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Ágrip 

 

Ýmsir fræðimenn hafa þóst finna tengsl á milli verka enska leikskáldsins Williams 

Shakespeare og franska heimspekingsins Michels de Montaigne. Í ritgerðinni er 

rannsakað hvort og þá hvernig heimspeki Montaignes endurspeglast í leikritum 

Shakespeares. Í fyrsta kafla er fjallað um nokkrar kenningar úr heimspeki Montaignes 

og rakið hvernig William Shakespeare kynntist þeim í enskri þýðingu Johns Florio á 

bók Montaignes, Ritgerðir. Sú bók hafði mikil áhrif á Shakespeare og endurspeglast þau 

áhrif í mörgum verka hans. Í öðrum kafla er sýnt fram á hvernig þessi áhrif 

endurspeglast í Ofviðrinu og Lé konungi. Í Ofviðrinu er Shakespeare undir áhrifum frá 

ritgerð Montaignes, Um mannætur. Shakespeare tekur nánast orðrétt upp úr texta 

Montaignes í verkinu. Í Lé konungi tekur hann kenningu Montaignes um að feður ættu 

að leyfa börnum sínum að njóta góðs af eignum sínum þegar þeir eru orðnir of gamlir til 

að njóta þeirra og lætur hana beint í hendur Lés sem ákveður að skipta konungdæminu 

jafnt á milli þriggja dætra sinna og setjast í helgan stein. Í þriðja kafla eru áhrif 

Montaigne í Hamlet Danaprins tekin fyrir. En þau má finna víðs vegar í verkinu, bæði 

hugmyndir og tilvísanir í verk Montaignes. Í Hamlet koma hugmyndir Montaignes um 

sjálfið mjög skýrt fram og endurspeglast þær í ræðum Hamlets. Einnig eru hugmyndir 

Montaignes um sorg teknar fyrir og þær eru bornar saman við sorg Hamlets, og þar 

finnast ákveðin líkindi. En aðallega er fjallað um hvernig leit Hamlets að sjálfinu tengist 

heimspeki Montaignes. Þetta sýnir að Shakespeare hefur þekkt verk Montaignes vel og 

þau höfðu greinilega áhrif á skrif hans. 
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Inngangur 

 

William Shakespeare er eitt áhrifamesta leikskáld allra tíma. Leikrit skáldsins nutu 

mikilla vinsælda á endurreisnartímanum í Englandi, en eftir dauða hans hafa vinsældir 

hans aukist og frægð hans náð langt út fyrir England. Leikritin innihalda gjarnan mjög 

áhugaverðar hugmyndir og oftar en ekki eru þær heimspekilegar. Verk hans eru enn sett 

upp við góðar undirtektir og er það líklega vegna þess að þau innihalda aðstæður og 

persónur sem fólk getur tengt við. En Shakespeare var mjög fær þegar kom að því að 

skapa persónur, og þeim hefur oft verið hampað fyrir að innihalda ákveðna dýpt. Þessi 

dýpt er líklega ástæða þess að áhorfendur tengja við verk Shakespeares enn þann dag í 

dag. Persónurnar er ekki hægt að setja í föst form. Þær hafa yfirleitt fleiri en eina hlið á 

persónuleika sínum og hafa bæði góða og slæma eiginleika. Gjarnan eiga þær erfitt 

sálarlíf og erfitt uppdráttar. Þær eru oft á tíðum búnar að upplifa missi og reyna þá 

gjarnan að ná fram hefndum gagnvart þeim sem þær kenna um þennan missi. 

Persónurnar fara þá að hugsa um hvort að svoleiðis ráðabrugg sé það sem þeir þurfi til 

þess að fá sálarró. Harmleikir Shakespeares litast af hugmyndum á borð við þessar, eins 

og sést í Títus Andróníkus og Hamlet.  Þetta er leikskáldinu afar hugleikið viðfangsefni 

og í leikritum sínum virðist hann velta þessu mikið fyrir sér. Einnig veltir hann sér 

mikið upp úr hugmyndum um tilvist í verkum sínum. Þessa dýpt má kannski rekja til 

áhrifavalda hans. Einn af hans áhrifavöldum var heimspekingurinn Michel de 

Montaigne.  

 

Montaigne skrifaði og gaf út bók sem hann kallaði Ritgerðir (fr. Essais). Hún innihélt 

ritgerðir sem voru aðallega vangaveltur Montaignes um viðfangsefni á borð við 

barnauppeldi, frumstæða þjóðflokka, samviskuna og sjálfið. Á tímum Shakespeare var 

ensk þýðing í umferð og naut hún töluverðra vinsælda á Englandi. Bókin var lesin af 

mörgum áhrifamiklum Englendingum og fræðimenn hafa sýnt fram á að Shakespeare 

þekkti hana. Heimspekingurinn Friedrich Nietzsche talaði um að Shakespeare hefði 

verið besti lesandi Montaignes.1 En talið er að verk Montaignes hafi haft áhrif á mörg 

leikrit Shakespeares. 

                                                           
1 Peter G. Platt, „‘I am an Englishman in Italian‘: John Florio and the Translation of Montaigne,“ í 
Shakespeare‘s Montaigne: The Florio Translation Of The Essays. A Selection, Stephen Greenblatt og 
Peter G. Platt, ritstj. (New York: New York Review Books, 2014), XXIV. 
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Meðal þeirra verka sem Montaigne er talin hafa haft áhrif á er Hamlet Danaprins. Það 

er eitt vinsælasta verk Shakespeares og var það frumflutt árið 1600. Það var, eins og 

flest verk Shakespeares, frumflutt í Globe leikhúsinu í Lundúnum og hlaut leikritið 

góðar undirtektir.2 Hamlet er af mörgum talið eitt besta verk Shakespeares, en það 

inniheldur eina frægustu hendingu bókmenntasögunnar. „Að vera, eða‘ ekki vera“3 spyr 

prinsinn sig, en hann er sífellt að velta fyrir sér tilvist og sjálfsmynd (e. identity). 

Leikritið virðist snúast um það að svara þessum spurningum og þar koma áhrif 

Montaigne inn, en margar ritgerðir hans snúast um sjálf og sjálfsmynd. Einnig 

einkennist leikritið af töluverðri efahyggju, og mögulegt er að þau áhrif komi einnig frá 

Montaigne, þar sem að hann var mikill efahyggjumaður á tímabili. Áhrif Montaignes á 

önnur leikrit eftir Shakespeare eru jafnvel enn skýrari. Í sumum verkum virðist 

Shakespeare taka nánast orðrétt upp eftir Montaigne en annars staðar þarf að kafa örlítið 

dýpra. Að sjálfsögðu stílfærir Shakespeare sumt af því sem hann hefur eftir Montaigne, 

en grunnhugmyndirnar eru þær sömu. Þetta er þó vert að kanna nánar. Spurningin sem 

ég ætla að fást við að svara í þessari ritgerð er: Hver er tengingin á milli Montaigne og 

Shakespeare og hvernig endurspeglast heimspeki Montaignes í Hamlet? 

 

Til þess að svara þessari spurningu þarf að skoða heimspeki Montaigne og bera hana 

saman við leikrit Shakespeares. Ég mun ég byrja á að kynna heimspeki Montaignes og 

bók hans, Ritgerðir. Þar sem talið er að heimspeki Montaignes hafi haft áhrif á 

Shakespeare er mikilvægt að kynna hana til að sýna fram á samhengið. Þar næst mun ég 

sýna fram á áhrif Montaignes í ákveðnum leikritum eftir Shakespeare. Þar mun ég rýna í 

texta beggja höfunda og bera þá saman, og einnig sýna fram á að Shakespeare las 

Montaigne og dró innblástur úr verkum hans. Að síðustu mun ég fjalla um það hvernig 

heimspeki Montaignes endurspeglast í Hamlet og þá sérstaklega hugmyndir hans um 

sjálfið. En hugmyndir Montaignes eru áberandi í gegnum verkið. 

 

  
                                                           
2Stephen Greenblatt, „Hamlet,“ í The Norton Shakespeare, Stephen Greenblatt, Walter Cohen, Suzanne 
Gossett, Jean E. Howard, Katherine Eisaman og Gordon McMullan, ritstj. (London: W. W. Norton 
Company Ltd., 2016), 1751. 
3William Shakespeare, Hamlet Danaprins, þýð. Helgi Hálfdanarson (Reykjavík: Uglan, íslenski 
kiljuklúbburinn, 1994), 59. 
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Kafli 1: Montaigne og Ritgerðir 

 

Heimspekingurinn Michel de Montaigne gaf út fyrstu tvö bindin af bók sinni, Ritgerðir 

(fr. Essais) árið 1580. Loka-útgáfa bókarinnar kom út í þrem bindum árið 1595, þremur 

árum eftir dauða höfundarins. Montaigne var sífellt að endurskoða ritgerðirnar og bætti 

nýjum hlutum við eldri texta ef hann öðlaðist nýja sýn á umræðuefnið.4 „Ég bæti við, en 

ég leiðrétti ekkert,“ sagði hann.5 Montaigne var undir áhrifum efahyggju eins og margir 

af textum hans sýna og má þar sérstaklega nefna ritgerðina Málsvörn fyrir Raymond 

Sebond (e. An Apology of Raymond Sebond). Efahyggjan virðist samt hafa minnkað 

með árunum og í seinni textum má sjá bjartsýnni afstöðu. Þó hvarf efahyggjan ekki, 

heldur var hún til staðar meðfram boðskap hans um að njóta lífsins og þykja vænt um 

það.6 

 

Meðal þeirra efahyggjumanna sem höfðu haft áhrif á Montaigne var Sextus Empiricus. 

Sextus byggði efahyggju sína, meðal annars, á skrifum Pyrrho frá Elis. Hann lagði 

áherslu á að koma með rök gegn tilgátu og fresta svo dómi vegna þess að ekki er hægt 

að vita hvort sé réttara, tilgátan eða mótrökin. Sextus nefndi einnig að skilningarvit 

okkar væru ekki áreiðanleg, þau gætu brugðist, eins og hlutur sem virðist úr fjarlægð 

hvítur en er í raun gulur, og benti á muninn á milli þjóða. Einni þjóð gæti þótt venjur 

annara þjóða ósiðir og öfugt. Þess vegna þarf að fresta dómi. En í sambandi við þetta 

talar Sextus um kreddufestu (e. dogmatism), en það er þegar við segjum siði annarra 

þjóða ranga vegna þess að þeir gera ekki hlutina eins og við.7 En Montaigne las einnig 

mikið af öðrum fornum höfundum. Hann hafði kynnt sér, meðal annara, Heródótus, 

Sesar, Seneca, Plútark og Cicero.8 Seneca var í hávegum hafður hjá Montaigne og hans 

samtímamönnum og þá sérstaklega Bréf til Luciliusar en margar ritgerðir Montaigne eru 

undir áhrifum frá Seneca.9 

 

                                                           
4Stephen Greenblatt, „Shakespeare‘s Montaigne,“ í Shakespeare‘s Montaigne: The Florio Translation Of 
The Essays. A Selection, Stephen Greenblatt og Peter G. Platt, ritstj. (New York: New York Review Books, 
2014), XIX. 
5Peter Burke, Montaigne (New York: Hill and Wang, 1982), 64 (mín þýðing). 
6Greenblatt, „Shakespeare‘s Montaigne,“ XXIII-XXV. 
7Burke, Montaigne, 14-15. 
8Ibid, 9. 
9Ibid, 10. 
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Efahyggja höfðaði greinilega til Montaignes og samtímamanna hans.10 Samt sem áður 

er ekki vitað hversu alvarlega Montaigne tók eigin efahyggju. Peter Burke segir: „Við 

getum ekki verið viss hvort hann hafi farið í gegnum persónulega kreppu eða notaði 

bara efa sem mælskubragð.“11 Burke tekur fram að vegna þess hve oft efahyggju 

bregður fyrir í Ritgerðum virðist fyrri niðurstaðan líklegri. Burke bendir einnig á að 

frægasta kjörorð Montaignes er „hvað veit ég?“12 Þó að Montaigne virðist því hallur 

undir efahyggju er hann oft á tíðum afar yfirlýsingaglaður, sem er ekki beinlínis í takt 

við efahyggjuna.13 

 

Montaigne fer um víðan völl í ritgerðunum, enda tók það hann langan tíma að fullklára 

þær. Hann skrifar um heiminn og lífshætti, en einnig um hversdagslega hluti, eins og 

ávexti og grænmeti.14 Montaigne leit svo á að allt hefði mikilvægi og að „dálæti á 

radísum hefði sama mikilvægi og hver önnur háfleyg frumspekileg hugsun.“15 Segja má 

að hann hafi farið í gegnum þrjú tímabil. Þessi tímabil skiptast niður í samræmi við þrjú 

bindi bókarinnar. Þegar Montaigne byrjaði á bókinni var hann undir áhrifum stóuspeki. 

Í mörgum af hans fyrstu ritgerðum má finna dæmi um stóísk gildi. Þar má nefna sem 

dæmi rökin sem hann færir fyrir því að gott og illt velti á áliti hvers og eins. Þar á eftir 

kemur efahyggjutímabilið. Efahyggja Montaignes og áhrif Sextusar eru augljós og gott 

dæmi um efahyggju í verkum Montaignes má finna í ritgerð hans, Málsvörn fyrir 

Raymond Sebond.16 Í þriðja bindi bókarinnar eru ritgerðinar orðnar töluvert lengri og 

augljóst er að Montaigne er kominn með gott vald á forminu. Það sem er mest áberandi 

við þriðja bindið er viðhorf hans gagnvart fólki. Hann hafði alltaf litið fólk ákveðnu 

hornauga, en nú var hann mikið jákvæðari í garð fólks. Hann varð líka jakvæðari í eigin 

garð og sagði að það að njóta að vera maður sjálfur væri fullkomnun líkast. Heimspeki 

Sókratesar, sem var farin að hafa áhrif á hann, átti einhvern hlut í því.17 En Montaigne 

lýsti Sókratesi eitt sinn sem „vitrasta manni sem uppi hefur verið.“18 

                                                           
10Ibid, 15-16. 
11Ibid, 17 (mín þýðing). 
12Ibid, 14 (mín þýðing). 
13Ibid, 18. 
14Greenblatt, „Shakespeare‘s Montaigne,“ XXIII. 
15Ibid, XXIV (mín þýðing). 
16Burke, Montaigne, 64-65. 
17Ibid, 66. 
18Ibid, 10 (mín þýðing). 
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Bókin byrjar á stuttum inngangi þar sem Montaigne ávarpar lesandann. Hann varar 

okkur við því að hann sé bara hann sjálfur í þessum skrifum og að hann sé ekki að reyna 

að fá lof frá heiminum.19 Hann segir eina tilganginn með bókini vera sá að skyldmenni 

hans og vinir geti skoðað hvernig mann hann hafði að geyma eftir lát hans. Hann tekur 

fram að hann kemur bara til dyrana eins og hann sé klæddur og vill að lesendur sjái 

hann á hversdagslegan hátt.20 „Það er ég sjálfur sem ég dreg hér upp mynd af“21 segir 

Montaigne og bætir við stuttu seinna: „Þannig er ég, lesandi góður, sjálfur viðfang 

minnar eigin bókar.“22 Svo segir hann lesandanum að bókin sé full af innantómu efni 

sem hann ætti ekki að eyða frítíma sínum í að lesa.23 

 

Ensk þýðing á Ritgerðum kom út árið 1603 í þýðingu manns að nafni John Florio.24 

Ásamt því að vera þýðandi kenndi Florio aðalsfólki tungumál, meðal annars Önnu 

Danadrottningu. Hann hafði skrifað samtalsbækur og ítalsk-enska orðabók.25 Hann vann 

á tímibili í franska sendiráðinu í Lundúnum, þar sem hann var túlkur sendiherrans.26 Þar 

sem franskan sem Montaigne skrifaði á var, oftar en ekki, frekar flókin gerði Florio sitt 

besta í að þýða hana, en þýðingin er ekki fullkomin í alla staði. Þekktasta dæmið er 

líklega að Florio þýðir franska orðið poisson (fiskur) sem poison (eitur).27Samt sem 

áður var þessi þýðing Florios á Montaigne sú sem varð þekkt, og hlaut mikið lof, á 

Englandi endurreisnartímans. Einnig kusu margir Englendingar, sem kunnu frönsku, að 

lesa þýðinguna á Montaigne frekar en að lesa hann á upprunalegu frönskunni. Þýðingin 

hafði mikil áhrif í Englandi á þessum tíma og menn á borð við Francis Bacon, Walter 

Raleigh og síðast en ekki síst leikskáldið William Shakespeare eru sagðir hafa lesið 

Montaigne.28 Ýmsir fræðimenn telja að Montaigne hafi haft gríðarleg áhrif á 

                                                           
19Michel de Montaigne, „The Author to the Reader,“ í Shakespeare‘s Montaigne: The Florio Translation 
Of The Essays. A Selection, Stephen Greenblatt og Peter G. Platt, ritstj. (New York: New York Review 
Books, 2014), 9. 
20Ásdís R. Magnúsdóttir, „Sjálfsmynd og villimenn Nýja heimsins í skrifum Michels de Montaigne,“ Milli 
Mála (2013): 181. 
21Ásdís R. Magnúsdóttir, „Sjálfsmynd og villimenn Nýja heimsins í skrifum Michels de Montaigne,“ 181. 
22Ibid, 181. 
23Ibid, 181. 
24Greenblatt, „Shakespeare‘s Montaigne,“ IX. 
25Peter G. Platt, „I am an Englishman in Italian,“ XXXIV. 
26Platt, „I am an Englishman in Italian,“ XXXV-XXXVI. 
27Ibid, XL. 
28Ibid, X. 



9 
 

Shakespeare, en þau áhrif sjást greinilega í verkum hans. Shakespeare-fræðingurinn 

Stephen Greenblatt segir: „Þegar vandlega er hugað að skírskotunum í Ofviðrinu og 

annars staðar sýnir það augljóslega að Shakespeare las Montaigne [...] í enskri 

þýðingu.“29 Greenblatt telur einnig að Florio og Shakespeare hafi verið kunningjar. 

„Shakespeare þekkti líklegast Florio [...] persónulega“30 segir hann og telur að Florio 

hafi einnig verið „kunningi rithöfunda á borð við Ben Jonson og Samuel Daniel.“31 

 

William Shakespeare þarf varla að kynna. Hann er án efa einn áhrifamesti og þekktasti 

rithöfundur sem sögur fara af. Þrátt fyrir vinsældir hans er lítið vitað um líf hans.32 En 

það var ekki fyrr en sjö árum eftir dauða hans sem samansafn af leikritum hans kom 

út.33 Síðan þá hefur fræðifólk grandskoðað verk Shakespeares, og enn eru leikritin sett 

upp um allan heim. William Hazlitt sagði að Shakespeare væri „jafn góður 

heimspekingur og hann væri skáld.“34 Og heimspekin í Shakespeare hefur oft gripið 

auga fræðimanna því þar er af nógu að taka. Og þaðan kemur tengingin við Montaigne, 

enda eru margir fræðimenn sammála um að ákveðin verk gefi það til kynna að 

Shakespeare hafi verið undir áhrifum frá Montaigne þegar hann skrifaði þau. Colin 

McGinn segir að „margir kaflar Shakespeares endurspegli kafla frá Montaigne.“35 Að 

sjálfsögðu eru áhrif Montaigne misjafnlega mikil og stundum engin, en það eru nokkur 

leikrit sem bera þess sérstaklega merki. Það eru leikritin Ofviðrið, Lér konungur og 

Hamlet Danaprins. Að mati Greenblatts var Shakespeare beinlínis með eintak af 

Ritgerðum Montaignes á skrifborði sínu þegar hann skrifaði Ofviðrið. Hann nefnir 

einnig að ein af ritgerðum bókarinar, Um mannætur [e. Of the cannibals] sé sá texti sem 

Shakespeare byggði leikritið á.36 

 

                                                           
29Ibid, IX (mín þýðing). 
30Ibid, X (mín þýðing). 
31Ibid, X (mín þýðing). 
32Stephen Greenblatt, „General Introduction,“ The Norton Shakespeare, Stephen Greenblatt, Walter 
Cohen, Suzanne Gossett, Jean E. Howard, Katherine Eisaman og Gordon McMullan, ritstj. (London: W. 
W. Norton Company Ltd., 2016),  44. 
33Greenblatt, „General Introduction,“ 72. 
34William Hazlitt, Characters of Shakespeare‘s Plays (Whitefish, Mt.: Kessinger Publishing, 2005), 50 (mín 
þýðing). 
35Colin McGinn, Shakespeare‘s Philosophy (New York: HarperCollins Publishers, 2006), 6 (mín þýðing). 
36Greenblatt, „Shakespeare‘s Montaigne,“ IX. 
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Í ritgerðinni lýsir Montaigne framandi þjóð sem hann hefur heyrt lýsingar á frá vini 

sínum. Lýsingarnar eru oft á tíðum kostulegar og undarlegar, en hann gerir sér grein 

fyrir því að þó þau geri hlutina öðruvísi þýðir ekki að það sé rangt. „Mér [finnst] ekkert 

villimanslegt eða frumstætt hjá þessari þjóð, af því sem mér hefur verið sagt; nema það 

að hver og einn kallar það villimennsku sem samræmist ekki venjum hans.“37 Þarna eru 

áhrif Sextus Empiricus augljós, en hann talaði einmitt gegn kreddufestu. Montaigne 

skefur samt ekkert af því ef honum finnst eitthvað villimannalegt. Hann byrjar á því að 

lýsa dæmigerðum dag fólksins. Dagurinn byrjar á því að fólkið fær sér að borða og 

þessi máltíð nægir þeim út daginn. Karlanir eyða deginum í dans og veiðar og konunar 

hita drykki handa körlunum, sem þeir drekka svo þegar það fer að líða á daginn.38 

Montaigne segir okkur frá því hvernig þeir elda og borða óvini sína, og tekur fram að 

honum þykir það villimannalegt, en bendir okkur á að þeir drepi þó óvini sína áður en 

þeir borða þá. Villimannalegra væri að borða þá lifandi. Hann segir einnig að viðhorf 

okkar til þeirra sé þröngsýnt og á meðan við dæmum þá af göllum þeirra lítum við 

framhjá okkar eigin.39 Montaigne segir að ef þeir heyja stríð er það ekki til þess að ræna 

óvinin eða til þess að ná völdum yfir landi þeirra, heldur er það til þess að fá heiðurinn 

af sigrinum. Þeir taka fanga sem þeir reyna að fá til að viðurkenna að þeir hafi verið 

sigraðir. Svo eru þeir drepnir og étnir.40 

 

Greenblatt telur einnig að þegar Shakespeare skrifaði Lé Konung hafi hann verið undir 

áhrifum ritgerð Montaignes, Um væntumþykju feðra til barna sinna (e. Of the Affection 

of Fathers to Their Children).41Um væntumþykju er mjög áhrifamikill texti. Hann fjallar 

um aldraða foreldra, nánar tiltekið feður, sem halda sem fastast í eigur sínar í ellinni, 

eigur sem þeir hafa engin not fyrir, en gætu gagnast börnum þeirra. Hann fjallar einnig 

um feður sem halda börnum sínum þægum með því að beita ótta. Þarna er að finna 

beitta gagnrýni á gamla feður og uppeldi. Hann segir það vera óréttlæti að aldraðir feður 

skuli halda svo í eigur sínar sem þeir hafa enga þörf fyrir í staðin fyrir að láta börnin fá 

þær. Þetta endar með því að börnin örvænta og grípa mögulega til örþrifaráða til þess að 

                                                           
37Michel de Montaigne, „Af mannætum,“ þýð. Ásdís R. Magnúsdóttir, Milli Mála (2013): 320. 
38Montaigne, „Of the cannibals,“ í Shakespeare‘s Montaigne, 62. 
39Ibid, 64. 
40Ibid, 66. 
41Ibid, XXVI. 
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komast yfir það sem þau nauðsynlega þurfa, þó það sé á ólögmætan hátt.42 Hann tekur 

samt fram að ekki sé ástæða, og ekki hentugt, fyrir ungan mann sem enn er í fullu fjöri 

að gefa syni, sem nýkomin er til manns, eigur sínar. En faðir sem komin er til ára sinna, 

og er jafnvel elliær, ætti að hafa vit á því að halda ekki í það sem hann þarf ekki og gefa 

þeim sem þurfa á því að halda.43 Montaigne segir að hann myndi leyfa börnum sínum 

að njóta góðs af eigum sínum og fá fullt vald á húsinu, með því skilyrði að þau gefi 

honum ekki ástæðu til að iðrast þess. Þá gæti hann tekið gjöfina til baka.44 Hann er 

harðorður þegar hann fer að tala um uppeldið. „Ég hata þennan sið að banna börnum að 

kalla feður sína „faðir“ og að kenna þeim annað ókunnuglegt nafn“45 segir Montaigne. 

Hann segir börn vera svipt sambandinu við feður sína með svoleiðis athæfi. Þeir vilja 

halda þessu svona þannig að börnin óttist feðurna og fari eftir reglum þeirra.46 En það er 

„óhagkvæmur framgangur sem gerir feður pirrandi fyrir börnunum, og það sem verra er, 

fáránlega.“47 Það endar með því að börnin taki ekki alvarlega þetta „harðstjórnarlega 

yfirbragð frá manni sem hefur ekkert hraust blóð eftir, hvorki í hjarta sínu né æðum 

sínum.“48 Hann bætir við að hann vilji frekar vera elskaður en að vekja ótta hjá börnum 

sínum.49 

 

Eins og Greenblatt segir hafa þessir tveir textar, Um mannætur og Um væntumþykju, 

sérstaklega verið nefndir þegar það kemur að tengingunni við Shakespeare.50 Greenblatt 

tekur fram að þó Shakespeare og Montaigne hafi haft ólíkan bakgrunn og ekki skrifað 

sömu tegund af textum er tengingin á milli þeirra til staðar.51 Textar Montaigne og 

Shakespeare „bjóða upp á óendanlegar vangaveltur og endurgerðir.“52 Þó að þetta séu 

augljósustu áhrifin sem Montaigne hefur haft á verk Shakespeare eru þau fleiri. 

„Fræðimenn hafa séð fingraför Montaigne á mörgum öðrum verkum eftir 

                                                           
42Montaigne, „Of the Affection of Fathers to Their Children,“ í Shakespeare‘s Montaigne, 120. 
43Montaigne, „Of the Affection of Fathers To Their Children,“ 124. 
44Ibid, 126. 
45Ibid, 127 (mín þýðing). 
46Ibid, 127. 
47Ibid, 127 (mín þýðing). 
48Ibid, 127 (mín þýðing). 
49Ibid, 127. 
50Greenblatt, „Shakespeare‘s Montaigne,“ XXV. 
51Ibid, XXXII. 
52Ibid, XXXII. 
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Shakespeare“53 segir Greenblatt og heldur áfram: „[H]vort sem það er í orðum hans eða 

hugmyndum.“54 Greenblatt bendir á að í Hamlet sé einnig hægt að finna tengingu við 

Montaigne en spyr sig samt hvort það gæti verið tilviljun og hvort að Shakespeare hafi 

þurft á Montaigne að halda til þess að skrifa verkið.55 En þegar Ofviðrið, Lér Konungur 

og Hamlet Danaprins eru skoðuð eru nokkrar augljósar tengingar við Montaigne, bæði í 

notkun texta og í hugmyndum sem eru á sveimi í leikritunum. Shakespeare notast 

nánast við heila tilvitnun í Montaigne í Ofviðrinu á meðan ákveðnar hugmyndir í Lé 

Konungi og Hamlet eru fengnar úr Ritgerðum Montaignes. 

 

  

                                                           
53Ibid, XXXI (mín þýðing). 
54Ibid, XXXI (mín þýðing). 
55Ibid, XXXI. 
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Kafli 2: Heimspeki Montaignes í verkum Shakespeares 

 

Þótt heimspeki Montaignes sé að finna í fleiri verkum Shakespeares en Ofviðrinu, Lé 

konungi og Hamlet er hún sérstaklega eftirtektarverð í þessum þrem verkum. Ofviðrið er 

talið vera síðasta verk Shakespeares, allavega það síðasta sem hann skrifaði einn síns 

liðs.56 Leikritið fjallar um skipverja sem lenda í stormi og verða strandaglópar á 

eyðieyju en þar búa Prosperó og dóttir hans, Míranda, ásamt Kalíban, sem þau hafa gert 

að þræl sínum. 

 

Eins og fram hefur komið byggja ákveðnir hlutar leikritsins á texta Montaignes, Um 

mannætur. Glöggir lesendur hafa kannski tekið eftir að ef maður raðar stöfunum í 

nafninu „Caliban,“ eins og Kalíban heitir á frummálinu, upp á annan hátt getur maður 

fengið út orðið „cannibal“ (mannæta).57  En það sem er líklega mest áberandi er hvernig 

Shakespeare fær lánað úr texta Montaignes. Þegar einn skipverjanna, Gonsaló, er að 

segja félögum sínum hvernig hann myndi hátta hlutunum ef hann væri konungur á 

eyjunni segir hann: 

 

[Þ]ví engan vott af verzlun skyldi ég leyfa, og engin yfirvöld, né heldur bókvit, 

hvorki auð né fátækt, þjónustu neina, erfðir eða kaupskap, vínyrkju, jarðrækt, lén né 

landamerki, engin not málma, olíu né korns, ekki nein störf, hver karl og jafnvel 

kona skal iðjulaus, en hjartað gott og hreint; alls ekkert vald.58 

 

Þessi orð hafa minnt marga á ákveðinn hluta úr ritgerð Montaignes, Um mannætur.59 

Þegar Montaigne er að lýsa ættbálknum í texta sínum segir hann:  

 

Þetta er þjóð [...] sem hefur enga verslun, ekkert bókvit, ekkert vit á tölum, engin 

yfirvöld, ekki heldur pólítískt vald; enga þjónustu, auð eða fátækt; ekkert kaupskap, 

engar erfðir, enga skiptingu, engin störf en iðjuleysi; engin virðing til skyldmenna, en 

almennings; engin fatnaður, en náttúrulegt; engin jarðrækt, engin not fyrir vín, korn, 

eða málma.60 

                                                           
56McGinn, Shakespeare‘s Philosophy, 135. 
57Greenblatt, „Shakespeare‘s Montaigne,“ XXVIII. 
58William Shakespeare, „Ofviðrið,“ Leikrit VIII, þýð. Helgi Hálfdanarson (Reykjavík: Mál og menning, 
1991), 423-424. 
59Greenblatt „Shakespeare‘s Montaigne,“ XXVII. 
60Montaigne, „Of the Cannibals,“ 61 (mín þýðing). 
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Þegar textanir eru bornir saman sést greinilega að Montaigne veitti Shakespeare 

innblástur við ræðu Gonsalós. Frumstætt fólk kveikti líklega áhuga hjá Shakespeare. 

Frumstæðasta persóna leikritsins, Kalíban, á samt sem áður fátt sameiginlegt með því 

fólki sem Montaigne talar um og lýsing Montaignes á landsvæði frumbyggjana á lítið 

sameiginlegt með eyjunni úr Ofviðrinu.61 Greenblatt heldur því fram að Shakespeare 

hátti hlutunum öðruvísi á sinni eyju til að sýna fram á hversu barnaleg hugsjón 

Montaignes er. Shakespeare hafi ekki fengið lánað frá Montaigne til þess að votta 

honum virðingu sína, heldur til að gagnrýna það.62 Samhengið hjá Shakespeare virðist 

einnig benda til ákveðinna efasemda gagnvart lýsingu Montaigne.63 En er Shakespeare 

að gagnrýna Montaigne? Það gæti verið að Shakespeare sé einfaldlega bara að byggja á 

skrifum Montaigne, en ekki endilega að taka afstöðu. Að sjálfsögðu er erfitt að dæma 

um það, sérstaklega þar sem margt virðist liggja að baki í leikritum Shakespeare. 

Kannski er hann bara að gera sína útgáfu af því efni sem Montaigne skrifaði um. En ég 

tel að Shakespeare dragi upp ákveðna mynd sem hægt væri að flokka sem gagnrýni og  

að hann hafi ekki verið sannfærður um að það sem Montaigne hafi skrifað um hafi verið 

jafn klippt og skorið og hann lét það líta út fyrir að vera. Bakgrunnur þeirra var mjög 

ólíkur og þess vegna er ekki furða þó að Shakespeare leit öðruvísi á hlutina en 

Montaigne. En þetta sýnir okkur að Shakespeare las Montaigne, og það hefur veitt 

honum ákveðin innblástur hvort sem hann var sammála Montaigne eða ekki.64 Þetta 

dæmi er reyndar löngu orðið frægt enda var það Edward Capell sem benti á áhrif 

Montaignes í verkinu árið 1784.65 

 

Hugmyndir um tenginguna milli Montaigne og Shakespeare eru því ekki nýjar af 

nálinni. Heldur er þetta ekki eina dæmið um efni sem hann þiggur frá Montaigne. Þó 

svo að Shakespeare taki ekki mikið meira orðrétt frá Montaigne, er hægt að færa rök 

fyrir því að Montaigne hafi veitt honum innblástur í fleiri verkum en Ofviðrinu. 

Shakespeare vitnar þó ekki einungis í texta Montaigne, heldur sækir hann hugmyndir 

þangað. Það sést þegar litið er á Lé konung.66 Lér konungur fjallar, í stuttu máli, um 

                                                           
61McGinn, Shakespeare‘s Philosophy, 148. 
62Greenblatt „Shakespeare‘s Montaigne,“ XXVIII. 
63McGinn, Shakespeare‘s Philosophy, 148. 
64Ibid, 148. 
65Greenblatt, „Shakespeare‘s Montaigne,“ XXVII. 
66Ibid, XXVIII. 
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konunginn, Lé, sem ákveður að setjast í helgan stein og ætlar að skipta landinu jafnt á 

milli þriggja dætra sinna.  

 

Í þessu leikriti virðist Shakespeare hafa verið undir áhrifum frá ritgerð Montaignes, Um 

væntumþykju feðra til barna sinna. Játmundur, launsonur Glosters, virðist vera fullur af 

gremju og fyrirlitningu eins og börnin í grein Montaignes. Ástæðan fyrir þessu er sú að 

bróðir hans, Játgeir, á að erfa allt eftir föður þeirra, en Játmundur ekki neitt vegna þess 

að hann er launsonur föður síns. Þá þarf Játmundur, rétt eins og í texta Montaignes, að 

grípa til örþrifaráða til þess að sjá fyrir sjálfum sér. Játmundur tekur þá upp á því að 

skrifa bréf í nafni bróður síns um að hann ætli sér að drepa föður sinn.67 Í bréfinu 

stendur: 

 

Þessi stjórnkænskunnar tilhögun, ég er að meina þessi góða lotning sem menn eiga 

að bera fyrir ellinni, hún er einmitt það sem gerir bestu ár lífs okkar bitur og heldur 

frá okkur eigum okkar þangað til við erum orðnir svo gamlir að við getum ekki notið 

þeirra lengur. Ég er nú kominn á þá skoðun að það sé lúalegur og heimskulegur 

þrældómur að búa undir þessu ánauðar oki elliharðstjórnarinnar sem hefur öll völdin, 

ekki af því hún sé yfirsterkari, heldur af því menn þola hana.68 

 

Þegar Gloster spyr Játmund hvort bróðir hans hafi rætt þetta við hann svarar Játmundur 

neitandi en segir: „[H]eyrt hef ég hann verja þá kreddu að þegar synirnir væru fullorðnir 

og feðurnir komnir að fótum fram þá ætti sonurinn að vera fjárhaldsmaður föðurins og 

hafa full ráð yfir eignum hans.“69 

 

Greenblatt bendir á að Shakespeare sé enn og aftur að gagnrýna Montaigne. 

Shakespeare lætur textann í hendur illmennisins, Játmundar, sem þýðir ekki endilega að 

hann hafi verið ósammála þessum texta Montaignes. Hann er miklu frekar að vara við 

því að óprúttnir aðilar gætu misnotað sér þetta. Eitthvað sem Montaigne virðist ekki 

gera sér grein fyrir.70 Gagnrýnin virðist eiga rétt á sér. Montaigne virðist ekki hafa 

skoðað þær afleiðingar sem það getur haft í för með sér að gefa börnum sínum eigur 

                                                           
67Ibid, XXVI. 
68William Shakespeare, Lér konungur, þýð. Steingrímur Thorsteinsson (Reykjavík: Leikfélag Reykjavíkur, 
2000), 64-65. 
69Shakespeare, Lér konungur, 65. 
70Greenblatt, „Shakespeare‘s Montaigne,“ XXVIII-XXIX. 
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sínar. Lér gefur eigur sínar til dætra sinna og þær misnota gjafmildi föður síns. Þess 

vegna tel ég að Shakespeare sé að reyna að sýna fram á að börn feðra gætu misnotað 

svona gjafmildi. Undir lok leikritsins er Lér orðin brotinn maður vegna þess að dætur 

hans hafa farið illa með hann. Hægt er að líta á þetta þannig að Shakespeare sé bara að 

stílfæra efnið sem hann byggir á, en þegar litið er á Lé virðist þetta ekki einungis vera 

stílfærni, heldur einnig ákveðinn gagnrýni. Hann virðist vera að sýna okkur hversu illa 

getur farið ef við tökum ráðum Montaignes blindandi og án þess að skoða allar hliðar 

málsins. „Allt í Lé er hannað til að sýna að þessi hugmynd er sorglega kjánaleg.“71 

 

En hvers vegna er Shakespeare með þessa gagnrýni á Montaigne? Greenblatt bendir 

okkur á að bakgrunnur Shakespeare var allt annar en bakgrunnur Montaigne. Það var 

félagslegur og menningarlegur munur á þeim. Montaigne var ríkur aðalsmaður á meðan 

Shakespeare var fátækur sonur hanskagerðarmanns. Á meðan vinir Montaigne voru 

konungar, prinsar og prestar var Shakespeare vinsæll skemmtikraftur, en á þessum tíma 

var það litið örlitlu hornauga. Montaigne var vel menntaður og talaði reiprennandi 

latínu, á meðan Shakespeare talaði mjög takmarkaða latínu. Montaigne skrifaði ritgerðir 

og gaf þær út og ætlaðist til þess að fólk læsi þær í ró og næði á meðan Shakespeare 

skrifaði leikrit sem leikin voru fyrir fjölda fólks. Montaigne kom til dyrana eins og hann 

var klæddur, en hjá Shakespeare var allt leikið. Montaigne skrifaði ritgerðir og var 

sjálfur efni bókar sinnar, en Shakespeare skrifaði handrit fyrir fjöldan allan af 

persónum.72 Hægt væri að gera samanburðin lengri þar sem þeir komu úr mjög ólíkum 

áttum. 

 

En Shakespeare hefur greinilega sótt sér innblástur í Ritgerðir Montaignes fyrir bréf 

Játmundar. En rétt eins og Montaigne talar um gera aldraðir feður börnum sínum grikk 

með því að halda sem fastast í eigur sínar í ellinni og leyfa ekki börnum sínum að njóta 

þeirra frekar. En Játmundur tekur fram að Játgeir hafi varið þá hugmynd. Einnig má 

benda á að Lér fjallar í ofureinföldu máli um konung sem er orðinn gamall og lætur af 

hendi konungsríki sitt til barna sinna, sem hægt væri að tengja við texta Montaignes. 

 

                                                           
71Ibid, XXIX (mín þýðing). 
72Ibid, XXX. 
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En þetta er ekki eina skiptið í Lé konungi sem áhrif Montaigne skjóta upp kollinum. 

Einnig er hægt að tengja leikritið við Málsvörn fyrir Raymond Sebond.73 „Af öllum 

verum, er maðurinn sú ömurlegasta og veikburðasta“74 segir Montaigne. Hann 

gagnrýnir hroka mannskepnunar og segir að maðurinn setji sig á frekar háan hest með 

því að halda að hann sé æðri en aðrar lifandi verur. Hann færir rök fyrir þessu með að 

velta fyrir sér öðrum dýrum. Hann spyr sig hvernig hann geti vitað hvort að hann sé að 

leika sér að kettinum sínum eða hvort kötturinn sé að leika sér að honum. Því ef hann 

getur ákveðið hvenær hann vill byrja og hætta að leika þá getur kötturinn það líka.75 

Hann tekur dæmi um fugla sem búa til hreiður og könuglær sem spinna vefi, en til þess 

að framkvæma þetta þurfa þessi dýr að hafa einhverja hugsun og vit á því sem þau eru 

að gera.76 

 

Montaigne segir: „[Þ]egar ég íhuga manninn allsnakinn [...] sé ég að við höfum miklu 

meiri ástæðu til að fela og breiða yfir nekt okkar en hvert annað dýr.“77 Til þess að 

klæða okkur tökum við af dýrunum það sem þau eiga.78 Við tökum „af ull, af hári, af 

fjöðrum, og af silki til þess að klæða okkur.“79 Þegar þetta er borið við ræðu Lés 

konungs úr samnefndu verki sjást alls konar líkindi. „Er maðurinn ekki meira en þetta? 

Skoðið hann rétt. Þú skuldar ekki orminum silki, dýrinu skinn, sauðkindinni ull eða 

moskuskettinum ilm“80 segir Lér og bætir við: „Maðurinn óuppdubbaður er ekkert 

meira en samskyns vesæl og allsnakin tvífætla eins og þú.“81 

 

Þó að Lér sé ekki illmenni, gerir hann þó glappaskot. Lér birtist okkur oft sem fljótfær 

maður sem gerir heimskuleg mistök vegna þessarar fljótfærni. Colin McGinn veltir fyrir 

sér hvort að Shakespeare hafi sótt sér innblástur í Montaigne þegar hann skapaði hinn 

goðsagnakennda konung.82 Montaigne skrifar í Um reynslu (e. On experience): 

 

                                                           
73McGinn, Shakespeare‘s Philosophy, 116. 
74Montaigne, „An Apology of Raymond Sebond (selections),“ í Shakespeare‘s Montaigne ,142. 
75Montaigne, „An Apology of Raymond Sebond (selections),“ 142-143. 
76Ibid, 146. 
77Ibid, 147 (mín þýðing). 
78Ibid, 147. 
79Ibid, 147 (mín þýðing). 
80Shakespeare, Lér konungur, 126. 
81Ibid, 126. 
82McGinn, Shakespeare‘s Philosophy, 127. 



18 
 

Nú er það enginn flokkur manna sem hefur meiri þörf á svo sannri og hreinskilinni 

ráðgjöf eins og konungar. Þeir lifa lífi sínu á opinberum vettvangi og þurfa að vera 

ásættanlegir í augum fjölda áhorfenda: en, þar sem það tíðkast ekki að segja þeim 

eitthvað sem fær þá til að breyta háttum sínum, uppgötva þeir, alveg óvart, að þeir 

eru orðnir hataðir og fyrirlitnir af þegnum sínum vegna ástæðna sem þeir hefðu 

auðveldlega getað komið í veg fyrir [...] ef aðeins þeir hefðu verið varaðir við 

tímanlega og leiðréttir.83 

 

En vegna hroka gerir Lér mistök án þess að gera sér grein fyrir afleiðingunum. En eins 

illa og hann fer með Kordelíu þá sér hann að sér og gerir sér grein fyrir því að hafa 

verið, vægast sagt, ósanngjarn.84 

 

Eins og hér hefur komið fram eru ýmis líkindi með ritgerðum Montaignes og leikritum 

Shakespeare. Í Ofviðrinu tekur Shakespeare nánast orðrétt úr ritgerð Montaignes, Um 

mannætur. Hann virðist einnig byggja eyjuna úr leikritinu á landsvæði þjóðarinnar sem 

Montaigne talar um. Nema hvað að hans útgáfa af frumbyggja eyjunar, Kalíban, er allt 

öðruvísi en þeir frumbyggjar sem Montaigne talar um. Shakespeare lýsir Kalíban sem 

ofbeldisfullri skepnu. Ef litið er á Lé konung er hægt að sjá líkindi með hugmynd Lés 

um að skipta konungsríki sínu á milli dætra sinna og ritgerð Montaignes, Um 

væntumþykju feðra til barna sinna. Þar sem Montaigne segir, í stuttu máli, að feður 

komnir til ára sinna eigi að láta af hendi eigur sínar til barna sinna. Það er það sem Lér 

gerir í leikritinu. Einnig ber þessi hugmynd á góma þegar Játmundur er að grafa undan 

bróður sínum. En Shakespeare virðist vera að benda okkur á að svona lagað gæti endað 

illa, eins og sýnir sig í leikritinu. Einnig er hægt að tengja Lé við Málsvörn fyrir 

Raymond Sebond. Montaigne talar um hroka mannskepnunar og Lér ræðir lítilfjörleika 

mannsins og hvernig hann þarf dýr til þess að klæða sig. Það svipar til texta Montaigne 

sem segir að við sviptum dýr eigum þeirra til þess að klæða okkur. 

  

                                                           
83Michel de Montaigne, „On experience,“ The Complete Essays (London: Penguin Books, 2003), 1224 
(mín þýðing). 
84McGinn, Shakespeare‘s Philosophy, 127. 
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Kafli 3: Heimspeki Montaignes í Hamlet 

 

Þeir sem hafa lesið Hamlet Danaprins eða séð uppfærslu á leikritinu vita það að verkið 

býður upp á fjöldann allan af spurningum. Þessum spurningum er ekki svarað í verkinu. 

Það hefur leitt af sér þær ótal mörgu kenningar og túlkanir sem til eru á verkinu. Jan 

Kott segir í bók sinni Shakespeare á meðal vor að „[e]ngum dana af holdi og blóði hafa 

verið gerð svo víðtæk skil sem Hamlet.“85 Kott segir að nafn Hamlets hafi þýðingu í 

eyrum okkar hvort sem við höfum lesið Shakespeare eða ekki, rétt eins og Móna Lísa 

eftir Leornardo da Vinci. Hann líkir brosi Mónu Lísu við Hamlet.86 „Við vitum að hún 

er brosandi jafnvel áður en við höfum séð myndina.“87 Margir hafa reynt að ráða 

leyndardóminn á bak við bros Mónu Lísu, rétt eins og fólk hefur reynt að ráða í Hamlet. 

En Kott tekur það fram að það sé Hamlet á leiksviðinu, frekar en Hamlet í textanum 

sem fólk rýnir í.88 

 

En heimspekin í Hamlet Danaprins er öll í textanum. Við höfum þar dæmi um 

efahyggju og Hamlet veltir fyrir sér hvað það er að vera í verkinu. Það mætti segja að 

verkið fjalli um leitina af sjálfinu og svarið við spurningunni „Hvað er að vera?“89 Þar 

sem fræðimenn hafa þóst finna ummerki um heimspeki Montaignes í Hamlet, hefur það 

valdið þeim nokkrum heilabrotum. Vandamálið liggur í því að verkið er samið í 

kringum 1600, en þýðing Florios á Montaigne kom út árið 1603. Greenblatt bendir á að 

þýðing Florios var tilbúin árið 1600 þó svo að hún hafi ekki komið út fyrr en þrem árum 

seinna. Hann segir einnig að Shakespeare hefði getað hafa séð þýðinguna hjá Florio, en 

talið er að þeir hafi verið kunningjar. Einnig er vitað að þýðingin var í umferð löngu 

áður en hún var gefin út. Greenblatt spyr sig samt sem áður hvort að Shakespeare hafi 

virkilega þurft á Montaigne að halda til að koma með þessar hugmyndir.90 Hver verður 

að dæma um það fyrir sjálfan sig, en hér verður gengið útfrá því að Montaigne hafi haft, 

að einhverju leyti, áhrif á Hamlet. 

 

                                                           
85Jan Kott, Shakespeare á meðal vor, þýð. Helgi Hálfdanarson (Reykjavík: Hið Íslenska Bókmenntafélag, 
2009), 99. 
86Kott, Shakespeare á meðal vor, 99-100. 
87Ibid, 99. 
88Ibid, 99-100. 
89McGinn, Shakespeare‘s Philosophy, 38 (mín þýðing). 
90Greenblatt, „Shakespeare‘s Montaigne,“ XXXI-XXXII. 
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Margt í leikritinu virðist rugla fólk í ríminu og Greenblatt bendir okkur á að „leikritið 

virðist hannað til þess að valda ruglingi.“91 En samt virðist stærsta gáta leikritsins vera 

Hamlet sjálfur. Sorgin heltekur Hamlet eftir andlát föður hans. Kládíus, föðurbróðir 

hans, hefur tekið við konungdæminu og gifst móður hans. Hamlet finnst erfitt að sætta 

sig við hversu fljótt móðir hans giftist Kládíusi eftir andlát konungsins. „Tveir mánuðir, 

nei, minna en það, frá dauða konungsins glæsta“ segir Hamlet og bætir við: „[H]vílík 

smán að hraða sér svo geyst að höndla blóðskömm sína í slíku flaustri!“92 Hamlet kemst 

loks að sannleikanum um morðið á konungnum eftir að hann talar við vofu föður síns. 

Kládíus hafði myrt föður hans og tekið hans sess í konungdæminu. Vofan segir Hamlet 

að hefna sín, en hvernig veit hann að vofan sé ekki að blekkja hann? Hamlet er 

gríðarlega flókin persóna og „heimspekilegar hugleiðingar um líf og dauða sækja að 

honum í gegnum allt leikritið.“93 

 

Greenblatt tekur dæmi úr Hamlet sem hann segir geta hafa verið undir áhrifum frá 

Montaigne. Þegar Hamlet sér vofu föður síns í svefnherbergi móður sinnar og móðir 

hans segir vofuna vera ímyndun. „Það kom úr myndamóti heila þíns; að skapa þannig 

líkamslausar verur lætur vel hugarórum“94 segir hún. Þá svarar Hamlet: „Órum? Lífæð 

mín, einsog yðar, slær af festu, með sama hrausta hljómi.“95 Greenblatt segir að 

Shakespeare hefði getað fengið þetta úr texta Montaignes, Um ímyndunaraflið (e. Of the 

Force of Imagination). Montaigne segir „á meðan á hugarórum hans stóð virtist hann 

hvorki hafa lífæð né andardrátt.“96 

 

Þegar Hamlet er að tala við félaga sína Rósinkrans og Gullinstjörnu kallar hann 

Danmörk dýflissu. Þeir eru því ekki sammála og þá segir Hamlet: „Þá er hún það ekki í 

ykkar vitund; því ekkert er gott eða illt, nema fyrir álög hugans; í minni vitund er hún 

                                                           
91Stephen Greenblatt, „Hamlet,“ í The Norton Shakespeare, útg. Stephen Greenblatt, Walter Cohen, 
Suzanne Gossett, Jean E. Howard, Katherine Eisaman og Gordon McMullan (London: W. W. Norton 
Company Ltd., 2016),  1751 (mín þýðing). 
92Shakespeare, Hamlet Danaprins, 17. 
93Greenblatt, „Hamlet,“ 1758 (mín þýðing). 
94William Shakespeare, Hamlet Danaprins, þýð. Helgi Hálfdanarson (Reykjavík: Uglan, íslenski 
kiljuklúbburinn, 1994), 83. 
95Shakespeare, Hamlet Danaprins, 83. 
96Greenblatt, „Shakespeare‘s Montaigne,“ XXXI (mín þýðing). 
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dýflissa.“97 Þetta er hægt að tengja við texta Montaignes, Að yfirbragð góðs og ills 

veltur að miklu leyti á álitinu sem við höfum á þeim (e. That the taste of good and evil 

things depends in large part on the opinion we have of them). En í þeim texta skrifar 

Montaigne: „Ef það sem við köllum illt eða kvöl er aðeins illt eða kvöl að svo miklu 

leyti sem okkar andlegi skilningur gefur þeim þessa eiginleika þá liggur það í okkar 

valdi að breyta þessum eiginleikum.“98 McGinn vill meina að lína Hamlets beri mark 

Montaignes og sýni okkur að heimspekilegar hugleiðingar, á borð við þessa, voru ekki 

fjarri huga Shakespeares þegar hann skrifaði Hamlet. McGinn gengur meira að segja 

svo langt að segja að bókin sem Hamlet er að lesa þegar Póloníus gefur sig á tal við 

hann sé Ritgerðir Montaignes. Og ef hann er að lesa Ritgerðir er hann að vitna í 

Montaigne.99 McGinn segir þetta að sjálfsögðu í hálfkæringi en þar sem augljóst er að 

Shakespeare las Montaigne, af hverju ætti hann ekki að láta persónur sínar lesa sömu 

heimspeki og hann las? Sérstaklega Hamlet, þar sem hann er heimspekinemi. 

 

Greenblatt hefur bent á fleiri hluti sem gætu hafa verið undir áhrifum Montaigne í 

Hamlet. Hann segir að það sé „eitthvað svo rosalega Montaigne-legt“100 við hvernig 

stóuspeki, heimspekilegri efahyggju og innra samþykki sé tvinnað saman. Til þess að 

sýna fram á hvert og eitt tekur hann dæmi.101 Hann segir að línan „Gef mér þann sem 

ekki er þræll síns skaps; hann skal ég geyma í hjarta mínu innst, í hjarta hjartans“102 sé 

dæmi um stóuspeki. „Og þó, hvers virði er mér þessi duftsins kostakjarni?“103 er dæmi 

um heimspekilega efahyggju og að lokum segir hann að „Verði það nú, þá kemur ekki 

að því síðar, þá verður það nú; þó það verði ekki nú, þá kemur að því samt; að vera 

viðbúinn er allt og sumt“104 sé dæmi um innra samþykki.105 Það er rétt að þetta svipi 

mikið til heimspeki Montaigne. Þó þetta sé ekki fengið að láni frá honum var 

Shakespeare líklega undir áhrifum frá Montaigne þegar hann skrifaði þetta. En 

tengingin á milli Montaigne og Hamlet eru ekki aðeins tilvísanir í texta Montaignes, 

                                                           
97Shakespeare, Hamlet Danaprins, 47. 
98Montaigne, „That the taste of good and evil things depends in large part on the opinion we have of 
them,“ The Complete Essays, 52 (mín þýðing). 
99McGinn, Shakespeares Philosophy, 58-59. 
100Greenblatt, „Shakespeare‘s Montaigne,“ XXXI (mín þýðing). 
101Ibid, XXXI. 
102Shakespeare, Hamlet Danaprins, 65. 
103Ibid, 48. 
104Ibid, 123-124. 
105Greenblatt, „Shakespeare‘s Montaigne,“ XXXI. 
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heldur eru það spurningarnar um kennsl, auðkenni og samsemd (e. identity) sem 

leikritið býður upp á. 

 

Tökum dæmi um fyrstu línu leikritsins. „Hver er þar?“106 spyr Bernharð þegar hann 

mætir Frans í  byrjun leikritsins. Svarið sem hann fær er: „Nei svara þú. Kyrr! segðu 

hver þú ert.“107 Þarna eru Bernharð og Frans að reyna að komast að því hver hvor annar 

er.108 Það setur ágætis tón fyrir leikritið. Því spurningin „hver er þar?“ ber oft á góma í 

leikritinu þó hún sé ekki orðuð á þann hátt. Sjálfið og tilvistin eru áberandi í leikritinu 

og þessi umræðuefni eru mjög hugleikin Hamlet. Montaigne var mjög efins í garð 

sjálfsins. Hann skrifar í Málsvörn fyrir Raymond Sebond: „Hvernig áreiðanleika getum 

við fundið í einhverju svo breytanlegu og óstöðugu eins og sálinni, ástand hennar er háð 

stjórnun kvíðaviðbragða.“109 Hann hélt því fram að við værum alltaf á stöðugri 

hreyfingu og þess vegna væri ekkert hægt að vita um „eitt frá öðru, þar sem bæði það 

dæmda og það sem dæmir eru alltaf að færast til og breytast.“110 Hann gekk jafnvel svo 

langt að segja að um kvöldið sé maðurinn ekki sá sami og hann var um morguninn. Eitt 

sjálf kemur í staðinn fyrir annað. Montaigne heldur því fram að „[v]ið erum öll búin til 

úr bútum, vafin saman svo ólíkt og formlaust að hver og einn togar hver í sína áttina 

hverja líðandi stundu. Og það er jafnmikill munur á okkur og okkur sjálfum og það er á 

okkur og öðru fólki.“111 Þetta minnir óneitanlega á þegar Bernharð spyr: „[E]r Hóras 

þarna?“112 og Hóras svarar: „Ögn af honum.“113 Hann er vafinn saman úr mismunandi 

bútum.114 Montaigne virðist hafna hinni dæmigerðu hugmynd um sjálfið, við erum bara 

samansafn af hugsunum og tilfinningum.115 McGinn bendir okkur á að „[þ]að er á 

grunni þessa heimspekilega bakgrunns sem Hamlet er best skilinn.“116 

 

                                                           
106Shakespeare, Hamlet Danaprins, 7. 
107Ibid, 7. 
108McGinn, Shakespeares Philosophy, 39. 
109Montaigne, „An apology for Raymond Sebond,“ The Complete Essays, 640 (mín þýðing). 
110Montaigne, „An apology for Raymond Sebond,“ 680 (mín þýðing). 
111Montaigne, „On the lenght of life,“ The Complete Essays, 380 (mín þýðing). 
112Shakespeare, Hamlet Danaprins, 8. 
113Ibid, 8. 
114McGinn, Shakespeares Philosophy, 39. 
115McGinn, Shakespeares Philosophy, 38. 
116Ibid, 38 (mín þýðing). 
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Í Hamlet virðast spurningunum um samsemd ekki vera svarað að fullu. Fyrst er það 

vofan sem Hamlet reynir að bera kennsl á. Hamlet gerir sér grein fyrir að vofan gæti 

verið blekking, þó svo að það komi í ljós þegar líður á leikritið að vofan hafi sagt 

sannleikann. En svo er það aðamálið, Hamlet sjálfur. Hann reynir að finna út hver hann 

sjálfur er, því hann virðist vera að kljást við tóm sjálfsins (e. nothingness of the self).117 

Shakespeare hlýtur að hafa gert sér grein fyrir þeim spurningum sem hann lætur Hamlet 

spyrja um sjálfið. Og það er ekki ólíklegt að þetta hafi verið vangaveltur sem 

Shakespeare sjálfur hafi velt fyrir sér, sérstaklega eftir að hafa lesið texta Montaignes 

um sjálfið. Einnig er það geðveiki Hamlets, sem virðist uppgerð til að byrja með en svo, 

þegar það fer að líða á, er maður ekki viss. Þessi geðveiki virðist sprottin upp úr depurð 

hans. Eða er þetta bara hlutverk sem hann tekur sér? Það má segja að leikritið fjalli um 

leit Hamlets að sjálfum sér, og er það lesandans að ákveða hvort hann finni sig eða ekki.  

 

En hver er Hamlet? Það sem við vitum nú þegar er að hann er gríðarlega flókinn og á 

köflum óskiljanlegur. Hann er hér um bil þversögn, þar sem hann er fullur af 

ósamrýmanlegum hvötum. Hann bregður stundum á leik, en er einnig oft á tíðum mjög 

alvarlegur. Hann þráir að deyja en finnst möguleikar dauðans ekki ásættanlegir. Því 

meiri þörf sem hann hefur fyrir að gera eitthvað, því minna virðist hann geta fengið sig 

til þess að framkvæma það. Elskar hann Ófelíu eða elskar hann hana ekki? Hann birtist 

okkur sem alger ráðgáta.118 Það eina sem Hamlet virðist vera viss um er hans eigin 

depurð.119 Í einu atriðinu biður Hamlet Gullinstjörnu um að leika fyrir sig á flautu og 

Gullinstjarna svarar: „[É]g kann ekki á flautu.“120 Þá svarar Hamlet: „Nú, sjáðu þá hvað 

þú gerir mig lítilfjörlegan; þú ætlaðir að leika á mig.“121 Hamlet heldur svo áfram og 

segir: „Dettur þér í hug að það sé auðveldara að leika á mig, en á flautu? Kallaðu mig 

hvaða hljóðfæri sem þú vilt; þó þú getir blásið á mig, geturðu ekki leikið á mig.“122 

McGinn vill meina að þarna sé Hamlet að segja: „Ekki einu sinni reyna að skilja 

mig!“123 Þannig að eitt er víst: Hamlet er ráðgáta. 

 
                                                           
117McGinn, Shakespeares Philosophy, 47. 
118Ibid, 40-41. 
119Ibid, 43. 
120Shakespeare, Hamlet Danaprins, 74. 
121Ibid, 74. 
122Ibid, 74. 
123McGinn, Shakespeares Philosophy, 43 (mín þýðing). 
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Í ritgerðinni Um Reynslu talar Montaigne um Perses, konung Makedóníu og háttalag 

hans. Montaigne skrifar: 

 

Það sem þótti sjaldgæft í fari Perses, konungs Makedóníu (að hugur hans, sem 

innihélt ekki neina ákveðna gerð af veru, ráfaði um allar gerðir tilvistar, sýndi svo 

þjóðkunna og frjálslega mannasiði að hvorki hann né nokkur annar vissi hvers konar 

mann hann hafði að geyma), virðist fyrir mér eiga við um eiginlega alla.124 

 

Þessi lýsing gæti vel átt við Hamlet. Þegar móðir Hamlets reynir að gera honum ljóst 

um að hlutir eins og andlát föður hans séu gangur lífsins og að það þýði ekki að syrgja 

að eilífu segist Hamlet vita það. Móðir hans segir þá: „Hvers vegna skal sýnast um þig 

öðru máli gegna?“125 Þá svarar Hamlet: „Sýnast? Það er, frú; „sýnast“ er mér fjarri. [...] 

Þetta „sýnist“; því þess kyns allt er látbragð sem má leika; hið innra er kennd mín öll, 

og leynir sér.“126 Þarna bendir Hamlet á að hann sýnist alls ekki sorgmæddur en hann er 

það. Hann er að segja að það sé ekki hægt að sjá á yfirborðinu hvað sé í gangi í sálinni. 

Það er meira í hann spunnið en bara það sem við sjáum á yfirborðinu. Það sem við 

sjáum ekki er sjálfið.127 Rétt eins og með konung Makedóníu sjáum við ekki hvaða 

mann Hamlet hefur að geyma með því að líta á  yfirborðið. Það er mikilvægt að gera sér 

grein fyrir að Hamlet hefur margar hliðar. Eins og Montaigne talar um eru manneskjur 

úr mismunandi bútum. Þess vegna ættum við ekki að reyna að einfalda Hamlet, eins 

Montaigne bendir á: „Þeir sem leitast við að gera grein fyrir verkum einstaklings eru 

aldrei jafn ráðvilltir og þegar þeir reyna að prjóna þá saman í eina heild og sýna þá undir 

einu ljósi, þar sem þeir eru oft í mótsögn við sjálfan sig á svo einkennilegan hátt að það 

virðist ómögulegt að þeir komi allir frá sama stað.“128 Þarna kemur afstaða Montaignes 

gagnvart sjálfinu aftur í ljós. En einnig er hægt að túlka það þannig að hann sé að vara 

okkur við því að ekki er hægt að sjá á fólki hvaða mann það hefur að geyma innra með 

sér, rétt eins og Hamlet sjálfur benti á. 

 

Svo er það spurnignin hver vofan fræga er, sem heilu bækurnar hafa verið skrifaðar um. 

Hóras, Bernharð og Marsellus verða varir við vofuna í byrjun leikritsins og eru ekki 

                                                           
124Montaigne, „On experience,“ 1222 (mín þýðing). 
125Shakespeare, Hamlet Danaprins, 15. 
126Ibid, 15. 
127McGinn, Shakespeares Philosophy, 42. 
128Montaigne, „On the lenght of life,“ 373 (mín þýðing). 
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vissir um hvað hún er. Gott dæmi um það er þegar Marsellus segir „Það hefur 

móðgazt.“129 Þeir líta á vofuna sem það. Þeir gera sér grein fyrir að vofan lítur út eins 

og konungurinn, en geta samt sem áður ekki verið viss um að þetta sé hann. „Í sömu 

mynd, með svip hins látna konungs“130 segir Bernharð. Og þegar Marsellus spyr Hóras: 

„Og var líkt konunginum?“131 svarar Hóras: „Sem þú ert sjálfum þér.“132 Geta þeir 

staðfest hver vofan er? Það gæti verið að þetta sé illur andi að blekkja þá. Eftir að 

Hamlet talar við vofuna er hann einnig efins. „Vofan sem kom gat verið Satan sjálfur; 

hann getur birst í fögrum flíkum“133 segir Hamlet. Vofan sem biður Hamlet um að hefna 

sín gæti allt eins verið djöfullinn í dulargervi. Hamlet heldur áfram: „[J]afnvel notar 

hann mína meyru og döpru lund [...] mér til falls. Ég vil vita mína vissu.“134 Hvernig 

getur Hamlet vitað hver var þarna á ferð? Er vofan, þó hún sé faðir hans, enn þá sama 

persóna og hún var í lifanda lífi? En miðað við ásakanir vofunar, um Kládíus og glæp 

hans, er það mjög mikilvægt fyrir Hamlet að vera viss um hver vofan er áður en hann 

gengur til verka.135 

 

En það eru fleiri dæmi úr Ritgerðum Montaignes sem hægt er að tengja við Hamlet. 

Hægt er að tengja depurð Hamlets við texta Montaignes, Um sorg [e. On sadness]. Rót 

depurðar Hamlets er að finna í því hve fljótt sem móðir hans gekk að eiga Kladíus. Og 

úr þessari depurð óx geðveiki Hamlets. Montaigne skrifar: 

 

Máttur ákaflegrar sorgar heggur óumflýjanlega í alla sál okkar, og heftir frelsi 

framkvæmda hennar. Þetta kemur fyrir okkur þegar við erum slegin snögglega af 

einhverjum mjög vondum fréttum: við erum hrifin, gripin og lömuð í allri hreyfingu 

á þann hátt að, eftir á, þegar sálin sleppir sér með tárum og sorgarkvæðum, virðist 

hún hafa losnað, aftengt sig og orðin frjáls til ferða sinna eins og henni hentar.136 

 

Þegar móðir Hamlets giftist Kládíusi leit Hamlet á það sem svik við föður sinn og 

sjálfan sig. Það var upphafið af depurð hans sem varð svo upphafið að geðveiki hans, ef 

                                                           
129Shakespeare, Hamlet Danaprins, 9. 
130Ibid, 9. 
131Ibid, 9. 
132Ibid, 9. 
133Ibid 57. 
134Ibid, 57. 
135McGinn, Shakespeares Philosophy, 41. 
136Montaigne, „On sadness,“ The Complete Essays, 8 (mín þýðing). 
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hún var þá raunveruleg. Þessi texti Montaignes hefði vel getað hjálpað Shakespeare að 

móta viðbrögð Hamlets við þessum fréttum, sem steyptu honum svo í depurð. Þá getum 

við spurt okkur hvort geðveiki hans sé raunveruleg á meðan við rýnum í Málsvörn fyrir 

Raymond Sebond. Þar skrifar Montaigne: 

 

Er það ekki satt að sálin geti fullkomlega kastað sér inn í oflæti og orðið vitskert af 

eigin hraða, skerpni og fimi – í stuttu máli, af þeim eiginleikum sem flokkast undir 

styrk? Er það ekki hin mesta lúmska viska sem leiðir af sér hina mestu lúmsku 

geðveiki?137 

 

Colin McGinn bendir okkur á að ef við leggjum saman þessa tvo texta Montaigne fáum 

við út fullkomna lýsingu á Hamlet: „[B]löndu af sorg og snilld sem leiðir af sér rugling 

og aðgerðarleysi.“138 Þessa texta er hægt að tengja við Hamlet. Það er augljóst að 

Hamlet er klár allt frá fyrstu senuni hans í leikritinu, en hann er einnig dapur frá byrjun. 

Hvort sem depurð hans og snilld séu ástæða þess að hann sé á villigötum verður hver að 

dæma um fyrir sig, en þessir textar eiga við hann. 

 

Þó það sé ekki vitað hvort Hamlet sé í raun mótað, að einhverju leyti, eftir textum 

Montaignes tel ég það frekar líklegt. Við vitum að Shakespeare las Montaigne og við 

vitum að hann hafði áhrif á tvö önnur leikrit eftir Shakespeare. Margt af efninu í Hamlet 

svipar til texta Montaigne og ég tel að hvort sem Shakespeare hafi gert sér grein fyrir 

því eða ekki þá er Hamlet undir miklum áhrifum frá hugmyndum Montaignes, og ég tel 

að Shakespeare hafi gert sér grein fyrir því. Þess vegna má segja að hann hafi byggt 

heimspekina í Hamlet á heimspeki Montaigne, en sett hana í sinn eigin búning. 

 

  

                                                           
137Montaigne, „An apology for Raymond Sebond,“ The Complete Essays, 548 (mín þýðing). 
138McGinn, Shakespeares Montaigne, 51 (mín þýðing). 



27 
 

Lokaorð 

 

Hér að framan hefur verið sýnt fram á að Shakespeare hafi lesið Montaigne og að 

heimspeki hans hafi haft áhrif á leikrit Shakespeares. Í persónum Shakespeares er að 

finna mikla dýpt, og þá sérstaklega í Hamlet. Og í Hamlet er mikil heimspeki. Sú 

heimspeki er byggð á heimspeki Montaigne. Í Ofviðrinu og Lé konungi tekur 

Shakespeare nánast orðrétt frá Montaigne, en í Hamlet virðist hann aðeins byggja á 

skrifum Montaigne, og útfærir heimspeki hans á sinn hátt. Shakespeare fékk lánað  frá 

honum og breytti því í snilldina sem er Hamlet. Einnig er athyglisvert, þegar maður 

skoðar það, hvernig heimspekin í Hamlet er sett fram. Hamlet á að vera heimspekinemi, 

og þess vegna er líklegt að hann eigi að hafa lesið Montaigne. Hamlet er 

efahyggjumaður, rétt eins og Montaigne. Það sést skýrt þegar Hamlet veltir fyrir sér 

hvort vofan sé í raun faðir hans eða ekki. 

 

Tengingin á milli Shakespeares og Montaignes er augljós þegar litið er á Lé Konung eða 

Ofviðrið. Hún er ögn óljósari þegar litið er á Hamlet en er til staðar samt sem áður, eins 

og sýnt var fram á. Einnig eru að finna ummerki um heimspeki Montaignes í verkum á 

borð við Allt er gott sem endar vel og Þrettándanótt.  En heimspekin endurspeglast mest 

í Ofviðrinu og Lé konungi. Einnig hefur Shakespeare verið með heimspeki Montaignes í 

huga þegar hann skapaði hinn heimspekilega þenkjandi Hamlet.  

 

Tengingin við verk eins og Ofviðrið getur ekki verið tilviljun. Enda tekur Shakespeare 

nánast orðrétt upp úr ritgerð Montaignes, Um mannætur. Textarnir eru ekki eins, en þeir 

eru ansi líkir. Sem skáld hefur Shakespeare tekið sér skáldlegt leyfi og stílfært texta 

Montaignes til þess að aðlaga hann að leikritinu. 

 

Við getum einnig séð sterka tengingu á milli Lés konungs og texta Montaignes, Um 

væntumþykju feðra til barna sinna. Hún er ekki eins augljós og í Ofviðrinu, en skýr 

samt sem áður. Um væntumþykju fjallar um að feður sem komnir eru til ára sinna eigi að 

gefa börnum sínum eigur sínar. Lér konungur fjallar einmitt um gamlan konung sem 

ákveður að skipta konungdæminu á milli dætra sinna og setjast í helgan stein. 
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Þegar kemur að Hamlet þarf að leita aðeins af áhrifunum frá Montaigne, en þau eru 

ljóslega til staðar. Það þarf ekki annað en að lesa Málsvörn fyrir Raymond Sebond eftir 

Montaigne, til að sjá tenginguna við Hamlet. Shakespeare hefur greinilega haft þá 

ritgerð í huga þegar hann vann að heimspekinni í Hamlet og efahyggjan sem býr í 

brjósti Hamlets var líklega fengin frá Montaigne. Í Hamlet virðist Shakespeare aðallega 

taka upp hugmyndir Montaigne um sjálfið og koma þeim hugleiðingum fyrir hjá hinum 

unga Hamlet. En einnig eru hugmyndirnar um sjálfsmynd í Hamlet augljóslega mótaðar 

af heimspeki Montaigne. Þegar þetta er skoðað sýnir það að Shakespeare þekkti til 

verka Montaigne, og jafnvel meira en það. Hann virðist hafa lesið hann vel.  

 

Þessi dæmi eru, að mínu mati, afar sannfærandi og þau sýna fram á að tengingin var til 

staðar, og flestir fræðimenn eru sammála um það. Ekki er ljóst hvort Shakespeare hafi 

verið að reyna að koma með heimspeki í líkingu við heimspeki Montaignes og verður 

hver að dæma um fyrir sig, en áhrifin eru augljós þar sem heimspeki Montaignes 

endurspeglast með skýrum hætti í Hamlet. Og vitandi að Shakespeare hafi lesið 

Montaigne gefur okkur nýja sýn á Hamlet. Við förum að taka eftir tengingum sem við 

gerðum okkur ekki endilega grein fyrir fyrst þegar lásum verkið. En eins og Greenblatt 

bendir á endurspeglar Hamlet öll þrjú tímabil Montaignes á einhverjum tímapunkti í 

leikritinu. Þá er átt við stóuspekina, efahyggjuna og manngæskuna.  Ég tel að 

Shakespeare hafi fyllilega gert sér grein fyrir því hvað hann var að gera þegar hann 

skapaði Hamlet, og ég tel að hann hafi fengið hugmyndina að Lé konungi eftir að hafa 

lesið Um væntumþykju og hann hefur greinilega verið með lýsingu Montaignes á 

mannætunum í huga þegar hann skrifaði Ofviðrið. 

 

Eins og Greenblatt segir er það magnað að þessir tveir frábæru rithöfundar hafi verið að 

kljást við mannleg hlutskipti um svipað leyti.139 Montaigne var sjálfur umræðuefni 

bókar sinnar, en Shakespeare bjó til persónur á leiksviði. Báðir höfðu einstaka sýn á 

mannlegt líf. Montaigne tjáði eigið hugflæði en Shakespeare túlkaði innri huga fólks á 

einstakan hátt, en það sem meira er, hann hafði einstakan skilning á manninum sem 

gerði hann að þeirri goðsögn sem hann er í dag. Heimspeki Shakespeares er einstök að 

því leyti að hann lætur hana koma frá persónum sínum og það gefur þeim sérstaka dýpt 

                                                           
139Greenblatt, „Shakepeare‘s Montaigne,“ XXXIII. 
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sem er það sem dregur fólk að þeim. Leikrit Shakespeares eru sett upp um allan heim 

enn þann dag í dag og persónur hans laða enn þá að áhorfendur sem geta tengt við þær. 
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