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Ágrip 
Í þessari ritgerð er farið yfir þróun kabuki gegnum aldirnar. Það virðist vera að kabuki-

leikararnir séu þeir sem hafi haft hvað mest áhrif á þróunina, en síðan eru einnig 

utanaðkomandi áhrif. Sagan er löng og þróunin mikil á fyrstu stigum kabuki. 

Kabuki er gamalt japanskt leiklistarform og í dag eru það karlmenn og ungir strákar sem 

fara bæði með karl- og kvenhlutverkin, þó svo að kona hafi verið upphafsmaður þess. 

Kabuki var upprunalega leikhús fjöldans og setti upp nýstárlegar sýningar sem voru oft 

byggðar á sönnum, nýlegum atburðum. Á undanförnum árum hefur þróunin verið lítil 

og meira lagt upp úr því að endurgera eldri sýningar. Hér ígrundar höfundur togstreituna 

milli þess að varðveita hið gamla óbreytt og að leyfa kabuki að þróast óheft með 

samtímanum. 

Áhugi höfundar á kabuki vaknaði eftir að hann fór að kynna sér japanska menningu. 

Hann fór í skiptinám til Japans og lærði klassískan japanskan dans sem hafði mestu 

áhrif á skilning höfundar á kabuki. Í dansinum lærði höfundur hversu mismunandi 

líkamsbeitingin getur verið eftir því af hvaða stétt, aldri og kyni persónan er sem verið 

er að túlka og hvernig hinir ýmsu leikmunir eru notaðir. Auk þess fékk hann að læra á 

strengjahljóðfærið shamisen sem er notað í nánast öllum kabuki-sýningum. 

Stiklað er á stóru þegar kemur að sögunni og síðan farið ofan í helstu áhrifavalda og 

breytingar. Því næst er fjallað um fjölskyldutenginguna sem hefur verið milli kabuki-

leikaranna og sem höfundur telur skipta miklu máli þegar kemur að áhrifum leikarans á 

kabuki. Lokaorðin eru almenn samantekt á efni ritgerðar og vangaveltur um 

áframhaldandi þróun kabuki. Að seinustu eru tólf skýringarmyndir sem er ætlað að auka 

skilning lesandans á kabuki. 
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1 Inngangur 
Í þessari ritgerð mun ég rekja sögu kabuki og leita að þeim þáttum sem stuðlað hafa að 

þróun þess. Sérstaklega verður reynt að finna hver áhrif leikarans hafa verið á þróunina. 

Hægt er að rekja kabuki langt aftur í sögu Japans og því er mögulegt að þær heimildir 

sem til eru séu ekki nákvæmar. Kabuki er gamalt form leiklistar sem hefur gengist undir 

margvíslegar áhugaverðar endurbætur og breytingar frá því að það kom fyrst fram á 

sjónarsviðið. Það er síðan leikarinn sem undir ýmsum utanaðkomandi áhrifum hefur 

haldið kabuki-hefðinni uppi. Bæði tækni og þekking hefur borist milli leikara og vegna 

þess hefur kabuki náð að halda svipuðu formi frá byrjun og fram til dagsins í dag. 

Menn hafa velt þróun kabuki fyrir sér útfrá ýmsum áhrifaþáttum. Má þar nefna 

endurgerðar sýningar í Þjóðleikhúsi Japans (Thornbury, 2002, bls. 161-183), 

utanaðkomandi áhrif (Brandon, 2006, bls. 15-53), eða áhrif sem verða vegna strangra 

aðstæðna þar sem kabuki aðlagast en helst lokað frá almúganum á einhvern hátt (Bach, 

1995, 264-279). Leikarinn sjálfur hefur að mínu mati mestu ítökin í þróun kabuki. 

Leikhús hafa brunnið, verið færð til og breyst á meðan leikarinn sjálfur hefur náð að 

halda sinni vitneskju um kabuki. Kabuki-listin hefur í þó nokkurn tíma gengið í erfðir 

og listin verið kennd frá blautu barnsbeini (Tsuneo, Okasaki, Kanada, Iwao, Kamimura 

og Suzuki, 2011, bls. 118). 

Einnig vil ég benda á þá leikhópa sem eru kannski ekki hluti af kabuki en eiga í raun 

rætur sínar að rekja til kabuki og hafa þróast frá kabuki. Þó að Þjóðleikhús Japans sé að 

vinna að því að finna hið sanna kabuki og fari aftur í sögu kabuki til að finna og vekja 

upp gamla texta, þá er hægt að velta fyrir sér hvort leikritin eins og þau hafa þróast og 

breyst vegi jafn mikið. 

Til þess að sjá betur þróunina skoða ég þrjú ólík leikbrot og eitt leikrit sem hefur án efa 

þróast og er ekki í sama formi og eldri kabuki leikrit. Eftir það ber ég kabuki saman við 

taishuu-leiklist og Takarazuka Revue kvenleikhópinn. Seinast fer ég í erfðir innan 

kabuki og í lokaorðunum dreg ég saman efni ritgerðarinnar og álykta um áframhaldandi 

þróun þessa leiklistarforms. 
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2 Sérkenni kabuki 
Kabuki er gamalt leiklistarform sem í dag er álitið þjóðararfur Japana, sem þarf að 

vernda og gæta að glatist ekki. Kabuki kemur í raun frá orðinu kabuku sem hafði fyrst 

þá merkingu að vera eitthvað sem er öðruvísi og áberandi og tekur nýja stefnu (Gunji, 

1987, bls. 17). Sú skilgreining á ennþá við. Þó svo kabuki eigi sameiginlega þætti með 

öðrum leiklistarformum svo sem noh, bunraku og kínversku óperunni þá er kabuki í 

raun mjög áberandi og einstakt leiklistarform. Það mætti segja að önnur form geti verið 

svolítið ,,kabuku“ frekar en að kabuki hafi misst sinn rétt til að vera það. Kabuki hefur 

einhverskonar ýktan ævintýrablæ. 

Það eru margir þættir sem hafa áhrif á þá dulúð sem virðist umvefja kabuki. Kabuki er 

frekar ljúfsár heimur fyrir þá sem þekkja vel til japanskrar fortíðar. Verkin eru oftar en 

ekki sótt í gamla tíma og jafnvel sanna atburði líkt og leikverkið um Soga bræðurna sem 

fóru og hefndu föður síns. Það verk hefur margsinnis verið breytt og sett upp (Gerstle, 

Andrew, Clark og Yano, 2005, bls. 128-129). 

Kabuki-leikarar eru málaðir, klæddir og hreyfa sig á þann hátt sem sést ekki í 

raunveruleikanum, einungis á sviðinu hjá þeim. Þeir fara jafnvel í hlutverk dýra án þess 

að virka eins og persónur í barnaleikriti. Þeir geta verið í aðalhlutverki sem dýr eða 

guðir í mannslíki, en þá með sjáanlegar hreyfingar og einkenni dýra, eins og sést í 

túlkun Bando Tamasaburo á Sagi Musume. Þó svo að hann sé í líki kvenmanns, þá eru 

gönguhreyfingarnar svipaðar hegra. Aftur á móti eru þeir sem eru í aukahlutverkum í 

búningum sem eru meira áberandi dýrabúningar eins og til dæmis refahópurinn sem 

birtist í Yoshitsune Sembonzakura (Gunji,1985, bls. 121). 

Svipbrigði kabuki-leikaranna eru öðruvísi en við eigum að venjast í flestum öðrum 

leikhúsum. Þá er andlitsmálningin mjög áberandi og gegnir að miklu leyti því hlutverki 

að ýkja öll svipbrigði og gera þau áhrifameiri en ella. Leikurinn er oft mjög ýktur og eru 

margar þekktar stellingar eins og mie stellingarnar sem eru taldar af mörgum vera 

hápunktur sýningarinnar [sjá mynd 5]. Þær eru ekki allar eins, en þær gerast oftar en 

ekki á hápunkti mikilvægrar senu eða þegar fjör fer að færast í leikinn. Leikarinn dokar 

við, stillir sér upp fyrir framan áhorfendurna og heldur ákveðinni stellingu í nokkurn 

tíma. Þá er það oft að hann snýr höfðinu á dramatískan hátt á hlið, niður eða upp, opnar 
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augun upp á gátt og ranghvolfir öðru eða jafnvel báðum augunum og færir munnvikin 

niður á við til að stellingin hafi sem mest áhrif. Fagnar þá áhorfendaskarinn jafnan ákaft 

(Toshio, bls. xiii, 113-117; Bach, 1995, bls. 277).
 

Ef litið er framhjá séreinkennum kabuki, þá er það í grunninn ekki svo ólíkt öðrum 

leiklistarformum. Þetta eru að mestu harmleikir með vott af húmor, sem fjalla oftar en 

ekki um hinn náttúrulega gang lífsins. Hins vegar er það dulúðin bakvið ,,grímuna“ og 

hinar ýmsu verur sem gefa sjónarspilinu ákveðinn ævintýraljóma. Það er bæði dansað 

og leikið á sviðinu. Sýningarnar eru með mismunandi hætti en jafnan tjá leikararnir og 

sögumenn sig með orðum og leikrænni tjáningu. Sögumenn hafa oft stórt hlutverk í 

sýningunum meðan leikararnir tjá sig einungis með látbragði og dans. 

Það er samt margt ólíkt með ,,hefðbundnum“ kabuki-sýningum og ,,hefðbundnum“ 

vestrænum sýningum. Til að mynda á meðan að lengd vestrænnar sýningar er oftast um 

tveir klukkutímar þá getur kabuki-sýning staðið yfir í meira en níu klukkutíma án þess 

að gert sé hlé á sýningunni. Kennarinn June Nakamura í Obirin University sagði mér að 

slík lengd væri eðlileg og sem dæmi um hvernig þetta var áður, þá höfðu 

hljóðfæraleikararnir kropið með hljóðfærið sitt út allan sýningartímann án þess að hvíla 

sig (Nakamura, munnleg heimild, júní 2011). 

Þó svo að þeir sem koma að kabuki-sýningunum geti virst af öðrum heimi og 

sýningarnar séu oftast með ævintýralegum blæ, þá geta allir gert mannleg mistök. 

Nýlegt dæmi þess er hneyksli sem vakti mikla athygli jafnt í Japan sem og utan. 

Ichikawa Ebizou, einn af þekktari kabuki-leikurum Japans lenti í slagsmálum á 

næturklúbbi árið 2010. Hann er virtur leikari með langan fjölskylduferil að baki og 

ætlast til þess að hann passi upp á hvaða ímynd hann gefi út á við. Samkvæmt japanskri 

menningu er það svo að ef hann svertir mannorð sitt, þá svertir hann mannorð bæði 

kabuki sem og japönsku þjóðarinnar í heild (Buerk, 2010, bls. 1). Það er áhugavert að 

ekki er talað um mannorð hins mannsins sem átti í hlut þó svo að það sé tekið skýrt 

fram að Ichikawa Ebizou hafi lent í slagsmálum en ekki átt upptökin að þeim [sjá mynd 

10]. 

Það eru um 800 leikarar nefndir í Kabuki Official Data Book 2011 og þar er einnig bent 

á vefsíðu; http://www.actors.or.jp (Tsuneo, Okasaki o.fl. 2011, bls. 4-14; Shashin/eizou 
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2009). Meðal þess sem er að finna á síðunni eru svör við spurningum eins og til dæmis 

um myndatöku, en sýningargestir eru vinsamlegast beðnir um að taka ekki myndir inn í 

sýningarsalnum. Það er samt ekkert sem bannar að taka myndir baksviðs eða fyrir utan 

sýningarsalinn. Lífið baksviðs er ekki ólíkt því sem sést í leikhúsum á Íslandi. Baksviðs 

er hægt að sjá leikarana spjalla og slá á létta strengi meðan þeir undirbúa sig fyrir 

hlutverkin sín. Ég fann fyrir feimni að ganga svona inná leikarana. Líkt og að ganga inn 

í einkasamkvæmi og þekkja engan. 
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3 Þróun kabuki fram til dagsins í dag 

3.1 Izumo Okuni 

Í heimildum er nefnt að kabuki hafi fyrst skotið upp kollinum árið 1603 þegar hofmey 

frá Kyoto að nafni Izumo Okuni eða Izumo no Okuni byrjaði feril sinn sem dansari úti 

við á í Kyoto [sjá mynd 1 og 2]. Þó svo að fleiri en Izumo Okuni hafi iðkað ýmsa 

trúardansa, þá var hún þekktust fyrir að vera mjög ,,kabuku“ eða óhefðbundin og 

öðruvísi klædd en flestir á þeim tíma. Hún er sögð hafa verið klædd í tísku sem hafði 

verið flutt inn frá öðrum löndum og vakti því mikla athygli, með kross um hálsinn og í 

síðkjól, meðan aðrar konur voru klæddar hefðbundnum japönskum klæðnaði sem er 

mjög ólíkur þeim sem var annars staðar. Hún hafði ásláttarhljóðfæri úr málmi utan á sér 

sem nefnist gong. Izumo Okuni dansaði trúarlegan dans sem var ætlað að vekja athygli 

fólks sem færi fram hjá hofinu sem hún starfaði í. Sagt er að áþekkir trúarlegir dansar 

hafi getað ágerst svo að gólfið hryndi undan dönsurunum (Gunji, 1987, bls. 18-19; 

Nakamura, 1990, bls. 21- 22). 

Eftir þær blóðsúthellingar og óstöðugleika sem hafði verið hjá japönsku þjóðinni fyrir 

tíma stjórnunartíðar Tokugawa fjölskyldunnar sem var við völd frá um 1600, jukust 

vinsældir dansins og hann þróaðist og breiddist hratt um Japan. Frásagnir um Izumo 

Okuni eru ófáar en hún þótti einkar góður skemmtikraftur og fór að koma fram á öðrum 

stöðum en í hofinu. Hún brá sér oft í líki karlmanns og varð dans hennar að hálfgerðum 

leik með dansi og söng (Gunji, 1985, bls. 19-21). 

Eftir að kabuki var orðið þekkt í Japan og dansinn einskorðaðist ekki við dans Izumo 

Okuni, þá urðu aðaldansararnir svo vinsælir að það var orðið þekkt að eftir sýningar 

borguðu áhorfendur fyrir samneyti við þá (Nakamura, 1990, bls. 22-23). Eitt dæmi þess 

er frásögn frá 1616 í dagbók Cock sem segir frá manni sem hafi keypt einn kabuki-

dansarann (Toshio, 2006, bls. 130-131). Á þessum tíma var listin jafnan nefnd 

,,vændismeyjar-kabuki“, þar sem raunverulegar vændismeyjar voru farnar að setja upp 

kabuki-sýningar til að auka söluna hjá sér. Um áratug síðar, árið 1629, voru stelpur með 

öllu bannaðar á sviðinu, eftir að hátt settir menn höfðu pantað slíka hópa til sín við 

ýmsar uppákomur. Þáverandi aðalherforinginn gat einfaldlega ekki liðið slíka hegðun 

(Gunji, 1985, bls. 21). 
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3.2 Yfirtaka onnagata 

Ekki batnaði þetta þegar ungir strákar sem höfðu staðið í skugga kvennanna tóku alfarið 

við kabuki-sýningunum. Vinsældir strákanna hófu að verða hinar sömu og kvennanna 

og í því ljósi voru ungir strákar einnig bannaðir á sviðinu árið 1652. Þá tóku eldri 

karlmenn við árið 1653. Í dag skiptir aldur leikarans ekki eins miklu máli og ættarsaga 

hans og er frekar erfitt að fá að ganga inn í kabuki-heiminn og verða leikari. Til þess 

þarf að vera tengdur einhverjum í kabuki-heiminum (Gunji, 1985, bls. 23-24; Toshio, 

2006, bls. 133). 

Hinn vestræni heimur var farinn að hafa meiri áhrif á kabuki um 1911 og frá því ári 

voru kvenmenn farnir að sjást aftur á sviði, en þá var það brautryðjandinn Mori Ritsuko 

sem steig á svið og lék í shimpa leikritum (Gunji, 1985, bls. 35). Skólinn sem Mori 

Ritsuko hafði stundað var ekki ánægður með að einn kvennemenda hans hefði stigið á 

leiksvið (Robertson, 1991, bls. 167). Staða konunnar í kabuki hefur aldrei náð sér aftur á 

strik og nær eingöngu karlar sem leika í sýningunum. 

Í dag eru karlmenn í kvenhlutverki, onnagata, taldir hafa ein stærstu hlutverkin í kabuki. 

Frá því að karlarnir fóru að taka við hlutverki kvenpersónanna árið 1652, hafa þeir 

þroskast og náð að skapa kvenpersónur sem eru ýktari og kvenlegri en flestir 

raunverulegir kvenmenn. Onnagata leikararnir hugsa út í hverja einustu fínhreyfingu 

meðan þeir eru á sviðinu og leggja sig allan fram við að vera eins kvenlegir og kostur er. 

Þetta gera þeir til að ná hlutverkinu rétt og fela þá staðreynd að þeir séu karlmenn í 

hlutverki kvenmanns. Það er samt ekki þar með sagt að þegar konur fara í hlutverk 

kvenna í hinum ýmsu leikritum hafi þær ekki jafn mikið fyrir því og karlmenn. Það er 

eitthvað spennandi og skemmtilegt við það að sjá karlmenn fara í hlutverk konu, 

sérstaklega þegar vel tekst til. Það hefur verið talað um hvort konur ættu aftur að fá sinn 

sess í kabuki eða hvort þær eigi að halda sig við þær tegundir leikhópa sem eru í ætt við 

kabuki. Masakatsu Gunji gengur það langt að segja að ,,viðurvist kvenleikara á kabuki-

sviðinu myndi þýða afneitun á allri listasögu kabuki frá tíma fyrstu kveneftirhermunnar 

fram til dagsins í dag.“ (Gunji, 1987, bls. 49). Toshio (2006, bls. 162) talar líka um að 

onnagata nái að gera meira en að herma eftir konu. Onnagata nái fram kvenleika sem 

vanalega sjáist ekki en sé til staðar og dragi hann fram í sviðsljósið.  
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3.3 Markaðsvæðing og samkeppni 

Árið 1659 hófst samkeppnin af alvöru og leikhúsin fóru að auglýsa sig meira en áður. 

Bæði leikararnir og leikhúsin voru farin að slást um athygli almúgans. Leikararnir vildu 

verða frægir og þá efnaðri og byrjað var að flokka þá eftir verðleikum þeirra (Tetsuji, 

Takechi og Lee, 2003, bls. 19). Árið 1664 fóru leikhúsin að setja upp svokallaðar midori 

sýningar. Þá voru hafðar margar smærri sýningar, midori, til að byggja upp stærri 

sýningar. Midori eru bæði styttri og ódýrari sýningar og auðveldara að fanga athygli 

almúgans með þeim en lengri sýningunum (Thornbury, 2002, bls. 172). 

Um sama leyti var hanamichi sett upp til að skapa meiri nánd milli leikarans og 

almúgans. Það var tekið upp frá noh leikhúsi, en þar hefur hanamichi náð að halda sínu 

upprunalega útliti sem þrep fremst sem liggja upp á svið. Þegar hanamichi kom fyrst 

fram í kabuki þá notaði leikarinn það til að taka við gjöfum frá áhorfendum og var það 

hluti af sýningunni. Orðið hanamichi mætti þýða sem ,,blómavegur“ á íslensku en með 

blómi er átt við einhverskonar þakklætisvott fyrir góða tilburði á sviði, þá ekki bara í 

formi blóma heldur ýmissa gjafa svo sem fatnaðar (Gunji, 1987, bls. 22-23)
 
[sjá mynd 7, 

8 og 9].  

Árið 1724 varð hanamichi líkast því sem það er í dag. Hanamichi er sviðsrampi frá 

sviðinu vinstra megin og liggur í gegnum áhorfendaskarann og alla leið út um dyr sem 

eru fyrir aftan áhorfendurna. Leikararnir birtast oft þar aftast eða upp um hlera sem er 

staðsettur á rampanum framarlega við sviðið. Þetta skapar nánd við áhorfandann og 

þjónar einnig tilgangi sem kynning á persónunni. Þessi rampi er einnig notaðar fyrir 

sum atriði í sýningunum. Stundum hafa þessir plankar verið tveir. Þá er annað 

hanamichi sett upp hægra megin við hitt (Gunji, 1987, bls. 22-23). Það að horfa á 

leikarann labba út rampann getur minnt á fyrirsætu sem gengur sýningargólfið. 

3.4 Mismunandi leikstílar og áhrif á kabuki 

Kabuki-stíllinn var snemma kominn með leiklistarform. Á 17. öld var hofmeyjan Izumo 

Okuni ekki einungis að dansa heldur var hún líka með margskonar leiktilburði. Það eru 

stöðugar breytingar á kabuki, ný leikhús, leikmyndir, leikstílar og leikarar koma og fara. 

Þó þeir hafi þróast út frá kabuki hafa ekki allir leikstílar náð að flokkast undir kabuki. 

Af þeim leikstílum sem hafa komið fram eru tveir ólíkir leikstílar innan kabuki einna 
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mest áberandi. Það eru aragoto sem kom fram 1673 og wagoto frá 1678. Hægt er að 

nota annan eða báða stílana í sömu sýningu. ,,wa“ í wagoto er þýtt sem mildur eða 

mjúkur og „goto“ er dregið af „koto“, sem þýðir hlutur (Gunji, 1985, bls. 25). Það væri 

samt einna réttast að þýða þetta sem „blítt verk“, svipað og gert er í bókinni Kabuki 

(Toshio, 2006, bls. 153). Þar er þetta þýtt sem ,,blíð náttúra“. Sú þýðing felur í sér 

eitthvað sem er blítt eins og ástin eða blíður kvenmaður. Wagoto byrjaði með ástarsögu 

um hefðarfrú að nafni Yugiri sem kom frá Osaka, í Japan. Síðar komu fleiri verk út frá 

því verki. Verk í wagoto stíl eiga það sameiginlegt að vera um ,,fallegan, blíðan 

karlmann og ósiðlegt ástarsamband hans við ástkonu úr rauða hverfinu“ (Toshio, 2006, 

bls. 153). Aragoto er sögð vera andstæða wagoto. Arogoto er ákveðinn hetjustíll. Því er 

talað um að arogoto séu meira óhefluð eða hrjúf verk á meðan wagoto séu blíð og því er 

hægt að ímynda sér að þau falli vel hvort að öðru (Nakamura, 1990, bls. 7; Toshio, 

2006, bls. 146-162; Gunji, 1987, bls. 50). 

Á Genroku tímabilinu, frá 1688 til 1704, komst leikhúsið í Japan á annað stig. 

Leikhúsfólk hvaðanæva að, fór að fá viðurkenningu fyrir störf sín. Farið var að skipta 

leikhópnum upp eftir því hvaða hlutverki menn gegndu. Í kabuki var skipt til dæmis í 

,,onnagata“, ,,þjóninn“, og ,,illmennið“. Þeir sem höfðu samið leikritin fengu einnig sína 

viðurkenningu og var Tominaga Heibei fyrstur til þess að vera titlaður leikritahöfundur í 

Japan (Gunji, 1985, bls. 24). 

Það urðu miklar breytingar á kabuki árið 1872, á Meiji tímabilinu (1868-1912). Fæstar 

voru langlífar en höfðu samt áhrif á kabuki. Þá kom meðal annars fram stíll sem hefur 

verið kallaður zangiri-mono. ,,Mono“ hefur nánast sömu merkingu og ,,koto“ í wagoto 

og aragoto, en zangiri þýðir að klippa stutt og er þá verið að vísa í hið stuttklippta hár á 

vesturlöndum. Þessi nýi stíll kom til sögunar þegar Japan byrjaði að líta til Vesturlanda 

með listir, tísku og tækni. Á þessum tíma var Shimpa-leiklistarskólinn fyrir hið nýja 

kabuki stofnaður. Þetta voru samtímaverk en ekki verk sett upp frá Edo tímabilinu. 

Síðan komu fram aðrar leiklistarstefnur ótengdar kabuki eða annarri japanskri leiklist. 

Þar voru shingeki-leikhús í fararbroddi með sýningar eftir erlenda leikritahöfunda og 

aðra sem komu ekki upprunalega úr kabuki (Gunji, 1985, bls. 33-34). 

Þessar nýju stefnur í leikhúsi höfðu mikil áhrif á kabuki, þar sem kabuki-fjölskyldurnar 

þurftu að fara í enn meiri samkeppni um áhorfendur en áður. Þar má nefna sýningar 
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Shakespeare sem höfðu áhrif í Japan. Sérstaklega þá Hamlet sem var sett upp nokkuð 

oft og var handritinu jafnan breytt og sett upp í mismunandi útfærslum. Árið 1885 var 

verk eftir Shakespeare sett upp í fyrsta sinn í kabuki. Sú skoðun er uppi að verk 

Shakespeare séu mjög lík í uppbyggingu og verk í kabuki því ætti að vera auðvelt að 

setja þau upp í kabuki (Toshio, 2006, bls. 259-263). Brandon (1999, bls. 29) fjallar um 

hvernig kabuki hafi orðið fyrir áhrifum frá Shakespeare og líkir Shakespeare við part af 

jang-hluta kabuki og áhrifin hafi verið af hinu góða. Brandon talar um að hægt sé að 

skipta kabuki í jin og jang. Jin sé þá vanafasti hlutinn meðan að jang sé hið óhefðbunda 

og nýja. 

3.5 Risið úr öskunni 

Sumar þær breytingar sem hafa orðið á kabuki hafa orðið til vegna náttúruhamfara eða 

mannlegra mistaka. Japan er eldfjallaeyja rétt fyrir ofan stórt jarðskjálftasvæði og því 

eru náttúruhamfarir þar tíðar. Áður fyrr voru byggingar ekki eins sterkbyggðar og í dag,  

sérstaklega ekki leikhúsbyggingarnar. Þær voru oft byggðar upp á skömmum tíma, fóru 

síðan illa í bruna eða jarðskjálfta og þurfti því enn og aftur að byggja þær upp frá 

grunni. Slíkar enduruppbyggingar höfðu áhrif á útlit bygginganna, kabuki-leikarann og 

listina sjálfa. Sem dæmi um slíka harmleiki má nefna hinn mikla Kantoo jarðskjálfta 

árið 1923. Þá hrundu flest leikhús á Tokyo svæðinu og þurfti að byggja þau öll upp 

aftur. Í uppbyggingunni hafði Onoe Kikugoroo VI hvað mest áhrif á framtíð kabuki og 

hjálpaði til við uppbyggingu þess. Hann var einn af vinsælustu leikurunum, með mikla 

stjórnunarhæfileika og stofnaði skóla að nafni Skóli leikara Japans (Gunji, 1985, bls. 

35). 

Ef litið er til sögu margra þjóða má sjá að þegar samfélögin hafa gengið í gegnum erfiða 

tíma þá hafa þau lagt mikla rækt við trú sína og samheldni. Það að byggja upp kabuki-

leikhúsin eða leita skjóls þar getur líkt og kirkjur hjálpað samfélaginu upp úr ýmsum 

hörmungum. Þá geta einnig komið upp á yfirborðið nýjar stefnur og leikarar sem hafa 

ekki verið í sviðsljósinu áður. 

Eftir mikla skjálftann sem varð í mars 2011 fór þjóðin umfram allt í að hlúa sem mest að 

börnunum og þeirra andlegu líðan. Í því sambandi má nefna barnaleikhóp að nafni 

Shintomiza-barna-kabuki sem er staðsettur í Chuuouku í Tokyo. Hópurinn hafði unnið 



Þróun kabuki-leiklistar  – í sögulegu ljósi  Svava Sigurjónsdóttir 

  14 

 

hörðum höndum að sýningu sinni þegar jarðskjálftinn reið yfir og í stað þess að hætta 

æfingum héldu þau áfram. Þeim leið betur að geta haft eitthvað fyrir stafni og að geta 

jafnframt gert það sem þau höfðu sjálf mikinn áhuga á. Þetta sýnir einnig það viðhorf 

sem virðist gegnumgangandi í sögu Japans, að gefast ekki upp heldur horfa fram á við 

og koma enn sterkari út úr hörmungum (Kei, 2011, bls. 128-129). Þannig hefur kabuki 

náð að halda sínu striki sama hvað á hefur dunið. Vinsældir hafa minnkað, aðrir 

straumar komið og ýmsar hörmungar og höft hafa átt sér stað. Samt sem áður eru 

leikararnir nógu þrjóskir og staðráðnar í að gefast ekki upp. 

Fyrir seinni heimsstyrjöldina höfðu valdamenn haft óheyrilega mikil völd yfir kabuki 

leikurum. Þeir gátu stoppað af sýningar og bönnuðu þær sýningar sem gætu svert 

mannorð þeirra. Þeir misstu þetta mikla vald eftir seinni heimsstyrjöldina, og kabuki-

leikararnir máttu þá setja upp hvaða leikrit sem þeir vildu. Sagt er að margir nýir 

leikarar, nýjar útfærslur af eldri verkum og meira að segja ný verk hafi þá litið dagsins 

ljós (Gunji, 1985, bls. 35-36). Samt sem áður er ég þeirrar skoðunar að þó svo að 

leikararnir megi sýna hvaða verk sem er hafi það vald sem stjórnvöld höfðu haft á 

kabuki aldrei horfið og muni aldrei hverfa að fullu. Sérstaklega þar sem hið ríkisrekna 

Þjóðleikhús Japans sem ég tala um seinna í ritgerðinni, stendur í fararbroddi þegar 

kemur að kabuki. Þjóðleikhúsið sér um að setja upp staðlana fyrir hefðbundið kabuki og 

það virðist vera að þeir sem breyta út af vananum verði oft annars flokks. 

3.6 Dvínandi áhugi fyrir kabuki 

Í seinni tíð mætti kannski líta svo á að á meðan leiklist í Japan nái háum hæðum þá sé 

eins konar lægð í kabuki og áhuginn hafi farið þverrandi. Kabuki er einna vinsælast 

meðal eldri kvenna. Þessi mikli áhugi kvenþjóðarinnar kviknaði þegar wagoto kom fyrst 

til sögunnar. Haft er eftir gagnrýnandanum Matsui Toshiaki að helstu ástæður skorts á 

nýjum kabuki-verkum séu að áhugi kabuki-leikarans á nýjum verkum hafi minnkað og 

aðalleikararnir séu farnir að leita út fyrir landsteinana eftir öðrum tækifærum, til dæmis 

í sjónvarpsmiðlum (Thornbury, 2002, bls. 174). 

Síðan kabuki var útnefnt sem eitt af menningarverðmætum Japans árið 1952 hefur 

margt verið gert til að reyna að auka áhuga almennings á kabuki. Til dæmis var hleypt 

af stað verkefni sem var ætlað að auka skilning og áhuga skólakrakka í Japan á kabuki. 
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Enn í dag heyrast fréttir af kabuki-leikurum sem hafa farið út fyrir Japan til að kynna 

kabuki. Til að mynda hafa verið settar upp formlegar sýningar í Evrópu, 

Bandaríkjunum, Kína og Kóreu (Thornbury, 2002, bls. 167-174; Toshio, 2006, bls. 22-

23). 

Um það leyti sem farið var til Ameríku í annað sinn, árið 1960, voru tekin í notkun 

heyrnartól með útskýringum á því sem fram færi á sviðinu. Þessi heyrnartól hafa einnig 

verið notuð af þeim sem eru japönskumælandi þar sem á köflum er nær ógjörningur að 

skilja það sem fram fer á sviðinu, jafnvel þó að um móðurmál áhorfandans sé að ræða. 

Þegar kemur að stærsta hluta kabuki-verka er líkt og kabuki hafi staðið í stað á meðan 

þjóðfélagið þróaðist. Það er ekki lengur svo að kabuki-leikhúsin standi í samkeppni sín 

á milli um að vera með ferskustu og bestu sýningarnar heldur standa þau í fortíðinni líkt 

og fornminjar sem almenningur þarf á sérstakri kennslu að halda til að skilja 

(Thornbury, 2002, bls. 165-166). 

Til Þess að vernda listformið enn frekar var Þjóðleikhús Japans stofnsett árið 1966 og 

hafa menn eins og Gunji Masakatsu frá Waseda háskólanum unnið í því að snúa kabuki-

handritunum aftur til fyrra horfs. Þetta ,,lagfærða“ form handritanna heitir Toshi 

Kyogen. Þegar litið er til þess að handritunum hefur verið breytt í aldanna rás og 

leikurinn hefur að miklu leyti þróast með listrænu viðhorfi leikarans er nær ógerningur 

að ætlast til þess að hægt sé að koma handritunum í hið upprunalega horf aftur. Svo ekki 

sé talað um þá stóru hluta handritanna sem höfðu verið klipptir í burtu vegna lítilla 

vinsælda (Thornbury, 2002, bls. 161). Það mætti spyrja sig af hverju verið sé að lengja 

handritin aftur ef þau voru stytt til að auka vinsældir. Gagnrýnandinn Ishihara Shigeo 

sagði líka um þessar lengri sýningar að þær væru frekar líflausar og hann talaði um að 

það vantaði ,,blóm“ kabuki en ég dreg þá ályktun að hann eigi við hjarta eða fegurð 

kabuki. Í staðin þá var þetta eins og „að horfa á einhvern halda rannsóknarfyrirlestur í 

háskóla“. Að hans mati voru áhorfendurnir jafnvel hunsaðir (Thornbury, 2002, bls. 164). 
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4 Þróun þekktra kabuki-leikrita 
Þegar rýnt er í leikrit sem hafa þróast og haldið vinsældum allt fram til dagsins í dag er 

hægt að sjá skýrt þá breytingu sem hefur átt sér stað hjá kabuki-leikurunum og 

leikritunum. Gamanleikritið Togitatsu no Utare og stuttu leikbrotin Fuji musume, 

Yasune og Sagi musume hafa staðist tímans tönn en jafnframt verið breytt frá því sem 

þau voru fyrst. Þá er það ekki einungis handritið sjálft sem hefur verið breytt heldur 

hafa einnig orðið miklar breytingar á leikstílnum. 

4.1 Togitatsu no Utare 

Þó að Togitatsu no Utare hafi verið lagað að tíma samúræjana (samurai: hermannaaðall) 

og tímasett árið 1703, þá er það byggt á raunverulegum atburði sem átti sér stað árið 

1827. Leikritið var fyrst sett upp árið 1925 og síðan endurskrifað og sett upp aftur árið 

2001. Togitatsu no Utare er frekar óhefðbundið kabuki-gamanleikrit. Þó að haldið sé í 

kabuki-stílinn og leikritið eigi að gerast árið 1703 þá hefur það samt sem áður verið 

nútímavætt að miklu leyti (Shåochiku Kabushiki Kaisha, 2004a). 

Leikararnir klæðast flestir hefðbundnum japönskum búningum eins og sjást í kabuki-

leikhúsi, en hluta búninganna hefur verið breytt. Þá má sjá aðalpersónuna, Tatsuji að 

nafni, sem er nokkurskonar trúður sýningarinnar, klæðast yukata (japönskum 

sumarþjóðbúningi) sem eru í felulitum og því munstri sem sést einna helst í hernum. Sá 

hinn sami tekur bambus-prik og sveiflar því líkt og hann væri að sveifla 

hafnaboltakylfu. Þetta nær að lífga upp á leikritið og virðist áhugi leikhúsgesta mikill 

(Shåochiku Kabushiki Kaisha, 2004a). 

Þó svo Tatsuji hafi verið illmenni út leikritið, svindlað og jafnvel drepið meistara sinn, 

þá bjóst ég frekar við því að samúræjarnir myndu þyrma lífi hans. Þeir höfðu fyrirgefið 

honum og voru gengnir í burtu og svo virtist sem leikritið væri á enda þegar þeir komu 

allt í einu hlaupandi eftir hanamichi að Tatsuji og skera hann samstundis niður með 

miklum tilþrifum. Samkvæmt gamalli hefð ættu þeir einmitt að hefna meistara síns. Það 

sem fékk þá til að doka við var hinn nýi tími. Að fyrirgefa óvinum sínum. Þar sést 

glöggt sú togstreita sem er milli þess gamla og nýja í kabuki. Í þessu leikriti er hægt að 

segja að sé bæði sterkt jin og jang eins og Brandon (1999, bls. 29) nefndi að þyrfti að 

vera. 
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Jafnframt því að sýna þekkingu sína og færni í hefðbundnu kabuki grípa leikararnir til 

sviðsframkomu sem hefði verið óhugsandi í fyrri uppsetningu leikritsins, einfaldlega 

vegna þess hversu mikið er um vestræn áhrif í seinni útgáfunni. Þeir beita einnig 

sviðsframkomu og talsmáta líðandi stundar sem tilheyrir almúganum og verður þessi 

sýning því skiljanleg kabuki-sýning fyrir hinn almenna borgara. 

Í Togitatsu no Utare var notuð ákveðin kabuki-aðferð sem kallast danmari. Danmari er 

hálfgerður dans þar sem verið er að leita einhvers í niðamyrkri. Í þessu tilfelli er verið 

að leita að Tatsuji. Leitin byrjar líkt og hefðbundin danmari en í miðri leitinni er tekið til 

við að dansa spor sem hafa að öllum líkindum verið tekin úr hinu fræga 

tónlistarmyndbandi Monster með Michael Jackson. Síðan er haldið áfram við leitina í 

hefðbundnu danmari formi (Shåochiku Kabushiki Kaisha, 2004a). 

Þrátt fyrir allar þær breytingar sem gerðar voru á verkinu sem og kabuki-forminu hefur 

þetta leikrit verið flokkað sem kabuki. Samt er það óneitanlega ólíkt öðrum kabuki-

leikritum líkt og Fuji musume eða Sagi musume sem lýst verður hér á eftir. 

4.2 Fuji musume, Yasune og Sagi musume 

Leikbrotin þrjú Fuji Musume, Yasune og Sagi musume eiga margt sameiginlegt. Þetta 

eru allt einleikir sem hafa verið teknir úr stærri verkum og eru leiknir af onnagata. 

Hljóðfæraleikararnir og þeir sem tóna skipa stóran sess og eru áberandi á sviðinu en 

leiknum mætti líkja við dans. Þessi þrjú brot byrja öll eins, í niðamyrkri þar sem heyrist 

í þeim sem tóna leiktextann (Shåochiku Kabushiki Kaisha, 2004b). 

Þegar litið er til þessara verka virðist þróunin vera mismikil og áhugi bæði fyrir 

endurgerðum eldri verkum og nýrri verkum. 
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5 Leiklistarform sem þróast frá kabuki 
Bunraku, kyoogen og noh eru þau leiklistarform sem eru hvað mest borin saman við 

kabuki, þegar talað er um sérstöðu leiklistar í Japan. Kabuki einskorðast í dag nær 

einungis við stóru leikhúsin sem fara eftir þeim hefðum sem teljast kabuki frekar en 

annað. Einnig eru flestar virtustu sýningarnar í Þjóðleikhúsi Japans. Samt sem áður eru 

ekki einungis kabuki-leikrit sýnd þar. Í Japan er mikið af ólíkum leiklistarformum og 

hópum. Sum hver hafa þróast útfrá kabuki og fá að vera hluti af kabuki,  meðan önnur 

sem jafnvel líkjast kabuki meira fá ekki þann titil. 

5.1 Taishuu engeki 

Taishuu þýðir einfaldlega ,,fjöldinn“, eða ,,almúginn“ en  engeki er þýtt sem ,,leiklist“ 

og væri þá taishuu engeki þýtt sem ,,leikhús fjöldans“. Taishuu-leiksýningarnar eru 

byggðar upp misjafnlega. Þær byrja oftast með dansi og tónlist, fara síðan í aðalleikritið 

og enda í söngleik og dansi. Ég hef ekki farið á slíka sýningu, einungis séð atriði frá 

þeim í sjónvarpi og á internetinu. Það sem ég hef séð líkist einna helst kabuki og ég gæti 

ekki alltaf greint þar á milli. 

Samkvæmt einni taishuu-leiklistarvefsíðu, þá kemur taishuu-leiklist í raun útfrá kabuki. 

Þar segir í umfjöllun um tengingu taishuu leiklistarinnar við kabuki að, ,,þessar rætur 

eru eins og útþynnt kabuki“. Á þessari síðu er einnig sagt frá ólíkum formum taishuu-

leiklistarinnar og hvernig þeim er oft blandað saman (Engeki no Tanoshimi kata, 2007). 

Ein af þeim síðum sem ég fann um taishuu leikhús er frá Suzuran Minamiza sem er 

leikhús í gömlum stíl. Eigendur síðunnar nefna að þetta sé leikhús almúgans og að þeir 

haldi í þá nánd við áhorfandann sem að einkennir taishuu-leiklist og að það séu miklar 

líkur á því að leikararnir stígi út til áhorfandans. Samkvæmt vefsíðunni hefur verið 

aukning á áhorfendum í yngri kantinum þó svo að eldri konur séu ennþá helsti 

markhópurinn. Ekki er talað um að það sé einhver ein uppskrift að sýningum heldur að 

engar tvær sýningar séu eins. Þar sem salur leikhússins er ekki stór og nálægð við 

leikarana mikil sama hvar er setið er aðeins um eitt miðaverð að ræða, um 3.000 

íslenskar krónur (touza goannai). Á sama tíma kostar miði á kabuki-sýningu í stóra 

salnum í japanska Þjóðleikhúsinu allt frá um 2.300 krónur upp í nærri 20.000 allt eftir 

því hvar er setið. Sætin eru 1.610 talsins (National Theatre Ticket Centre). 
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Sagt er að meiri nálægð sé við fjöldann í taishuu leiklist heldur en í kabuki og 

leikararnir taki jafnvel á móti áhorfendunum þegar þeir koma inn í salinn og eru tilbúnir 

að hitta áhorfendurna, gefa þeim eiginhandaráritanir og þess háttar. Þó er það 

mismunandi hversu mikil nánd er meðan á sýningunni stendur þar sem það fer allt eftir 

staðnum sem leikið er á. Það er algengast að taishuu-leiklistarhópar sýni á minni stöðum 

svo sem í bað- og tehúsum. Nándin við áhorfendurna er meiri þar heldur en í stórum sal. 

Ef kjaftagangurinn í áhorfendaskaranum er mikill þá er það merki um að sýningin sé 

ekki eins góð og þegar áhorfendurnir eru farnir að hrópa og kasta peningum til 

leikaranna (The Bahaghari World Photography Collection, 2011; Haberman, 1987, bls. 

1). 

Þegar leitað er að onnagata á internetinu, til dæmis á http://www.youtube.com, þá 

finnast helst tveir leikarar, Tamasaburo Bando sem ég nefndi fyrr í ritgerðinni og Taichi 

Saotome. Þeir eru báðir vinsælir og þekktir onnagata. Taichi kemur úr Taishuu engeki 

en hefur einnig tekið að sér karlmannshlutverk sem og leikið í sjónvarpi og bíómyndum. 

Hann er einna frægastur í kvikmyndageiranum fyrir hlutverk sitt í mynd Takeshi Kitano, 

Zatooichi, sem hefur auk annarra mynda hans öðlast mikla frægð jafnt í Evrópu sem og 

Japan.  

Taichi Saotome byrjaði eins og flestir leikarar í kabuki á unga aldri að leika og er faðir 

hans einnig Taishuu-leikari. Taichi Saotome hefur helst tekið að sér hlutverk onnagata 

[sjá mynd 6]. Hann er mjög vinsæll meðal almennings og eru margar vefsíður þar sem 

aðdáendur hans geta fylgst með ferli hans. Þegar ég sé Taichi Saotome get ég vel skilið 

að jafnvel karlmenn hafi fallið fyrir strákunum sem léku í kabuki-sýningunum á sínum 

tíma. Taichi Saotome virðist ná að heilla jafnt konur sem karlmenn upp úr skónum og 

það með því einu að brosa lítillega. Það er eitthvað við þá ungu, fáguðu fegurð sem 

hann nær að geisla frá sér eftir allan þann tíma sem hann hefur eytt í æfingar.  

Aðrir leiklistarhópar hafa verið settir undir nafn taishuu leiklistar, svo sem 

kvennaleikhópurinn Takarazuka Revue sem ég mun fjalla nánar um hér fyrir neðan 

(Robertson, 1991, bls. 167). 

5.2 Kvennaleikhúsið Takarazuke Revue 

Takarazuka Revue er öfugt við kabuki, leikhópur sem samanstendur einungis af 
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kvenleikurum. Hann var stofnaður árið 1913 af manni að nafni Kobayashi Ichizo og 

hefur sett upp sýningar allt fram til dagsins í dag. Helstu upplýsingar um hvað hópurinn 

stendur fyrir og sögu þeirra er að finna á vefsíðu þeirra (Takarazuka Revue). Jafnframt 

sýnir grein Robertson (1991, bls. 165-173) sögu hópsins frá sjónarhorni 

afturhaldsseminnar og stjórnun valdamanna, og þá helst útfrá stöðu kynjanna á þeim 

tíma sem Takarazuka Revue kom fyrst fram á sjónarsviðið. 

Ef að litið er til Takarazuka Revue eins og það er núna þá svipa ljósmyndir og 

myndbönd frá vefsíðu hópsins til vefsíðu taishuu-leiklistarhópanna. Munurinn er að 

Takarazuka Revue fer skrefinu lengra frá kabuki og sýningarnar hjá þeim eru meira í 

Hollywood-stíl frekar en kabuki-stíl. Sýningarnar einkennast af glans og glitri og þær 

fylgja enn þann dag í dag einkunnarorðunum, ,,hógværð, réttsýni og þokki”, sem komu 

upprunalega frá Kobayashi. Hið kvenlega innsæi er það sem er sagt draga að sér 

áhorfendurna og þá helst aðrar konur. Söguþræðir sýninganna eru álíkir japönskum 

teiknimyndasögum sem hafa kvenmenn sem aðal markhóp. Þeir eru rómantískir líkt og í 

sýningunum Brilliant Days og Don Carlos sem eru sýndar sumarið 2012. Báðar 

sýningarnar fjalla um hátt sett fólk. Brilliant Days er staðsett í New York árið 1926 og 

Don Carlos á sextándu öldinni á Spáni (Takarazuka Revue). 

Kobayashi átti baðhús í Takarazuka, en baðhúsið fékk dræmar viðtökur. Þá ákvað hann 

að gera eins og margir aðrir baðhúsaeigendur og bjóða upp á skemmtun líkt og þá sem 

fyrstu kabuki hóparnir settu upp. Þetta var samt ekki baðhús með skemmtun, heldur 

lokaði hann fyrir böðin og setti upp kvenleikhús sem byggðist að mestu upp af 

söngleikjum (Takarazuka Revue; Robertson, 1991, bls. 167). Staða kynjanna var 

ofarlega í huga Kobayashi og hann hafði einnig mikinn áhuga á stofnun þjóðleikhúss, 

sem varð síðan úr eftir stofnun Takarazuka Revue. Kobayashi var ekki einungis 

baðhúsaeigandi, heldur gegndi hann mörgum háttsettum stöðum yfir ævina, til dæmis 

stöðu viðskipta- og iðnaðarsendiherra og sendiherra ríkis (Takarazuka Revue). Þess 

vegna er líklegt að hann hafi haft mikið á milli handanna og getað eytt þó nokkuð í 

sýningarnar. Sem síðan hefur ýtt undir vinsældir og langlífi hópsins. 

Kabuki, taishuu og Takarazuka Revue eru að mínu mati öll jafn mikil 

menningarverðmæti Japans, þó er kabuki óneitanlega elst og hefur því haft mun meiri 

áhrif á hina leiklistahópana heldur en þeir hafa haft á kabuki. 
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6 Staða leikarans út frá erfðum 
Kabuki erfist frá manni til manns og þannig er þjóðargersemum Japans haldið við. 

Jafnframt því að hinir gömlu kabuki-siðir erfast þá verður þróun í kabuki þar sem 

séreinkenni hvers leikara ná að skína í gegn þegar hann fer á svið. Flestir kabuki-

leikarar alast upp í þessum heimi, verða samdauna kabuki-leikhúsinu og leikurinn 

verður þeim eðlislægur. Leikarar sem koma seinna inn í kabuki-heiminn sjá hann öðrum 

augum og reyna þá frekar að herma eftir þeim leikurum sem eru til staðar. Leikurinn 

virðist ekki vera þeim eins inngróinn (Bach, 1989, bls.77). 

Áður fyrr mátti kabuki-leikarinn ekki hafa eigið ættarnafn skráð þar sem hann var 

flokkaður sem ,,óæðri manneskja“ með engin réttindi og lokaður innan síns hverfis 

(Bach, 1989, bls. 264). Þess í stað komu leikararnir fram með eigin sviðsnöfn sem þeir 

gáfu síðan eftirmönnum sínum. Eftirmennirnir voru karlkyns, oftast synir leikarans eða 

ættleiddir af þeim en það kom líka fyrir að þeir hefðu verið í læri hjá honum. Þannig 

hafa nöfn eins og Danjuro og Utaemon gengið manna á milli í langan tíma (Nakamura, 

1990, bls. 40-41).  

Árið 1868 fengu leikararnir þau réttindi að standa jafnfætis öðrum Japönum og hafa 

nafn sitt skráð (Gunji, 1987, bls. 53; Nakamura, 1990, bls. 37). Þá var kabuki fyrst 

almennilega viðurkennt sem leiklistarform japönsku þjóðarinnar. Þetta var stórt skref 

bæði fyrir kabuki-leikara og leikhúsin sjálf því það voru ekki einungis leikararnir sem 

fengu vissa viðurkenningu við þetta heldur einnig leikhúsin. Það er Danjuro IX, einn af 

bestu kabuki leikurum sögunnar, sem á heiðurinn af því að kabuki fékk slíka 

viðurkenningu (Nakamura, 1990, bls. 46). Með þeirri viðurkenningu gæti þó verið að 

kabuki hafi misst eitthvað af þeim sjarma sem það hafði áður því að til að fá þessa 

virðingu kom Danjuro IX því svo fyrir að höfð yrði sýning fyrir keisarann. Þess vegna 

var kabuki orðið að meiru en skemmtun fyrir almúgann og voru leikaranum settar 

frekari reglur af valdamönnum. Gátu því ekki hverjir sem er byggt upp viðurkennt 

kabuki-leikhús og þróaðist kabuki þannig að það varð skemmtun sem var einungis 

möguleg fyrir þá efnameiri (Gunji, 1987, bls. 20). Ef ég miða við þær heimildir sem ég 

hef myndi ég segja að það hafi ekki verið leikurunum í óhag. 

Leikararnir þurftu ekki lengur að ganga um með barðastóra hatta og fela viðveru sína 
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fyrir almúganum ef þeir fóru út fyrir leikhúshverfið. Þeir gátu því borið nafn sitt og haft 

það skráð ekki einungis sem sviðsnafn heldur sem raunverulegt fjölskyldunafn (Gunji, 

1987, bls. 46, 53). Í raun er þetta nafn sem erfist áfram sem nokkurs konar 

fjölskyldunafn frekar en ættarnafn því það þarf ekki að vera skyldleiki milli þeirra sem 

bera það. 

Leikarar sem hafa verið í læri eða ættleiddir geta einnig tekið upp fjölskyldunöfnin frá 

kennurum sínum. Þeir þurfa samt sem áður að fá leyfi frá þeim. Þó er að minnsta kosti 

eitt tilvik þar sem leikari tók upp nafn annars án formlegs leyfis frá honum. Þá hafði 

nafnið ekki verið við lýði í 231 ár og hann vakti það upp úr dái ef svo mætti að orði 

komast. Þetta var Nakamura Senjaku sem tók við nafni Sakata Tojuro árið 2005. Sakata 

Tojuro er þekkt nafn innan kabuki-listarinnar. Sá sem bar það fyrst, Sakata Tojuro I, er 

sá sem fann upp wagoto-stílinn. Hann vildi hvorki kenna sonum sínum kabuki-listina né 

gefa þeim listanafn sitt og fór því í gröfina með nafnið (Gunji, 1985, bls. 25; Toshio, 

2006, bls. 278 ). 

Komið var upp kerfi sem kallað er iemoto kerfið. Orðið iemoto stendur fyrir eitthvað 

sem er yfir annarri heild, líkt og sá sem er yfir heimili eða skóla. Orðið ie merkir 

einfaldlega heimili og moto hefur sömu merkingu og koto, eða ‚hlutur„. Í þessu kerfi 

hafa fjölskylduhöfðingjarnir alla stjórnina yfir kabuki-leikurunum. Það er þeirra að 

ákveða hver tekur við nafninu þeirra (Nakamura 1990, bls. 37). Slík fjölskyldunöfn hafa 

óheyrilegt vægi og þeim fylgir mikil ábyrgð. Masakatsu Gunji tekur það skýrt fram í 

bókum sínum að það er í raun ekki leikarinn sem hefur mesta vægið heldur 

fjölskyldunafnið. Það skal halda fjölskyldunafninu uppi með því að halda kabuki-hefð 

fjölskyldunnar áfram þegar tekið er við nafninu (Gunji, 1985, bls. 17-18; Gunji, 1987, 

bls. 50). 

Fjölskyldunöfnin hafa ekki einungis misjafnt orðspor heldur einnig hefðir sem sumar 

má rekja langt aftur í sögu kabuki. Þessar hefðir eru helst ákveðinn leikstíll, stellingar 

og þvíumlíkt. En sumar fjölskyldur eru líka þekktar fyrir ákveðin hlutverk eða leikverk. 

Til dæmist leikur Ichikawa Danjuuroo fjölskyldan meira í aragoto stíl á meðan 

Sawamura Soojuuroo fjölskyldan er þekktari fyrir wagoto stíl (Gunji, 1987, bls. 49). Í 

fréttinni um Ichikawa Ebizou er einnig fjallað um að eftir slagsmálin sem að hann lenti í 

geti hann ekki lengur gert þá frægu mie-uppstillingu sem fjölskylda hans er þekkt fyrir 
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þar sem hann skaddaði annað augað illa (Buerk, 2010, bls. 1). Þá mætti ganga svo langt 

að segja að um sé að ræða menningarmissi þar sem þessi fjölskylduarfur, sem hefur 

gengið manna á milli í langan tíma, sé þá glataður og spurning hvort að einhver muni 

taka við mie-stellingu fjölskyldu Ichikawa Ebizou. 

Nakamura (1990, bls. 37-41) fer vel yfir kosti og galla iemoto kerfisins en hann er 

sjálfur leikari sem hefur ekki af löngum fjölskylduferli að státa. Hann hefur einungis 

verið í bransanum í 30 ár. Hann segir það miður hversu erfitt sé að nálgast kabuki-

heiminn og verða hluti af honum. Í iemoto kerfinu er staða aðalleikarans ávalt í höndum 

þeirra sem byrja í kabuki á unga aldri og læra af meisturunum. Leikarar sem nálgast 

kabuki-heiminn seinna eru taldir heppnir ef þeir fá aukahlutverk. Langt aftur í sögu 

kabuki og fram til dagsins í dag hafa þeir sem eru ekki fæddur inn í kabuki-fjölskyldu 

en vilja verða kabuki-leikarar orðið að fá leyfi hjá hærra settum leikara og læra listina 

með því einu að horfa á og aðstoða þá. 

Það má síðan velta því fyrir sér hversu mikill áhugi sé fyrir kabuki hjá kabuki-

leikurunum sem hafa fæðst inn í kabuki-heiminn. Það mætti ímynda sér að þeir sem eru 

fæddir inn í kabuki-fjölskyldur gerist kabuki-leikarar jafnvel þó áhuginn sé ekki fyrir 

hendi. Svo virðist ekki vera þegar litið er til greina og viðtala við leikara. Þeir virðast 

flestir hafa brennandi áhuga á kabuki þó svo að áhuginn byggist á mismunandi 

forsendum. Til að mynda þá kviknaði áhugi kabuki-leikarans Ichikawa Kamejiro vegna 

ukiyoe af kabuki-leikurum. En ukiyoe þýðir ,,myndir af hinum fljótandi heimi“. Þetta 

eru tréskurðarmyndir sem eru prentaðar með svörtu og oft málað í þær með lit eftir á 

[sjá mynd 11]. Áhugi Ichikawa Kamejiro byrjaði þegar hann var ungur og faðir hans 

sýndi honum mynd af forföður hans sem var þá kabuki-leikari eins og hann sjálfur. Í 

dag notast Ichikawa Kamejiro ósjaldan við ukiyoe þegar hann vinnur með þær persónur 

sem hann túlkar (Ikue, 2009, bls. 18-19). 

Kataoka Sennosuke er einnig sagður hafa brennandi áhuga á faginu. Hann er fæddur 

árið 2000, en aðeins þriggja vetra fór hann að feta í fótspor föður síns og hefur faðir 

hans síðan þá miðlað til hans þeirri vitneskju sem hann hefur um kabuki (Kataoka 

Sennosuke, 2011, bls. 30-35; Tsuneo, Okasaki o.fl. 2011, bls. 118). 

Útfrá þeim heimildum sem ég hef og frá því sem Matazo Nakamura segir þá sé ég 
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ekkert undarlegt við að leikari sem hefur frá blautu barnsbeini umgengist kabuki-leikara 

og lært fagið ungur viti meira og sé vanari í kabuki en sá sem hefur um unglingsaldur 

eða jafnvel seinna byrjað í kabuki. Ef leikarinn hefur alist upp við kabuki ætti það að 

vera honum eitthvað sem er inngróið meðan sá sem kemur nýr inn í kabuki ætti að hafa 

ferskari sýn á kabuki. Taka má sem dæmi leikarana sem lærðu í ,,The National Theater 

Training Program“. Þeir höfðu litla sem enga reynslu af kabuki og máttu síðan reyna að 

læra kabuki-listina á tveimur árum. Eftir það áttu þeir að reyna fyrir sér í leikhúsinu. 

Fæstir voru tilbúnir að fá þá í aðalhlutverkin og vildu frekar fá þá í stöðu aukaleikara 

sem styðja við þá stóru þar sem skortur var á aukaleikurum í kabuki. Ichikawa 

Ennosuke var einn af þeim sem voru samt sem áður tilbúnir að taka við þessum 

leikurum í stóru hlutverkin og fékk einn að nafni Ichikawa Emiya fylgi frá honum 

(Nakamura, 1990, bls. 40-44). Ég sé samt ekki hvað gæti verið athugavert við það að 

þeir sem eru nýir í faginu byrji í minni hlutverkum og vinni sig síðan upp. Þeir gætu 

tekið með sér í leikhúsið þá fersku sýn sem þeir hafa á kabuki. 

Leikarar eins og Matazo Nakamura sem eiga ekki langan fjölskylduferil eru ekki einir 

um að finnast þörf á þróun og breytingu í kabuki. Onnagata leikarinn Nakamura 

Fukusuke IX er einnig þeirrar skoðunar að kabuki þurfi að þróast líkt og önnur 

leiklistarform. Nakamura Fukusuke IX kemur frá fjölskyldu sem hefur langan og 

glæstan kabuki-feril að baki, auk þess sem að hans persónulegi ferill er orðinn býsna 

langur en hann steig fyrst á svið aðeins sex ára gamall og hefur leikið síðan þá, í meira 

en 43 ár. Í dag hefur hann sýnt því áhuga að taka upp nýja tegund leikhúss. Hann hefur 

sett upp leiksmiðjur í París og Lyons í Frakklandi og í London jafnframt því að hafa 

áhuga á að setja upp einhverskonar asískt leikhús sem væri samblanda klassískra 

leikhúsa í Asíu. Þessar hugmyndir hafa trúlega sprottið upp eftir að hann var búinn að 

vera með leiksmiðjurnar þar sem hann segir óbeint að hann hafi náð að stíga út fyrir 

kassann sem honum hafði verið haldið í frá byrjun. ,,Það var þá sem ég áttaði mig á því 

að við, kabuki-leikarar, höldum að kabuki verði að vera á einhvern ákveðinn hátt – ég sá 

það einungis gegnum mitt eigið takmarkaða sjónarhorn.“ (Kyoko, 2010, bls. 12). 

Samkvæmt heimildum hefur Nakamura Fukusuke IX mikinn metnað þegar kemur að 

kabuki og eitt af þeim hlutverkum sem hann er best þekktur fyrir er hið hefðbundna 

onnagata hlutverk kvendjöfulsins í Momiji gari Sarashina Hime wa Togakushiyama no 

Kijo eða Haustlaufs njótandinn, Sarashima prinsessan er kvenndjöfull Togakushi fjalls, 
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eins og þýtt væri á íslensku (Tsuneo, Okasaki o.fl. 2011, bls. 204-205). Í vefdagbók sem 

hann heldur úti á opinberri síðu sinni segir hann einnig beint út að hann sé mjög hrifinn 

af þessu hlutverki (Fukusuke, 2010, bls. 1). 

Í dag eru fjölskyldunöfnin orðin allmörg og eru höfð sérmerki fyrir hvert [sjá mynd 3 og 

4]. Ég hef sem dæmi  séð eitt af þessum merkjum á flík hjá  kennaranum mínum í 

,,Classical Japanese Dance“ (Nakamura, munnleg heimild, júní 2011). Hún sýndi okkur 

slík tákn í verslun nálægt skólanum. Samkvæmt henni eru fjölskyldumerkin oft höfð á 

japönskum búningum til skreytingar eða til merkingar [sjá mynd 5] t.d. á yukata 

(þjóðlegur sumarfatnaður) og obi (sérstakt belti sem eru ætlað til að halda yukata saman 

og einnig til að skreyta hann). Í bókinni KABUKI Official Data Book eru 

fjölskyldumerki hvers leikara sett við hlið hans og ef þau eru borin saman má sjá að 

sum þeirra eru keimlík, líkt og einungis hafi verið bætt lítillega við þau. Sem dæmi má 

nefna merki Ichikawa Ebizou og Ichikawa Sadanji (Tsuneo, Okasaki o.fl. 2011, bls. 66, 

72). 
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7 Samantekt og lokaorð                                                                                                                                                                                                     
Kabuki kom fyrst fram árið 1603 þegar að hofmey að nafni Izumo Okuni stóð við hof 

sem hún vann við og dansaði dansa sem þóttu afar kabuku, eða óhefðbundnir, sem og 

klæðnaður hennar. Sá dans varð einkar vinsæll og breiddist út um Japan. Dansinn fór þó 

að fá á sig slæman stimpil og var meðal annars kallaður vændismeyjar-kabuki. Það varð 

til þess að stjórnvöld bönnuðu slíkan dans hjá stúlkum, en þá tóku ungir strákar sem 

urðu álíka vinsælir við kabuki. Það leiddi til þess að enn og aftur voru settar frekari 

reglur á kabuki og mátti því einungis sjá fullvaxta karlmenn á sviðinu. 

 

Konur áttu þó eftir að sjást aftur á kabuki-sviðinu löngu síðar, en þær hafa ekki fengið 

mikið fylgi og hefur kabuki haldist með nærri einungis karl-leikurum meðan konurnar 

hafa til dæmis verið að leika í kvennaleikhúsinu Takarazuka Revue. Það er samt ekki 

einungis það að konur eigi erfitt með að fá að nálgast kabuki-heiminn heldur er það nær 

ógjörningur fyrir þá sem hafa engin fjölskyldutengsl innan kabuki. Stóru kabuki-

leikararnir byrja ungir að æfa og leika á sviði. Þeir sem byrja seinna eiga helst von á því 

að geta ef til vill leikið minni hlutverk. 

 

Kabuki er alls ekki það sama og það var. Það hefur verið stöðug þróun og þá helst fyrstu 

ár kabuki-sögunnar. Kabuki-listin var færð inn í baðhús og síðan leikhús, tekið var upp 

hanamichi líkt og er í noh-leikhúsum, því síðan breytt í sviðsrampa. Bætt hefur verið 

við mismunandi inn- og útgöngum fyrir leikarana og settir upp ákveðnir stílar eins og 

aragoto, wagoto og zangiri-mono. Kabuki náði þvílíkum vinsældum að það var talið til 

menningarverðmæta árið 1952 og síðan stofnað Þjóðleikhús árið 1966. 

 

Þar sem kabuki skipar stóran sess sem þjóðararfur Japana sem stjórnvöld eru sammála 

um að verði að vernda þá hafa  skoðanir leikara og áhugamanna um kabuki verið mjög 

sterkar. Það eru stöðugar deilur um lengd verka, málfar, tengsl leikara, kvenleikara, 

búninga, söguþræði og fleiri þætti. Helst skiptast hóparnir sem deila í tvennt. Það eru 

þeir sem finnst að þróun í kabuki eigi rétt á sér og að það megi stíga út fyrir kassann við 

gerð sýninganna og síðan þeir sem eru íhaldssamari og vilja að passað sé upp á hið 

gamla form kabuki svo það glatist ekki í hinni hröðu þróun sem er í samfélaginu í dag. 
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Það er skiljanlegt að kabuki hafi verið talið til menningarverðmæta Japans þar sem 

kabuki með sín sterku sérkenni, er hluti af menningu og sögu Japans og þá sérstaklega 

leikhúsmenningu þjóðarinnar. Sé tekið mið af fortíðinni má gera ráð fyrir því að kabuki 

haldi áfram að þróast þó svo hið gamla form glatist ekki. Kabuki hefur langa sögu að 

baki og hefur náð að skjóta sterkum rótum í japönsku samfélagi. Leikarinn aðlagast og 

breytir nálgun sinni að kabuki og breyttum tímum. Í þau skipti sem áhuginn hefur 

dvínað hafa leikarar reynt að breyta út af vananum, meðan stjórnvöld auglýsa kabuki 

sem best þau geta. Kabuki er ekki einungis menningarverðmæti, heldur leiklistarform 

sem þarf samkeppni og markaðsvæðingu líkt og önnur listform ef þau eiga ekki að 

deyja út. Einn valkostur er að leikararnir stígi út fyrir leikhúsið sjálft og sýni færni sína 

á öðrum sviðum líkt og þekktur onnagata Bando Tamasaburo hefur gert. Hann hefur 

meðal annars ferðast um heiminn og sýnt hæfni sína sem onnagata og leikið í kínversku 

óperunni í Kína (Tsuneo, Okasaki o.fl. 2011, bls. 216; Tamasaburo, 2003, bls. 1). 

Það eru margir nýir kabuki leikarar sem eru að stíga sín fyrstu skref á sviðinu. Til dæmis 

krakkarnir í Shintomiza kodomo kabuki og strákurinn Kataoka Sennosuke (Kei, 2011, 

128-129; Kataoka Sennosuke, 2011, bls. 30-35). Það er þeirra að halda listinni uppi og 

stjórna því hvort kabuki haldi áfram í sömu mynd og það hefur verið, eða hvort það 

þróist út í eitthvað allt annað. 

Það er samt aldrei að vita hvað verður um kabuki, en mér þætti gaman að sjá jafn 

lífseigan menningararf og kabuki halda áfram og þá undir sama nafni. Fyrst þegar ég fór 

að kynnast kabuki vissi ég vart muninn á noh og kabuki eða þekkti þá sögu og hefðir 

sem fylgja kabuki. Síðan ég fór að leggja stund á japönsku hefur áhugi minn og þekking 

aukist til muna. Ég vona að sú þekking á kabuki sem er til staðar á meðal kabuki-

leikaranna fari ekki með þeim í gröfina, heldur muni verða áframhaldandi þróun og 

vinsældir kabuki aukast meðal almennings. Ég trúi því að hægt sé að vernda það sem 

kabuki stendur fyrir jafnframt því að leyfa þróun að eiga sér stað. Ef haldið verður 

áfram að kenna kabuki-listina á þann hátt sem hún hefur verið kennd og síðan 

leikurunum leyft að nálgast kabuki með opnum huga ætti það að geta leitt margt gott af 

sér. Ég tel að þá muni hið ,,sanna form“ kabuki ná að halda sér best. 
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