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„Þegar þú kemur í leit að því sem er grafið í fortíðinni er brýnt að þú vitir að þú ert að 

ganga inn á svæði þar sem minningin verður ekki grafin upp, því að leyndarmálið, sem er 

eina eignin sem menn taka með sér í gröfina, er líka eini arfurinn sem þeir skilja eftir 

handa hinum, eins og þér og mér, sem vonast eftir merkingu...“ (/) segir í skáldsögunni 

Níu nætur eftir Bernarndo Carvalho. Sagan fjallar um leit sögumanns að ástæðunni fyrir 

því að ungur og efnilegur, bandarískur mannfræðingur, Buell Quain að nafni (1912-

1939), fyrirfór sér í myrkviðum Brasilíu án sýnilegs tilefnis. Sagan er margbrotin, þar 

skiptast á kaflar úr bréfum Quains og heimildum um hann, skáletruð „frásögn“ Manuels 

Perna um kynni sín af Quain sem stíluð er á ákveðinn viðtakanda og er einskonar 

sambland  af sannleika og skáldskap, og loks sjálfsleit sögumannsins, m.a. út frá 

bernskuminningum um samband hans við föður sinn.  

 

Buell Quain rannsakaði lifnaðarhætti Krahó-indíána í Norður-Brasilíu og dvaldi meðal 

þeirra síðustu fimm mánuðina áður en hann dó. Sögumaður sjálfur, sem er heltekinn af 

þráhyggjukenndri forvitni um Buell Qain, leggur m.a.s. á sig að dvelja nokkra daga 

meðal indíánanna í von um að komast að einhverju sem gæti varpað ljósi á örlög hans. Í 

gegnum upplifun hans er e.t.v.  hægt að ímynda sér reynslu Quains að nokkru leyti. 

Sögumaðurinn skilur ekki siðvenjur indíánanna; flókin fjölskyldutengsl sem í rauninni 

breiða yfir sifjaspell þeirra, þreytandi þrákelknina, ættbálkastríðin og tortímandi 

lifnaðarhætti; hann upplifir fullkomna einsemd og algjört varnarleysi, hann er einn í 

óskiljanlegum og fáránlegum heimi. Maturinn er vondur, hitinn óbærilegur, húsakynnin 

léleg og hann nær engu sambandi við indíánana. Hann óttast þá og fyrirlítur í senn og 

burðast jafnframt með sektarkennd vestrænnar nýlendustefnu gagnvart  

frumbyggjamenningunni. Indíánarnir eru „munaðarleysingjar siðmenningarinnar“ (112) 

því hvíti maðurinn hefur hrakið þá af landi sínu, ofsótt þá og yfirgefið síðan. Enn þann 

dag í dag sýpur rómanska Ameríka seyðið af nýlendukerfi fortíðarinnar og býr við 

herstjórn og einræði, misrétti, ofbeldi og fátækt.  

 

Eftir því sem lengra líður á söguna flækist gátan eða leyndarmálið að baki dauða Quains 

meir og meir. Margar tilgátur eru tíndar til, sumar eru hraktar eða afsannaðar, en aðrar 

grafa um sig í hugskoti lesandans. Var hann e.t.v. myrtur? Var hann þunglyndur, 

geðveikur? Þoldi hann ekki að horfa upp á sjálfseyðingu og úrkynjun indíánanna? Var 

hann drykkjumaður, hommi, haldinn sjálfspíslarhvöt eða með sárasótt? Varð 

umkomuleysið, sektarkenndin eða einsemdin til þess að ýta honum út í sjálfsmorð eða 

voru það erfiðleikar í fjölskyldunni? Hvað merkja „glitrandi dropar hins forboðna“ (50)? 

Rökréttar lausnir eða endanlegur sannleikur koma ekki í ljós enda finnast aldrei svör við 

öllum spurningum. En lokakafli sögunnar gerist á sjúkrahúsi þar sem faðir sögumanns 

heyr hrikalegt dauðastríð og þar smellur sitthvað óvænt saman.  

 



Níu nætur er bók sem krefst tíma og  yfirlegu og batnar við hvern lestur. Það er ekki 

annað hægt en smitast af forvitninni um dapurleg örlög Quains og ákafa eða þráhyggju 

sögumannsins. Sagan lýsir leit að merkingu og hvernig heimsmynd og sjálfsmynd raðast 

saman. Íslenska þýðingin (úr portúgölsku?) virðist mér góð og rennileg en bókin hefur 

ekki verið þýdd á alheimstungumálið ensku ennþá. Framlag bókaforlagsins Bjarts til 

þýddra nútímabókmennta á Íslandi í samvinnu við Þýðingarsjóð er ómetanlegt, ekki síst 

þegar ráðist er í að gefa út verk eins og Níu nætur, þunga bók eftir lítt þekktan höfund og 

metsala langt frá því að vera tryggð. 
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