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Útdráttur 
 

Ætla má að flestir sem leggja óperusöng fyrir sig eiga sameignlegt markmið: Að vilja hrífa 

fullan sal af fólki með söng sínum. En hvað þarf eiginlega til þess? Er nóg að vera 

framúrskarandi söngvari? Í þessari ritgerð er undirbúningsferli við að læra óperuhlutverk 

kannað. Skoðaðar eru hugmyndir Konstantín Stanislavskíjs um undirbúning 

óperusöngvara. Leiklistarkenningar hans sem nefndar eru „kerfi“ Stanislavskíjs leggja 

áherslu á að undirbúningur sé byggður á traustum þekkingarlegum og rökrænum grunni. 

Mikilvægt sé að kynna sér höfunda verks ásamt bakgrunni og sögu verksins. Komast að 

því hverju höfundar vilja koma til skila í verkinu. Þá sé nauðsynlegt að kynnast persónum 

óperunnar vel, að skilja þær sem manneskjur og geta sett sig í spor þeirra, og auðvitað 

sérstaklega þeirrar persónu sem maður ætlar sér að leika. Til að raungera verkefnið þá 

valdi ég að skoða óperu Pjotr Tsjajkovskíjs, Jevgeníj Onegín eftir samnefndri skáldsögu 

Aleksandr Púshkíns og þá sérstaklega tenórhlutverk Lenskís. Saga Púshkíns er skoðuð auk 

fræðilegra heimilda um „kerfi“ Stanislavskíjs. Saga óperunnar Jevgeníj Onegín er skoðuð 

og ævi og störf höfunda verksins. Farið er sérstaklega í saumana á einvígi Lenskís og 

Onegíns: Sú mynd sem saga Púshkíns dregur upp er rakin en einnig er gerð tilraun til að 

kafa dýpra í innri hugsanir aðalpersónanna. 
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Inngangur  

 

Að syngja í óperu er spennandi og að gera það að starfi sínu svo sannarlega spennandi, en 

að verða óperusöngvari er hægara sagt en gert. Samkeppnin er mikil og hörð en hafi maður 

hæfileika og sé auk þess tilbúinn að leggja á sig ómælda vinnu þá getur tækifærið verið 

handan við hornið. En hvað þarf til? Starf óperusöngvarans er bæði tónlistarlegt og 

leikrænt. Óperusöngvari er því bæði leikari og tónlistarmaður. Eða hvað? Þurfa söngvarar 

eitthvað að hugsa um leiklist? Geta þeir ekki bara einbeitt sér að tónlistarlegum flutningi 

og málið er dautt? Flestir söngvarar fá yfirleitt mun meiri kennslu í tónlist en leiklist. Sem 

er kannski ekki skrítið, sérstaklega á fyrstu árum söngnáms. En þegar styttist í að söngvari 

verði tilbúinn, „sönglega“, til að taka að sér óperuhlutverk, þá finnst mörgum vanta uppá 

leiklistarhliðina. Hér verður kannað hvernig hugmyndir og kenningar Konstantíns 

Stanislavskíjs geta hjálpað óperusöngvaranum að skila frá sér vandaðri lokaniðurstöðu. Ég 

mun skoða óperuna Jevgeníj Onegín eftir Pjotr Tsjajkovskíj og tenórhlutverk Vladimírs 

Lenskís úr sömu óperu. Farið verður ítarlega í einvígi Lenskís og Onegíns. Hugmyndum 

Stanislavskíjs, sem kallaðar eru „kerfið“, er ekki hampað sem hinni einu réttu leið eða 

nálgun til leiklistar eða sviðsvinnu, einungis einni nálgun sem er ekki hafin yfir gagnrýni.  

Hvar skal byrja?  

Rússnenski leiklistarfrömuðurinn Konstantín Stanislavskíj fæddist í Moskvu árið 1863.1 

Var frægur leikari og leikstjóri, á yngri árum sótti hann söngtíma og átti sér drauma um að 

verða óperusöngvari en hann lagði þá á hilluna vegna þess að honum fannst hann ekki hafa 

röddina til þess.2 Hann var heillaður af söng og möguleikum óperunnar til að skapa list. 

Um 1918 hóf hann að starfa með söngvurum og stofnaði síðar eigið óperustúdíó. Hann er 

best þekktur fyrir „kerfi“ sitt handa leikurum. 

Í bók sinni Stanislavski an introduction segir Jean Benedetti að „Kerfi“ Stanislavskíjs sé 

ekki óhlutstætt hugtak (e. abstraction); það sé athafnasemi (e. activity) og æfing. Það setji 

                                                
1 Konstantin Stanislavsky, My Life in Art. Endurprentuð útgáfa. (New York: Theatre Arts Books, 1952), bls. 
3. 
2 Stanislavsky, My Life in Art, bls. 134–135. 



 

 

fram vinnandi leið fyrir leikara. Það sé kerfi því það sé samheldið, rökrænt og 

kerfisbundið. Hver sem ímyndar sér að „kerfið“ virkji eingöngu gegnum vistmunalega 

borðvinnu, aðskilið skilningi á grunn hugmyndum þess, verður fyrir vonbrigðum. 

Ennfermur segir hann að „kerfið“ sé ekki fræðileg kenning heldur ferli. Textar 

Stanislavskíjs sem við höfum aðgang að séu leiðarvísir að því ferli og tilboð að beinni 

upplifun á persónulegan og skapandi hátt.3 Sjálfur segir Stanislavskíj um „kerfið“ að til sé 

fólk sem telur að það geti skapað hæfileika. Þessu neitar Stanislavskíj og líkir því frekar 

við leiðarvísi sem hjálpar sál leikarans til aukinnar sköpunar. Það aðstoðar leikarann við að 

meðtaka það sem höfundur verksins fann fyrir þegar hann samdi verkið og tjá það sem 

höfundurinn vildi segja.4 

Að læra heilt óperuhlutverk er stórt verkefni fyrir hvaða söngvara sem er, augljóslega mis 

stórt og erfitt eftir stærð og gerð hlutverksins. Sum hlutverk henta persónuleika og/eða 

rödd söngvarans eflaust betur en önnur. Aftur á móti getur lítið hlutverk verið erfiðara en 

stórt hlutverk ef sú persóna er meiri leikræn áskorun. Eins og með öll verkefni er ekki víst 

að besta leiðin sé að ráðast beint og í blindni á verkefnið. Hvernig nálgast maður svona 

verkefni? Hvað felur það í sér? Hvar á að byrja, á hverju og afhverju? Fyrsta skrefið er 

e.t.v. að kanna málið, kynna sér verkið og jafnvel spyrja þá ráða sem áður hafa fengist við 

verkefnið, kannski ótal mörgum sinnum. 

Áður en lengra er haldið er gott að vita aðeins betur hvað ópera nákvæmlega er. Spurningin 

„hvað er ópera“ er margþætt og slungin. Í grein sinni “Sex alhæfingar um óperuformið” 

segir Atli Ingólfsson meðal annars; Allt tal er söngur. Hann bendir á að mannsröddin liggi 

alltaf á ákveðnu tíðnisviði, tipli þar á fjölmörgum tónum og myndi alls kyns rytma og 

áherslur, rétt eins og laglína í söng.5 Hann bendir einnig á, að á leiksviði hljómi rödd aldrei 

eins og venjulegt talað mál. Leikarinn þurfi að beita röddinni þannig að fullur salur 

áhorfenda skilji hvað hann sé að segja. Atli segir að þegar komi að notkun raddar á sviði sé 

aðgreining tals og söngs óþörf. Viðfangsefnið sé ætíð að móta — semja eða leikstýra — 

framsögn á texta.6 Næsta alhæfing Atla er: Allt leikhús er ópera. Hér líkir hann þáttum 

sviðslista; texta, búningum, leikmynd, lýsingu, hljóðmynd, hreyfingu og svo framvegis, við 

raddir í tónverki og nefnir þær sýningarraddir. Rétt eins og í sinfóníuhljómsveit þá sé 

mikilvægt, til að forðast rugling, að ekki berist stöðugur straumur frá öllum röddunum 

                                                
3 Jean Benedetti. Stanislavski: An Introduction. 4. Útgáfa. (London: Bloomsbury, 2016), Introduction. 
4 P. I Rumi︠ a︡nt︠ s︡ev, og Konstantin Stanislavsky. Stanislavski on Opera. (New York: Routledge, 1998), bls. 8 
5 Atli Ingólfsson. „Sex Alhæfingar Um Óperuformið.“ Skírnir, 190. Ár (vor 2016), bls. 187. 
6 Atli Ingólfsson. „Sex Alhæfingar Um Óperuformið.“ bls. 188–89. 



 

 

samtímis. Því ríki eins konar kontrapunktur: Þegar miklar upplýsingar berist frá einni rödd 

séu hinar jafnan víkandi. Annað algengt bragð úr þeirri átt sé að ein rödd sé látin stýrast af 

annari, eða þær myndi andstæður. 7  Auk kontrapunkts og hraða telur Atli að 

sviðslistamaðurinn sé mjög upptekinn af hlutföllum sýningarinnar, hlutföllum í vægi 

sýningarraddanna —samtímis eða „lóðrétt“ —og hlutföllum formhluta  —í tímaröð, eða 

„lárétt“. Hvort sem skipulag þeirra feli í sér einhverskonar kortlagningu og útreikninga eða 

bara vakandi auga sé þetta í raun tónsmíðavinna, nokkuð sem óperusmiðnum er eiginlegt. 

Atli kemst því að þeirri niðurstöðu að ef allt tal sé söngur og ef form sýningarinnar hýti 

tónlistarlegum lögmálum segi þetta sig sjálft. Allt leikhús sé ópera.8  Nálgun Atla er 

áhugaverð og styður svo sannarlega við þá hugsun að óperusöngvarinn sé ekkert annað en 

sviðslistamaður á sama hátt og leikari. 

Þá má spyrja hvort nálgast eigi verkefnið út frá sjónarhorni leiklistarinnar fremur en 

tónlistarinnar? Eða hvað? Getur sá sem lært hefur að syngja fallega, ekki bara lært nóturnar 

sínar, mætt á sviðið og hrifið fullan sal af fólki? Það er í sjálfu sér ekki hægt að fullyrða að 

þetta sé ekki hægt. Í vinnu sinn í óperustúdíóinu kom Stanislavskíj inn á þetta og sagði að 

tónlistarlegt form og tónlistarlega þjálfuð rödd geti skapað nákæmt afrit af list. 

Flutningurinn geti haft áhrif á hlustandann og um stundarsakir hreyft við ímyndunarafli 

hans. Hann segir að flestir söngvarar séu ánægðir með að gera ekki meira en það, því þeir 

telja að það sé ekki ætlast til nokkurs meira af þeim. Þeir endurskapi form tónsmíðarinnar 

með þeim takti og samblöndu af hljóðum sem mun, að sjálfsögðu, gefa nasaþef eða tillögu 

að því sem tónskáldið hafði í huga. En að afhjúpa gjörsamlega fyrir hlustandanum, það 

sem liggur undir yfirborðinu, hlutina sem erfitt að heyra við fyrstu hlustun—það segir 

Stanislavskíj vera hlutverk listamannsins.9  

Svo spurningin er, viljum við vera sönggínur eða leikarar? Stanislavskíj segir að leikarinn 

verði að lesa leikritið mörgum sinnum. Einungis í undantekningar tilfellum geti leikari 

meðtekið eðli og grundvallaratriði nýs hlutverks við fyrsta lestur og orðið svo heltekinn af 

því að hann geti fangað anda þess í hendingskasti. Stanislavskíj bendir á að hugurinn 

skynji aðeins hluta textans,  hann snerti örlítið við tilfinningum leikarans og vekji óljósar 

þrár. Í upphafi sé skilningur hans á innri þýðingu verksins aðeins almennur. Venjulega 

                                                
7 Atli Ingólfsson. „Sex Alhæfingar Um Óperuformið.“ bls. 190. 
8 Atli Ingólfsson. „Sex Alhæfingar Um Óperuformið.“ bls. 192. 
9 Rumi︠ a︡nt︠ s︡ev og Stanislavsky, Stanislavskíj on Opera, bls. 16.  



 

 

komist hann ekki til botns í leikritinu fyrr en hann hafi kynnt sér það vandlega og fylgt 

skrefum höfundar við ritun verksins.10  

 Af þessum orðum Stanislavskíjs að dæma er ljóst að óperusöngvarinn þarf að byggja 

flutninginn á þekkingu sinni á verkinu, bakgrunni þess og höfundi. Hann þarf að setja sig 

af heilindum í fótspor persónunnar. Ef hann geri það ekki, sama hversu hæfileikaríkur 

viðkomandi er, þá muni hann aldrei ná þeim listrænu hæðum sem hann þráir. Á sandi 

byggði heimskur maður hús. 

Á veraldarvefnum er að finna fjöldan allann af leiðbeiningum um það hvernig eigi að bera 

sig að við það að læra óperuhlutverk. Eins og ætla má þá er hinn fullkomni leiðarvísir að 

verkefninu ekki til og fólk er ekki sammála í öllu, enda er fólk ólíkt og með mismunandi 

listræna sýn og áherslur. Að því sögðu þá eru mjög margir á þeirri skoðun að þegar læra 

skal nýtt óperuhlutverk þá eigi maður að láta nóturnar eiga sig í dágóðan tíma og einbeita 

sér að öðrum þáttum. 11 12 Eins og þeim að kynnast sögunni sem óperan er að segja og 

bakgrunni höfundar. Kanna hvert andrúmsloftið var í samfélaginu á þeim tíma er sagan var 

skrifuð, eða á þeim tíma sem sagan á að túlka. Hvert er stærra samhengi verksins? Það þarf 

að skoða sögupersónuna, hver er hún eða hver er hún ekki og hvað hefur hún að segja og af 

hverju?  

Þessu sjónamiði er ég hjartanlega sammála og það er Stanislavskíj einnig, sem er eimmitt 

ein af ástæðum þess að nálgun hans heillar mig. Stanislavskíj bendir aftur og aftur á þetta 

atriði: Grunnur, grunnur, grunnur! Maður byggir vinnuna á traustum rökrænum 

þekkingarlegum grunni. Kynnir sér líf höfunda og ástæður þeirra fyrir því að skapa verkið, 

bæði söguna og tónlistina. Kynnir sér líf persónunnar, finnur samsvörun í eigin lífi og notar 

ímyndunarafl til þess að setja sig í spor hennar. Leggja traustan og rökrænan farveg fyrir 

tilfinningar með líkamlegum gjörðum. Þá er maður á réttri leið. „Kerfið“ skapar ekki 

hæfileika né tryggir góðan leik. Það gefur leikaranum hinsvegar eitthvað haldbært til að 

vinna með og hjálpar til við að undirbúa og skilja vinnuna.13 

                                                
10 Konstantin Sergeevič Stanislavskij. An Actor Prepares. Endurprentuð útgáfa. (Methuen Drama. London: 
Methuen, 1986). bls. 252. 
11 José Rincón. “OPERA America’s Role Preparation Primer.” www.operaamerica.org, 10. Október, 
2013. https://www.operaamerica.org/applications/content/article.aspx?id=318. 
 
12 Regina Zona. How to Learn an Operatic Role From Scratch, myndband, sótt 16. Desember 2017 
á https://www.youtube.com/watch?v=nXzwDR0uFfE&ab_channel=ReginaZona. 
 
13 Stanislavskij, An Actor Prepares. bls. 49–52. 



 

 

Undirbúningsvinna leikarans kemur þannig á undan nótnalærdóminum. Hugsunin er sú að 

slík vinnubrögð auðveldi nótnalærdóminn og flutning tónlistarinnar. Því þá veit söngvarinn 

hvað hann er að segja, afhverju og við hvern. Verkefnið er þá ekki bara að læra nótur og 

syngja orð á tungumáli sem maður hefur ef til vill ekki fullkomlega á valdi sínu.  Út frá 

eigin reynslu get ég líka sagt að mér hefur alltaf fundist, þegar ég hef verið að læra, æfa og 

flytja verk eins og aríu úr óperu að því betur sem ég hef kynnt mér baksöguna og fylgt ferli 

sem líkist því sem hefur verið lýst hér að ofan, því betur hefur allt æfingaferlið og 

sérstaklega flutningurinn gengið. Ég finn því mikla samsvörun í eigin reynslu og því sem 

Stanislavskíj segir.  

Afhverju byrjar maður ekki bara á því að demba sér í að æfa nóturnar? Stanislavskíj segir 

að þetta sé eins og að byrja á vitlausum enda. Maður sé svo staðráðinn í að vekja mikla 

hughrifningu hjá sjálfum sér og áhorfendum, að vekja hjá þeim ljóslifandi myndir og á 

sama tíma sýna alla sína ytri og innri hæfileika. Hann segir að með þessu móti verði 

útkoman þvinguð, því ekkert sé á bak við þessa áætlun. Það sé enginn dýpri skilningur á 

hlutverkinu. Til að komast hjá þessum mistökum leggur Stanislavskíj til að þegar maður 

byrji að læra nýtt hlutverk eigi maður að sanka að sér öllu því efni sem við kemur 

hutverkinu. Næst skuli maður bæta við með ímyndunaraflinu þar til útkoman sé orðin svo 

lík lífinu sjálfu að það verði auðvelt að trúa á það sem maður er að gera. Í upphafi á ekki að 

hugsa um tilfinningar en þegar hinum innri skilyrðum hefur verið fullnægt þá koma 

tilfinningarnar upp á yfirborðið af sjálfu sér.14 

 

Saga verksins, Jevgeníj Onegín eftir Aleksandr Púshkín 
 

Undirbúningsvinnan fyrir hlutverk Lenskís ætti því að hefjast á upprunalegu sögunni sem 

Tsjajkovskíj samdi óperuna útfrá. Jevgeníj Onegín er frekar stutt skáldsaga í bundnu máli, 

aðeins rétt rúmlega 21.000 orð í heildina. Höfundur hennar er einn ástsælasti rithöfundur 

Rússlands Aleksandr Púshkín. Í umfjöllunarbók sinni um Jevgeníj Onegín eftir A.D.P. 

Briggs segir hann að verkið sé eitt af mest einkennandi og mikilvægustu kennileitum í 

heimsbókmenntunum. Það stendur stolt á tindi rússneskra bókmennta, og Briggs staðhæfir 

að áhrif verksins á marga af þekktustu rithöfundum Rússlands, Gogol, Dostoyevsky og 

Tolstoy, svo nokkrir séu nefndir, séu svo sannarlega mikil. Briggs segir að fyrir Rússa sé 

                                                
14 Stanislavskij, An Actor Prepares. bls. 53. 



 

 

bókin of góð til þess að læra hana ekki utan af.15 Einnig er vert að nefna formið sem 

Púshkín skrifar Jevgeníj Onegín í. Formið sjálft hefur hlotið nafnið Onegín Stanza, 

stundum nefnd Púshkín sónata. Hann notaði sónötuformð sem grunn en sneið það að eigin 

hentugleika og fann upp á nýju rímkerfi sem er svona: 

       ( A b A b ) + ( C C d d ) + ( E f f E ) + ( g g )16 
 

Til að átta sig almennilega á því hversu vel verkið er samið er nauðsynlegt að horfa til þess 

hversu lítið maður getur skilið það. Hér á ég við það, að án þess að skilja og lesa rússnesku 

þá mun maður aldrei geta notið Jevgeníj Onegín fullkomlega. Það er öllum ljóst sem 

einhverntíman hafa þýtt texta að það getur verið snúið. Sérstaklega þegar um ljóðlist er að 

ræða og milli jafn fjarskyldra tungumála og rússneska og enska eru. 17 

Þetta skiptir allt máli því það kemur manni í skilning um hversu mikilvægt verkið var og er 

fyrir rússnesku þjóðarsálina, ef svo má að orði komast. Og það undirstrikar mikilvægi þess 

að vera höfundi verksins trúr. Það útskýrir einnig áhyggjur Tsjajkovskíjs um að vera 

ásakaður um að gera þessu merka verki Púshkíns ekki nógu góð skil. Tsjajkovskíj var líka 

meðvitaður um að áhorfendur myndu þekkja söguna í heild sinni og því myndu snarpar 

senuskiptingar í óperunni ekki skilja áhorfandann eftir riglaðan. Þetta er í samræmi við 

sjöttu alhæfingu Atla Ingólfssonar: Frásögnin kemur að utan. Atli segir að sökum þess 

hvað sungin óperutexti skiljist illa þurfi áhorfandinn að púsla saman söguþræðinum bæði 

með inntaki frá ýmsum sýningarröddum og úr eigin þekkingu á stöðluðum hreyfingum og 

hljóðum sviðslista eða jafnvel að þekkja söguna sem sett er á svið.18 Það var raunin með 

Onegín þegar hún var frumflutt. 

Sagan 

Í grunninn er söguþráðurinn eftirfarandi: Jevgeníj Onegín fæddist 1795 (eða þar um bil). 

Eftir að hafa hlotið fremur yfirborðkennda menntun, skaut honum upp í samfélagi 

yfirstéttarinnar í St. Pétursborg og þar eyddi hann átta árum í iðjuleysi og svall. Við dauða 

frænda síns árið 1820 erfði hann þægilegt sveitasetur. Onegín fluttist á setrið en varð jafn 

leiður á sveitalífinu og hann hafði verið á lífinu í borginni. (Frá öllu þessu er sagt í kafla 

eitt). Hann kynnist og að því er virðist, vingast við ungan nágranna, Lenskí. Lenskí þessi er 

                                                
15 A. D. P Briggs. Alexander Pushkin, Eugene Onegin. Landmarks of World Literature. Cambridge ; (New 
York: Cambridge University Press, 1992). bls. 1. 
16 Briggs. Alexander Pushkin, Eugene Onegin. Landmarks of World Literature. bls. 8–9. 
17 Briggs. Alexander Pushkin, Eugene Onegin. Landmarks of World Literature. bls. 4–8. 
18 Atli Ingólfsson. „Sex Alhæfingar Um Óperuformið.“ bls. 200–201. 



 

 

ástfanginn af stúlku í sveitinni, Olgu Larinu (kafli tvö). Systir Olgu, Tatjana, verður 

ástfangin af Onegín. Tatjana skrifar Onegín langt, bréf þar sem hún í sakleysi og einfeldni 

býður honum sig. Onegín hefur ekki áhuga, hafnar henni og býr áfram í sveitinni líkt og 

einsetumaður. Nokkrum mánuðum síðar er Onegín boðið í nafndags-afmæli Tatjönu. Þegar 

hér er komið sögu eru Olga og Lenskí farin að skipuleggja brúðkaup sitt (kafli fjögur). 

Nafndagur Tatjönu hefst á því að hún fær martröð. Hana dreymir að björn elti hana, 

ófreskjur skelfi hana og Onegín bjargi henni. Martröðinni lýkur síðan á því að Onegín 

stingur Lenskí. Lenskí hafði talið Onegín trú um að nafndags-afmælið yrði lágstemd 

fjölskyldusamkoma. Þegar í ljós kemur að um kvöldið er haldinn glæsilegur dansleikur 

reiðist Onegín og hefnir sín á Lenskí með því að einoka Olgu, svo mjög að það er 

móðgandi. Lenskí á ekki annara kosta völ en að skora Onegín á hólm (kafli fimm). Í 

einvíginu er Lenskí skotinn til bana. Hálfu ári síðar hefur Olga gifst húsara 

(riddaraliðsmaður) og flutt burt (kafli sex). Onegín flytur burt. Tatjana fer í heimsókn á 

sveitasetur hans, skoðar bækur hans og áttar sig á hversu léttvægur persónuleiki hann er. 

Fjölskylda hennar flytur síðan til Moskvu (kafli sjö). U.þ.b. þremur árum síðar kemur 

Onegín til St. Pétursborgar þar sem hann hittir Tatjönu. Tatjana er þá gift prinsi og er 

áberandi persóna meðal fína fólksins í St. Pétursborg.  Hann skrifar henni bréf þar sem 

hann segist elska hana. Hún hafnar honum og segist ekki vilja svíkja eiginmann sinn (kafli 

átta). Sögunni lýkur vorið 1825.19 

Í gegnum söguna hæðist Púshkín stöðugt að Lenskí, alveg frá því hann er kynntur til leiks 

og þar til yfir lýkur og ekki að ástæðulausu, heldur hefur niðurlæging Lenskís tilgang. 

Púshkín vill draga úr sekt Onegíns. Ef fjallað er um fórnarlambið á háðslegan hátt, eins og 

það skipti ekki máli, þá virðist glæpur morðingjans léttvægari. Sögumaður (þ.e. Púshkín) 

kemur upp um þennan glæp sinn þegar hann segist elska söguhetjuna sína.20 Ef Lenskí 

hefði verið lýst sem hraustum, saklausum og gáfuðum ungum manni með bjarta framtíð 

fyrir sér, – sem gæti alveg verið þó maður myndi seint koma auga á það í gegnum spott 

Púshkíns – þá hefði Onegín birst sem meiri skúrkur.21 

                                                
19 Briggs. Alexander Pushkin, Eugene Onegin. Landmarks of World Literature. bls. 29. 
20 Aleksandr Sergeevich Pushkin, Eugene Onegin: A Novel in Verse. Charles Hepburn Johnston. (Penguin 
Classics. London: Penguin, 2003). bls. 175. XLIII). 
21 Briggs. Alexander Pushkin, Eugene Onegin. Landmarks of World Literature. bls. 86. 



 

 

 

Jevgeníj Onegín eftir Tsjajkovskíj  
 

Tsjajkovskíj sagði sjálfur að hugmyndina að því að semja óperu byggða á Jevgeníj Onegín 

hafi hann fengið 13. maí 1877 frá söngkonunni Elizavetu Lavrovskaya. Það er hinsvegar 

einnig mjög áhugavert að vita að nokkru fyrr eða 26. mars 1877, fékk Tsjajkovskíj sér 

alveg að óvörum, langt bréf frá ungri konu, Antoninu Miliukova. Í bréfinu játar hún honum 

ást sína. Antonia þessi hafði nokkrum árum fyrr kynnst Tsjajkovskíj lítilega í 

Konservatoríu Moskvu, þar sem hann var kennari og hafði borið leynda ást til tónskáldsins 

síðan þá. Tsjajkovskíj sem sjálfur var samkynhneigður, mundi ekkert eftir þessum fyrrum 

nemanda sínum.22 Eftir að hafa heyrt tillögu Lavrovskaya segist Tsjajkovskíj hafa lítið 

hugsað um annað en Jevgeníj Onegín, og sérstaklega um Tatjönu. Því það var bréf hennar 

til Onegíns sem vakti áhuga hans á því að semja óperu. Áður en hann hafði sett saman 

libretto eða heildaráætlun fyrir óperuna hóf hann að semja tónlistina fyrir þetta bréf. Hann 

segist hafa fundið ómótstæðilega tilfinningalega þörf til að skrifa þessa bréfasenu. Í 

ákafanum hafi hann ekki aðeins gleymt fröken Milyukova, heldur einnig týnt bréfinu 

hennar eða falið það svo vel að hann gat ekki fundið það. Hann mundi svo eftir því síðar 

þegar hann fékk eða fann annað bréf frá henni (heimildum ber ekki saman en líklega barst 

honum bréfið í lok apríl).23 Niðursokkinn í tónsmíðina segist hann hafa fundið svo mikla 

samúð með Tatjönu að hún hafi lifnað við í huga hans. Tsjajkovskíj elskaði Tatjönu og var 

fullur gremju í garð Onegíns, sem honum fannst kaldlyndur og hjartalaus oflátungur. Eftir 

að hann fann annað bréfið frá Antoniu upplifði Tsjajkovskíj skömm og reiði í sinn eigin 

garð. Í bréfinu kvartar hún sáran yfir því að hafa ekki fengið svar við fyrra bréfinu og hótar 

því að taka eigið líf fái hún ekki svar við þessu. Í huga tónskáldsins rann þetta allt saman 

við hugmyndina um Tatjönu, og honum fannst hann sjálfur hafa hagað sér mun verr en 

sjálfur Onegín. Hann var sjálfum sér virkilega reiður fyrir hjartalausa meðhöndlun á 

tilfinningum stúlku sem hafði orðið ástfangin af honum. Tsjajkovskíj sá sér þann leik 

vænstan að fara og hitta Antoniu. Á fyrsta fundi þeirra, 20. maí 1877, tjáði hann henni að 

hann gæti ekki endurgoldið tilfinningar hennar. En hún hefði vakið hjá honum kærleiksþel 

og honum þætti vænt um hana. Hún svaraði því að allur hlýhugur frá honum væri henni 

dýrmætur og hún gæti sætt sig við það. Tsjajkovskíj var greinilega mikið niðri fyrir, hann 
                                                
22 Alexander Poznansky, ed. Tchaikovsky through Others’ Eyes. Russian Music Studies. (Bloomington: 
Indiana University Press, 1999). bls. 127. 
23 Poznansky, ed. Tchaikovsky through Others’ Eyes. Russian Music Studies. bls. 127–128, 285. 



 

 

segist hafa verið með nokkurskonar óráði. Hugur hans var límdur við óperuna, hann 

óttaðist viðbrögð samstarfsmanna í Konservatoríunu ef þeir kæmust að sambandi þeirra og 

því sem Tsjajkovskíj var að hugsa sér að gera.24 Hann vildi einbeita sér að óperunni og 

ákvað að best væri að vera laus við þessi mál. 

 

„að hegða mér líkt og Onegín sló mig sem hjartalaust og einfaldlega ótækt með öllu fyrir 

minn hlut“25 

 

Hann fór á fund Antoniu 23. maí 1877, rétt rúmlega viku eftir að hann hóf að vinna að 

óperunni,26 og sagði að hann elskaði hana ekki og myndi sennilega aldrei elska hana en ef 

hún vildi þrátt fyrir það vera eiginkona hans, þá væri hann tilbúinn að giftast henni. 

Antonia gaf fullt samþykki fyrir þessu og þau trúlofuðu sig. Tsjajkovskíj hélt þá út í sveit 

og einbeitti sér að Jevgeníj Onegín í ró og næði.27 Þau giftu sig svo 6. júlí 1877.28 

Atburðarásin á milli Tsjajkovskíj og Antoniu er hröð og ævintýri líkust. Samlíkingin við 

sögu Púshkíns er greinileg. Það að bjóðast til að giftast Antoniu á þessum tímapunkti, 

þegar hann var í skapandi eldmóði með hugann bundinn við sögupersónur sem hann gat 

fundið svo skýra samsvörun við í eigin lífi, virðast manni hvorki vel ígrunduð né 

skynsamleg ákvörðun. Enda varð líf þeirra hjóna saman ekki nema aðeins örfáar vikur og 

það hafði slæm langvarandi áhrif á andlega heilsu Tsjajkovskíjs.2930 

 

Fagurfræðileg sjónarmið 

Eins og áður sagði hélt Tsjajkovskíj fyrir brúðkaupið út í sveit til heimilis Konstantins 

Shilovskys þar sem hann vann að óperunni og librettóinu með aðstoð Shilovskys.31 Textinn 

í librettóinu er nær allur beint frá Púshkín og flestar breytingar eru mjög smekklegar og 

trúar frumtextanu.32 Hinsvegar var Stanislavskíj ekki allskostar sammála öllum þeim 

sviðsfyrirmælum (e. stage directions) sem koma fram í librettóinu (dæmi:Lenskí kemur inn 

                                                
24 Poznansky, ed. Tchaikovsky through Others’ Eyes. Russian Music Studies. bls. 128. 
25 Poznansky, ed. Tchaikovsky through Others’ Eyes. Russian Music Studies. bls. 128. Mín þíðing á „to act 
like Onegin struck me as heartless and simply inadmissible on my part“. 
26 Poznansky, ed. Tchaikovsky through Others’ Eyes. Russian Music Studies. bls. 106. 
27 Poznansky, ed. Tchaikovsky through Others’ Eyes. Russian Music Studies. bls. 128–29. 
28 Poznansky, ed. Tchaikovsky through Others’ Eyes. Russian Music Studies. bls. 107. 
29 Poznansky, ed. Tchaikovsky through Others’ Eyes. Russian Music Studies. bls. 126. 
30 Dagsetningar í kaflanum eru samkvæmt júlíanska tímatalinu. 
31 Poznansky, ed. Tchaikovsky through Others’ Eyes. Russian Music Studies. bls. 122. 
32 Rumi︠ a︡nt︠ s︡ev og Stanislavsky, Stanislavskíj on Opera, bls. 78. 



 

 

frá hægri með pípuhatt33) og fór því ekki eftir þeim. Einnig eru nákvæmar lýsingar á 

glæsilegum leikmunum og sviðsmyndum sem nota skal í óperunni. Of mikið af slíkum 

fyrirmælum er oft talin hindrun fyrir sköpun og ímyndunarafl sviðslistamanna. Í bréfasenu 

Tatjönu eru mörg slík sviðsfyrirmæli eins og t.d. „Tatjana skal vera í hefðbundum hvítum 

náttkjól“, „hún stendur á fætur á letilegan hátt og fóstran sýnir henni alúð“, og „hún 

staldrar við í dágóða stund þungt hugsi“. Því er haldið fram að mikið að 

sviðsfyrirmælunum í librettóinu séu ekki frá Tsjajkovskíj komin heldur að einhverju leiti 

frá Shilovsky en mörg séu frá fyrstu uppsetningunni á verkinu.34 Því má leiða að því líkur 

að vilji maður vera tónskáldinu og sögunni trúr þá skuli maður hafa varann á við að fylgja 

slíkum fyrirmælum.  

Tsjajkovskíj gerði fagurfræðilegum sjónarmiðum sínum varðandi óperuna góð skil í bréfi 

til kollega síns, píanistans S.N. Taneijev rétt eftir að hann hafði lokið við Jevgeníj Onegín. 

Þar svarar Tsjajkovskíj gagnrýni Taneijev á óperuna og segir að hann hafi kannski rétt fyrir 

sér í því að það sé ekki hægt að setja óperuna á svið. Tsjajkovskíj segir að honum sjálfum 

sé sama um það hvort hún sé þess verð að setja hana á svið. Sú staðreynd að hann hafi enga 

hæfileika til leikgerðar (e. not a drop of theatricality) sé löngu komin fram, og hann velti 

sér ekki uppúr því lengur. Ef ekki er hægt að setja hana á svið þá verður hún ekki sett á 

svið! (Hér má ætla að Tsjajkovskíj hafi verið sár og í vörn, honum þótti jú mjög vænt um 

óperuna og hann var meðvitaður um að hann synti á móti straumnum í sínum 

fagurfræðilegu sjónarmiðum).Tsjajkovskíj heldur áfram og segir:  

Ég skrifaði þessa óperu vegna þess að einn dag var ég gripinn af ólýsanlegri 

hvöt til að tónsetja það í Onegín sem kallar á tónlistarlega tjáningu. Ég gerði 

það eins vel og ég gat. Ég vann með ólýsanlegum ákafa og ánægju, hugsaði 

lítið um hreyfingar, sviðsbrellur og slíkt. Og þegar öllu er á botnin hvolft, 

hvað eru svokallaðar sviðsbrellur? Ef þú finnur þær, t.d. í einhverju verki 

eins og Aïda, þá get ég fullvissað þig um að engin auður í heiminum gæti 

talið mig á að semja óperu um slíkt efni, því ég þarf fólk, ekki dúkkur; þó 

myndi ég glaður taka að mér að semja hvernig óperu sem er, hvort sem hún 

hefur öflugar og sláandi brellur eða ekki, ef hún snérist um manneskjur, eins 

                                                
33 Ímyndað dæmi frá mér. 
34 Rumi︠ a︡nt︠ s︡ev og Stanislavsky, Stanislavskíj on Opera, bls. 78–79. 



 

 

og mig, sem búa yfir tilfinningalegum upplifunum sem ég get fundið 

samsvörun í og skilið35 

Tónlistarleg og dramtísk uppbygging bréfasena Tatjönu, er hið fullkomna dæmi um 

prinsipp Tsjajkovskíjs sem tónskálds, sem voru sett fram í þessu bréfi til Taneyev. 

Skoðanir hans eru svo mikilvægar og gagnlegar hverjum þeim sem vinnur í leikhúsi að 

bréf hans til Taneyev, skrifað þremur vikum seinna en það sem er vitnað í hér að ofan, er 

þess virði að skoða. Í því segir Tsjajkovskíj að staðhæfingar Taneyev um að persónur 

Tatjönu og Olgu séu ekki skýrðir með gjörðum heldur með einræðum og samtölum séu 

ekki alveg sanngjarnar. Gjörðir þeirra séu vissulega einfaldar, ódramatískar 

(e.nonthearitical) og partur af hversdagslegu lífi, en hver persóna gerir það sem henni er 

mögulegt í aðstæðunum (yet each one acts to the extent of his capacities allow). Þetta á 

hljómgrunn hjá Stanislavskíj þegar hann talar um „Ef“. Leikarinn spyr sjálfan sig hvað 

hann myndi gera „ef“ hann væri í aðstæðum persónunnar. Stanislavskíj segir að „ef-ið“ 

örvi sköpunargleði undirmeðvitundarinnar og hjálpi til við að skapa ómeðvitaða 

sköpunargleði með meðvitaðri tækni. Hann vitnar líka í sjálfan Púshkín: „einlægni 

tilfinninga, tilfinningar sem virðast sannar í gefnum aðstæðum—er það sem við biðjum 

leikskáld um“36. Stanislavskíj bætir við að það sé nákvæmlega það sem viljum frá 

leikara.37 Ef Taneyev vilji standa fastur á því að, ópera sé gjörðir (e. opera is action) og að 

það sé ekki nóg af þeim í Onegín, þá sé Tsjajkovskíj tilbúinn að kalla hana ekki óperu 

heldur hvað sem honum líki: Senur, senulega framsetningu, ljóð, hvað sem er. Og hann sé 

einnig tilbúinn að taka öllum afleiðingum sinnar vel þekktu vanþekkingar á sviðinu og 

vanhæfni til að velja rétt viðfangsefni. Í augum Tsjajkovskíjs sé allt ósamræmi milli 

senanna (e. scenic incongruities) bætt upp með heillandi texta Púshkíns. Og hvað tónlistina 

varðar, þá segir hann að ef nokkurn tíman var samin tónlist með einlægri ástríðu, með ást á 

efninu og aðalpersónum þess, þá sé það tónlistin hans í Onegín.38 

                                                
35 Mín þýðing á: „I wrote this opera because one fine day I was seized by an indescribable urge to put to 
music what in Onegin call aloud for musical expression. I did it to the best of my ability. I worked with 
indescribable fervour and satisfatction, thinking little about movement, effects and such. And after all, what 
are so called effects? If  you find them , for example, in something like Aïda, I can assure you that no riches 
in the world could persuade me to write an opera on such a subject, for I need people, not dolls; yet I would 
gladly undertake to compose any opera, wether or not it contained powerful and startling effects, if it were 
made yp of human beings, like me, having emotional experiences which I too have had and understand.“ 
Rumi︠ a︡nt︠ s︡ev og Stanislavsky, Stanislavskíj on Opera, bls. 77.  
36 Stanislavskij, An Actor Prepares. bls. 50. „Sincerity of emotions, feelings that seem true in givin 
circumstances—that is what we ask of a dramatist“ 
37 Stanislavskij, An Actor Prepares. bls.  50. 
38 Rumi︠ a︡nt︠ s︡ev og Stanislavsky, Stanislavskíj on Opera, bls. 78. 



 

 

Einvígi Lenskís og Onegíns 

 

Meginatriðin varðandi einvígi Lenskís og Onegíns liggja ljós fyrir. Lenskí var átján ára, 

Onegín tuttugu og fimm. Það er snemma morguns í janúar 1821. Lenskí mætir á tilsettum 

tíma, sem má áætla að hafi verið kl. sjö að morgni. Onegín sefur hins vegar yfir sig og 

kemur ekki fyrr en tveimur tímum síðar. Ekki er gerð nein tilraun til að koma á sáttum. 

Ýmsar venjulegar reglur um einvígi eru brotnar. Onegín mætir t.d. ekki með neina 

almennilega einvígisvotta. Eigi að síður ákveða Onegín og Lenskí að berjast þegar í stað, 

eftir að hafa skipst á nokkrum orðum. Zaretskíj, einvígisvottur Lenskís, mælir út þrjátíu og 

tveggja skrefa færi. Þegar hann gefur merki ganga andstæðingarnir hvor gegn öðrum. 

Onegín gengur fjögur skref og miðar síðan á ofanverðan líkama Lenskís. Eftir það ganga 

þeir báðir fimm skref. Þá tekur Lenskí að miða á Onegín, en of seint. Onegín skýtur af 

fjórtán skrefa færi og Lenskí deyr samstundis.39 

(Ég prófaði að fara að ráðum A.D.P. BRIGGS, mældi út 32 skref og fékk félaga minn til að 

sviðsetja þessa atburðarás með mér. Fjórtán skref eru verulega stutt færi þegar um líf eða 

dauða er að tefla og enginn tími til umhugsunar í sjálfri hólmgöngunni). Það er augljóst 

hvor er hér sterkari aðilinn. Onegín er sjö árum eldri en hinn óreyndi andstæðingur hans. 

Við getum einnig gert ráð fyrir því að Onegín hafi töluverða reynslu af einvígjum sbr. 

fyrsti kafli XXXVII.40  

Til að gera illt verra lætur hann Lenskí bíða í tvo tíma. Ekki er erfitt að gera sér í hugarlund 

hvaða áhrif þessi bið hefur haft á hinn átján ára gamla Lenskí.  Þessi bið hlýtur að hafa 

verið afar erfið fyrir hann andlega. Þar við bætist að eftir að hafa staðið úti í tvo tíma á 

rússneskum janúarmorgni, hefur honum væntanlega verið orðið svo kalt að hann hefur 

varla verið almennilega fær um að halda á byssu, hvað þá að miða af nákvæmni. 

Þarna var vanur maður að ganga á hólm við óreyndan ungling. En þar fyrir utan voru 

kringumstæður þessa einvígis svo rangar, svo svívirðilega í hag hinum sterkari að einvígið 

hefði aldrei átt að fara fram. Vandamálið var að Lenskí átti erfitt, sóma síns vegna, að bera 

fram mótmæli sjálfur án þess að virðast huglaus. Ábyrgðin hlýtur að miklu leyti að falla á 

Zaretskíj. Í raun er það næstum því óskiljanlegt að hann skyldi ekki grípa inn í. E.t.v. var 

hann að fara að gera það - en hann fékk lítið færi á því. Onegín veit að hann er að brjóta 
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reglurnar, en hann sér mótmælin fyrir og hrekur þau fyrirfram. Zaretskíj bítur á vör sér, 

augljóslega fullur efasemda. (kafli sex XXVII).41 Það er hér sem hefði átt að bera fram 

mótmælin. En Onegín ætlar ekki að gefa neitt færi á mótmælum. Áður en Zaretskíj fær 

komið skipulagi á hugsanir sínar segir Onegín: “Eigum við þá að byrja?” - Og eina svarið 

sem andstæðingur hans getur gefið er “Já” Það er varla ofsagt að Onegín sé beinlínis að 

svindla með því að knýja fram einvígið við þessar aðstæður. 

Skoðum einvígið lið fyrir lið og íhugum hvað gerðist og hvað gæti hafa gerst: Banaskotið 

verðskuldar sérstaka athygli. Það er Onegín sem miðar fyrst, eftir einungis fjögur skref. 

Hann miðar beint á brjóst Lenskís. Hann miðar snemma, af löngu færi og ákveðið. Auðvelt 

er að sjá fyrir sér hve Lenskí hefur brugðið við að sjá þetta. Hann hlýtur skyndilega að hafa 

áttað sig á að Onegín var dauðans alvara, þótt hann væri ekki sá sem hafði verið móðgaður. 

Allt til þessarar stundar hefur virst ólíklegt að einvígið leiddi til dauða. Þar sem Lenskí 

ímyndar sér eignvígið fyrirfram, sér hann fyrir sér að andstæðingarnir ‘miði annaðhvort á 

lærið eða gagnaugað’ (kafli sex, XII).42 En hér er annað á ferðinni. Onegín ætlar að drepa. 

Gera má ráð fyrir að Lenskí sé að fara að dæmi hans. Hið mikilvæga hér er að Lenskí tekur 

ekki frumkvæðið, það er Onegín sem stjórnar öllu — eins og hann hefur gert í allri þessari 

atburðarás. (Hér vitnar A.D.P. BRIGGS til Nabokos’s nokkurs sem hann segir að sé 

ósanngjarn þegar hann segir að: ‘Lenskí hafi örugglega ætlað sér að drepa…’ (vol. 3, 

p.41)) Fyrir slíku eru engin sönnunargögn. Þegar allt er skoðað virðist miklu sennilegra að 

Lenskí hafi ekki gert neina áætlun um einvígið. Hann hafi treyst því að Onegín, sem hafði í 

hendi sér að ráða alvarleika málsins, myndi ekki ganga of langt. Raunar kann að vera að 

dauði Lenskís stafi af því að hann gekk ekki á réttan hátt, eins og reyndur einvígismaður, 

sem snýr ávallt hliðinni að andstæðingi sínum til að vera minna skotmark, sem erfiðara er 

að hitta.43 

Af hverju? 

Það er ekki hægt að fullyrða hvers vegna Onegín drap Lenskí. Hins vegar er rétt að benda á 

eina skýringu sem er bæði nægileg og augljós. Onegín þolir ekki að horfa upp á slíka 

hamingju ungs og gáfaðs manns. Lenskí er auðugur, glæsilegur og hraustur - en þó 

sérstaklega umbreyttur vegna ástar sinnar á Olgu. Oftast er líf hans fullt af sælu, sem að 

vísu snýst stundum upp í ótta - sem svo er feykt burtu af annari hamingjöldu. Onegín hefur 
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ávallt lifað fremur sem vitsmuna- en tilfinningavera. Hann hefur aldrei öðlast slíka 

hamingju - og hann er enn fjarri hamingjunni en nokkru sinni áður þegar hann hittir 

Lenskí. Þetta er ekki eini munurinn á þeim. Í Lenskí hittir hann hina beinu andstæðu sína. 

Púshkín dregur þetta saman í frægum samanburði: 

Þeir mættust, alda og steinn, 

 skáldskapur og talað orð, ís og eldur 

  voru aldrei jafn ólíkir. (kafli II, XIII).44 

 

Sýn Stanislavskíjs á einvígið 

 

Í uppsetningu sinni vék Stanislavskíj frá þeirri venju að leyfa áhorfendum að sjá 

persónurnar á sviðinu og leyfir tónlistinni að njóta sín. Prelódían að senunni segir okkur frá 

líðan Lenskís en einnig sorg Tsjajkovskíjs sem sér fyrir dauða hans. Stanislavskíj sagði þó 

við tenórinn sem lék Lenskí að hann skyldi lifa sig inn í hlutverkið allt frá fyrsta hljómi.45 

Stanislavskíj bendir á að tónlistin í aríu Lenskís sé mun áhrifameiri heldur en ljóðlist 

Lenskís og að Tsjajkovskíj hafi dregið fram mun öflugri undirliggjandi meiningu (e. sub-

text). Við Lenskí segir hann að hann verði að vinna á fínlegan hátt úr öllum þeim 

tilfinningaskala sem brýst um innra með honum og án þess að setja sig í stellingar. Hér 

varar Stanislavskíj við innihaldslausum ofleik, og minnist á að honum finnist margir 

tenórar láti sorglegan moll-blæ tónlistarinnar senda sig á braut sjálfsvorkunar og noti 

þjáningar sínar til að daðra við áhorfendur. Hann segir að framar öllu skuli tenórinn vera 

karlmannlegur, að það sé ekkert jafn fráhrindandi á sviði en niðulútur, sætur, kvennlegur 

tenór. Hann spyr hvort það sé eitthvað pláss fyrir sjálfsvorkun í brjósti hins fljótfæra og 

stolta skálds? Stanislavskíj hafði mörg orð um þetta því hann vildi innræta leikurunum 

óbeit á slíkri tilfinningasemi sem honum fannst of margir nota til að sýna sig í augum 

áhorfenda.46 Stanislavskíj hafði mikla óbeit á því sem hann kallar misnotkun á listinni og 

varar við því að leikarinn daðri við áhorfendur með því víkja frá verkinu, detti úr karakter 
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til þess að sýna sig.47 Stanislavskíj bað Lenskí og Zaretskíj sérstaklega um að passa upp á 

þetta og breyta ekki stuttum samskiptum þeirra á milli þegar þeir ræða að Onegín sé seinn í 

„fallegar aríur“.  

Lenskí eigi svo að einbeita sér að alvarlegum hugsunum sínum, og hugsa um þær  djúpt og 

yfirvegað. Leikarinn skuli hugsa um eitthvað alvarlegt, hann þurfi að minnast slíks ástands 

úr eigin lífi. Stanislavksi veltir fyrir sér hugsunum ljóðskálds. Lenskí sé jú að semja 

textann við aríuna sína. Kannski hafi hann verið að semja hann meðan prelódía senunnar 

hljómaði? Manneskja í slíku ástandi, segir Stanislavskíj, virðist vera að horfa á innri 

kvikmynd sem rúllar henni fyrir hugskotsjónum. Lenskí virðist horfa inn á við og verður 

ekki var við það sem gerist í kringum hann. Áhorfandinn muni skynja þetta og sjá fyrir sér 

slíka kvikmynd. Kannski ekki þá sömu og leikarinn en leikarinn verður að geta búið til 

þetta ferli sjálfskoðunar og hugleiðslu um fortíðina.  

Á sviði getur leikarinn aðeins hreyft sig að raunverulegum eða ímynduðum miðpunkti 

(e.focal point). Í aríu Lenskís eru tveir slíkir punktar: Fortíð Lenskís og Olga. Stanislavskíj 

varar við því að beina athygli sinni að áhorfendum. Þú getur hreyft þig í átt til hennar ef þú 

sérð hana ljóslifandi fyrir þér, en þú verður að sannfæra áhorfendur um það. Byrjaðu á 

gjörðunum sem koma fram í orðunum. Því öll arían er byggð á orðlegum gjörðum, segir 

Stanislavskíj. Úr hvaða atriðum er hún samansett, bæði tónlistarlegum og leiklistarlegum? 

1. Hvað býður mín–er óvíst, en allt mun fara vel; ég mun mæta örlögunum með 

hugrekki. 

2. Á morgun, verð ég dáinn (andstæður). 

3. En þú... Olga, munt þú minnast mín? (samræða við Olgu). 

4. Komdu ástin mín! (ákall). 

5. Niðurstaða, ó hvert er vor mitt horfið... (kveðja). 

 

Við brjótum hlutverkið upp í kringumstæður. Hver með sína sýn og ásetning. Til þess að 

sjá Olgu fyrir þér þarftu að hafa líflegt ímyndunarafl og sterka þrá. Þú getur ekki gert það 

ef þú ert máttlaus af sjálfsvorkun. Öll arían ætti að vera flutt af tjáningu, með sérstakri 
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tilfinningu fyrir hverju orði, hverju versi. Þú getur ekki velt fyrir þér örlögum þínum með 

visnum orðum og léttvægum tilfinningum.48 

Eftir aríuna kemur mætir Onegín loksins tveimur tímum of seint. Stanislavskíj lagði til að 

hann ætti að haga sér eins og hann líti á allt heila málið sem sirkus. Hæðnislegt viðhorf 

Onegíns og tónlistin sem fylgir myndar skýrar andstæður við alvarlega tónlist og 

sjónarhorn Lenskís. Hann endurtekur mikilvægi þess að Lenskí sé staðfastur og laus við 

hik. Það sé ekki í karakternum að vera hikandi andspænis óvini sínum. Þegar Zaretskjí 

réttir Lenskí skammbyssuna bað Stanislavskjí Lenskí að hugsa um hvernig hann tekur við 

henni og bendir á að alvarleika málsins, hann sé ekki einungis að taka við byssu heldur 

sjálfum dauðanum. Í sjálfu einvíginu lýsir Stanisalvskjí Lenskí sem mjög yfirveguðum og 

ákveðnum í hreyfingum. Hann hafi ekki tíma til að lyfta byssunni í augnhæð þegar hann 

sjálfur sé skotinn til bana.49 
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Lokaorð  

Nú þegar ég hef kynnt mér það efni sem þessi ritgerð byggir á er ég mun fróðari en áður 
um söguna og óperuna Jevgeníj Onegín og þýðingu verksins í augum í höfunda. Ég hef 
sankað að mér mikilli þekkingu sem mun hjálpa ímyndunarafli mínu að skapa líf á sviðinu. 
Leikstjórnartilmæli Stanislavskíjs eru að ég tel einstaklega gott veganesti, og einnig 
nákvæmar lýsingar og greining Briggs á einvígi Lenskís og Onegíns. Hugmyndir, skoðanir 
og tillögur þeirra eru þó ekki lögmál. En á ég að nota þessa leikstjórn sem leiðarvísi að 
hlutverkinu þó ég verði e.t.v. beðinn um að fara aðrar leiðir í mögulegum uppsetningum í 
framtíðinni? Svar mitt er, já!  Annars væri það eins og maður ætti aldrei að taka neitt með 
sér ef maður hefði t.d. leikið hlutverkið áður. Góð hugmynd eða tillaga sem fóðrar 
ímyndunarafl leikarans er fullgild hvaðan sem hún kemur. Undirbúningsvinnan að kynna 
sér höfunda, líf persónunnar o.s.frv. er nauðsynleg forvinna áður en vinnan hefst á sviði 
með samleikurum. Það sparar tíma og ætti að auka á gæði lokaniðurstöðunnar. Ég tel að 
slík vinnubrögð séu til fyrirmyndar og vil temja mér þau. Auðvitað á maður að hlusta á 
leikstjórann og vinna með honum og samleikurum að því að skoða líf persóna innan 
sögunnar en þær hugmyndir sem koma annarstaðar frá ættu ekki að skemma fyrir, nema 
þær séu á skjön við hugmyndir leikstjórans og meðleikara. Þá þarf að komast til botns í því 
hvaða sýn er réttari og sætta sig svo við niðurstöðuna, en ekki vera fastur fyrir og neita að 
aðlaga sig heildarmyndinni og geta þá mögulega skemmt fyrir.  

Eftir þennan undirbúning ætti næsta skref að vera að komast yfir réttar nótur, syngja og 
klára að læra hlutverkið. Þegar því er lokið þá er söngvarinn tilbúinn til að hefja vinnu með 
leikstjóra og samleikurum við uppsetningu á óperunni. 
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