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Beðið eftir Fortinbras 

 

Í kvikmyndinni Hamlet í leikstjórn Kenneths Branagh eru þrjár þöglar senur undir lok 

myndarinnar sem greina má sem ákveðna heild.

 Í þeirri fyrstu stikar varðmaðurinn 

Francisco aleinn um fyrir framan hlið að glæsilegri höll. Hann skimar órólegur í kringum 

sig en ekkert virðist vera á seyði. Á meðan ræða Hamlet og Horatio saman inni í höllinni, 

þar sem einvígi er í uppsiglingu. Nokkrum mínútum síðar er aftur klippt á Francisco þar 

hann gengur enn um fyrir framan hliðið, nemur staðar og horfir áhyggjufullur yfir 

snæviþaktan hallargarðinn. Inni í höllinni er einvígið að hefjast, í skrautlegum 

viðhafnarsal takast þeir Hamlet og Laertes í hendur, umkringdir uppábúinni hirðinni. Í 

þriðja sinn sjáum við Francisco fyrir framan höllina, en nú sér hann eitthvað. Hundruð 

gráklæddra hermanna, með Fortinbras í fararbroddi, birtast skyndilega og umkringja 

höllina hljóðlega. Inni í höllinni heldur einvígið áfram uns allir meðlimir 

konungsættarinnar hafa látið lífið.
1
 

 

 

  Mynd 1. Francisco við höllina. 

 

                                                 

 Haustið 2007 fékk ég undanþágu til að taka námskeið á meistarastigi, Shakespeare og kvikmyndir, en 

hluti þessarar ritgerðar er byggður á verkefni sem ég gerði í lok námskeiðsins. Kennari var Guðni Elísson 

sem tók síðan að sér að vera leiðbeinandi BA-ritgerðarinnar og kann ég honum bestu þakkir fyrir stöðuga 

hvatningu og góðar ábendingar við skriftir. Foreldrar mínir, Bjarni Ólafsson og Kristín Indriðadóttir, lásu 

yfir verkið á lokastigum þess og komu með þarfar athugasemdir varðandi málfar og heimildaskrá. Tjörvi 

Bjarnason aðstoðaði við myndvinnslu. Sverrir Jakobsson var ómissandi.    
1
 Kenneth Branagh. 1996a. Hamlet. Framleiðandi David Barron. 238 mín. Columbia Pictures. 
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Þessar þrjár senur með Francisco eru innskot Branaghs. Í leikriti Williams Shakespeare er 

enginn texti sem gefur þessa atburðarás til kynna. Þrítekningin byggir upp spennu um að 

eitthvað mikilvægt sé í vændum. Francisco hefur áður komið við sögu,  í upphafsatriði 

myndarinnar gekk hann um á sama stað að næturlagi og var spurður „Who’s there?“
2
 sem 

eru fyrstu orð leikritsins. Varðmaðurinn Francisco á aðeins nokkrar línur í leikritinu en 

hann er lykilpersóna í Hamlet Branaghs því hann rammar verkið af og er raunar fyrsti 

maðurinn sem sést í kvikmyndinni. 

Risavaxinn kastalinn, snjóbreiðurnar í hallargarðinum og hundruð aukaleikara í 

her Fortinbras; allt tengir þetta kvikmynd Branaghs hinni epísku kvikmyndahefð.  En 

hvaða aðferðum beitir Branagh til að finna Hamlet stað innan þeirrar hefðar og hvaða 

efnislegu þemu vakna við þá nálgun? Þar kemur sviðsetning Branaghs við sögu, en 

sögusviðið er Evrópa 19. aldar og dregin er upp mynd af hnignandi heimsveldi. 

Spurningin hver sé þar vofir yfir þessum senum og raunar kvikmyndinni allri. Í upphafi 

leikritsins gengur Hamlet eldri aftur og ásækir son sinn en vofurnar kunna að vera fleiri 

eins og þessar senur gefa til kynna. Spurningin fær nýja merkingu þegar Francisco snýr 

aftur því hann fær svarið: Fortinbras. Þessar þrjár innskotssenur og endurkoma Franciscos 

í þeim eru lykill að túlkun Branaghs á leikritinu þar sem hann leggur áherslu á hlut 

Fortinbras. Branagh stillir honum upp andspænis Hamlet og í þeirri tvennd er Fortinbras 

fulltrúi nútímans sem ryður fortíðinni úr vegi. Hann er maður tuttugustu aldar á meðan 

samfélag danska prinsins tilheyrir þeirri nítjándu. Þessi sögulega sviðsetning opnar nýja 

sýn á verkið en velta þarf því fyrir sér hvað felist í ósigri gamla tímans og hvort túlkun 

Branaghs einkennist af fortíðarþrá. 

Í hlutverk Franciscos er svarti leikarinn Ray Fearon, sem gefur strax til kynna að 

þessi Shakespeare-mynd sé mótuð af fjölmenningarsamfélagi nútímans. Innan dönsku 

hirðarinnar hefur Branagh skapað samfélag sem er á skjön við sögutímann, en það vekur 

upp spurningar um markmið leikstjórans og má tengja höfundarverki hans í heild. Í 

Shakespeare-myndum sínum hefur Branagh brotist gegn hefðinni með því að hafa leikara 

af mismunandi kynþáttum. Leikaraval hans hefur stundum verið kallað litblint en velta 

má fyrir sér réttmæti þeirrar fullyrðingar og auk þess hvort dýpri hugmyndafræði búi að 

                                                 
2
 William Shakespeare. 1968. Hamlet. Útgefandi Bernard Lott. Longman: London, bls. 1. 
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baki. Eru skilaboð Branaghs um fjölmenningarsamfélög afdráttarlaus eða býr í þeim 

falskur tónn? Hverskonar samfélög eru þarna á ferð? 

Leikritið hefst á spurningu og í lok þess hefur mun fleiri spurningum verið varpað 

fram en svarað. Það er svo lesandans, áhorfandans eða leikstjórans að gera upp við sig 

hvernig á að bregðast við spurningum verksins. Branagh vísar ekki einungis til fortíðar 

heldur einnig til okkar eigin veruleika þegar hann tekst á við eina af stóru spurningum 

samtímans, hugmyndina um fjölmenningarsamfélög. Verkefni hans er gífurlega 

metnaðarfullt en að leikslokum verður að spyrja – gengur það upp? 

 

Stórvirki Branaghs 

 

2.1. Úr ýmsum áttum – Branagh og Shakespeare-myndirnar 

Kenneth Branagh er fæddur á Norður-Írlandi árið 1960, elst upp í verkamannabústað í 

Belfast, flytur til Englands snemma á áttunda áratugnum og kemst inn í Royal Academic 

of Dramatic Arts (RADA) árið 1979. Strax í náminu fer hinn ungi Branagh að vekja 

athygli og árið 1984 er hann ráðinn við The Royal Shakespeare Company (RSC) og 

birtist þegar í aðalhlutverkum á leiksviði, svo sem í Henry V í leikstjórn Adrian Noble 

(1984-5).
3
 Fimm árum síðar leikstýrði hann sinni fyrstu Shakespeare-mynd. Næstum 

tuttugu árum síðar hefur Branagh leikstýrt fimm kvikmyndum sem byggðar eru á 

leikritum Shakespeare: Henry V (1989), Much Ado About Nothing (1993), Hamlet (1996), 

Love’s Labour’s Lost (2000) og As You Like It (2006), leikið Iago í Othello Olivers 

Parker (1995) auk þess að taka þátt í fjölda uppfærslna á leikritum Shakespeares á 

leiksviði.
4
 Hér er því um að ræða leikstjóra og leikara sem hefur sett áberandi mark á 

Shakespeare-hefðina á löngum ferli og á líklega heilmikið eftir þar sem Branagh er 

einungis 47 ára. 

Eitt helsta höfundareinkenni Branaghs í Shakespeare-myndum sínum er að steypa 

saman hefðum úr ýmsum áttum, hrista úr þeim skemmtilegan kokteil, nýja hefð, og reyna 

á þann hátt að höfða til fjöldans. Risar innan Shakespeare-kvikmyndahefðarinnar, 

Laurence Olivier, Orson Welles, Grigori Kosintsev og Franco Zeffirelli eiga allir sína 

                                                 
3
 Mark White. 2005. Kenneth Branagh. Faber and Faber: London, bls. 10 og 26-27. 

4
 Branagh lék einnig í og leikstýrði kvikmyndinni In the Bleak Midwinter (1995) sem er eins konar 

undanfari að stórmyndinni Hamlet þar sem hún fjallar um leikhóp sem setur upp verkið. 
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hlutdeild í Shakespeare-myndum Branaghs í þeim skilningi að í myndum sínum vísar 

hann á ýmsan hátt til verka þeirra en einnig til fjölda annarra kvikmyndaleikstjóra sem 

aldrei áður höfðu verið tengdir verkum enska leikritaskáldsins. Auk þess sækir Branagh í 

hina klassísku Shakespeare-leikhúshefð.
5
 Á þennan hátt blandar hann saman Hollywood 

og Stratford, í þeim tilgangi að höfða til sem flestra. Þessi blanda einkennir einnig 

leikaraval Branaghs, en nánar verður fjallað um það hér á eftir.  

Myndin sem kom Branagh á kortið sem leikstjóra Shakespeare-mynda var Henry 

V frá 1989.
6
 Það að velja einmitt leikritið Henry V fyrir frumraun sína í 

kvikmyndaleikstjórn þótti afar merkingarbært en 1944, tæpum fimmtíu árum áður, hafði 

Laurence Olivier leikið titilhlutverkið og leikstýrt sinni fyrstu Shakespeare-kvikmynd, 

Henry V.
7
 Í þeirri mynd var ætlun leikstjórans að nýta Shakespeare, táknmynd ensku 

menningarhefðarinnar, sem eins konar framlag sitt til seinni heimsstyrjaldarinnar og spila 

inn á þjóðerniskennd Englendinga. Olivier leit svo á að þjóð hans þyrfti á Shakespeare að 

halda á stríðstímum, leikritið gæti blásið baráttuanda í brjóst þeirra í langri og erfiðri 

styrjöld og í mynd sinni lagði hann því áherslu á Englendinga sem stolta þjóð í stríði. Í 

meðferð Oliviers er stríðið hafið upp og þjóðin hvött áfram á áróðurskenndan hátt.
8
 

Samuel Crowl bendir á að í mynd Branaghs eigi hann í fagurfræðilegri baráttu við mynd 

Oliviers, í stað þess að upphefja stríðið einblínir hann á heimkomuna: „[…] coming home 

was as important as going over.“
9
 Branagh túlkar Henry sem friðelskandi kóng sem er því 

fegnastur þegar stríðinu lýkur, stríði sem Branagh sýnir okkur ítrekað að er skítugt og 

blóðugt. Svo virðist sem Olivier túlki þá ættjarðarást sem finna má í verki Shakespeares 

sem nútíma þjóðernishyggju, en Branagh einblínir á ættjarðarást í hefðbundnari skilningi 

                                                 
5
 Deborah Cartmell. 2000. Interpreting Shakespeare on Screen. St. Martins Press: New York, bls. 101-102 

og Neil Taylor. 1994. „The Films of Hamlet“ bls. 180-195 í Shakespeare and the Moving Image: The Plays 

on Film and Televison. Ritstj. Anthony Davies og Stanley Wells. Cambridge University Press: Cambridge.   
6
 Kenneth Branagh. 1989. Henry V. Framleiðandi Bruce Sharman. 137 mín. BBC og Curzon Film 

Distributors. 
7
 Cartmell. 2000, bls. 94-95 og Laurence Olivier. 1944. Henry V. Framleiðendur Filippo Del Giudice og 

Laurence Olivier. 137 mín. Two Cities Films. Mynd Oliviers var frumsýnd undir nafninu The Chronicle 

History of King Henry the Fifth with His Battle Fought at Agincourt in France en ávallt síðar kölluð Henry 

V. Í upphafi myndarinnar kemur fram að hún er tileinkuð breska hernum: To the Commandos and Airborne 

Troops of Great Britain, the Spirit of our Ancestors.  
8
 Donald K. Hedrick. 2003. „War is Mud: Branagh’s Dirty Harry V and the Types of Political Ambiguity“ 

bls. 213-230 í Shakespeare, the Movie, II – Popularizing the Plays on Film, TV, Video and DVD. Ritstj. 

Richard Burt og Lynda E. Boose. Routledge: London, bls. 116-117.   
9
 Samuel Crowl. 2007. „Flamboyant Realist: Kenneth Branagh“ bls. 226-244 í The Cambridge Companion 

to Shakespeare on Film. [Önnur útgáfa.] Ritstj. Russell Jackson. Cambridge University Press: Cambridge, 

bls. 228. 
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og leggur áherslu á að það séu vinsældir konungsins sem valda því að þegnar hans eru 

tilbúnir að berjast fram í rauðan dauðann. 

Mynd Branaghs vakti almenna lukku. Gagnrýnendur og fræðimenn tóku eftir 

augljósum vísunum í Henry V Oliviers og Chimes at Midnight frá 1965 þar sem Orson 

Welles blandar saman textum úr nokkrum leikritum eftir Shakespeare sem hverfast um 

persónuna Sir John Falstaff.
10

 Það þótti ekki óeðlilegt að taka á þennan hátt ofan fyrir 

öðrum Shakespeare-leikstjórum í sinni fyrstu Shakespeare-mynd, en vísanir Branaghs til 

Hollywood vöktu meiri athygli og þá sérstaklega í Star Wars (1977) í leikstjórn George 

Lucas. Þegar konungurinn er kynntur til sögunnar er hann hulinn stórum kufli sem svipar 

til klæðnaðar Darth Vaders sem gefur til kynna að konungurinn eigi sér myrka hlið. Þegar 

kuflinum er svipt af honum kemur hins vegar í ljós ungur maður sem minnir frekar á 

vinalegan Luke Skywalker en ógnandi vélveru. Deborah Cartmell hefur einnig bent á að 

Henry V beri ýmis einkenni Víetnam-mynda þar sem afstaða til stríðsins er tvíbent, 

mótuð af andúð og hrifningu í senn.
11

 Án þess að fullyrða að vísanir Branaghs til 

Hollywood hafi skipt sköpum fór svo að Henry V vakti athygli þar, en myndin var 

tilnefnd til þriggja Óskarsverðlauna árið 1990, fyrir búningahönnun, besta leikara í 

aðalhlutverki og besta leikstjóra. Þó að Branagh að ynni einungis Óskarinn fyrir 

búningana í þetta sinn, gat hann vel við unað enda búinn að vekja athygli í Hollywood, 

bæði á sér og Shakespeare.
12

 

  Þegar Branagh gerði Henry V voru næstum tveir áratugir síðan Roman Polanski 

leikstýrði Macbeth sem náði aldrei þeirri aðsókn sem vonast var eftir og var því ríkjandi 

afstaða kvikmyndaheimsins á áttunda og níunda áratug síðustu aldar að Shakespeare gæti 

aldrei náð til fjöldans.
13

 Þessari afstöðu tókst Branagh að breyta með nýstárlegum 

aðferðum sínum og með því var hann valdur að þeirri Shakespeare-kvikmyndahryðju sem 

skók tíunda áratug síðustu aldar. Kvikmyndagagnrýnendur og fræðimenn eigna honum 

                                                 
10

 Orson Welles. 1965. Chimes at Midnight. Framleiðendur Ángel Escolano, Emiliano Piedra og Harry 

Saltzman. 117 mín. Alpine Films. Leikritin sem Welles vinnur úr eru Henry IV Part 1, Henry IV Part 2, 

Merry Wives of Windsor og Henry V.  
11

 Cartmell. 2000, bls. 102-105 og 108.  
12

 White. 2005, bls. 101. 
13

 Douglas Lanier. 2002. „„Art thou base, common and popular?“: The Cultural Politics of Kenneth 

Branagh’s Hamlet“ bls. 149-171 í Spectacular Shakespeare – Critical Theory and Popular Cinema. Ritstj. 

Courtney Lehmann og Lisa S. Starks. Fairleigh Dickinson University Press: Madison, bls. 149. 
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beinlínis heiðurinn með því að kenna tímabilið 1989-2001 við hann, „the Kenneth 

Branagh Era“.
14

 

Í Much Ado About Nothing fór Branagh sömu leið og í Henry V, hann vísaði í 

aðra leikstjóra og ólíkar kvikmyndagreinar, s.s. vestra, rómantískar gamanmyndir og 

ærslamyndir, svo að úr varð vel heppnuð blanda.
15

 Mikla athygli vakti það sem 

gagnrýnendur kölluðu „fjölmenningarlegt leikaraval“ (e. multi-cultural casting),
16

 en í 

stað þess að ráða einungis þekkta breska Shakespeare-leikara í hlutverkin fékk Branagh 

til liðs við sig leikara úr ýmsum áttum. Í hlutverkum ungu elskendanna Claudio og Hero 

voru bandaríska unglingastjarnan Robert Sean Leonard og ung bresk leikkona sem hafði 

ekki leikið Shakespeare áður, Kate Beckingsale. Fyrrverandi eiginkona Branaghs,  Emma 

Thompson, og Branagh sjálfur léku Beatrice og Benedick, en annars var leikarahópurinn 

blanda af rótgrónum breskum Shakespeare-leikurum á borð við Richard Briers og Brian 

Blessed og bandarískum stórstjörnum eins og Keanu Reeves, Michael Keaton og Denzel 

Washington, en hann var eini þeldökki leikarinn í hópnum. Deborah Cartmell telur að 

leikaraval Branaghs hafi vegið þungt í aðsóknartölunum, áhorfendur voru hrifnir af þessu 

fjölmenningarsamfélagi á hvíta tjaldinu og vakti valið á Washington sérstaka athygli.
17

 

Innan Shakespeare-kvikmyndahefðarinnar var algengara að þekja hvíta leikara með 

skósvertu en að setja dökka leikara í hlutverk sem hugsuð voru fyrir hvíta.
18

 Val af þessu 

tagi í Shakespeare-myndum er þó vandmeðfarið eins og verður rætt ítarlega hér á eftir.  

Kvikmynd Branaghs, Hamlet, var frumsýnd í Belfast árið 1996.
19

 Staðsetning 

hennar innan kvikmyndagreina og sviðsetning í tíma er viðfangsefni þessarar ritgerðar, en 

að auki hefur Branagh leikstýrt tveimur Shakespeare-kvikmyndum, Love’s Labour’s Lost 

árið 2000 og As You Like It árið 2006. Að vanda fór Branagh óhefðbundnar leiðir með 

                                                 
14

 Kenneth S. Rothwell. 2004. A History of Shakespeare on Screen: A Century of Film and Television. 

[Önnur útgáfa.] Cambridge University Press: Cambridge, bls. 246. Rothwell var fyrstur til að kenna 

tímabilið 1989-2001 við Branagh en síðar hafa margir tekið það upp sbr. bókatitil Samuels Crowl. 2003. 

Shakespeare at the Cineplex: The Kenneth Branagh Era. Ohio University Press: Ohio. 
15

 Kenneth Branagh. 1993. Much Ado About Nothing. Framleiðendur Kenneth Branagh, Stephen Evans og 

David Parfitt. 111 mín. Samuel Goldwyn Company. 
16

 Courtney Lehmann. 1998. „Much Ado about Nothing? Shakespeare, Branagh, and the ‘National-popular’ 

in the Age of Multinational Capital“ bls. 1-22 í Textual Practice 12:1, bls. 2. 
17

 Cartmell. 2000, bls. 47. 
18

 Mörg dæmi eru um þetta í kvikmyndasögunni og innan Shakespeare-hefðarinnar er nærtækast að nefna 

kvikmyndaaðlaganir að leikritinu Othello, en hvítu leikararnir Orson Welles (1952), Laurence Olivier 

(1965) og Anthony Hopkins (1981) léku allir Óþello með dyggri aðstoð dökks farða.  
19

 Branagh. 1996a. 
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þær, en nú var stefna hans vel þekkt, en hann kýs að koma Shakespeare til fjöldans með 

öllum tiltækum ráðum kvikmyndalistar og sögu. Í Love’s Labour’s Lost leitar Branagh í 

söngleikjahefðina bandarísku og staðsetur atburðarás leikritsins á fjórða áratug tuttugustu 

aldar.
20

 Til að gefa myndinni trúverðugleika fær hann þá Martin Scorsese og Stanley 

Donen til að setja nöfn sín við hana í kynningarferlinu. Nafn Scorsese hefur mikið vægi í 

Hollywood en þó er tengingin við Donen enn mikilvægari fyrir Branagh, hann leikstýrði 

mörgum af þekktustu söngleikjamyndum kvikmyndasögunnar, til að mynda þeirri 

frægustu, Singin’ in the Rain (1952) sem Branagh vísar ítrekað til í Love’s Labour’s Lost. 

Katherine Eggert segir þó slíkan samanburð ekki fýsilegan kost fyrir Branagh, það sé: „a 

gesture that will always demonstrate the tribute’s secondary status.“
21

 Love’s Labour’s 

Lost fékk misgóðar viðtökur gagnrýnenda og aðsóknin olli vonbrigðum. Ýmsir bentu á að 

ef skapa á kvikmynd innan söngleikjahefðarinnar bandarísku þurfi að ráða betri söngvara 

og dansara til verksins en Branagh gerði, þar sem myndin verði alltaf gagnrýnd eftir 

reglum þeirrar hefðar.
22

  

Aðsóknartölur As You Like It ollu einnig miklum vonbrigðum, en hún er eina 

mynd Branaghs, byggð á leikriti Shakespeares, sem var ekki sýnd í bandarískum 

kvikmyndahúsum heldur fór beint í sjónvarp og á myndbandaleigur. Í As You Like It 

staðsetur Branagh sig ekki eins kyrfilega innan ákveðinnar kvikmyndagreinar og í fyrri 

myndum sínum heldur sviðsetur mynd sína í Japan á seinni hluta 19. aldar.
23

 Einn 

gagnrýnandanna telur þetta verstu Shakespeare-mynd Branaghs frá upphafi og nefnir 

sérstaklega tvö dæmi máli sínu til stuðnings: í stað þess að Branagh nýti sér til fullnustu 

japanska kvikmyndahefð virðist hin japanska sviðsetning virðist einungis vera til skrauts 

og þjóna engum sérstökum tilgangi eins og í fyrri myndum hans og einnig sé fjölþjóðlegt 

                                                 
20

 Kenneth Branagh. 2000. Love’s Labour’s Lost. Framleiðandi David Barron. 93 mín. Miramax Films. 
21

 Katherine Eggert. 2003. „Sure can Sing and Dance: Minstrelsy, the Star System, and the Post-

postcoloniality of Kenneth Branagh’s Love’s Labour’s Lost and Trevor Nunn’s Twelft Night“ bls. 72-88 í 

Shakespeare, the Movie, II – Popularizing the Plays on Film, TV, Video and DVD. Ritstj. Richard Burt og 

Lynda E. Boose. Routledge: London, bls. 75. Tilvitnun á bls. 79. 
22

 Michael D. Friedman. 2004. „„I won’t dance, don’t ask me“: Branagh’s Love’s Labour’s Lost and the 

American Film Musical“ bls. 134-143 í Literature/Film Quarterly, 32:2, bls. 134 og 142. 

Ramona Wray. 2002. „Nostalgia for Navarre: The Melancholic Metacinema of Kenneth Branagh’s Love’s 

Labour’s Lost“ bls. 171-179 í Literature/Film Quarterly 30:3, bls. 172. 
23

 Kenneth Branagh. 2006. As You Like It. Framleiðendur Kenneth Branagh, Judy Hofflund og Simon 

Moseley. 127 mín. Picture House Films. 
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leikaravalið sem Branagh hafi vakið athygli fyrir tíu árum áður nú hjóm eitt, örfáir 

leikarar af asískum uppruna séu í myndinni og enginn þeirra í burðarrullum.
24

 

Ofangreindar fimm kvikmyndir Branaghs eru afar ólíkar innbyrðis. Hann hefur á 

meðvitaðan hátt farið í ólíkar áttir innan kvikmyndagreinanna og reynir gjarnan að tengja 

sig máttarstólpum innan hverrar greinar, sérstaklega í Love’s Labour’s Lost með 

söngleikjahefðinni og Hamlet þar sem Branagh staðsetur sig rækilega innan epískrar 

kvikmyndagreinar. Hér á eftir verður nánar greint hvernig Hamlet Branaghs er mótaður 

af þessari sérstöku nálgun. 

 

2.2 Stórvirki í smíðum 

Þegar kemur að því að skilgreina hvað felist í epísku kvikmyndagreininni (e. epic film 

genre) er hætt við að manni vefjist tunga um tönn þar sem innan greinarinnar teljast 

margar kvikmyndir sem við fyrstu sýn eiga fátt sameiginlegt. Því er einfaldara að tala um 

epíska kvikmyndahefð frekar en grein og láta söguna tala sínu máli. 

Epísk kvikmyndahefð fær nafn sitt að láni úr bókmenntum, upprunalega voru 

söguljóð á borð við Ódysseifskviðu Hómers og Eneasarkviðu Virgils kölluð epísk og 

hugtakið þannig tengt guðum eða hetjum og ævintýrum þeirra.
25

 Epísk kvæði snúast 

stundum um upprunagoðsagnir, til dæmis fjallar Eneasarkviða  um það hvernig Róm 

varð til, hvernig Rómverjar eru afkomendur Trójumanna og þá sérstaklega ætt Júlíusar 

Sesars sem var komin til valda þegar Virgill samdi kviðuna.
26

 

 Það sem er átt við þegar hugtakið er tengt kvikmyndum er þó ekki takmarkað við 

efnistök epísku ljóðahefðarinnar heldur er hugtakið notað þegar kvikmyndir skera sig úr í 

lengd, umfjöllun og allri umgjörð í glæsileika og kostnaði. Sviðsmynd epískra mynda er á 

risavöxnum skala, þar eru endurgerð stórvirki úr fortíðinni eins og píramídar, rómversk 

hringleikahús eða risavaxin lystiskip. Það er þó ekki nóg að gera langa bíómynd fyrir 

mikinn pening til að hún teljist epísk, að einhverju leyti þarf söguefnið að gefa færi á 

epískri nálgun. Efniviðurinn verður að snúast um klassískar sögur og söguhetjur, eða 

                                                 
24

 Andrea Gronvall. 2007. „Wrong Turn: Kenneth Branagh loses his Way with As You Like It“ Chicago 

Reader, 17. ágúst. Vefslóð: http://www.chicagoreader.com/features/stories/moviereviews/2007/070817/ 

Sótt 15. apríl 2008.  
25

 Hugtök og heiti í bókmenntafræði. 1983. Ritstj. Jakob Benediktsson. Mál og menning: Reykjavík, bls. 

72. 
26

 Virgill. 1999. Eneasarkviða. Haukur Hannesson þýddi. Mál og menning: Reykjavík. 

http://www.chicagoreader.com/features/stories/moviereviews/2007/070817/
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stórbrotna atburði úr veraldarsögunni.
27

 Susan Hayward skilgreinir epíska 

kvikmyndahefð með eftirfarandi hætti: 

 

Epics not only cost a monumental amount of money, they require a huge 

sets, casts of thousands and, above all, a monumental hero […] played – at 

least since the advent of sound – by a monumental star. And as for topic, it is 

usually taken from history: Biblical or ‘factual’; certainly most preferably 

from a distant past so that the ideological message of national greatness 

would pass unremittingly.
28

  

 

Kvikmyndir sem tengjast höfuðverkum bókmenntasögunnar og stórviðburðum 

mannkynssögunnar hafa oft á sér epískt snið. Þar mætti nefna biblíusögur á borð við The 

Ten Commandments (1923 og 1956),
29

 skáldsögur sem tengjast atburðum Biblíunnar eins 

og Ben Hur (1925 og 1959)
30

 eða sögu frægra einstaklinga úr mannkynssögunni svo sem 

Cleopatra (1934 og 1963).
31

 Þessar sögur hafa verið sígild verkefni fyrir leikstjóra sem 

vilja vinna stórvirki, endurtaka leikinn með meiri glæsibrag en áður.  

Hins vegar má einnig finna innan epískrar kvikmyndahefðar annars konar 

söguefni. Í Hollywood fóru menn snemma að huga að viðfangsefnum úr bandarískri sögu 

sem hæfði hinu epíska formi. Þar er sérstætt að vinsælasta efnið er ekki bandaríska 

frelsisstríðið á 18. öld, heldur borgarastríðið 1861-65 og eftirmáli þess, svokallað 

endurbyggingartímabil (e. the Reconstruction). Þar hefur sjónarhorn Suðurríkjamanna, 

sem töpuðu stríðinu, iðulega orðið ofan á, en dæmi um epískar myndir af þessu tagi eru 

Birth of a Nation (1915)
32

 og Gone with the Wind (1939).
33

  

                                                 
27

 George MacDonald Fraser. 1996. The Hollywood History of the World.. [Önnur útgáfa.] The Harvill 

Press: London, bls. 22. 
28

 Susan Hayward. 1996. Key Concepts in Cinema Studies. Routledge: London, bls. 87. 
29

 Cecil B. DeMille. 1923. The Ten Commandments. Framleiðandi Cecil B. DeMille. 136 mín. Paramount 

Pictures og Cecil B. DeMille. 1956. The Ten Commandments. Framleiðandi Cecil B. DeMille. 220 mín. 

Paramount Pictures. Myndin frá 1923 er þögul.  
30

 Fred Niblo. 1925. Ben-Hur: A Tale of  the Christ. Framleiðandi Louis B. Mayer. 143 mín. Metro-

Goldwyn-Mayer. Mynd Niblo er dýrasta þögla kvikmynd sögunnar. William Wyler. 1959. Ben-Hur. 

Framleiðendur Sam Zimbalist og William Wyler. 214 mín. Metro-Goldwyn-Mayer.  
31

 Cecil B. DeMille. 1934. Cleopatra. Framleiðandi Cecil B. DeMille. 100 mín. Paramount Pictures.  

Joseph L. Mankiewicz. 1963. Cleopatra. Framleiðandi Walter Wanger. 243 mín. Twentieth Film Century-

Fox Corporation.  
32

 D.W.Griffith. 1915. The Birth of a Nation. Framleiðendur D.W. Griffith og Harry Aitken. Epoch. 190 

mín. Film Company. Margir telja hana meðal fyrstu epísku myndanna, a.m.k. í Hollywood. Hetjur 

myndarinnar eru í rasíska félagsskapnum Ku Klux Klan og pólitískur boðskapur myndarinnar hefur því elst 

frekar illa, reyndar var hann umdeildur allt frá upphafi.  
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 Á árunum 1956-1965 náði gerð epískra mynda ákveðnu hámarki með auknu 

alþjóðasamstarfi. Hollywood-myndin The Fall of the Roman Empire (1964)
34

 var til 

dæmis kvikmynduð skammt frá Madrid í stærstu sviðsmynd allra tíma. Margar af perlum 

epísku hefðarinnar voru endurgerðar á þessum árum en einnig varð nokkur nýsköpun í 

efnisvali. Breski kvikmyndagerðarmaðurinn David Lean gerði þrjár epískar myndir á 

þessu timabili þar sem stórviðburðir 20. aldarinnar voru umfjöllunarefni, Bridge on the 

River Kwai (1957),
35

 Lawrence of Arabia (1962)
36

 og Dr. Zhivago (1965).
37

 

 Enda þótt segja megi að „gullöld“ epísku kvikmyndanna sé liðin þá hefur verið 

haldið áfram að gera kvikmyndir í þessu formi. Athyglisverð þróun á epíska forminu varð 

á níunda áratugnum þegar evrópskir kvikmyndaleikstjórar gerðu epískar stórmyndir um 

mikilvægar persónur í sögu Austurlanda á 20. öld, Gandhi (1982)
38

 og The Last Emperor 

(1987).
39

 Amerísk hliðstæða þessa umfjöllunarefnis er áhugi á sögu og menningu indjána 

sem gerð voru skil í epísku myndinni Dances with Wolves (1990).
40

  

 Þetta ágrip af sögu epískra kvikmynda á 20. öld sýnir að umfjöllunarefni þeirra er 

jafnan stórt í sniðum þótt kastljósinu sé yfirleitt beint að örfáum einstaklingum sem eru 

staddir í sviptivindum mannkynssögunnar og hafa jafnvel áhrif á gang mála. Þótt 

efniviðurinn sé oft sóttur í skáldverk er sviðsetningin alltaf söguleg. 

Hamlet er eitt af leikritum Shakespeares sem er byggt á sögulegum grunni þar 

sem meginsöguþráðurinn er sagður í Danasögu (Gesta Danorum) eftir Saxo Grammaticus 

sem á tímum Shakespeares var talin góð og gild sagnfræði.
41

 Grunnur leikritsins gefur því 

möguleika á epísku sniði í kvikmyndaaðlögun. Persónan Hamlet er ein sú þekktasta innan 

menningarinnar, allflestir geta vitnað í frægustu einræðu hans – að minnsta kosti fyrstu 

línuna! Segja má að Hamlet sé þar á bekk með persónum Biblíunnar og frægustu 

                                                                                                                                                 
33

 Viktor Fleming. 1939. Gone with the Wind. Framleiðandi David O. Selznick. 222 mín. Selznick 

International Pictures.  
34

 Anthony Mann. 1964. The Fall of the Roman Empire. Framleiðandi Samuel Bronston. 188 mín. 

Paramount Pictures.  
35

 David Lean. 1957. Bridge on the River Kwai. Framleiðandi Sam Spiegel. 161 mín. Columbia Pictures.  
36

 David Lean. 1962. Lawrence of Arabia. Framleiðandi Sam Spiegel. 227 mín. Columbia Pictures.  
37

 David Lean. 1965. Dr. Zhivago. Framleiðandi Carlo Ponti. 197 mín. Metro-Goldwyn-Mayer.  
38

 Richard Attenborough. 1982. Gandhi. Framleiðandi Richard Attenborough. 188 mín. Columbia Pictures. 
39

 Bernardo Bertolucci. 1987. The Last Emperor. Framleiðandi Jeremy Thomas. 218 mín. Columbia 

Pictures.  
40

 Kevin Costner. 1990. Dances with Wolves. Framleiðendur Kevin Costner og Jim Wilson. 181 mín. Orion 

Pictures.  
41

 Saxo Grammaticus. 2005. Gesta Danorum: Danmarkshistorien. Tvö bindi. Þýðandi Peter Zeeberg. 

Útgefandi Karsten Friis-Jensen. Gad: Kaupmannahöfn, I. bindi, bls 220-251. 
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einstaklingum mannkynssögunnar, sem hafa jafnan þótt vinsælt umfjöllunarefni í 

epískum kvikmyndum. Kenneth Branagh velur aðlögun sinni hið epíska form og notar 

aðferðir epísku kvikmyndahefðarinnar til hins ítrasta. 

 Hamlet Branaghs ber allflest einkenni hefðarinnar. Hún er augljóslega dýr í 

vinnslu með þeim fjölda leikara, íburðarmiklu búningum og sviðsetningum sem í henni 

eru, bæði innan húss og utan. Aukaleikarar skipta hundruðum, og leikhópurinn er 

stjörnum prýddur með Branagh sjálfan í fararbroddi. Í greiningu sinni á ýmsum 

kvikmyndum sem byggja á leikritinu Hamlet eftir Shakespeare telur Harry Keyishian að 

Hamlet Branaghs eigi best heima í epískri kvikmyndahefð. 

 

Epic films tend to be paced majestically, prizing plenitude and variety over 

compactness and consistency of tone. Events tend to be broken up into 

episodes that are linked but self-contained, and enacted in a wide assortment 

of places.
42

  

 

Til að styrkja greiningu sína enn frekar vísar hann til kenningar Vivian Sobchack um 

epískar myndir þar sem tónlist er notuð til að auka hátíðleika augnablikanna („persuasive 

symphonic music underscoring every moment by overscoring it“
43

) og er þá nærtækast að 

nefna lok fyrri hluta myndarinnar þegar Branagh fer með „How all occasions“ einræðuna 

en undir henni drynur hetjuleg synfónía svo hátt að Branagh þarf stöðugt að hækka 

róminn.
44

  

Eitt mikilvægasta dæmið sem sýnir að Branagh ætlaði sér frá upphafi að gera 

epíska stórmynd er sú ákvörðun hans að gera „Hamlet í fullri lengd“, fyrstu 

kvikmyndaaðlögunina eftir leikritinu sem styttir að engu leyti texta Shakespeares. Hamlet 

er lengsta leikrit Shakespeares og kvikmyndaleikstjórar hafa því skorið textann niður, en 

                                                 
42

 Harry Keyishian. 2007. „Shakespeare and the Movie Genre: the Case of Hamlet“ bls. 72-84 í The 

Cambridge Companion to Shakespeare on Film. [Önnur útgáfa.] Ritstj. Russell Jackson. Cambridge 

University Press: Cambridge, bls. 78.  
43

 Vivian Sobchack. 1995. „Surge and Splendor: A Phenomenology of the Hollywood Historical Epic“ bls. 

280-307 í Film Genre Reader II. Ritstj. Barry Keith Grant. University of Texas Press: Austin, bls. 281. 
44

 Hér má reyndar finna hliðstæður með epísku myndinni Gone with the Wind. Annarsvegar er augljós 

samlíking milli meðferðar Branaghs á „How all occasions …“ einræðunni og þegar Scarlett O’Hara fer 

með hina frægu ræðu um að hún muni aldrei verða svöng framar. Báðar myndirnar hafa einnig það 

einkenni að vera með hléi (e. intermission) sem er sett inn af leikstjóranum, en það er ekki óalgengt í 

epískum kvikmyndum. Athygli vekur að hlé Branaghs er strax eftir þessa einræðu Hamlets og hléð í Gone 

with the Wind kemur strax á eftir ræðu Scarlett.   
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fyrsta kvikmyndin sem er byggð á leikritinu er aðeins fimm mínútna löng.
45

 Mynd 

Branaghs er hins vegar heilar 238 mínútur, tæpir fjórir tímar með hléi. Rodney Bennett 

hafði kvikmyndað Hamlet fyrir BBC (1980) þar sem hann notaði stærsta hluta textans en 

sú aðlögun er þó hálftíma styttri en Hamlet Branaghs.
46

 

Það er þó ekki svo einfalt að til sé eitt handrit sem allir leikstjórar hafa unnið eftir, 

klippt úr því og skorið, því varðveist hafa þrjú upprunaleg handrit að Hamlet; Quarto 

(1603), Second Quarto (1604-1605) og First Folio (1623). Seinni tíma fræðimenn telja að 

Quarto sé endurskrifað af leikara og er því handriti þar af leiðandi ýtt til hliðar, en 

yfirleitt er notast við Second Quarto eða First Folio. Branagh ásamt Russell Jackson 

púsluðu saman handritunum tveimur og bæta auk þess við einu orði „Attack“ sem þeir 

leggja í munn hermanns úr liði Fortinbras í lokin.
47

 Í því ljósi er kaldhæðnislegt að 

Branagh skyldi vera tilnefndur til Óskarsverðlaunanna fyrir handritsgerð.  

Með því að nota allan texta Shakespeares aukast möguleikar á nýrri nálgun og 

dýpt í sögunni, sérstaklega með tilliti til innrásar Fortinbras. Í öðrum 

kvikmyndaaðlögunum er ekki eins mikil áhersla á þessa innrás og reyndar í Hamlet 

Oliviers (1948) er hlutverkum Fortinbras, Rosenkrantz og Guildensterns algerlega kippt 

út úr handritinu og með dyggri aðstoð kenninga Freuds horfir áhorfandinn inn í kastalann 

frekar en á þá ógn sem stafar að honum utan frá.
48

 Í meðferð Branaghs verða hlutverk 

Rosenkrantz og Guildensterns mikilvægari og endalok þeirra eru tengd hinu ríkispólitíska 

sviði, þegar sendifulltrúi Englands tilkynnir lát þeirra eftir að Fortinbras hefur ráðist inn í 

höllina. Í Hamlet Zeffirellis (1990) er Fortinbras sleppt algerlega eins og hjá Olivier og 

þungamiðja myndarinnar er samband Hamlets og Gertrude. J. Lawrence Gunther hefur 

fjallað sérstaklega um hlutverk Fortinbras í leikritinu og bendir á að sé persónunni kippt 

út komist ekki til skila það rammahlutverk sem Shakespeare hafi ætlað Fortinbras. 

                                                 
45

 Maurice Clément. 1900. Le Duel d’Hamlet. Framleiðandi Maurice Clément. 5 mín. Phono-Cinéma-

Théâtre. 
46

 Rodney Bennett. 1980. Hamlet, Prince of Danmark. Framleiðandi Cedric Messina. 210 mín. BBC. Sjá 

Taylor. 1994, bls. 191. 
47

 Kenneth Branagh. 1996b. Hamlet / by William Shakespeare: Screenplay, Introduction and Film Diary. 

W.W. Norton: New York, bls. 174.  
48

 Laurence Olivier. 1948. Hamlet. Framleiðandi Laurence Olivier. 155 mín. Two Cities Films. Jafnvel þótt 

Branagh hafni algerlega freudískri túlkun Oliviers á sambandi Hamlets við móður sína er nálgun þeirra á 

foreldrið ekki svo ólík – Branagh fjallar um föðurinn, bæði Hamlet eldri og Claudius, en Olivier einblínir á 

Gertrude. 
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Leikritið hefst á spurningunni „Who’s there?“ og Gunther telur það vísa til komu 

Fortinbras í lok leikritsins:  

It suggests that there is a circularity in the play and that Fortinbras may have 

been more important to Shakaspeare than he has been to some directors. […] To 

cut Fortinbras […] shortens a lengthy play but amputates an important ‘political’ 

element.
49

  

 

Eins og fram kom í upphafi þessarar ritgerðar gengur Branagh út frá þessari túlkun. Auk 

Branaghs virðast kvikmyndaleikstjórarnir Gregory Kozintsev (1964) og þeir Sven Gade 

og Heinz Schall (1920) vera meðvitaðir um mikilvægi Fortinbras en hvergi er áherslan 

eins mikil og hjá Branagh. Nærvera Fortinbras í gegnum alla mynd Branaghs er mjög 

sterk, jafnvel umfram það sem texti leikritsins krefst þar sem hann sýnir okkur ítrekað 

hina aðsteðjandi ógn með því að fylgjast með Fortinbras og herliði hans á leið til 

Danmerkur. Þessi textalausu skot undirstrika það sem Shakespeare gefur í skyn í 

leikritinu, að koma Fortinbras sé yfirvofandi, og þau gefa persónu Fortinbras aukið 

vægi.
50

  

 

 

                     Mynd 2. Blenheim-kastali.   

 

Kvikmyndatakan sjálf gefur myndinni einnig yfirbragð epískrar myndar. Branagh fékk í 

lið með sér kvikmyndatökumanninn Alex Thomson, en hann vann með David Lean í 

Lawrence of Arabia og fleiri myndum. Lean var sá breski leikstjóri sem má kalla konung 

                                                 
49

 J. Lawrence Gunther. 2007. „Hamlet, Macbeth and King Lear on Film“ bls. 120-140 í The Cambridge 

Companion to Shakespeare on Film. [Önnur útgáfa.] Ritstj. Russell Jackson. Cambridge University Press: 

Cambridge, bls. 120.  
50

 H.R. Coursen. 1999. Shakespeare: The Two Traditions. Fairleigh Dickinson University Press: Madison, 

bls. 224-225. 
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epísku myndanna og hann mun hafa verið seinasti kvikmyndagerðarmaðurinn til að nota 

70 mm filmu í stað hinna venjulegu 35 mm í heilli mynd, það er að segja þangað til 

Branagh gerir það í Hamlet. Branagh tengir sig einnig við Lean og mynd hans Dr. 

Zhivago, bæði með hinum snæviþöktu hallargörðum Elsinore sem minna á umgjörðina í 

kvikmynd Leans og með því að ráða Julie Christie í hlutverk Gertrude en hún lék 

aðalkvenhlutverkið í Dr. Zhivago.
51

 Með hliðsjón af þeim epísku myndum sem taldar 

voru upp hér að ofan má einnig segja að Branagh hafi tengt sig fleiri máttarstólpum innan 

hefðarinnar, t.d. með því að fá til liðs við sig leikarana Charlton Heston, sem lék 

aðalhlutverkin í The Ten Commandments (1956) og Ben Hur (1959), og Richard 

Attenborough sem leikstýrði Gandhi.
52

  

Í markaðssetningu Hamlets var beinlínis vísað til epísku kvikmyndahefðarinnar 

með orðum eins og „more artificial snow than in any other film before, even Dr. 

Zhivago“
53

 og í viðtölum fyrir frumsýningu var hamrað á stórfengleik myndarinnar þar 

sem Branagh lagði áherslu á lengd textans og stærð umgjörðarinnar: „We're trying for 

more epic sweep than is usually contemplated.“
54

 Það má því segja að Branagh reyni 

meðvitað í öllu ferlinu að tengjast hefðinni, en mikilvægust er þó tenging hans við 

heimsveldið en þar staðsetur hann sig endanlega innan hinnar epísku kvikmyndahefðar. 

 

2.3 Epísk þjóðarsköpun og hnignandi heimsveldi  

Hin mikilfenglega og tragíska umgjörð epískrar kvikmyndar er ekki einungis valin til 

þess að fullnægja þörf áhorfandans fyrir stórvirki heldur einnig til að þjóna sögulegu 

þema myndarinnar. Heimsveldið (e. empire) tengist epískri kvikmyndahefð traustum 

böndum. Efni epískra mynda er iðulega stórt í sniðum og stórviðburðir 

mannkynssögunnar falla vel að þess háttar aðlögun. Margar epískar kvikmyndir snúast 

um þjóðernisgoðsagnir eins og Susan Hayward bendir á í skilgreiningu sinni hér að 

                                                 
51

 Lanier. 2002, bls. 158 og 169. Sjá einnig White. 2005, bls. 200.  
52

 Í endurliti má segja að Branagh hafi einnig tengst epískri kvikmyndahefð þegar hann réð Kate Winslet í 

hlutverk Opheliu, en hún lék aðalhlutverk í stórmyndinni Titanic (1997). 
53

 Paul Taylor. 1997. „How weary, stale, flat“ The Independent, London: 15. janúar. Vefslóð: 

http://findarticles.com/p/articles/mi_qn4158/is_19970115/ai_n9642981 Sótt 23. mars 2008. Taylor 

gagnrýnir Hamlet Branaghs, m.a. út frá stórkarlalegri markaðsherferð.   
54

 Courtney Lehmann og Lisa S. Starks. 2000. „Making Mother Matter: Repression, Revision, and the 

Stakes of 'Reading Psychoanalysis Into' Kenneth Branagh's Hamlet“ bls. 1-24 í Early Modern Literary 

Studies. 6:2. Vefslóð: http://purl.oclc.org/emls/06-1/lehmhaml.htm Sótt 20. desember 2007  

http://findarticles.com/p/articles/mi_qn4158/is_19970115/ai_n9642981
http://purl.oclc.org/emls/06-1/lehmhaml.htm
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ofan.
55

 Það er í samræmi við hefðbundið hlutverk epískra bókmennta. En boðskapur 

myndanna er samt ekki svo einfaldur, vissulega mætti kalla epískar stórmyndir sem 

byggja á Biblíunni eins konar upprunagoðsagnir hins kristna heims og einnig eru dæmi 

þar sem samband hins epíska forms og þjóðernishyggju er greinilegt, þar mætti til dæmis 

benda á Braveheart Mels Gibson.
56

 Hins vegar falla ekki allar frægar epískar myndir að 

slíku líkani. Kvikmyndirnar Cleopatra (1963) og The Fall of the Roman Empire (1964) 

fjalla til dæmis um heimsveldi á hnignunarskeiði; Kleópatra var síðasta drottning 

Egyptalands áður en það lenti undir stjórn Rómverja og titill myndarinnar um fall 

rómverska heimsveldisins skýrir sig sjálfur. Hnignun og upphaf hafa raunar alltaf tengst 

nánum böndum innan epísku hefðarinnar, til dæmis snýst Eneasarkviða bæði um fall 

Tróju og upphaf Rómar. Fall Tróju er raunar mikilvægur þáttur í Hamlet þar sem 

uppsetning leikhópsins sem kemur til hallarinnar snýst að hluta til um það. Branagh setur 

það þar að auki í skýrt samhengi innan epísku hefðarinnar með því að láta epísku 

stórstjörnuna Charlton Heston fara með einræðu um þann atburð sem er sýndur án tals í 

meðferð Shakespeare-leikaranna Johns Gielgud og Judi Dench. 

Hnignandi heimsveldi koma fyrir með beinum eða óbeinum hætti í þeim epísku 

stórmyndum Davids Lean sem hér hefur verið minnst á. Bridge on the River Kwai fjallar 

um breska heimsveldið á lokaskeiði þess, Lawrence of Arabia um endalok Tyrkjaveldis 

og Dr. Zhivago um hnignun og fall Romanov keisaraættarinnar í Rússlandi. Bandaríska 

epíkin er sömu ættar, Suðurríkjamyndirnar Birth of a Nation og Gone with the Wind lýsa 

þrælasamfélagi Suðurríkjanna með söknuði og beina sjónum að þeirri kreppu sem 

ósigurinn í borgarastyrjöldinni hafði í för með sér. 

 Í nýlegri myndum sem tilheyra epísku kvikmyndahefðinni eru hnignandi 

heimsveldi einnig í deiglunni. Kvikmyndin Gandhi inniheldur vissulega dágóðan skammt 

af indverskri þjóðernisrómantík en það er einungis hluti sögunnar sem einnig snýst um 

endalok breska heimsveldisins. Titill kvikmyndarinnar The Last Emperor skýrir sig að 

vissu leyti sjálfur en myndin gerist á upplausnar- og breytingaskeiði í sögu Kína. Dances 

with Wolves fjallar um örlög einstaklinga á útþensluskeiði Bandaríkjanna en sjónarhornið 

                                                 
55

 Hayward. 1996, bls. 87. 
56

 Mel Gibson. 1995. Braveheart. Framleiðendur Mel Gibson, Alan Ladd Jr., Bruce Davey og Stephen 

McEveety. 182 mín. Paramount Pictures.  
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beinist fyrst og fremst að því sem fór forgörðum í þeirri þróun, sem var heimur 

sjálfstæðra indjánasamfélaga Norður-Ameríku. 

 Epískar stórmyndir geta því fjallað um stórfenglegt upphaf og hátíðleika þess að 

byggja upp nýja þjóð (e. nation-building) en ekkert síður getur sjónarhornið beinst að 

hinni hlið peningsins, hnignun og eyðileggingu samfélaga. Tvær myndir geta jafnvel 

fjallað um svipað tímabil með afar ólíku sjónarhorni, eins og sést glögglega ef bornar eru 

saman Dances with Wolves og Birth of a Nation. Ef epíska kvikmyndahefðin snerist 

einungis um upphaf og uppbyggingu myndi hún henta illa tragísku leikriti eins og Hamlet 

en Kenneth Branagh er meðvitaður um notagildi epíkurinnar til að fjalla um heimsveldi á 

fallanda fæti. 

 

Hirð Hamlets eldri – hnignun heimsveldis 

 

3.1 Habsborgarinn Hamlet 

Hin mikilfenglega og tragíska umgjörð myndarinnar er ekki einungis valin til þess að 

fullnægja þörf áhorfandans fyrir stórvirki heldur einnig til að þjóna þema myndarinnar, 

en Branagh kýs að nálgast söguþráð leikritsins með því að setja hana í ákveðið sögulegt 

samhengi. Þessi Hamlet er tímasettur seint á 19. öld, hann er ljóshærður að vanda en nú í 

hermannabúningi sem er ættaður frá keisaradæminu Austurríki-Ungverjalandi. Útlit 

myndarinnar og búningar eru hannaðir með hliðsjón af því og eru því söguleg vísun. 

Stórveldi Habsborgaranna nær aftur á 15. öld og erfðalönd þeirra lágu víða um 

Evrópu. Á 16. og 17. öld áttu þeir allan Spán, og þar af leiðandi nýlendur Spánverja í 

„nýja heiminum“, en einnig lönd í Belgíu og á Ítalíu. Meginríki þeirra var samt í Mið-

Evrópu þar sem Vín gegndi hlutverki einhvers konar höfuðborgar heimsveldisins. Þetta 

var ekki ríki einnar þjóðar og í raun mætti segja að þjóðir í nútímaskilningi hafi ekki 

komið þessu ríki neitt við. Sagnfræðingurinn A.J.P. Taylor lýsir þessu svo: „Austria was 

an Imperial organization, not a country; and to be Austrian was to be free of national 

feeling – not to possess a nationality.“
57
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Á 19. öld fór Habsborgarana að daga uppi þegar önnur konungsríki eins og 

Frakkland, Ítalía og Þýskaland umbreyttust í nútíma þjóðríki. Árið 1867 stofnuðu 

Habsborgarar keisaradæmið Austurríki-Ungverjaland en segja má að þar hafi 

vandræðunum einungis verið frestað. Benedict Anderson bendir á þetta: „The more the 

dynasty pressed German in its first capacity, the more appeared to be siding with its 

German-speaking subjects, and the more it aroused antipathy among the rest.“
58

 Þá urðu 

tvær forustuþjóðir í ríkinu, Þjóðverjar í Austurríkishelmingnum en Ungverjar í hinum 

hlutanum. Gegn þeim stóðu hins vegar fjölmargar þjóðir, Tékkar, Slóvakar, Slóvenar, 

Króatar og fleiri sem voru þjóðernisminnihlutar innan ríkisins.  

 Á þeim tíma sem Branagh vísar til í Hamlet er keisaradæmið Austurríki-

Ungverjaland í vörn gagnvart kröfum þessara þjóða um sjálfstjórn og þessar kröfur eru 

hluti af því flókna orsakasamhengi sem leiddi til fyrri heimsstyrjaldarinnar 1914 og að 

lokum til þess að heimsveldið var sundurlimað 1918. Það er því þjóðernisstefnan sem 

gróf undan heimsveldinu á seinustu áratugum þess en hún gerði það með tvenns konar 

hætti. Annars vegar var það barátta þjóðernisminnihlutanna fyrir auknum réttindum en á 

móti kom einnig þjóðernishyggja herraþjóðanna Þjóðverja og Ungverja, sem settu 

baráttuna fyrir eigin forréttindum ofar varðveislu heimsveldisins. Þýskumælandi 

Austurríkismenn dreymdi um aukin tengsl við nýsameinað Þýskaland sem myndi tryggja 

forræði þeirra yfir keisaradæminu.
59

  

Rithöfundurinn Stefan Zweig lýsir höfuðborg ríkisins í endurminningum sínum: 

 

Því snilli Vínarborgar, sem naut sín bezt á tónlistarsviðinu, var frá upphafi fólgin 

í því, að hún sætti allar þjóðernislegar andstæður og skóp úr þeim sérstæða 

menningu, sem var eins konar samnefnari vestrænna þjóðmenninga. Þröngsýni 

og hleypidómar þrifust ekki í Vínarborg. Hvergi var auðveldara að vera 

Evrópumaður, og ég veit, að ég á það að miklu leyti þessari borg að þakka, sem 

þegar á dögum Markúsar Árelíusar var útvörður hins rómverska og alþjóðlega 

anda, að ég lærði ungur að unna bræðralagshugsjóninni mest allra hugsjóna.
60
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Þessi mynd sem Zweig dregur upp er einhliða jákvæð, þrungin eftirsjá og vottar ekki fyrir 

mikilli samúð eða skilningi á sjálfstæðisbaráttu þjóðanna sem ekki vildu tilheyra 

austurríska keisaradæminu. Fyrir honum er „þjóðernishyggjan sú erkiplága, sem eitrað 

hefur blóma evrópskrar menningar“.
61

 Þessi sýn metsöluhöfundarins á Austurríki-

Ungverjaland sem fjölmenningarlegt heimsveldi hefur mótað söguvitund síðari kynslóða 

þannig að þegar leitað er að fjölmenningarlegu og heimsborgaralegu ríki í fortíðinni þá er 

Austurríki-Ungverjaland augljós fulltrúi þess. 

Myndræn tenging Branaghs við heimsveldið vekur upp tilvísanir í hnignun. Með 

því undirstrikar hann  þann vanda sem danska hirðin glímir við í leikriti Shakespeares,  

konungsættin riðar til falls og hinn ákveðni Fortinbras sækir að. Í okkar samtíma er 

Austurríki-Ungverjaland „veröld sem var“, eins og Stefan Zweig lýsti henni: „Ég er 

fæddur 1881 í víðlendu og voldugu keisaradæmi, veldi Habsborgaranna, en það er til 

einskis að líta á landabréfið, þetta ríki hefur verið útmáð með öllu.“
62

 Horfinn glæsileiki 

Austurríkis-Ungverjalands tákngerir sinn tíma vegna þess að þetta heimsveldi átti sér 

ekki framhaldslíf í sama skilningi og Stóra-Bretland og Þýskaland. 

Branagh vísar með svipuðum aðferðum til horfins glæsileika 19. aldar heimsvelda 

með því að sviðsetja Elsinore, dönsku konungshöllina, í Blenheim-kastala. Fá mannvirki 

tengjast stórveldissögu Bretlands með jafn beinum hætti, kastalinn var kallaður eftir 

vígvelli þar sem upphaflegur eigandi kastalans, Marlborough lávarður, vann glæstan sigur 

við upphaf 18. aldar, þegar Bretland var óðum að verða öflugasta stórveldi Evrópu.
63

 Í 

Blenheim fæddist einnig Winston Churchill á síðari hluta 19. aldar en fáir 

stjórnmálamenn voru eindregnari talsmenn heimsveldisins.
64

 Stóra-Bretland er ekki 

horfið með sama hætti og Austurríki-Ungverjaland en hnignun og endalok breska 

heimsveldisins á 20. öld er staðreynd sem kynslóð Branaghs þekkir mætavel. Branagh 

vísar í þessa fortíð, ekki einungis með sviðsetningu sinni, heldur einnig með því að fá 

afkomanda upphaflega eigandans, núverandi hertoganum af Marlborough, aukahlutverk í 

myndinni sem einum af hershöfðingjum Fortinbras. 
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Með því að sviðsetja Elsinore í hinum risavaxna Blenheim-kastala sendir Branagh 

margslungin skilaboð til áhorfandans. Auk vísunarinnar til breska heimsveldisins og 

Churchills segir Branagh sjálfur að hann hafi ætlað kastalanum að sýna „a vain world 

[…] that seems confident and open but conceals corruption“.
65

 Douglas Lanier hefur 

einnig bent á að þessi mikla umgjörð smækki persónurnar og undirstriki einangrun þeirra 

frá almenningi, „Elsinore is an aristocratic clique insulated from the commons […], an 

elite class bound by polite codes of decorum.“
66

 Þegar Hamlet Branaghs talar við draug 

föður síns er endurlit til liðins tíma þegar líf Hamlets var hamingjuríkt og áhyggjulaust en 

þar sjást einungis fjórar manneskjur í forgrunni: feðgarnir, Gertrude og Claudius. 

Einangrun yfirstéttarinnar frá almenningi veikir stöðu hennar því við lát Hamlets eldri 

sundrast fjölskyldan og fer að hrikta í stoðum hirðarinnar. Hamlet yngri stendur þá einn 

utan við „klíkuna“ í kastalanum og getur ekki treyst neinum. Hnignun hirðarinnar kemur 

einnig fram í því að í fyrri hluta myndarinnar eru fjölmenn atriði þar sem danska hirðin 

kemur fram sem stórt samfélag, til dæmis í brúðkaupi Claudiusar og Gertrude og 

leiksýningunni. Eftir hlé er hins vegar eins og hirðin hafi skroppið saman og við innrás 

Fortinbras í hátíðarsalinn er enginn til varnar.
67

 

Branagh setur einnig hnignun ríkisins í öndvegi með því að auka vægi Fortinbras 

sem hefur það hlutverk í leikritinu að varpa ætt Hamlets af valdastóli. Þó er það ekki 

Fortinbras sem rænir Hamlet krúnunni. Það sem er rotið í Danaveldi kemur að innan,  þar 

sem launmorð og valdarán Claudiusar hefur þegar svipt Hamlet yngra erfðarétti sínum. 

Fortinbras er hin ytri ógn en það sem verður heimsveldinu að falli er hið innra 

sundurlyndi. Danmörk Branaghs er heimsveldi á hverfanda hveli.  

 

3.2 Fortinbras – maður nýrra tíma 

Eins og fram hefur komið er hlutverk Fortinbras í mynd Branaghs mun stærra en í öðrum 

kvikmyndaaðlögunum og reyndar nýtir hann kvikmyndaformið til að gera Fortinbras og 
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her hans sýnilegri en í leikritinu sjálfu. Þar sem Branagh er bundinn af texta Shakespeares 

notar hann textalausar senur sem sýna Fortinbras ýmist við undirbúning stríðs eða ásamt 

herliði sínu á leið til Elsinore. Þar af leiðandi hlýtur persónan Fortinbras, og það sem hún 

stendur fyrir, að skipta miklu máli þegar kemur að því að greina og túlka myndina.  

Her dönsku hirðarinnar er sýndur í settlegu umhverfi kastalans, ýmist í 

snæviþöktum kastalagarðinum að æfa skylmingar með leikrænum tilburðum eða í 

skrautlegum búningum viðstaddir formlega viðburði innan hirðarinnar eins og brúðkaup 

Gertrude og Claudiusar. Búningarnir eru litríkir, hvítir, rauðir og gylltir og gjarnan 

skreyttir pífum og borðum. Þessi her virðist einkum vera upp á punt og er aldrei sýndur 

berjast enda veitir hann her Fortinbras litla mótspyrnu. Í handriti sínu að myndinni lýsir 

Branagh skylmingaæfingunum svo: „Arranged in symmetrical patterns. All dressed in 

white, it’s like an Olympic opening ceremony. The moves are viciously elegant.“
68

 Mikil 

áhersla á skylmingar og hvers konar sverðaglamur sýna stríð sem leik aðalsmanna, eins 

konar íþróttakeppni þar sem meira að segja er kallað til dómara til að einvígisreglum sé 

fylgt. Hér nær Branagh haganlega að vinna með tímabil sviðsetningarinnar, einvígi 

aðalsmanna þekktust enn á 19. öld en voru samt sem áður til marks um forna siði og 

hurfu fljótlega úr sögunni.
69

 

Her Fortinbras er hins vegar af allt öðru tagi en sá danski. Hermenn Fortinbras eru 

í einlitum gráum búningum og lítt skreyttir prjáli. Hjá þeim ber meira á byssustingjum og 

nútímalegum rifflum en glansandi sverðum. Þeir eru ekki sýndir við hættulausar æfingar 

heldur þramma einbeittir í einni stórri fylkingu til að taka þátt í stríði. Fræðimaðurinn 

Russell Jackson, en hann aðstoðaði Branagh við frágang textans í myndinni, dregur fram 

muninn milli herjanna tveggja: „Fortinbras’s soldiers are in gray blanket-like material, 

unshaven, guerrilla-like, while the Elsinore guard are spit-and-polish toy soldiers.“
70

 

Fortinbras ræður yfir þjálfuðum atvinnuher sem hefur augljósa yfirburði yfir leikræna 

skylmingamenn sem leggja áherslu á  einvígistækni. Þegar hermenn Fortinbras hertaka 

Elsinore að lokum eru tilburðir þeirra fagmannlegir og máttur og þungi hersins fer hvorki 

fram hjá áhorfendum né þeirri brothættu dönsku hirð sem fyrir er. Í norska hernum er 
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stríð enginn leikur, heldur dauðans alvara. Í kvikmyndahandritinu lýsir Branagh innrás 

þeirra í Elsinore svo: „Trough every door in the room, by force, emerges 

FORTINBRAS’s Army in SAS style“
71

 Hinn ævintýralegi blær sem er yfir danska 

hernum er ekki til staðar í þeim norska, heldur má segja að hann minni á nýja tíma – þá 

heri sem við þekkjum nú. 

 

 

          Mynd 3. Her Fortinbras ræðst að höllinni. 

 

Branagh stillir þeim Hamlet og Fortinbras upp sem fulltrúum tveggja tímabila eða öllu 

heldur þess hefðbundna og þess nútímalega, sem rekast saman á síðari hluta 19. aldar. 

Sem fulltrúi nýrra tíma er Fortinbras tengdur tækninýjungum, ekki einungis í hernaði og 

vopnaburði, heldur einnig nútímafjölmiðlun. Hirðmenn Hamlets fylgjast með ferðum 

hans í Norður-Evrópu af fyrirsögnum á forsíðum dagblaða.
72

 Það var ekki fyrr en seint á 

19. öld að fólk fékk í fyrsta sinn samdægurs fréttir af stöðu heimsmála.
73

 

Branagh leggur áherslu á að í útliti eru þeir Hamlet og Fortinbras andstæður. Eins 

og fyrri leikarar sem hafa túlkað Hamlet í kvikmyndum er Branagh með ljóst hár, svo 

aflitað reyndar að það skapar snarpa andstæðu við svart hár og dökkar augnabrúnir 

Rufusar Sewell í hlutverki Fortinbras. Þessar andstæður persónanna rista þó ekki djúpt 

því eins og Samuel Crowl bendir á birtast þeir Hamlet og Fortinbras í kvikmynd 

Branaghs eins og sín hvor hliðin á sama peningnum.
74

 Ólíkt til dæmis Hamlet í túlkun 
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Oliviers í kvikmynd hans frá 1948 sem er kynntur til sögunnar sem „[…] a man who 

could not make up his mind“
75

 er Hamlet Branaghs ákveðinn og sjálfsöruggur í fasi. Þessi 

Hamlet virðist aldrei þurfa að hugsa sig um áður en hann grípur til aðgerða og er jafnan 

skjótur til svars. Að því leyti er hann engin andstæða hins einbeitta og ákveðna 

Fortinbras. Í lok kvikmyndarinnar segir Fortinbras um Hamlet: „For he was likely, had he 

been put on, to have proved most royally“
76

 og lætur bera hann að hermannasið út úr 

salnum. Þessi orð fá nýja merkingu í ljósi þess hvernig Hamlet hefur birst áhorfendum 

fram að þessu. Í því samhengi virðist Fortinbras viðurkenna tengsl sín við Hamlet, 

kappsfullan prins sem hafði burði til að verða stríðshetja eins og hann sjálfur. Þannig 

gefur Fortinbras í skyn að Hamlet hafi einungis skort tækifæri til að láta til sín taka. Ef 

Claudius hefði ekki truflað gang sögunnar með valdaráni hefði Hamlet getað gengið í 

hlutverk Fortinbras. Texti leikritsins sjálfs býður upp á þessa túlkun því að í honum 

kemur fram að Fortinbras á í vandræðum heima fyrir, þarf að berjast gegn frænda sínum, 

norska konunginum, og óhlýðnast honum að lokum með herferð sinni til Danmerkur. 

Í persónunum Hamlet og Fortinbras búa þannig ákveðnar hliðstæður, en þar sem 

Branagh er búinn að tefla þeim fram sem fulltrúum ólíkra kerfa þá verða ólík örlög þeirra 

einhvers konar vitnisburður um sigur eins kerfis á öðru, nútímans yfir gamla tímanum. 

Hamlet bíður ekki ósigur sem persóna, heldur sem fulltrúi samfélags sem er dæmt til að 

líða undir lok. Branagh vísar einnig myndrænt í pólitísk tímamót þegar hann sýnir styttu 

Hamlets eldri fellda af stallinum af hermönnum Fortinbras í lok myndarinnar en á þeim 

tíma sem kvikmyndin er gerð voru mönnum í fersku minni fréttamyndir af því þegar 

styttum af Lenín var á svipaðan hátt varpað af stöllum í Sovétríkjunum. Þarna 

undirstrikar Branagh að með Hamlet yngra deyr öll hans ætt og í raun það samfélag sem 

fjölskyldan stóð fyrir.
77

  

Ef valdataka Fortinbras er táknræn fyrir kerfisbreytingu má velta því fyrir sér 

hvers konar kerfisbreyting sé þar á ferð. Fyrir hvað stendur nútími Fortinbras? 
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3.3 Fæðingarskeið þjóðernisstefnu – uppruni nútímans 

Hin sögulega sviðsetning myndarinnar færir hana inn á breytingaskeið 

mannkynssögunnar. Nítjánda öldin var ekki einungis lokaskeið heimsvelda heldur einnig 

fæðingartími þjóðernisstefnunnar. Í Evrópu verða til „þjóðir“ sem voru byggðar á 

misjafnlega fornum konungsríkjum sem hafa ekkert með þjóðir að gera, til dæmis var 

Stóra-Bretland ekki annað en erfðaland konungsættar sem er ættuð frá Þýskalandi. Með 

tilkomu fjölmiðla, skáldsagna og samfélagsumræðu urðu þessir kóngar að tilheyra 

þjóðinni og samsama sig henni. Kóngarnir voru oft skyldir, svo sama ættin var nú klofin 

innbyrðis vegna ólíkra hagsmuna ríkjanna.
78

 Það mætti kannski kalla konungsættirnar 

fjölþjóðlegar í vissum skilningi. Náinn skyldleiki var með flestum konungum og í raun 

voru konungsættir Evrópu á 19. öld meira eða minna sama fjölskyldan. Samt sem áður 

tilheyrði þessi yfirstétt mörgum þjóðum og sú krafa fór vaxandi að konungarnir væru í 

sambandi við borgara í ríkjum sem smám saman fóru að snúast um lýðréttindi frekar en 

guðlega réttlætingu konungsvalds.
79

 

Þetta er í raun það sögusvið sem Branagh velur myndinni en í því ljósi er 

athyglisvert að hirð Danakonungs ber svip hins dauðadæmda fjölþjóðlega austurríska 

heimsveldis, en Fortinbras og her hans í gráum hermannafrökkum tákna hina nútímalegu 

fjöldahreyfingu sem bindur enda á hið aldna ríkisform.  

Af einsleitu útliti hermanna Fortinbras má ráða að hér er her þjóðríkis á ferð og 

athygli vekur að lítil áhersla er á herinn sem blöndu ólíkra kynþátta, ólíkt því sem sést í 

dönsku hirðinni í fjöldaatriðum.
80

 Að þessu leyti er norski herinn tákn nýrra tíma. Við 

upphaf 19. aldar var algengt að töluverður fjöldi útlendinga væri í herjum konungsríkja, í 

Prússlandi var hlutfall þeirra til dæmis milli 10 og 15% á þeim tíma. Nokkrum árum síðar 

voru hins vegar sárafáir útlendingar í prússneska hernum og tengdist herinn þannig frekar  

þjóðinni sem einingu en áður.
81

 Rasismi var mikilvægur hluti í uppbyggingu evrópska 

herja sem börðust í nýlendunum þannig að þar gátu til dæmis óbreyttir Englendingar þó 
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talið sig merkilegri en nýlendubúana.
82

 Her dönsku hirðarinnar í kvikmynd Branaghs ber 

fjölþjóðleg merki og þar af leiðandi líkist hann evrópskum herjum eins og þeir voru á 18. 

öld og í upphafi 19. aldar. Branagh stígur þó skrefinu lengra með því að hafa 

kynþáttablöndun mjög áberandi og umfram það sem hún var í raun og veru. Her 

Fortinbras líkist hins vegar herjum sem búnir eru til með almennri herskyldu borgaranna 

en hún einkenndi það tímabil sem myndin er sviðsett á.
83

 

Þótt Fortinbras sé fulltrúi nýs tíma er ekki þar með sagt að hann sé hetja 

myndarinnar eins og Robert Willson hefur haldið fram.
84

 Þvert á móti má segja að 

Branagh noti persónu Fortinbras til að gagnrýna upphaf nútímans en jafnframt það kerfi 

sem ól hann af sér. „The failure of nineteenth-century dynastic Europe to reform itself, 

his subtext reads, led directly to the tyrants who dominated the political landscape in the 

twentieth century.“
85

 Þetta er þekkt söguleg staðreynd, meðal þess sem spratt upp úr 

hruni Habsborgaraveldisins var stórþýsk þjóðernisstefna sem Austurríkismaðurinn Adolf 

Hitler nýtti meðal annars til að sameina Þýskaland og Austurríki á 20. öld. Það væri þó 

ofmælt að segja að Fortinbras Branaghs sé Hitlersgervingur en endalok myndarinnar sýna 

þó þá vitund Branaghs að upphaf nútímaríkisins gat haft ýmsar ófyrirsjáanlegar 

afleiðingar. Hið nútímalega ríki gat auðveldlega orðið að harðstjórn. 

Hin tvíbenta afstaða Branaghs til Fortinbras og hins nýja tíma gefur í skyn að 

eitthvað hafi glatast sem var þess virði að halda í. Þessi tilfinning endurómar eftirsjá 

Stefans Zweig eftir austurríska keisaradæminu með kostum sínum og göllum. Þegar það 

leið undir lok hvarf ákveðinn heimsborgaraandi sem fylgdi fjölmenningunni. Fjölbreytni 

hirðarinnar birtist ekki einungis í glæsilegum búningum heldur einnig í fólki af ýmsum 

kynþáttum sem mynda skarpa andstæðu við einsleitari her Fortinbras. Það má velta fyrir 

sér hvort Branagh sé að senda svipuð skilaboð til áhorfandans, hvort litadýrð og 

margbreytileiki hirðarinnar hafi verið hluti af einhverju sem ekki mátti glatast. Í næsta 

kafla verður hugað að því hvernig Branagh dregur upp fjölmenningu sem hugsjón og 

hvort honum tekst það á sannfærandi hátt. 
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Fjölmenningarsamfélag Branaghs 
 

 

4.1 Litblint eða litameðvitað leikaraval 

Með andstæðuparinu Hamlet og Fortinbras fylgir einnig önnur tvískipting af hálfu 

Branaghs, fjölbreytni og einsleitni. Glæsileiki og litauðgi við dönsku hirðina víkur fyrir 

gráleitu yfirbragði herja Fortinbras. Endalok myndarinnar gefa til kynna dapurlega 

framtíðarsýn:  

 

Our final frame is the legend on the plinth, clear and strong for a 

moment, before, in Slow Motion, the great broken pieces of stone 

come falling into shot, the great head first, and gradually obliterate 

the name HAMLET. For ever. As we … fade to black.
86

  

 

Í raun er hér ekki einungis verið að útrýma dönsku konungsættinni heldur einnig nafni 

aðalpersónunnar og heiti leikrits Shakespeares. Þetta mætti túlka sem svo að hin 

menningarlega fortíð glatist við tilkomu harkalegrar fjöldamenningar nútímans.
87

 Þessi 

svartsýna túlkun Branaghs á endalokum horfins samfélags er þó þversagnarkennd. 

Í Hamlet, sem og öðrum verkum sínum, hefur Branagh reynt að höfða til breiðs hóps, 

bæði menntafólks sem þekkir Shakespeare vel og alþýðunnar í öllum sínum 

fjölbreytileika. Branagh er að því leyti sjálfur fulltrúi hins alþýðlega nútíma sem ryður 

samfélagi Hamlets úr vegi.
88

 Þó er ekki hægt að segja að í þessum endalokum felist 

fortíðarþrá af hálfu Branaghs því sú fortíð sem hann lýsir er ekki hin sögulega fortíð 

heldur uppdiktuð gerð af fortíðinni, sköpuð af Branagh sjálfum.  

Hirð Hamlets í meðferð Branaghs kemur úr öllum áttum. Í myndinni leika þekktir 

Shakespeare-leikarar, svo sem Derek Jacobi, Judi Dench, John Gielgud, Richard Briers 

og Brian Blessed, við hlið Hollywood-stjarna á borð við Billy Crystal, Robin Williams, 

Jack Lemmon og holdgerving epísku myndanna, Charlton Heston. Branagh vísar einnig 

til breskrar lágmenningar með því að ráða alþýðlega gamanleikarann Ken Dodd í 
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textalaust hlutverk sem hirðfíflið Yorick. Í myndinni má einnig sjá frönsku stjörnuna 

Gerard Depardiéu og í aukahlutverkum eru hundruð leikara af mismunandi kynþáttum:  

 

[…] Branagh has cast Hollywood film stars alongside British theatrical 

stalwarts in an effort not merely to provide Shakespeare some box office 

punch but also, so he asserts, to create a community of actors that crosses 

the boundaries of screen and stage, Britain and America.
89

  

 

Líkt og í Much Ado About Nothing leitaðist Branagh við að nota leikara af ýmsum 

kynþáttum. Í mannmörgum senum við dönsku hirðina vekja bæði litadýrð búninganna og 

leikaranna athygli áhorfandans. Fyrir þetta var Branagh gagnrýndur á þeim forsendum að 

í þessu fælist söguskekkja þar sem kynþáttablöndun (e. racial integration) hefði ekki 

verið hluti af því sögusviði sem Branagh velur myndinni.
90

 Neil Taylor telur afar 

merkingarbært að fyrsti maðurinn sem sést í kvikmyndinni er þeldökki leikarinn Ray 

Fearon, þetta sé skýrt dæmi um litblindu Branaghs í leikaravali og með því skapi hann 

nýja veröld, þar sem enginn hugar að kynþáttum eða þjóðerni.
91

  

Ralph Berry gerir skýran greinarmun á því sem hann nefnir annars vegar „litblint 

leikaraval“ (e. colour-blind casting) og hins vegar „litameðvitað leikaraval“ (e. colour-

concious casting).
92

 Sú gagnrýni sem beindist að Branagh fyrir val á leikarahópnum í 

Hamlet virðist hvíla á þeirri forsendu að ætlun hans hafi verið að velja leikara án tillits til 

kynþáttar en það virki einkennilega í þessu tiltekna sögulega samhengi. Það er hins vegar 

ekki hægt að ganga út frá því að Branagh hafi ætlað sér að hafa leikaravalið litblint.
93

 

Þvert á móti er greinilega engin tilviljun hver er í hvaða hlutverki. Það vekur athygli að 

yfirstéttin virðist vera bresk en Bandaríkjamenn eru í aukahlutverkum og ýmsir kynþættir 

eiga svo fulltrúa sína meðal undirmanna: Voltemand, annar sendiboði Claudiusar, er 

svartur á hörund líkt og höfuðsmaðurinn í her Fortinbras; nokkrir varðmenn í dönsku 
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hirðinni eru greinilega austur-asískir og sá sem pússar skó Claudiusar virðist vera af 

indverskum uppruna. Fjöldi kynþátta er ólíkt meiri við dönsku hirðina heldur en í her 

Fortinbras þar sem sjást einungis 2-3 þeldökkir hermenn og hermenn af öðrum kynþáttum 

eru ekki sýnilegir. Ef hlutverkum væri skipað eftir því sem Berry skilgreinir sem litblint 

leikaraval hefði verið eðlilegra að hafa til dæmis Polonius og börn hans eða aðra háttsetta 

innan hirðarinnar af öðrum kynþætti en hvítum. Branagh sýnir okkur samfélag þar sem 

kynþættir hafa blandast en það er samt greinilega takmörkunum háð. Spurningin er hins 

vegar hvað hann ætlar sér með því, sérstaklega í ljósi þess að þetta er í ósamræmi við 

þann sögulega ramma sem hann velur sviðsetningunni. Velta má fyrir sér hvers eðlis 

þetta fjölmenningarsamfélag Branaghs er. Í því samhengi þarf að skoða hugtakið 

fjölmenning, hvernig hún kom til sögunnar og hvernig hún birtist nú á dögum. 

 

4.2 Suðupottur, salatskál eða mósaíkmynd 

Umræða um fjölmenningarsamfélög er nátengd vangaveltum um þjóðerni og hvernig 

þjóðir myndast. Þess vegna er val Branaghs á sögutíma athyglisvert því 19. öldin er 

upphafsskeið þjóðernisstefnu nútímans. Guðmundur Hálfdanarson telur að þjóðir mótist 

af félagslegum siðvenjum frekar en að sameiginleg saga og menning tengi hópa saman. 

Þjóðernistefna sé því ekki vakning hóps um sameiginlega tilveru heldur búi stefnan frekar 

til hópinn.
94

 Benedict Anderson talar að sama skapi um þjóðir sem ímynduð samfélög (e. 

imagined communities) sem verða til á ákveðnum tíma og við ákveðnar aðstæður.
95

 

Skilgreining Andersons er gagnleg vegna þess að hún dregur fram þá staðreynd að þjóðir 

eru afleiðing sögulegrar þróunar og skilgreina sig að ýmsu leyti sjálfar. Í ímynduðum 

samfélögum nútímans er fólk í tengslum við aðra sem það þekkir ekki, þau tengsl eru 

kerfisbundin í ýmsum stofnunum svo sem stjórnkerfi, fjölmiðlum eða í einfaldari hlutum 

eins og þjóðsöng og íþróttalandsliðum. Samhliða því eru aðrir útilokaðir frá hópnum af 

ýmsum ástæðum og þeir þættir sem ákveða hvort einstaklingur tilheyrir þjóð eða ekki 

geta breyst. Einn af þeim þáttum sem hafa áhrif á tilvist þjóða er sameiginlegur uppruni 

en í flestöllum nútímasamfélögum er hann þó fjarri því að teljast útilokandi, allstaðar eru 
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til innflytjendur sem stefna að því að verða hluti af þjóðinni.
96

 Þær kröfur sem gerðar eru 

til innflytjenda eru kjarni þess hvernig við skilgreinum fjölmenningarsamfélag. Eiga þeir 

að kasta frá sér eigin uppruna, trúarbrögðum, sérkennum og siðum og taka að öllu leyti 

upp hætti hópsins sem þeir vilja tilheyra? Eða eiga samfélög að breytast um leið og fleiri 

vilja tilheyra þeim, verða fjölbreyttari hvað varðar alla þessa þætti? 

Ef til vill er fjölmenningarsamfélag Branaghs menningarlegur suðupottur líkt og í 

innflytjendasamfélagi Ameríku á 19. öld, þar sem ensk menning var þó ríkjandi. 

Bandarísk þjóðernisstefna hefur lengi hnitast í kringum hugtakið „melting pot“ eða 

„suðupott“ sem kom fyrst fyrir í samnefndu leikriti Israels Zangwill sem var frumsýnt í 

Bandaríkjunum 1908. Zangwill byggir leikrit sitt á Romeo and Juliet eftir Shakespeare og 

staðsetur það í Bandaríkjunum í kringum aldamótin 1900. Þar er Rómeó rússneskur 

gyðingur, David, sem kemur til Bandaríkjanna eftir að hafa misst foreldra sína í 

gyðingaofsóknum í heimalandi sínu og verður ástfanginn af Veru, rússneskri stúlku sem 

er kristin. Þegar David áttar sig á því að Vera er dóttir Tsarforingjans sem fyrirskipaði 

ofsóknirnar á hendur foreldrum hans slítur hann sambandi sínu við hana þar sem hann 

telur sig vera að svíkja heimaland sitt. Hann skiptir hins vegar um skoðun og í 

lokasenunni standa þau við Frelsistyttuna og sjá hana fyrir sér sem eins konar deiglu, 

suðupott, þar sem margs konar þjóðerni koma saman og verða að einni samsuðu, 

amerískri sinfóníu.
97

 

Suðupotturinn bandaríski er óvenju skýrt dæmi um þróun sem varð víða á 19. öld 

þegar þjóðir voru að verða til. Áður fyrr, þegar þegnar konunga höfðu ekkert að segja um 

tilgang eða stjórnun ríkisins, skipti litlu máli hvort þeir áttu eitthvað sameiginlegt. Eftir 

frönsku byltinguna, þegar til verða ríkisborgarar sem þurfa sjálfir að ráða sínum málum 

sameiginlega, þurftu þeir einnig að eiga sameiginlegan grundvöll og hann sem 

traustastan. Ríkisborgararnir þurftu að vera líkari hver öðrum en þegnarnir höfðu verið og 

í því felst hugtakið samlögun (e. assimilation). Fyrir mörgum var þetta hugtak afar 
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jákvætt, í því fólst að menn gætu orðið fullgildir þátttakendur í því samfélagi sem verið 

var að skapa.
98

 

Nú á dögum er ekki lengur talað um suðupott þegar á að lýsa samlögun ólíkra 

þjóða innan eins samfélags. Hugtakið er enda vandmeðfarið því ekki er ljóst hvað gerist 

eftir að suðan kemur upp í pottinum. Hvað með þá sem mæta til leiks eftir að búið er að 

sjóða saman nýja þjóð? Aðlögunarferlið virðist vera flóknara og nú kjósa menn að lýsa 

því með hugtökum eins og „salatskál“ (e. salad bowl) eða „mósaíkmynd“ (e. mosaic) sem 

fanga fjölmenningarsamfélag þar sem hver menning lifir í samfélagi við aðrar. Það er 

alltaf hægt að bæta nýjum hráefnum í salatið eða nýju broti í mósaíkmyndina. Í 

fjölmenningarsamfélögum nútímans er takmarkið ekki að sjóða saman mismunandi 

menningarhefðir í eitt skipti fyrir öll og skapa þannig eina menningu þar sem allir eru 

undir sama hatti. Tilgangurinn er ekki lengur að ná þess háttar aðlögun eða samruna 

menningarhefða heldur frekar skapa fjölmenningarstefnu (e. multiculturalism).
99

  

Bhikhu Parekh er einn þeirra fræðimanna sem heldur því fram að fjölmenning sé 

auður sem samfélag eigi að státa af, ekki reyna að bæla niður. Hann gerir skýran 

greinarmun á fjölmenningarhyggju og einmenningarhyggju innan 

fjölmenningarsamfélags (e. multiculturalist og monuculturalist society): 

 
A multicultural society, then, is one that includes two or more cultural 

communities. It might respond to its cultural diversity in one of two ways 

[…] It might welcome and cherish it, make it central to its self-

understanding, and respect the cultural demands of its constituent 

communities; or it might seek to assimilate these communities into its 

mainstream culture either wholly or substantially
100

 

 

Fjölmenningarhyggja innan samfélags er fyrri leiðin sem Parekh nefnir, þegar nýrri 

menningu er leyft að blómstra á eigin forsendum innan þeirrar sem fyrir var en 

tilgangurinn er ekki að laga nýja menningu að þeirri sem fyrir var svo hún glati 

sérkennum sínum. Síðari leiðin tákngerist frekar í suðupottinum. 

Suðupotturinn bandaríski leyfir takmarkaða fjölbreytni en í grunninn snýst hann 

um samlögun, að sjóða saman ólíka þætti í eitthvað nýtt sem hefur innri samheldni, „eina 

þjóð undir Guði“. Her Fortinbras gæti verið matreiddur í slíkum suðupotti en hvað með  
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hirðsamfélag Hamlets? Snemma í mynd Branaghs er sena sem augljóslega gerist fljótlega 

eftir brúðkaup Claudiusar og Gertrude þar sem drottningin er í brúðarskarti og fjölmenn 

hirð samfagnar konungshjónunum í hátíðarsal hallarinnar. Í þessari fjöldasenu er fjöldi 

kynþátta innan hirðarinnar sláandi og gefur í skyn samhljóm og samfélag þar sem 

kynþáttamismunun þekkist ekki. 

 

 

               Mynd 4. Danska hirðin. 

 

Þessi samhljómur er í stíl við orð Claudiusar í þessu sama atriði sem snúast um samhljóm 

innan fjölskyldunnar og þá sérstaklega með tilliti til bróðursonar síns, Hamlets:  

 
[…] think of us 

As of a father; for let the world take note, 

You are the most immediate to our throne, 

And with no less nobility of love 

Than that which dearest father bears his son, 

Do I impart towards you.
101

 

 

En ekki er allt sem sýnist. Innan smásamfélags (e. microcosmos) konungsfjölskyldunnar 

kemur þegar í ljós að samhljómurinn sem Claudius boðar er blekking og sjónarspil. Í raun 

gengur vofa ljósum logum og ásækir konungsfjölskylduna, vofa Hamlets eldri. Hvað má 

þá segja um stórsamfélag (e. macrocosmos) hirðarinnar? Eru samhljómurinn og 

fjölbreytnin sem birtast í þessari senu veruleiki eða sjónarspil? Hvaða vofur ásækja þetta 

samfélag? 
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 Í myndrænni framsetningu Branaghs í þessari senu leggur hann einnig áherslu á 

litskrúðuga búninga. Flestir eru í hirðklæðnaði en á svölum hátíðarsalarins er hópur í 

ríkmannlegum borgaralegum klæðum. Hér er yfirstéttin greinilega mætt til leiks og þrátt 

fyrir að fólk af mismunandi kynþáttum skipi hópinn eru allir í vestrænum klæðum. 

 

 

   Mynd 5. Borgarastéttin á svölunum. 

 

Er hægt að lýsa þessu samfélagi sem salatskál eða mósaíkmynd þar sem fjölbreytnin fær 

að dafna? Það fær tæplega staðist þar sem þarna má þvert á móti sjá fólk úr ýmsum 

heimshornum sem búið er að aðlaga vestrænni tísku 19. aldar.  

Þetta vekur upp spurningar um markmið Branaghs með leikaravalinu. Fjölbreytni 

hirðarinnar er svo augljós og áberandi að hér býr meira en tilviljun að baki, ekki síst 

þegar haft er í huga að hún brýtur gegn hinni sögulegu sviðsetningu sem Branagh fylgir 

annars með góðum árangri. Hér getur því ekki verið um listræna litblindu að ræða því 

þáttur leikara af öðrum kynþáttum er skýrt afmarkaður. Boðskapurinn virðist vera 

fjölmenningarlegur í þeim nútímaskilningi að mismunandi kynþættir koma saman í 

mósaíkmynd. Þegar nánar er að gáð gefa búningar og hlutverk þeirra sem eru af öðrum 

kynþætti en hinum hvíta til kynna að þeir hafi látið sérkenni sín lönd og leið og aðlagast 

samfélaginu sem fyrir var. Hér hefur Branagh því skapað eins konar útópískt samfélag 

sem var ekki til á þeim tíma sem hann sviðsetur verkið en endurspeglar ekki heldur 

veruleika nútímans. Á hvaða leið er Branagh með þessu og kemst hann á leiðarenda? 
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4.3 Fjölmenning og alþýða í höfundarverki Branaghs 

Þegar Laertes fréttir af morði Poloniusar og telur það vera verk Claudiusar fær hann 

alþýðuna í lið með sér og þá er skyndilega brugguð bylting í Danaveldi.
102

 Múgurinn 

ryðst inn í höllina með Laertes í fararbroddi: 

 
The rabble call him lord, 

And, as the world were now but to begin, 

Antiquity forgot, custom not known, 

The ratifiers and props of every word, 

They cry ‘Choose we! Laertes shall be king.’ 

Caps, hands and tongues, applaud it to the clouds:  

‘Laertes shall be king. Laertes king!
103

 

 

Branagh lýsir því svo í handriti sínu: „A great tide of rebellion sweeps away everything 

in its violent wake“.
104

 Þjóðin er skyndilega mætt á sviðið í búningum byltingarmanna 

19. aldar þótt hún raunar hverfi þaðan jafnharðan aftur.  

 

 

                Mynd 6. Laertes leiðir byltinguna 

 

Athygli vekur að þessi hópur sem fylgir Laertes er fullkomlega einsleitur, þarna er ekki 

einn einasti fulltrúi þjóðernisminnihluta. Hinar ráðandi stéttir voru sýndar sem 

fjölmenningarlegar en þegar alþýðan birtist er hún það ekki. Í vestrænum samfélögum 
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nútímans er þessu yfirleitt þveröfugt farið, fólk af öðrum kynþáttum en hvítum er 

fjölmennast meðal lágstétta. Í þessari senu lagði Branagh töluvert á sig við að hafa hið 

sögulega samhengi rétt, við gerð myndarinnar endurtók hann þessa senu sérstaklega 

vegna þess að leikararnir sem túlka alþýðuna voru ekki nógu líkir þeirri staðalmynd sem 

við höfum af byltingarmönnum 19. aldar: „They didn’t really look revolutionary 

enough“.
105

 Branagh reynir því ekki að skapa samfélag fólks af ólíkum kynþáttum meðal 

alþýðu 19. aldar, fjölmenningarsamfélag Branaghs er einungis innan hirðarinnar og 

borgarastéttarinnar.  

 Þversögnin í þessu er sú að Branagh er ekki fulltrúi yfirstéttar með fortíðarþrá, 

þvert á móti er hann stoltur af alþýðlegum uppruna sínum. Sem utangarðsmaður í tvennu 

tilliti, verandi írskur og af verkamannastétt, má segja að Branagh komi bakdyramegin að 

Shakespeare-hefðinni.
106

 Þetta hefur haft áhrif á hann sem leikstjóra því hann hafði frá 

upphafi það yfirlýsta markmið að færa Shakespeare til fólksins og taldi sig meðal annars 

geta gert það með leikaravali sínu í þeim tilgangi að höfða til flestra.
107

 Með því að halda 

því fram að „anyone is entitled to act Shakespeare“
108

 braut hann vísvitandi gegn 

óskrifuðum reglum hefðarinnar. Þegar Branagh leikstýrir Hamlet 1996 höfðu fyrri 

Shakespeare-myndir hans einkennst af vitund um stétt og þjóðerni. Hinrik fimmti er 

konungurinn sem fer um herbúðir sínar í dularbúningi til að kynnast skoðunum almennra 

hermanna og reynir að sætta menn af ýmsum þjóðernum sem eru í enska hernum: 

 
No doubt inspired by Branagh’s own struggle with a double life, Henry V 

is structured around precisely this ideological fantasy of the nation as an 

organic society, based on a hero who goes ‘into the breach’ between ‘high’ 

and ‘low’, and between England and its regional territories […] in order to 

‘quilt’ over or elide social antagonisms.
109

 

 

Í kvikmyndinni Much Ado About Nothing eru allar stéttaandstæður horfnar, „[…] in 

Branagh’s landscape servants and aristocracy are indistinguishable; no one caters to 
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another’s pleasure, everyone enjoys an equal share of the bounty.“
110

 Í því stéttlausa 

samfélagi er þar að auki búið að útrýma kynþáttaandstæðum, til dæmis með því að hafa 

þeldökka leikarann Denzel Washington í hlutverki Don Pedro. Ekki voru þó allir 

sammála því að með því að ráða Washington í hlutverk Don Pedro væri Branagh að 

skapa samfélag sem væri litblint og laust við fordóma. Katherine Eggert mótmælir á þeim 

forsendum að bæði illmennið Don John, sem leikinn er af Reeves en faðir hans er af 

asískum ættum, og Don Pedro séu þeir einu sem eru ekki hamingjusamlega giftir í lok 

myndarinnar: „Non-whiteness thus seems to explain why, despite their disparate 

personalities, Don Pedro and Don John are both excluded from the marriage bonds at the 

end of the film.“
111

 Því undirstriki þetta leikaraval kynþáttaaðskilnað frekar en að útrýma 

honum: 

 
On the one hand, then, we can infer a progressive desire articulated in 

casting the film’s only black actor as the Prince (rather then the bastard, for 

instance); on the other hand, we find that while Don Pedro is a crucial 

accessory in the film’s vision of social harmony, he is simultaneously 

denied full access to this society […] In short, Washington’s Don Pedro 

gives the lie to Branagh’s multinational-popular.“
112

 

 

Courtney Lehmann bendir þannig á að þrátt fyrir göfugar fyrirætlanir Branaghs þá takist 

honum ekki ætlunarverk sitt, meðal annars vegna þess að fjölmenningarhyggja hans er 

ekki gagnrýnin; hún ögrar ekki.
113

 Í stað þess að takast á við andstæður þá sléttar Branagh 

yfir þær, meðal annars með því að sleppa línum úr handriti Shakespeares þar sem sneitt er 

að gyðingum og blökkumönnum: „[…] if I do not love her, I am a Jew“ og „I’ll hold my 

mind, were she an Ethiop.“
114

 Orsökin er kannski sú að markmið Branagh eru 

þversagnarkennd, hann vill bæði ganga gegn viðteknum venjum með því að stilla upp 

stéttlausri fjölmenningarútópíu og markaðsetja myndina fyrir fjöldann. Hann getur því 

ekki gengið fram af fólki með of róttæku uppgjöri við íhaldssöm samfélagsviðhorf – til 

dæmis með því að hafa svartan leikara í hlutverki hins unga elskhuga, Claudio, og láta 

hann giftast hvítri leikkonu í hlutverki Hero. 
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 Sömu vandamál einkenna hinn fjölmenningarlega heim sem Branagh býr til í 

Hamlet. Á bak við yfirborð hinnar fjölmenningarlegu dönsku hirðar leynast þversagnir, í 

stað þess að koma fram sem fulltrúar ólíkra menningarhefða gengur hinn blandaði 

leikarahópur beint inn í hlutverk hins borgaralega samfélags í Evrópu á 19. öld. Branagh 

brýtur gegn sögulegu samræmi með því að skapa fjölmenningarsamfélag á þessu tímabili, 

en tilgangurinn helgar ekki meðalið þar sem fjölmenning hans ristir ekki djúpt. Hann 

endurgerir samfélag 19. aldar eftir hugtökum og hugmyndafræði sem eiga heima í lok 20. 

aldar. En meira að segja innan þessa tímamisræmis er Branagh ekki samkvæmur sjálfum 

sér. Hann þorir ekki að láta dönsku hirðmennina vera fulltrúa raunverulegrar 

fjölmenningar, til dæmis með því að láta þá sem eru af öðrum kynþætti en hvítum 

klæðast búningum sem gæfu til kynna önnur menningaráhrif en vestræn.  

Norski herinn er einsleitari en danska hirðin hvað varðar samsetningu kynþátta en 

hann er þó ekki fullkomlega skjannahvítur og segja má að Branagh missi þar með af 

tækifæri til að láta her Fortinbras skapa enn sterkari andstöðu við dönsku hirðina. 

Gagnrýni hans á nútímann verður þar af leiðandi aðeins ómarkvissari og bitlausari. 

Andstæður einsleitni nútímans og fjölbreytni hins horfna tíma láta á sér kræla en koma 

aldrei upp á yfirborðið. 

 Þegar alþýðan ryðst svo inn í höllina og hótar byltingu er enginn reiður 

blökkumaður eða Pakistani í hópnum, það er eins og Branagh óttist að hliðstæður við 

kynþáttaóeirðir í vestrænum samfélögum nútímans vakni meðal áhorfenda. Byltingin er 

staðsett í fortíðinni og hefur engar nútímaskírskotanir með sama hætti og glæsilegt 

hirðlífið. Samhljómurinn í fjölmenningarsenunni eftir brúðkaup Claudiusar og Gertrude 

er því aldrei afbyggður ólíkt þeim falska samhljómi sem Claudius sviðsetur innan 

fjölskyldu sinnar. Vofan sem ásækir hið borgaralega fjölmenningarsamfélag mætir aldrei 

til leiks.  

 

Niðurstöður: kostir og gallar stórvirkisins 

 

Í upphafi þessarar ritgerðar var spurt hvaða aðferðum Branagh beitir til að staðsetja 

Hamlet innan epísku kvikmyndahefðarinnar og hvaða efnislegu þemu vakna við þá 

nálgun. Segja má að Branagh nýti sér kosti lengdarinnar til þess að vinna úr áhrifum sem 
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koma úr ýmsum áttum. Branagh hafnar ekki fyrri túlkendum Hamlets, heldur vísar 

meðvitað til þeirra. Hann notar mismunandi þætti frá hverjum þeirra, flókna 

kvikmyndatækni Welles, samspil sterkra lita og fegurðar Zeffirellis, magnþrungnar 

fjöldasenur Kosintsevs og áherslu á samband við foreldri líkt og Olivier. Ólíkt hinum 

Hamlet-myndunum er aðlögun Branaghs innan epískrar kvikmyndahefðar. Branagh 

ætlaði sér alltaf að gera stórvirki á tveimur plönum, annars vegar mynd sem er nær texta 

Shakespeares en nokkur önnur, textafræðilegt stórvirki. Fyrir Branagh er textafjallið ekki 

hindrun heldur möguleiki til að útvíkka nálgun sína og túlkun á verkinu og honum ferst 

það vel úr hendi. Hins vegar er það svo umgjörðin, kvikmyndalistin þar sem Branagh 

vísar óhikað í merkustu verk epísku listarinnar og tengir sig meðvitað við hana með 

ýmsum hætti, svo sem leikaravali og kvikmyndatöku.  

 Hin epíska hefð hentar sumum efnivið betur en öðrum, samfélög á hverfanda 

hveli eru algeng viðfangsefni slíkra kvikmynda. Branagh finnur slíka tengingu með því 

að staðsetja verkið á síðari hluta 19. aldar og notast við búninga keisaradæmisins 

Austurríkis-Ungverjalands. Með þessari sögulegu staðsetningu myndar Danmörk Hamlet-

ættarinnar hliðstæðu við hnignandi fjölþjóðleg heimsveldi en Noregur Fortinbras verður 

fulltrúi hins nýja tíma, hins einsleita og skipulagða þjóðríkis. Í leikriti Shakespeares er 

Fortinbras sá sem tekur við eftir að ætt Hamlets deyr út, og Branagh raungerir andstæður 

gamla og nýja tímans í útliti og umgjörð myndarinnar.  

Í ósigri gamla tímans felst vísun í örlög heimsveldis Habsborgaranna sem náðu 

ekki að umbreyta ríki sínu í nútímalegt þjóðríki. Þó er ekki hægt að segja að sýn 

Branaghs einkennist af fortíðarþrá; að mörgu leyti eru Hamlet og Fortinbras hliðstæður í 

túlkun hans; Fortinbras nýtir sér færin sem sleppa úr greipum Hamlets en harmræn örlög 

danska prinsins eru meðal annars fólgin í því að hann var svipaður Fortinbras að upplagi 

og hefði því einnig getað orðið maður nýrra tíma. 

Þrátt fyrir vel heppnaða sögulega sviðsetningu má á henni finna misfellur, ekki 

síst í þeirri staðreynd að Branagh hefur leikara af ýmsum kynþáttum í hlutverkum sem 

brjóta gegn sögulegu samhengi myndarinnar. Ekki er þó hægt að tala um litblint 

leikaraval því að augljóslega er ákveðin hugsun á bak við það hvaða hlutverk eru skipuð 

hverjum. Leikarar af öðrum kynþætti en hvítum eru ekki í aðalhlutverkum, né látnir leika 

valdamiklar persónur í verkinu. Fjarvera leikara úr þessum hópi meðal byltingarsinnaðrar 
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alþýðu er líka sláandi og getur varla verið tilviljun. Það er jafnframt erfitt að fella 

hirðsamfélag Branaghs að einföldum skilgreiningum á fjölmenningarsamfélögum, sú 

mynd sem hann dregur upp er ekki nógu afdráttarlaus. „Hinir“ hafa fengið aðgang að 

hirðinni en komast ekki alla leið. Einnig virðist Branagh vera tregur að sýna fólk af 

öðrum kynþáttum en hvítum, sem á undir högg að sækja í samtíma okkar, í hlutverki 

óánægðrar alþýðu á þeim sögutíma sem hann staðsetur verkið. Hafi Branagh ætlað sér að 

sýna samfélag sem líkja mætti við „salatskál“ eða „mósaíkmynd“ í nútímaskilningi þeirra 

hugtaka tekst það ekki fullkomlega. Minnihlutahóparnir eru ekki þarna á eigin forsendum 

heldur er búið að aðlaga þá að borgaralegu samfélagi 19. aldar og fjölmenningin er því öll 

á yfirborðinu. 

Margt gengur upp í hinum epíska Hamlet. Myndin er sjónrænt listaverk og 

Blenheim-kastali myndar glæsilega umgjörð fyrir stórbrotna atburði. Söguleg sviðsetning 

tekst einnig mjög vel og vísanir í hnignandi heimsveldi gefa myndinni áhugaverðan flöt. 

Þar sem Hamlet víkur frá hinni sögulegu umgjörð, til dæmis í fjölmenningarlegu 

leikaravali, er hins vegar eins og leikstjórann skorti sannfæringu og kjark til að fylgja því 

eftir og komast á leiðarenda. Í því liggja helstu veikleikar myndarinnar. Tilraunir 

Branaghs til að skapa litblint samfélag ganga ekki upp heldur verður til lagskipt 

fjölmenningarsamfélag þar sem ströng hlutverkaskipting innan hirðarinnar endurspeglar 

ekki einungis stéttskipt samfélag fyrri alda heldur einnig misskiptingu alþjóðavædds 

nútíma þar sem allir eiga í viðskiptum en sumir eru þó jafnari en aðrir.  
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