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Þegar skoðuð er leiklistarumræða í tengslum við Shakespeare sýningar fáum við smátt og 

smátt að kynnast hugtaki sem skýtur upp kollinum síendurtekið. Farið verður í hvers kyns eðlis 

þetta hugtak er og í raun hvaðan þessi sérstaka krafa kemur sem grundvallar þetta hugtak. Það sem 

átt er við er krafan um að settur sé á svið ,,hinn rétti Shakespeare”. Hvað felst í þessari orðanotkun? 

Það er víða mikið vald falið í þessari staðhæfingu, þ.e. að til sé eitthvað yfir höfuð sem gæti túlkast 

sem hinn rétti Shakespeare. Skoðað verður valdið sem felst í þessari orðanotkun og hvernig hægt er 

að skýla sér á bakvið óljósar staðhæfingar og þannig sýna fram á vald höfundarins sem hvergi er þó 

nærri. 

Eins og Wittgenstein orðar það virðast sum hugtök grundvallast á þeirri hugmynd að það sé 

eitthvað eitt sameiningartákn á bakvið hugmyndina en þegar litið er í kjölinn á þeim kemur annað í 

ljós. Þ.e. að í raun eru það margir samofnir þættir sem í sameiningu góðkenna hugtakið en það er 

engu að síður enginn einn sameinandi þáttur sem skilgreinir þessi fyrirbæri í einu og öllu.

Skoðuð verður íslenskt leiklistargagnrýni og umræða í tenglsum við uppsetningar á Lé 

Konungi eftir William Shakespeare og þannig reynt að gera frekari grein fyrir því hvernig 

hugmyndin um hinn rétta Shakespeare sýnir enn í dag það mikla vald sem skrifað er í sjálfa 

orðræðu leiklistar og þá sér í lagi í tenglsum við verk hans.
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Einhvers staðar, einhvern tíman varð til spurning. Spurning sem eins og svo margar aðrar 

krefjast í  eðli sínu svars sem ekki er svo auðfengið eða aðgengilegt. En sökum þess að þessari 

spurningu  hefur  verið  varpað  fram  á  annað  borð  hlýtur  hún  að  hafa  grundvallast  á  enhverri 

hugmynd  sem annað  hvort  hefur  verið  þörf  á  að  svara  eða  þá  verið  viðfangsefni  vangaveltna 

einhvers sem hefur áhuga haft á þessu meinta svari. Hvaðan svo sem hún kemur eða hvort henni 

verður  einhvern  tíman  svarað  er  aukaatriði.  Það  sem  meira  máli  skiptir  er  líklegast  hvernig 

spurningar á borð við þessa og allt það hafurtask sem henni fylgir er afburðargott dæmi um hvernig 

fólk varpar á milli sín hugmyndum sínum og túlkunum á þeim menningarlegu fyrirbærum sem þeim 

birtast. Enn frekar sjáum við útfrá spurningum sem þessari þann stórfenglega og að því er virðist 

óskiljanlega leik sem menningarleg umræða í eðli sínu er og hvernig hugmyndir myndast, vaxa og 

mótast í gegnum tíðina og öðlast að lokum menningarleg verðlaun, huglæg sæti í orðanotkun þeirra 

sem áhugann hafa og efninu tengjast. 

Þessa menningarumræðu í sínu víðasta samhengi er hægt að skoða á marga vegu. Ein þeirra 

er að ímynda sér hana sem birtingarmynd endurspeglunar og íhugunar á hugmyndum og hugtökum 

sem eru brúkanleg sem tæki til  greiningar og vörpunar á skoðunum einstaklinga útfrá því sem 

maður gæti ímyndað sér að séu hugmyndir þeirra um hin almennu viðteknu gildi, sama hver þau 

svo sem eru. Til þess að við getum grundvallað einhverja umræðu til að halda farveg hennar virkum 

þá leitumst við til þess að finna henni einhvern sameiginlegan flöt, eitthvað leiksvæði, þannig að 

hægt sé að miðla henni áfram og gera hana aðgengilega. Ég sé það svo að þeir sem eru innvinklaðir 

í umræðuna reyni að finna sér þennan sameiginlega leikvöll eða þá að þeir sem hafi möguleg svör 

við svipuðum spurningum lendi sjálfskrafa í þessum menningarlega leik, umræðunni. Við getum 

ímyndað okkur áhugamenn um knattspyrnu sem tileinkað hafa sér ákveðinn orðaforða og hugtök til 

þess að geta átt í samskiptum sín á milli og rætt um það sem þeir sjá gerast á vellinum. Þannig 

sjálfkrafa greina þeir atburðarrásina sem þeir hafa sett sig inn í og geta því tjáð skoðanir sínar í 

orðum.

Spurningin sem ég lagði fram með að hefði orðið til er í sjálfu sér ekki ein einstök spurning 

sem á sér eitthvað eitt einstakt svar heldur er hún táknmynd fyrir þessa hegðun sem ég hef hér að 

ofan reynt að koma í skilning. Þó svo að orðið spurning sé hér notað ætti að hafa í huga að hér er 

um opnara hugtak að ræða. Spurningin og svarið sem slíkt er hvergi sett fram sem staðreynd  heldur 

er frekar um einhvers konar hringiðu hugtaka að ræða sem gefur eftir vissan tíma þokkalega mynd 

af þessarri ímynduðu spurningu. Það er því mikilvægt að gera sér grein fyrir því að hér er ekki 

ákveðin leitun í gangi heldur athugun á þessari leitun.
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Svo  við  reynum  að  komast  nær  spurningunni  sem  þá  orsakar  hugmyndina  um  þetta 

ímyndaða svar sem sem loks útbýr grundvöllinn sem við ætlum að skoða þá ættum við fyrst að gefa 

einu atriði gaum. Það gætu verið mörg svör og margar spurningar á reiki. Þ.e. margar  útgáfur af 

svipuðum hlut. Þannig að gildi og vigt ákveðins útgangspunkts verður meira þegar að hann verður 

að útbreyddara fyrirbæri. Við getum skipt orðinu svar út fyrir orðið skoðun í þessu samhengi og ætti 

það að auðvelda okkur að sjá hvernig málunum er lyktað og hvernig leikurinn gengur fyrir sig. Ég 

er því að leita að þessum sameiginlega leikvelli, hugtökunum sem þar má finna og einnig þeim 

stefum sem ættu þá að birtast þar endurtekið. Ég vil taka það fram að slík athugun sem ég hef hef 

ákveðið að taka mér fyrir hendur er langt frá því að vera á nokkurn hátt tæmandi og lokuð. Sjálfsagt 

mætti þá segja að þeir sem leggjast í slíka vinnu séu nú þegar búnir að leggja vissa merkingu í 

umræðuna og þannig gildishlaða sjálfa leit sína og missa hlutleysið sem ætti að felast í slíkri leit. 

Hið afmarkaða viðfangsefni þannig gefur upp stöðu okkar og sýnir aðeins eina hlið á málinu. En 

það þýðir ekki að vonlaust sé að komast að einhverri niðurstöðu. Hún er bara ein af mörgum

Þegar skoðuð er umræða um verk Williams Shakespeare fáum við smátt og smátt að kynnast 

þessari spurningu sem um ræðir. Það sem ég á við er hægt að taka saman og orða sem: ,,hinn rétti 

Shakespeare” og þannig útbúa spurninguna ,,hvernig/hver er hinn rétti Shakespeare?”. Í orðanotkun 

sem þessari felst viss krafa sem er sýning á einhvers konar valdi. Hver hefur þetta umrædda vald til 

þess  að  ákveða  hvað  er  og  hvað  er  ekki  hinn  rétti  Shakespeare?  Orðanotkunin  felur  í  sér  þá 

hugmynd að einhvers staðar sé til aðgengileg stærð sem er óbreytanleg og tímalaus sannleiksútgáfa 

komin  frá  höfundi  sjálfum  sem  stendur  fyrir  hans  skoðanir  og  ætti  þannig  að  vera  hægt  að 

endurvekja með þar til gerðum ,,réttum” leiðum og aðferðum.

Eins og W. B. Worthen bendir á inngangi sínum að bókinni Shakespeare and the Authority 

of Performance þá er sambandið á milli textans, textunar og svo loks þess sem sett er á sjálft sviðið 

hlaðið hinum ýmsu hugmyndum og vísunum í það ósýnilega afl og vald sem Höfundurinn hefur í 

menningu okkar.1 Það mætti útskýra þetta nánar með því að segja að þetta vald höfundar birtist 

okkur sem vilji fólks til að sýna fram á að það hafi einhverjum skyldum að gegna gagnvart því sem 

kalla mætti höfundarverkið. Það er því hvernig talað er um uppsetningar á verkum Shakespeares 

sem  vekur  athygli  frekar  heldur  en  hvað  menn  eru  nákvæmlega  að  segja  um  ákveðna  þætti 

uppsetninganna. Vald höfundar er því innskrifað í orðræðuna sem rennir frekari stoðum undir þá 

hugmynd að hinn rétti Shakespeare sé til staðar, reiðubúinn og til taks fyrir hvern þann sem kann 

réttu tökin.

Þannig  lagað  ef  við  hugsum  um  samtalið  sem  myndast  á  milli  áhorfenda  og  sjálfrar 

1W.B. Worthen, Shakespeare and the Authority of Performance, Cambridge University Press, Cambridge, 1997, bls.2-3.
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sýningarinnar/þeirra  sem leika  þá er  verið  að  vinna  með textann sem verkfæri  og í  sinni  allra 

einföldustu mynd ætti þetta að vera svo: Leikarar leika texta sem áhorfandi upplifir og metur. En 

þetta er mjög gróf einföldun og raunveruleikinn er allt  annar. Leiklistarupplifunin nær yfir mun 

stærra svæði en þetta tvíhliða samtal og þegar við hugsum út fyrir þetta ímyndaða umhverfi fer 

þetta vald sem Worthen talar um að birtast okkur og þannig sýnir okkur þessa valdabaráttu sem 

liggur að baki þegar Shakespeare er annars vegar. Lykilatriðið er að hafa í huga hvernig leikstjórar, 

leikarar, fræðimenn og gagnrýnendur fara með og í raun tákna þetta vald.2

Til þess að sýna fram á þetta vald ætlum við að skoða nánar þrjár uppsetningar sem hafa 

verið  settar  upp  hér  á  Íslandi  á  ,,Lé  Konungi”  eftir  meistarann,  valdhafann,  höfundinn  sjálfan 

William Shakespeare. Í dagblaði DV þann 7. nóvember 2000 birtist aðsend grein eftir mann sem 

titlaði  sig  sem  verkfræðing  og  er  því  skemmtileg  birtingarmynd  ,,hins  almenna  borgara”, 

leikhúsgesturinn sjálfur sem leikstjórar hljóta að vilja fá á sýningar sínar eða eitthvað í þá áttina. 

Hann lagði  fram áhugaverðar  ráðleggingar  til  þeirra  sem gætu  hugsað  sér  að  vinna  með  verk 

Shakespeares á sviði. Þá hafði nýlega verið sett á svið í Borgarleikhúsinu Lér konungur í leikstjórn 

Guðjóns Pedersens.3 

Verkfræðingur þessi, sem heitir reyndar Guðmundur G. Þórarinsson, lýsir þeirri skoðun sinni 

hvernig það sé vandasamt verk fyrir leikstjóra að setja upp verk Shakespeare og hann spyr hversu 

langt leikstjórar mega ganga í að eiga við höfundarverkið. Vandinn er sá, heldur hann áfram, að 

verkin innihalda einhvern kjarna sem haldist hefur óbreyttur í hundruðir ára en hvernig þessi meinti 

kjarni lýsir sér er ekki útskýrt frekar.4 Þetta orðaval og þessi orðanotkun er fyrirbæri sem við eigum 

eftir  að  sjá  endurtekið  í  þessari  skoðun  okkar.  Greinarhöfundur  leggur  hér  áherslu  einmitt  á 

þennan ,,kjarna” og dregur upp þá mynd að Shakespeare hafi meitlað í verk sín eitthvað fyrirbæri 

sem síðan leikstjórar ættu helst að reyna að fanga, vilji þeir á annað borð vinna með hinn rétta 

Shakespeare.

Við ættum því að gefa því sérstaka athygli hvernig þessi krafa eða hugmynd er sett fram og 

að því er virðist gripin úr lausu lofti. Hvar stendur skrifað hvernig eigi að setja upp Shakespeare? Ef 

þú telur þig vera leikhúslistamann og til dæmis skrifar bók eða þróar vinnuaðferð um hvernig eigi 

að nálgast verk hans, hvernig getur þú þá réttlætt fullyrðingu þína að þín nálgun sé á einhvern hátt 

réttari en önnur? Í greininni talar höfundur um einstaka perlu, kjarnann, sem ætti að skína þannig 

lagað að eilífu og er því sjálfkrafa búinn að setja fram þessa fullyrðingu og búa til hugmyndina um 

hinn rétta Shakespeare. Hér er því búið að setja fram þessa meintu kröfu sem er til skoðunar. 

Kröfunni er beint til leikstjórans og honum settur þröngur rammi til þess að vinna innan. Er 

2 W.B. Worthen, Shakespeare and the Authority of Performance, bls. 3.
3 Gunnar Stefánsson, ,,Hvaða Shakespeare?”, Dagur, 10. október 2000. bls. 35.
4 Guðmundur G. Þórarinsson, ,,Hver langt má leikstjóri ganga?”, DV, 90. og 26. árg., 256. tbl., , bls. 14-15.
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þá  vinna  leikstjórans  ekki  orðin  líkari  einhvers  konar  handverki  þar  sem  fylgt  er  eftir  vissri 

forskrift? Ef að leikstjóri ætti því samkvæmt kröfunni að vinna einungis sem handverksmaður eða 

miðlari þessarar forskriftar hvað stendur þá eftir  sem mætti kalla listrænt frelsi fyrir þá sem að 

sýningunni koma?

Greinarhöfundur gerir grein fyrir því. Hann nefnir búninga, períódu verksins, styttingar á 

texta og þannig fella út aukaatriði og persónur til að gera frásögn aðgengilegri áhorfendum með 

stutta athyglisgetu. Það sem hann skilur eftir er hins vegar þetta listræna atriði sem ég ímynda mér 

að sé vinna leikstjórans í hnotskurn og í raun sá hluti sýningarinnar sem fær leikstjóra yfir höfuð til 

þess að vilja setja upp leiksýningu. Það er að segja að útbúa eitthvað úr textanum og nota verkfæri 

leikhússins til þess að skapa sýningu sem grundvallast á hans persónulegu og listrænu sýn á verkið. 

Væri það þá ekki einmitt vinnan með þennan kjarna, ef hann er þá til,  sem kæmi í hlut leikstjórans í 

samstarfi við leikhópinn? En nei, krafan heldur því fram og segir okkur að kjarninn sé til staðar og 

þar með er verið að reyna að beygja leikstjórann undir vald höfundar.

En ef þessi kjarni er einhvers staðar til, hvar væri hann þá að finna? Það eina sem kemur 

beint  frá  höfundinum sjálfum er  leiktextinn.  Þær túlkanir  á  því  hver  og  hvernig  höfundur  var, 

hverjar  skoðanir  hans  voru  og  hvernig  heimssýn  maðurinn  hafði  eru  allt  saman  seinni  tíma 

athuganir  sem þá  fræðimenn  hafa  unnið  úr  þeim  gögnum sem  þeir  gátu  sett  í  samhengi  við 

höfundinn. Það er hins vegar aukaatriði. Það sem meira máli skiptir er að hinn meinti kjarni, rétti 

Shakespeare, er  þá aðeins að finna í  sjálfum textanum, handritunum sem maðurinn skrifaði. En 

stendur eitthvað í handritunum annað en vers og prósi, leiklýsingar og stöku formáli? Ekki get ég 

séð annað þegar flett er í gegnum handritin.

Hvað varðveislu og trúleika textans varðar er ekki á hreinu hvort Shakespeare sjálfur hafi 

verið einn að verki. Söguskoðun á verkum hans hefur ekki leitt í ljós neina algilda sönnun fyrir því 

að  leikritabálkur Shakespeares sé undan einum manni runninn og það enn frekar véfengir þennan 

kjarna og hvort hægt sé á annað borð mögulegt að kalla eitthvað réttan Shakespeare.5 

Kjarninn er því dreginn eða samansettur, að því gefnu að hann sé til, úr þeim upplýsingum 

sem eru til staðar. Og fyrst hann er ekki niðurnegldur á pappír einhvers staðar þá er hann túlkunum 

háður og hlýtur það þá að vera undir túlkandanum komið hvernig hann birtist hverju sinni. Þess 

háttar túlkun útfrá hinum skrifaða texta er það sem Worthen kallar bókmenntlegt sjónarhorn6 og 

gengur hún einmitt út á að skoða hvernig hið leikræna vinnur með það sem stendur skrifað svart á 

hvítu í leikhandritum. Þá er textinn orðinn að leikbókmenntum. Þess háttar sjónarhorn vekur upp 

5 Andy Lavender, Hamlet in Pieces, Nick Hern Books Limited, London, 2001, bls. 13-14.
6 W.B. Worthen, Shakespeare and the Authority of Performance, bls. 4.
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spurningar hvað varðar tilgang og merkingu textans og enn fremur hvernig eigi að meðhöndla hann. 

Andstæðan við hið bókmenntafræðilega sjónarhorn væri leikrænt sjónarhorn7 og miðaði útfrá því að 

grunnforsendur og jafnframt ástæða leikritunar væri sú að koma handritinu á svið og gera það að 

lifandi listaverki.  Handritin væru þá ekki  beint bókmenntir  heldur texti  sem ætti  að nota  til  að 

skyssa upp aðstæður á sviði sem síðan er unnið með og þróað yfir í leiksýningu. Sviðið og hinn 

lifandi þáttur leikhússins væri þá undirstöðuatriðið. Kjarninn sem slíkur væri þá ekki eins mikið 

atriði sem einhvers konar heild innan textans þar sem verið væri að vinna með og skoða textann til 

þess að koma einhverju lifandi frá sér. Þegar skoðuð er sú umræða sem birtist í blöðum í kringum 

þessar þrjár sýningar á Lé Konungi þá er ekki laust við að hugmyndin um hinn rétta Shakespeare 

birtist þó nokkuð oft. Ég ætla ekki að halda því fram að hér sé um almennt almenningsálit að ræða 

eða algilda skoðun manna á þessum málum heldur einungis að benda á hvernig orðræðan virðist 

vera nokkuð útbreidd og hvernig vald höfundarins er innskrifað á mörgum stöðum.

“Fjölskyldulíkindi”  (Family  Resemblance  á  ensku  eða  Familienähnlichkeit  á  þýsku)  er 

hugtak sem Ludwig Wittgenstein útskýrði í riti sínu ,,Bláa Bókin”.8 Í grófum dráttum útskýrir það 

hvernig fyrirbæri sem talið er samanstanda af sameiginlegum kjarna er í raun skilgreinanlegt út frá 

mörgum samofnum þáttum sem enginn einn gæti kallast ,,sá eini” eða sá sem er órjúfanlegur frá 

heildinni9. Þannig má taka sem dæmi “fugl”. Enginn einn sameiginlegur þáttur skilgreinir fugla sem 

gerir þá frábrugðna frá öðrum dýrum. Til að mynda anda allir fuglar en það gera líka önnur dýr. 

Ekki geta allir fuglar flogið svo ekki er hægt að segja að flughæfni sé skilgreinandi fyrir fugl sem 

fyrirbæri. Hins vegar verður hugtakið yfir fyrirbærin “fugla” til og verður skiljanlegt þegar okkur 

finnast nógu margir þættir komnir til staðar til þess að við getum kallað eitthvað fugl.

Þegar fjölskyldulíkindin eru höfð í  huga er auðveldara að taka í  sundur einstaka orð og 

hugtök og svipast um fyrir hvað býr þeim að baki. Samanber hinn rétta Shakespeare sem ræddur 

hefur verið hér á undan þá birtist  okkur önnur sýn á raunverulega merkingu orðanotkunarinnar. 

Hinn rétti Shakespeare er dæmi um orðanotkun sem virðist í fyrstu hafa eitthvað á bakvið sig en 

þegar  forsendurnar  eru  skoðaðar  þá  kemur  annað í  ljós.  Eins  og  fyrr  sagði  eru  ekki  til  þessar 

frumheimildir um hvernig eigi að vinna með handritin og þannig sjáum við að svipað er uppi á 

borðum eins og með fuglinn.

Fjölskyldulíkindin útskýra að einhverju leiti  þennan hugsunarhátt  hjá  okkur,  hvernig við 

söfnum teiknum og spinnum vef í kringum ósýnilegan bolta, sem er þá hugtakið (Shakespeare í 

þessu tilviki) og þegar vefurinn er orðinn nógu þéttur getum við kallað hann Shakespeare, skilið 

7 W.B. Worthen, Shakespeare and the Authority of Performance, bls. 4.
8 Ludwig Wittgenstein, Major Works, HarperCollins Publishers, New York, 2009, bls. 106.
9 Ludwig Wittgenstein, 2009, bls.104-110.
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hann, metið, túlkað og þannig útfrá misunandi útgáfum af hugtakinu keppst um hver hin rétta útgáfa 

er, allt út frá því hvaða þræði við drögum úr vefnum hverju sinni til skilgreiningar. Þannig að þegar 

til dæmis gagnrýnandi segir að einhver ákveðin sýning sé eða sé ekki höfundi sæmandi, fer það þá 

ekki eftir því hvaða atriði hann hefur sjálfur valið sér til skilgreiningar? Hin óhaggandi, skínandi 

perla Shakespeares er því kannski þessi ósýnilega kúla sem vefurinn er spunninn í kringum og öll 

umræðan  grundvallast  á.  Eitt  af  þeim  atriðum  sem  lýsir  umræðunni  er  ósýnilega  valdið  sem 

höfundinum er gefið með orðanotkuninni.

15.  mars  1977 frumsýndi  Þjóðleikhúsið  Lé  Konung  í  Leikstjórn  Hovhannes  I.  Pilikian. 

Sýningin þótti  um margt  vera  ögrandi  og var  talað  um að hér  væri  leikstjórinn  að fara  heldur 

óhefðbundna leið að þessu verki Shakespeares.10 Þetta var í fyrsta sinn sem þetta verk var sýnt í 

leikhúsum hér á landi11 og því um nokkurs konar prufukeyrslu á Lé Konungi að ræða. Til verksins 

var fenginn erlendur leikstjóri, Pilikian. Beitti hann því sem kallað var kynferðisleg söguskoðun í 

úrvinnslu sinni og túlkun á verkinu og útskýrist hún í grunndráttum þannig að kynöflin innra með 

manninum séu helsta ástæða baráttu á milli fólks og sé til að mynda örsök stríðsátaka12 eins og má 

finna í Lé Konungi. Þannig er aðferðafræði hins erlenda leikstjóra lýst. Hann hefur kosið að beita 

hugmyndafræði sinni, hvaðan sem hún kemur, til þess að fá einhvern ákveðin vinkil á leikritið og 

tel ég það líklegast vera leikstjórnarlega aðferð við að ná einhverju fram úr handritinu þannig að 

hægt sé að setja það á svið útfrá ákveðnum sjónarhóli.  Þannig að þessi ákveðna  aðferð  og sýn 

leikstjórans á verkið er það sem gagnrýnendur taka til skoðunnar og gagnrýna, hvort sem þeir eru 

sáttir  við lokaniðurstöðu verksins eða ekki.  Þannig hefur  þessum tveim þáttum verið stillt  upp. 

Annars vegar verkinu sjálfu, handritinu sem einni heild og síðan leikstjóranum og aðferð hans sem 

einhves  konar  gagnverkandi  afli  sem vinnur  í  sameiningu  að  því  sem svo  endar  á  stóra  sviði 

Þjóðleikhússins.

Þarna  er  því  hugmyndin  um  kjarnann,  hinn  rétta  Shakespeare,  í  felum  í  texta 

greinarhöfundar. Þar sem þessi framúrstefnulegi leikstjóri er einhvers konar utanaðkomandi afl sem 

breytir og nartar í hinar hefðbundnari aðferðir sem ættu einhvers staðar að vera til. Pilikian er því 

samkvæmt  orðanotkuninni  ekki  rétttrúnaðar  ,,Shakespeare-isti”  og  gæti  því  talist  til  ,,öðruvísi” 

leikstjóra, í það minnsta í augum þess sem skrifar gagnrýnina.

Gagnrýnin  sem  birtist  í  Tímanum  í  tengslum  við  þessa  uppfærslu  benti  á  að  þessi 

kynferðislega  söguskoðun  hafi  vakið  upp  stór  augu  Íslendinga  og  að  þessi  maður  hafi  með 

10 Jónas Guðmundsson, ,,Að rísa upp úr körinni”, Tíminn, 61. árg., 64. tbl., 18. mars 1977, bls. 12-13.
11 Höfundar ekki getið, ,,Frumsýning í Þjóðleikhúsinu í kvöld”, Þjóðviljinn, 42. árg., 61.tbl., 15. mars. 1977 bls. 5
12 Jónas Guðmundsson, ,,Að rísa upp úr körinni”, Tíminn, 61. árg., 64. tbl., 18. mars 1977, bls. 12-13.
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nýjungagirni sinni hrisst ærlega upp í landanum. Greinarhöfundur er þó ánægður með útkomuna þó 

svo að hinn kynóði leikstjóri hafi haft við höndina þessa ákveðnu leikstjórnaraðferð.

Áður en sjálf frumsýninginn átti sér stað getum við séð hvaða kröfur eru gerðar til þess sem 

áhorfendur munu koma til með að sjá. Í Þjóðviljanum sjálfan frumsýningardaginn birtist grein sem 

var nokkurs konar auglýsing til þeirra sem gætu haft áhuga á því að skella sér í leikhús. Þó svo hún 

fjalli aðallega um hverjir standa að sýningunni, eins og leikarar, leikstjóri og aðrir, þá má inn á milli 

greina  fullyrðingar  sem eru  lýsandi  fyrir  orðræðuna  í  kringum Shakespeare.  Leikurinn  um Lé 

Konung  er  sagður  vera  einhver  sá  allra  mesti  harmleikur  allra  tíma  og  að  titilhlutverkið  sé 

margfrægt og sérlega vandasamt.13 

Hér er því strax verið að setja verk Shakespeares á afar háan stall ef ekki hinn allra hæsta. 

Burtséð frá sjálfum gæðum verksins sem ómögulegt er að staðfesta að séu þau mestu þá sjáum við 

að hérna er verið að gera kröfu sem beinist líklegast mest að leikstjóranum sjálfum. Gæði verksins 

eru ekki tekin til skoðunar. Þau eru endanleg og þannig er það algjörlega á ábyrgð þess sem tekur 

sér verkið fyrir höndum að koma því frá sér á þann hátt að gæði verksins haldi sér og það sem meira 

er, að gæði verksins haldi sér óbreytt.  Lýsingarorðin í greinunum eru oftar en ekki í efsta stigi og 

gefur  það þennan óvéfengjanleika verksins til kynna. Ef að verkið væri á einhvern hátt fyrirbæri 

sem væri hægt að nota sem skyssu frekar en einhverja tækni-teikningu sem er óhagganleg þá væri 

ekki þetta stóra gap á milli leikstjórans og verksins.

Þannig að þegar þessi erlendi maður kemur til landsins og beitir sinni nýstárlegu aðferð þá 

sjálfkrafa stilla gagrýnendur og aðrir leikhúsáhugamenn sér upp sem einhvers konar framvarðasveit 

Shakespeares ef svo má að orði komast. Þeir persónugera ekki sjálfa sig eða taka sig og skoðanir 

sínar beint inn í jöfnuna en þær staðhæfingar sem settar eru í textann gefa upp sjónarhorn þeirra og 

gefa  í  skyn  kröfuna  um hinn  rétta  Shakespeare.  Ég  vil  benda  á  að  dómarnir  sjálfir  um gæði 

uppsetningarinnar eru annað mál en það er framsetningin og hin dulda krafa sem við erum að skoða 

hér. Tengsl kröfunnar í greinunum tengist eflaust þeirra skoðun um hvernig sýningin hafi skilað 

þessari kröfu en það er annað atriði sem ber að hafa í huga. Þeir orða hinn rétta Shakespeare beint 

eða óbeint en segja hins vegar ekki hvort það sé persónuleg skoðun eða þá hvort hér sé um almenna 

vitneskju  að  ræða.  Þetta  eru  staðhæfingar  og  staðhæfingarnar  eru  oftar  en  ekki  undanskildar  í 

þessari menningarumræðu frá gagnrýni.

Í Dagblaðinu birtist gagnrýni fyrir sömu sýningu og sjáum við þar svipuð stef og hafa verið 

nefnd; það er vandasamt verk að setja Lé Konung á svið og hér er á ferðinni einn mesti harmleikur 

allra tíma.14 Þessi orð Pilikians hafa greinilega fangað athygla margra á landinu og hugmyndir hans 

13 Höfundar ekki getið, ,,Frumsýning í Þjóðleikhúsinu í kvöld”, Þjóðviljinn, 42. árg., 61. tbl., 15. mars. 1977 bls. 5
14 Aðalsteinn Ingólfsson, ,,Að endurlausn”, Dagblaðið, 3. árg., 64. tbl., 17. mars 1977, bls. 4.
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um hina kynferðislegu söguskoðun verið fyrirbæri sem Íslendingar þurftu að fara í þónokkra vinnu 

við  að  setja  í  íslenskt  samhengi.  Greinarhöfundur  lýsir  því  yfir  að  hann hafi  eflaust  búist  við 

hreðjum og völsungum út  um alla  veggi  en  að raunin  hafi  verið  önnur  þegar  á  sýninguna var 

komið.15 Ekki er minnst á hvort kjarninn eða hinn rétti Shakespeare hafi skilað sér og því er visst 

ójafnvægi í því sem greinarhöfundur vonaðist eftir eða hafði ímyndað sér og þess sem hann svo sá í 

Þjóðleikhúsinu.

Því  sjáum  við  að  það  gætu  verið  orð  leikstjórans  sem  ollu  þessum  vangaveltum  eða 

misskilningi. Hin kynferðislega söguskoðun gæti því verið fyrirbæri sem menn voru ekki vanir að 

nefna í sömu andrá og Shakespeare. Er það því ekki sambærilegt við kenningar Wittgensteins að 

menn hafi ekki sett hina kynferðistlegu söguskoðun í tengsl við hinn rétta Shakespeare en dregið 

svo ummæli sín að einhverju leiti til baka þegar sjálf sýningin var farin í gang? Það var því hin 

upprunalega oranotkun leikstjórans sem vakti upp vissar spurningar og samræmdist ekki almennum 

viðhorfum á Íslandi ef svo má að orði komast. Hvernig sjálf vinnan í leikhúsinu hafi síðan farið 

fram og hvernig útkoman hafi skilað sér er annað atriði. Hér sjáum við að það er viss orðaforði í 

tengslum  við  verk  Shakespeares  sem  er  almennari  en  annar.  Það  er  þessi  ósýnilega  kúla 

Wittgensteins sem menn sjá fyrir sér en geta ekki bent á sem virðist vera miðjan í samræðunum en 

þegar einhver eins og Pilikian kemur til sögunnar getur hann haft áhrif á hvernig menn ræða um 

verkin og í framhaldinu túlka þau.

,,William Shakespeare á erindi til  allra tíma” segir í  umfjöllun Morgunblaðsins 17. mars 

1977.16 Það verður ekki mikið skýrara en þetta. Greinarhöfundur segir hér að verk Shakespeares séu 

tímalaus, að þau eigi alltaf við. Hins vegar sé stundum þörf á að “uppfæra” hann stöku sinnum og 

að  það krefjist  nýs  skilnings  að leika  hann á  þeim tíma sem sýningin  átti  sér  stað.  Þessi  nýji 

skilningur er sá sem Pilikian kemur með sér, þessi kynlega túlkun.17 Höfundur fer hér því ekki eins 

skilgreinandi orðum um hinn meinta kjarna, hinn rétta Shakespeare, eins og í hinum greinunum en 

hins vegar talar hann um hvernig þýðinguna á verkinu þurfi að staðfæra og uppfæra til þess að 

koma til móts við þróun áhorfenda. Því er hugtakið um verkið opnara í hans huga hvað varðar 

varðveislu textans. Aðalatriðið er því að koma sögunni og innri tilfinningum verksins til skila. En 

skilningur leikstjórans er engu að síður ,,nýr”. Því er hugmyndin um hinn rétta Shakespeare enn til 

staðar en í eilítið öðruvísi búning. Eðli verksins og innri virkni helst því heil og ,,sönn” þó að verkið 

sé uppfært og hin nýja þýðing Helga Hálfdánarssonar sé notuð í stað hinnar eldri frá Steingrími 

Thorsteinssyni þá loðir hugmyndin um kjarnann enn við verkið. Hin nýja þýðing er sögð góð en 

15 Sama rit, bls. 4.
16 Jóhann Hjálmarsson, ,,Mikið dýrindis fífl er þessi veröld”, Morgunblaðið, 61. árg., 64. tbl., 17. mars 1977, bls. 23.
17 Sama rit, bls. 23.
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leikstjórinn  gerir  henni  skil  á  þann  hátt  að  enn  fær  maður  það  á  tilfinninguna  að  hér  sé  um 

,,öðruvísi” nálgun að ræða en gengur og gerist.

,,Það er  tilgangur  Hovhanness I.  Pilikian að bylta  fyrri  hugmyndum fræðimanna um Lé 

Konung”  segir  í  greininni.18 Þetta  er  viðhorf  sem vert  er  að  hafa  í  huga.  Hverjar  þessar  fyrri 

hugmyndir eru er ekki tekið fram svo hér birtist okkur hugmyndin um hinn rétta Shakespeare í 

þessari duldu kröfu. Ef að áhorfendur eru því tilbúnir að sætta sig við túlkun leikstjórans þá geta 

þeir notið sýningarinnar eins og segir í  greininni. ,,Útgáfa” leikstjórans er orðanotkun sem lýsir 

þessari framsetningu á valdi höfundar þar sem hann tekur eitthvað sem heilsteypt er og breytir því 

eftir sinni eigin sannfæringu og skilur það eftir til túlkunar fyrir áhorfendur hvort hér sé um hinn 

rétta Shakespeare að ræða eður ei.

Dómar Morgunblaðsins, Tímans og Dagblaðsins eiga það sameiginlegt að fjalla á frekar 

jákvæðan hátt um þessa sýningu á Lé Konungi í Þjóðleikhúsinu 1977. Fyrir utan einhver atriði sem 

tengjast framsögn leikara og skort á blæbrigðum í textameðhöndlun þá virðast gagnrýnendur á það 

eitt sáttir að sýningin hafi verið til fyrirmyndar. Það er því áherslan sem fór í umfjöllun á þessu 

hugtaki leikstjóra, hinni kynferðislegu söguskoðun, sem greinarnar minnast á og fjalla um sem hið 

utanaðkomandi afl. Þetta var eitthvað sem hinn erlendi leikstjóri kom með. Þetta hugtak er ekki sett 

þannig lagað í íslenskt samhengi þ.e.a.s. þeir halda þessu nýja hugtaki sem fjarrænu og hálf skrítnu 

fyrirbæri sem kemur inn í þeirra heim, íslenskan leiklistarheim. Shakespeare birtist því sem hið 

fasta og eðlilega í þessu samhengi og er þá það sama uppi á teningnum hvort sem um íslenska 

útgáfu eða enska er að ræða. Þ.e. verkin halda heild sinni þó þau séu þýdd á milli tungumála og 

þannig helst kjarninn innan verksins en það eru hugsjónir og hinar mismunandi leikhús-aðferðir 

sem breyta áferð og blæbrigðum verksins, sbr. kynferðislegu söguskoðunina hans Pilikian. Verk 

Shakespeares  halda í þeirra augum velli sem ókljúfanlegar stærðir og þegar einhver eins og Pilikian 

kemur með þessa framandi sýn þá fær hann meðhöndlun innan umfjöllunarinnar sem ,,hitt” atriðið 

og það sem er ,,sérstakt” við þessa ákveðnu sýningu.

Frammistaða leikara er svo annað atriðið þar sem gagrýnendur skoða hæfni eða skilvirkni 

þeirra í því að koma frá sér textanum. Einstaka hlutverk eru ekki gagnrýnd. Það kemur aldrei sú 

hugmynd á yfirborðið að ef að einhver stóð sig ekki fylllilega vel innan sýningarinnar að það gæti 

verið hinum skrifaða texta að kenna, heldur er það alltaf á ábyrgð leikarans og leikstjórans að miðla 

perlunni skæru áfram. Svo við víkjum aftur að spurningu verkfræðingsins frá árinu 2000 um hversu 

langt leikstjórinn megi ganga, ætli það sé þá ekki í þessu tilfelli; eins langt og honum sýnist svo 

lengi  sem  gagnrýnendur  eru  sáttir  með  heildarútkomuna?  Leikstjóri  fær  hið  þögla  samþykki 

18 Sama rit, bls. 23.
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gagnrýnenda  til  að  leika  sér  með  orð  og  hugtök  í  kringum  hinn  rétta  Shakespeare  fyrst  að 

heildarútkoman vakti lukku leikhúsgesta.

23 árum síðar eftir frumraun Lés Konungs á sviði fékk verkið að nýju að lifna við í íslensku 

leikhúsi, nú í Borgarleikhúsinu í leikstjórn Guðjóns Pedersen sem þá var nýbúinn að taka við sem 

leikhússtjóri.19 Hans fyrsta verk er hvað? Einmitt  að setja upp Shakespeare sýningu og var það 

sérstaklega tekið fram að verk hans höfðu aldrei verið sett upp í Borgarleikhúsinu áður. Það fannst 

Guðjóni vera ,,synd”20 og var því full ástæða til þess að sinna kalli skyldunnar, að setja upp verk 

eftir Shakespeare. Það sýnir okkur vægi höfundarins Williams heitins að þegar nýr og upprennandi 

leikhússtjóri er ráðinn til starfa að hans megin áhersla til þess að leggja einhvers konar grundvöll að 

starfi sínu næstu árin að hann skuli þá leita til Shakespeares sem einhvers konar opnunar. Fyrstu 

skrefin  í  starfinu  hljóta  því  að  vera  einhvers  konar  tákn  um  komandi  tíð.  Þau  sýna  hvað 

leikhússtjórinn kannski stendur fyrir og er megnugur um að fást við. Því er skiljanlegt að Guðjón 

Pedersen  velji  sér  kannski  verk  á  borð  við  Lé  Konung,  Beðið  eftir  Godot  e.  Beckett  og 

Þjóðníðingana e. Henrik Ibsen sem teljast til stórvirkja í leikbókmenntunum eins og það er orðað.21

Í greininni segir einnig að leikhúsfólk hafi beðið árum, ef ekki áratugum saman eftir því að 

að  sjá  Lé  Konung.22 Hér  er  því  þeirri  staðreynd  haldið  fram  að  krafan  um  uppsetningar  á 

Shakespeare liggi ekki einungis hjá leikhússtarfsmönnum og gagnrýnendum heldur einnig hjá öllum 

þeim sem sækja leikhús almennt. Þetta er gífurlega stór og mikil krafa, ef ekki sú allra stærsta sem 

hægt er að leggja á leikhúsin. Að leikhúsin bókstaflega þurfi að setja Shakespeare upp reglulega til 

að svala þorstanum í þessi ákveðnu handrit. Þó svo það liggi ekki í augum uppi þá mætti túlka þetta 

svar Guðjóns svo að Shakespeare sé viss skilgreinandi stærð innan atvinnuleikhússheimsins. Við 

komum aftur að því síðar.

Guðjón segir að vilji hans sé að afsanna að klassíkin sé ,,þung” þar sem gagnrýnisraddir 

höfðu heyrst þess efnis að verkefnavalið þetta fyrsta leikár hans hafi verið full þunglamalegt.23 Í 

dómum sem birtust eftir frumsýninguna og umræðum sem spruttu upp í fjölmiðlum sjáum við svo 

hvernig Guðjón tókst á við þá hugmynd að verkin, þá sérstaklega Lér Konungur sem er hér til 

skoðunar,  væru þung og hvort  hann hafi  farið  aðra leið  að kjarnanum og hinni  réttu  útgáfu af 

Shakespeare  til  að  gera  þau  aðgengilegri.  Má  þá  eflaust  lesa  það  viðmót  sem  birtist  með 

gagnrýnisröddunum að þegar tilkynnt var um verkin þetta árið að Shakespeare hreinn og beinn hafi 

19 Súsanna Svavarsdóttir, ,,Við eigum að vera undir smásjá”, Morgunblaðið, 88. árg., 229. tbl., 6. október 2000. bls. 
14.

20 Sama rit, bls. 15.
21 Sama rit, bls. 14.
22 Sama rit, bls. 14
23 Sama rit, bls. 14.
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einhvern klassískan þunga yfir sér, sem er í tengslum við þessa vigt en að hann sé engu að síður 

mikilvægur og þarft menningarlegt fyrirbæri. Krafan krefst þess þá af fólki að það í raun og veru 

fjárfesti tíma sínum og athygli í þessari skæru perlu, kjarnanum. Shakespeare er því óbeint sagður 

vera  þannig  samansettur,  það  listilega  vel  sniðinn,  að  það  krefjist  úrvinnslu,  einhvers  konar 

menningarlegrar  inngöngu  jafnvel,  til  þess  að  geta  metið  hann  og  átt  erindi  til  að  varpa  fram 

skoðunum sínum á verkum hans. Er því hér kominn sá draugur, einhvers konar menningarlegur 

hroki (þó hroki sé kannski full þungt og neikvætt orð), sem lýsir sér þannig að Shakespeare er ekki  

allra?

Væntingarnar  sem sem gerðar  voru  til  Guðjóns  árið  2000  voru  bornar  saman  við  fyrri 

upsetningu  á  Lé  Konungi.  7.  október  sama  ár  birtist  grein  í  DV  undir  titlinum  ,,Riðlast  á 

Shakespeare”24 og  gefur  titill  greinarinnar  strax  í  ljós  hver  afstaða  höfundar  er  til  textans  og 

meðhöndlun hans. Hann rifjar upp þær spurningar sem vöknuðu í kringum uppsetningu Pilikians og 

nefnir  þar  helsta  andmælanda hans,  sjálfan  þýðanda verksins  Helga  Hálfdánarson,  sem skrifaði 

harðorða grein í morgunblaðið sýningarárið 1977 og fór hann heldur ófögrum orðum um sýninguna 

og var það þá hlutur leikstjórans og hinar ,,öðruvísi” nálganir hans sem þóttu rýrar gæðum að mati 

Helga.25 Krafan um rétta meðhöndlun er hér endurvakin, hafi hún einhvern tímann laggst til hvílu, 

og lögð fram sú spurning hvort Guðjón muni vekja upp sömu viðbrögð og áður. Verkið sjálft og 

nálgunin að því, Lér Konungur eftir Shakespeare er því það sem umræðan snýst um og í raun og 

veru en ekki leikstjórnarlegir hæfileikar Guðjóns Pedersen. Af þessu má því draga þá ályktun að 

áður en að Lér Konungur var frumsýndur árið 2000 í Borgarleikhúsinu hafi spurningin sem brann á 

mörgum verið eitthvað á þá leið; ,,mun Guðjón fara  hina réttu leið að Shakespeare eða fer hann 

sína eigin?”. Hvort  eitthvað sé varið í hans hæfileika í að útbúa lifandi listaverk fær því hér að 

liggja á milli mála og er atriði sem stendur utan við spurninguna um hið rétta.

Guðjón Pedersen lét prenta í leikskrá sýningarinnar stutta grein eftir Peter Brook sem bar 

titilinn ,,Gleymið Shakespeare”.26 Í henni birtist bón Brooks til leikara og þeirra sem áhugann hafa 

að smækka ekki með akademískum greiningartólum þau atriði og þær tilfinningar sem finna má í 

verkum Shakespeares.  Hann biður fólk um að ,,gleyma Shakespeare”,  gleyma höfundinum sem 

persónu og í stað þess að leggja sig fram við að finna fyrir dramatíkinni sem felst í  innra virki 

verksins.27 Með því að birta þessa grein í leikskránni, er Guðjón þá ekki að senda dulin skilaboð? 

Skilaboð þess efnis að vægi sjálfs Shakespeares sem fígúru og óvéfengjanlegs afls er eitthvað sem 

24 ÞHS, ,,Riðlast á Shakespeare”, DV, 90. og 26. árg., 231. tbl., 7. október 2000, bls. 26-27.
25 Sama rit, bls. 27.
26 Peter Brook, ,,Gleymið Shakespeare”, þýð. ekki getið, Lér Konungur, Leikfélag Reykjavíkur, 2000, bls. 15-19.
27 Sama rit, bls. 15-19.
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hann endilega  samsamar  sér  ekki  með?  Vinna  hans  sem leikstjóra  með  leikurum er  það  hefur 

forgang í þessu samhengi. Bókmenntafræðilegar og akademískar nálganir eru aukaatriði og koma 

þannig lagað ekki nálægt sjálfu sköpunarferlinu ef Brooks er hafður að leiðarljósi. Því er hér dregin 

viss lína, á milli hins leikræna og hins bókmenntafræðilega sem rímar við kenningar Worthens sem 

nefndar voru hér á undan.

Guðjón sjálfur er því með prentun á þessari grein Brooks að benda fólki á þetta vald sem 

hann sem leikhúsmaður þarf að kljást við. Þarna er baráttan um völdin, um hinn rétta Shakespeare 

lögð fram og dregin  upp sýn  þeirra  sem vinna  praktískt  með textann  á  sviðinu.  Ef  hann sem 

leikstjóri ákveður að setja upp verk Shakespeares þá þarf hann líka að vera undir það búinn að 

gangast undir þann flókna vef réttlætinga og krafna sem umlykja alla umræðu tengda Shakespeare.

Gunnar Stefánsson skrifar gagnrýni í Degi 10. október 2000. Hann segir um sýninguna að 

,,sá  dramatíski  kjarni  skilaði  sér ekki  í  Borgarleikhúsinu”28 og á  hann þar með við að aðferðir 

Guðjóns hafi ekki náð að halda utan um það sem greinarhöfundur gefur í skyn að sé hinn rétti 

vinkill á Lé Konung. Birtist okkur því hin margumrædda krafa og sýn um hinn meinta kjarna sem 

hvergi er skilgreindur eða nefndur öðrum orðum sem gefa upp frekari mynd af því hvernig hann svo 

sem lítur út.

En þetta er ákvörðun. Ákvörðun sem Guðjón tekur þegar hann hefur valið sér verk, leikara 

og aðrar hjálparhellur og byggist á því að velja leið að verkinu sem honum hlýtur sjálfum að finnast 

vera sú áhugaverðasta að sinni. Þessi ákvörðun hans, hin listræna sýn sem sett er í framkvæmd, er 

atriði  sem  gagrýnendur  tala  svolítið  sérkennilega  um.  Orðin  sem  valin  eru  til  að  gagnrýna 

uppsetninguna gefa það í skyn að vilji leikstjórans sem listamanns er atriði sem fær mun minna 

vægi heldur en það ætti kannski að fá þegar sýning hans er yfirhöfuð til umræðu. Það er því þetta 

valdajafnvægi  sem sífellt  er  á  hreyfingu  þar  sem keppt  er  um réttinn  og  tilkallið  til  kjarnans 

ósýnilega.  Guðjón  hefur  sína  sýn,  gagnrýnandi  aðra  og  svo  er  hin  áhugaverðasta  sem er  sýn 

höfundar, William Shakespeare. Valdi hans sem þess aðila sem skrifaði verkin er hiklaust beitt í 

orðræðunni. Þetta hugtak, sýn Shakespeares, er afar voldugt vopn í gagnrýnisumræðunni. Þannig er 

hægt að varpa fram hinum og þessum staðhæfingum með hvað sé rétt  og rangt  án þess þó að 

tilgreina  hvað  nákvæmlega  er  átt  við.  Þarna  birtist  okkur  skilgreiningarvandi  Wittgensteins  á 

tungumálalegum hugtökum. Vandinn er sá að það er enginn Shakespeare til að segja okkur hvað sé 

rétt og hvað rangt. Hins vegar myndast þessi þræðir, þessar akademísku vangaveltur sem öðlast vigt 

og  vægi  með  tíð  og  tíma.  Það  gerir  því  mönnum  erfitt  fyrir  að  vega  að  þessari  stærð  sem 

Shakespeare  er.  Því  eins  og  með  fuglinn  þá  er  enginn  einn  þáttur  sem sameinar  Shakespeare 

hugtakið í einu og öllu og sýnir okkur skýrt og stöðugt hver hinn rétti Shakespeare er. Hann verður 

28 Gunnar Stefánsson, ,,Hvaða Shakespeare?”, Dagur, 10. október 2000. bls. 35.
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til  í  samofnum vef þeirra  sem leggja eitthvað í  púkk og grundvalla hugtakið í  sameiningu.  Og 

hvergi er Shakespeare sjáanlegur til að segja sína skoðun.

Burtséð frá því hvað Gunnari finnst um sýninguna og hvort hún hafi skilað þessum kjarna er 

orðanotkunin í niðurlaginu annað atriði sem vekur athygli. Þar segir Gunnar að kollegi hans hafi 

sagt  að  Guðjón  Pedersen  ætti  ekki  að  koma nálægt  Shakespeare  en  að  honum sjálfum finnist 

hann ,,mega” það. Ekki er nóg að gagnrýnendum, Gunnari og kollegum hans, sé hitamál hvernig sé 

farið að Shakespeare heldur tekur hann sér hér það leyfi að segja að gagnrýnendastéttin eigi eitthvað 

tilkall til þess að segja hver megi snerta á Shakespeare og hver ekki. Hér gæti verið um afmarkaða, 

persónulega skoðun Gunnars að ræða en engu að síður eru hér stór og merkingarhlaðin orð á ferð. 

Hér  sjáum við  ekki  einungis  hugmyndina  um hinn  rétta  Shakespeare  á  siglingu  heldur  einnig 

einhvers  konar  alræðiskenndar  gloríur  um  þrepavirkt  vald  þeirra  sem  telja  sig  til  siðgæðis-

framvarðarsveitar William Shakespeare.

Eru því einhverjir búnir að dæma Guðjón Pedersen áður en hann hefst handa við að setja 

upp sýninguna?  Það mætti  halda svo.  Ef  að  Guðjón hefur  þann stimpil  á  sér  að vera öðruvísi 

Shakespeare-leikstjóri þá grafa eflaust þeir sem trúa statt og stöðugt á hinn rétta Shakespeare upp 

orðaforðann sinn og gera sig reiðubúna til að hamra á kröfunni um rétta meðhöndlun. Guðjón þarf 

þá í það minnsta að sanna sig fyrir valdinu, gagnrýnendum og þeim sem taka afstöðu með hinum 

rétta Shakespeare.  Leikstjóranum eru settar  hér skorður innan regluvirkisins og enn á ný birtist 

valdaþríhyrningurinn á milli þess sem ætlar að setja upp Shakespeare, gagnrýnenda og þeirra sem 

hafa þörf fyrir að tjá sig og síðast hinu ósýnilegu valdi höfundar.

Þetta eru eilítið ósanngjörn orð og fela í sér niðrandi hugarfar gagnvart vinnu leikstjórans og 

gildisfellingu á öðrum aðferðum en þær sem myndu teljast sem réttar. Það er hér í raun verið að 

segja að sumir hafi hæfileikann og réttinn til að vinna með Shakespeare og aðrir ekki. Rennir það 

enn  frekar  stoðum undir  þá  hugsjón  að  einhvers  staðar  sé  til  hinn  rétti  Shakespeare.  Það  eru 

nefnilega  þeir  sem ætla  að  vinna  með  hann  sem annað  hvort  búa  yfir  því  sem þarf  eður  ei. 

Shakespeare sjálfur er því samkvæmt þessari hugsun alltaf til staðar í formi hinnar tæru snilldar og 

er ekki til umræðu.

Að  lokum er  svo  spurt  ,,Hvaða  Shakespeare  er  þetta?”.29 Við  leitum svara  í  aðsendum 

greinum sem birtust í Morgunblaðinu í kjölfar sýningarinnar.

Jón Viðar Jónsson, leikhúsgagnrýnandi, hefur sitthvað til málanna að leggja. Í aðsendri grein 

sinni sem dagsett er 10. nóvember 2000 heldur hann því fram að þær Shakespeare sýningar sem 

29 Sama rit, bls. 35.
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leikhúsin hafi boðið upp á undanfarin misseri  hafi verið ,,list þessa skálds óviðkomandi”.30 Hér 

fáum við álit manns sem hefur skýra afstöðu hvað varðar spurninguna hvort að Guðjón Pedersen 

hafi farið rétta leið að verkinu.  Hann dregur skýr mörk og útilokar leikstjórann frá hinum rétta 

Shakespeare.  Hann  nefnir  einnig  þá  staðreynd  að  hér  sé  um  prófstein  að  ræða  í  nýhafinni 

leikhússtjóratíð Guðjóns31 eins og minnst var á fyrr og setur hann því hér kröfu um þokkaleg afköst 

sem eru háð og metin eftir smekk gagnrýnanda.

Jón Viðar tekur skýran pól í hæðina og segir Guðjón skorta hæfileikann til að negla niður og 

koma frá sér því sem Shakespeare hafi verið að hugsa þegar hann samdi verkið. Hvergi stendur 

skrifað í handriti Shakespeares hvað höfundur hafi verið að hugsa við skrif sín en engu að síður 

gerir Jón Viðar þá kröfu að Guðjón eigi að vita það. Ástæðan fyrir því að sýningin skili ekki kjarna 

verksins  til  áhorfenda  er  sú  að  Guðjón hefur  að  mati  Jóns  enn ekki  áttað  sig  á  hugsunarhætti 

Shakespeares.32 Þannig að í stað þess að Guðjóni sé veitt listrænt frelsi til að nálgast verkið á sinn 

hátt eru honum settar þær kröfur að mati gagnrýnanda að gera það næst með eðlilegri hætti.

Svipaða sögu er segja í grein Halldórs Þorsteinssonar sem birtist 3. mars 2001. Hann fer 

nánar  í  þau atriði  er  varða sjálfa  sviðstæknina  sem honum finnst  að mestu leiti  vera  ólukkans 

hundakúnstir og nefnir hann þar lýsingu, látbragð og limaburð, hljóð o.s.frv. eða í raun öll þau atriði 

sem koma til með að gera leiksýningu að að leiksýningu.33 Hvað er þá eftir? Það eru því þessi atriði 

sem voru nefnd hér sem eru algjört aukaatriði, viðauki við það sem skiptir greinarhöfund öllu máli, 

textann.  Þetta,  ásamt leikurum, eru tæki leikstjórans til  að koma kjarnanum, perlunni skæru, til 

áhorfenda  en  ekki  grunnatriði  í  því  að  búa  til  góða  sýningu  sem byggist  á  lifandi  flutningi  í 

leikrænum  búningi.  Því  er  textinn  settur  á  hinn  æðsta  stall  og  fyrirbæri  eins  og  styttingar  á 

textanum, tækninotkun og sýn leikstjórans eitthvað sem í raun koma hinum rétta Shakespeare ekki 

við. Allt saman miðar þetta að því að gera hinni réttu aðferð að Shakespeare skil. Því er krafa gerð í 

tengslum við tæknilega úrvinnslu sem er því enn annað atriðið sem þarf að hafa í huga þegar ráðist 

er í uppsetningar á Shakespeare. Þær þurfa líka að vera réttar.

Skoðanabróðir  Jóns og Halldórs að nafni Davíð Þorsteinsson sendir einnig inn grein um 

svipað  leiti.  Í  leiðara  greinarinnar  segir  að  það  sé  ekki  Shakespeare  sem  tali  til  leikhúsgesta 

heldur  ,,einhver  Guðjón  bakvið  tjöldin”34 og  á  hann  þar  við  leikstjóra  sýningarinnar  Guðjón 

Pedersen. Gerir Davíð grein fyrir því að í sýningu Pilikians 1977 hafi verið  farin leið sem ekki má 

30 Jón Viðar Jónsson, ,,,,Dallas-Shakespeare” í Borgarleikhúsinu”, Morgunblaðið, 10. nóvember 2000, sótt 22. febrúar 
2006, http://mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=570372 , Gagnasafn Mbl.is

31 Sama rit.
32 Sama rit.
33 Halldór Þorsteinsson, ,,Kunna íslenskir leikstjórar ekki lengur að meta orðlist Shakespeares?”, Morgunblaðið, 3. 

mars 2001, sótt 22. febrúar 2006, http://mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=592259 , Gagnasafn Mbl.is.
34 Davíð Þorsteinsson, ,,Leikhús Þjóðarinnar”, Morgunblaðið, 21. desember 2000, sótt 22. febrúar 2006, 

http://mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=579298 , Gagnasafn Mbl.is.
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skilja öðruvísi en svo að greinarhöfundi hafi fundist vera ,,öfugsýn” leikstjórans á verkið.35 Má svo 

greina að Davíð hafi fundist leið Guðjóns að gera þennan harmleik að léttri, farsakenndri sýningu 

gjörsamlega út í hött og að þó svo hin kynbrenglaða sýning Pilikians hafi verið öfugsnúin að þá sé 

það þó skárra  en að draga úr  hinu dramatíska eðli  verksins á  þennan hátt.  Það er  því  að mati 

greinarhöfundar ekki enn búið að taka rétta stefnu í uppsetningu verksins hérlendis og því það sem 

fyrir  ber á  sviðinu ekki  rödd og rétt  merking Shakespeares heldur rödd leikstjórans.  Þar liggur 

skilgreiningarmunur þeirra sem eru á þessari skoðun. Ef þú ferð ekki hina réttu leið að verkum 

Shakespeares, þ.e. ef þú að einhverju leiti ferð yfir þessa óskilgreindu línu sem skilur að réttan og 

rangan Shakespeare þá hverfur rödd höfundar. Að þeirra mati talar Shakespeare sjálfur aðeins til 

áhorfenda þegar honum eru gerð rétt skil og þannig eru sýningar á borð við þær sem Guðjón og 

Pilikian framreiddu misheppnaðar tilraunir til að koma þessum kjarna til skila.

Því spyr ég sjálfan mig hvers vegna þessar erfiðu kröfur eru gerðar og ef þeim er mætt fyrir 

hvern er þá leikurinn gerður? Halldór Þorsteinsson svarar því sjálfur þannig þegar hann segir þá 

sem kunna að meta þessa uppsetningu Guðjóns vera smekksnauða og ómenntaða áhorfendur sem 

,,kunni að renna þessu vatnssulli niður með bestu lyst”.36 Þannig að þeir sem eins og Halldór hafa 

smekk og menntun til geta dæmt og notið þeirra sýninga sem rétta meðhöndlun hafa fengið. Því er 

áhugavert að hugsa til  þess sem fyrr kemur fram að Guðjón hafði einmitt lýst því yfir að hann 

ætlaði  sér að sýna fram á að Shakespeare þyrfti  ekki  endilega að vera þungur.  Því  hefur  hann 

líklegast valið sér leið til þess að gera Lé Konung aðgengilegri þeim sem telja hann svo. Aðferð 

Guðjóns, sem fer fyrir brjóstið á þeim sem hafa verið nefndir, og er augljóslega ekki hin rétta leið 

að meistaranum að þeirra mati,  gæti  því  verið  afleiðing þessarar  ,,léttu” hugsjónar  leikstjórans. 

Dregur Shakespeare rödd sína til baka að mati þeirra sem sendu greinar í Morgunblaðið þegar reynt 

er  að  fara  léttari  leið  að  verkum  hans?  Guðjón  dregur  hér  upp  tvær  mismunandi  fylkingar 

leikhúsgesta.  Ein  er  menntuð  og  með  smekk  fyrir  réttum  Shakespeare  en  hin  kyngir  niður 

óhefluðum útgáfum leikstjóra. Er því samkvæmt þessu hinn rétti Shakespeare þungur Shakespeare?

Gagnrýni  Halldóru  Friðjónsdóttur  sem birtist  í  DV 9.  október  2000 sýnir  aðra mynd af 

þessari  sýningu  en  þeir  sem  hafa  fyrr  verið  nefndir.  Hún  telur  upp  þau  atriði  sem  sýningin 

samanstendur af, s.s. leikara, hljóðmynd, búninga, sviðsmynd, lýsingu en í raun minnist ekki á neitt 

sem gæti talist til eða túlkast sem krafa um rétta nálgun á verkið. Hún nefnir að tímabært sé orðið að 

setja verkið upp en segir ekki hvernig eigi að gera það.37 Það fær að ligga á milli mála og er því 

35 Sama rit.
36 Halldór Þorsteinsson, ,,Kunna íslenskir leikstjórar ekki lengur að meta orðlist Shakespeares?”, Morgunblaðið, 3. 

mars 2001, sótt 22. febrúar 2006, http://mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=592259 , Gagnasafn Mbl.is.
37 Halldóra Friðjónsdóttir, ,,Magnþrunginn Harmleikur”, DV, 90. og 26. árg., 232. tbl., 9. október 2000. bls. 15.
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undir leikstjóranum komið. Áhersla hennar er því á heildarútkomuna, hvernig samspil leikara, útlits 

og hönnunar sýningarinnar í samfloti við tónlistarnotkun skapar eitthvað andrúmstloft og er þar með 

mikið meira undan sjálfum leikstjóranum og öðrum sem komu að sýningunni runnið. Vald höfundar 

yfir textanum og meðhöndlun á verkinu er því í annars konar mynd í þessari grein. Það gefst meira 

svigrúm til túlkunar og frelsi til að gera það sem þykir henta í hinum lifandi flutningi. Greinin endar 

svo á jákvæðum dóm eða ,,Lér konungur er mögnuð sýning sem gefur fyrirheit um spennandi ár í 

leikhússtjóratíð  Guðjóns  Pedersen”.38 Þar  sem  Halldóra  gerir  ekki  kröfu  um  að  hinn  rétti 

Shakespeare komi í ljós mætti ætla að þessi jákvæða niðurstaða hennar gefi eitthvað í skyn um 

væntingar þeirra sem höfðu kröfuna réttu í fyrirrúmi. Ætli Halldór, Davíð og Jón Viðar hafi orðið 

fyrir vonbrigðum þegar þeir sáu ekki þann tæra og snilldarlega skrifaða menningararf birtast sér 

sem þeir höfðu vonast eftir í Borgarleikhúsinu árið 2000? Látum það liggja milli hluta.

Þegar  þessi  orð  eru  skrifuð  er  nýafstaðin  þriðja  uppfærslan  á  Lé  Konungi,  nú  í 

Þjóðleikhúsinu í leikstjórn Benedict Andrews.39 Jón Viðar Jónsson birtir heldur kuldalega grein á 

vefsíðu DV og eru mörg atriðin sem hann teflir fram í þeim tilgangi að gagnrýna hvernig sýningin 

hafi heppnast. Jón Viðar segir reyndar nú að verkið sé líklega eitthvað það erfiðasta leikverk sem 

finna  megi  og  að  það hafi  verið  skrifað  fyrir  ,,leiksvið  hugans”.40 Í  grein  þessari  er  ekki  lögð 

jafnmikil áhersla á aðferðir leikstjórans að verkinu og hvort hinn rétti Shakespeare hafi skilað sér, 

heldur leggur Jón Viðar einnig hér fram kröfuna um gildi og vægi Shakespeares sem höfuðskálds 

innan vestrænnar menningar.41 Í raun fer hann ekki í saumana á verkinu og eins og segir í upphafi 

greinarinnar þá finnst honum þetta hálf-óleikanlegt verk. Því er nú kröfunni beint að leikhúsunum 

og þau sökuð um að hafa ekki staðið sig undanfarin ár í að bjóða leikhúsgestum upp á perlur sem 

þessar.  Hinn rétti  Shakespeare stingur upp kollinum á skýran hátt  hér og þar sbr.  að Atli  Rafn 

Sigurðarson hafi túlkað Játgeir á ,,alveg réttan hátt”.42 Því eru hér skýr tilmæli til leikara um hvernig 

megi ganga frá túlkun sinni eins og hún á að vera.

Annars má þar nefna að eins og með svo marga aðra leikhúsgagnrýni eru hér talin upp þau 

tæknilegu og listrænu atriði sem sýningin samanstendur af og þau á auðveldan hátt afgreidd með 

jákvæðum eða neikvæðum lýsingarorðum. Því eru svipaðar hugmyndir í gangi hér og með fyrri 

uppsetningar  á  Lé  Konung  þar  sem  ekki  er  farið  í  hina  listrænu  sýn  leikstjórans  útfrá  hans 

forsendum heldur er gildismatið miðað við núllpunkt, einhvers konar Newton-ískan fasta sem ber 

38 Sama rit, bls. 15.
39 Jón Viðar Jónsson, ,,Lér í kaldri sturtu”, DV, Reykjavík, 2011, sótt 28. febrúar 2011, 

http://www.dv.is/kritik/2011/1/5/ler-i-kaldri-sturtu/ 
40 Sama rit.
41 Sama rit.
42 Sama rit.
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heitið ,,hinn rétti Shakespeare”.

Þessar hugmyndir eru ekki nýjar af nálinni. Ég ætla ekki að fella dóm um hvort hinn rétti 

Shakespeare sé til eður ei en annað mál er það að fyrst hugtakið virðist vera svo útbreitt sem raun 

ber vitni að það hljóti að hafa einhvern hljómgrunn í vitund þeirra sem halda þessari hugsjón á lofti. 

Vandamálið er  því sem fyrr  að til  þess að skapandi listamenn eigi  möguleika á að gangast við 

þessari kröfu þá þarf að vera einhver sameiginlegur skilningur á hugtakinu. En þessi skilgreining 

birtist nær hvergi á þann hátt að hægt sé að festa hana niður á auðveldan og skýran hátt þannig að 

hægt sé að vinna praktískt með hana.

Ég persónulega hef mína eigin mynd af hinum rétta Shakespeare og þegar þessu hugtaki er 

varpað fram þá að sjálfsögðu get ég dregið einhverjar ályktanir um hvað er átt við sem gæti verið 

eitthvað á þá leið; ,,Skýra framsögn á hinum klassíska prósa og versi, íhaldsemi í sviðsetningu og 

hljóð- og ljósanotkun, engar ,,öðruvísi eða framúrstefnulegar” nálganir á því sem liggur að baki 

textans o.s.frv.”. En listinn er endalaus og atriðin sem þarf að telja upp til þess að útskýra allt það 

sem lifandi leiksýning er eru afskaplega mörg og getur oft á tíðum verið erfitt að koma því í orð 

sem verið er að vinna með í sviðslistum eins og öðrum listgreinum.

Krafan er því sem fyrr segir óskýr og túlkunum háð og getur hver sem er gert tilkall til 

hennar  og  réttmætt  einhverja  skoðun  svo  lengi  sem hann  slái  aðeins  um sig  með  fræðilegum 

athugasemdum.

Það er því vandasamt verk fyrir hvern þann sem eygir til verka Shakespeares. Því ekki er hér 

um hefðbundinn höfund að ræða þar sem hugmyndir um verk hans og hvernig eigi að nálgast þau 

virðast  vera  verulega  rótgrónar  í  menningarumræðunni.  Það  er  innskrifað  í  orðræðuna. 

Gagnrýnendur  og fræðimenn hafa læst  niður  viss  hugtök sem birtast  okkur  aftur  og aftur  með 

óljósum orðum eins og ,,kjarni” og ,,hin skæra perla” og þar fram eftir götunum. Það er því sérstakt 

regluvirki  sem þarf  að  hafa  í  huga  þegar  verk  hans  eru  til  skoðunnar  þar  sem áherlsan  á  hið 

bókmenntafræðilega  sjónarhorn  í  tenglsum  við  verk  hans  hefur  gífurlegt  vægi  í 

menningarumræðunni. Menn geta einfaldlega ekki tekið á verkum Shakespeares eins og þeim sýnist 

ef þeim er á annað borð annt um hvernig umfjöllun þeir fái í hinum rituðu miðlum. 

Þetta væri auðveldara viðureignar ef Shakespeare hefði skilið eftir sig ítarlegri leiðbeiningar 

með verkum sínum. En það eina sem við höfum frá höfundi eru verkin sem hann skrifaði og allt 

sem þau standa fyrir og tákna er það sem við getum túlkað úr þeim í nútímanum því við höfum 

ekkert annað viðmið.43 Verk hans eru sögð slá á einhverja sammannlega strengi og eru oftar en ekki 

lofuð fyrir að geta talað til allra á öllum tímum og að þau tákni eitthvað sem er eiginlegt öllum 

43 McEvoy, Sean, Shakespeare: The Basics, 2. útgáfa, Routledge, London, 2006. bls. 4.
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mönnum, hvenær sem er.44 Því er það hugmyndin um gyllta þráðinn sem liggur í gegnum öll hans 

verk og á að geta snert alla sem skoða Shakespeare sem er eflaust ástæðan fyrir því að við fáum þá 

hugmynd að til sé rétt nálgun á verk hans. Ef þú finnur þráðinn þá finnur þú Shakespeare. En þessi 

þráður er okkur enn í dag hulinn og mun líklegast aldrei finnast. Enda þarf hann heldur ekkert að 

vera til yfir höfuð og má þar að endingu nefna fugl Wittgensteins sem á sér svo marga sameiginlega 

þætti en engann einn sem skilgreinir hann og aðgreinir frá öðrum fyrirbærum.

Verk Shakespeares lifna við í meðhöndlun þeirra sem sjá eitthvað og finnst þeir þurfa að 

setja upp leiksýningar byggðar á verkum hans. Þar liggur blessaður höfundurinn að minnsta kosti. Í 

sínum eigin skrifaða texta og glottir eflaust til þeirra sem finnst þeir hafa dottið loksins niður á hinn 

rétta Shakespeare.

44 Sama rit, bls. 264-265.
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