
 

Hugvísindasvið 

 

 

Hvernig birtist tilvistarhugtakið og 

fortíðarþrá í leikskrám íslensku 

atvinnuleikhúsanna á tímabilinu 1997- 2014? 
 

„ ....þokumst við í átt að afskiptaleysi eða búum við kannski enn á Hótel 

Volkswagen?“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritgerð til BA - prófs í Almennri bókmenntafræði 

 

Hildur Björk Jónsdóttir 

Maí 2014



 Háskóli Íslands 

Hugvísindasvið 

Almenn bókmenntafræði 

 

 

 

Hvernig birtist tilvistarhugtakið og fortíðarþrá í 

leikskrám íslensku atvinnuleikhúsanna á 

tímabilinu 1997- 2014? 

„ ....þokumst við í átt að afskiptaleysi eða búum við kannski enn á Hótel 

Volkswagen?“ 

 

 

 

 

 

Ritgerð til BA -prófs í Almennri bókmenntafræði 

 

     Hildur Björk Jónsdóttir 

Kt.: 100389-2829 

 

Leiðbeinandi: Sigríður Lára Sigurjónsdóttir 

Maí 2014 



1 
 

Efnisyfirlit 

Inngangur ................................................................................................................................... 2 

1. kafli - Tilvist mannsins ........................................................................................................... 4 

Fortíðarhyggja og fortíðarþrá og tengslin við rómantísku stefnuna........................................... 6 

2. kafli - Greiningarspurningar ................................................................................................... 9 

Leikskrár og uppbygging þeirra .................................................................................................... 10 

3. kafli - Hvernig birtist tilvistarhugtakið og fortíðarþrá í leikskrám íslensku 

atvinnuleikhúsanna á tímabilinu 1997 - 2014?......................................................................... 12 

Atvinnuleikhúsin á Íslandi ............................................................................................................. 12 

Leikfélag Akureyrar ................................................................................................................... 13 

Borgarleikhúsið ........................................................................................................................... 15 

Þjóðleikhúsið ............................................................................................................................... 18 

Leikhús sem hreyfir við okkur ................................................................................................. 21 

Niðurstaða ................................................................................................................................ 22 

Lokaorð .................................................................................................................................... 25 

Heimildaskrá ............................................................................................................................ 26 

Leikskrár ................................................................................................................................... 29 

 

 

 

 

 



2 
 

Inngangur 

Í þessari ritgerð mun ég gera grein fyrir hvernig hugtökin tilvist og fortíðarþrá birtast í 

leikskrám íslensku atvinnuleikhúsanna á tímabilinu 1997- 2014. Hér eru hugtökin skoðuð út 

frá hugtakanotkun bókmenntafræðinnar og til að koma auga á birtingarmyndina var valið að 

lesa og rýna í leikskrár stærstu leikhúsanna á ákveðnu tímabili sem var fyrirfram ákveðið. 

Megináherslan var lögð á að skoða hvernig þessi hugtök birtast í leikskránum og þess vegna 

lagði höfundur ritgerðar fram ákveðnar greiningarspurningar áður en lestur á leikskránum 

hófst. Greiningarspurningar eru settar fram fremst í öðrum kafla.  

Til að útskýra og greina vangaveltur um tilvist mannsins og fortíðarþrá var annars 

vegar horft til kenninga tilvistarsinna um tilveru mannsins og hins vegar til hinnar svokölluðu 

rómantísku stefnu. Þeir heimspekingar sem tengdust tilvistarheimspeki höfðu mikil áhrif á 

samtímann. Hér verður aðallega fjallað um franska heimspekinginn Jean-Paul Sartre þar sem 

heimspekileg áhrif hans höfðu mikil áhrif á bókmenntir, þó að úr þeim hafi dregið og séu ekki 

jafn merkjanleg í dag og í kringum miðja síðustu öld. Auk Sartre verður fjallað um franska 

rithöfundinn og heimspekinginn Albert Camus og breska leikritaskáldið Harold Pinter. Þessir 

tveir verða nefndir hér vegna áhrifa þeirra á bókmenntir og menningu, en báðir skrifuðu og 

tengdu verk sín við tilvistarheimspekina og absúrdhugtakið. Áhrif rómantísku stefnunnar eru 

líka óumdeildanleg þó að vissulega hafi hún ekki sömu áhrif og gildi nú og á þeim tíma sem 

hún stóð í sem mestum blóma. Hérlendis voru það helst Fjölnismenn og Jónas Hallgrímsson 

sem mæltu fyrir og skrifuðu undir merkjum rómantísku stefnunnar. Það verður þó ekki farið  

djúpt í verk þeirra í þessarri ritgerð. 

Tengsl bókmennta og leikhúsins hafa alltaf verið mikil. Segja má að bæði séu 

tjáningarform, leið höfundarins til að koma sínum skoðunum og hugsunum á framfæri þannig 

að fleiri fái að njóta og upplifa. Það er þó vissulega staðreynd að víða er stunduð ritskoðun og 

ekki njóta allir þess frelsis að mega opinbera skoðanir sínar, sérstaklega ekki ef þær eru á 

einhvern hátt á skjön við valdhafana. Ef horft er framhjá því er máttur orðsins (bókarinnar) 

óumdeilanlegur. Það er algengt en þó ekki algilt að höfundur gefi út bók sem verður svo á 

einhverjum tíma að leikgerð sem ratar á fjalir leikhússins. Samkvæmt bókmenntafræðinni er 

leikritun skilgreind sem: „texti sem er samin til flutnings af einum eða fleirum leikendum 

frammi fyrir hópi áhorfenda og forskrift að leikrænni athöfn“ (Jakob Benediktsson, 2008, bls. 

162). 
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Leikhúsverkið byggir þannig oft upphaflega á bókmenntum, þó að það sé ekki algilt, þar sem 

sumir höfundar leggja einungis fyrir sig leikritun. Auk þess hefur færst í vöxt á undanförnum 

árum og áratugum að leikhúsverk byggi alls ekki á handriti eða á texta sem ekki er saminn 

með leikhús í huga. Í námi við bókmenntafræði vöknuðu mjög fljótlega hugmyndir og 

vangaveltur um hvað það væri sem réði úrslitum um hvort bók verði síðar meir að leikriti eða 

höfundur semur leikrit þar sem hann tekst á við áleitin viðfangsefni. Mögulega er það sú 

staðreynd að maðurinn tekst á öllum tímum við spurningar og hugsanir eins og tilvist, frelsið, 

siðferði og fortíðarþrá. Þær eru manninum eilíf uppspretta hugsunar, greiningar og þörf fyrir 

nýjar skilgreiningar. 
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1. kafli - Tilvist mannsins 

Spurningar og vangaveltur um tilvist mannsins sem kalla má tilvistarheimspeki 

(e. Existensialismi) er heimspekistefna sem einkum franskir og þýskir heimspekingar mótuðu 

upp úr 1920. Hér verða nefndir Martin Heidegger, Karl Jaspers, Gabriel Marcel og Jean-Paul 

Sartre. Þeir voru í grunninn ólíkir og það var misjafnt hversu sterka trú þeir höfðu á guðlega 

tilvist, en höfðu þó allir þann samhljóm að leggja áherslu á veruhátt mannsins. Samhljómurinn 

í hugmyndum þeirra var eftirfarandi: „Maðurinn er dauðlegur og tilvera hans er full af 

þversögnum og harmi. Sjálfsvitundin er undirstaðan og það eina sem hægt er að ganga vísu að 

í tilverunni. Þeir gerðu strangar kröfur um að einstaklingurinn tæki líf sitt föstum tökum og 

væri meðvitaður um tilgang jarðvistarinnar“ (Skirbekk og Gilje, 2008, bls. 691). 

Hér verður einkum horft til Sartre, sem setti fram margar hugmyndir varðandi tilvistarvanda 

og hafði geysimikil áhrif innan bókmenntanna. Í þekktri bók Sartre, Vera og neind (fr. L´etre 

et le néant) sem kom út 1943, er honum tíðrætt um frelsið sem hann telur vera: 

,,Nauðsynlega forsendu fyrir mannlegum athöfnum. Að hafast að er að breyta í 

einhverjum skilning meðvitað, samkvæmt ásetningi“ (Skirbekk og Gilje, 2008, 

bls. 689). 

Sartre segir jafnframt í sömu bók að maðurinn geti glatað frelsi sínu og það gerist einstöku 

sinnum, í þeim aðstæðum þegar hann gleymir þeirri skyldu sinni að breyta þeim kringum-

stæðum sem hann finnur sig í og það sem er svo mikilvægt: að hann getur sjálfur haft áhrif á 

breytingarnar. Noti hann ekki frelsið fer það forgörðum, en engu að síður er frelsið alltaf í 

hendi mannsins. Þannig mætti segja að eitt af grundvallarþáttum mennskunnar sé að vera 

frjáls og geta haft áhrif á veruleikann. Það er svo undir manninum sjálfum komið hvort hann 

nýti sér tækifærið. Sartre setti fram líkingu til að skýra líf mannsins og tilveru hans, þegar 

hann sagði að: 

,,Maðurinn væri eins og leikari sem væri kastað inná sviðið í miðri sýningu, án 

handrits og án vitneskju um hvaða hlutverk hann ætti að fara með og hvert 

leikritið væri. Hann hefði heldur enga vissu fyrir því að leikritið væri skrifað og 

hvort það væri gaman eða alvara. Hann yrði sjálfur að velja sér hlutverkið, eða 

yfirgefa leiksviðið án tafar“ (Skirbekk og Gilje, 2008, bls. 692). 
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Hér hafa verið taldir upp nokkrir af helstu heimspekingum Evrópu, en fyrirrennari 

stefnunnar var danski heimspekingurinn Søren Kierkegaard (1813-1855). Honum var hug-

leikið að flétta inntaki stefnunnar við tilvist guðs, en því var alls ekki þannig farið með alla þá 

heimspekinga sem kenndu sig við stefnuna (Jakob Benediktsson, 2008, bls. 79). Svo segir 

heimspekingurinn Gunnar Dal um Kierkegaard: „Sjálfur hlaut Kierkegaard strangt trúarlegt 

uppeldi og vígðist sem prestur. Eftir langt tímabil sem einkenndist af miklum vangaveltum og 

heilabrotum um lífið og tilvistina hætti hann prestskap og gerðist rithöfundur. Kjarninn í 

heimspeki Kierkegaards snérist um valfrelsi mannsins, sem hefði frelsi til að velja og hafna. 

Þetta valfrelsi væri mjög þýðingarmikið, og maðurinn væri það sem hann hefði valið. Hver ný 

ákvörðun sem hann tekur skapar nýja möguleika fyrir hann og útileikar um leið aðra. Hver 

einasta ákvörðun hefur áhrif á líf okkar og framtíðina. Maðurinn hefur valfrelsi en frelsinu 

fylgir líka áhætta og tilfinning sem tilvistarheimspekisinnar kalla angist og er jafnframt 

sérkenni mannsins. Maðurinn stjórnast bæði af líkama sínum og sál, sem og skynsemi og 

ástríðum“ (Gunnar Dal, 2006, bls. 815-816). 

Glímuna við tilvistina má auðveldlega finna í bókmenntum, það er beinlínis hægt að 

upplifa og skynja það sem inni í einstaklingnum bærist þegar og ef höfundurinn nær að setja 

persónuna og einkenni hennar skýrt fram. Það er nærtækt að nefna franska rithöfundinn og 

heimsspekinginn Albert Camus, sem tengdist tilvistarstefnunni líkt og Sartre. Camus skrifaði 

undir merkjum hennar, nánar tiltekið undir absúrdhugtakinu sem hann vildi kenna sig við og 

festi það hugtak ennfrekar í sessi með skáldsögunni Útlendingurinn (fr. L‘Étranger) og 

ritgerðinni (e. Essay) Goðsögninni um Sisýfus (fr. Le Mythe de Sisyphe). Hann skrifar þessi 

verk á árunum 1937-1942 og eins og sjá má á titlinum sækir hann efnið í grísku goðafræðina: 

söguna um örlög Sisýfusar kóngs í Kórintu og leggur út af henni hugleiðingar sínar. Camus 

veltir fyrir sér tilvistinni og tilgang lífsins, og orðar hugsanir sínar í byrjun Goðsagnarinnar 

um Sisýfus á afgerandi hátt þegar hann segir: 

,,Að ákvörðun mannsins um hvort lífið sé þess virði að lifa því eða ekki er 

grundvallarhugsun og jafnframt alvarlegasta (mikilvægasta) hugleiðing heim-

spekinnar. Allt annað kemur þar á eftir“ (Fibiger og Lütken, 1996, bls. 302). 

Camus sækir efnið í grísku goðafræðina þar sem ein af sögunum fjallar um Sisýfus kóng í 

Kórintu. Sisýfus og Seifur áttu í útistöðum og Seifur dæmir hann í útlegð í ríki Hadesar (sem 

var álitinn holdgervingur dauðans). Seifur leggur á Sisýfus þá refsingu að hann skuli  um alla 

eilífð ýta stórum steini upp fjallshlíð í ríki Hadesar. Nærri má geta hvaða hlutskipti beið þess 
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manns sem hafði það verk eitt að ýta þungum steini uppá móti í fjallshlíð og alltaf rann 

steinninn niður aftur jafnóðum. Endurtekning, strit og vonleysi var það sem lífið/tilvistin hafði 

upp á að bjóða (Trausti Ólafsson, 2013, bls. 235). 

Camus notar söguna sem líkingasögu um tilvist mannsins í anda tómhyggjunnar 

(Nihilismans). Af henni má draga þá túlkun að líf mannsins geti auðveldlega orðið innantómt 

og áhugalaust og einkennst af sljóleika, jafnvel firringu (Gunnar Dal, 2006, bls. 840). Camus 

og Sartre eru án vafa settir í hóp existensialista, en eilítið erfiðara er að skilgreina Harold 

Pinter. Hann fellur þó undir þá skilgreiningu, en engu að síður líka undir absúrd hugtakið. Það 

er munur á verkum þessarra manna: Í persónusköpun þeirra Camus og Sartre birtast 

einstaklingar sem eiga í djúpum og íþyngjandi heimspekilegum vangaveltum við sjálfan sig 

um tilvistina, en Pinter sýnir okkur einstakling sem á í (gjarnan) líkamlegum og sjáanlegum 

átökum og í lífi hans er ekkert öruggt. Í verkum hans er algengt að sjá einstaklinga sem lifa 

einangruðu lífi og leita skjóls fyrir umheiminum og hættum hans. Alltaf vofir þó yfir einhver 

ógn eða vá: hættan á að missa hið þægilega og kunnuglega og þurfa að takast á við 

ógnvekjandi hluti (Aliakbari og Pourgiv, 2006). 

Við leiktúlkun á sviði er jafnvel ennþá auðveldara fyrir áhorfandann að skynja líðan 

persónunnar heldur en við lestur bókar, þar sem leikhúsið og form þess býður upp á ótal 

möguleika til túlkunar. Það eru einmitt þessi fjölbreytti möguleiki sem leikhúsið býr yfir og 

gerir leikbókmenntir svo áhugaverðar og spennandi. Það má ímynda sér að nánast að flest öll 

bókmenntaverk megi setja á svið í leikhúsi. 

Fortíðarhyggja og fortíðarþrá og tengslin við rómantísku stefnuna 

Annað hugtakið sem var skoðað sérstaklega er hugtakið fortíðarhyggja (fortíðarþrá). 

Til að skoða hugtakið út frá bókmenntafræðinni lá beinast fyrir að leita til rómantísku 

stefnunnar (e. Romanticism) sem kom fyrst fram í Englandi og Þýskalandi á 18. öldinni og  

barst þaðan til Norðurlandanna. Hún var hugsuð sem andóf gegn upplýsingastefnunni og 

skynsemisdýrkun þess tíma sem hafði þann megintilgang að uppfræða fólk. Rómantíska 

stefnan hafnaði öllu slíku, mikilvægast var að skemmta fólki, ýkja sögur og færa í stílinn og 

gjarnan var leitað í hetjusögur miðaldanna til að finna og benda á fyrirmyndir (Jakob 

Benediktsson, 2008). Upphafning á náttúrunni og skáldlegar lýsingar á henni varð einnig eitt 

af einkennum bókmenntatímabilsins. Rómantíkin setti svip sinn á bókmenntaheim 19. aldar 

en hugtakið rómantík hefur löngum verið umdeilt. Því hefur jafnvel verið haldið fram að varla 

sé hægt að tala um eina stefnu, til þess séu einkennin of mismunandi og sundurleit (Heimir 
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Pálsson, 1990, bls. 90). Ekki voru allir sammála um hvernig skyldi skilgreina hugtakið, en sé 

sjónum beint að íslenskum fræðimönnum má nefna íslensku- og bókmenntafræðinginn Þorleif 

Hauksson sem árið 1976  tók saman skilgreiningu tékknesk/ ameríska bókmenntafræðingsins 

René Wellek sem hann setti fram árið 1949. Þar segir Þorleifur að niðurstaða Welleks sé sú 

að: 

„Ef einkenni þeirra bókmennta sem kennd eru við rómantísku stefnuna séu 

skoðuð, megi sjá að í Evrópu sé svipaður skilningur og afstaða til skáldlegs 

ímyndunarafls, hugmyndir um samband manns og náttúru séu svipaðar og 

skáldskaparstíllinn sé í meginatriðum sá sami, þar sem notað er myndmál, tákn og 

goðsagnir. Þessi stíll er verulega frábrugðinn skáldskap upplýsingaraldarinnar“ 

(Sveinn Yngvi Egilsson, 1999, bls. 17). 

Fleiri íslenskir fræðimenn skoða skilgreiningu Welleks, þar á meðal Heimir Pálsson, sem telur 

að auk þess mætti bæta við þetta tveimur einkennum sem sérstaklega varða íslenskar 

bókmenntir og reyndar einnig bókmenntir Norðurlandanna. Annað er það að rómantísku 

skáldin leituðu fyrirmynda til Evrópu miðalda og hitt að þau lögðu áherslu á sérkenni 

þjóðanna. Þessar hugmyndir þeirra voru í andstæðu við hugmyndafræði upplýsingahyggju-

manna sem leituðu fyrirmynda í klassískri fornöld og aðhylltust alþjóðahyggju (Heimir 

Pálsson, 1990, bls. 91). 

Þegar orðið rómantík er skoðað má sjá skyldleika þess við orðin rómansa og róman 

sem voru vinsælar bókmenntir miðaldanna og orðið var til að mynda notað um riddarasögur 

og ævintýrasögur (Jakob Benediktsson, 2008, bls. 222). Hér heima voru það aðallega 

Fjölnismennirnir Gísli Brynjúlfsson, Konráð Gíslason og Jónas Hallgrímsson sem helst voru 

boðberar rómantísku stefnunnar. Auk þess skal nefna Bjarna Thorarensen sem af mörgum er 

talinn fyrsta íslenska rómantíska skáldið. Fjölnismenn voru við nám í Kaupmannahöfn og þar 

eins víðar í Evrópu hafði myndast borgarastétt og þar með grundvöllur fyrir bókmenntum sem 

aðallega snérust um tilfinningar og ljóðræna útlistun (Heimir Pálsson, 1990, bls. 95). Þannig 

var því ekki varið hér heima í fámenninu og einsleitu þjóðfélagi, en þó blésu ferskir vindar 

hingað frá Evrópu. Hið íslenska Bókmenntafélag var stofnað árið 1816 og Þjóðfundurinn árið 

1851 blés mönnum lýðræðis- og sjálfstæðisanda í brjóst (Árni Sigurjónsson, 1995, bls. 265). 

Segja má að Fjölnismenn með Jónas Hallgrímsson í fylkingabroddi hafi orðið nokkurs 

konar boðberar þeirrar frelsis- og sjálfstæðisvakningar sem hófst um þetta leyti hér á landi. 

Þeir vildu vekja landsmenn til vitundar um mikilvægi þess að vera frjáls þjóð sem bæri 
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virðingu fyrir móðurmáli sínu, sögu og náttúru landsins. Ljóð Jónasar, Ísland birtist í 

tímaritinu Fjölni árið 1935 og eins og fyrstu fjórar línur ljóðsins gefa til kynna er ort um 

stórbrotna náttúru og jafnframt er gamli tíminn, líklega landnáms og söguöldin ákölluð: 

„Ísland, farsælda frón 

og hagsælda hrímhvíta móðir, 

hvar er þín fornaldar frægð, 

frelsið og manndáðin best?“ 

Þegar bókmenntir rómantíska tímabilsins eru skoðaðar kemur orðið fortíðarþrá upp í 

hugann. Það liggur nærri að álykta að sá sem er haldinn fortíðarþrá horfi stöðugt til gamla 

tímans, þess sem áður var, með söknuði og hugsi og telji sem svo að áður fyrr hafi allt verið 

betra og stórfenglegra. Algengt er að nota enska orðið nostalgia um slíka orðræðu og sé orðið 

slegið inn kemur eftirfarandi skýring: ,,ljúfsár söknuður eftir liðnum tíma, angurværð: 

fortíðarþrá: heimþrá“ (Snara.is, e.d). 
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2. kafli - Greiningarspurningar 

Það var nauðsynlegt að hafa spurningarlistann til höndina við lestur leikskránna til að 

finna og greina þau atriði sem ákveðið var að beina sjónum að. Eftirfarandi spurningar voru 

hafðar til hliðsjónar: 

 Var eitthvað tímabil sem skar sig úr hvað varðaði hugtökin tvö? 

 Var einhver höfundur (leikskáld) sem skar sig úr? 

 Var eitthvert land eða landsvæði sem skar sig úr? 

 Var meiri umfjöllun um annað kynið? 

 Var annað hugtakið (tilvistarvandi eða fortíðarþrá) meira áberandi? 

 Var umfjöllunin um hugtökin neikvæð eða jákvæð? 

 Var eitthvað sérstakt orðalag sem var notað varðandi hugtökin?  

Mjög margar leikskrár voru lesnar og rýndar eða rúmlega sextíu skrár, en að lokum voru 

ellefu þeirra notaðar til greiningar. Eftirfarandi kom í ljós: 

Lítill munur var á fjölda, eða þrjár frá Leikfélag Akureyrar (LA), fjórar frá 

Borgarleikhúsinu og fjórar frá Þjóðleikhúsinu. Elsta leiksýningin var sýnt árið 1997, en það 

nýjasta var Hamlet árið 2014. Það var ekkert tímabil (ár) sem skar sig úr hvað birtingarmynd 

tilvistarhugtaksins, og það kom aðeins á óvart. Mögulega var það vegna þess að hálft í hvoru 

var búist við því að eftir hrun yrðu sýnd fleiri leikverk sem tækju tilvistarvandann til 

umfjöllunar. Það er þó athyglisvert og má benda á að í verkinu Allir synir mínir sem 

Þjóðleikhúsið sýndi fyrri hluta árs 2011, má finna í leikskránni texta sem telja megi skírskota 

til hrunsins, en þar sem talað er um „samfélagslega ábyrgð og nauðsyn þess að fólk horfist í 

augu við afleiðingar gerða sinna eiga við á öllum tímum“ (Allir synir mínir, e.d). 

Flest öll verkin voru eftir erlenda höfunda (níu verk), en tvö eftir íslenska höfunda. Tvö verk 

voru eftir rússneska höfunda, þrjú eftir bandaríska höfunda, þrjú eftir norðmenn, eitt eftir 

bretann Shakespeare og tvö eftir íslenska höfunda. Karlhöfundar voru tíu og einn 

kvenhöfundur, bandaríski höfundurinn Paula Vogel. Svo virðist líka að karlar séu í meirihluta 

í aðalhlutverkum leikritanna, en það helst í hendur við það sem oft hefur verið sagt (og 

gagnrýnt) að fleiri hlutverk séu skrifuð fyrir karlmenn en konur. Og síðan það atriði sem mest 
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var lögð áhersla: hvort hugtakið birtist í leikskránum og þá hvernig. Langflestar leikskrárnar 

flokkuðust samkvæmt lestri undir hugtakið tilvist/tilvistarvandi, eitt verkið, Svar við bréfi 

Helgu flokkaðist undir fortíðarþrá, og leikritið Köttur á heitu blikkþaki flokkaðist að mati 

ritgerðarhöfundar undir bæði hugtökin þegar grannt var skoðað. 

Leikskrár og uppbygging þeirra 

Venjan er sú að í tengslum við hverja leiksýningu er gefin út leikskrá. Leikskrár eru 

aðeins mismunandi að stærð og gerð en venjulega eru þær A5 að stærð hið minnsta. 

Blaðsíðufjöldi getur verið á bilinu 16- 40 síður, (sé miðað við þær skrár sem voru skoðaðar í 

tengslum við ritgerðina) og yfirleitt er notaður þykkur og vandaður pappír. Þannig er hægt að 

handfjatla og fletta skránni aftur og aftur og lesa og sækja upplýsingar. Það er mismunandi 

hversu margar blaðsíður eru lagðar undir listræna umfjöllun og upplýsingar um leikritið sjálft, 

og í sumum skránum er töluvert um auglýsingar. Ástæður fyrir þessu misræmi eru líklega 

margar og ekki verður farið út í það hér. 

Hver leikskrá er venjulega sett upp á hefðbundinn hátt, nokkurn veginn eins og hér segir, en 

ekki endilega í þessari röð: 

 Upptalning á persónum og leikendum og öðrum sem að sýningunni koma, svo sem 

hverjir annast búningagerð, leikmyndagerð, leikgervi og leikmuni. Einnig hverjir sjá 

um hljóð, ljós og ljósastjórn að ógleymdu leiksviðinu. Auk þess er sýningarstjóri 

nefndur.  

 Upplýsingar um höfund leikverksins, mismunandi ítarlegt. Oft eru þær skrifaðar af 

bókmenntafræðingum, öðrum höfundum eða jafnvel leikhúsfræðingum. 

 Upplýsingar um leikstjórann. 

 Ljósmyndir teknar á æfingum, sem gefa hugmynd um sýninguna, en ekki endanleg 

heimild. 

 Myndir og upplýsingar um þá leikara sem taka þátt í sýningunni. Við fáum til dæmis 

upplýsingar um menntun þeirra, leiklistarferil og fleira. 

 Stundum er kynning á þeim verkum sem framundan eru á leikárinu. 

 Upplýsingar sem varða leikhúsið, hverjir sitja í stjórn þess og fastráðnir starfsmenn. 
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 Auglýsingar. 

 Umfjöllun um leikritið sjálft. Oft er það höfundur leikverksins eða leikstjórinn sem 

fjalla á greinargóðan hátt um leikverkið. Það geta einnig verið aðrir aðilar sem semja 

umfjöllunina, til dæmis bókmenntafræðingar eða leikhúsfræðingar. Það er þessi liður 

sem þessarri ritgerð er ætlað að fjalla um og í þessa umfjöllun var aðallega sótt  til að 

finna og greina hugtök rannsóknarspurningarinnar. 

Algengt er að fyrir leikskránni sé skráður ritstjóri, einn eða tveir. Það má líta á það sem 

ákveðinn gæðastimpil og að fagleg vinnubrögð séu viðhöfð i allri umfjöllun um verkið. 

Þannig getur sá sem hefur áhuga á leikhúsi lesið skrána og fengið faglegar og listrænar 

upplýsingar um verkið sem hann er í þann mund að fara að sjá og gert sér í hugarlund um 

hvað sýningin er. Einnig nýtist hún þeim sem ekki hafa tíma eða tækifæri til að fara í 

leikhúsið, en vilja fá þrátt fyrir það fá upplýsingar um sýninguna og einhverja hugmynd um 

sýninguna og innihald hennar. Jafnframt nýtast leikskrár sem söguleg heimild og fróðleikur 

um íslenska leiklistarsögu. 
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3. kafli - Hvernig birtist tilvistarhugtakið og fortíðarþrá í 

leikskrám íslensku atvinnuleikhúsanna á tímabilinu 1997 - 2014? 

Tengslin á milli bókmennta og leikhússins urðu höfundi ljós fljótlega eftir að námið 

hófst og hvað lokaverkefnið varðar lá áhuginn í að flétta þetta saman. Það varð til þess að 

ákveðið var að beina sjónum að ofangreindum hugtökum vegna þess hve oft þau hafa verið 

innihald margra þeirra verka sem atvinnuleikhúsin hafa tekið til sýninga. Þau hafa líka verið 

umfjöllunarefni í mörgum námskeiðum bókmenntafræðinnar. Mikið hefur verið rætt og ritað 

um leiklist í víðu samhengi, klassískar stefnur og straumar en einnig nýjar og framúrstefnu-

legar hugmyndir. Bæði var fjallað um þær í meðförum erlendra leikhúsa, en einnig hvernig 

þær birtust í íslenskum leikhúsum. 

Góðar heimildir var að finna í bókum Sveins Einarssonar, bókmennta- og leikhúsfræðings og 

meðal annars bækur hans Leiklistin í veröldinni- ágrip af almennri leiklistarsögu, sem og 

bækurnar Íslensk leiklist  I og II, sérstaklega seinni bókin, nýttust vel auk fleiri bóka sem 

lesnar voru og notaðar til heimildaleitar. 

Tímabilið sem leikskrárnar miðuðust við var í fyrstu valið af handahófi en þó ekki 

alveg. Ákveðið var að miða við síðustu aldamót og einhver ár þar á undan, en svo var ekki 

undan því komist að hrunárið og árin þar á eftir yrðu tekin með. Það var spennandi 

viðfangsefni að skoða hvort hrunið og árin eftir það gæfi leikhúsunum innblástur til að setja 

upp sýningar sem fjölluðu um tilvist mannsins á einhvern hátt, því óhjákvæmilega breyttist 

tilvera margra mjög mikið í kjölfar hrunsins. 

Í framhaldi af  því varð mikil umræða um hugtakið siðrof þar sem margir höfðu þá skoðun að 

á Íslandi ríkti ástand sem kalla mætti siðrof út frá skilgreiningu félagsfræðinnar. Samkvæmt 

franska félagsfræðingnum Émile Durkheim átti hugtakið við um það ástand sem skapaðist í 

þjóðfélaginu þegar sameiginleg gildi, hugmyndir og viðmið ásamt siðareglum einstaklinga og 

samfélagsins riðluðust á einhvern hátt. Þær hugmyndir og viðmið sem áður voru höfð til 

leiðbeiningar nýttust ekki lengur (Gestur Guðmundsson, 2012, bls. 26). 

Atvinnuleikhúsin á Íslandi 

Hér eru starfrækt þrjú atvinnuleikhús, tvö þeirra eru í Reykjavík. Þau eru 

Þjóðleikhúsið sem var vígt árið 1950 og Borgarleikhúsið (Leikfélag Reykjavíkur). Núverandi 

húsnæði félagsins var vígt árið 1989, en saga leiklistarinnar er miklu lengri og hófst í 

Iðnaðarmannahúsinu (Iðnó) árið 1897. Þriðja leikhúsið er svo Leikfélag Akureyrar sem var 



13 
 

stofnað árið 1917 og varð atvinnuleikhús árið 1973. Nú dregur til tíðinda í norðlensku 

menningarlífi þar sem útlit er fyrir að vegna fjárskorts verði engin sýning sett upp í 

leikfélaginu næsta leikár (Mbl, 2014). 

Til þess að afmarka viðfangsefnið betur var í upphafi settur fram gátlisti til hliðsjónar á því 

hvernig skyldi lesa leikskrárnar, hvað ætti nákvæmlega að skoða. Ýmislegt kom í ljós þegar 

vinnan hófst. Fyrst ber að nefna að öll þrjú leikhúsin fjölluðu um þessi tvö hugtök í sínum 

leikskrám, þó mismunandi mikið eins og við mátti búast. 

Leikfélag Akureyrar 

Frá Leikfélagi Akureyrar voru valdar þrjár leikskrár til greiningar. Allar tilheyrðu þær 

verkum sem fjölluðu um hugtakið tilvist og tilvistarvanda. Þetta voru leikritin Pétur Gautur 

eftir Henrik Ibsen, Ökutímar eftir Paula Vogel og Maríubjallan eftir Vassily Sigarev. 

Aðalpersónan í Ökutímar, Lilla, var beitt kynferðislegu ofbeldi í æsku og býr sem fullorðin 

manneskja við afleiðingarnar. Henni líður illa vegna þess og hefur ekki átt gott líf, en velur í 

endann frelsið (sem Sartre var svo tíðrætt um), til að gera og framkvæma. Hún tók ábyrgð á 

eigin lífi og ákvað að fyrirgefa gerandanum, en tók jafnframt þá mikilvægu ákvörðun að 

fyrirgefa sjálfri sér. Það er ekkert jákvætt við það að verða fyrir ofbeldi af einhverju tagi, en 

með sinni ákvörðun stóð Lilla greinilega eftir sem sterkari einstaklingur sem hafði losnað að 

einhverju leyti við þá byrði sem ofbeldisfull fortíð lagði á hana. Það er ekki síður athyglisvert 

að lesa í leikskránni það sem skrifað er um höfund verksins, Paulu Vogel. Hún dregur mjög 

taum femínista, en jafnframt er henni legið á hálsi fyrir það að hata konur. Mögulega er það 

að einhverju leyti vegna þess að Paula er þekkt fyrir að taka á erfiðum og þungum málum með 

húmor í stað ,,fórnarlambsvæðingar“ sem hún segir vera allt of algenga. Segja má að hún 

nálgist hlutina með viðhorfinu „það sem ekki drepur mann, styrkir mann“ og ekki er víst að 

það falli öllum í geð (Vogel, e.d, bls. 5). 

Pétur Gautur sem var sýnd árið 1998 og það var sérlega áhugavert að skoða það. 

Flestir hafa heyrt Ibsen nefndan og  einhver af hans verkum. Óþarft er að telja upp þau öll og 

hér verða aðeins tvö þeirra nefnd: Brandur (1866), og Pétur Gautur (1867), en þau eru talin 

meðal fremstu verka Ibsens (Sveinn Einarsson, 2007, bls. 160). Ibsen telst eitt af höfuð-

skáldum raunsæisstefnunnar, en fellur þó eiginlega ekki undir þá skilgreiningu fyrr en hann 

semur verkið Máttarstólpar þjóðfélagsins (n.Samfundets stötter), sem var frumsýnt árið 1877 

(Jakob Benediksson, 2008). Hvað sem því líður hafði Ibsen geysimikil áhrif á leikritun 
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19.aldar og verk hans hafa verið sýnd hvað oftast allra leikritahöfunda, ef Shakespeare er 

undanskilinn (Sveinn Einarsson, 1996, bls. 154 og Byatt, 2006). 

Það ber að hafa í huga að Ibsen skrifar verkið Pétur Gaut sem lesverk sem er undartekning 

fremur en reglan hvað leikbókmenntir varðar. Uppbygging verksins er sérstök hvað það 

varðar að það skiptist í samtöl (dialog) og einræður (monolog) en það telst óvenjulegt hvað 

varðar sögu leikbókmennta (Jón Viðar Jónsson, 1985, bls. 71). 

Víkjum nú að sýningu norðanmanna á Pétri Gaut árið 1998. Í stuttu máli fjallar verkið um 

ungan og kraftmikinn mann, Pétur Gaut, sem er á sífelldum flótta allt sitt líf: frá móður sinni, 

unnustu og heimahögunum. Líf hans einkennist af flótta, mögulega vegna þess að hann er 

hræddur við skuldbindingar, hræddur við að eldast, hræddur við höfnun, hræddur við að sýna 

sig eins og hann er. Sem ungur maður tekur hann sér algert frelsi til að lifa lífinu og gera 

nákvæmlega það sem hann vill sjálfur. Margir líta svo á að fá verk hafi jafnmikla möguleika á 

að sýna frelsi leikhússins í hnotskurn, aðeins textinn sjálfur setji því mörk. Það þarf því ekki 

að undra að leikverkið hafi öðlast þær vinsældir sem raun ber vitni. Ef til vill stafa þær einnig 

af því að á mannskepnuna leitar sífellt sú spurning hvernig hann eigi vera hann sjálfur og að 

taka ábyrgð á eigin lífi (Kjell M. Øksendal. e.d). 

Þannig er Pétur Gautur nútímamanninum hugleikinn núna ekki síður en fyrir tæpum 150 

árum. Það er lika umhugsunarvert að Ibsen skrifar Pétur Gaut þegar hann býr á Ítalíu, en hann 

flutti þangað frá Noregi, mikið til vegna þess hve skuldugur hann var. Ibsen var því sjálfur líkt 

og Pétur Gautur á flótta frá heimahögunum og norsku þjóðarsálinni. Þegar rýnt er í 

leikskrárnar með það í huga að skoða orðalag sem snýr að vangaveltum mannsins um 

tilvistina er nærtækt að benda á orð Sveins Einarssonar leikstjóra þegar hann skrifar um 

verkið Pétur Gautur: 

,,Heimspekileg leit að sjálfinu og munurinn á því að vera sjálfum sér samkvæmur 

eða sjálfum sér nægur“, ,,...að vera utangarðsmaður í þjóðfélaginu og hæddur 

ónytjungur“ og ,,...Pétur Gautur er leikrit um ábyrgð mannsins á lífi sínu og 

tilvistardrama, fjallar um að vera maður sjálfur í veröldinni“ (Sveinn Einarsson, 

e.d ). 

Hvað varðar Maríubjölluna (sýnt árið 2006) er viðfangsefnið líka tilvist mannsins, þó 

aðeins í víðara samhengi og undirtónninn er kraftmikil þjóðfélagsgagnrýni. Í leikskránni 

útgefinni í tengslum við Svört mjólk (2004) er einnig að finna kafla um Maríubjölluna, sem 

Melkorka Tekla Ólafsdóttir ritar. Þar segir hún að umfjöllunarefni leikverksins sé ungt fólk 
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sem býr við ömurlegar félagslegar aðstæður þar sem ofbeldi, harka og erfið samskipti lita flest 

svið mannlífsins. Bakgrunnurinn eru hin nýju Sovétríki, reist á grunni þeirra gömlu sem 

liðuðust í sundur fyrir rúmum tuttugu árum. Þau voru í anda hins altæka sósíalisma sem 

borgararnir höfðu svo lengi treyst á. Við hrun ríkisins varð gríðarlega mikið félagslegt umrót 

sem fjallað er um í leikverkinu. Ekki er þó allt vonlaust og það kemur einnig fram. Hið góða 

býr þrátt fyrir allt innra með manninum og verður honum leiðarljós í átt að betra lífi 

(Melkorka Tekla Ólafsdóttir, e.d). 

Borgarleikhúsið 

Frá Borgarleikhúsinu voru valdar  alls fjórar leikskrár til greiningar og þar af þrjár sem 

í mátti finna hugtakið tilvist (tilvistarvandi). Byrjum á verkinu Hótel Volkswagen (sýnt árið 

2012). Nafn verksins er að öðrum þræði vísun í kvæði Tómasar Guðmundssonar, Hótel Jörð. 

Þýska orðið Volkswagen hefur verið þýtt sem almenningsvagn, þetta var bíll sem forsprakkar 

þriðja ríkisins ætluðu sem farartæki fyrir almenning. Hótel Volkswagen er þannig tákn fyrir 

alheimssamfélagið, ekki bara litla Ísland heldur Evrópa og önnur ríki heimsins, hið kapítalíska 

heimssamfélag. Stóra spurningin er tilgangur lífsins eða eins og segir í leikskránni: 

,,Erum við á leið til glötunar? Er hamingjan aðeins tortíming? Þokumst við í átt 

að afskiptaleysi eða búum við kannske enn á Hótel Volkswagen? “ (Úr fyrstu 

drögum að samnefndu leikverki, bls. 14). 

Í þessu leikverki er tilvist mannsins/áhorfandans algerlega sett á hvolf, áhorfandinn er látinn 

hlægja að því sem ekki er talið viðeigandi að hlægja að, dreginn áfram á asnaeyrunum myndi 

einhver segja og þann hátt er klippt á öryggisnet áhorfandans. Í leikskránni er það orðað 

þannig að leiksýningin verður „dularfull táknmynd fyrir heim sem er fullur af vanmáttugu 

fólki og hræsni, ekki af því að þar hafi safnast saman persónur sem áhorfandinn þekkir eða 

getur samsamað sig við, heldur vegna þess að höfundurinn er utan seilingar og hefur komið 

sér fyrir á óvæntum stað og heldur á spegli sínum þar“ (Eiríkur Guðmundsson, e.d, bls. 19). 

Þessi orð Eiríks í leikskránni leiða hugann að absúrdhugtakinu og absúrdleikhúsinu. Leikskáld 

sem skrifa í anda þess hafa samið leikverk sem einkennast af tilgangslausum og fjarstæðu-

kenndum senum. Samtölin í þessum verkum eru byggð upp af setningum sem hver og ein 

getur vel staðist, en eru ekki í innbyrðis samræmi við annað í samtalinu. Samtalið sjálf er 

heldur ekki í neinu samræmi við þá atburði sem eiga sér jafnframt stað á sama tíma. Samtöl 

og samskipti af þessum toga leiða til fáránleika (e. Absurd) (Gunnar Dal, 2006, bls. 839). 
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Leikritið Jeppi á Fjalli (sýnt árið 2013) er annað leikverk sem fjallar um tilvist 

mannsins, en í því er líka góð blanda af stjórnmálalegum skoðunum og (heimspekilegum) 

vangaveltum um tilveru mannsins í samfélaginu, nánar tiltekið hvort lýðræðið sé æskilega 

stjórnarfarið og hvort almúginn réði við frelsið þegar allt kemur til alls. 

Holberg skrifaði verkið beinlínis í þeim tilgangi til að sýna fram á svo væri ekki og að upplýst 

einræði væri besta stjórnarfarið, en hann var staðfastur í þeirri trú. Verkið er sett fram undir 

merkjum gamanleiks í anda Moliére, en þrátt fyrir það má ekki gleyma hver var raunverulegi 

tilgangurinn með skrifunum. Segja má um Jeppa á Fjalli að hann hafi verið hálfgert 

ólíkindatól. Það er vissulega farið illa með bóndann (og fyllibyttuna) Jeppa í verkinu, en hann 

fer líka illa með aðra þegar honum gefst tækifæri til og staðfestir þannig hugmyndir Holbergs 

um að illa upplýst og fávíst fólk ylli beinlínis skaða á samfélaginu kæmist það til valda (Sbr. 

Frank Hall og Hafliði Arngrímsson, e.d, bls. 6). 

Það er athyglisvert að skoða hvað Guðmundur Andri Thorsson rithöfundur skrifar í 

leikskránni um sýninguna. Hann er ómyrkur í máli og líkir Jeppa og fyllerísferð hans við 

íslensku útrásina og talar tæpitungulaust. Þar segir hann meðal annars: 

,,Eignir voru keyptar í útlöndum, til dæmis hið danska Daells Varehus, og fólk 

eyddi og sóaði peningum sem það átti ekki til. Útrásin var kaupstaðarferð sem fór 

úr böndunum og leikritið Jeppi á Fjalli fjallar um það, en það fjallar líka um 

ógurlegt fyllerí“ (Guðmundur Andri Thorsson, e.d, bls. 16). 

Samkvæmt þessum orðum Guðmundar Andra getur hver og einn lagt þann skilning í verkið 

sem hann vill. Sumir sjá birtingarmynd útrásarinnar í verkinu, aðrir einfaldlega flækingsferð 

bónda og fyllibyttu í kaupstað, en hvað sem um það má segja fjallar það um tilvist mannsins á 

einum eða öðrum tíma. 

Þriðja leikverkið sem fjallar um tilvistina er leikritið Hamlet (sýnt árið  2014). Hamlet 

er að mörgu leyti tímalaust verk og á alltaf við. Það er hægt að sjá verkið aftur og aftur,  

í annarri uppfærslu, með öðrum leikurum. Sumir hafa þá skoðun að leikverkið ætti að sjá eða 

lesa á tíu ára fresti, í hvert skipti myndi manni birtast nýr Hamlet. Líklega spilar margt inní 

það hvernig fólk upplifir Hamlet hverju sinni, það geta verið atriði sem varða sýninguna sjálfa 

og uppfærsluna á henni, en einnig utanaðkomandi þættir, svo sem pólitískt landslag hverju 

sinni eða persónulegir þættir í lífinu. 
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Við getum flest samsamað okkur Hamlet: ,,við könnumst við að hafa upplifað eða gert áþekka 

hluti og hann“ (Hallgrímur Helgason, e.d, bls. 14). Það má vissulega halda því fram að 

Hamlet sé í tilvistarkreppu, hann er fullur af angist vegna dauða föður síns, en á sama tíma 

sækir fortíðarþráin á hann. Þegar leikskráin er skoðuð verður niðurstaðan sú að bæði hugtökin 

eigi við um verkið. Prinsinn Hamlet með brennandi fortíðarþrá vill hafa hlutina eins og þeir 

voru, ekki eins og nú er komið, faðir hans látinn og föðurbróðir Hamlets er orðinn stjúpfaðir 

hans. Sú spurning vaknar hvort fólk geti orðið geðveikt af fortíðarþrá og tilvistarvanda, þegar 

hugsanir þar að lútandi verða of íþyngjandi. 

Leikverkið Svar við bréfi Helgu (sýnt árið 2012) í Borgarleikhúsinu virtist af lestri 

leikskrár taka fyrir hugtakið fortíðarþrá. Leikritið er byggt á samnefndri bók sem kom út árið 

2010 og var tilnefnd til íslensku bókmenntaverðlaunanna það árið og hlaut frábærar viðtökur.  

Hér segir höfundur sögu afa síns, og það er jafnframt saga manns sem er að hverfa úr íslenskri 

menningu. Frásögn hans er af manni sem við verðum að játa að varla er til lengur í dag, að 

minnsta kosti ekki hér í þéttbýlinu. Vert er að skoða aðeins bakgrunn þeirrar sögu sem sögð er 

í verkinu (og bókinni) Svar við bréfi Helgu. Sjálfstæðisbarátta íslendinga setti mikinn svip á 

samfélagið bæði á 19. og 20.öld. Henni fylgdi sterk þjóðernisrómantík og gjarnan íhaldssöm 

viðmið. Íslenska bændasamfélagið byggðist upp á landbúnaði og afköstin byggðust á því 

hversu gjöfult landið var og hversu mikið vinnuafl var til staðar. Um miðja tuttugustu öldina 

breyttist margt til framþróunar í landbúnaðinum sem hafði mikla þýðingu fyrir bændur og þá 

vinnu sem fram fór á sveitabæjum landsins (Anna Lísa Rúnarsdóttir, 2007, bls. 8). Það er þó 

ekki víst að allar breytingar hafi skilað sér jafnhratt út í samfélagið og líklega voru bændur 

mismunandi fljótir að tileinka sér þær. Bergsveinn segir svo um afa sinn: 

„Afi var af ,,landnemakynslóðinni“, hann byggði bæinn sinn sjálfur og ræktaði 

túnin. Keypti sér Farmall og réri til sjávar þegar gaf. Klauf rekavið og allur matur 

var búinn til heima, aðeins hveiti og sykur (og væntanlega kaffi) var keypt í 

kaupstað. Hann var ekki einu sinni alveg viss um það hvaða ár hann hafði fæðst, 

eitt ár til eða frá skipti ekki öllu og upplýsingar þar að lútandi voru ekki á hreinu. 

Það sem skipti hann máli var jörðin og sjórinn“ (Bergsveinn Birgisson, 21.apríl, 

2012, bls. 8). 

Ef þetta er ekki einfaldleiki sveitalífsins á fyrrihluta 20. aldar, veit ég ekki hvað á að kalla 

það, en þrátt fyrir það varar höfundurinn okkur við því að setja of mikla rómantík í söguna og 

verkið, en segir á svo áhrifaríkan hátt þegar talað er um gildi mannsins í heimi þar sem allt 
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snýst um peninga, að ,,íslenskur, alþýðlegur sjávarbóndi smíðar altént merkinguna í líf sitt 

sjálfur“ (Bergsveinn Birgisson, 21.apríl 2012, bls. 8). 

Íslenskur alþýðlegur sjávarbóndi sem smíðaði sjálfur merkinguna í líf sitt hafði lítið 

með góðærið að segja. Hann var sjálfum sér nægur og vann fyrir því sem hann átti. Eigur hans 

urðu ekki til í loftbólusjóðum, gildi og viðmið þess samfélags sem hann ólst upp í voru 

leiðarljósin í lífinu. Lífið var einfalt, ekki alltaf þægilegt eða fullt af allsnægtum en menn 

höfðu nóg og voru að mestu leyti sáttir við guð og menn. 

Þjóðleikhúsið 

Frá Þjóðleikhúsinu voru einnig valdar fjórar skrár sem nýttust til greiningar. Fyrsta 

verkið er Allir synir mínir (sýnt árið 2011). Leiklistarfræðingar benda á að höfundur verksins, 

Arthur Miller, hafi verið undir sterkum áhrifum frá Henrik Ibsen þegar hann skrifaði verkið.  

Líkindin má einkum finna í því að báðir draga fram liðna atburði úr fortíðinni og láta þá hafa 

áhrif á atburðarás verksins, auk þess að sýna fram á að gamlar syndir leita menn alltaf uppi 

(Carson, 1982, bls. 40). Miller dregur fram hinn eilífa siðferðisvanda og setur fram spurningar 

sem snúast um það að breyta rétt eða rangt. Honum er ofarlega í huga sú samfélagslega 

ábyrgð sem á okkur hvílir og rétt eins og hjá Sartre er frelsi mannsins (mannsandans) honum 

hugleikið. Hann bendir réttilega á það að maðurinn hafi alltaf val um hvernig hann skuli 

breyta og að hann eigi jafnframt að bera ábyrgð á því vali. Þannig taki hann ábyrgð á sjálfum 

sér og gjörðum sínum. Þegar leikskráin er lesin kemur greinilega fram að ein af helstu 

persónum verksins er kvalin af samviskubiti vegna liðins atburðar og það kemur glöggt fram. 

Nú leitar fortíðin hann uppi með tilheyrandi vanlíðan og tilvistarkreppu ef svo má segja 

(Melkorka Tekla Ólafsdóttir, e.d).  

Annað verk er Svört mjólk (sýnt árið 2004) sem er eftir sama höfund og Maríubjallan 

sem fjallað var um að ofan. Höfundur þessarra tveggja verka, Sigarev, er á svipuðum slóðum 

hér og í Maríubjöllunni þar sem hann fjallar um ungt fólk sem býr í hörðum og ofbeldisfullum 

heimi. Það er eftirtektarvert að þrátt fyrir hatur og eymd hefur höfundurinn ekki gleymt 

voninni sem hann telur alltaf vera til staðar ásamt þeim möguleika að breyta lífi sínu og öðlast 

bjartari tilveru. Frelsið og möguleikinn  til að standa upp og gera breytingar verður ekki af 

einstaklingnum tekið (Melkorka Tekla Ólafsdóttir, e.d). Þegar leikskrár verkanna eru 

skoðaðar kemur margt athyglisvert í ljós hvað varðar umfjöllun og orðalag. Bæði leikritin 

fjalla um tilvistarvanda ungs fólks í Rússlandi eftir hrun Sovétríkjanna. 
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Í leikskrá Maríubjöllunar fjallar leikstjóri verksins, Jón Páll Eyjólfsson, um samfélagslegan 

bakgrunn leikverksins. Hin fyrrum Sovétríki undir handleiðslu kommúnismans eru hrunin og 

ganga nú markaðsveginn líkt og kapítalísk ríki. Markaðsvæðingin gerir það að verkum að allt 

er leyfilegt, allt er falt, svo framarlega sem kaupandi finnst. Trúin á peninga og afl þeirra 

ræður öllu, en um leið eru önnur gildi, svo sem kærleikur og samúð, sett til hliðar ef þau henta 

ekki og eru ekki gróðavænleg (Jón Páll Eyjólfsson, e.d). Vissulega má segja að í þessu 

þjóðfélagi hafi orðið siðrof. Þau gildi og viðmið sem áður voru ríkjandi voru þær reglur þjóð-

félagsins sem fólk fór eftir. Þær voru settar fram í anda sósíalismans og einræðis og settu þar 

af leiðandi fólki ákveðnar skorður svo ekki sé meira sagt. 

Í leikskrá Svartrar mjólkur er ágætis umfjöllun um Maríubjölluna, þar sem sjónum er beint að 

líðan og tilfinningum einstaklingsins í þessu nýja og breytta ríki. Þar er fjallað um ungt fólk 

sem býr við alkóhólisma og ofbeldi. Þau vilja komast burt og flýja ömurlega tilvist, það 

kaldhæðnislega efnsvo má segja er að annað þeirra er á leið til Tsjetsjeníu til að gegna 

herþjónustu, stríðið er aldrei langt í burtu. Höfundur verksins hefur þó alltaf vonina um betra 

líf að leiðarljósi, og haft hefur verið eftir honum í enskum blöðum (sem einnig eru gefin út í 

Rússlandi) að meginviðfangsefni hans sé að fjalla um fólk ,,sem eigi fyrir höndum þyrnum 

stráða leið í átt að ljósinu“ (Melkorka Tekla Ólafsdóttir, e.d). 

Annað verk eftir Henrik Ibsen, Jón Gabríel Borkmann (sýnt 2003) er næst til 

umfjöllunar. Verkið var samið árið 1897 þegar verk Ibsens eru greinilega undir einkennum  

raunsæisstefnunnar og talið er að þetta verk hafi Ibsen skrifað undir áhrifum af Georg Brandes 

(boðbera raunsæistefnunnar í norrænum bókmenntum). Efniviður verksins er byggður að 

einhverju leyti á raunverulegum atburðum sem Ibsen hafði vitneskju um. Svo virðist sem 

Ibsen sé einnig orðinn persónulegri í skrifum sínum en áður. Honum er hugleikin togstreitan 

sem gagntekur þann sem vill sinna listrænni köllun sinni en einnig rækta samband við vini og 

ættingja. Átti Ibsen sjálfur í tilvistarvanda á einhverju tímabili lífs síns. Já, það má leiða 

getum að því og það getur vissulega verið reynst einstaklingum erfitt að samræma eigin 

langanir og sannfæringu og þær skyldur sem þjóðfélagið og samfélagið leggur honum á 

herðar (Melkorka Tekla Ólafsdóttir, e.d, bls. 12-13). 

Ibsen sjálfur hafði alla tíð mikla trú á eigin getu og hæfileikum og trúði því að hann hefði 

mikilvægt hlutverk sem rithöfundur og honum bæri að fylgja köllun sinni. Þessi skoðun og 

hugmynd Ibsen birtast í persónum nokkurra leikverka hans, til dæmis í persónunni Hjálmar 

Ekdal í leikritinu Villiöndin og í persónu Jóns Gabríels Borkmann, sem áleit sig yfir aðra 
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hafinn. Það er svo umhugsunarvert hvenær trú á eigin getu og mikilvægi fer yfir mörk 

heilbrigðrar hugsunar og siðferðis og nálgast það sem telst vera óheilbrigð sjálfsupphafning 

og ofurtrú á eigið mikilvægi og að fólk tejli að lög og reglur samfélagsins gildi ekki um það 

(Melkorka Tekla Ólafsdóttir, e.d, bls. 14-15). 

Fjórða og síðasta verk Þjóðleikhússins er Köttur á heitu blikkþaki eftir Tennessee 

Williams og var sýnt árið 1997. Williams er talinn vera upphafsmaður að sérstökum 

amerískum stíl í dramatúrgískri leikritabyggingu sem byggðist á ákveðnum leikstíl (leik-

túlkunaraðferð). Þessi leikstíll var þróaður beinlínis með það í huga að þjálfa leikara til þess 

að koma nægilega sterkt til skila sérstökum stíl skáldsins en hann hafði mjög mikil áhrif á 

leikritaskrif í Bandaríkjunum á fimmta og sjötta áratugnum. Þessi sérstaki leikstíll grund-

vallaðist á hugmyndafræði Williams sem vildi koma leikverkum sínum á framfæri með 

,,líkamlegum, tilfinningalegum og táknrænum hætti“ (Hávar Sigurjónsson, e.d, bls. 8). 

Þegar leikskráin er skoðuð má segja að bæði hugtökin fortíðarþrá og tilvist megi finna 

þar, sérstaklega er fortíðarþráin sterk og nánast áþreifanleg, en ekki má heldur horfa burt frá 

tilvistarhugtakinu og hvernig það birtist. Það er algengt í verkum Williams að finna persónur 

sem þrá fortíðina og eru í stöðugri leit að því sem var ásamt því að upphefja það. Um leið 

verður nútíðin sársaukafull og erfið, illþolanlegur tilvistarvandi gerir vart við sig, sem léttir 

ekki fyrr en nútíðinni er breytt í ímyndaða fortíð. Þá fyrst verður lífið bærilegt. Um leið og 

persónur Williams búa í nánast sjúklegri þrá við fortíðina lifa þær í sjálfsblekkingu og eru 

jafnvel sýndar sem fórnarlömb tímans, en algengt er í verkum Williams að sýna tímann sem 

eyðandi afl, sem tærir manneskjuna innan frá (Hávar Sigurjónsson, e.d, bls. 10-11). Williams 

er ofarlega í huga tilvera sveitaaðals í Suðurríkjunum, sem nú er horfin. Það á hann 

sameiginlegt með rússneska skáldinu Anton Tsékov sem sótti innblástur í verk sín í forna 

frægð hinnar rússnesku yfirstéttar. 
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Leikhús sem hreyfir við okkur 

Hvað er það sem fær fólk til að fara í leikhús? Margar hugmyndir vöknuðu við gerð 

þessarar ritgerðar og þar á meðal þessi spurning. Er það áhugi á sýningunni og þeim boðskap 

sem hún hefur fram að færa? Er það einhver ákveðinn höfundur, leikari eða leikstjóri sem 

hefur það aðdráttarafl sem þarf til? Og enn fleiri vangaveltur, hvað er það sem fólk vill helst 

sjá í leikhúsinu, er það drama, gamanleikur, söngleikur eða eitthvað annað. Eins og fram kom 

áðan eru mikil tengsl á milli bókmenntanna og leikhússins. Sumir hafa einfaldlega mikinn 

áhuga á leikhúsinu, eins og sú sem þessa ritgerð skrifar. Það er alltaf tilhlökkunarefni að fara í 

leikhúsið, sérstaklega þegar von er á því að sýningin ýti við manni, eins og stundum er fleygt 

fram. Leiksýning sem ýtir við fólki er nokkurn veginn eins og hér segir samkvæmt 

hugmyndum og upplifun höfundar ritgerðar: 

 Hún sýnir okkur frábæra frammistöðu eins eða fleiri leikara, (allra best ef þeir eru sem 

flestir) þar sem við skynjum og upplifum að leikarinn setur alla sína krafta og faglega 

metnað í leikinn. Hann sýnir okkur mögulega allar dýpstu tilfinningar mannlegs eðlis: 

gleði, sorg, ást, hatur, reiði, söknuð, listinn er óendanlega langur. 

 

 Leikritið og boðskapur þess er þess eðlis að hann höfðar til okkar innsta kjarna. 

Mögulega er það innihaldið, eða framsetningin, hugsanlega bæði. Það getur verið að 

leikritið fjalli um eitthvað sem við þekkjum ekki en við fáum vitneskju um þessa 

kvöldstund. Það getur líka verið að umfjöllunarefnið sé eitthvað sem við teljum okkar 

þekkja vel, en göngum út eftir sýninguna með enn meiri þekkingu en áður. Stundum er 

það þannig að maður sækir aðeins leiksýningar sem fjalla um það efni sem maður 

þekkir vel en forðast það sem maður þekkir ekki, og hefur jafnvel fordóma fyrir. 

 

 Leikhús er samþætting margra listgreina. Á einni sýningu getum við fengið að upplifa 

fyrir utan leikinn sjálfan, dans, söng og fleiri gjörninga. Að ógleymdum búningum, 

förðun, sviðsmynd og áhrifum ljósa og hljóða. Leikhúsið er miðpunkturinn þar sem 

allt getur gerst, og við getum átt von á öllu. Leikhúsið er list, í víðasta skilningi. 
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Niðurstaða 

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um hugtökin tilvist (tilvistarvandi) og fortíðar-

hyggja/fortíðarþrá og hvernig þau birtast í íslenskum leikskrám. Þessi hugtök koma oft fyrir í 

bókmenntafræðinni en einnig eru sterk tengsl á milli bókmennta og leikhússins. Um það bil 

sextíu leikskrár frá atvinnuleikhúsunum þremur voru lesnar gaumgæfilega og innihald þeirra 

var skoðað og greint með því að svara spurningarlista, sem saminn var fyrirfram. 

Tilgangurinn með spurningalistanum var að finna og greina birtingarmynd hugtakanna 

en einnig að finna önnur atriði sem gætu skipt máli svo sem kyn og þjóðerni skáldsins og á 

hvaða tíma verkið var skrifað. 

Í beinu framhaldi af þessarri greiningarvinnu komu upp vangaveltur um tilvist og áhrifamátt 

leikhússins fyrir venjulegt fólk, ef svo má segja. Ef enginn sækir leikhúsin eiga þau tæpast 

tilverurétt lengur. Hvað er það sem fær fólk til að fara í leikhús og hvað er það sem einkennir 

„góða“ leikskýningu? Með þessu orðalagi er átt við þá leiksýningu sem hreyfir við þeim 

einstaklingi sem sér hana. Fremst í þessum kafla má finna skilgreiningu á því samkvæmt 

höfundi ritgerðarinnar. 

Í ritgerðinni er einnig kafli um uppbyggingu á hefðbundinni leikskrá. Hingað til hefur verið 

gengið að þeim sem sjálfsögðum hlut en í takt við þessa vinnu fannst mér áhugavert að skoða 

þær vandlega og nota samanburðinn til að sjá hver voru sameiginleg atriði í þeim öllum og í 

framhaldi af því hvaða tilgangi skráin ætti að þjóna. Var hún einungis léttvægt upplýsinga og 

auglýsingarit eða átti hún að innihalda einhverskonar fræðslu um viðkomandi verk og höfund 

þess og skilja þannig eitthvað eftir sig. 

Það er skemmst frá því að segja að langflestar þeirra ellefu leikskrá sem rýndar vru 

fjölluðu ítarlega um hugtakið tilvist/tilvistarvandi og lýstu vel því ástandi hjá persónum 

verkanna, og skipti þá ekki máli á hvaða tíma verkið var skrifað. Þannig má segja að bæði hjá   

Hamlet Shakespeares og í Suðurríkjaumhverfi Tennessee Williams hafi birst skýr mynd af 

einstaklingum sem þjáðust af tilvistarvanda. Hvað Leikfélag Akureyrar varðar féllu öll verk 

þess undir tilvistarhugtakið og birtingarmynd þess. Hitt hugtakið, fortíðarþrá, var ekki eins 

útbreitt og það kom í raun og sannleika ekki mikið á óvart. Af lestri heimilda mátti nefnilega 

ráða að fastmótuð og rómantísk sýn á fortíðina væri nú á undanhaldi, en áleitnar spurningar 

um tilvist og tilgang mannsins væru lífseigar og ættu alltaf rétt á sér, ekki síst í hverfulu og 

hreyfanlegu samfélagi. Í verkinu Svar við bréfi Helgu mátti greina fortíðarþrána sem gekk 
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eins og rauður þráður í gegnum lestur leikskrár. Ekki var það undarlegt, sérstaklega þar sem í 

verkinu er sögð saga gamals bónda sem ólst upp á tíma sjálfsþurftarbúskaps og nægjusemi. 

Svar við bréfi Helgu er íslenskt verk, en annað verk Köttur á heitu blikkþaki eftir Tennesse 

Williams bar þess merki samkvæmt leikskrá að það fjallaði um bæði hugtökin. Í báðum 

verkunum er fjallað um fortíðina, en auk þess er athyglisvert að upplýsingar í leikskránni um 

verk Williams segja okkur að áhorfandinn megi búast við sérstakri sýningu og þá hvað varðar  

uppbyggingu samtalanna, persónusköpunar, sviðsmyndarinnar og fleiri atriði. Þannig geta vel 

framsettar leikskrár undirbúið áhorfandann ef svo má segja og gefið upplýsingar um sérkenni 

verksins og við hverju megi búast. 

Við lesturinn voru það einna helst verk Ibsens, ásamt verkum Tennesse Williams og 

Arthur Miller sem gáfu sterkustu tilfinninguna hvað varðar tilvistarhugtakið og tilvistarvanda 

sögupersónanna. Það var einhvers konar örvænting og sálarangist sem texti leikskrárinnar 

kom svo skilmerkilega á framfæri og gaf fyrirheit um sýninguna sem í vændum var. 

Ekkert ákveðið land eða landsvæði sker sig úr hvað varðar birtingarmyndirnar. 

Sögusviðið er þó margbreytilegt: Bandaríki Norður Ameríku, fyrrum Sovétríkin og Noregur. 

Hins vegar er orðalag leikskránna mismunandi: Í leikskrám verka rússneska höfundarins 

(Svört mjólk og Maríubjallan) fáum við svo opinskáar og umbúðalausar upplýsingar um það 

samfélag sem er bakgrunnur verksins, að við ósjálfrátt gerum ráð fyrir því að persónur 

verksins búi við ömurlegar aðstæður. Á þennan hátt undirbýr leikskráin leikhúsgestina og 

vekur þá jafnframt til umhugsunar um hluti og aðstæður í samfélaginu sem þeir hafa ef til vill 

litla vitneskju eða þekkingu á.um Öðru máli gengir um verk Ibsens, Williams og Miller. Þar 

er bakgrunnurinn hinn friðsæli og sveitalegi Noregur og svo kyrrlátt millistéttarandrúmsloft 

Bandaríkjanna. Ef við vitum ekki betur, reiknum við einfaldlega ekki með svona undiröldu og 

kreppu í tilveru og lífi ,,venjulegs“ fólks, en leiksýningin gæti sýnt fram á annað. 

Það var áhugavert að skoða hvort hrunið og siðrofið sem margir telja að hafi fylgt í 

kjölfarið birtist á einhvern hátt í leikskrám verkanna. Í leikskrá verksins Jeppi á Fjalli er 

þvælingi Jeppa og ógöngum hans líkt á tæpitungulausan hátt við útrás nýríkra Íslendinga. Í 

umfjöllun um verkið Svar við bréfi Helgu er tilvist gamla bóndans stillt upp andspænis þeim 

heimi þar sem allt snýst um peninga. Á einfaldan og orðknappan hátt leggur höfundurinn fram 

dóm um gildi einstaklingsins þegar hann segir sem svo að ,,íslenskur, alþýðlegur sjávarbóndi 

smíðar altént merkinguna í líf sitt sjálfur". Þrátt fyrir þetta er varla hægt að segja að það hafi 

orðið algengara eftir hrun að setja upp leikverk sem sérstaklega tóku fyrir hrunið og/eða 
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afleiðingar þess. Í leikskrá verksins Allir synir mínir segir að í verkinu takist Miller á við 

ágengar spurningar, meðal annars samfélagslega ábyrgð okkar allra og að nauðsynlegt sé að 

horfast í  augu afleiðingar gjörða sinna. Þannig má segja að verkið skírskoti á ákveðinn máta 

til hrunsins og afleiðinga þess. 

Kyn höfundanna virtist ekki hafa afgerandi áhrif. Langflest verkin voru eftir karlmenn 

eða tíu af ellefu. Kvenhöfundurinn Paula Vogel  virðist af lestri leikskránnar vera frumlegur 

og atkvæðamikill höfundur sem hafi margt athyglisvert fram að færa og auk þess tekur hún 

athyglisverða afstöðu til erfiðra mála. Samkvæmt leikskránum voru fleiri karlmenn í aðalhlut-

verkum en konurnar og hlutu því meiri umfjöllun. 

Orðfærið í leikskránum var að mörgu leyti svipað, en þó alls ekki klisjukennt. Segja 

má að hver einasta leikskrá  hafi komið fram  með ný orð og upplýsingar sem nýttust vel. 

Orðræðan um tilvistina og fortíðarþrána verður að teljast neikvæð fremur en jákvæð, sem ekki 

þarf að undra þegar horft er til viðfangsefnisins. Bæði tilvistarkreppa og fortíðarþrá eru 

uppspretta mikilla tilfinninga sem snerta innsta kjarna mannsins og spurningar um tilgang 

hans hér í jarðvistinni. Ekki síst ef á einstaklingnum hvíla þungar og erfiðar hugsanir, jafnvel 

samviskubit og eftirsjá líkt og í verkinu Allir synir mínir. Sterkum tilfinningum fylgja gjarnan 

miklar og heitar tilfinningar. Neikvæð og erfið lífsreynsla á borð við þá sem stúlkan Lilla í 

Ökutímar getur heldur varla talist auðveld. Það er gott og jákvætt þegar tilvistarkreppa leysist 

á endanum, helst með jákvæðum afleiðingum fyrir þann sem hefur búið við hana. 

Ákveðin orð (orðalag), mátti finna í leikskránum. Sem dæmi má nefna orð eins og: togstreita–

einstaklingur í kreppu – fortíð –  ábyrgð einstaklingsins – að vilja ekki bera ábyrgð á lífsvali 

sínu – að bera ábyrgð á lífi sínu – draumar og þrár  – að vera utangarðsmaður í samfélaginu – 

sjálfsblekking – leyndarmál – gamlar syndir – veruleiki – tilvera /tilvist – svo eitthvað sé 

upptalið. 

Vegna þess að leikskrárnar eru aðeins ellefu talsins (lesnar voru um sextíu skrár) er 

varla marktækt að segja að eitt leikhúsanna skeri sig úr hvað varðar útlit og innihald 

leikskráarinnar. Að hinum skránum ólöstuðum má þó má segja að skrárnar frá Þjóðleikhúsinu 

hafi verið einna vandaðastar, sérstaklega hvað varðaði bókmenntafræðilega umfjöllun um 

verkið. Einnig var umfjöllun um höfund verksins yfirleitt greinargóð og leikskráin var eiguleg 

í alla staði, sérstaklega fyrir þá sem hafa áhuga á leiklist og bókmenntum. 
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Lokaorð 

Áhuginn á að tengja lokaritgerðina í almennri bókmenntafræði á einhvern hátt við 

leiklistina kviknaði fljótlega eftir að námið hófst. Bókmenntafræðin og leiklistin skarast á 

margan hátt og segja má að næstum hvert einasta verk bókmenntafræðinnar eigi möguleika á 

því að vera sviðsett, það er einungis hugmyndaflugið sem þar setur takmörk. Niðurstaðan varð 

sú að velja tvö hugtök sem tengdust bókmenntafræðinni og skoða hvort og þá hvernig þau 

birtust í leikskrám íslensku atvinnuleikhúsanna. Í framhaldi af undirbúningsvinnunni urðu 

miklar vangaveltur um leikhúsið og tilvist þess, hvað er það sem fær fólk til að fara í leikhúsið 

og hvers konar leikhús hreyfir við okkur. Einnig rýndi ég í uppbygginu leikskránna og velti 

fyrir mér tilgang þeirra. Vel unnin og innihaldsrík leikskrá getur gefið okkur greinargóðar 

upplýsingar um leikverkið og höfundinn og  þannig búið okkur undir sýninguna á ákveðinn 

hátt. Þó má ekki gleyma að þrátt fyrir að leikskráin gefi okkur ákveðnar upplýsingar eigum 

við líka að fara óundirbúin í leikhúsið í þeim skilningi að ekkert er fyrirfram gefið og við 

eigum að njóta þess sem sýningin hefur að bjóða. Listin er til að njóta hennar og leikhúsið er 

list í viðasta skilningi. 
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