qu ondam,
dum longa ger unt pugn ac ibus arm is / Bella, par en ta les de -
seru ere dies (Þú rétt vísi Lat in us, þenn an sið flutti með sér í lönd
þín Ene as, hinn gildi stöp ull skyld urækni. Vernd ar vætti föð ur síns
færði hann há tíð ar fórn, þannig námu þjóð ir nýja siði. Á stund um,
þeg ar þeir háðu langvar andi stríð með vopna braki, sinntu þeir eigi
há tíð is dög um áa sinna), Fasti II, 543–548. Í stað les hátt ar ins vota
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24 ΑΘΑΝΑΣΙΑ sive Nominis ac Famæ Immortalitas Reverendi ac Incomparabilis Viri Dn. Gubrandi
Thorlacii, Superintendentis Borealis Islandiæ Digniss. Vigilantiss. Oratione Parentali, de Ejusdem, Vita,
Vitæque Clausula, per Arngrimum Jonam, Islandum Asserta, Hamborg, 1630.
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má finna les hátt inn dona (gjaf ir), í stað nov os les hátt inn pios og í stað
des eru ere les hátt inn des er uisse.
T. Bls. 25. (tot prem or adver sis: qu ae) Ego si comp rend ere
con er, / Ic ar iæ num er um dic er<e> con er aquæ ((ég er þjak að -
ur af svo miklu mót læti:) Ef ég reyndi að kasta tölu á til vik in væri
ég að reyna að telja öld ur Eyja hafs), Tristia V, 2, 27–28. Lat neski
text inn í svig um er ekki í til vitn un Arn gríms. Ego kann að hafa ver -
ið bætt inn í texta Arn gríms.
U. Bls. 41. Qui non est hodie, cras min us apt us erit (sá sem ekki
er hæf ur í dag verð ur það enn síð ur á morg un), Remed ia am or is, 94.

Spec im en Is land iæ Hi stor ic um (Sýnis bók Ís lands sögu) 164325

V. Bls. 171. Qui, quæ mi hi vul nera fec it, / Solus Ac hil læo tol -
l ere more pot est (að eins sá sem gerði mig sáran get ur lækn að mig
að hætti Ak ill es ar), Tristia I, 1, 99–100.
Y. Bls. 171. (Iamque opus ex egi,) Qu od nec Iov is ira nec ign is /
Nec pot erit ferr um nec ed ax abol ere vetust as ((Nú hef ég lok -
ið verki) sem hvorki reiði Júp ít ers, eld ur, vopn né eyð ing tím ans
fær grand að), Metam orp hos es XV, 871–872. Lat neski text inn í sviga
er ekki í til vitn un Arn gríms.

3. Skýring ar

Þeg ar feng ist hef ur yf ir lit yf ir til vitn an ir Arn gríms í verk Ov idi -
us ar eins og hér ligg ur fyr ir vakna eðli lega ýmsar spurn ing ar. Í
fyrsta lagi má spyrja í hvaða verk um Arn gríms er vitn að í Ov idi -
us, í öðru lagi í hvaða verk Ov idi us ar er vitn að, í þriðja lagi hvort
til vitn an irn ar séu meira áber andi á ein hverju ævi skeiði Arn gríms
en öðr um og loks hvort ger legt sé að flokka efni og notk un til -
vitn an anna á ein hvern hátt og hvað megi lesa úr öll um þess um
upplýsing um.
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25 Specimen Islandiæ Historicum et Magna ex Parte Chorographicum; Anno Iesu Christi 874. Primum
Habitari Coeptæ: Quo Simul Sententia Contraria D. Ioh. Isaci Pontani, Regis Daniæ Historiographi,
in Placidam Considerationem Venit, Amsterdam, 1643. 
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3.1 Verk sem í hlut eiga

Fyrstu spurn ing unni er auð svar að. Finna má til vitn an ir í Ov idi us í
öll um þeim verk um Arn gríms sem prent uð voru að hon um lif andi
nema einu.26 Í þeim rit um sem prent uð voru löngu eft ir lát hans
virð ast ekki vera aug ljós áhrif frá Ov idi usi nema í einu þeirra, Sup -
p lem ent um Hi stor iæ Nor vag icæ, enda gef ur efni þess ara rita ef til vill
síð ur til efni til ret ór ískr ar tján ing ar og per sónu legra til þrifa en að
minnsta kosti sum meg in verka Arn gríms.27 Þá skal get ið verks sem
tengt er nafni Arn gríms þótt hæp ið sé að telja hann höf und þess í
vana leg um skiln ingi orðs ins. Er það mál fræði rit ið Grammat ica La -
t ina sem birt ist á prenti á Hól um 1616.28 Verk þetta er sam bræð -
ing ur eldri er lendra mál fræði rita og þótt Arn grím ur riti nokk urs
kon ar for mála að rit inu í bundnu máli er þátt ur hans í samn ingu
þess að öðru leyti óljós.29 Á þriðja tug til vitn ana í Ov idi us er að
finna í Grammat ica Lat ina og er hlut verk þeirra aug ljóst.30 Þær eru
not að ar sem dæmi til þess að skýra ákveð in mál fræði fyr ir bæri lat -
 nesks máls og sér kenni þess. Ekki er vit að hvort Arn grím ur valdi
þessi dæmi eða hvort hann tók þau upp úr fyr ir mynd um sín um.
Þau varpa því litlu ljósi á það hvern ig Arn grím ur vann úr verk um
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26 Þetta tiltekna rit er Epistola pro Patria Defensoria, Scripta ad Davidem Fabritium, Ecclesiasten in
Ostell, Frisiæ Orientalis, Illam Falso, Vel Malitia, Vel Inscitia, Charta in Lucem Emissa, Traducentem,
Hamborg, 1618. 

27 Ritin Supplementum Historiæ Norvagicæ, Historia Jomsburgensium seu Juliensium, Appendix Historiæ
Norvagicæ de baronibus Orcadensium, Rerum Danicarum Fragmenta, Ad catalogum RR. Sveciæ, a quo
Danic. Historiæ Norvegicæ compendium incipit, annotanda og Gronlandia birtust ekki á prenti fyrr
en Jakob Benediktsson gaf þau út í heildarútgáfu verka Arngríms á sjötta áratug tuttugustu
aldar.

28 Grammatica Latina qvæ tam superiori qvam inferiori classi Scholæ Holensis satisfacere poterit.
Comparatis plurium autorum verbis et sententiis, quorum omnium maximam partem, Melanchthon &
Ramus jure sibi vendicant, brevi hoc Syntagmate comprehensa, simplicissime, (Hólar), 1616.

29 Halldór Hermannsson, Icelandic Books of the Seventeenth Century 1601–1700, Ithaca, New York:
Cornell University Press, 1922, bls. 50–52; Sigurður Pétursson, „Studiet af latinsk grammatik
i Island“, Studies in the Development of Linguistics in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden,
ritstj. Carol Henriksen, Even Hovdhaugen, Fred Karlsson og Bengt Sigurd, Osló: Novus for-
lag, 1996, bls. 274–296, hér bls. 279–281. 

30 Vitnað er í eftirfarandi verk (í svigum er tilgreint blaðsíðutal í Grammatica Latina): Meta -
morphoses: I, 121 (T v), I, 292 (T v), I, 483 (L ij), I, 623 (X iij), IV, 561 (S v), V, 551 (I iij v),
VI, 357 (N v), XIV, 113 (X, ij), XIV, 215 (Q). Fasti: I, 17 (N v), I, 66 (X), III, 12 (N iij), IV,
68 (C iiij). Heroides: XIII, 130 (Cc iiij v), XVII, 166 (Y iiij), XX, 74 (V ij v). Ars amatoria: I,
70 (D ij), II, 14 (V iiij), II, 562 (S ij v), III, 65 (Þ iij v). Tristia: IV, 3, 1 (S v). Epistulae ex Ponto:
II, 9, 47–48 (I ij), IV, 6, 17–18 (T ij v).
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Ov idi us ar nema hvað þau sýna vel hve rík ur þátt ur Ov idi us og verk
hans voru í lat ín unámi al mennt. Um þess ar til vitn an ir verð ur því
ekki fjall að frek ar hér.

Þær til vitn an ir í Ov idi us sem Arn grím ur valdi ör ugg lega
sjálf ur eru þá sam kvæmt fram an töldu að minnsta kosti 22 tals ins.
Varð andi spurn ing una um það í hvaða verk Ov idi us ar er vitn að
má strax geta þess að vís að er til flestra verka hans. Ov idi us var
mjög af kasta mik ið skáld og svo virð ist sem lang mest ur hluti
verka hans hafi varð veist allt til vorra daga. Hann var uppi á
mikl um um brota tímum í róm versku sam fé lagi og lík lega má
segja að líf hans og verk beri nokkurn keim af því. Hið forna róm -
verska lýðveldi var lið ið und ir lok og ein veld ið, sem átti eft ir að
þró ast í keis ara stjórn, var að fest ast í sessi. Í því fjár hags lega ör -
yggi sem ríkti þeg ar frið ur komst á eft ir lang vinn borg ara stríð
fyrstu ald ar fyr ir Krists burð safn að ist mik ill auð ur til Róm ar og
efna menn lifðu þar við mikla hag sæld og nutu þess sem líf ið hafði
upp á að bjóða, með al ann ars þeirra merku bók mennta verka sem
til urðu á þess um tíma. Um leið herti vald haf inn, Ágústus (63 f.
Kr.–14 e. Kr.), tök in á stjórn rík is ins og reyndi að stemma stigu
við því sem hann taldi sið leysi. Ov idi us tók um ára bil þátt í hinu
fág aða en oft létt úð uga mann lífi sem hann lýsir eink ar vel í mörg -
um kvæða sinna og marg ir hafa kunn að að meta þótt valda mönn -
um hafi ef laust mis lík að margt sem í ást ar kveð skap hans var að
finna. Sú óbeina póli tíska gagnrýni og and staða við op in bera
stefnu vald hafans sem ger ir vart við sig í kveð skap Ov idi us ar hef -
ur vafa laust einnig gert hann tor tryggi leg an í aug um Ágústu sar,
ekki síst vegna þeirra kynna sem skáld ið trú lega hafði af ýmsum
ætt ingj um hans og niðj um. Fleiri en eitt at riði hef ur því lík lega
vald ið ógæfu Ov idi us ar. Ekki er með öllu ljóst hvað gerð ist en
víst er að verk ið Ars ama tor ia og það sem Ov idi us kall ar er ror, mis -
tök, hafa veg ið þungt á met un um þeg ar ákveð ið var að gera hann
út læg an.31 Ár ið 8 e. Kr. var Róm ar bú inn Ov idi us send ur til borg -
ar inn ar Tomi við Svarta haf á ystu mörk um rík is ins og auðn að ist
hon um aldrei að snúa aft ur til Róm ar þrátt fyr ir ít rek að ar til raun -
ir til að blíðka vald hafa þar eins og kveð skap ur hans sýnir glögg -
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31 Tristia IV, 89–90.

Milli mála 8_Milli mála 8  4/28/10  8:18 AM  Page 232



lega. Hann hélt áfram að yrkja í ve sæld sinni og því hef ur hann
orð ið les end um sín um svo ná læg ur bæði á gleðist und um og þeg -
ar erf ið leik ar steðj uðu að. Þeir sem litu sam tíð sína gagnrýnum
aug um og æsk tu þess að vekja sam ferða menn sína til um hugs un -
ar við nei kvæð ar und ir tekt ir yf ir valda hafa lík lega á tíð um fund -
ið til and legs skyld leika við Ov idi us og klætt eig in hvat ir bún -
ingi mergj aðra ljóð stafa hins róm verska skálds. Allt þetta ber að
hafa í huga þeg ar fjall að er um til vitn an ir Arn gríms í Ov idi us.

Telja má upp að minnsta kosti sjö mikla kvæða flokka sem Ov -
idi us skildi eft ir sig, þ.e. Metam orp hos es sem oft eru nefnd ar Mynd -
breyt ing ar eða Um mynd an ir (15 bæk ur), Fasti (6 bæk ur), Her oid es
(20 bréf), Amores (3 bæk ur), Ars ama tor ia eða Ars am andi (3 bæk -
ur), Tristia (5 bæk ur) og Ep istulae ex Ponto (4 bæk ur), ásamt stöku
kvæð un um Remed ia am or is, Med ic am ina fac iei fem ineae, Ibis og
Halie ut ica og harm leikn um Med ea. Síð ustu tvö verk in eru að
mestu leyti glöt uð en öll hin eru varð veitt í heild sinni eða lít ið
skert. Sam an lagð ur fjöldi ljóð lína í þeim verk um Ov idi us ar sem
varð veitt eru er meira en þrjá tíu þús und en óger legt er að segja
hversu mik inn hluta þess ara verka Arn grím ur hef ur þekkt í heild
sinni af eig in raun. Arn grím ur vitn ar í átta verk Ov idi us ar. Eru
til vitn an ir hans níu í Metam orp hos es, tvær í Fasti, ein í Amores,
tvær í Ars ama tor ia, tvær í Her oid es, ein í Remed ia am or is, fjór ar í
Tristia og ein í Ep istulae ex Ponto. Til vitn an ir í Metam orp hos es eru
greini lega mest áber andi, þótt að eins sé vís að í 5 bæk ur af 15, og
skal eng an furða þeg ar tek ið er til lit til þess hversu mik ill hluti
Metam orp hos es er af verk um Ov idi us ar og lík lega það verk sem
mest var les ið víða um lönd.

Verk um Arn gríms hef ur hér ver ið rað að í tíma röð og því ætti
að vera auð velt að at huga hvort Arn grími hef ur ver ið tam ara á
ein hverju ákveðnu ævi skeiði sínu frem ur en öðru að vitna í Ov -
idi us. Svo virð ist ekki og dreif ast til vitn an ir nokk uð jafnt á verk
hans sem birt ust á prenti frá ár inu 1593 til 1643 en þó með þeirri
und an tekn ingu að Ov idi us er nokk uð meira áber andi í verk inu
Apot ribe cal umn iæ en öðr um verk um eins og vik ið verð ur að síð ar.
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3.2 Flokk un til vitn ana

Varð andi þá spurn ingu hvort ger legt sé að flokka efni og notk un
til vitn an anna á ein hvern hátt tel ég að svo sé, að minnsta kosti í
sum um til vik um. Greina má til dæm is mun á því hvern ig höf und -
ur vitn ar í skáld ið. Aldrei er vitn að til verka Ov idi us ar með því að
geta ná kvæm lega nafns, verks og stað ar í því. Til vitn an ir, sem eru
ýmist lang ar eða stutt ar, eru stund um með þeim hætti að get ið er
nafns höf und ar en oft ar ekki. Dæmi eru um að minnst sé að eins á
verk ið en einnig að texta tengsl in séu ein vörð ungu efn is leg eða
orða  lagi sé lít il lega breytt. Segja má því að ytra form til vitn an anna
sýni vissa fjöl breytni og að höf und ur hafi ekki stefnt að því að beita
neinni ákveð inni reglu eða sam ræmi við það hvern ig hann vitn aði
í þenn an höf und. Ef til vill hef ur hann ekki talið það skipta máli
eða hon um hef ur fund ist eitt form henta sam heng inu bet ur en ann -
að hverju sinni og reynd ar kann hann einnig að hafa lit ið svo á að
lærð ir les end ur hans mundu flest ir kann ast við til vitn un í svo fræg -
an höf und sem Ov idi us, jafn vel þótt þess væri ekki get ið á sem ná -
kvæm ast an hátt.

Þeg ar til vitn an ir þær í Ov idi us sem er að finna í rit um Arn -
gríms eru lesn ar í sam hengi við meg in mál verk anna er ljóst að
nokk ur eðl is mun ur er á því hvað þeim er ætl að að tjá. Má þar að -
greina til vitn an irn ar að minnsta kosti í þrjá flokka sem veita okk -
ur þó nokkra innsýn í hug ar heim og til finn ing ar höf und ar þeg ar
hann samdi verk sín. 

1) Í fyrsta flokk mætti raða þeim til vitn un um sem lýsa al menn um
og al gild um fyr ir bær um og túlka má sem loci comm un es (rit klif).
Söfn slíkra til vitn ana voru al geng og mik ið not uð við skóla starf
enda birt ust sum þeirra á prenti og bár ust jafn vel til Ís lands eins og
það sem kennt er við Jos eph Lang ius (1570–1650).32 Stund um er
slík til vitn un ein hnit mið uð ljóð lína eða jafn vel ein ung is brot sem
jafnt skóla pilt ar sem rosk nir lær dóms menn á tím um Arn gríms hafa
trú lega þekkt og haft á hrað bergi en get ur þó einnig ver ið meira en
ein ljóð lína. Sem dæmi má nefna til vitn un sem finna má í Brevis

ARN GRÍM UR OG OV IDI US

234

32 Sbr. 4. kafla. 

Milli mála 8_Milli mála 8  4/28/10  8:18 AM  Page 234



Comm ent ari us þeg ar Arn grím ur vill lýsa öll um þeim róg burði og
rang færsl um sem Ís lend ing ar hafi orð ið fyr ir. Þá gríp ur hann til
orða Ov idi us ar og seg ir að ef hann vildi reyna að nefna ein stök til -
vik jafn gilti það því að hann reyndi að telja öld ur Eyja hafs (B).
Sömu lík ingu not ar hann þeg ar hann minn ist á all ar þær ölm usur,
El eem os ynas, sem Guð brand ur bisk up lét af hendi rakna á langri ævi
þurf andi mönn um til góðs. Ef hann ætl aði sér að telja þær upp
mundi hann einnig í þessu til viki vera að reyna að kasta tölu á vatns -
 agn ir Eyja hafs (T). Aðra lík ingu við vatn not ar Arn grím ur þeg ar
hann gagnrýnir kon un ga tal og túlk un Saxa á forn kon ung um Dana.
Hon um finnst hún ótrú verð ug en bæt ir þó við að skyldi finn ast svo
mik ið sem eitt ein tak af texta rit uð um á forn nor rænu sem styðja
mundi skoð un Saxa í þessu til liti muni hann játa sig sigr að an. Fyrr
muni þó vatn Xant hus arf ljóts snúa við og renna til upp sprettu
sinn ar en að þetta ger ist (D), svo fjarri lagi virt ist hon um til gáta
Saxa. Arn grím ur beit ir hér stíl fyr ir bær inu adyna ton til að tjá það
sem ótelj andi er og ólík legt og sveip ar auk þess hugs un sína lær -
dóms ljóma með því að vitna í Ov idi us. Þeg ar hann vill lýsa því að
hann sé í miðju kafi við ætl un ar verk sitt og hafi nú svar að fyrsta
hópi þeirra sem haft hafi uppi rang færsl ur um Ís land verð ur hon -
um greini lega hugs að til Ov idi us ar og vitn ar í hann en þó þannig
að hann breyt ir fyrra parti ljóð línu sem lýsir því að hluti þess verks
sem er haf ið bíði en að öðr um sé lok ið. Breytt lína Arn gríms seg ir
að nú hafi hann lok ið mikl um hluta verks síns, Et jam magna mei
pars est ex hausta la bor is, en orða lag í seinni hluta ljóð línunn ar sýnir
að trú lega er fyr ir mynd in Ov idi us (C). Orð Arn gríms má einnig
túlka í þá veru að þau séu að eins hluti óskil greindr ar gagnrýni sem
hann vill koma á fram færi í þessu verki er mark ar upp haf hinna
merku deilu rita hans. Ef lit ið er til þeirr ar gagnrýni á ríkj andi öfl
sem oft leynist í verk um Ov idi us ar er of ur eðli legt að ímynda sér
að ein mitt hann hafi ver ið Arn grími of ar lega í huga þeg ar hann
vildi krydda mál flutn ing sinn í þess um rit um.

Í riti sínu Ana tome Blef ken iana geys ist Arn grím ur enn út á rit -
völl inn til varn ar Ís lend ing um og sið um þeirra og bein ir hann þar
spjót um sín um fyrst og fremst að Dit mar nokkrum Blef ken sem
birt hafði mik inn óhróð ur um Ís land. Arn grím ur seg ir að þetta hafi
Blef ken gert að til efn is lausu og mik illi grimmd þar sem Ís lend ing -
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ar hafi þeg ar ver ið að velli lagð ir af þeim mikla aur sem aðr ir höfðu
áð ur aus ið þá. Til að gera sem mest úr ómennsku Blef kens seg ir
hann að hegð un hans gagn vart Ís lend ing um ein kenn ist af meiri
grimmd en sé ljón inu eig in leg. Sé það ósært nægi því að leggja
menn að velli, jafn vel þótt það hafi ver ið áreitt, en tæti þá ekki með
klóm sín um. Þessu tel ur Arn grím ur best lýst með orð um Ov idi us -
ar um hið hugs tóra ljón, leo magn anim us, og skap ar þar með áhrifa -
mikla and stæðu við ómenn ið Blef ken (I). Þessi fjög ur dæmi sem
hér hafa ver ið nefnd eiga það sam merkt að lýsa nokk urs kon ar
ástandi eða fyr ir bæri án þess að þau flytji nokkurn boð skap að því
er best verð ur séð. 

Önn ur dæmi sem telja má til loci comm un es lýsa að vísu einnig
ákveðnu fyr ir bæri en þeim fylg ir að mínu mati dýpri merk ing þar
sem úr þeim má lesa nokk urs kon ar varn að ar orð, áminn ingu eða
jafn vel hvatn ingu til les and ans. Þetta má til dæm is sjá í lok akafla
minn ing ar rits Arn gríms um Guð brand bisk up, Athanasia Dn.
Gu brandi Thor lac ii, þar sem hann bein ir orð um sín um til presta
lands ins og hvet ur þá til að taka hönd um sam an, grípa til vopna
kirkj unn ar henni til varn ar og vekja menn af vær um blundi í þeirri
bar áttu. Þetta er al vöru mál enda skulu menn hefj ast handa strax og
því eggjar höf und ur menn með orð um Ov idi us ar að sá sem ekki sé
hæf ur í dag sé það enn síð ur á morg un (U). Af orð um Arn gríms í
varn ar riti sínu fyr ir eig in mann orði, Apot ribe, má ráða að höf und ur
hafi talið að með al óvild ar manna sinna leynd ust fyrr ver andi nem -
end ur og í dramat ísk um sam an burði spyr hann þá hvort þetta
fram ferði þeirra sé að sýna kenn ur um ást og virð ingu eða ef til vill
að greiða kennslu laun in að hætti Ne ros og á hann þá trú lega við
sjálfs morð heim spek ings ins Sen eca (um 4–65 e. Kr.) sem fyrr ver -
andi nem andi hans Nero keis ari hafði fyr ir skip að. Frá sögn sinni til
frek ari árétt ing ar lýsir Arn grím ur því yf ir að al kunna sé að ekki að -
eins hönd held ur og sú tunga sem beri nöt ur legt eit ur und ir ljúfu
hun angi geti orð ið völd að mann drápi. Til vitn un Arn gríms er
nokk  uð breytt frá orð um Ov idi us ar en hugs un in er sú sama og lík -
indi milli orða það mik il að ekki er hægt að líta fram hjá því að hér
kunni að vera á ferð ein hver texta tengsl (M). Hversu al var lega beri
að taka þessa dramat ík Arn gríms er hins veg ar álita mál. Engu að
síð ur verð ur les end um fljótt ljóst að Arn grími er þessi óvild mik ið
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al vöru mál og bein ir hann spjót um sín um fyrst og fremst að tveim
mönn um sem hann nafn grein ir ekki en minn ist á í kvæði þar sem
nöfn þeirra eru fal in.33 Vörn sinni snýr hann gjarn an í sókn og sæk -
ir oft mál sitt af mikl um þunga og með mörg um til brigð um. Hann
fjall ar með al ann ars um það þeg ar vin átta breyt ist skyndi lega og
með leynd í hat ur og hversu þeir sem hann hélt að væru vin ir sín -
ir hafi nú veg ið að eig in mann orði með fram komu sinni. Hann
kall ar Ov idi us til vitn is um lág kúru slíks inn ræt is með því að taka
beint upp orð hans „að svíkja í nafni vin ar er troð inn og fjöl far inn
veg ur en þótt hann sé troð inn og fjöl far inn þá er hann glæp sam leg -
ur“ (N). Arn grím ur hef ur vafa laust einnig hugs að til þess hvern ig
Ov idi us taldi sig svik inn af fé lög um sín um og þjón ustul iði þeg ar
hann var dæmd ur í út legð ár ið 8 e. Kr. eins og kem ur fram í því
kvæði sem hann síð ar orti um lífs hlaup sitt en þar spyr hann:
„Hvers vegna ætti ég að minn ast á óhæfu fé lag anna og ill girni
þjóna?“34

2) Þeim til vitn un um sem raða mætti í ann an flokk er eink um ætl -
að að gefa ákveðn um nátt úru leg um fyr ir bær um, sögu leg um að -
stæð um og per són ulýsing um auk ið vægi og meiri dýpt. Sum um
kann ef til vill að þykja mörk in milli þessa flokks og þess fyrsta
nokk uð óljós og það sjón ar mið á vissu lega rétt á sér en þó tel ég að
ef grannt er skoð að þá megi merkja greini leg an mun á mörg um til -
vitn un um sem rétt læti ein hvers kon ar flokk un. Í Brevis Comm ent a -
ri us minn ist Arn grím ur til dæm is á að til eigi að vera á Ís landi, í
Hauk adal í Bisk ups tung um, upp spretta sem breyti því sem í hana
er sett í stein. Til að renna frek ari stoð um und ir slíkt nátt úru fyr ir -
bæri vitn ar hann bæði í Sen eca og Ov idi us. Sá síð ar nefndi seg ir frá
því að Kí kon ar, þjóð flokk ur í Þrak íu, eigi sér fljót er geri inn yfli
þess að steini sem drekki úr því og ann að að marm ara við það að
snerta það (A). Þeg ar Arn grím ur hóf að rita minn ing ar rit ið Athana -
sia um Guð brand bisk up var nokk uð lang ur tími lið inn frá láti
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hans og því sá Arn grím ur sig knú inn til þess að verja þetta sein læti
gegn vænt an legri gagnrýni. Það ger ir hann með því að skír skota til
siða Róm verja og sýna fram á hversu þeir minnt ust ár lega áa sinna
sam kvæmt þeim sið sem ætt fað ir róm versku þjóð ar inn ar Aene as,
hinn gildi stöp ull skyld urækn inn ar, hafði efnt til. Veg legri sam an -
burð gat Arn grím ur því vart fund ið en í orð um Ov idi us ar þeg ar
hann vill sýna fram á að Guð brand ur eigi skil ið all an þann heið ur
sem hugs an leg ur sé (S). Í hinu mikla riti sínu um Ís land, Cry mo -
gaea, fjall ar Arn grím ur með al ann ars um hest aat sem hann kall ar
hesta þing eða hest avíg. Hann seg ist ekki auð veld lega skilja til gang
þess ar ar keppni en tel ur að upp runa henn ar sé að finna í grísk um
leikj um eða ef til vill í þeim leikj um Róm verja sem nefnd ust Equir -
 ria og máli sínu til frek ari stuðn ings vís ar hann með al ann ars á
spáss íu til ann arr ar bók ar verks ins Fasti eft ir Ov idi us án þess þó að
vitna beint í orð hans (E). Á öðr um stað í sama riti minn ist Arn -
grím ur á Njál á Berg þórs hvoli af mik illi virð ingu og seg ist vilja
setja hon um í stað graf skrift ar þau orð Ov idi us ar að eng inn hafi
ver ið hon um vænni né unn að rétt læt inu meir en hann (F). Og enn
leit ar Arn grím ur til Ov idi us ar þeg ar hann er að lýsa stjórn mála -
 ástand inu á Ís landi á 13. öld í sama riti. Eft ir mergj aða lýsingu á
því hvern ig átök Stur lunga ald ar breyttu ís lensku stjórn kerfi úr
ágætu höfð in gja veldi, ar ist oc rat ia, í hina verstu fá menn is stjórn, oli -
garchia, vitn ar höf und ur í lok þessa kafla um hels ting, par ox ys mos,
lýðveld is ins í orð Ov idi us ar um það þeg ar blygð un, sann leik ur og
traust lögðu á flótta en í þeirra stað komu svik, flá ræði og brögð,
of beldi og ill víg ágirnd (G). Af þessu er ljóst að í aug um Arn gríms
var Ov idi us eitt hvað ann að og meira en létt úð ugt ást ar skáld. Í
verk um hans mátti finna vanga velt ur um dyggð ir, und ir stöðu heil -
brigðs mann lífs og rétt látr ar stjórn un ar, og um það hvern ig nei -
kvæð ar kennd ir og öfl ruddu þeim úr vegi.

Vanga velt ur um versn andi siði manna virð ast oft hafa ver ið Arn -
grími of ar lega í huga og eins og bú ast mátti við finn ur hann þess -
um til finn ing um sín um út rás, með al ann ars í þeim kafla sjálfs varn -
ar rits síns, Apot ribe, þar sem hann fjall ar um vin áttuna og hvern ig
sum ir van virði hana með því að vilja hagn ast á henni. Með al ým -
issa til vitn ana til klass ískra bók mennta vís ar hann til Ov idi us ar á
mjög áber andi hátt með þeim orð um hans að forð um hafi nafn vin -
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áttunn ar ver ið í heiðri haft en nú sé það falt og bjóði sig til ávöxt -
un ar líkt og skækja (O). Vilji Arn gríms til þess að leggja áherslu á
það sem hon um þyk ir ljótt og telj ast má til nei kvæðra eig in leika
tek ur með sanni flug ið þeg ar hann lýsir per sónu Blef kens í rit inu
Ana tome Blef ken iana, sem þeg ar hef ur ver ið minnst á. Í sam ræmi við
heiti rits ins er að nokkru leyti fjall að um efn ið eins og um lík skurð
væri að ræða og tek ur höf und ur með al ann ars höf uð og heila til
skoð un ar. Ein nið ur staða hans er sú að í höf uð Blef kens vanti blygð -
un ar kennd ina, ver ec undia, og að í stað henn ar hafi óskamm feiln in,
in ver ec undia, eða öllu held ur ósvífn in, imp udent ia, tek ið sér ból festu.
Til að gera þessa skoð un sína enn áhrifa meiri vitn ar hann síð an í orð
Ov idi us ar: „Blygð un ar kennd in er horf in. Líkt og lið hlaupi varp aði
hún frá sér merkj um sín um“ (H). Arn grím ur geng ur mjög langt í
því að finna hin ar verstu og rætn ustu lýsing ar og lík ing ar til þess
að gera sem minnst úr per sónu Blef kens og þar með einnig riti
hans. Einn þeirra sem Blef ken byggði rit sitt á var Þjóð verji,
Goories Peer se, sem birt hafði kvæði sem gaf ranga og nei kvæða
mynd af Ís landi. Í rit inu Brevis Comm ent ari us hafði Arn grím ur ekki
lát ið sér nægja að líkja Peer se við svín held ur sagt bein um orð um
að hann væri sóða legt svín sem rót aði öllu upp í fögr um ró sa garði
með trýni sínu og eyði legði hann.35 Þessi orð ber því að skilja svo
að Peer se hafi þá þeg ar ver ið orð inn að svíni eins og hann sýni með
lýsing um sín um á Ís landi og Ís lend ing um í kvæði sínu. Þessa hug -
mynd sæk ir Arn grím ur trú lega til 15. bók ar Mynd breyt inga Ov idi -
us ar þar sem fjall að er bæði um við ur styggð svíns ins, sáln af lakk og
ei líf ar um mynd an ir efn is og forms sem eru í raun und ir stöðu hug -
mynd ir þessa róm verska stór verks.36 Arn grím ur hnykk ir enn frek -
ar á þess ari skoð un sinni og lík ingu þeg ar hann seg ir að Blef ken
hafi í raun ét ið svín ið Peer se þar sem ekk ert sé að finna hjá hon um
sem ekki sé kom ið frá skáld inu þýska. Það mætti meira að segja
kveða svo fast að orði að væri hald í kenn ingu Pýþa góra sarm anna
um sáln aflutn ing, Pyt hag or ic or um Met emp syc hos is, þá væri svín ið
kom ið í Blef ken bæði and lega og lík am lega37. Hald ið er áfram að
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35 Brevis Commentarius, bls. 93v–94r. 
36 Metamorph. XV, 75 o.áfr.
37 Anatome Blefkeniana, bls. 52–53.

Milli mála 8_Milli mála 8  4/28/10  8:18 AM  Page 239



lýsa við bjóði svíns ins með til vís un um í forn ald ar sög una til rétt læt -
ing ar þeim orð um Ov idi us ar að svín ið væri talið hafa verð skuld að
að verða fyrsta fórn ardýrið af því að með trýni sínu hefði það rót að
upp sæð inu og eytt þeirri von sem í því fólst (J).38 En ekki næg ir
Arn grími svíns lík ing in til að sýna fram á hví líkt ómenni Blef ken
er og því verð ur að finna enn fyr ir lit legri skepnu. Og þá verð ur ap -
inn fyr ir val inu. Í eft ir mála bók ar inn ar lýsir Arn grím ur því með
mörg um dæm um úr heimi eg ypskra og klass ískra fræða hvern ig
ap inn hafi ver ið tal inn ein hin auvirði leg asta skepna og rétt læt ir
með því móti af hverju hann lík ir Blef ken við apa vegna rits hans
um Ís land. Til að auka enn frek ar vægi þess ar ar sam lík ing ar vitn ar
hann í fjór ar ljóð línur Ov idi us ar þar sem skáld ið lýsir því hvern ig
Seif ur, fað ir guð anna, breyt ir Ker kop um í apa, ólögu leg ar skepn ur
sem voru í senn ólík ar og lík ar mönn um. Þetta gerði Seif ur af því
að hann hataði svik og mein særi þess ar ar þjóð ar. Gjörð ir Blef kens
rétt lættu með öðr um orð um að hon um væri jafn að til þess ar ar
skepnu (L). Reynd ar lýkur ap alík ing unni ekki þar því að nokkrum
blað síð um síð ar er tré skurð ar mynd af apa með lær dóms húfu á höfði
og dautt af kvæmi sitt í fang inu. Ap inn er auð vit að Blef ken sem
þyk ist vera lær dóms mað ur og af kvæm ið vænt an lega bók hans um
Ís land sem Arn grím ur hef ur deytt með riti sínu.

3) Við höf um nú þeg ar kynnst því ör lít ið að Arn grím ur hef ur átt
það til að nema stað ar við þá þætti í mann legu fari eða líf inu al -
mennt sem hon um þótti mið ur. Hann vill með öðr um orð um ekki
láta þess ar mein semd ir fá að dafna óát al ið og því má segja að í sum -
um verka hans sé á köfl um að finna nokk uð sterk an siða boð skap.
Efni og til gang ur rita hans gefa vissu lega mis mik ið til efni til slíkra
hug leið inga og er ljóst að rit hans eins og Apot ribe er kjör inn vett -
vang ur til að koma slík um skoð un um á fram færi. Það er líka þar
sem til vitn an ir hans í skáld eins og Ov idi us verða mjög sterk ar og
áhrifa mikl ar og því hef ur mér þótt eðli legt að láta þess ar til vitn an -
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38 Þrír samtíðarmenn Arngríms Jónssonar, Jón Guðmundsson (1558–1634) í Hítardal, Guð -
mundur Einarsson (1568–1647) á Staðastað og Magnús Sigfússon (1575–1663) á Hösk ulds -
stöðum, líktu allir Blefken við svín í níðkvæðum sem þeir ortu um hann á latínu og birt voru
í Anatome Blefkeniana, bls. 81–85. Kvæði Jóns Guðmundssonar birtist ekki fyrr en í ann arri
útgáfu ritsins í Hamborg 1613.
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ir ásamt þeim sem er að finna í síð asta verki hans, Spec im en Is land iæ
Hi stor ic um, mynda þriðja flokk inn, þann sem hef ur að geyma til -
vitn an ir sem ein kenn ast af mikl um per sónu leg um til finn ing um.
Segja má að slík per sónu leg reynsla sé að nokkru leyti til stað ar í
lýsingu Arn gríms í Apot ribe á gjald fell ingu vin áttun ar eins og
henni er lýst í til vitn un inni um skækj una sem falbýður sig (O) en
hin per sónu lega hlut deild verð ur að mínu mati öllu sterk ari í þeirri
lýsingu á öf und inni, in vi dia, sem fylg ir í kjöl far ið. Til efn ið er sem
fyrr í Apot ribe róg ur óvild ar manna Arn gríms en hér er orð in viss
stíg andi í um fjöll un inni þar sem höf und ur tel ur þessa fjand menn
sína vera haldna mik illi öf und. Lýsing in sjálf spann ar rúm ar fjór ar
blað síð ur (48–52) og leit ar höf und ur fanga víða í heimi klass ískra
höf unda og húm an ista. Hann vitn ar þannig í þekkt verk, Em ble -
mata, eft ir Ít al ann Andr ea Alci ato (1492–1550) sem var safn tákn -
rænna mynda af hug læg um fyr ir bær um og með fylgj andi hnit mið -
uð um lýsing um í bundnu máli. Verk þetta kom fyrst út ár ið 1531
og varð mjög vin sælt um gjör valla Evr ópu enda var það end ur út -
gef ið fjöl mörg um sinn um. Ein mynda og lýsinga Alci at os er af
kven veru sem á að tákna In vi dia, Öf und. Lýsing hans á greini lega
ræt ur að rekja til velk unnr ar lýsing ar Ov idi us ar á sama fyr ir bæri þó
svo að fyr ir mynd in sé með öðru orða lagi og miklu ítar legri. Til -
vitn un in til Alci at os verð ur því nán ast eins og ein hvers kon ar for -
spil að langri og nokk uð flók inni beinni til vitn un í þessa lýsingu
Ov idi us ar sem Arn grím ur ger ir mik ið úr (P, Q). Um fjöll un Ov idi -
us ar um Öf und er að finna í heild sinni í Mynd breyt ing um hans,
Metam orp hos es II, 768–796, þar sem því er lýst þeg ar gyðj an Aþ ena
er full heift ar í garð Ag lau ros ar, dótt ur Kekrops kon ungs í Aþ enu,
og vill refsa henni með því að fylla hana öf und gagn vart syst ur
henn ar. Í þeim til gangi leit ar hún lið sinn is Öf und ar og bið ur hana
bera eðli sitt, öf und ina, í kon ungs dótt ur ina. Öll þessi saga hef ur
senni lega stað ið Arn grími ljós lega fyr ir hugs kots sjón um þeg ar
hann ákvað að nýta lýsingu Ov idi us ar til að skýra sem best þær
hvat ir sem hann taldi liggja að baki þeim róg burði sem beindist
gegn sér á Ís landi. Til að nálg ast þá mynd og and rúms loft sem Ov -
idi us skap ar með þess um ljóð línum sín um hef ég talið æski legt að
birta hér að fram an all an kafl ann þar sem lýst er heim sókn Aþ enu
til Öf und ar bæði á lat ínu og í ís lenskri þýðingu. Þótt lýsing Ov idi -
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us ar sé áhrifa mik il hef ur Arn grím ur gert sér ljóst að full til vitn un
mundi lík lega missa marks þar sem sam skipti Öf und ar og Min ervu
vegna Ag lau ros ar væru hans mark miði óvið kom andi. Hann hef ur
því ákveð ið að rjúfa þessa kunnu lýsingu Ov idi us ar og skeyta ein -
ung is ákveðn um hlut um henn ar inn í sinn eig in texta svo að hann
yrði eins hnit mið að ur og unnt væri. Fyrri til vitn un in (P. Meta -
morph. II, 768–782, ljóðl. 773–774 sleppt) lýsir ein fald lega út liti,
eðli og van líð an Öf und ar en sú síð ari (Q. Metam orph. II, 789–796)
bein ir frek ar hug an um að því hvern ig hún hag ar sér þeg ar hún
beit ir sér og hvaða af leið ing ar fram ferði henn ar hef ur í för með sér.
Lýsing in á and styggð Öf und ar þjón ar bæði al menn um og per sónu -
leg um til gangi því að þótt hún sé ein og sér hin mesta mein semd
þá kipp ir dótt ur henn ar, Cal umnia, Ál ygi, mjög í kyn ið og því á
lýsing in einnig við um hana eins og ljóst er af orð um Arn gríms í
því sem á eft ir fer. Með því gef ur höf und ur heiti rits síns, Apot ribe
Cal umn iæ, Ál ygi hrak in, alla þá dýpt og merk ingu sem hugs an legt
var. Les end ur ættu varla að vel kjast í vafa um eðli róg ber anna, ca -
lumni at ores.

Aft an við meg in texta þessa rits bæt ir höf und ur við 24 sendi -
bréf um sem merk ir er lend ir lær dóms menn höfðu skrif að hon um á
ár un um 1589–1608 og í áfram haldi af því eru prent að ar 42 per -
sónu leg ar kveðj ur sem vin ir hans og vel gerð ar menn, bæði er lend ir
og inn lend ir, höfðu skrif að í vina bók hans eða al bum am ic or um eins
og slík ar minn ing ar bæk ur eru oft nefnd ar.39 Þessu öllu er vita skuld
bætt við til þess að sýna í hve mikl um met um Arn grím ur var með -
al merkra manna og fornra vina. Þess um kafla fylg ir Arn grím ur úr
hlaði með ávarpi til les and ans þar sem hann fjall ar um vin áttu og
gagn kvæmi henn ar. Rök hugs un hans er sú að hefði hann ekki
reynst þess um mönn um vel mundu þeir ekki sýna hon um svona
mikla hlýju og ást úð. Hann seg ir að það muni ekki snerta sig hið
minnsta ef öf und ar menn sín ir hnýti í sig vegna þessa. Menn sem
hafni því að mik il menni geti haft til að bera slíka mann kosti, hu -
man it as, að þeir sýni þeim sem lægra eru sett ir vin semd, skuli rækta
sjálfs el skuna, phil aut ia, með Narciss usi sem Ov idi us lýsti í þriðju
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39 Jón Þorkelsson Thorkillius (1697–1759) notar orðið philotheca (vinasafn) um þessa minnisbók
Arngríms. Sjá Specimen Islandiæ Non-barbaræ sive Literatæ et Cultioris, Stofnun Árna Magnús -
sonar á Íslandi, GKS 2872 4to, bls. 20.
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40 Marie-Christine Skuncke og Krister Östlund eru færðar þakkir fyrir veitta aðstoð við öflun
myndefnis.

Sqval ida vip er eas mand uc ans fem ina car nes,
Cu iq’ dol ent oc uli, qvæq’ su um cor ed it,

Qvam mac ies & pall or ha bent, spinos aq’ gest at
Tela manu: tal is pingi tur In vi dia.

Sóða leg kona bryð ur snák akjöt. Aug un 
valda henni verk og hún tær ir hjarta sitt. 
Hor og bleikja hrjá hana og í hendi sér held ur
hún á þyrn óttu spjóti: Slík er mynd Öf und ar.

Orð ið em blema (flt. em blem ata) er oft not að um tákn ræna mynd af al mennu fyr ir -
bæri eins og trú, von, hroka eða öf und með skýring um sem iðu lega eru í bundnu
máli. Prent uð söfn slíkra mynda náðu hylli fólks á 16. öld og entust vin sæld ir
bóka af þessu tagi í að minnsta kosti tvær ald ir. Ágætt dæmi um slíka bók er
verk ið Em blem ata Andr eæ Alci ati sem út kom marg sinn is og er mynd in af Öf und,
In vi dia, tek in úr fjórðu út gáfu bók ar inn ar sem birt ist á prenti í Leid en í Hollandi
ár ið 1591. Arn grím ur Jóns son þekkti þetta verk þótt ekki sé vit að hvaða út gáfu
hann hafði í huga þeg ar hann fjall aði um Öf und.40 Ljósmynd: Uppsala Uni -
versity Library.
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bók Mynd breyt inga sinna (R). Með þess ari til vitn un brigslar Arn -
grím ur með öðr um orð um óvild ar mönn um sín um um slíka sín -
girni og við bjóðs leg an hroka, dira su per bia, að þeir séu alls ófær ir
um að gefa nokk uð já kvætt af sér í mann leg um sam skipt um né
skilja að aðr ir geti gert það. 

Aug ljóst til efni fyrstu rita Arn gríms voru lyg ar og rang færsl ur
um Ís land sem birst höfðu í er lend um rit um. Mál ið er þó ef laust
flókn ara eins og Gott skálk Þór Jens son hef ur rétti lega bent á í grein
í bók inni Þjóð erni í þús und ár.41 Þótt Arn grím ur réðist þeg ar í upp -
hafi gegn þess um skrif um af hnit mið aðri festu og hvössu háði þeg -
ar þess þurfti með voru sögu sagn irn ar mjög líf seig ar. Arn grím ur
var hins veg ar ekki mað ur upp gjaf ar og því er það ef til vill tákn -
rænt fyr ir hann og rit höf und ar fer il hans að síð asta rit hans, Spec i men
Is land iæ Hi stor ic um, er enn helg að bar áttu hans fyr ir því að leið rétta
missagn ir um Ís land og koma því á fram færi við lærða les end ur sem
hann tel ur sann ast. Í þessu riti kveð ur þó við ann an tón en þann
sem við kynn umst í þeim rit um þar sem hann gef ur reiði sinni
laus an taum inn. Sá mað ur sem Arn grím ur er hér ósam mála er eng -
inn ann ar en kon ung leg ur sagna rit ari, Jo han Isaks en Pont an us
(1571–1639) sem var mik ils virt ur fræði mað ur. Hann var ætt að ur
frá Hollandi en hafði að nokkru leyti alist upp í Dan mörku og hafði
Krist ján kon ung ur IV. (1577–1648) feng ið hann til að rita nýja
Dan merk ur sögu sem upp fylla átti kröf ur sam tím ans og kom þetta
mikla verk út ár ið 1631. Í þessu riti að hyllt ist Pont an us skoð un
sem Arn grím ur taldi sig hafa jarð að mörg um ár um áð ur. Þetta var
spurn ing in um það hvort Thule sem grísk ur forn ald ar land könn uð -
ur, Pyt he as frá Marseille (um 325 f. Kr.), nefndi svo ætti við Ís land
eða eitt hvert ann að land eða eyju. Pont an us leið ir rök að því að Ís -
land sé Thule og ger ir það með al ann ars til að auka veg Ís lands með
því að tengja sögu þess við forn ald ar menn ingu Grikkja og Róm -
verja sem á þeim tíma gat ver ið keppi kefli í sjálfu sér. Arn grím ur
tel ur á hinn bóg inn að með þessu móti sé ver ið að gera lít ið úr forn -
um ís lensk um heim ild um sem ekki minn ist á þetta og þeim til
varn ar ræðst hann gegn Pont an usi.42 Hann ger ir það hins veg ar af
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41 Gottskálk Jensson, „Söguleysa þjóðlegrar sagnfræði. Íslenskt þjóðerni og evrópsk latínumenn -
ing“, Þjóðerni í þúsund ár, ritstj. Jón Yngvi Jóhannsson, Kolbeinn Óttarsson Proppé og Sverrir
Jakobsson, Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2003, bls. 57–71, hér bls. 62–63. 
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hátt vísi og fullri virð ingu fyr ir and stæð ingi sín um þó svo að eng -
um bland ist hug ur um að Arn grími finn ist fræði manns heiðri sín -
um mis boð ið og að hon um hafi sárn að mjög per sónu lega. Þetta
kem ur með al ann ars greini lega fram í annarri þeirra tveggja til vitn -
ana í Ov idi us sem finna má í Spec im en. Þær eru báð ar í lok akafla
bók ar inn ar á áber andi stað. Sú fyrri (V) vís ar beint til ágrein ings -
efn is rit höf und anna tveggja. Í sam an tekt eða eft ir mála, ep ilogus, rits
síns hvet ur Arn grím ur Pont an us til að end ur skoða orð sín um
Thule með al ann ars á grund velli þeirr ar gagnrýni sem fram komi í
Spec im en. Til að gera það á sem áhrifa mest an hátt og sýna að um
mik ið al vöru mál sé að ræða vitn ar Arn grím ur í orð Ov idi us ar þar
sem hann fjall ar um kunna sögu úr heimi grískra hetju- og goð -
sagna. Hetjan mikla Ak ill es úr Ílí ons kviðu barð ist við kon ung inn
Tel ef us og í þeirri bar áttu hlaut Tel ef us sár sem ekki vildi gróa.
Hann leit aði ráða hjá véf rétt inni í Delfí sem tjáði hon um að sá sem
sár inu hefði vald ið mundi geta lækn að það. Eft ir mál þóf nokk urt
gekkst Ak ill es inn á að lækna mein ið og skóf af spjóti sínu flög ur í
sár ið sem greri. Í hvatn ing ar orð um Arn gríms er Pont an us Ak ill es,
hann sjálf ur Tel ef us og sár ið er sú skoð un Pont anus ar að Ís land sé
Thule. Lækn ing fælist í því að Pont an us drægi skoð un sína aft ur á
prenti. Arn grím ur hefði varla get að tjáð sárs auka sinn af meiri
þunga og ein urð. Þá er hinn aldni höf und ur kom inn að loka orð um
þessa rits síns og til þess að milda eig in orð og forð ast það að særa
hinn virta er lenda sögu rit ara lýkur hann verk inu á lofi um Pont an -
us og verk hans. Stutt ur en veiga mik ill hluti þess lofs er sótt ur í
lok akafla Mynd breyt inga Ov idi us ar. Með því að nýta sér ein ung is
hluta af einni tví hendu sníð ur Arn grím ur orð róm verska skálds ins
að eig in þörf um (Y). Orð Ov idi us ar lýsa stolti hans yf ir því stór -
virki sem hann hafði unn ið með Mynd breyt ing um sín um og þessi
fleygu orð nýtir Arn grím ur til að lýsa ágæti hinn ar miklu Dan -
merk ur sögu sem hvorki reiði Júp ít ers, eld ur, vopn né eyð ing tím -
ans muni geta grand að, qu od nec Iov is ira nec ign is / Nec pot erit ferr um
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42 Karen Skovgaard-Petersen, „Íslandslýsing Brynjólfs biskups, Historica de rebus Islandicis relatio,
í ljósi samtíðar söguritunar, einkum Danmerkursögu Jóhannesar Pontanusar (1631)“, þýð.
Sigurður Pétursson, Brynjólfur biskup – kirkjuhöfðingi, fræðimaður og skáld. Safn ritgerða í tilefni af
400 ára afmæli Brynjólfs Sveinssonar 14. september 2005, ritstj. Jón Pálsson, Sigurður Pétursson
og Torfi H. Tulinius, Reykjavík: Háskólaúgáfan, 2006, bls. 218–226.
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nec ed ax abol ere vetust as. Pont an us hafi reist sér baut astein á við þann
sem Ov idi us hafði öðl ast ei lífa frægð fyr ir og með þessu lofi sýndi
Arn grím ur greini lega að hann vildi ekki veita Pont an usi sár eins og
hann sjálf ur hafði hlot ið og gera lít ið úr virð ingu þessa mikla lær -
dóms manns vegna Thu le deil unn ar.

4. Ov idi us á Ís landi á tím um Arn gríms

Þeg ar lit ið er á þess ar fjöl breyttu og ólíku til vitn an ir í Ov idi us vakn -
ar eðli lega sú spurn ing hversu víð tæka þekk ingu Arn grím ur hafði á
verk um þessa róm verska skálds. Sótti hann þess ar til vitn an ir milli -
liða laust til Ov idi us ar, voru þær komn ar úr til vitn un um ann arra höf -
unda í verk Ov idi us ar eða voru þær úr dæm asöfn um, svo nefnd um
flori leg ia? Óger legt er að svara því ná kvæm lega hvern ig fleyg orð Ov -
idi us ar og ann arra forn ald ar höf unda bár ust Arn grími. Lít ið er vit að
um bóka eign hans eða bóka kost á Hól um þar sem hann dvald ist
lang dvöl um. Hins veg ar má ætla af að stæð um að hann hafi haft hald -
góða kunn áttu í verk um Ov idi us ar sem lík lega var skyldu les ning í
flest um ef ekki öll um lat ínu skól um Dana veld is þar sem ákvæði voru
í kirkj uord ín anzí unni frá 1537 um að les ið skyldi úr Mynd breyt ing un -
um. Arn grím ur hafði sjálf ur numið í Hóla skóla, stund að há skóla nám
í Kaup manna höfn og síð ar starf að á Hól um við kennslu og skóla -
stjórn og því var hann gjör kunn ug ur hefð bund inni mennt un og
kennslu á öll um æðri skóla stig um. En þótt gera megi ráð fyr ir góðri
kunn áttu Arn gríms á þessu sviði eru marg ir óviss uþætt ir þeg ar fjall -
að er um ástand mennta- og skóla mála á Ís landi á fyrri öld um. Þótt
Ov idi us skjóti upp koll in um óvænt hjá öðr um ís lensk um rit höf und -
um þessa tíma eins og til dæm is í Gand reið Jóns Daða son ar
(1606–1676) prests í Arn ar bæli seg ir það lít ið um al menna út -
breiðslu verka þessa róm verska skálds.43 Óvíst er hvort öll verk hans
hafi ver ið til á Ís landi á tím um Arn gríms þótt vit að sé að í bóka safni
Brynj ólfs Sveins son ar bisk ups (1605–1675) í Skál holti hafi ár ið 1674
ver ið að finna Ov i dii op era (verk Ov idi us ar) í tveim bind um í oc ta vo-
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43 Jón Daðason, „Gandreið“, Lbs 892 4to, 371–372. Fasti II, 683–684: „Gentibus est aliis tellus
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stærð og Ov idii op era í þrem bind um í du odec im o- eða dec imo sex to-
stærð. Þar að auki var í bóka safn inu verk ið Loci comm un es si ve flori le -
gium rer um et mat er iar um sel ec tar um eft ir Jos eph Lang ius (1570–1615)
sem líta mætti á sem spak mæli eða safn val ins efn is. Það verk kom
fyrst út í Strass borg ár ið 1598 og var mik ið not að. Það er því ljóst að
ís lensk ir lær dóms menn hafa haft kynni af þess hátt ar dæm asöfn um
sem trú lega hafa auð veld að þeim að vitna í þekkta höf unda. Mögu -
leik ar Arn gríms til að nálg ast orð Ov idi us ar kunna því að hafa ver ið
þó nokkr ir og að lík ind um er eðli legt að líta svo á að kynni hans af
skáld inu hafi byggst á öll um þess um þátt um. Menn geta einnig velt
því fyr ir sér hversu nán asta um hverfi hans og sam tíð kunni að hafa
hvatt hann til þess að leita svo mjög í verk Ov idi us ar. Þótt aldrei fá -
ist tæm andi svör við því frek ar en mörgu öðru má þó minn ast á
nokkra sam ferða menn hans sem beittu Ov idi usi með ýmsu móti til
að tjá hugs an ir sín ar og til finn ing ar. 

Guð brand ur Þor láks son bisk up á Hól um vitn ar til að mynda
beint í Ov idi us í bréfi til Pouls Mad sen (1527–1590) Sjá lands bisk -
ups ár ið 1574.44 Sá hinn sami Poul Mad sen ger ir einnig svo í bréfi
til Arn gríms ár ið 1590 en þar vitn ar hann í orð Ov idi us ar, est qu æ -
dam flere vol up tas; / ex plet ur lac rim is eg er it urque dol or (í gráti felst
ákveð inn un að ur, með gráti nær sárs auk inn fyll ingu og brýst út) til
að hugga Arn grím sem greini lega hef ur orð ið fyr ir mik illi sorg og
sagt hon um frá því í bréfi.45 Hinn aldni bisk up sýnir ung um vini
sín um mikla hlýju og kann ekki betra ráð til að tjá hon um sam úð
sína og sefa sorg hans en að minn ast orða Ov idi us ar sem hann bein -
ir til eig in konu sinn ar í Róm úr út legð inni við Svarta haf. Meira en
hálfri öld síð ar leit ar ung ur sam ferða mað ur Arn gríms, Guð mund -
ur Andr és son (um 1615–1654), mjög í smiðju Ov idi us ar. Hann
sæk ir inn blást ur úr fjórðu og fimmtu bók Mynd breyt ing anna í rím -
ur sem hann kall ar Per sí us rím ur en segja má að þær séu fyrsta bók -
mennta verk á ís lensku sem í heild sinni megi rekja til Ov idi us ar.46
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44 Ex Ponto I, 2 121. Guðbrandur Þorláksson, Bréfabók Guðbrands byskups Þorlákssonar, Reykjavík:
Hið íslenska bókmenntafélag, 1919–1942, bls. 81; Sigurður Pétursson, „Á slóð húmanista á
Íslandi“, Ritið 1/2007, bls. 143–158, hér bls. 155.

45 Tristia IV, 3, 37–38. Arngrimi Jonae Opera Latine Conscripta III, 1952, bls. 90.
46 Guðmundur Andrésson, Persíus rímur, Jakob Benediktsson bjó til prentunar, Reykjavík:

Rímnafélagið, 1949.
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Einna kunn ast ur er þó Guð mund ur fyr ir ádeilu rit sitt Discur sus
Opp os itiv us (Deilu rit) sem olli því að hann var hand tek inn og flutt -
ur til Hafn ar. Þar var hann að vísu náð að ur af kon ungi en með því
skil yrði að hann sneri aldrei aft ur til ætt jarð ar inn ar. Í þessu riti
hans sem er sam ið á ís lensku eru tvær hnit mið að ar og hvas syrt ar
til vitn an ir á lat ínu í verk Ov idi us ar.47 Arn grím ur hafði sýnt riti
Guð mund ar áhuga og meira að segja lát ið hon um í té papp ír til
þess ar ar rit smíð ar. Að verk inu loknu, vor ið 1648, sendi Guð mund ur
Arn grími rit ið og bað hann um álit hans í bréfi á lat ínu sem fylgdi
send ing unni. Í því vitn ar hann á tveim stöð um í Ov idi us.48 Í fyrri
til vitn un inni ber Guð mund ur í raun sjálf an sig sam an við Ov idi us
þeg ar hann hef ur eft ir hon um orð in in gen io per ii Naso poeta meo (úti
er um mig, skáld ið Ov idi us Naso, vegna gáfna minna) um leið og
hann læt ur þá ósk í ljósi að þetta megi ekki verða að áhrín sorð um.
Guð mund ur gerði sér með öðr um orð um grein fyr ir því að hann
hafði lagt út á hættu lega braut og harms aga Ov idi us ar hef ur án efa
ver ið hon um of ar lega í huga þeg ar hann valdi þessi orð. Að ör lög
hans og skálds ins róm verska yrðu svo svip uð hafði hann þó lík lega
ekki órað fyr ir. Að því varð Arn grím ur ekki vitni og ekki er held -
ur vit að um við brögð hans við bréf inu enda lést hann nokkrum vik -
um síð ar. Sam skipti Guð mund ar og Arn gríms vegna þessa máls eru
á marg an hátt mjög at hygl is verð. Í gagnrýni sinni á Stóra dóm í rit -
inu Discur sus Opp os itiv us finn ur Guð mund ur til skyld leika við upp -
reisn ar skáld ið Ov idi us og nýtur stuðn ings hins aldna kirkju höfð -
ingja Arn gríms lærða við þessi rit störf sín. Þótt Arn grím ur teld ist
tví mæla laust til for rétt inda stétt ar Ís lands hafði hann bæði þor og
vilja til að sinna þessu máli sem hlaut að vekja tor tryggni með
vald  höf um ef til spyrð ist. Hvat inn var ef til vill rétt læt is kennd
hans og sú póli tíska gagnrýni sem hann hafði með al ann ars kynnst
við lest ur verka Ov idi us ar. Bréf Guð mund ar hef ur lík lega ver ið eitt
síð asta lat ínu bréf ið sem Arn grími barst á langri ævi og segja má
því að Ov idi us og verk hans hafi fylgt hon um allt til æv iloka.

ARN GRÍM UR OG OV IDI US

248

47 Metamorph. I, 144–145 og Ars amandi I, 655–656; Guðmundur Andrésson, Deilurit, Jakob
Benediktsson bjó til prentunar, Kaupmannahöfn: Hið íslenzka fræðafélag, 1948, bls. 29 og 50.

48 Tristia III, 3, 74 og Ars Amandi III, 3–4. Guðmundur Andrésson, Deilurit, bls. 55.
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5. Nið ur lag

Það er vissu lega álita mál hvern ig meta beri þátt Ov idi us ar í rit -
störf um Arn gríms lærða. Verk Ov idi us ar eru mörg og marg vís leg
og því er ekki nema eðli legt að áhrifa þeirra gæti með ýmsu móti í
verk um Arn gríms. Ekki síst skal hafa í huga að veru leg ur hluti þess
sem Arn grím ur samdi á löng um rit höf und ar ferli sín um voru deilu -
rit og ein mitt á þeim vett vangi var Ov idi us kjör in upp spretta og
jafn vel fyr ir mynd. Hann hafði sýnt kjark til þess að fara eig in leið -
ir sem oft og tíð um stríddu gegn stefnu vald hafa. Hann kunni vel
að koma marg þættri og dul inni gagnrýni sinni til skila í fág uð um
og hnyttn um kveð skap sín um, svo vel að vald haf ar í Róm ákváðu
að fjar lægja hann. Slík ur kveð skap ur hef ur æt íð áhrif á menn sem
velta fyr ir sér til verunni og svo var einnig á 17. öld. Orð Ov idi us -
ar hlutu að finna hljóm grunn með al skóla pilta og lær dóms manna á
mennta setr um Ís lands, í Skál holti og á Hól um, sem Arn grím ur var
ná tengd ur mik inn hluta ævi sinn ar. Þótt margt megi trú lega flokka
sem get gát ur í túlk un þessa kveð skap ar þá er það stað reynd að Ov -
idi us var dygg ur föru naut ur Arn gríms í meira en hálfa öld. Arn -
grím ur var að eins tutt ugu og tveggja ára þeg ar Povl Mad sen bisk -
up í Kaup manna höfn not aði orð skálds ins róm verska til að hugga
hann og hvetja á erf iðri stundu ár ið 1590. Í elli sinni beitti hann
sjálf ur Ov idi usi til að hvetja hinn virta sagna rit ara Pont an us til að
verða við ósk sinni og játa að Thule væri ekki Ís land. Á þeim fimm
ára tug um sem skilja þessa at burði að vitn aði Arn grím ur oft og á
mis mun andi hátt í verk Ov idi us ar til að ljá orð um sín um og til -
finn ing um auk inn þunga og með sam an burði má sjá að Ov idi us er
sá sem oft ast er nefnd ur forn róm verskra höf unda, oft ar en Cic ero og
Verg il ius sem koma hon um næst ir.49 Ná vist hans í um hverfi Arn -
gríms svo og sú mikla at hygli sem hon um, verk um hans og ör lög -
um, var sýnd er lend is á þess um tíma fær ir okk ur hvað best heim
sann inn um það hve mik ill sam hljóm ur var með því sem húm an -
ist inn Arn grím ur Jóns son hugs aði og rit aði og því sem lærð ir sam -
tíð ar menn hans skópu víða um Evr ópu.
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49 Arngrímur vitnar um 20 sinnum í Cicero og 11 sinnum í Vergilius.
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ABSTRACT

Arngrímur and Ovidius

In western literature quotations and references to famous authors
have for more than two millenia played an important part in estab-
lishing literary works as belonging to a certain tradition. Innu -
merable examples are to be found in Greek and Latin literature
extending from the last centuries before Christ to the abundant
humanistic use of classical models. Arngrímur Jónsson (1568–
1648), the most prolific humanist writer of Iceland, is no excep-
tion. His works are richly imbued with reminiscences of classical
Latin literature in full agreement with the taste of his times. One
of the most prominent authors referred to by Arngrímur is the
Roman poet Ovid whose inspiration was widely felt both in art and
literature in the sixteenth and seventeenth centuries. In the article
on Arngrímur and Ovid an attempt is made to describe Arn -
grímur’s use of the works of Ovid from several points of view,
reaching the conclusion that a learned man like Arngímur Jónsson,
though living in a remote country like Iceland, composed his lite -
rary works in full accordance with the customs and taste of the
learned class of western civilization in general.
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