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Ágrip 

 

Guðmundur Steinsson er eitt af afkastamestu leikskáldum Íslendinga. Hann var einn 

stofnenda leikhópsins Grímu og skrifaði fyrstu leikverk sín á svipuðu tímabili og þegar 

leikritin sem eru tengd við „Theatre of the absurd“, eða absúrdleikhúsið, voru fyrst sett 

upp hér á landi. Hér verða skoðuð þrjú af leikritum hans, Húsið, Lúkas og Þjóðhátíð og 

greind út frá hugmyndum Michael Y. Bennett um absúrdleikhúsið, að absúrdverkin hafi 

verið dæmisöguleg leikverk eða „parabolic drama“, og hvernig Guðmundur notar 

hlutverkið „Gesturinn“ í þessum verkum til að ná fram hugmyndum um sjálfsmynd 

Íslendinga. Guðmundur sýnir okkur raunsæjar íslenskar aðstæður sem verða óraunsæjar 

þegar leikskáldið skrúfar upp í ákveðnum einkennum Íslendinga, samskiptamunstrum og 

sjálfsmyndarblekkingum. Skoðaðar verða hugmyndir Martin Esslin um absúrdleikhúsið 

og út frá því farið í frekari skoðun á leikritum Guðmundar. 
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1. Inngangur 
 

Hver er sjálfsmynd þjóðar eða samfélags? Er hún tengd gildum þess og þeim tilgangi sem 

fólk telur að lífið hafi? Hvernig er hún byggð upp og hvernig vill fólk að aðrir sjái það? 

Skiptir máli hvernig heimili fólks er þegar einhver kemur í heimsókn og breytir það 

persónuleika sínum þegar það fær gesti? Hafa gestir mögulega meira vald yfir fólki og 

gjörðum þeirra en fólk heldur? Þetta eru spurningar sem segja má að hafi verið í huga 

Guðmundar Steinssonar er hann skrifaði leikverk sín en einnig margra leikskálda á sjötta 

og sjöunda áratug síðustu aldar, sem hafi svo smitast til Íslands og íslenskrar leikritunar 

frá meginlandi Evrópu. Oft eru þessi skáld tengd við absúrdisma, eða „leikhús 

fáránleikans“, en mögulega er hægt að endurskilgreina þetta hugtak sem dæmisöguleg 

leikverk eða „parabolic drama“, líkt og Michael Y. Bennett hefur endurskilgreint verkin. 

Til þess að skoða það þá er áhugavert að rýna vel í þær hugmyndir sem fylgja 

absúrdismanum, leikskáldum tengdum þeim og svo hvernig þær höfðu mögulega áhrif á 

íslensk leikskáld, sérstaklega Guðmund Steinsson. Til að skoða þetta þá ætla ég að rýna í 

hugmyndir Martin Esslin um absúrdleikhúsið, endurskilgreiningar Michael Y. Bennett á 

þeim hugmyndum, hugmyndir Harolds Pinter um eigin verk, en hann hefur verið tengdur 

við absúrdismann, og einnig greina þrjú leikrit eftir Guðmund Steinsson og hlutverk 

gestsins í þeim: Húsið, Lúkas og Þjóðhátíð. 

Guðmundur Steinsson er eitt af ástælustu leikskáldum okkar Íslendinga og hægt 

er að segja að hann sé einnig eitt það afkastamesta, enda skrifaði hann 19 leikrit.1 Hér 

verður fjallað um hvernig sé hægt að tengja verk hans við absúrdleikhúsið, eða „leikhús 

fáránleikans” eins og það er kallað á íslensku. Hvernig koma einkenni absúrdsins fram í 

verkum Guðmundar? Og hvernig notaði Guðmundur tungumálið til að greina sjálfsmynd 

Íslendinga? Öll þessi verk innihalda hlutverk sem hér verður kallað „Gesturinn”, sem er 

persóna sem kemur inn á íslenskt heimili og umbreytir því á einhvern hátt. Gesturinn er 

persóna sem lætur hið íslenska heimili þurfa að standa gegn óöryggi sínu, lætur 

heimilisfólkið þurfa að horfast í augu við þögn og sýnir okkur áhorfendum hversu lítil og 

brothætt sjálfsmynd okkar Íslendinga er í raun og veru. 

 

 

 
1 Guðmundur Steinsson, Guðmundur Steinsson – Leikrit I.  
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2. Martin Esslin og absúrdleikhúsið 
 

Áður en farið verður í hvernig hægt sé að tengja Pinter og Guðmund í gegnum 

endurskoðun á absúrdleikhúsinu þá er nauðsynlegt að skoða hvaðan hugtakið kemur, en 

það er tengt við verk eftir evrópska rithöfunda á sjötta og sjöunda áratug síðustu aldar. 

Hugmyndin um „The Theatre of the Absurd“  kom fyrst í ritgerð með því heiti sem var 

skrifuð af Martin Esslin og kom út árið 1960 og svo ítarlegri greining á því í bók sem 

Esslin skrifaði ári síðar.2 3 Hann tengir absúrdið við Albert Camus og existentialisma, en 

þessi túlkun Esslin er samkvæmt Michael Y. Bennett mjög líklega röng, en betur að því 

síðar.           

 Ein af meginstoðum Esslin í greiningu á absúrdleikhúsinu er heimspekingurinn 

Albert Camus. Esslin vitnar í Camus úr bókinni Sísýfosargoðsögnin: 

 

...in a universe that is suddenly deprived of illusions and of light, man feels a stranger... 

This divorce between man and his life, the actor and his setting, truly constitutes the 

feeling of Absurdity.4 

 

Svo til að skilgreina hvað „absurd“ er þá snýr Esslin sér að Eugene Ionesco og vitnar í 

þessi frægu orð hans:  

 

Absurd is that which is devoid of purpose.... Cut off from his religious, metaphysical, and 

transcendental roots, man is lost; all his actions become senseless, absurd, useless.5  

 

Í bæði ritgerð sinni „The Theatre of the Absurd“ (1960) og í bókinni The Theatre of the 

Absurd (1961) færir Esslin rök fyrir því að verk nokkurra leikskálda síns samtíma gætu 

verið flokkuð sem absúrdverk. Hann viðurkennir samt að þessi skáld myndu örugglega 

ekki vilja kenna sig við einhverja hreyfingu eða isma, hver og einn þeirra sé með sína 

eigin týpu af absúrdleika. Helstu leikskáldin sem hann dregur fram eru Arthur Adamov, 

 
2 Esslin, Martin. „Theatre of the absurd” 
3 Esslin, The Theatre of the Absurd. 
4 Ibid., kafli. 23 
5 Ibid., kafli. 23 
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Samuel Beckett, Eugéne Ionesco, Jean Genet og Harold Pinter.6 Hann segir að 

absúrdleikhúsið neiti að deila um eða færa rök fyrir absúrdleika hinnar mannlegu tilveru, 

það sýni okkur absúrdleikann.7 Hann fjallar um að þessi leikrit innihaldi mikið af 

merkingarlausum klisjum og endurtekningum á frösum og spyr svo hversu mikið af 

svoleiðis samskiptum við séum að notast við dags daglega? Að persónur verkanna skipti 

um persónuleika í gegnum verkið sem endurspegli sig í raunveruleikanum, því fólk sem 

við hittum á hverjum degi sé ekki alltaf samkvæmt sjálfu sér. Hann segir að áhorfendur 

standi andspænis afkáralegri útgáfu af raunveruleika sínum: heimi sem er án trúar, 

merkingar og frjáls vilja. Hann segir að í þessum verkum liggi aðal inntakið í gjörðum en 

ekki í tungumálinu, því sem sagt er. Í hinu hefðbundna drama þýðir hvert einasta orð það 

sem það stendur fyrir, aðstæður eru skilmerkilegar og skýrar og í lokin eru flest átök leyst. 

En í raun er lífið ekki þannig. Tungumálið sé í raun of einfalt til að túlka margbreytileika 

lífsins. Raunveruleikinn getur aðeins verið sýndur með því að leika gjörðir í öllum sínum 

margbreytileika. Hið mannlega ástand sé að maðurinn sé lítill, hjálparvana, óöruggur og 

ófær um að botna í heiminum með allt sitt vonleysi, dauða og absúrdleika. Leikhúsið þurfi 

að sýna manninum þann sára sannleika að öll mannleg viðleitni sé órökrétt og 

tilgangslaus, að samskipti á milli fólks séu í raun næstum ómöguleg og að heimurinn 

muni alltaf vera óleysanleg ráðgáta.8   

 Í hinu hefðbundna drama vita áhorfendur ekki hvort þeir muni sjá einhvern enda 

á sögunni eða aðstæðunum, né hvernig. Þeir sitji því í mikilli eftirvæntingu eftir því að 

komast að því hvað muni gerast næst. En í absúrdverkunum þá vita áhorfendur ekki hvað 

leikskáldið er að reyna að segja, allavegana alls ekki strax. Þess vegna eru þeir ekki í 

sömu eftirvæntingu og áður, þarna eru þeir spenntir að fá að vita hver næsti atburður muni 

vera til þess að reyna að skilja hvað sé að gerast. Esslin segir að absúrdleikhúsið sé því í 

raun meira krefjandi. Það getur verið virkilega fyndið, mjög yfirdrifið og of einfaldað, 

óheflað og glannalegt en mun alltaf láta áhorfandann standa andspænis ósviknu 

vitsmunalegu vandamáli, heimspekilegri þverstæðu, sem áhorfendur þurfi að reyna að 

leysa þrátt fyrir að þeir viti mögulega að það sé óleysanlegt.9 Þetta eru áhugaverðir 

punktar og hefur þessi greining verið í hávegum höfð í mörg ár. Það er ennþá talað um 

 
6 Esslin, The Theatre of the Absurd, kafli. 8. 
7 Ibid., 23 
8 Esslin, „Theatre of the absurd”. 
9 Ibid. 
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„The theatre of the absurd“, absúrdleikrit eða eins og það er oft kallað á íslensku „leikhús 

fáránleikans“.           

 Í bók sinni Absurd Drama fer Esslin enn ítarlegar í þessar hugmyndir en bókin 

kom út árið 1965, fimm árum seinna. Í innganginum á bókinni fjallar hann um hvernig 

þessi leikskáld væru einungis að reyna að tjá þeirra sýn á heiminn á eins góðan máta og 

þau gætu því þau finndu fyrir óhemjandi þörf, eða löngun, til þess. Hann segir að þessi 

verk séu með sundurlausa frásögn, sem séu ljóðrænar táknmyndir eða flókið munstur af 

ljóðrænum myndum (e. poetic images), að absúrdverkin séu á ljóðrænu formi. Ljóðlistin 

sé með það markmið að tjá einhverja meginhugmynd, andrúmsloft eða sérstakan hátt 

tilverunnar. Hún sé í grundvallaratriðum í jafnvægi. Hvers vegna ætli áherslan í leikritun 

hafi færst frá hefðbundum frásagnarformum í táknmyndir sem eru margslungnar og 

skortir skýringar og lausnir? Vegna þess að þessi leikskáld trúa ekki lengur á snyrtilegar 

úrlausnir í lífinu. Leikskáldin hafi verið að tjá þann skort á samheldni og merkingu sem 

þau sjá í lífinu. Þau trúa ekki á rökréttan heim. Skyndilega sér maðurinn sig standa 

andspænis alheimi sem er bæði ógurlegur og órökréttur – eða „absúrd“. Esslin segir að 

absúrdleikhúsinu sé mjög umhugað um gagnrýni á tungumálið og sé árás á steingerðar 

útgáfur af tungumáli sem sé gjörsneytt af merkingu. Eins og samtölin í veislum sem á 

einni stundu virðast vera fólk að skiptast á upplýsingum um veðrið, eða nýjar bækur, en 

er skyndilega opinberað sem skipting á merkingarlausum lágkúrulegum hversdagsleika. 

Fólkið sem er að tala um veðrið hefur í raun engan ásetning um að skiptast raunverulega 

á innihaldsríkum upplýsingum um umræðuefnið, þau séu í raun að nota tungumálið til að 

fylla í tómleikan á milli þeirra. Til að hylja þá staðreynd að þau séu ekki með neina löngun 

í að segja hvort öðru neitt.10 

 Esslin segir að Harold Pinter hafi á undarlega nákvæman hátt náð að endurskapa 

raunveruleg samtöl sem afhjúpa hvernig megnið af samtölum hversdagsins séu 

gjörsneydd af rökvísi og séu í raun bjánaleg. Að þessu leyti sé absúrdleikhúsið að ná 

hæstu stigum raunsæis. Því ef samtöl okkar eru í raun absúrd, merkingarlaus og 

þvættingur þá séu hin hefðbundu leikrit, sem eru ætluð sem raunsæisverk, með sín fáguðu 

og óaðfinnanlegu samtöl, í raun óraunsæ á meðan absúrdverkin nái að líkja eftir venjulegu 

talmáli. Á þann hátt séu absúrdverkin raunsæjustu leikritin því heimurinn í kringum okkur 

er í raun absúrd. Raunsæið í verkunum sé í raun sálfræðilegt, þau rannsaki 

 
10 „Absurd Drama – Martin Esslin – Introduction to „Absurd Drama“  
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undirmeðvitund frekar en að reyna að lýsa ytri birtingarmynd hinnar mannlegu tilveru. 

Þessi verk séu með þá stefnu að neyða áhorfendur úr sinni velþóknun og sjálfumgleði og 

láta þá standa andspænis þeim óþægilegu staðreyndum um hið mannlega ástand eins og 

leikskáldin sjá það.11 

 

3. Endurskilgreining Bennett 

Í bók sinni Reassessing the Theatre of the Absurd dregur Michael Y. Bennett ýmis af 

þessum orðum Esslin í efa og í raun endurmetur þau. Í raun er hann að mestu leyti að færa 

rök fyrir því að orðið „absúrd“ sé ekki rétt yfir þessi verk. Bennett segir að Esslin hafi 

mislesið tvo hluti: 

1. Að meginskilgreining Esslin á absúrdinu sé misskilningur á orðum Ionesco 

um absúrdið. 

2. Að Esslin hafi mislesið Albert Camus sem existentialista, eða 

tilvistarstefnumann.12 

 

Bennett segir að þessi verk sem Esslin tengir saman sem absúrdisma séu í raun ákveðin 

uppreisn gegn tilvistarstefnunni, eða existentialisma. Bennett vill meina að þessi verk séu 

í raun siðferðislegar dæmisögur (e. ethical parables) sem neyði áhorfendur til að gera 

lífið þýðingarmikið. Hann leggur til að breyta skilgreiningunni á þessum verkum í 

„parabolic drama“ eða „dæmisöguleg leikverk“. Bennett segir að það sé hægt að 

endurlesa Albert Camus sem uppreisnarsegg gegn tilvistarstefnunni því hans boðskapur 

hafi verið að fólk ætti að gefa lífinu tilgang, sjá til þess. Þess vegna sé skilningur okkar á 

absúrdleikhúsinu endurskilgreindur.13         

Bennett segir að tilvitnunin í Ionesco, sem Esslin vitnar í, hafi oft verið notuð af 

fræðifólki til að skilgreina absúrdismann og hvernig absúrdleikhúsið undirstrikar 

tilgangsleysi lífsins. Þessa tilvitnun tók Esslin úr ritgerð eftir Ionesco um smásögu eftir 

 
11 Ibid. 
12 Bennett, Reassessing the Theatre of the Absurd – Camus, Beckett, Ionesco, Genet, 

and Pinter,  2 
13 Ibid., 9 
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Franz Kafka. Hann var því ekki að tala um eigin verk, né verk eftir absúrdleikskáldin. 

Bennett segir einnig að Esslin hafi þýtt þessa tilvitnun á rangan hátt. Á frönsku byrjar 

tilvitnunin svona: „Est absurde ce qui n´a pas but...“14 Þetta orð „but“ þýðir Esslin sem 

„tilgang“, eða „purpose“, en samkvæmt Bennett er það röng þýðing. „But“ getur líka þýtt 

„markmið“, „takmark“ eða „endalok“. Ef hugmyndin er að maðurinn sé sviptur 

markmiðum sínum eða endalokum, ekki tilgangi, eins og til dæmis trú sinni, þá er tilvist 

hans svo fásnauð að hann setur trú sína á aðra staði. Til dæmis hinn efnislega heim. Heim 

sem inniheldur efnisleg þægindi. Þetta eru stef sem eru rík í verkum Guðmundar 

Steinssonar, en áður en haldið er þangað þá verða greiningar Bennett skoðaðar aðeins 

betur. 

 Ionesco er líka ekki sá eini sem hefur minnst á absúrdeinkenni í verkum Franz 

Kafka en Albert Camus gerði það í bókinni Sísýfosargoðsögnin. Camus sagði að í 

absúrdleika sínum þá kynnti Kafka til sögunnar von, í skrítinni mynd, í þessum alheimi 

sem er gjörsneyddur af framförum. Bennett segir að þetta sé líka í verkum sem Esslin 

tengir við absúrdismann. Bennett segir að með orðinu „absurd“ hafi Camus verið að tala 

um hina hneykslanlegu þversögn sem hið mannlega ástand er. Við ættum ekki að hundsa 

absúrdleikann við lífið heldur horfast í augu við hann og sjá til þess að lífið hafi merkingu. 

Hann segir að lífið væri í raun betra ef það væri án merkingar því þá gæti mannfólkið 

fundið sinn eigin tilgang. Í staðinn fyrir að tilgangi sé þröngvað upp á það. Svo fer Bennett 

að fjalla um hin helstu absúrdskáld og áhugavert er að skoða það sem hann segir um The 

Birthday Party eftir Harold Pinter, sem er eitt af verkunum sem Esslin fjallar um í bókinni 

The Theatre of the Absurd,15 en hann talar um að það sé ekki absúrd heldur dæmisögulegt 

leikverk sem sé góður vegvísir fyrir áhorfendur til að skapa merkingu í lífinu. 

 

4. „Parabolic drama“ eða dæmisögulegt leikverk 

 

Bennett kemur með þessa hugmynd um dæmisögulegt leikverk í bókinni. Hann segir að 

áhorfendur þurfi að reyna að átta sig á þversögnum verkanna til að gera lífið 

þýðingarmikið. Þörfin á túlkun áhorfenda endurómi heimspeki Camus; lífið innihaldi 

þversagnir og án falsguða sem troða upp á okkur merkingu lífsins þurfum við að virða 

 
14 Ibid., 9. 
15 Esslin, The Theatre of the Absurd, kafli. 234 
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fyrir okkur það ástand sem við erum í til að gera líf okkar merkingarfullt. Þessi verk séu 

um það hver við séum, hvað skilgreini okkur og hvernig við högum okkur. Á einhvern 

hátt séu þau ögrun og við þurfum að íhuga þversagnir okkar lífs og læra hvernig við eigum 

að haga okkur. Verkin séu að spyrja okkur hver sé boðskapurinn. Að þessi verk séu 

siðferðislegar dæmisögur (e. ethical parables), út frá því kemur hugmyndin um að verkin 

séu dæmisöguleg leikverk.16  

 Til að skilgreina enn betur hvað hann á við með þessu heiti, dæmisöguleg leikverk, 

útlistar hann nokkrar hugmyndir. Dæmisögulegt leikverk er skapað út frá myndlíkingu. 

Hann segir að maður þurfi bara að líta á nöfnin á ýmsum þessara verka til að sjá hvernig 

myndlíkingar leiða þessi verk: Beðið eftir Godot (Beckett), Nashyrningarnir (Ionesco), 

Herbergið (Pinter) og Endatafl (Beckett). Dæmisögulegt leikverk er einnig performatíft 

(e. performative) á þann hátt að það hefur ásetning til umbreytingar (e. agenda of 

transformation). Til dæmis þá erum við skilin eftir bíðandi og efins með Vladimir og 

Estragon (Beðið eftir Godot). Við spyrjum okkur hvort við gætum ráðið við árás 

nashyrninganna (Nashyrningarnir). Við finnum innilokunarkenndina í Herberginu og 

langar að komast að því hvernig hægt er að komast út úr svona aðstæðum sjálf. Það er 

einnig einhver ringulreið í gangi sem endar í vandamáli sem áhorfendur þurfa að túlka. 

Söguþráður verkanna sé hefðbundinn en breytist svo í ákveðna ringulreið. Verkin séu 

ekki þversagnakennd heldur velti fyrir sér þversögnum. Þau séu ekki að sýna heiminn 

sem absúrd heldur benda á að með því að velta fyrir sér þversögnum í leikritunum og í 

lífi okkar þá munum við, mannfólkið, vera betur undir það búin að vita hvernig við eigum 

að lifa og gera líf okkar merkingarfullt.17 

Bennett talar um að The Birthday Party sé dæmisögulegt leikverk sem spyrji 

spurningarinnar „Hver ert þú?“ . Bennett segir að með verkinu sé Pinter ekki að segja að 

við ættum að horfa á heiminn á tilvistarstefnulegan hátt. Hann segir að ef Pinter hefði 

verið að segja að við ættum að líta á þessar persónur í gegnum tilvistarstefnulegar og 

„Sartre-legar“ linsur þá hefði hann gefið þessum persónum sterkara sjálf (e. identity), sagt 

okkur frá fortíð þeirra og hvað þau muni gera seinna í lífinu. Hann hefði sagt okkur betur 

frá því hverjir þessir karakterar eru. En staðreyndir eru ekki stöðugar í þessu verki því 

 
16 Bennett, Reassessing the Theatre of the Absurd – Camus, Beckett, Ionesco, Genet, 

and Pinter,  221 
17 Ibid., 22 
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manneskjan og náttúran eru ekki stöðugar. Án alvitrar veru þá getur enginn skilgreint aðra 

manneskju fyrr en líf þeirra er búið, því við fáum ekki fullt samhengi og huglæg viðhorf 

(langanir, skoðanir og fl.). Við þurfum að yfirheyra okkur sjálf áður en aðrir gera það, við 

þurfum að spyrja okkur sjálf: hver er ég?. Pinter vill að við reynum að skilja hver við 

erum. Við megum ekki láta annað fólk, eða hluti, skilgreina okkur sem manneskjur.18 

Eins og Petey segir undir lok verksins: 

 

PETEY (niðurbrotinn): Ekki láta þá segja þér fyrir verkum, Stan!19 

 

5. Harold Pinter og The Birthday Party 
 

Áhugavert er að skoða The Birthday Party út frá hugmyndum Bennett og að verkið sé 

gott dæmi um hvernig absúrdið gæti hafa verið mistúlkað af Esslin. Einnig er áhugavert 

að skoða hvað Pinter sagði sjálfur um sín eigin verk, því eins og Esslin viðurkenndi þá 

voru þessi skáld ekki endilega sammála þessari greiningu hans. Pinter sagði sjálfur að 

ábyrgð hans sem leikskáld væri einungis gagnvart verkunum, ekki áhorfendum, leikurum 

eða gagnrýnendum. Að leikrit væru ekki ritgerðir og þurfi ekki niðurstöðu. Leikskáld eigi 

ekki að búa til samkvæmni (e. consistency) í persónum sínum með því að troða inn lausn 

eða afsökun fyrir gjörðum þeirra í lokaatriði verksins, einungis vegna þess að fólk hefur 

verið alið upp við að búast við rigningu eða sólskini. Líf okkar hefur ekki siðferðislegan 

boðskap og fólk hefur ekki alltaf skýringu fyrir gjörðum og hegðunum sínum. Pinter sagði 

að maður ætti að varast leikskáld sem láti eins og hjartað þeirra sé á réttum stað og setji 

fram áhyggjur sem þú sem áhorfandi eigir að taka inn. Svona skáld séu föst í klisju og 

treysti orðum fullkomlega. Hann sagðist bera mjög blendnar tilfinningar til orða. Þegar 

fólk forðast að tala, þegja og talar óskýrt þá rísi tungumál úr því. Það sé tungumál þar sem 

undir niðri sé verið að segja annað en það sem sagt er. Pinter sagði að persónur hans væru 

greinilegastar fyrir honum í þögninni, þegar þær geta ekki dulbúið sig með orðum. Hann 

talaði um tvær tegundir þagna. Önnur er þegar ekkert orð er sagt. En hin er þegar það er 

straumur af tungumáli undirliggjandi. Þegar sönn þögn skellur á þá stöndum við eftir með 

 
18 Ibid. 
19 Pinter, Afmælisveislan, 99. 
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bergmál og erum nær því að vera fullkomlega berskjölduð. Ein leið til að líta á tal sé að 

segja að það sé stöðug taktík til að hylja nekt okkar og berskjöldun, það sé ógnvekjandi 

að vera berskjaldaður en hið sanna samtal sé í þögninni. Það hræðir okkur að uppljóstra 

fátækleikanum innra með okkur. 20  

Í verkum Pinter er algengt að persónur tali mikið og innihaldslaust og hægt er að 

túlka það þannig að þær séu með því að hylja þögnina, í þögninni kemur berskjöldun 

persónunnar og persónan gerir hvað sem er til að passa að það gerist ekki. Persónurnar 

bera því ákveðinn skjöld sem heldur þögninni frá, sjálfsmyndin er byggð á tali og að geta 

talað mikið og hátt. Sá sem talar hæst vinnur. Þetta er t.d. greinilegt í persónunum 

Goldberg og McCann, í The Birthday Party og Foster og Briggs, í No Man´s Land. Þessar 

persónur verða „naktar” þegar þær hafa ekki stjórn á þögninni sem myndast þegar þær ná 

ekki að stjórna aðstæðum með tali. Til dæmis hér í The Birthday Party: 

 

MCCANN (stendur snöggt upp og fer fyrir aftan stól Goldbergs. Hvæsir) Ljúkum þessu 

af og förum. Klárum þetta og förum héðan. Komum þessu frá. Ljúkum þessu helvíti af. 

Komum þessu frá og förum! 

Dok. 

MCCANN  Á ég að fara upp? 

Dok. 

MCCANN Nat! 

Goldberg situr hnípinn. McCann smeygir sér upp að honum. 

MCCANN Simey! 

GOLDBERG (opnar augun og horfir einbeittur á McCann) Hvað – var – það – sem þú 

– kallaðir mig? 

MCCANN Hver? 

GOLDBERG (með morðsvip) Ekki nota þetta nafn! (Hann grípur um hálsinn á McCann.) 

ÞÚ NOTAR ALDREI ÞETTA NAFN! 21 

 

Nat er nafn sem móðir hans kallaði hann, það er því mjög persónulegt og mögulega 

eitthvað sem ekki margir vita. Allt í einu nær hann ekki að nota orð til að fela hversu 

 
20 Pinter, Harold, „Writing for theatre“.  
21 Pinter, „Afmælisveislan“, 87 
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nakinn hann er þegar þetta orð er sagt. Hann öskrar til þess að fylla í tómið og fylgir þessu 

eftir með því að endurtaka orð og tala í hringi: 

 

MCCANN (engist) Nat, Nat, Nat, NAT! Ég kallaði þig Nat. Ég var að spyrja þig, 

Nat. Svei mér þá. Þetta var bara spurning, ekkert annað, bara spurning, ha, 

skilurðu það ekki. 

GOLDBERG (hrindir honum frá sér) Hvaða spurning? 

MCCANN Á ég að fara upp? 

GOLDBERG (ofsafengið) Upp? Ég hélt þú ætlaðir ekki að fara þarna upp aftur. 

MCCANN Hvað meinarðu? Af hverju ekki? 

GOLDBERG Þú sagðir það áðan! 

MCCANN Ég sagði það aldrei! 

GOLDBERG Ekki það?22 

 

Þarna er hann að nálgast meiri þægindi, að fylla í þögnina með merkingarlausum orðum 

og nota tungumálið sem grímu. Innistæða textans er ekki í forgrunni hjá Pinter heldur 

hvernig tungumálið er notað til að fylla í þagnir og stjórna öðrum manneskjum. Oftar en 

ekki eru það gestirnir sem gera það, persónur sem koma á staði sem þeir eiga ekki heima 

á. Í The Birthday Party eru Goldberg og McCann gestir á gistiheimilinu. Við sjáum 

venjulegt líf áður en þeir koma. Við vitum ekkert um bakgrunn þeirra. Þeir koma inn í 

þessar aðstæður og láta aðrar persónur vera naktar í þögninni. Fólk eins og þeir eru menn 

sem nota tungumálið til að stjórna fólki og ná því á sitt band. Esslin talaði um að leikverk 

Harolds Pinter gætu verið flokkuð sem ljóðræn leikverk, eða „poetic theatre“. Að verk 

hans missi sinn raunsæisblæ, verði absúrd, með því að einblína á smávægilega og 

þýðingarlitla hluta samfélagsins og ýkja mikilvægi og þýðingu þeirra. Gera mun meira úr 

þeim. Hann segir að Pinter hafi verið frumlegasta leikskáld síns tíma í samblöndu sinni 

af framúrstefnulegum og hefðbundum þáttum leikritunar.23 Þetta eru allt stef í verkum 

Pinter sem einnig er hægt að sjá í mörgum verka Guðmundar Steinssonar. Til að skoða 

verk Guðmundar út frá þessum stefum er nauðsynlegt að skoða sviðslistaumhverfið á 

Íslandi á þeim tíma er hann skrifaði þessi verk. 

  

 
22 Ibid., 88 
23 Esslin, The Theatre of the Absurd, kafli. 263 
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6. Guðmundur Steinsson og íslensk leikritun eftir 1960 
 

Guðmundur Steinsson fæddist á Eyrarbakka 19. apríl 1925. Foreldrar hans voru Þórunn 

Guðmundsdóttir og Gísli Jónsson. Guðmundur var því fæddur með eftirnafnið Gíslason 

þangað til fyrsta skáldsaga hans, Maríumyndin, kom út árið 1958. Þá breytti hann 

eftirnafni sínu í Steinsson og var því orðin alnafni móðurafa síns. Hann útskrifaðist frá 

Menntaskólanum í Reykjavík árið 1946 og fór svo til Bandaríkjanna til að læra líffræði 

við Boston-háskóla. Hann hætti þar eftir eitt ár og fór og lærði bókmenntir við Sorbonne-

háskóla. Guðmundur skrifaði fyrst tvær skáldsögur, Síld (1954) og Maríumynd (1958), 

áður en hann sneri sér alfarið að leikritun. Hans frægasta verk er án efa Stundarfriður 

(1979) sem ferðaðist erlendis og vakti mikla lukku. Guðmundur er einnig einn af sex 

stofnendum leikhópsins Grímu.24        

 Árni Ibsen ritaði um tímabilið á Íslandi, þegar verk þeirra höfunda sem eru tengdir 

við absúrdismann voru skrifuð, í bókinni Íslensk bókmenntasaga V. Hann segir að laust 

eftir árið 1960 tók að kveða við nýjan tón í íslenskri leikritun. Jafnframt hljóp mikill 

vöxtur í þessa grein bókmenntanna, en um þær mundir má segja að atvinnuleikhús á 

faglegum grunni hafi byrjað að festa sig í sessi. Fleiri og nýstárlegri höfundar en nokkru 

sinni sneru sér að því að skrifa fyrir leikhús, leikformið var jafnvel leyst upp, hefðbundin 

flétta skipti minna máli að því er virtist og hefðbundin frásögn mátti víkja, 

persónusköpunin varð fjölbreytilegri og tónninn óneitanlega frumlegur, en 

siðferðisafstaða höfunda og boðskapur varð gjarnan að einum mikilverðasta þætti hvers 

leikrits. Allt hljómar þetta kunnuglega enda mjög líkt því sem var að gerast í Evrópu í 

leikritun og upp úr 1960 fóru þessi leikskáld að rata á svið íslenskra leikhússa. Beðið eftir 

Godot eftir Samuel Beckett var sýnt hjá Leikfélagi Reykjavíkur það ár, Þjóðleikhúsið 

sýndi Nashyrningana og Sköllóttu söngkonuna eftir Ionesco og Húsvörðinn eftir Pinter 

árið 1962. Leikhópurinn Gríma sýndi svo Vinnukonurnar eftir Genet árið 1963.25 

Guðmundur Steinsson var einn af stofnendum Grímu svo það er hægt að segja að þessi 

verk hafi líklega ekki farið framhjá honum. Hugsjón stofnenda Grímu var í upphafi að 

koma á viðhorfsbreytingu í íslensku leikhúsi og því hvernig Íslendingar hugsuðu íslenskt 

 
24 Jón Viðar Jónsson. „Endurtekning, endurskoðun, endurnýjun – Inngangur að leikritun 

Guðmundar Steinssonar“, 20 
25 Árni Ibsen. „Leikritun eftir 1918“, 230. 
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leikhús. Stofnendur vildu knýja fram breytingar og þeim gramdist hvernig aðalleikhúsin 

tvö, Þjóðleikhúsið og Leikfélag Reykjavíkur, völdu leikrit til sýninga. Þeim fannst þau 

láta gróðasjónarmið ráða för í leikritavali, ekki listrænan metnað sem stofnendur mátu 

ofar öllu.26 

Árni Ibsen talar um að danski heimspekingurinn Sören Kierkegaard sé sá fyrsti til 

að hafa notað hugtakið „absúrd“ í þeim skilningi sem nútímamenn leggja í það. Hann 

notaði það til að lýsa því sem hann taldi vera hið óskiljanlega og óréttlætanlega í kristinni 

trú. Hann segir að þetta orð, „absurd“, hafi frumstæðilega merkingu hjá bæði Camus og 

Esslin og vísi til þess sem er í ósamræmi. En að fólk hafi átt það til að einfalda kenningu 

Esslins gróflega, menn einblíndu á hversdagslega merkingu orðsins „absurd“, og töldu að 

einungis væri átt við það sem væri órökrétt og fáránlega fyndið. Þessi skilningur hafi 

hugsanlega leitt til þess hve afkáraskapur, órökvísi og fjarstæðukenndur húmor hafi orðið 

áberandi framan af í íslenskum sýningum á absúrdleikritum, og hversu lífseigt 

tegundarheitið „leikhús fáránleikans“ hafi reynst í málinu.27 Árni talar um að leikskáld 

sjöunda áratugarins smíði fremur afstæður og jafnvel leiki í stað þess að segja sögu, verk 

þeirra birti gjarnan mikla vantrú á tjáningarmátt tungumálsins og viðurkenningu á afstæði 

allra hluta, til að mynda tímans og sögulegrar framvindu, sambandi orsaka og afleiðinga, 

jafnvel persónuleikans. Leikpersónur skipta ósjaldan um hlutverk innbyrðis og eiga það 

auk þess til að vafra inn og út úr sálarlífi hverrar annarrar. Jafnframt sé siðferðiskrafan í 

verkum þessara leikskálda afar skýr og tónn þeirra ósjaldan háðskur, samfélagsgagnrýni 

leikritanna má heita fyrirferðamikil.28 En samkvæmt Bennett eru þetta ekki absúrdverk, 

heldur eru þetta dæmisöguleg leikverk, hvaða dæmisögur er þá Guðmundur Steinsson að 

segja okkur og hvaða innblástur fékk hann frá þessum skáldum? 

 

7. Leikrit Guðmundar Steinssonar 

 

Þegar Þjóðleikhúsið sýndi fyrst leikrit eftir Guðmund Steinsson, Forsetaefnið, á árinu 

1964, ritaði höfundurinn stutta hugleiðingu í leikskrá sem hefst á þessum orðum: 

 
26 Hlín Einarsdóttir, „Það eru leikhúsin sem ala upp públikum: Listræn stefna og 

verkefnaval leikhópsins Grímu 1961-1970,“ 20 
27 Árni Ibsen. „Leikritun eftir 1918“, 232 
28 Ibid., 234 
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Leikritun er talin til bókmennta. Ég kýs að ræða um hana sem eina grein vísinda. 

Vísindamaðurinn fæst við rannsóknir hinna ólíkustu fyrirbæra. Hann kryfur, skyggnist 

inní kjarna hlutanna, gerir samanburð, flokkar o.s.frv. Sama máli gegnir um 

leikritahöfundinn, en viðfangsefni hans liggur einmitt á sviði þjóðfélagsfræðinnar og 

mannfræðinnar í víðtækasta skilningi.29  

 

Honum fannst hlutverk sitt því liggja mikið í mannfræði og þjóðfélagsfræði, sem er 

áhugavert þegar maður les verkin hans því rannsókn hans á mannlegri hegðun kemur 

sterkt fram þegar maður hefur þetta í huga. Leikskrá Þjóðleikhússins við Brúðarmyndina 

1987 segir meðal annars að í heimi nútímans „færumst við stöðugt lengra frá okkur 

sjálfum“ og það sé „hlutverk leikskáldsins að reyna að brúa þetta bil – reyna að kveikja 

samræður milli þessara aðskildu þátta áður en það er um seinan“. Árni segir að fæst 

leikrita Guðmundar hafi hefðbundna framvindu enda segi þau ekki sögu í venjulegum 

skilningi. Þar eru hvorki aðstæður né persónur þróaðar með hefðbundnu ferli til einhverra 

lykta eða niðurstöðu, en gjarnan er brugðið upp safni af myndum – ýmist samstæðum eða 

sundurleitum – sem falla að endingu í eina heild. Hann (Guðmundur) hafi áhuga á að 

kanna hvernig missir paradísar lýsir sér í daglegri umgengni manna á meðal, að því er 

ætla mætti í því skyni að finna lausn á þeim vanda sem missirinn hefur valdið og stuðla 

þannig að því að paradís verði endurheimt. Trú hans á erindi leikhússins virðist þannig 

fölskvalaus. Í verkum tengdum absúrdismanum sé maðurinn firrtur guði sínum og trú og 

hafi því tapað lífstilganginum. Í leikritum Guðmundar sé firringin jafnvel dýpra 

hugarástand. Allt sé orðið manninum framandi og tæknin sem hann hefur skapað til þess 

að létta sér tilveruna hafi ekki gert annað en að firra hann sjálfum sér.30 

Ef þetta er tengt við hugmyndir Bennett, að absúrdverkin séu í raun dæmisögur, 

er þá  dæmisagan í verkum Guðmundar í raun að sýna okkur hversu hættuleg þessi firring 

er, þegar við leggjum svona stóran hluta trúar okkar á eina manneskju eða eina hugmynd? 

Á þann hátt eru verk hans ekki tilvistarstefnuleg á þá vegu að lífið sé tilgangslaust, heldur 

að fólk eigi ekki að treysta á að sjálfsmyndin sé byggð á guði þeirra. Maður eigi markvisst 

 
29 Ibid., 246. 
30 Ibid., 247 
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að fara gegn því og finna sinn eigin tilgang. Líkt og þegar Bennett fjallaði um Albert 

Camus. 

Þann 30. ágúst 1983 birtist viðtal við Guðmund í DV þar sem hann talaði um eigin 

nálgun á leikritun. Hann sagðist í verkum sínum leita að veruleikanum en tvímælalaust 

án bindinga og skilyrða. Hann talaði um að það sé ekkert skipulag á lífi okkar, þannig 

séð, en samt verði að vera skipulag á leikverki. Það verði að hafa einhvern ramma.31 

Guðmundur átti það svo til að leika sér með þennan ramma í verkum sínum, vera með 

skipulag án framvindu og sögu. Í viðtalinu talar hann einnig um að honum finnist eitt af 

því stórkostlegasta við að skrifa leikrit vera að maður hafi manneskjur til að tjá verkið. Í 

því sambandi væri hann mjög meðvitaður hvernig orðið, það sem maður segir, sé í 

rauninni lítill partur af heildarmynd manneskjunnar. Með því að búa til setningu og láta 

fólk tala vofir sú hætta yfir að lenda í síbylju. Þagnir á milli orða og setninga væru kannski 

jafnveigamiklar og það sem sagt er og kannski megi skilja merkingu setningar án orða. 

Orð séu aðeins partur af tjáningu okkar og leikritahöfundur verði að fara sparlega með 

orðin og hlaða setningar með krafti sem nái út í alla hluta líkamans.32 

 Í formála útgáfu Ormstungu á öllum leikverkum Guðmundar skrifar Jón Viðar 

Jónsson pistil um ritferil Guðmundar. Jón Viðar segir að í verkum absúrdskálda hafi 

mannskepnan gjarnar birst eins og stefnulaust rekald í óskiljanlegri tilveru, einangruð og 

sambandslaus við aðra menn, nútíð, fortíð, og framtíð, ofurseld annarlegum öflum sem 

hún hefur enga stjórn á. Þó að skáld þessi séu um margt ólík, og kysu víst fæst að vera 

bendluð við einhvern skóla eða stefnu, eiga þau flest sameiginlegt að setja myrka 

heimssýn sína fram með leikrænum og skoplegum tækjum, ýkjum, stílfærslu, frumlegum 

og gamalkunnum leikhúsbrellum sem gerðu bestu leiki þeirra einkar leiksviðsvæna. Eins 

og var minnst á hér áður þá var til dæmis Harold Pinter ekki gjarn á að bera sig saman 

við önnur skáld og Guðmundur var eins. Jón Viðar segir að það megi vera að Guðmundur 

hafi áttað sig á því að hér voru á ferð svo sterkir listrænir persónuleikar að þeir myndu 

beinlínis gleypa hann, gengi hann þeim á hönd, líkt og ekki var laust við að henti aðra 

unga leikritahöfunda en að Guðmundur hafi sagt að það sem höfðaði til hans í 

absúrdismanum mun hafa verið hinn satíríski þáttur. Þessi absúrdeinkenni sem Jón Viðar 

telur hér upp eru greinileg í leikritinu Húsið eftir Guðmund. Húsið er sjötta leikrit 

 
31 „Orð eru aðeins partur af tjáningu okkar,“ 30. ágúst 1983 
32 Ibid. 
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Guðmundar og Jón Viðar segir að með því hafi Guðmundur loks fundið eigin stíl, eigin 

aðferð, sem hann hafi haldið sig við en þróað áfram.     

 Jón Viðar segir að fyrstu verk Guðmundar hafi verið mun nær því að vera 

raunsæisleikrit og í raun fram á áttunda áratugin hafi verk hans verið líkari satíru- og 

dæmisöguleikjum, sem er svipuð hugmynd og Bennett dregur fram með dæmisögulegum 

leikverkum. Hægt er að túlka þess orð Jóns Viðars að hann sé að segja að Guðmundur 

hafi bæði verið dæmisöguskáld og absúrdskáld en samkvæmt Bennett er í raun ekki hægt 

að vera bæði.  Jón segir svo að á áttunda áratugnum sé vart hægt að tala um nokkurn 

söguþráð í verkum Guðmundar yfirleitt. Atburðirnir myndi sjaldnast nokkra samhangandi 

röklega keðju með upphafi, miðju og endi, sbr. skáldskaparfræði Aristótelesar. Þessi 

breyting hjá Guðmundi á sér stað þegar hann skrifar Húsið. Jón Viðar segir að verkin eftir 

fyrstu verk Guðmundar hafi ekki verið dæmisöguleikir. En ef dregnar eru saman 

hugmyndir Bennett um dæmisöguleg leikverk, í staðinn fyrir að tala um að 

absúrdeinkenni verka séu absúrd, þá er hægt að færa rök fyrir því að seinni verk 

Guðmundar, til dæmis Húsið, Lúkas og Þjóðhátíð, sé hægt að flokka sem dæmisöguleiki, 

eins og Jón Viðar orðar það. Dæmisöguleikrit sem sýna, með hlutverki gestsins, hvað 

gerist þegar sjálfsmynd fólks er reist á veikum grunni sem einkennist af mikilli trú á hið 

yfirborðskennda.33 

 

8. Húsið 

 

Húsið segir frá hjónum, Páli og Ingu, sem flytja inn í nýtt hús með þremur sonum sínum, 

Bjarna, Eiríki og Jóhanni, og aldraðri móður húsföðursins, Katrínu. Í fyrstu senu verksins 

fáum við að sjá venjulegt heimilislíf fjölskyldunnar, í gamla húsinu. Þau sitja öll í 

stofunni, nema Bjarni sem er elsti sonurinn, og orðaskipti þeirra eru stuttar setningar með 

litlu innihaldi en þessar samræður ganga aðallega út á að kenna ungu strákunum gildi 

fjölskyldunnar og koma þeim í háttinn. Þeir vilja það auðvitað ekki, vilja vaka lengur yfir 

sjónvarpinu en fá það ekki því börn eiga að hlýða foreldrum sínum og vera þæg og dugleg: 

 

 
33 Jón Viðar Jónsson. „Endurtekning, endurskoðun, endurnýjun – Inngangur að leikritun 

Guðmundar Steinssonar.“, 23 
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PÁLL: Viltu ekki koma þér áfram? 

EIRÍKUR: Koma mér áfram? 

PÁLL: Verða eitthvað. 

INGA: Taktu vel eftir því sem faðir þinn segir. 

PÁLL: Allir duglegir drengir læra. 

JÓHANN: Verður maður þá ríkur? 

PÁLL: Ég veit það nú ekki. En þá er auðveldara að fá góða vinnu og eignast fallegt 

heimili. 

JÓHANN: Eins og við eigum. 

PÁLL: Eins og við eigum. 

JÓHANN: Og stórt hús eins og við fáum bráðum? 

PÁLL: Ef vel gengur. 

JÓHANN: Þá ætla ég að verða duglegur að læra. 

PÁLL: Það vona ég þú verðir. 

INGA: Þú mátt samt aldrei gleyma einu, drengur minn. 

JÓHANN: Hvað er það? 

INGA: Meðbræðrum þínum. 

JÓHANN: Meðbræðrum mínum? 

INGA: Allir menn eru bræður. – Við megum ekki hugsa eingöngu um okkur sjálf. Við 

verðum líka að hugsa um aðra. Það er til margt fólk í heiminum sem á bágt, jafnvel 

sveltur. 

JÓHANN: Sveltur? 

INGA: Veistu ekki hvað það er? 

JÓHANN: Nei. 

INGA: Sem hefur ekki nóg að borða.34 

 

Hér er gott dæmi um samtalsstíl verksins, sem er einnig álíkur í næstu verkum 

Guðmundar. Hér eru stutt og hversdagsleg orðaskipti og flatneskjulegur tjáningarmáti, 

svo flatneskjulegur að hann verður í raun skoplegur. Hér sjáum við skýr hlutverk persóna 

inná heimilinu og það er greinilega vani hjá þeim að foreldrarnir séu að predika á þennan 

hátt yfir börnunum. Þau lofa strákunum góðri lausn seinna á ævinni ef þeir eru duglegir 

og þessi orðaskipti eru í raun innantóm því á bakvið þau er ekki raunveruleg meining 

 
34 Guðmundur Steinsson. Guðmundur Steinsson Leikrit II, 11. 
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heldur ákveðið handrit sem þau hafa vanið sig á. Þessi loforð þeirra um lausn eru einnig 

öfugt við það hvernig framvinda verksins er. Þau lofa framvindu í lífi strákanna með 

farsælum endalokum en leikritið sjálft er í raun ekki með lausn fyrir þessar persónur og 

ekki farsæla og hefðbundna framvindu. Einnig segir móðir þeirra að það sé mikilvægt að 

elska meðbræður sína, sem við komumst að síðar að eru bara innantóm orð hjá henni. 

Eftir að drengirnir eru farnir í háttinn kemur svo eldri bróðir þeirra, Bjarni, heim. Hann 

er í mikilli uppreisn gegn neysluhyggju þeirra og hæðist að þeim. En hann er í góðu 

sambandi við ömmu sína og sá eini sem sinnir henni þegar hún er svo flutt á elliheimili. 

Þau vita ekkert hvernig þau eiga að hafa samskipti við Bjarna og virðast örlítið hrædd við 

hann. Hann fer gegn predikunum og handriti lífs þeirra og neyðir þau til að horfast í augu 

við alvöru vandamál heimsins, sem þau eru alls ekki tilbúin til að gera. Bjarni er einnig 

mjög góður í orðaskiptum og flakkar á milli þess að vera í stuttum orðaskiptum og lengri 

orðræður. Hann kann á foreldra sína, kann að nýta tungumálið til að gera þau smeyk. Við 

sjáum strax í byrjun verks dæmi um það hversu mikið sjálfsmynd þeirra hjóna er byggð 

upp af hugmyndum um eignarhald og velgengni og þeirri hugmynd að þau séu gott fólk 

einungis vegna þess að þau tala um bróðurkærleik. Þau fara eftir þeim reglum 

samfélagsins sem lofa góðu lífi.       

 Í næsta atriði eru þau flutt í nýja húsið. Það eru komin jól. Fjölskyldan er öll saman 

í nýja húsinu og við sjáum enn betur hversu föst þau eru í reglum og hefðum, ekkert má 

útaf bera, biblían er í hávegum höfð og þau tala í hringi. Eins og þegar Páll er nýbúinn að 

predika yfir Bjarna um gildi kristindómsins: 

 

 PÁLL: Af hverju stendurðu upp? 

 BJARNI: Mér er flökurt 

 PÁLL: Hvað áttu við? 

 BJARNI: Ekki annað en þetta. Að mér er flökurt. 

 INGA: Ég skil þig ekki. 

 PÁLL: Sestu. 

 BJARNI: Ég gæti kastað upp. 

 INGA: Og ég sem vandaði mig með matinn. 

 PÁLL: Ætlarðu ekki að setjast. 

 BJARNI: Ég gæti kastað upp. 
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 PÁLL: Það eru jól.35 

  

Allt sem er ekki gert í þágu þessa „handrits” sem þau lifa eftir taka þau sem persónulegri 

árás á sjálfsmynd þeirra. Bjarna verður flökurt, sem þau túlka sem uppsteyt, því þau skilja 

hann ekki eða hans gildi. Hann tekur ekki þátt í að sjálfsmynd þeirra sé uppbyggð á 

þennan hátt og tekur einnig ekki þátt í þessu tungumáli þeirra. En um leið og hann segir 

þeim frá raunverulegu vandamáli, honum er flökurt, þá eru þau svo föst í sínum gildum 

að þau geta ekki séð að sonur þeirra er í alvörunni kvalinn. Seinna um kvöldið, þegar 

börnin eru farin að sofa, eru hjónin ein eftir í stofunni. Allt í einu birtis maður í stofunni. 

Hann segir ekki til nafns en í handritinu er hann nefndur „Gestur” Hjónin furða sig á 

komu hans og botna ekkert í hver hann er. Hann óskar þeim gleðilegra jóla og spyr hvort 

þau þekki hann ekki. Þau segjast ekki þekkja hann og smátt og smátt verður meira fát á 

Páli og hann fer að tala meira og meira í lengri setningum og orðræðum. Gesturinn neyðir 

þau til að staldra við í óvissu, þau hafa ekki stjórn á aðstæðum og því tekur tungumálið 

við. Páll predikar yfir manninum að maður fari ekki í óleyfi í ókunnug hús, þeir eigi ekkert 

sameiginlegt og svo býður hann honum pening. Gesturinn segir svo að þeir séu bræður 

og spyr hvort allir menn sé ekki bræður. Ekkert sem Páll eða Inga segja hefur áhrif á 

manninn. Eftir að hafa gegnt manninum og sest niður með honum þá fer maðurinn. 

Gesturinn neyðir þau til að vera í þögninni og berskjölduð en þau geta ekki horfst í augu 

við það og þá tekur tungumálið yfir. Þegar ókunnug manneskja kemur á stað sem er þeirra 

eign þá er manneskjan að setja sprungur í sjálfsmynd þeirra.  

 Í næsta atriði eru hjónin að halda veislu og gestir í heimsókn. Það er léttur blær 

yfir öllu en í raun talar enginn um neitt sem máli skiptir. Samtölin byggja meist á 

kurteisisfrösum og mikilli aðdáun á nýja húsinu. Þau hrósa eignum og munum hvors 

annars og Páll imprar á því að honum finnist svo frábært að hann eigi þetta hús. Svo 

seinna meir þegar fólkið er orðið aðeins drukknara þá breytast lögmálin og fólkið fer að 

daðra við hvort annað og láta undan löngunum sem kristilegt fólk myndi alla jafna ekki 

gera. Þegar fólkið er farið eru Páll og Inga ein eftir og þau eru ánægð með veisluna og 

hversu ánægt fólkið var með veraldlegar eigur þeirra. En svo kemur aftur gestur, ekki sá 

sami og áður því núna er nafn hans í handritinu „Maðurinn”. Aftur kemur gestur í húsið 

 
35 Ibid., 31 



 

 21 

 

 

sem neyðir þau til að horfast í augu við sjálfsmynd sína og þögnina sem myndast. 

Maðurinn skoðar húsið og svo myndast óþægileg þögn: 

 

 MAÐURINN: Eiginlega ágætt. (Þögn). Mér liggur við að segja glæsilegt. 

 PÁLL: Hvaða máli skiptir það? 

MAÐURINN: Skiptir engu máli? (Stutt þögn.). Engu máli? (Stutt þögn. Hlær). Engu? 

PÁLL: Þú hlærð. (Maðurinn heldur áfram að hlæja). Af hverju ertu að hlæja? (Maðurinn 

hlær enn). Ég kann ekki við þennan hlátur. 

INGA: Er hann að hlæja að húsinu? 

MAÐURINN (hættir að hlæja): Öðru nær. Öðru nær. (Heldur áfram að skoða sig um). 

PÁLL: Hver ertu? (Þögn). Ég hef rétt á að vita hver þú ert. 

MAÐURINN: Því neitar enginn. 

PÁLL: Hver ertu þá? (Þögn). Svaraðu. (Þögn). Þú gerir okkur ónæði. (Þögn). Heyrirðu 

það? (Þögn). Það er komið langt fram yfir háttatíma. Þú gætir hafa vakið okkur. Það er 

aðeins af tilviljun að við erum enn á fótum.36 

 

Þau biðja manninn um að fara en hann gerir það ekki og skoðar húsið gaumgæfilega. 

Orðræða Páls verður aftur lengri og hann reynir að tala manninn til með því að sanna fyrir 

manninum að hann eigi húsið. Hann tönglast á því aftur og aftur að hann sé eigandi þess. 

Hann segist vera heiðarlegur og góður borgari og hafi unnið fyrir þessu húsi. Þegar 

maðurinn svarar honum ekki þá er Páll staddur í þögninni og þarf að halda sjálfsmyndinni 

uppi með tali. Sjálfsmyndin er greinilega byggð upp af veraldlegum hlutum og að sá sem 

tali hæst og mest geti náð yfirhöndinni. En það gengur ekki vegna þess að gesturinn, í 

báðum tilvikum, tekur ekki þátt í samfélaginu á sama hátt og þau hjónin. Tekur ekki þátt 

í sama leik og þau og er ekki að gangast við sömu reglum í tungumálinu.    

 Í fjórða og síðasta atriði verksins eru hjónin heima. Katrín, móðir Páls, er látin og 

hann er að íhuga að stofna sjóð til minningar um hana. Hann sinnti móður sinni lítið en 

núna þegar hún er látin þá vill hann sýna umheiminum að honum hafi þótt vænt um hana. 

Þau heyra einhvern umgang frammi á gangi og hitta ungan pilt, að nafni Ólafur, sem er 

kominn inn í húsið þeirra. Svo hrannast inn fullt af ungu fólki. Páll fer í sömu stellingar 

og áður, reynir að tala unga fólkið til og segist eiga húsið. En þögnin tekur yfir hann og 

 
36 Ibid., 50. 



 

 22 

 

 

unga fólkið tekur yfir húsið. Bjarni kemur í heimsókn og á í orðaskiptum við móður sína 

og í fyrsta skipti neyðist hún til að fylla upp í þögnina sem myndast: 

 

 BJARNI: Mamma. 

 INGA: Þú gegnir ekki. 

 BJARNI: Mamma. 

 INGA: Þú hlustar ekki einu sinni á mig. 

 BJARNI: Mamma. 

 INGA: Þarftu alltaf að endurtaka þetta sama orð? 

 BJARNI: Ertu ekki móðir mín? 

 INGA: Ég skil þig ekki. 

 BJARNI: Þú ert móðir mín.  

 INGA: Hvers vegna ertu að tala um það. 

 BJARNI: Þú þekkir mig ekki. 

 INGA: Þekki ég þig ekki? 

 BJARNI: Þekkirðu mig? 

INGA: Þú ert barnið mitt. Ég hef alið þig upp. Hvers vegna skyldi ég ekki þekkja þig? Ég 

hef veitt þér allt sem hægt er að veita einu barni. (Þögn). Hef ég ekki gert það? (Þögn). 

Bjarni. Hef ég ekki veitt þér allt? (Þögn). Svaraðu. (Þögn). Finnst þér óeðlilegt þó mig 

langi til að þú gegnir? Þó mig langi til að þú sért öðruvísi en þetta fólk?37 

 

Sjálfsmynd Ingu er of sterkt máluð upp eftir einhverri ákveðinni hugmynd. Hún á erfitt 

með að horfast í augu við hlutverk sitt sem móðir án þess að það sé tengt þeirri sjálfsmynd 

að vera bundin neysluhyggjunni og hugmyndum um hvernig fólk eins og hún á að vera. 

Svo þegar unga fólkið hefur alveg tekið yfir húsið þá hverfur húsið. Gufar upp. Að lokum 

standa hjónin ein á auðu sviðinu. Jóhann og Eiríkur koma inn en þau þekkja þá ekki 

lengur, sjá ekki að þetta séu synir þeirra. Að lokum muna þau ekki eftir húsinu og vita 

ekki hver þau sjálf eru. Eru stödd í tómi. Sjálfsmynd þeirra var byggð á þessu húsi, húsið 

var þau. Í þessum heimi, sem leikritið gerist í, er þetta bókstaflega svoleiðis. Svo þegar 

húsið hverfur þá hverfa þau sjálf, sjálfið þeirra var of mikið bundið þessu húsið og þeim 

eignum sem þau áttu.  

 
37 Ibid., 69 
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 Verkið hefur ekki sögu eða atburðarás en hægt er að segja að hinar endurteknu 

gestakomur myndi einhvers konar leiðsögustef. Viðbrögð persónanna við þessum 

gestakomum eru í rauninni ekki raunsæ, þar sem þau reyna að tala gestina til og þegar 

það virkar ekki þá í raun gefast þau upp. Reglurnar eru þannig að fólk á að hlusta á rök í 

samræðum, fara eftir reglum tungumáls þeirra. Sjálfsmynd íslenskrar fjölskyldu er hér 

dregin upp í gegnum tungumálið og aðstæður sem neyða þau til þess að dvelja í þögninni 

í einhvern tíma. Þögn sem inniheldur meira tungumál heldur en það sem sagt er. Þögn 

sem kemur fram þegar sjálfsmynd brotnar eða þögn sem opnar glugga inn í hið 

raunverulega sjálf. 

Ef Húsið er skoðað út frá hugmyndum Bennett þá er hægt að sjá merki um hið 

dæmisögulega leikverk. Söguþráður verksins byrjar á frekar hefðbundinn hátt en fer svo 

út í ringulreið. Nafn verksins er líka hægt að túlka sem myndlíkingu en verkið fjallar í 

raun ekki um húsið sjálft, húsið er myndlíking fyrir brothætta sjálfsmynd fjölskyldunnar. 

Sjálfsmynd sem er byggð á sandi, einhverju sem hægt er að eyða auðveldlega. Áhorfendur 

eru skildir eftir með Páli og Ingu sem hafa misst allar minningar, þau eru fólk sem gátu 

ekki hugsað um náungann. Einungis sína brothættu sjálfsmynd. 

 

9. Guðmundur um eigin verk 

 

Þetta eru einnig stef í fleiri verkum Guðmundar. Gesturinn sem kemur inn á 

íslenskt heimili og sýnir rétta andlit heimilsfólksins með þessari tegund af þögn. Verkin 

Þjóðhátíð og Lúkas innihalda þessi stef og sýna einnig vel fram á kraft tungumálsins. Í 

viðtalinu við DV árið 1983 talaði Guðmundur um hvernig leikritum hans hefur verið 

tekið. Hann sagði að sumum finndist hann sýna samtímann í spéspegli en hann væri ekki 

sammála því. Hann reyndi að forðast fyndni í venjulegum skilningi. Á sviðinu finndist 

mönnum kannski vera komin einhver absúrd lýsing á tilveru okkar. Það væri ekki vegna 

þess að hann væri að reyna að sýna líf okkar í fáránlegu ljósi, heldur af því að við gerðum 

það svona. Þegar þessi furðulega tilvera okkar væri skoðuð þá yrði hún hjákátleg, 

fáránleg.38 Þetta er einnig mjög líkt því sem Pinter sagði um eigin verk, hann væri ekki 

endilega sammála því að verkin hans væru absúrd heldur væru þau í raun pólitísk á sinn 

 
38 „Orð eru aðeins partur af tjáningu okkar.“ 30. Ágúst 1983 
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hátt, án þess að predika það. Verkin væru fyrst og fremst sprottin upp af persónum sem 

hann skrifaði.39 Í viðtalinu segir Guðmundur einnig að hann væri mjög upptekinn af 

samskiptum fólks og að við værum einangruð þrátt fyrir nábýli og yrðum stöðugt 

einangraðri í öllu þessu þéttbýli. Hann segir: 

 

Við erum auðvitað bundin aðstæðum og því ekki frjáls nema að mjög takmörkuðu leyti. 

Ég held þó að maður verði að spyrja sjálfan sig: Hvers þarfnast manneskja? Þar er kannski 

rétt að byrja. Hvað þurfum við í neyslu og hvað veitir okkur hamingju? Þá kann að koma 

í ljós að ýmsar gjörðir okkar ganga gegn því sem okkur er farsælast.40 

 

Þetta er mjög skýrt stef í verkum hans. Þögnin virðist einnig vera honum hugleikin, líkt 

og Harold Pinter: 

 

Og stundataflan, sem við þekkjum öll úr barnaskóla og fylgir okkur þaðan í frá, hún 

miðast ekki við þarfir þeirrar lífveru sem við erum. Fyrir vikið erum við á einhverjum 

endalausum hlaupum út og suður, meira og minna út í bláinn. Það þjónar síðan ekki 

raunverulegum þörfum okkar heldur tilbúnu þörfunum sem þessi tæknivæddi heimur 

hefur neytt inn á okkur. Ef við losuðum okkur við gerviþarfirnar fengjum við tíma fyrir 

þögnina; tíma til þess að vera við sjálf.41 

 

Út frá þessum hugmyndum er áhugavert að skoða verkið Lúkas eftir Guðmund. 

 

10.   Lúkas 
 

Húsið var aldrei sett upp í leikhúsi á meðan Guðmundur lifði en Lúkas var sett upp árið 

1975 í Þjóðleikhúsinu. Leikritið segir frá þeim Ágústi og Sólveigu, gömlum hjónum sem 

búa saman. Líf þeirra snýst um að elda mat heima hjá sér fyrir Lúkas, sem er maður sem 

kemur í heimsókn til að borða hjá þeim. Ágúst og Sólveig borða ekki sjálf matinn heldur 

horfa á Lúkas borða hann. Leikritið er fjögur atriði sem segir frá fjórum heimsóknum 

Lúkasar. Áhorfendur/lesendur fá ekki að vita hversu langt líður á milli atriða né hve lengi 

reglan á heimilinu hefur verið á þennan hátt.       

 
39 Pinter, „Writing for theatre“ 
40 „Orð eru aðeins partur af tjáningu okkar.“ 30. Ágúst 1983 
41 Ibid., 14 
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 Ágúst og Sólveig stjana í kringum Lúkas líkt og það sé vinnan þeirra, sjálfsmynd 

þeirra er byggð upp af því hvort honum finnist maturinn góður eður ei. Þau virðast ekki 

geta án Lúkasar verið og allt snýst um að þóknast honum og þau eru mjög hrædd um að 

hann hafni þeim: 

 

 SÓLVEIG: Hvað hefurðu gert við krossinn? 

 ÁGÚST: Ég setti hann upp þar sem myndin var. 

 SÓLVEIG (í ásökunartón): Ágúst! 

 ÁGÚST: Mér datt í hug að breyta svolítið til. 

SÓLVEIG: Krossinn á að vera hérna. Lúkas gaf okkur krossinn. Hann valdi honum 

stað.42 

 

Lúkas kann að stjórna þeim og halda þeim í skefjum, ala á sektarkennd þeirra. Það er 

mismunandi eftir dögum hvort honum líkar maturinn eður ei og hann kann vel að halda 

þeim á tánum: 

 

 SÓLVEIG: Viltu ekki setjast í stólinn þinn? 

LÚKAS: Getið þið ekki gefið mér eitthvað fábrotnara – fisk, hafragraut, kartöflur. Það 

sama og þið borðið.  

ÁGÚST: Þú átt aðeins það besta skilið. 

LÚKAS: Ef þið bara vissuð hvað þið eigið gott – ef þið bara vissuð. 

ÁGÚST: Við vitum það. 

SÓLVEIG: Við erum guði þakklát. 

LÚKAS: Ég öfunda ykkur. Ég vildi að ég gæti staðið í ykkar sporum. Þá þyrfti ég ekki 

að hafa allar þessar áhyggjur – þessa ábyrgð. 

SÓLVEIG: Þú hugsar of mikið um aðra.43 

 

Hér má sjá hversu vel Lúkasi tekst að halda þeim undir stjórn sinni. Þau beygja sig mjög 

auðveldlega undir yfirvaldið, leyfa því að stjórna sér og sinni sjálfsmynd. Gesturinn, 

Lúkas, sem kemur í hverri senu neyðir þau til þess. En í staðinn fyrir að neyða þau til að 

sýna sitt rétta andlit þá er hann sá sem lætur þau setja upp grímuna sína, að allt sé í góðu. 

 
42 Guðmundur Steinsson. Guðmundur Steinsson Leikrit II, 149 
43 Ibid., 159 
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Það er ekki fyrr en Lúkas þegir, gefur þeim þögn, að þau neyðast til að sína sitt rétta 

andlit; að þau eru virkilega hrædd við hann. Þegar hann þegir þá geta þau ekki fyllt í 

eyðurnar; líkar honum maturinn eða ekki? Þau reyna því að fylla í eyðurnar, þagnirnar, 

með því að spyrja hann hvernig maturinn sé og segja honum frá því hversu mikill 

úrvalsmatur þetta er. En þegar Lúkas er hræddur um að þau séu að eitra fyrir honum þá 

biður hann þau um að kasta grímunni, sýna sitt rétta andlit: 

  

LÚKAS: Eiturbyrlun. Það er sett eitur í mat – eða drykk, og menn deyja – oft á kvalafullan 

hátt. 

SÓLVEIG: Hræðilegt. 

LÚKAS: Þetta er gömul aðferð. Þið eruð undrandi. Það eru til margar leiðir til að losna 

við fólk. Þetta er aðeins ein þeirra. Það sjást engin ytri merki. Menn þurfa aðeins að kunna 

að leika.  

ÁGÚST: Leika? 

LÚKAS: Dylja sinn innri mann, setja upp grímu. 

ÁGÚST: Grímu? 

LÚKAS: Grímu. 

ÁGÚST: Þú ert þó ekki ... Nei. – Það getur ekki verið. 

SÓLVEIG: Guð minn góður. 

LÚKAS: Þetta sakleysi ykkar! 

SÓLVEIG: Góði Lúkas 

LÚKAS: Þið haldið að þið getið blekkt mig. Þið haldið að ég sé blindur. En ég sé í 

gegnum ykkur. Ég sé hvað býr á bak við þetta sakleysi. 

SÓLVEIG: Elsku góði Lúkas. 

LÚKAS. Kastið grímunni. 

ÁGÚST: Þér getur ekki verið alvara. 

LÚKAS: KASTIÐ GRÍMUNNI. Neitið þið? – Játið. – Ætlið þið ekki að játa? 44 

 

Hann neyðir þau svo til að borða matinn og þá kemst hann að því að þau eitruðu ekki fyrir 

honum. Mögulega er þetta herbragð til að láta þau verða enn hræddari við hann en þetta 

sýnir að hann er meðvitaður um hvernig fólk setur sig í hlutverk dags daglega. Við sjáum 

hér, líkt og í Húsinu hvernig íslenskt fólk á íslensku heimili setur sig í hlutverk til þess að 

 
44 Ibid., 166 
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þóknast öðrum og til þess að fylla upp í sjálfsmynd sem er byggð á mjög brothættum 

grunni. Grunnur sem er annað hvort efnislegur eða tengdur yfirvaldi sem mun aldrei gefa 

þér það sem þú þarft til að fylla líf þitt, mun einungis traðka á þér. Ágúst og Sólveig eru 

stödd í einhvers konar ástandi. Það virðist sem Lúkas komi mjög reglulega en heimsóknir 

hans eru ekki allar eins. Í þriðja þætti bíða þau lengi eftir Lúkasi og það virðist sem hann 

ætli ekki að koma. Það kemur þeim í uppnám og þau neyðast til að standa andspænis 

þögninni sem fylgir, því það eina sem þau geta gert er að bíða: 

 

SÓLVEIG: Hvað gerum við ef hann kemur ekki? Hvað gerðum við ef hann hætti að 

koma? 

ÁGÚST: Ég veit það ekki. 

SÓLVEIG: Við mundum ekkert vita. Hann gefur lífi okkar tilgang. Hvað værum við án 

hans? Við værum ekki neitt. (Þögn). Segðu eitthvað. 

ÁGÚST: Hvað á ég að segja? 

Löng þögn. 

SÓLVEIG: Ó, guð, láttu hann koma. Gerðu það.45  

 

Þau reyna eins og þau geta að fylla í þögnina með gjörðum eða orðum. Fjarvera gestins 

neyðir þau þarna til þess. Þau freistast til að setjast í sætið hans Lúkasar og smakka á 

matnum, en þegar þeim finnst þau hafa gengið of langt í því þá biður Sólveig Ágúst um 

að lesa fyrir sig og hann les upphátt úr bók. Orð til að fylla í tómið. En svo geta þau ekki 

staðist freistinguna og borða af matnum og drekka af víninu. Þá verða þau alsæl og dansa. 

Þau segjast vera ástfangin og geta greinilega loksins andað léttar. Lúkas kemur ekki og 

þess vegna fá þau rými til að skoða eigið sjálf, langanir og þrár. Sjálfsmynd þeirra er í 

örstutta stund ekki bundin yfirvaldi eða trú á það. Þau skapa sinn eigin tilgang. En svo 

kemur Lúkas, en segir ekki neitt, og þá fer allt í uppnám og þau fylla í allar þagnir með 

orðum. Lúkas virðist ætla að fara en þau grátbiðja hann um að fara ekki, þau hafi gert 

mistök því þau héldu að hann kæmi ekki. Þetta hafi verið veikleiki hjá þeim og þau hafi 

freistast. Þau vona að hann fyrirgefi þeim.       

 Í fjórða og síðasta atriði verksins kemur Lúkas snemma. Hann er í stofunni, gengur 

um hana rannsakandi, á meðan þau undirbúa matinn. Gömlu hjónin eru taugaóstyrk og 

 
45 Ibid., 173 



 

 28 

 

 

eru á stöðugum þeytingi á milli stofu og eldhúss. Um leið og maturinn er tilbúinn þá sest 

Lúkas ekki. Hann fer og skoðar blóminn og brýtur stilkinn á þeim. Hann ögrar hjónunum, 

segir ósannindi sem þau gangast við: 

 

 LÚKAS: Þið sögðuð að stilkurinn værir boginn? 

SÓLVEIG: Er það ekki rétt? 

LÚKAS: Það er það sem þið sögðuð. 

SÓLVEIG: Er hann þá beinn? 

ÁGÚST: Nú kannski er hann beinn. 

LÚKAS: Hvort er hann? 

ÁGÚST: Hann er auðvitað beinn. 

SÓLVEIG: Já, hann er beinn. 

LÚKAS: Beinn? 

ÁGÚST: Er það ekki? 

LÚKAS: Er hann beinn? 

ÁGÚST: Er hann boginn? 

LÚKAS: Hvort er hann? Hvort er hann? HVORT ER HANN? 

ÁGÚST: Ég veit það ekki. 

LÚKAS (við Sólveigu): Hvort er hann? 

SÓLVEIG: Ég veit það ekki. 

LÚKAS: Þið vissuð það áðan. 

SÓLVEIG: Ég veit það ekki lengur. – Ég veit ekkert lengur.46  

 

Rétt áður hafði Sólveig staðfest að stilkurinn væri beinn. Lúkas fær þau til að efast um 

venjulegustu hluti í íbúðinni þeirra. Eftir þetta kemur löng sena þar sem Lúkas bendir á 

hluti í íbúðinni og spyr hvað þeir séu: 

 

 LÚKAS: (við Ágúst, bendir á vegginn) Hvað er þetta? 

ÁGÚST (kemur við vegginn): Þetta? 

LÚKAS: Þetta? 

ÁGÚST: Skápur. 

LÚKAS: SKÁPUR? 

ÁGÚST: Veggur. 

 
46 Ibid., 191 
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LÚKAS: VEGGUR? 

ÁGÚST: Mynd. 

LÚKAS: Mynd? Mynd? 

ÁGÚST: Veggur. 

LÚKAS: Skápur.47 

 

Lúkas hefur gríðarleg áhrif á það hvernig gömlu hjónin sjá heiminn í kringum sig því 

hann getur látið þau efast um þá efnislegu hluti í kringum þau. Hluti sem þau búa með og 

ættu að þekkja mjög vel. Ef Lúkas hefur þetta vald yfir þeim þá er mjög líklegt að hann 

geti í raun fengið þau til að trúa hverju sem er. Í þessu atriði spyr hann þau aftur og aftur 

að þessum spurningum. Spurningum sem eru með mjög einföld svör en gömlu hjónin 

yfirbugast, hann nær að láta þau bugast einungis með orðum. Í lokin segir hann svo að 

þau séu að gera uppreisn gegn honum því þau biðja hann um að drepa ekki öll blómin 

þeirra. Hann hótar að fara en þau krjúpa fyrir framan hann og grátbiðja hann um að fara 

ekki. Þau grípa svo um fætur hans og sleppa ekki. Þau segja að ef hann fari þá muni þau 

deyja: 

 

Lúkas reynir að losa sig. Gömlu hjónin halda dauðahaldi. 

 

ÁGÚST: Hrintu okkur ekki frá þér. 

LÚKAS: Sleppið (lemur þau). Sleppið. 

SÓLVEIG: Já, lemdu okkur. Við eigum ekki annað skilið. (Lúkas sparkar í þau). 

Sparkaðu í okkur. 

LÚKAS: Þið hafið gert uppreisn. – Þið hafið svikið mig. – Hræsnarar. 

SÓLVEIG: Lofaðu okkur að deyja. 

LÚKAS: Hræsnarar. 

ÁGÚST: Lofaðu okkur að deyja.48 

 

Lúkas segir að þau eigi ekki skilið að deyja. Sest svo og fer að borða. Hjónin segja að þau 

eigi ekkert annað en hann og verkið endar á þessum orðum: 

 

 
47 Ibid., 193 
48 Ibid., 197 



 

 30 

 

 

 SÓLVEIG: Þú ert líf okkar. Þú ert líf okkar.49 

 

Hjónin eru alsæl því Lúkas tekur núna duglega til matar síns. Leikritið hefur í raun enga 

sögufrásögn sem leysir einhverja enda í lokin. Við, áhorfendur, fáum bara að sjá fjórar 

heimsóknir frá Lúkasi og hvernig gömlu hjónin haga sér þegar hann er í heimsókn og svo 

þegar þau eru ein heima. Við fáum því að sjá hegðun þeirra mjög skýrt breytast líkt og í 

Húsinu þegar hjónin héldu veisluna. Við fáum ekki að vita hversu langt líður á milli atriða 

né hvort þau séu í réttri röð. Aðalpersónur verksins, gömlu hjónin, eru stödd í ástandi þar 

sem erfitt er að standa frammi fyrir hinni raunverulegu þögn vegna gilda sem er þröngvað 

uppá þau af yfirvaldi sem þau ráða ekki við. Rétt eins og í Húsinu þar sem yfirvaldið er í 

raun sú ímynd sem íslenskt millistéttarsamfélag leggur á þau – að leggja alla sjálfsmynd 

sína á veraldlega hluti. Í báðum verkum hafa persónurnar byggt alla sjálfsmynd sína á 

einhverju sem þau geta ekki stjórnað og þegar það hverfur þá hverfa þau sjálf. Það sem 

gömlu hjónin tala um er sjaldnast með mikilli merkingu, þau fylla í þagnir með 

innihaldslitlum samræðum sem tengjast yfirleitt matnum eða Lúkasi. Gjörðir þeirra segja 

í raun miklu meira og býður upp á mikla túlkun hjá leikurum og leikstjóra. Tungumál 

þeirra er ekki mjög ríkt en það sem ekki er sagt skiptir mögulega meira máli og þess vegna 

koma persónurnar betur í ljós í þögninni, þegar þau standa nakin án hlífðarmátts 

innihaldslausra orða. Hlutverk gestsins verður til þess að við sjáum þau berjast við þetta. 

Þrátt fyrir að eðli gestsins sé ólíkt í báðum verkum þá þjónar hann þessum tilgangi. Til 

að skoða þetta ennþá betur þá er vert að skoða næsta verk Guðmundar, Þjóðhátíð. 

   

     

11.   Þjóðhátíð 
 

Í Þjóðhátíð er hlutverk gestsins jafnvel skýrara en í hinum tveimur. Verkið fjallar um 

fjölskyldu sem er að undirbúa sig til að halda upp á þjóðhátíðardag Íslendinga. Í byrjun 

skyggnumst við inn í líf þeirra þar sem fjölskylduhagir þeirra eru nokkuð dæmigerðir. 

Faðirinn, Gústaf, situr og les bók á meðan móðirin, Rósa, gerir sig tilbúna í að fara út að 

skemmta sér. Rósa segist vera orðin þreytt á húsmóðurhlutverkinu og langar til að fara út 

að skemmta sér en Gústaf kvartar yfir því að hún sé svo lengi að hafa sig til. Hún segir að 

 
49 Ibid., 198 
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það sé vegna þess að hún er kona. Þau eiga þessar samræður líklega mjög oft. Samræður 

þeirra minna á hvernig fjölskyldan talaði í Húsinu, í stuttum setningum með litlu 

innihaldi, við erum að horfa á hjón í rútínu sinni: 

 

GÚSTAF: Nú, erum við ekki að fara út. 

RÓSA: Ég veit það ekki. 

GÚSTAF: Ég veit ekki betur en ég hafi verið að bíða eftir þér. 

RÓSA: Þegar ég var tilbúin þá vildirðu ekki fara 

GÚSTAF: Hvenær hef ég sagt að ég vildi ekki fara? 

RÓSA: Þú hélst áfram að lesa. 

GÚSTAF: Af hverju heldurðu að ég hafi búið mig uppá? 

RÓSA: Ég þurfti líka að dekstra þig til þess. 

GÚSTAF: Nú erum við bæði tilbúin. Þá getum við farið. 

RÓSA: Það er ekkert gaman að því núna. 

GÚSTAF: Þú vilt þá ekki fara. 

RÓSA: Það er líka orðið of seint50 

 

Þau tala svo um hve mikilvægur þjóðhátíðardagurinn er og hversu mikilvægt það er að 

vera sjálfstæð þjóð. Svo kemur dóttirin, Klara, heim með gest. Gesturinn er hermaður að 

nafni Georg. Gústaf finnst mikið til Georgs koma og vill tala við hann um heimsins 

málefni. Áður en Georg kom þá talaði hann mikið um hvað Ísland á að vera sjálfstætt en 

þegar hann er kominn þá skiptir ekkert meira máli en að þjóð Georgs sé að verja Ísland. 

Gústaf vill að sér og manninum komi vel saman. Það virðist í fyrstu sem Georg hafi áhuga 

á Klöru. En svo þegar Klara sýnir ekki mikinn áhuga á honum þá girnist hann Rósu. Við 

kynnumst svo syni þeirra, Benedikt, sem er uppreisnarseggur fjölskyldunnar og er á móti 

gildum og skoðunum foreldra sinna.       

 Annar þáttur byrjar á mjög svipuðum nótum og áður og við sjáum fjölskylduna í 

hefðbundnum samskiptum. En svo kemur Georg í heimsókn, Klara fer út án þess að gefa 

honum gaum og þá sjáum við Georg játa skyndilega ást sína á Rósu, fyrir frama Gústaf 

sem er sofandi. Hún virðist ekki endurgjalda hana en svo kyssast þau og atriðið endar á 

því að Rósa fylgir Georg út því Gústaf vaknar. Í þriðja þætti er Georg svo heima hjá þeim, 

 
50 Guðmundur Steinsson. Guðmundur Steinsson Leikrit II, 204 
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við vitum ekki hversu lengi hann hefur verið þar en greinilegt er að það er orðið að venju 

að hann sé í heimsókn. Hann leitar að jakkanum sínum sem hann setti á stólbakið kvöldið 

áður, svo við vitum að hann gisti þarna um nóttina. Svo kemur Benedikt, sonur hjónanna, 

inn í stofu í jakkanum. Benedikt segir ekki neitt mjög lengi en fer svo að gera 

hermannaæfingar, tekur upp byssuna og heldur þeim öllum í gíslíngu og hótar að skjóta 

þau ef þau koma nær. Skýtur upp í loftið ef þau koma of nálægt. Það virðist sem Benedikt 

sé í einhverjum stríðsleik, hann fer með kliskjukennda frasa úr stríðsmyndum og lætur 

eins og hann sé á vígvelli. Þegar Georg reynir svo að nálgast hann þá hótar hann illu: 

 

BENEDIKT: Ef þú tekur eitt skref til verðurðu skotinn. Hörfaðu til baka. Já, hörfaðu. 

GÚSTAF: Það er vissara að gera eins og hann segir. 

BENEDIKT: Hörfaðu segi ég eða ég skýt þig eins og hund. 

RÓSA: Gerðu það, elskan. Það er ekki hættandi á annað. 

GEORG: Maður er svínbeygður (hörfar). 

BENEDIKT: Ég gef ykkur enn eitt tækifæri til að gefast upp. Síðasta tækifærið. 

GÚSTAF: Þú mátt ekki líta á okkur sem óvini þína. 

BENEDIKT: Þið standið í vegi fyrir þróuninni. 

GÚSTAF: Ég skil ekki hvað þú átt við.51   

 

Foreldrar hans reyna hvað þau geta til að halda friðinn, þau vilja ekki átök. Þessi herkví 

hjá Benedikt er löng en að lokum hættir hann látunum og róast: 

 

BENEDIKT: Skýjaborgir. Allt saman tómar skýjaborgir. Heimurinn verður aldrei 

öðruvísi en hann er. Heimurinn breytist ekki. Spillingunni verður aldrei útrýmt. Hún mun 

aðeins leita undir yfirborðið til þess eins að koma aftur fram í dagsljósið í nýrri mynd – 

nýju gervi. Myrkraöflin hverfa aldrei af jörðinni. Drekinn mikli verður aldrei unninn.52 

 

Benedikt er ungur og hefur horft upp á foreldra sína í hlutverkaleik á heimilinu og sér 

hvernig þau breytast við þennan nýja gest. Gest sem hefur komið með drápsvopn inn á 

heimilið. Hann er allt í einu talinn stórhættulegur með vopnið í höndunum en ekki er 

Georg talinn vera hættulegur, en hann er sá sem á það. Foreldrar hans hlusta ekki á hann, 

 
51 Ibid., 241 
52 Ibid., 243 
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vilja ekki heyra hvað hann hefur að segja. Sem er enn greinilegra þegar hann hættir 

þessum herleik: 

 

 RÓSA: Guði sé lof. 

 GEORG: Það var ekki seinna vænna. 

 GÚSTAF: Svo leikurinn er þá búinn. Okkur er óhætt að setjast? 

 KLARA: Mér veitir víst ekki af að fara að koma mér í vinnuna. (Fer). 

 GÚSTAF: Þú ætlar ekki að hrella okkur meira, er það? 

 RÓSA: Ég er ekki búin að ná mér. 

GÚSTAF: Sérðu hvað þú hefur gert henni móður þinni? Hún er algjörlega miður sín. Hún 

hefði getað fengið slag. Heyrirðu það? Slag.53 

 

Það skiptir mestu fyrir þau að það ríki friður á heimilinu. Á meðan  á þessum „leik“ 

stendur þá vitum við ekki hvort honum sé alvara eða ekki. Hvort hann muni drepa þau 

eða hvort hann sé í raun í geðrofi. Þau spá ekkert í það eftir þetta. Þau vilja bara að hann 

biðjist afsökunar. Þau líta einungis á þetta sem óskiljanlegt uppsteyt ungdómsins. 

Benedikt segir þeim að þegja, hætta að tala. Hann hótar þeim lífláti ef þau eru ekki kyrr 

og eftir að herkvínni líkur þá heldur hann áfram að segja þeim að þegja. Hann talar lítið í 

verkinu, þegar hann er á sviðinu. Hann er þögnin sem þau eru hrædd við, þau eru hrædd 

við að fara út fyrir þá sjálfsmynd sem hefur skapast í þessu ástandi sem þau eru í sem 

fjölskylda.           

 Í fjórða þætti er greinilegt að Georg og Rósa eru búin að eiga í ástarsambandi og 

hún er hrædd um að hann elski hana ekki lengur. Við vitum ekki hversu langur tími hefur 

liðið. Georg sýnir henni ekki mikla umhyggju: 

 

RÓSA: Elskarðu mig ekki lengur? Þú hefur sagt þú elskaðir mig. Þú hefur oft sagt það. 

Meintirðu það ekki? Segðu mér það Georg. Var það bara eitthvað sem þú sagðir? Georg. 

GEORG: Maður segir svo margt. 

 (...)  

 GEORG: Þú talar of mikið 

RÓSA: Einhver verður að tala. Mér finnst þögnin svo óþægileg. Þögnin gerir mig hrædda. 

Leiðist þér? Mig langar svo til að þú sért glaður. Vertu glaður. 

 
53 Ibid., 244 
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GEORG: Ég er í sólskinsskapi. 

RÓSA: Það er ekki að sjá. Geturðu ekki brosað ofurlítið. Brostu. Brostu. (Georg 

skælbrosir). Ekki svona. 

GEORG: Hvernig þá? 

RÓSA: Eðlilega. Eins og þú brosir stundum. (Georg brosir aftur). Þú gerir bara grín að 

mér. 

GEORG: Hvaða vitleysa.  

RÓSA: Heldurðu að ég sjái það ekki? Ég er ekki blind. Ertu orðinn leiður á mér? Kysstu 

mig. Kysstu mig, Georg. Bara einn koss. Það er ekki svo mikið. Ætlarðu ekki að kyssa 

mig? Ætlarðu ekki að vera góður við mig? Ætlarðu ekki að vera góður við mig eins og 

þú ert svo oft? (Tekur í jakka hans). Sérðu ekki hvað ég er hrifinn [sic] af þér? Sérðu það 

ekki Georg? 

Georg: Þú togar í jakkann.54 

 

Georg lætur sem orð hafi ekki áhrif og allt sem hann hafi sagt við hana sé í raun ekki satt. 

Þetta gerist fyrir framan Gústaf, sem er sofandi. Þegar hann vaknar svo þá segir Rósa við 

hann að hún haldi að Georg sé ekki lengur ástfanginn af sér. Gústaf svarar með því að 

segja að það sé ekki friður til að sofa. Í lok þáttarins fer Georg út og segist vera að fara 

heim. Hann sé búinn í herþjónustunni. Rósa virðist orðin vitstola af ást og vill alls ekki 

að hann fari. En hann sættist á að skrifa henni bréf þegar hann kemur heim. 

 Í fimmta þætti er Georg farinn og Rósa bíður í ofvæni eftir bréfi frá honum. Hún 

er í raun orðin vitstola, hún hugsar ekki um annað en Georg. Gústaf reynir að róa hana 

niður og segir að kannski komi Georg aftur í heimsókn. Benedikt er að missa þolinmæðina 

fyrir þessari hegðun móður sinnar og tekur málið í sínar hendur: 

 

 BENEDIKT: Hann er kominn. 

 RÓSA: Kominn? 

BENEDIKT: Já. Hann er kominn. (Stendur upp). Hann stendur á stofugólfinu. – Sérðu 

hann ekki? Sérðu hann ekki? (Breiðir út faðminn). Hann bíður eftir að þú fagnir honum. 

Hann bíður með útbreiddan faðminn. 

RÓSA: Er þetta hann? 

BENEDIKT: Það er hann. Hann er kominn til að sjá þig. 

 
54 Ibid., 248 
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(...) 

RÓSA: Þetta ert þú? 

BENEDIKT: Þetta er ég. 

RÓSA: Og þú ert kominn? 

BENEDIKT: Ég er kominn. – Ég er kominn aftur. 

RÓSA: Nú þekki ég þig. – Nú þekki ég þig aftur.55 

 

Svo faðmast þau og dansa og hann lofar að fara aldrei frá henni. Móðir hans trúir að þetta 

sé Georg, Benedikt á auðvelt með að setja sig í hlutverk. Hann hefur fylgst með öllu sem 

hefur átt sér stað og kann að spila sama leik og þau þegar þarf. Svo endurtekur hann 

byrjunina á einræðunni fyrr í verkinu, úr herkvínni: 

 

 BENEDIKT: Skýjaborgir. Allt saman tómar skýjaborgir.56 

 

Svo hrindir hann móður sinni í gólfið og í lokin stendur Gústaf yfir henni og reynir að 

láta henni líða betur. 

Jón Viðar talar um að Þjóðhátíð sé pólitískt verk í þeim skilningi að skáldið geri 

óspart gys að íslenskri þjóðrembu og undirlægjuhætti landans gagnvart „verndurunum“. 

Gústaf lifir í heimi fornaldar- og þjóðernisdýrkunar, trúir blint á varnarliðið og þann 

málstað frelsisins sem það er sagt komið til að verja.  Gústaf er brjóstumkennanlegur, 

forðast átök og er alltaf að reyna að gera gott úr öllu, einnig framhjáhaldi konu sinnar.57 

Í atriðinu þar sem Benedikt tekur heimilið í herkví þá er hann að setja sig í hlutverk 

hermannsins, þetta er leikrit hjá honum. Svo þegar mamman er næstum orðin vitstola af 

söknuði þá fer hann aftur í það hlutverk og mamma hans heldur að hermaðurinn sé 

kominn. Persónur verksins eru staddar í ástandi sem skapast af gestinum og þau geta í 

raun ekkert gert í því, nema Benedikt sem ákvað í þriðja þætti að fara í hlutverk hans. 

Gesturinn lætur fjölskylduna vella upp úr sér klisjum samtímans, það er einhver þörf á að 

birta sjálfsmynd sína þegar gesti ber að garði. Gesturinn splundrar heimilinu. Pólitík 

 
55 Ibid., 257 
56 Ibid., 258 
57 Jón Viðar Jónsson. „Endurtekning, endurskoðun, endurnýjun – Inngangur að leikritun 

Guðmundar Steinssonar“, 59 
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verksins gæti mjög auðveldlega verið túlkuð gegn veru hersins á Íslandi. En persónur 

verksins, aðallega Rósa og Gústaf, eru staddar í þessu ástandi og setja mikla trú á þennan 

gest sem kemur. Gesturinn er lengi í heimsókn hjá þeim og fer að verða partur af 

sjálfsmynd þeirra. Skáldið sýnir hér hversu hættulegt það er að leggja alla sína trú á eina 

manneskju sem getur ekki staðið undir því. Að setja sjálfsmynd sína á trú af þessu tagi 

getur steypt manneskju í glötun. Þegar sonurinn fer svo í hlutverk gestsins þá vill 

mamman trúa því svo heitt að hann sé kominn að hún gengst við því. Mögulega er 

hermaðurinn þá táknmynd fyrir allt það góða sem hún gæti fengið í lífinu, til að komast 

burt frá því ástandi sem samfélagið hefur sett hana í. En hún kemst aldrei í burtu því hún 

getur ekki skapað sinn eigin tilgang, fundið sjálf sína vegferð.  

 

 

12.   Lokaorð 
 

Skilgreining Esslin á absúrdleikhúsinu er greining á stefum í leikverkum höfunda sem 

skrifuðu verk sín á svipuðu tímabili, eða á sjötta og sjöunda áratug tuttugustu aldar. Þessi 

leikskáld töldu sig ekki vera hluta af einhverri hreyfingu, tíðarandinn var greinilega mjög 

sterkur í leikritun í Evrópu á þessum tíma. Þessi andi var einnig á Íslandi og er sterkur í 

verkum Guðmundar Steinssonar. Endurskilgreining Bennett á absúrdverkunum, sem 

kemur um fimmtíu árum síðar, er mest tengd hugmyndinni um að orðið „absúrd“ sé ekki 

rétt yfir þessi verk. En Bennett og Esslin virðast vera sammála um að hægt sé að flokka 

þessi verk undir sama hattinn, eða mögulega svipaðan hatt. En hvort sem skilgreining 

„absúrd“ eða „dæmisögulegt leikverk“ er notað þá er hægt að færa rök fyrir því að verk 

Guðmundar Steinssonar falli undir þennan sama hatt.  

Þessi þrjú leikrit eftir Guðmund Steinsson sýna fram á einstakan stíl hans, þrátt 

fyrir að verkin séu með ólík umfjöllunarefni þá innihalda þau öll svipuð stef sem eru 

einkennandi fyrir Guðmund sem leikskáld. Gesturinn spilar stóra rullu í því að láta 

persónur verkanna standa frammi fyrir hinni raunverulegu þögn. Þögn sem sýnir svo 

miklu meira en orð geta gert. Sýnir fram á hvernig við setjum okkur í hlutverk dags 

daglega sem mála upp einhverja sjálfsmynd sem búið er að búa til fyrir okkur. Orð duga 

ekki sem tjáningartæki, við dettum strax í rútínu af orðasamskiptum og þorum ekki að 

leggja trú okkar á okkur sjálf. Verkin neyða okkur, áhorfendur eða lesendur, til að standa 
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frammi fyrir raunveruleika sem er órökréttur. Við speglum okkur í persónunum á sviðinu, 

þær eru raunsæ táknmynd fyrir Íslendinga og sjálfsmynd þeirra, en þær eru staddar í 

ástandi sem við neyðumst til að spegla okkur í. Þrátt fyrir að aðstæðurnar séu órökréttar. 

 Þessi stef er einnig hægt að finna hjá þessum skáldum sem eru tengd við 

absúrdleikhúsið. Verkin innihalda rökréttan heim sem verður skyndilega órökréttur, 

uppbygging þeirra á meiri tengsl við ljóðræna frásögn heldur en dramatíska. Þversagnir 

er víða að finna og mikið er um merkingarlausar klisjur og endurtekningar á frösum. 

Persónur eru ekki samkvæmar sjálfum sér og samskipti fólks eru erfið. Persónurnar eru 

sviptar markmiðum sínum, tilvist þeirra er svo fásnauð að þær setja trú sína á aðra staði; 

hinn efnislega heim sem inniheldur efnisleg þægindi, drottnara sem beitir þau ofbeldi og 

hermann sem kemur með vopn inná heimilið og er von um öryggi sem er í raun falskt. 

Líkt og Pinter þá endurskapaði Guðmundur raunverulega samtöl sem afhjúpa hvernig 

megnið af samtölum hversdagsins eru gjörsneydd af innihaldi og það sem Pinter sagði 

um eigin verk er keimlíkt því sem Guðmundur sagði. Guðmundur sver sig í ætt með 

þessum skáldum sem þeir taka dæmi frá.  Ástæðan er mögulega sú að Guðmundur hafi 

verið á undan sínum samtíma hér á landi og mun tengdari þessum absúrdskáldum heldur 

en öðrum íslenskum leikskáldum. Guðmundur sýnir okkur raunsæjar íslenskar aðstæður 

sem verða óraunsæjar þegar leikskáldið skrúfar upp í ákveðnum einkennum Íslendinga, 

samskiptamunstrum og sjálfsmyndarblekkingum sem eru okkur ekki til gagns. Hann sýnir 

okkur því dæmisögu um heim sem er nauðalíkur okkar en inniheldur hliðarsjálf af 

Íslendingum sem neita að horfast í augu við þessa slæmu bresti og hversu hættuleg sú 

firring er að leggja stóran hluta trúar okkar á eina manneskju eða eina hugmynd. 

Sjálfsmynd okkar á ekki að vera byggð upp af fölskum og yfirborðskenndum goðum. 

Þegar við sköpum okkar eigin tilgang og sjáum til þess að lífið hafi merkingu, þá þurfum 

við ekki að byggja sjálfsmynd okkar á neinu öðru en okkur sjálfum.  
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