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Slide 1

ÓG1 um 500 fKr. Maðurinn telur einn hlut vera réttan og annan rangan, 
fyrir guðinum  er allt fagurt gott og réttlátt.

Guðinn er dagur og nótt, vetur og sumar, stríð og friður, 
hungur og saðning, 
og hann breytist eins og eldurinn 
þegar hann blandast ilmandi reykefnum og samsamar sig ilmi þeirra
Ólafur Gíslason; 25.6.2020

ÓG2 Heraklítos
Ólafur Gíslason; 25.6.2020



Villa launhelganna 
í Pompei

Innvígsla í launhelgar 
Díonýsusar,
ástarinnar

og hjónabandsins

1.öld e.Kr.



Salur 
Launhelga 
Díonýsusar 

í Pompei

Veggmálverk 
frá 1. öld e.Kr.

Einstök 
heimild 

um dýrkun 
Dínýsusar



Áhorfandinn

talin vera móðir þeirra 
sem hér gangast undir innvígslu 

í launhelgar Díonýsusar

t.h þegargengið erinn í salinn



Villa dei misteri, Pompei

Hús launhelga Dionysosar

1. öld f.Kr.

Yfirlitsmynd, lesin frá vinstri til hægri



Prúðbúin stúlka 
gengur í salinn

_

Texti lesinn af 
sveinbarni undir 

leiðsögn konu með 
skjal í hendi 

–
Kona ber fram 

sætindi (?)



Kona undirbýr
innihald „liknon“-

körfunnar með 
yfirbreiðslu, en karfan 

tilheyrir díonýskri 
vígsluathöfn og

„brúðurin“ þreifir á 
innihaldi hennar.

Önnur kona hellir vökva 
úr vasa,

Silenus (?) leikur á 
hörpu

(hljóðfæri Apollons)



Sílenus (?) lekur á hörpu og 
kennir ungum dreng með 

oddmjó eyru satírsins 
að leika á flautu Pans 

og annar gefur geitinni (dýri 
Díonýsusar) mjólkurpela

Kona dansar og boðar þann 
atburð sem koma skal.

Hún gefur hættumerki með 
vinstri hendi

og veifar sjali sínu.
Hún horfir á brúðina krjúpa 

undir svipuhöggum á 
gagnstæðum vegg.

Hér er hætta á ferðum!

Geitin er einkennisdýr 
Díonýsusar



Persónur horfast í augu yfir rými salarins



Silenus sýnir vígsludreng 
spegilmynd sína

Hann virðist horfa til konunnar 
sem gengur í salinn

aðstoðarpiltur Silenusar bregður 
upp grímu hans úr felum

Innvígslan felst m.a. í að sjá 
sjálfan sig sem Silenus

eða í spegilmynd hins díonýsiska



Sveinninn 
uppgötvar 
sjálfan sig 

í mynd Sílenusar

Andlitsgríma
Sílenusar



Díonýsus hvílir í faðmi konu sem hefur hann í kjöltu sér eins og barn. 
Þessi kona gæti verið Semele móðir Díonýsusar, eða e.t.v. hin mikla Móðurgyðja, frekar en Aríaðna, sem var undirgefin Díonýsusi.
Þessi kona sem sést aðeins að hluta, virðist stýra athöfninni úr hásæti. Dionysos sýnir nakinn vinstri fót, sandalinn liggur á gólfinu.

Stúlka þreifir á falinni reðurmynd Dionysosar í körfunni sem kallast „liknon“.
Dökkvængjuð gyðja reiðir svipu til höggs



Dionysos fylgist 
sallarólegur með 

vígsluathöfninni í faðmi 
Móðurgyðjunnar (?) sem 

situr í hásætinu.
Hann virðist horfa til 

hennar. 

Stöngin með 
vínberjaklasanum er 
einkennisstafur hans.

Hægri sandalinn liggur 
framan við hásætið.

(Sá siður þekktist í Grikklandi að 
hermenn mættu til leiks 

með annan fótinn berann 
til að hræða óvininn.)



Vígslan felst m.a. Í 
afhjúpun og 

snertingu reðursins 
í „liknon“-körfunni, 

sem er eitt af 
einkennum 
Díonýsusar. 

Vængjuð hirðmeyja 
reiðir svipu til 

höggs og horfir til 
krjúpandi stúlku á 

næstu mynd



Afhjúpun fallusar í „liknon“ 
körfunni í vígsluathöfn.

Rómversk leirmynd að grískri 
fyrirmynd.
(Louvre-safnið)

Liknon karfan sést víða í myndum 
tengdum Díonýsusi.

Auk reðurmyndar hafði hún líka að 
geyma þríhyrnda mynd af kvensköpum 

samkvæmt Kerenyyi

Satír með reistan lim til vinstri, vængjuð 
dís snýr sér undan til hægri og sýnir 

vanþóknun.

(sbr. Karl Kerényi: Dionisio, Adelphi edizioni 1992, 
bls 255 og mynd nr. 72)



Díonýsisk vígsluathöfn:

Satír ber fram „liknon“-
körfu með ávöxtum og 
fallusi, bakkynjur leiða 

hinn innvígða að 
körfunni

Leirmynd frá S-Ítalíu,
2. öld e.Kr.



Liknon-karfa með reðurmynd o.fl.
Undir er hlébarði Díonísusar.

Veggmynd frá Pompei



Á eftir liknon körfunni kemur svipuhögg brúðatinnar



Hin innvígða krýpur 
í fangi hirðmeyjar 

Díonýsusar
-bíður 

svipuhöggsins

Nakin bakkynja 
dansar með 
málmgjöll.

Önnur heldur á staf 
Díonýsusar



Vængjuð hofgyðja með svipuna og hin innvígða 
sem bíður svipuhöggs í fangi stöllu sinnar



Brúður býr 
sig undir 
vígslu í 

launhelgar 
Dionysosar

gengt 
inngangi í 

salinn.

Eros
heldur á 

speglinum

Annar Eros
horfir á.



Hringnum lokað:

Kona sem er áhorfandi 
athafnarinnar og virðist vera 

húsfreyjan á heimilinu.

(Hún er t.h. þegar gengið er inn í salinn)



Stafræn endurgerð salarins úr gagnstæðum áttum



Fallusinn var eitt af einkennismerkjum Díonýsusar 
og gjarnan borinn í leiksýningum sem merki lífs, nautnar og frjósemi.

Einnig borinn af konum sbr. Leikkonuna í miðju: Leirmunir frá 4. öld f.Kr.



Stoebadeion, helgistaður Díonýsusar 
á eyjunni Delos í Grikklandi, um 300 f.Kr.

Reðurmyndirnar eru tákn Díonýsusar og afmarka helgidóm hans
Delos var sögð fæðingarstaður Apollons og einkum helguð honum.



Sigurreið 
Díonýsusar

Sarcophagus

Árstíðirnar 4 
og ávextir 

náttúrunnar, 
hið tamda 

villidýr,
karfan með 
snáknum

(reðurtákn),
geitin,
Pan og

tónlistin.

Dionysos sem 
karl-kona ríður 
tömdu villidýri
Líkkistan sem 
hvílustaður hins 
látna undir merki 

frjósemi og 
endurnýjunar 

lífsins

Metropolitan 
Museum of Arts

260-270 e.Kr.



Rómverskur sarkofag (líkkista úr marmara), Puskin-safnið 3. öld e.Kr.
Framhlið

Satírar, gríma Pans, Sílenusar og Díonýsusar (ofan á snáks-körfunni?), vínkanna, Herkúles ofurölfi, villidýr,
Dionysos í kvegervi fyrir miðju færir sitjandi Aríöðnu vínkrús en er henni fráhverfur



Rómverskur sarkofag, Púskin safnið, 3. öld e.Kr.
bakhlið

Villidýr, Pan, Gríma Silenusar og Pan-flauta, vínkanna, snákskarfa Dionysosar, Andlitslaus (ófullgerð) liggjandi Aríaðna
Ófullgert andlit Aríöðnu bíður eftir andliti þeirrar konu sem kistan er ætluð sem líkkista.



Sigurreið Bakkusar, rómv. steinkista frá um 200 e.Kr.
(Takið eftir liknon-körfunni á höfði bakkynju efst fyrir miðju, grímu Díonýsusar undir ljóninu og á vagninum 

(önnur gríma ofan á fílnum) og körfunni með snáknum undir Pan og einnig á bekknum efst t.h. Snákurinn sem reðurtákn)
Allir hlutir í myndinni eiga sína merkingu



Díonýsus finnur Aríöðnu, rómv. 3. öld eKr., Louvre
(Takið eftir að andlit vantar á Aríöðnu og manninn á borðanum efst. 

Það eiga að vera andlit hinnar gröfnu og eiginmanns, en kistan virðist ekki hafa komist í notkun.)



Steinkista Aríöðnu og Þeseifs, Róm 3. öld eKr.
Aríaðna og Þeseifur við inngang Völundarhússins í Knossos t.v., Þeseifur drepur Minotárinn (fyrir miðju), Þeseifur yfirgefur 

Aríöðnu á Naxos (t.h.)
Erótar á þeysireið með villidýrum á kistulokinu. Erótar með blómsveiginn á neðri hluta eru sigurmerki



Höll Minosar í Knossos byggð 1500-1000 f.Kr.
Knossos er fyrsta borgarmenningin í Evrópu

Giorgio Colli rekur dýrkun Díonýsusar aftur til 
krítverskrar menningar.



Á tímum Mínosar konungs á Krít (um 1500-1200 f.Kr.) 
segir goðsagan að Aþeningar hafi gert samkomulag við hann 

um að færa honum árlega 
7 hreinar meyjar og 7 sveina til fórnarathafna 
gegn loforði um að hann réðist ekki á Aþenu.

Mannfórnirnar fóru í að fæða Mínotárinn 
sem var sonur Pasife drottningar 

og Mínos lét koma fyrir í Völundarhúsinu



Giorgio Colli um snilli Dedalusar og merkingu Minotársins

Dedalus smíðaði trékúna fyrir Pasife, 
eiginkonu Mínosar konungs á Krít,

þetta hjálpartæki ástalífsins 
sem gerði henni kleift 

að fullnægja girnd sinni með samræði
gagnvart hinu heilaga nauti

sem var gjöf Poseidons til Krítar. 
(Nautið var ein af myndgervingum Díonýsusar)



Dedalus var þúsundfjalasmiður fornaldar 
og ímynd listamannsins

Hér leiðir hann Pasife, 
drottningu Krítar, inn í opna trékúna 

sem hann hafði smíðað fyrir hana 
svo hún gæti átt mök með nautinu.

Ávöxturinn var Mínotárinn

Veggmálverk frá Pompei
1. öld e.Kr.



Elstu myndir Minotársins frá Grikklandi og Róm 600-500 f.Kr.
Hann var afkvæmi Pasifu drottningar og hins heilaga nauts.

Giorgio Colli telur Mínotárinn tilheyra mynd og veröld Díonýsusar



Giorgio Colli um snilli Dedalusar og merkingu Minotársins

Dedalus gerði einnig ullarhnykillinn
sem gerði Aríöðnu kleift 

að leiða Þeseif
til baka út úr Völundarhúsinu 

eftir að hann hafði banað Minotárnum.

Nokkuð sem sameinar í einni athöfn ofbeldi og snilli. 



T.v.: Aríaðna færir Þeseifi leiðarþráðinn við anddyri völundarhússins 
(hluti af grafþró Aríöðnu og Þeseifs)

T.h.: Pallas Aþena tekur á móti Þeseifi og dauðum Minotár völundarhússins
(Þeseifur tilheyrir hirð Apollons og viskugyðjunnar Pallas Aþenu. Dráp Mínotársins er sigur Apollons á hinu díonýsíska)



Giorgio Colli um snilli Dedalusar og merkingu Minotársins

Að lokum má svo nefna stærsta snilldarverk Dedalusar, 
sjálft Völundarhúsið í Knossos. 

Ávöxtur ástarleiks Pasife og nautsins helga var Mínotárinn, 
mannskepnan með nautshöfuðið sem lokuð var inni í Völundarhúsinu. 

Sú tilgáta er þegar þekkt, að á bak við mynd Mínotársins 
leynist Díonýsus



Silfurpeningur frá Knossos, 
um 400 f.Kr.

-
Nautið á gröf Díonýsusar frá 

Kollytos í Kerameikos-
grafreitnum í Aþenu



Giorgio Colli um Völundarhús Dedalusar í Knossos
Völundarhúsið birtist okkur í senn sem verk listamanns og hugvitsmanns, 

verk vitiborins manns með apollonskar gáfur en í þjónustu Díonýsusar, 
þess sem sameinaði guðinn og dýrið.

Mínos konungur er vitsmunaleg hægri hönd þessa dýrslega guðs.

Geometrískt form Völundarhússins með sínum óleysanlegu flækjum 
er kenjótt og öfugsnúin vitsmunaleg uppfinning 

sem vísar til glötunar, lífshættunnar er vofi yfir manninum 
ef hann tekur þá áhættu að mæta þessum dýrslega Guði. 

Díonýsus lætur smíða gildru fyrir manninn þar sem hann glatar sjálfum sér 
einmitt þegar hann telur sig renna til atlögu við guðinn. 



Goðsagan um Aríöðnu, 
Þeseif og Völundarhúsið, 

málverk frá  
Demantahöllinni í Ferrara 

1510-15

(Völundarhúsið í kirkjugólfum miðalda 
(Chartres) merkir vandrataða leið 

pílagrímsins til guðdómsins)

Óþekktur höfundur



Túlkun Colli á goðsögninni um Völundarhúsið

Sem frumlæg mynd og fyrirbæri getur Völundarhúsið 
ekki staðið fyrir annað en „logos“, rökhugsunina. 

Hvað annað getur það verið sem maðurinn smíðar sér 
til þess síðan að tína sér í og tortímast, 

hvað annað en rökhugsunin? 

Guðinn hefur látið smíða Völundarhúsið til þess að knésetja manninn, 
draga hann niður í dýrseðli sitt. 



Hið díonýsíska drama í grískum harmleik, 5. öld f.Kr.



Giorgio Colli um Þeseif og Minotárinn

Í Völundarhúsinu sjáum við vægðarlausan 
Díonýsus, 

án nokkurs vinarþels í garð mannsins, 
það er að segja án þeirra megineinkenna 

sem hann síðar fékk 
sem guðinn er frelsar og endurleysir.

Mynd frá safninu í Herakleion

Nautið með gullhornin, um 1500 f.Kr.
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA



Colli:  Ímynd Díonýsusar og Þeseifs

Frelsarahlutverkið er í þessu tilfelli (Völundarhússins) hjá Þeseifi, 
sem hefur ekkert með hið díonýsiska að gera. 

Hann er sá sem færir manninum hetjulífið, 
sá sem stendur með einstaklingnum gegn náttúrunni, 

með samkeppninni gegn hinum blindu hvötum, 
hinn glæsilegi sigur á blindri reiði hins dýrslega guðs. 

Það er Apollon sem stendur að baki Þeseifi
og hér er ör hans með þversagnarfullum hætti orðin velviljuð manninum. 



Pallas Aþena,
gyðja viskunnar,

tekur á móti Þeseifi 
með Minotárinn

Aþena er með 
einkennismerki sitt,

grímu Medúsu,
á bringunni.



Giorgio Colli um átök guðanna
Sigurgleði mannsins varir þó stutt, 

því guðirnir bregða þóttafullir fæti fyrir allar vonir mannsins 
um stöðuga framvindu, 

einnig í seinni hluta goðsögunnar 
þar sem Þeseifur fær sig fljótt fullsaddann af Aríöðnu 

með óvæntum viðskilnaði á eynni Naxos. 

Á Naxos er það hinn dýrslegi guð sem fer með sigur af hólmi. 



Þeseifur
yfirgefur 

Aríöðnu á 
Naxos.

Pallas Aþena styður 
hann en Eros vakir 

yfir sofandi Aríöðnu.



Aríaðna sefur 
yfirgefin á 

eyjunni Naxos

í dái milli hins liðna 
(þeseifs) og þess 
sem koma skal 
(Dionysosar)

Rómversk eftirmynd 
frá 2. öld eKr. Grísk 
frummynd frá um 

300 f.Kr.
Eitt af meistaraverkum 

fornaldar í höggmyndalist



Díonýsus kemur til Naxos 
úr Indlandsreisu sinni 

og sér Aríöðnu.

Pan flettir af henni lakinu, 
og ekki að sökum að spyrja

Veggmálverk frá Pompei



Aríaðna krýnir Díonýsus; Aríaðna faðmar Díonýsus, um 400 f.Kr.
Aríaðna var eina ástkona Díonýsusar og sameining þeirra er eins og hin frumlæga fyrirmynd allra brúðkaupa



„Apotheosis“ 
Aríöðnu

Sameining Aríöðnu og Díonýsusar kostar 
hana lífið, en hún öðlast um leið eilíft líf 
guðanna sem stjörnumerki á himnum

Þessi himnaför Aríöðnu 
á sér hliðstæðu í himnaför 

Maríu guðsmóður



Hvernig tengjast brúðarvígslan í Pompei og sameining Díonýsusar og Aríöðnu?



Eros leiðir brúði inn í „ríki 
dauðans“ samkvæmt skilningi 

Karls Kerényi, 
en það er um leið ríki 

hjónabandsins
og þess „framhaldslífs“ sem 

vígsluathöfn Díonýsusar  veitir 
aðgang að.

(Brúðurin er enn með tambúrínu 
í fanginu eftir vígsludansinn

eins og lýst var í Villa dei misteri.) 

Höndin segir: 
„hingað og ekki lengra“
en heldur samt áfram.

[Úr stórvirki Karls Kerényi: Díonýsus, frumgerð 
hins ódrepandi lífs“ frá 1976]



Það er sama höndin og segir 
„hingað og ekki lengra“

í Villa dei misteri



Tizian:

Dionysos kemur 
til Naxos

1520-23

Tizian virðist skynja 
hættuástand og 

ofbeldisfullan 
„dauða“.

(takið eftir hægri 
hönd Aríöðnu)



Guido Reni:

Hvert viltu leiða mig?
Hver ert þú?

Bakkus og Aríaðna á Naxos

um 1610



Annibale Caracci: Sigurreið Dionysosar og Ariöðnu, veggmálverk í Farnese höllinni í Róm, 1600. Hjónabandið vegsamað sem sigureið



Hans Makart: Sigur Aríöðnu 1873 (leiktjöld fyrir Vínaróperuna)
„Dekadens“ í myndlist aldamótanna 1900.



Grafþró rómverskrar konu með brúðkaupi Dionysosar og Aríöðnu um 300 e.Kr
Díonýsos frelsar hina sofandi Aríöðnu. Umhugsunarefni um samskipti kynjanna



Spegilmynd Narkissusar og Dionysusar

Eros og virkni sjónskynsins



Spegilmynd Erosar
Þegar við horfum í augu þess 

sem er andspænis okkur 
sjáum við spegilmynd okkar í 
ljósopi (kóre á grísku) hins, 
eins og horft væri í spegil.  

Sá sem horfir í ljósopið sér 
eigin mynd (eidolon)... 

Þannig að þegar eitt auga sér 
annað auga, 

þegar það horfir í besta hluta 
augans, þann sem sér, 
þá sér það sjálft sig.

Platon: Alcibiades, 132e-133a

Amor og Psyke, rómvers höggmynd frá 1.öld e.Kr.



Sókrates um efnafræði ástarinnar
(kafli úr Fædros eftir Platon 255 b-d)

En nú þegar hinn elskaði hefur tekið ástmanninn í sátt 
og þegið að eiga samræður og samneyti við hann 

verður hann agndofa af góðvildinni sem hann nýtur í nánum kynnum þeirra….

…Er þessu heldur fram 
og ástmaðurinn færir sig nær og snertir hinn elskaða 

við líkamsrækt eða aðra samveru, 
þá hellist yfir ástmanninn flaumur úr uppsprettunni 

sem Seifur kallar losta þegar hann girnist Ganýmedes. 



William Hilton Ra:
Rán Ganýmedesar

1813

(Seifur breytti sér í arnarlíki til 
að ræna Ganymedesi

sem hann varð ástfanginn af.
Dæmisaga um grískar 

sveinaástir)



Sókrates um efnafræði ástarinnar og sjónarinnar
(kafli úr Fædros eftir Platon 255 b-d)

Sumt rennur inn í hann (ástmanninn/Ganimedes), 
annað flæðir út fyrir, þar sem hann er þegar barmafullur. 

Og líkt og einhver vindhviða eða bergmál enduróma 
frá sléttum og hörðum fleti 

og koma aftur til upphafs síns, 
eins flæðir straumur fegurðarinnar inn í hinn fagra svein 

gegnum augun, 
hinn náttúrlega farveg inn í sálina, og örvar hann. 

Flæðið vökvar fjaðurræturnar, 
hleypir vexti í fjaðrirnar og fyllir sál hins elskaða af ást. 



Betel Thorvaldssen:

Seifur og Ganýmedes

1817

(Sveinaástir. Sjálfur var Thorvaldsen aldrei 
við kvenmann kenndur)



Sókrates um efnafræði og veirusmit ástarinnar
(frh. Á kafla úr Fædrosi eftir Platon 255 b-d)

Svo að nú elskar hann, en veit ekki hvern, 
og hann veit ekki hvað hefur komið yfir hann 

né kann að skýra það: 

Eins og maður sem fengið hefur augnsýkingu af öðrum 
getur hann ekki gert grein fyrir smitinu.

En í ástmanninum sér hann sjálfan sig eins og í spegli 
án þess að gera sér grein fyrir því 

og í návist hans ferst piltinum líkt og honum: 
Sálarkvölum hans linnir.



Eros, sjónskynið, áhorfið og spegilmyndin (tvöföld)
Caravaggio: Narkissus, um 1600



Jean-Pierre Vernant um spegil Narkissusar
Spegillinn sem Narkissus skoðar sjálfan sig í

eins og hann væri annar, 
og án þess að þekkja sjálfan sig í byrjun, 

spegillinn sem hann reynir að höndla sjálfan sig í, 
leiðir í ljós erótíska hneigð í okkur sjálfum, 

sem miðar að því að sameinast sjálfum okkur, 
að endurheimta heildarmynd okkar, 
nokkuð sem við getum einungis gert 

með því að taka hliðarspor, eða fara hjáleið:

Að elska merkir að reyna að endurheimta sjálfan sig 
í gegnum annan

(Úr fyrirlestrinum 1,2,3,Eros frá 1986, birt í "Before sexuality")



Francoise Frontisi-Ducroux um örlög Narkissusar
(úr bókinni „Dans l‘œil du miror“, París 1997)

Hjá Óvíð stafar ógæfa Narkissusar af því 
að hann verður fórnarlamb eigin fegurðar, 

rétt eins og aðrir sem hafa borið hann augum. 

Einmitt vegna þess að málið snýst um hann sjálfan. 

Getum við þá sagt um „narkissisma“ að hann felist í ofmati á sjálfum sér?

Ef ljóðinu (Óvíðs) er fylgt bókstaflega þá elskar Narkissus ekki sjálfan sig, 
því það er einmitt við uppgötvun á eigin skynvillu 

sem örvæntingin hellist yfir hann, 
sú staðreynd að hann sá annan í sjálfum sér. 

Hann deyr af óhamingju fyrir þá sök að vera ekki annar en hann sjálfur.



Narkissus

Veggmálverk frá 
Pompei,

1. öld e.Kr.



Frásögn Óvíds af endalokum Narkissusar

Uppgötvun Narkissusar í frásögn Óvíðs (1. öld e.Kr.): 

„Hver sem þú ert, komdu fram! 
Hví ginnir þú mig svo, kynjastrákur? 

Hvert ferðu þegar ég teygi mig eftir þér? 

Það getur ekki verið útliti mínu eða aldri að kenna 
að þú fælist mig, 

margar dísir hafa unnað mér hugástum ….

(Úr „Ummyndunum“ Óvíds í þýðingu Kristjáns Árnasonar, Mál og menning 2009)



John William Waterhouse: Narkissus og Ekkó, 1902



Frásögn Óvíds af endalokum Narkissusar

„…Þú ert þá enginn annar en ég sjálfur! 
Ég sé það, ég get ekki villst á mynd míns eigin sjálfs. 

Ég brenn af ást til mín, ég kveiki logann og loga sjálfur.

Hvað get ég gert? 
Á ég að láta annan biðja mig eða biðja sjálfur? 

Og um hvað á ég þá að biðja? 
Ég girnist það sem er hluti af mér sjálfum, 

ofgnótt mín gerir mig að þurfamanni“. 

(Úr „Ummyndunum“ Óvíds í þýðingu Kristjáns Árnasonar, Mál og menning 2009)



Nicolas-Bernard Lépicie: Narkissus breytist í blóm (narkísur) 1771



Frásögn Óvíds af endalokum Narkissusar

„Ó, ég vildi að ég gæti sagt skilið við þennan líkama okkar! 
Það er nýtt að elskandi skuli óska eins og ég: 

ég vildi að það sem við elskum væri fjarri mér. 

Nú dregur kvölin úr mér máttinn, 
nú á ég ekki langt eftir ólifað, ég næ ekki fullorðins aldri. 

Dauðinn er mér ekki þungbær, 
því hann leysir mig undan þjáningunum. 

En ég vildi að sá sem ég elska yrði langlífur! 
Nú gefum við upp öndina báðir í einu.“

(Úr „Ummyndunum“ Óvíds í þýðingu Kristjáns Árnasonar, Mál og menning 2009)



Narkissus, Myndskreyting við „Roman de la rose“, 14. öld



Frásögn Óvíds af endalokum Narkissusar
Nú lagði hann höfuð sitt þreytt niður í grasið, 

nótt huldi sjónirnar 
sem áður höfðu dáðst svo mjög að fegurð eiganda síns. 

Og enn horfði hann á sjálfan sig kominn niður til Undirheima 
þar sem mynd hans speglaðist í Stígsfljóti.

Þá syrgðu systurnar, vatnadísirnar, hann 
og skáru hár sitt til að leggja á gröf bróður síns, 

skógardísir grétu hann einnig, 
og Ekkó lét enduróma harmakvein þeirra. 

(Úr „Ummyndunum“ Óvíds í þýðingu Kristjáns Árnasonar, Mál og menning 2009)



Frásögn Óvíds af endalokum Narkissusar

Meðan verið var að undirbúa útför hans; 
hlaða bálköst, hrista blysin 

og bera fram líkbörur, 
þá fóru menn að vitja líksins, 

en það fannst hvergi. 

Í stað þess fundu menn blóm eitt 
með gulri krónu og hvítum blöðum í kring.

(Úr „Ummyndunum“ Óvíds í þýðingu Kristjáns Árnasonar, 

Mál og menning 2009)

Nafn Narkissusar og Narkísunnar (páskaliljunnar) er samstofna 
„narkos“ í narkomania = vímuefnasýki



Narkissus, Róm 3. öld e.Kr, 
Grikkland um 400 fKr
og Pompei 1. öld e.Kr

Klassískar myndlýsingar Narkissusar hafa kvenlegt yfirbragð



Louis-Jean Lagrenee: Ekkó og Narkissus, um 1780



Frontisi-Ducroux um Ekkó og örlög hennar

Hera hafði refsað Ekkó fyrir kjaftaslúður og yfirhylmingu á framhjáhaldi 
Seifs með Vatnadísunum. 

Refsingin fólst í að hún gæti framvegis einungis endurtekið orð annarra. 

Bergmálið var refsingin fyrir slúðurhneigðina. 
Þetta tengist viðhorfi Grikkja til tungutaks kvenna: 

annað hvort of mikið eða of lítið. 
Við vitum að einkennismerki konunnar á að vera þögnin. 



Frontisi-Ducroux um Ekkó og örlög hennar

Ástfangin af Narkissusi vekur hún athygli hans með ákalli úr felum. 
En þegar hann sér  hana hafnar hann henni með hryllingi: 

„Ég vil frekar deyja en gefast þér!“ 
Ekó veslast upp þar til ekkert er eftir nema beinin og röddin, 

og beinin líktust grjóti. 
Bergmál hennar fylgir honum allt til andlátsorðanna. 

Endurkast orðanna af grjótinu samsvarar endurkasti myndarinnar úr vatninu

(Úr bókinni "Dans l'oeil du mirror", París 1997)



Ekkó
syrgir 

Narkissus

(grískur vasi frá 
4.öld f.Kr)



Frontisi-Ducroux um spegilinn sem stoðtæki konunnar

Það besta við eðlislæga náttúru kvenþjóðinnar 
að mati grískra karlmanna 

er sjálfsánægjan. 

Mikilvægasta umhyggja hennar varðar eigin fegurð. 
Löngun hennar beinist að henni sjálfri. 

Þar sjáum við hið mikilvæga hlutverk spegilsins í lífi kvenna, 
þetta dýrmæta sjónræna stoðtæki, þriðja tilbúna augað. 



Frontisi-Ducroux um spegilinn sem stoðtæki konunnar

Von elskhugans er að geta komið í stað þessa trygglynda félaga, 
að örva konuna, - að gerast boðlegur og áreiðanlegur 

spegill fyrir fegurð hennar 
– að gerast sjálfur spegill er færi honum auðveldlega ást hans… 

og að með tímanum geti hann endurgert þennan spegil, 
endurgert ímyndirnar sem hann hefði stimplað í kjöltu hennar.

(Úr bókinni "Dans l'oeil du mirror", París 1997)



P.C. Hoof: úr Emblemata amorum, 16. öld
Sólin og spegilmynd hennar (la Luna). „Að móttaka og endurvarpa“

(Sólin er karlkyns og tunglið er kvenkyns í latneskum tungumálum) 



Frontisi-Ducroux um spegilinn 
sem einkenni kvenna í Grikklandi til forna

Konan í þessum heimi er spegill mannsins, 
því hún er eins og tunglskífan sem endurvarpar geislum sólarinnar, 

hún er ekki eiginn ljósgjafi. 
Fyrst og fremst er hún í samræmi við allar kvenlegar reglur. 

Hún er það efni sem karlmaðurinn gefur form, 
rétt eins og handverksmaðurinn sem mótar vaxið eða leirinn, 

dengir málminn, tálgar tréið eða heggur steininn.

Einkennismerkingin gegnir forskriftarhlutverki samkvæmt grískri hugsun, 
bæði við tjáningu kynferðisins og sjónarinnar



Grískur bronsspegill með Afrodítu frá um 460 fKr.
Snyrtistund í kvennastofu Grikkland um 400 f.Kr.



Frontisi-Ducroux vitnar í Plútarkos

Plutarcos (úr „Reglur fyrir hjónabandið“, 1. öld eKr.):

Rétt eins og spegill með ramma úr gulli og gimsteinum er vita gagnslaus 
ef hann gefur ekki sannfærandi endurspeglun, 

þá á það sama við um ríka brúði 
að henni fylgja engir góðir kostir 

ef hún mótar ekki eigið líf eftir lífi eiginmannsins 
og mótar skapgerð sína eftir skapgerð hans.





Aristoteles um tíðablóð og kvennaspegla
samkvæmt Frontisi-Ducroux

Ein sönnun þess að skynfærin skynja einnig smávægilegar breytingar  
varðar speglana og er þess verðug að staðnæmast við 

þó ekki væri nema til að hugleiða þann vanda sem um er að ræða. 

Þetta fyrirbæri sýnir okkur að 
það sem augað tekur til sín sendir það líka frá sér. 

(Ljósfræði sjónskynsins var mönnum ráðgáta allt fram á 17. öld. Platon og Aristóteles töldu augað 
ekki bara taka við ljósinu, heldur stunda líka frákast. Sá skilningur lifði lengi, sbr. „hið illa auga“)



Aristoteles um tíðablóð í kvennaspeglinum

Sannleikurinn er sá að þegar konur sem eru í námunda við sléttfágaða spegla 
á meðan þær hafa á klæðum og gefa speglinum auga 

þá birtist blóðský á yfirborði hans. 

Ef spegillinn er nýr reynist erfitt að ná blettinum burt, 
en auðveldara ef hann er gamall. 

Ástæðan er eins og við höfum sagt, 
að augað tekur ekki aðeins á móti einhverju úr andrúmsloftinu, 

heldur framkallar það líka og hrærir rétt eins og allir gljáandi hlutir 
– og sjónin tilheyrir þeim gljáandi hlutum sem hafa lit. 



Veggmálverk frá Herculanum og 
Pompei (1.öld e.Kr),

smyrslavasi frá 4.öld f.Kr



Aristoteles um tíðablóð og kvennaspegla
samkvæmt Frontisi-Ducroux

Eðlilegt er að augun lúti sama orsakalögmáli og aðrir hlutar líkamans, 
því þau eru í raun full af æðum. 

Því gerist það við blæðingar vegna þeirrar suðuvirkni 
er á sér stað í blóðinu, að við verðum ekki vör við breytingarnar 

er eiga sér stað í augunum, en þær eru raunverulegar 
(staðreyndin er sú að eðli sæðisins og tíðablóðsins er hið sama): 



Aristoteles um tíðablóð og kvennaspegla
samkvæmt Frontisi-Ducroux

loftið kemst á hreyfingu og hefur áhrif á það loft 
sem er í snertingu við speglana og er samsvarandi 

og lætur spegilinn verða eins og það er. 

Það er einmitt þetta loft sem hefur áhrif á yfirborð spegilsins. 
Sama á við um fatnaðinn, þau klæði sem eru hreinust skitna um leið 
þannig að þriðji aðilinn sýnir augljóslega það sem klæðin taka á móti 

og það sem þau ná ekki að meðtaka fer umsvifalaust á hreyfingu. 



Aristoteles um tíðablóð og kvennaspegla
samkvæmt Frontisi-Ducroux

Þar sem bronsið í speglinum er sléttfágað 
skynjar það auðveldlega sérhverja snertingu 

(við verðum að skilja það svo að snertingin við andrúmsloftið 
sé eins konar núningur, eins og stroka eða nudd) 

og þar sem spegillinn er hreinn verður sérhver blettur augljós.

Ástæða þess að blettirnir hverfa ekki fljótlega af nýjum speglum 
er hversu hreinir og spegilfágaðir þeir eru. 

(ljósfræði spegilmyndarinnar var ráðgáta í fornöld)



Aristoteles um tíðablóð og kvennaspegla
samkvæmt Frontisi-Ducroux

Vegna þessa eiginleika leitar bletturinn inn á við og í allar áttir. 
Í gömlum speglum gerist það hins vegar að blettirnir hverfa fljótt 

vegna þess að þeir sogast ekki inn í efnið heldur liggja á yfirborðinu. 

Það sem hér hefur verið sagt sýnir augljóslega 
að einnig hinn smávægilegasti munur skapar hreyfingu 

og að skynjunin er fljótvirk og að skynjun litanna er ekki bara meðtekin, 
heldur er henni einnig endurvarpað.

(Úr Aristoteles: Um drauma, 459b)



Grískur vasi frá 4. öld f.Kr



Plinius eldri um áhrifamátt tíðablóðs (1. öld e.Kr.)
samkvæmt Frontisi-Ducroix

Ekkert er eins áhrifaríkt og tíðablóðið. 
Nálægð við konu í slíkum aðstæðum setur víngerjunina úr skorðum. 
Við snertingu þess verða sáðkornin ófrjó, ígræðslukvistarnir deyja, 

jurtirnar í garðinum skrælna
og ef konan sest undir ávaxtatré falla ávextirnir til jarðar. 

Skýrleiki speglanna dofnar við áhorfið eitt, járnoddurinn sljóvgast,
gljáinn á fílabeininu hverfur, flugurnar í býflugnabúinu deyja; 

bæði brons og járn ryðga og bronsið gefur frá sér viðbjóðslegan óþef…

(Úr „Naturalis Historia“ VII, XV, 64) Plinius dá þegar hann varð vitni að eldgosinu í Pompei 79 eKr.)



Danáa og gullregnið

Spegillinn hangir í búrinu til að auka 
henni frjósemi.

Gullregnið er sæði Seifs.
Afkvæmið varð þeseifur.

Grískur vasi frá 4.öld f.Kr.



Ef spegill Afroditu var einkennismerki kvenna, 
þá voru skjöldur og dálkur Þeseifs einkennismerki karla

(t.v. Kvennaspegill með Afrodítu, t.h. Þeseifur með skjöld sinn, reiðubúinn að skera höfuðið af Medúsu)



Þetis speglar sig í skyldi Þeseifs 
á verkstæði Hefaistosar, guðs 

járnsmíðanna.

Spegilfágaður skjöldurinn gerði Þeseifi kleift 
að afhöfða Medúsu með óbeinu áhorfi

Veggmálverk frá Pompei, 1. öld e.Kr.



Frontisi-Ducroux um spegilmynd sjálfsins og annarra

Ekkó (í goðsögn Narkissusar) er kona, lifandi hljóðrænn spegill, 
löngun helguð endurvarpinu einu.

Narkissus er unglingur, ósnortinn af lönguninni 
og neitar að gerast spegill annarra. 

Guðirnir refsa honum fyrir þetta með vonlausri löngun til eign sjálfs, 
sem er einungis villa vegna þess að hann er karlmaður.

Hvaða kona myndi annars láta spegilinn heltaka sig?



Jean-Pierre Vernant um spegil Narkissusar

Bæði spegill Narkissusar og Díonýsusar sýna okkur harmleikinn 
sem felst í ómöguleika þess að endurheimta sjálfan sig.

Löngunin til að endursameinast sjálfum sér 
felur jafnframt í sér að maður fjarlægist sjálfan sig, 

verði tvöfaldur og sjálfum sér framandlegur.

(úr ritgerðinni Einn,tveir, þrír, Eros frá 1986)
(Samanber goðsögn Aristofanesar í Samdrykkjunni um „kúlumennin“)



Nicolaus 
Poussin: 

Narkissus, 
Ekkó og Eros, 

17. öld



Jean-Pierre Vernant um spegil Narkissusar
Leiðin til þess að endurheimta sjálfan sig 

að endursameinast sjálfum sér 
- og vera um leið maður sjálfur –

felst ekki í því að gera sjálfan sig beinlínis tvöfaldan. 

Þess í stað þurfa menn fyrst að glata sér, 
yfirgefa sjálfa sig, gefa sig öðrum í einu og öllu. 

Ef ég geri annan úr sjálfum mér, eins og Narkissus gerði, 
einhvern allt annan, 

þá get ég hvorki nálgast hann 
né endurheimt sjálfan mig.  



Narkissus,  franskt veggteppi frá 16. öld



Filippo Lippi:

Maður og kona

1440



Aristofanes:
Þegar maðurinn 

var „heill og 
ódeilanlegur “

Kúlumennin og 
hinn tíndi 
helmingur 
mannsins

Myndskreyting 
við Samdrykkju 

Pltons 

Grískur vasi
4. öld f.Kr.



Myndir Erosar:

Adolphe
William

Bourgereau:

Amor og Psyke

1889

Amor hefur lóðrétta vísun 
en Psyke leitar til hins 

jarðneska 



Orazio Gentileschi: 

Amor og Psyke, 

17. öld

Augnsambandið var upphafið að 
ógæfu Psyke.



René 
Magritte:

The lovers

1928



Narkissus, Narkissus, Dionysus, Hermafrodit, Hermafrodit
Karlmyndir goðsagna um ástina eru á mörkum karlkyns og kvenkyns



Antonio Canova:
Amor og Psyke

1796



Salvador 
Dali:

Ummyndun
Narkissosar

1937

Þegar sjálfið 
og hinn 
rekast á 

vegg



Endegor: Hugleiðsla spegilmyndar melankolíunnar



Dolce Gabana:
Narkissos er 
ljúflingur og 

eftirlæti 
tískuiðnaðarins í 

samtímanum




