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Ágrip 

 

Í þessari ritgerð er fjallað um þrjú leikrit Bertolts Brecht, Mutter Courage og 

börnin hennar, Vopn frú Carrar og Krítarhringurinn í Kákasus, í ljósi þess hvernig 

móðurást birtist í þeim og hver áhrif hennar eru á rás atburðakeðjunnar. Í fyrstu 

er litið á viðtökur verkanna þegar þau voru sýnd á Íslandi til að athuga hvort 

íslenskir gagnrýnendur hafi gefið áhrifum móðurástarinnar sem efnisþáttum í 

leikritunum gaum en svo reyndist ekki vera. Því næst er einkennum epíska 

leikhússins lýst og fjallað um hvaða aðferðum Brecht beitti til þess að ná fram 

markmiðum sínum í leikritun og leikstjórn. Þá er skoðað hvernig birtingarmynd 

móðurástar er í ofantöldum verkum Brechts og því næst litið til tveggja annarra 

meginstefja í verkunum; trúarbragða og skynsemi. Að auki eru innbyrðis tengsl 

þessara þátta skoðuð. Þá er fjallað um eðli móðurástar í þessum verkum og rætt 

hvort hún birtist þar sem eyðileggjandi eða uppbyggjandi afl.  

Birtingarmynd móðurástar er ólík í hverju þessara leikrita fyrir sig en þó 

má finna sameiginlega þætti. Helstu einkenni móðurinnar í þessum verkum 

Brechts eru forsjárhyggja og tilfinningasemi. Þegar litið var til samspils stefja í 

leikritunum þremur var ljóst að trúarbrögðunum og móðurástinni var stillt upp 

gegn skynseminni, enda er móðurástin iðulega eigingjörn og  jafnvel má líta á 

hana sem mikla einstaklingshyggju. Í verkunum þremur eru fulltrúar hinna 

vinnandi stétta hins vegar fulltrúar skynseminnar og tala máli hins „réttláta“ 

samfélags þar sem fjöldinn er settur ofar einstaklingnum. Í lok ritgerðarinnar er 

litið til eðlis móðurástar og í ljós kemur að blindandi áhrif hennar hefur neikvæð 

áhrif á ákvarðanatöku persónanna í verkunum. 
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Inngangur 

 

Hér verður birtingarmynd móðurástar greind og skoðuð í þremur leikritum 

Bertolts Brecht. Verkin eru Mutter Courage og börnin hennar, Mutter Courage und 

ihre Kinder (1938/1939), Krítarhringurinn í Kákasus, Der kaukasische Kreidekreis 

(1944/1945) og Vopn Frú Carrar, Die Gewehre der Frau Carrar (1937).1 Í þessum 

þremur leikritum hefur samband móður við börn sín, einkum syni, þýðingamikið 

hlutverk. Markmiðið með ritgerðinni er að leiða í ljós hvort Brecht lýsi móðurást 

með þeim hætti að aðferð hans megi líta á sem epíska skilgreiningu á þessari 

tilfinningu og því hvaða áhrif hún hefur á gjörðir og ákvarðanatöku mæðranna í 

leikritunum. Einnig verða tvö önnur meginstef í verkunum skoðuð; trúarbrögð 

og skynsemi. Auk þessara þriggja stefja verður fjallað um þann grundvallarmun 

sem sjá má á epískri leikritum Brechts og hefðbundinni aristótelískri, eða 

dramatískri, leikritun. Þetta er einkum gert til þess að benda á hvernig Brecht 

beitir virku ferli í uppbyggingu verka sinna í því skyni að knýja áhorfendur til 

þess að taka afstöðu til gerða persónanna.  

Öll leikritin sem fjallað er um hafa verið sýnd á Íslandi og stuðst verður 

við íslensku þýðingarnar við greiningu leikritanna. Áður en greining á 

birtingarmynd móðurástar og hinna tveggja stefjanna hefst verða viðtökur 

verkanna hér á landi skoðaðar og athugað hvort íslenskir gagnrýnendur hafi 

gefið móðurástinni gaum í umfjöllun sinni.  

Leikstjórinn og leikskáldið Bertolt Brecht og kenningar hans á sviði 

leiklistar hafa haft mikil áhrif á vestrænt leikhús allt frá miðri tuttugustu öld. 

Áherslur hans á boðskap verka sinna og uppfræðslu almennings í stað þess að 

vekja með þeim geðshræringar varð til þess að hann bjó til nýtt kerfi hvað varðar 

leikritun, leik og leikstjórn. Þetta kerfi kallaði hann epískt leikhús.  

                                                        

1Bríet Héðinsdóttir nefndi fyrstu þýðingu sína á leikritinu Frú Carrar geymir byssur, en 
uppsetning Þjóðleikhússins með Bríeti í aðalhlutverki hét hins vegar Vopn frú Carrar og verður sá 
titill notaður í þessari ritgerð. 
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Margir telja Brecht einn helsta leikhúsfrömuð tuttugustu aldar. Hann 

fæddist árið 1898 í Augsborg í Þýskalandi og líf hans einkenndist af miklum 

umbrotum. Hann lifði tvær heimsstyrjaldir, eignaðist mörg börn, átti fjölda 

ástkvenna og nokkrar eiginkonur.2 Fyrsta verkið í fullri lengd, Baal,  skrifar hann 

árið 1918, þá tvítugur að aldri. Brecht skrifaði alls fimmtíu og fjögur leikrit, átta 

fræðibækur, ljóð og skáldsögur á starfsævi sinni, en hann lést árið 1956.3  Hann 

fellur eflaust í flokk afkastamestu höfunda sem skrifuðu leikrit og kenningar um 

leikhús þar sem hann skrifar nærri tvö verk að meðaltali á hverju ári eftir tvítugt. 

Höfundarferli Brechts hefur verið skipt upp í þrjú tímabil. Það fyrsta er frá 

árunum 1918 til skömmu fyrir 1930. Það næsta eru verk sem hann skrifaði á 

árunum kringum 1930 sem Brecht sjálfur kallaði kennsluverk eða 

kennsluleiki.  Þriðja tímabilið, eða útlegðartímabilið, inniheldur verk sem skrifuð 

eru á allra síðustu árum Brechts í Berlín áður en hann flúði Hitlers-Þýskaland og 

þegar hann var landflótta, í Danmörku, Finnlandi og Bandaríkjunum.4 

 

Leikverkin þrjú 

 

Áður en eiginleg greining meginstefjanna þriggja sem áður voru nefnd, 

móðurástar, trúarbragða og skynsemi, hefst verður saga og bakgrunnur 

leikritanna þriggja rakin stuttlega. Þessi úttekt varpar ljósi á verkin í sögulegu 

samhengi svo lesendur geti áttað sig á innihaldi þeirra og því umhverfi sem þau 

voru samin í. Einnig verða viðtökur á Íslandi skoðaðar til að athuga hvort 

íslenskir gagnrýnendur hafi fjallað um það hvernig móðurástin birtist í þessum 

verkum Brechts. Verkin verða tekin fyrir í röð þar sem fyrsta verkið er hvað 

epískast, Mutter Courage og börnin hennar og það síðasta, Vopn frú Carrar, er 

aristótelískt. 

 

                                                        

2 Needle, J., og Thomson, P., BRECHT, Oxford: Basil Blackwell, 1981, bls. 1. 
3 Sama rit, bls. 221. 
4 Þorsteinn Þorsteinsson, „Bertolt Brecht 1898-1998“, Tímarit Máls og Menningar, 1998:4, bls. 
31-32. 
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Mutter Courage og börnin hennar 

Brecht skrifaði Mutter Courage og börnin hennar skömmu áður en seinni 

heimstyrjöldin braust út.  Verkið var jólasýning Þjóðleikhússins árið 1965. 

Þýðinguna gerði Ólafur Stefánsson og leikritið var frumsýnt þann tuttugusta og 

sjötta desember, eða tæpum þrjátíu árum eftir að það er skrifað. Sýningin fékk 

yfir fimm þúsund og fimm hundruð gesti og var sýnd nítján sinnum.  

Leikritið um hugrökku móðurina gerist í þrjátíu ára stríðinu sem háð var í 

Mið-Evrópu á árunum 1618-1648. Fyrirmyndina að verkinu sækir Brecht ekki 

síst til Hans Jakob Christoph Grimmelshausen sem var sautjánda aldar þýskur 

rithöfundur.  Grimmelshausen fékk aldeilis að finna fyrir þrjátíu ára stríðinu því 

hermenn frá Hessen rændu honum þegar hann var aðeins tíu ára gamall. Meðal 

þessara hermanna upplifði hann þetta sögufræga stríð. Verk hans Landstörtzerin 

Courasche, Landshornakonan Courage, varð innblástur fyrir Mutter Courage og 

börnin hennar. Aðalpersónan í Landshornakonu Grimmelshausen er að kljást við 

svipuð vandamál og Mutter Courage í sama stríði.5  

Stríð og átök eru algeng umfjöllunarefni Brechts. Eflaust er það að miklu 

leyti tengt upplifun hans af tveimur heimsstyrjöldum og kalda stríðinu, vegna 

þess að hann vildi ævinlega tala beint til samtímamanna sinna. Þegar Brecht 

skrifaði Mutter Courage og börnin hennar voru mikil söguleg umbrot í aðsigi. 

Seinni heimsstyrjöldin var að hefjast og margvíslegar breytingar og hörmungar í 

vændum. Ólíkt mörgum evrópskum þjóðum þá högnuðust Íslandingar á stríðinu 

og má ætla að verk á borð við Mutter Courage og börnin hennar sem ítreka 

ömurleika stríðs hafi ekki átt upp á pallborðið hjá ungri þjóð sem vonaðist til að 

geta, líkt og aðalpersóna verksins, grætt sem mest á stríðinu. Hliðstæðurnar eru 

hins vegar augljósar. Á þeim tíma sem verkið er sýnt á Íslandi er hermangið sem 

tengdist hersetu Bandaríkjanna í hámarki. Kalda stríðið er í algleymingi en það 

einkenndist af samkeppni á milli Bandaríkjanna og Sovétríkjanna í vísindum, 

efnahag, listum og íþróttum. Stórveldin tvö stofnuðu sitt hvort hernaðar-

bandalagið og þær þjóðir sem gengu í NATO lýstu yfir tryggð við Bandaríkin. Ekki 

                                                        

5 „Grimmelshausen”, sótt af: www.gutenberg.spiegel.de 
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voru allir á einu máli í þessu efni á Íslandi og voru Keflavíkurgöngur eitt dæmi 

um mótmæli gegn veru Íslands í NATO. Fjórða gangan var gengin sama ár og 

Mutter Courage og börnin hennar var sýnd í Þjóðleikhúsinu.6  

Mikið var fjallað um jólasýningu Þjóðleikhússins á Mutter Courage og 

gagnrýni um verkið birtist meðal annars í Alþýðublaðinu, Þjóðviljanum,  

Morgunblaðinu, Tímanum og Eimreiðinni. Mutter Courage og börnin hennar var 

þó ekki fyrsta Brecht sýningin á Íslandi. Nokkrum árum áður hafði 

Túskildingsóperan, Die Dreigroschenoper, verið sett upp hjá Leikfélagi 

Reykjavíkur í Iðnó, eins og kemur fram í gagnrýni Tímans.7 Í dómum sínum um 

Mutter Courage gerðu gagnrýnendur allgóða grein fyrir  Brecht og hans aðferðum 

og voru augljóslega vel upplýstir. Ólafur Jónsson, gagnrýnandi Alþýðublaðsins, 

segir sýninguna vera hraðsoðna og að leikarar hafi ekki valdið þeim epíska leik 

sem hann hefði viljað sjá og kennir hann leikstjórninni að hluta um. 8 

Gagnrýnandi Tímans er álíka dómharður og leikrýnir Morgunblaðsins en er ekki 

jafn harðorður.  

Gagnrýnandi Morgunblaðsins segir sýninguna vera enn eitt hryggilegt 

dæmi um óviðunandi vinnubrögð Þjóðleikhússins og úthúðar hann sýningunni í 

gagnrýni sinni. Hann nefnir einnig að leikstjórinn hafi sett sýninguna upp á 

aðeins fjórum vikum sem verður að teljast afar tæpur æfingatími á uppsetningu á 

verki á borð við Mutter Courage og börnin hennar.9 Loftur Guðmundsson í 

Eimreiðinni fer hvað vægustum orðum um sýninguna og ver leikarana fyrir þeirri 

gagnrýni sem þeir hafa hlotið í dómum.10 Enginn gagnrýnenda fjallar um 

móðurástina sem afl í verkinu. Þeir tala vissulega um að hér sé á ferðinni 

margbrotin persóna, Mutter Courage, sem erfitt sé að túlka en þá er það aðallega 

í sambandi við frammistöðu leikkonunnar í hlutverki Courage, Helgu 

Valtýsdóttur. En þótt flestir gagnrýnendur færu ófögrum orðum um sýninguna 

                                                        

6 Sigurður Ragnarsson, „Kaldastríðsárin“, í: 20. öldin – svipmyndir frá öld andstæðna, Reykjavík: 
Mál og menning, 2007, bls. 208. 
7 G.B., „Þjóðleikhúsið: Mutter Courage“, í: Tímanum, 30. desember 1965, bls. 3.  
8 Ólafur Jónsson, „LEIKHÚS: Stríðandi líf“, í: Alþýðublaðinu, 29. desember 1965, bls. 8. 
9 Sigurður A. Magnússon, „Þjóðleikhúsið: Mutter Courage og börnin hennar“, í: Morgunblaðinu, 
29. desember 1965, bls. 8. 
10 Loftur Guðmundsson, „Leikhúspistill“, í: Eimreiðinni, 72. árgangur, 1966, bls. 86. 
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þá töldu margir leik Helgu í sýningunni einn af hápunktunum á hennar leikferli.11 

Sumir gagnrýnenda rekja söguþráð verksins og minnast þá á það hvernig stríðið 

át börn Mutter. Að öðru leyti er ekkert minnst á ást Önnu Fierling á börnum 

sínum. Áherslan er á pólitíkina og boðskap Brechts.  

 

 

                                                        

11 Trausti Ólafsson, „Framandgerving í epísku leikhúsi: Bertolt Brecht 1898-1956“, í: Leikhús 
nútímans: Hugmyndir og hugsjónir. Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2013, bls. 217. 

Helga Valtýsdóttir í hlutverki Mutter Courage í Þjóðleikhúsinu leikárið 1965-1966. 
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Krítarhringurinn í Kákasus 

Brecht skrifaði Krítarhringinn í Kákasus á árunum 1944 til 1945, en leikritið var 

frumsýnt í Þjóðleikhúsinu í leikstjórn Stefan Metz, þann átjánda nóvember árið 

1999, meira en hálfri öld eftir að það er skrifað. Brecht sækir efnivið sinn í 

leikverk eftir fjórtánda aldar skáldið Li Xingdao, Krítarhringurinn, en sjálfur er 

Xingdao með sögu um krítarhringsprófið sem líkist mjög dómi Salómons í Fyrstu 

konungabók Gamla testamentisins, og er einkar áhugavert að sjá að slíkar sögur, 

um forræði mæðra yfir sveinbörnum sínum, hafa verið sagðar víðsvegar um 

heiminn. Þetta minni er greinilega algengt í ólíkum menningarheimum. Dómur 

Salómons er svohljóðandi: 

 

Þá sagði konungur: „Önnur ykkar segir: Það er sonur minn sem er á lífi en 

sonur þinn sem er dáinn. En hin segir: Þinn sonur er dáinn en minn er á lífi.“ 

Og hann hélt áfram: „Færið mér sverð.“ Þegar sverð hafði verið sótt sagði 

konungur: „Höggvið barnið, sem lifir, í tvennt og fáið hvorri sinn helming.“ Þá 

sagði konan, sem átti lifandi barnið, við konunginn því að móðurástin brann í 

brjósti hennar: „Æ, herra minn! Fáðu henni barnið sem lifir, láttu ekki deyða 

það.“ En hin sagði: „Það er best að hvorki ég né þú fáir það. Höggvið barnið í 

tvennt.“ Konungur svaraði og sagði: „Fáið hinni konunni barnið sem lifir og 

deyðið það ekki því að hún er móðir þess.“ Er allir Ísraelsmenn heyrðu um 

dóminn, sem konungurinn hafði kveðið upp, fylltust þeir lotningu fyrir 

honum því að þeir skildu að guðleg viska bjó í brjósti hans þegar hann kvað 

upp dóma.12 

 

Stanislas Julien þýddi leikrit Xingdao á frönsku og var þýðingin, Le Cercle de 

Craie, gefin út árið 1832. Tæpri öld seinna þýddi síðan Alfred Henschke, betur 

þekktur undir listamannanafninu Klabund, þýðingu Julien á þýsku og varð sú 

útgáfa, Der Kreidekreis, afar vinsæl, en Klabund breytir endinum allmikið.13 Fimm 

                                                        

12 Fyrri konungabók; 3:23-28. 
13 „Klabund“, sótt þann 8. september 2013 á: gutenberg.spiegel.de 
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árum síðar, árið 1929, var leikritið þýtt á ensku og fékk þá nafnið The Circle of 

Chalk og sama ár var það sett á svið með Laurence Olivier í einu af 

aðalhlutverkunum. Árið 1940 skrifar Bertolt Brecht smásöguna Der Augsburger 

Kreidekreis, Krítarhringurinn í Augsburg, en breytir þá allmiklu frá hinum 

upprunarlega Krítarhring. Fjórum árum síðar semur hann leikverkið 

Krítarhringurinn í Kákasus upp úr smásögunni en verkin eru býsna ólík, enda um 

smásögu að ræða annars vegar og leikrit í fullri lengd hins vegar. Leikritinu, sem 

er rammafrásögn, saga inni í sögu, skiptir Brecht í sex hluta: 

 

1 - Styrinn um dalinn 

2 - Hið tigna barn 

3 - Flóttinn upp í Norðurfjöll 

4 - Í Norðurfjöllum 

5 - Saga dómarans 

6 – Krítarhringurinn 

 

Krítarhringurinn í Kákasus fékk mikla umfjöllun í blöðum hérlendis enda um 

þekktan útlendan leikstjóra að ræða og margar helstu stjörnur landsins léku í 

sýningunni. Þar á meðal voru Margrét Vilhjálsdóttir, Ingvar E. Sigurðsson, Arnar 

Jónsson, Kristbjörg Keld og Sigurður Skúlason. Í gagnrýni sinni í DV talar Silja 

Aðalsteinsdóttir um skýra biblíuvísun í verkinu. Hún minnist á látlausa leikmynd 

sýningarinnar14; en það að hafa einfalda leikmynd sem tekur ekki athygli frá 

leiknum og athafnakeðjunni er eitt af einkennum epíska leikhússins. 

Leikstjórinn, Stefan Metz, sem hefur leikstýrt víða um heim, hefur verið 

meðvitaður um kenningar Brechts og vegna sinnar brechtísku nálgunnar fær 

sýningin nánast eingöngu jákvæða umfjöllun, ólíkt Mutter Courage og börnum 

                                                        

14 Silja Aðalsteinsdóttir, „Hin hræðilega freisting“, í: DV, 19. nóvember 1999, bls. 10. 
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hennar rúmum þrjátíu árum áður. Hávar Sigurjónsson segir í umfjöllun sinni um 

verkið í Morgunblaðinu að: 

Leikhópurinn sem fjórtán leikarar skipa bregður sér í fjöldamörg 

hlutverk, sagan innan sögunnar, leikritið í leikritinu, er vissulega 

einföld en hin leikræna frásagnaraðferð er margslúngin; aldrei fer á 

milli mála að hér er verið að leika leikrit en innlifunin í spennandi og 

dramatíska sögu er ósvikin og hefur verið sagt að hin epíska 

leikhúsaðferð Brechts hafi sjaldan orðið jafn áreynslulaus og sjálfsögð 

og í Kákasíska Krítarhringnum.15  

                                                        

15 Hávar Sigurjónsson, „Hver er hin sanna móðir?“, í: Morgunblaðinu, 18. nóvember 1999, bls. 36. 

Margrét 

Vilhjálmsdóttir 

í hlutverki 

Grúsju og 

Arnar Jónsson í 

hlutverki 

Arkadí 

Tsjædse, en 

hann lék mörg 

önnur hlutverk 

í sýningunni í 

Þjóðleikhúsinu. 
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Hávar fjallar allmikið um Brecht og hans epíska leikhús og tekur viðtal við 

leikstjóra og dramtúrg. Hann minnist ekki á móðurástina eða áhrif hennar á rás 

atburða í verkinu. Í fleiri umfjöllunum um verkið má lesa um leikstjórana og 

aðferðir Brechts, en enginn þeirra sem um verkið skrifa fjallar um móðurástina 

sem áhrifaþátt. Gunnar Stefánsson segir í Degi: „Að öllu samanlögðu hafa Brecht 

því verið gerð verðug skil í Þjóðleikhúsinu að þessu sinni.“ 16  Áhersla 

gagnrýnenda er ávallt á það hvernig leikhúsunum hafi tekist að koma Brecht og 

hans kenningum til skila og er lítið sem ekkert fjallað um þemu eða stef í 

verkunum.  

   

Vopn frú Carrar 

Brecht skrifaði Vopn frú Carrar árið 1937 í Danmörku, en leikritið var frumsýnt á 

Íslandi þann sjöunda maí 1976 á Fáskrúðsfirði af Leikfélagi Fáskrúðsfjarðar.  

Leikstjóri var María Kristjánsdóttir sem lærði leikstjórn í Austur Þýskalandi og 

því í miklu návígi við leikhús Brechts og kenningar hans. Leikfélagið fékk til sín 

gestaleikkonu frá Þjóðleikhúsinu, Guðbjörgu Þorbjarnardóttur, til að leika 

titilhlutverkið. Tveimur árum síðar, þann fjórða maí 1978, var verkið frumsýnt 

aftur hérlendis, en þá í Þjóðleikhúsinu rúmum fjörtíu árum eftir að það var 

skrifað. Í Þjóðleikhúsinu voru sýndar ellefu sýningar á Litla sviðinu, eða 

Þjóðleikhúskjallaranum, en 771 manns sáu verkið. Vopn frú Carrar var sýnt í 

Þjóðleikhúsinu ásamt öðrum einþáttungi, Þeir riðu til sjávar eftir Synge, en 

Brecht segist hafa sótt sér efnivið í Vopn frú Carrar í þetta írska leikrit. Í janúar 

1999 var þema útvarpsleikhússins „þegar menn grípa til vopna” og þá lék Anna 

Kristín Arngrímsdóttir frú  Carrar en Sigurður Skúlason leikstýrði. Þýðing Bríetar 

Héðinsdóttur frá árinu 1977 er sú sem hefur verið stuðst við í þeim 

uppsetningum sama hafa verið hérlendis.  

                                                        

16 Gunnar Stefánsson, „Dæmisaga á sviði“, í: Degi, 20. nóvember 1999, bls. 21. 
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Af nógu er að taka af gagnrýni um sýninguna á Vopnum frú Carrar í 

Þjóðleikhúsinu og fjölluðu gagnrýnendur frá Þjóðviljanum, Morgunblaðinu, 

Mánudagsblaðinu, Verkalýðsblaðinu, Tímanum og Dagblaðinu, svo eitthvað sé 

nefnt, um hana. Morgunblaðið og Mánudagsblaðið segja áróðursandann í verkinu 
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ekki passa inn í leikhúsið að svo stöddu og minnir gagnrýnandi 

Mánudagsblaðsins okkur á að það sé sumar og að enginn tilgangur sé fyrir áróður 

núna. Einnig finnst honum höfundur ráðast svo hart að Franco að boðskapurinn 

missi marks.17 Sverrir Hólmarsson í Þjóðviljanum segir sýninguna hins vegar eina 

þá albestu sem hann hefur séð þetta leikárið. Hann lofar sýninguna í bak og fyrir 

og hælir Bríeti Héðinsdóttur sem fer með hlutverk frú Carrar. Gagnrýnandinn er 

meðvitaður um að hér sé á ferðinni óepískt verk og tekur það fram að hann sakni 

margslungnu íroníunnar sem Brecht var þekktur fyrir.18 Hann hefur sýnilega 

þekkingu á Brecht og hans fræðum. Titill hans á gagnrýninni er „mæður og 

synir“, en um samband þeirra á milli fjallar höfundur ekkert í gagnrýninni. 

Nokkuð augljóst er að pólitísk afstaða blaðanna þar sem gagnrýnin birtist hefur 

áhrif á það hvernig fjallað er um verkið. Annars vegar fyllast þeir lotningu, eins 

og Sverrir Hólmarsson, eða þeir telja verkið vera áróðurshjal eins og 

gagnrýnendur Morgunblaðsins og Mánudagsblaðsins. 

Ef litið er á hérlenda gagnrýni á verkum Brechts virðast miðlarnir einblína 

á sögulegt yfirlit og kenningar Brechts. Þá er farið yfir söguþráð og því næst 

stilkað á stóru um leik, leikmynd, búninga, tónlist og leikstjórn. Efni verkanna eru 

ekki gerð nein veruleg skil. Það er aðallega pólitískur boðskapur Brechts og 

aðferðir hans sem hafa fengið umfjöllun blaðanna á Íslandi.  

 

 

                                                        

17 A.B., „Litla svið: Tvær mæður“, í: Mánudagsblaðinu, 30. árgangur 1978, bls. 9. 
18 Sverrir Hólmarsson, „Mæður og synir“, í: Þjóðviljanum, 10. maí 1978, bls. 12. 
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Epískt leikhús 

Með verkum sínum vildi Bertold Brecht miðla boðskap. Hann vildi fræða fólk og 

gera það meðvitað um það sem átti sér stað á umbrotatímum Evrópu á fyrri hluta 

tuttugustu aldarinnar.19 Brecht þótti leikhúsið vera á rangri braut og þróaði því 

nýjar aðferðir. Brecht vildi fá áhorfendur til þess að hugsa og taka afstöðu í stað 

þess að upplifa og hrífast. Brecht hafnaði hinu aristótelíska leikhúsi sem hafði, og 

hefur, fest sig í sessi. Í riti Aristótelesar, Um Skáldskaparlistina, frá fjórðu öld fyrir 

Krist, þar sem lýst er hugmyndum hans um skáldskaparlist harmleikja, segir 

hann um uppbyggingu slíkra skáldverka: 

 

[..S]kulum við næst athuga, hvernig byggja skuli upp atburðárás, úr 

því hún er fremsti og veigamesti þáttur harmleiksins. Við göngum út 

frá því, að harmleikurinn sé eftirlíking athafnakeðju, sem myndar 

afmarkaða heild og hefur ákveðna stærð til að bera, því heild þarf ekki 

að vera stór. Heild er það sem hefur upphaf, miðju og endi. 20 

 

Brecht skapaði nýjar aðferðir og kom með nýja nálgun á leikhúsið. Leikhús 

Brechts, hið nýja leikhús, nefndi hann epískt leikhús.21 Túlkun hans á hlutverki 

leikhússins gekk þvert á hugmyndir sem rekja má til Aristótelesar. Reglan um 

upphaf, miðju og endi er ein af þeim sem Brecht hafnar í epíska leikhúsinu.  Hann 

taldi að verk ættu ekki að hafa skýran hápunkt og enda með lausn þar sem 

söguhetjan hefur þroskast og kemst á annan stað í lífinu, hvort sem hann er 

góður eða slæmur.  Verkið á að lifa áfram og hvetja áhorfendur til gagnrýninnar 

hugsunar.  

                                                        

19 Þorsteinn Þorsteinsson,  „Bertolt Brecht 1898-1998“, Tímarit Máls og Menningar, 1998:4, bls. 
31-32. 
20  Aristóteles, Um Skáldskaparlistina, þýð. Kristján Árnason, Reykjavík: Hið íslenzka 
bókmenntafélag, 1997, bls. 56-57. 
21 Trausti Ólafsson, „Framandgerving í epísku leikhúsi: Bertolt Brecht 1898-1956“, í: Leikhús 
nútímans: Hugmyndir og hugsjónir. Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2013, bls. 196. 
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Í stað atburðarásar eða athafnakeðju samdi Brecht  atriði sem voru 

laustengd og gátu staðið ein og sér en einnig myndað heild.22 Ein af helstu 

aðferðum sem Brecht notar til að fá áhorfendur til að taka afstöðu er að beita 

áhrifum framandgervingar, en þessa aðferð kallar hann Verfremdungseffekt. Með 

henni vildi hann gera það kunnuglega í lífi áhorfandans að einhverju sem er 

skrítið og óvænt. Með því er átt við að við þurfum að hætta að gera ráð fyrir því 

að hlutir í nærumhverfi okkar, hlutir sem við beinum athygli okkar að, þurfi 

engar útskýringar.23 Framandgervingin fær áhorfandann þannig til að komast í 

allt annað hugarástand en það sem dramatíska leikhúsið og leikhús Staníslavakíj 

leitast við að framkalla. Framandgervingin kallar á ígrundaða afstöðu frá 

áhorfandanum á meðan hin leikhúsin vilja framkalla ákveðið ástand sem 

einkennist af því að áhorfandinn samsami sig með persónum. En þrátt fyrir að 

hafa hafnað aristótelísku leikhúsi að miklu leyti þá studdist Brecht iðulega við 

klassíska uppbyggingu leikverks, eins og Aristóteles lýsir, þegar hann skrifaði 

atriðin sem heildarmyndin samanstóð af.24  

Brecht fæðist árið sem Listaleikhúsið í Moskvu er stofnað með Konstantín 

Staníslavskíj og Nemíróvitsj Dantsjenkó í fararbroddi. Leikstjórinn Staníslavskíj 

vildi að leikarar hefðu ásetning og hvata sem síðan réttlætti gjörðir þeirra í 

verkinu. Eins og Trausti Ólafsson bendir á var Brecht ósammála þessum 

aðferðum Staníslavskíj:  

 

[..S]lík réttlæting felur ekki aðeins í sér hvatann að baki athöfninni, 

heldur einnig rökstuðning fyrir réttmæti þess sem gerðist […] Af 

þessum sökum sér hann[Brecht] mikla hættu fólgna í hugmyndum 

Staníslavskíj að æfingunni með gefnum kringumstæðum; kringum-

                                                        

22 Þorsteinn Þorsteinsson,  „Bertolt Brecht 1898-1998“, í: Tímarit Máls og Menningar, 1998:4, bls. 
35. 
23 Trausti Ólafsson, „Framandgerving í epísku leikhúsi: Bertolt Brecht 1898-1956“, í: Leikhús 
nútímans: Hugmyndir og hugsjónir. Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2013, bls. 198.  
24 Sama rit, bls. 199. 
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stæður sem eru gefnar í raun hafnar yfir gagnrýni og verða óum-

breytanlegar.25 

 

Brecht taldi aðferðir Staníslavskíj of fyrirsjánlegar og ekki bjóða upp á þróun 

persónanna. Aðferðir hans eru því, að mati Brechts, endanlegar og fyrirfram 

ákveðnar og gefa þar af leiðandi áhorfendum ekki þá tilfinningu að þeir geti haft 

skoðanir á framvindu verkanna. Söguþráðurinn er fasti og verður ekki breytt. 

Í bók sinni, Brecht, birtir Ronald Gray upp töflu sem hann segir Brecht 

hafa sett saman árið 1931.26 Taflan útskýrir vel muninn á hinu dramatíska eða 

aristótelíska leikhúsi og hinu epíska. Í íslenskri þýðingu minni lítur taflan svona 

út: 

 

Dramatískt leikhús Epískt leikhús 

Virkt  Frásögn 

Flækir áhorfandan inní atriði og eyðir 

getu hans til að bregðast við 

Gerir áhorfandann að rannsakanda og 

vekur upp getu hans til að bregðast við 

Spilað með tilfinningar áhorfenda Höfðað til ákvarðanatöku og hugsunar 

Reynsla Heimssýn 

Áhorfendur togaðir með í leikinn  Áhorfendur standa frammi fyrir 

leiknum 

                                                        

25 Sama rit, bls. 197. 
26 Gray, R., BRECHT, Edinburgh og London: Oliver and Boyd, 1961, bls. 62-63. 
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Tillaga Rök 

Tilfinningar varðveittar Tilfinningar verða uppgötvun 

Upplifun áhorfenda á reynsluheim 

persóna 

Áhorfendur rannsaka það sem þeir sjá 

Maðurinn er þekktur Maðurinn er rannsóknarefni 

Maðurinn er ófrávíkjanlegur Maðurinn er breytilegur 

Spenna eftir niðurstöðu eða útkomu Spenna í ferlinu 

Atriði mynda heild og styðja hvort 

við annað 

Hvert atriði er sjálfstæð eining 

Vöxtur Samklipp – atriði eru samsett mynd  

Línuleg framvinda Bugðótt framvinda 

Óhjákvæmileg þróun Skyndileg stökk 

Maðurinn er fasti Maðurinn er ferli 

Hugsun ákvarðar tilveru Félagsleg tilvera ákvarðar hugsun 

Tilfinning Skynsemi / dómgreind 

 

Fyrsti liðurinn í töflunni er „virkt“ ferli andspænis „frásögn“. Brecht studdist 

mikið við bæði sögumenn og söngva til að segja frá og brjóta upp atburðarásina í 

leikritum sínum. Með söngvunum kom Brecht sinni skoðun á framfæri og talaði 
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beint til áhorfenda. Þetta má sjá í öllum verkunum þremur sem verða hér tekin 

fyrir nema í Vopnum frú Carrar, en vert er að ítreka að Vopn frú Carrar fellur ekki 

undir hið epíska form heldur stangast á við það og er í raun mjög aristótelískt 

leikrit að allri uppbyggingu. 

Ástæða er til að gefa sérstakan gaum að þeim lið í töflunni sem segir 

„áhorfandinn er togaður með í leikinn“ á móti „áhorfandinn stendur frammi fyrir 

leiknum“. Þetta er lykilatriði í epíska leikhúsinu. Í stað þess að fanga áhorfendur 

inn í tilfinningalegt flæði þá býður Brecht þeim upp á að taka afstöðu til þess sem 

er að gerast í verkinu. Ástæðan fyrir því að þetta er einn af mikilvægustu 

þáttunum er sú að tilgangur verka Brechts var einmitt þessi: að koma boðskap til 

skila. Til þess að geta gert það þá er nauðsynlegt styðjast við framandgervinguna 

svo að bæði áhorfendur og leikendur geti séð söguna og boðskap í hlutlausu ljósi 

og tekið virka afstöðu.27 Þannig gefst þeim tækifæri á að hafna fyrirfram gefnum 

hugmyndum og býðst að móta sínar eigin. Til þess að ná þessum áhrifum þá 

styðst Brecht við alla liðina í töflunni og lætur þá vinna saman. Ef við skoðum nú 

síðasta liðinn í töflunni, „tilfinning“ á móti „skynsemi“ má álykta sem svo að 

Brecht líti á tilfinningu í verkum sínum sem andstæðu skynseminnar.  

Það mætti færa rök fyrir því að móðurástin sé eitt sterkasta tilfinningaafl 

manneskjunnar. En með því að stilla tilfinningu á móti skynsemi geta áhorfendur 

og lesendur virt verkið fyrir sér fjarlægð og tekið virka afstöðu til boðskaparins 

og gjörða persónanna í stað þess að hrífast of mikið með og dragast inn í 

tilfinningalíf persónanna.  

Leikrit Brechts eru misepísk og alls ekki öll með sama sniðinu. Vopn frú 

Carrar er eitt af óepískustu verkum Brechts, eins og fram kom hér að ofan. 

Krítarhringurinn í Kákasus er með dæmisöguna um Grúsju inni í sögunni. Saga 

hennar er í sjálfri sér ekki epísk en hins vegar er rammafrásögn eitt af 

einkennum epíska leikhússins. Þannig spilar dæmisagan inn sem eitt af tækjum 

Brechts til þess að framandgera efniviðinn. Þriðja verkið, Mutter Courage og 

                                                        

27 Þorsteinn Þorsteinsson, „Bertolt Brecht 1898-1998“, í: Tímarit Máls og Menningar, 1998:4, bls. 
35. 



 19 

börnin hennar, er afar epískt í brechtískum skilningi og hvað margslungnast af 

þeim öllum. Persónurnar og atburðir verksins eru fjarri því að vera einhliða. Það 

gerir lesendum og áhorfendum erfitt fyrir að taka afstöðu og virkjar hugann sem 

er eitt af ætlunarverkum Brechts. Hann vildi hafa þau áhrif að lesandinn eða 

áhorfandinn færi að hugsa og tæki ígrundaða afstöðu en væri ekki í 

geðshræringu og léti tilfinningar ráða ferðinni.  

Öll verkin sem verða hér til skoðunar fjalla um móður og son eða syni. 

Mutter á einnig eina dóttur, Katrínu sem er daufdumb. Feðurnir eru annað hvort 

ekki til staðar, dánir eða deyja í verkinu. Verkin hafa svipuð stef en eru mjög ólík 

þegar þau eru skoðuð nánar. Mutter Courage og börnin hennar fjallar um 

farandssölukonu sem selur varning til hermanna í 30 ára stríðinu. Hún er þriggja 

barna móðir sem reynir allt hvað hún getur til þess að halda börnum sínum frá 

hörmungum stríðs. En á endanum mun stíðið éta börnin hennar. Frú Carrar er 

ekkja sem vill ekki leyfa sonum sínum tveimur að taka þátt í borgarastríði af ótta 

við að missa þá. Þegar elsti sonur hennar er drepinn skiptir Carrar um skoðun. 

Vopn frú Carrar er skrifað í aristótelískum stíl og fjallar um hlutleysi í stríði. 

Seinast er það Krítarhringurinn í Kákasus sem fjallar um deilur ávaxta- og 

geitabænda. Þeir ásælast báðir sama landsvæðið. Til að varpa ljósi á eðli 

deilnanna er söngvari fenginn til að fara með dæmisögu sem er uppistaða 

verksins. Dæmisagan segir frá forræðisdeilu tveggja kvenna yfir dreng sem endar 

með krítarhringsprófinu. 

Ást kvennanna í verkunum þremur á börnum sínum er táknræn fyrir 

blindu. Mæðurnar, sem jafnframt eru aðalpersónur leikverkanna, eru svo 

blindaðar af ást sinni á börnunum að þær hegða sér óskynsamlega; þetta 

tilfinningasamband hefur áhrif á mikilvægar ákvarðanir þeirra. En allar eru 

mæðurnar ólíkar, líkt og verkin sjálf. Móðurástinni er þó í öllum leikritunum 

þremur teflt fram sem andstöðu skynseminnar. Mutter Courage vill ekki að synir 

sínir skrái sig í herinn en lifir þó sjálf á stríðinu. Frú Carrar lýsir yfir hlutleysi því 

að hún vill ekki að synir sínir falli í átökum gegn kúgandi öflum líkt og maður 

hennar gerði. Grúsja í Krítarhringnum í Kákasus leggur líf sitt í hættu fyrir barn 

sem hún á ekki. Í stað þess að láta barnið líða sársauka í krítarhringsprófinu er 

hún tilbúin til þess að sleppa takinu og láta það frá sér, svo það særist ekki.  
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Hér á eftir verður ritgerðinni skipt í þrjá megin kafla. Í fyrsta kafla verður 

birtingarmynd móðurástarinnar skoðuð í verkunum þremur og þau verða borin 

saman og skoðað hvað er líkt og hvað ólíkt með þeim. Í öðrum kafla verður 

varpað ljósi á hin meginstefin tvö í verkum Brechts; trúarbrögðin og skynsemina. 

Að lokum ætla ég að lýsa eðli móðurástarinnar í verkunum og velta upp þeirri 

spurningu hvort hún sé eyðileggjandi afl. 
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Birtingarmynd móðurástarinnar 

 

Í þeim þremur verkum sem hér eru til umfjöllunar er ást móður á sonum sínum í 

brennidepli. En afhverju ætli Brecht velji þessi fjölskyldutengsl frekar en einhver 

önnur? Það eru eflaust fleiri en ein líkleg skýring á því. Ein sú sennilegasta er 

eflaust tengd tíðarandanum. Það geisar stríð í Evrópu og það eru ungu 

mennirnir, og oft á tíðum feður þeirra líka, sem berjast á vígvöllunum; og það eru 

jafnframt þeir sem eru sífellt að deyja. Eftir sitja mæður þeirra og vona að þeir 

komi aftur heim. Á þessum tíma hefur eflaust verið algengt að þekkja til ástvina- 

og sonamissis. Það má gera sér í hugarlund að Brecht noti þá tilfinningu sem svo 

margir þekkja til þess að koma skilaboðunum áleiðis. Það er að segja 

tilfinningasambandið milli móður og barns. Annara skýringa má leita í sambandi 

Brechts og móður hans. En það samband virðist hafa verið mjög ástríkt þar sem 

hún studdi hann ávallt í listsköpun sinni.28 Því má ímynda sér að Brecht sé að 

hluta til að sækja í eigin reynsluheim af eigin sambandi við móður sína.  

Brecht uppfyllti ekki hefðbundin skilyrði um tryggð í ástarsamböndum og 

hjónaböndum. Til að mynda átti hann margar ástkonur á meðan hann var giftur. 

Þessi hegðun Brechts lýsir sér vel í ummælum Helene Weigel eiginkonu hans 

sem sagði eitt sinn við dóttir sína: „Hann pabbi þinn var mjög trygglyndur maður. 

Því miður var hann trúr of mörgum.“29 Mutter Courage er ein þeirra persóna 

Brechts sem er hvað líkust honum sjálfum ef við lítum til hjúskaparmála. Hún er 

jafnframt ein þeirra sem gat ekki tjáð ást sína því hún var of upptekin við að lifa 

af líkt og Brecht þegar hann var landflótta. Það er ekki þar með sagt að Brecht 

hafi ekki getað elskað börnin sín en hann hefur mögulega nýtt sér reynslu sína af 

flóknu fjölskyldulífi á landflótta þegar hann skapaði persónuna Mutter Courage. 

                                                        

28 Trausti Ólafsson, „Framandgerving í epísku leikhúsi: Bertolt Brecht 1898-1956“, í: Leikhús 
nútímans: Hugmyndir og hugsjónir. Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2013, bls. 193. 
29 Kebir, S., Ein akzeptabler Mann? Brecht und die Frauen. Berlin: Aufbau-Verlag, 1998, bls. 16. 
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En hvaða birtingarmynd hefur móðurástin í meðferð Brechts? Hvaða 

skoðanir ætli hann hafi á henni og hvert er ætlunarverk hans með að hafa hana 

sem svona áberandi afl í verkum sínum?  Er móðurástin einsleit og einhliða eða 

hefur hún önnur birtingarform?  

 

 

Mutter Courage og börnin hennar 

 

Aðalsögupersónan í Mutter Courage og börnin hennar er farandssölukonan Anna 

Fierling sem gengur undir nafninu Mutter Courage. Hún er ekki grísk 

harmleikjahetja sem sigrast á andstæðingum sínum með tilþrifamiklum hætti. 

Brecht gengur þvert á grísku hefðina með sínu epíska leikhúsi. Málefnin eru höfð 

í hávegum í stað þess að eyða púðri í að ná fram kaþarsins eða geðshræringum 

hjá lesendum og áhorfendum. Í Mutter Courage og börnunum hennar er Brecht að 

beina sjónum okkar að ömurleika stríðsins. Hér eru engir myndarlegir 

Hollywoodleikarar sem fara með fleygar setningar í sömu andrá og þeir frelsa þá 

saklausu og hinir illu fá makleg málagjöld. Brecht bendir okkur á að morð er 

morð hvort sem það er stríð eða ekki og að heimurinn er ekki jafn svart hvítur og 

við höldum. 

Með farandsölunni hyggst Mutter sjá fyrir sér og börnum sínum og gerir 

það sem hún getur til að komast í gegnum daginn án vandræða. Hún reynir að 

selja sem mest svo að fjölskyldan geti haft það sæmilegt. Með því vonast hún til 

þess að tryggja börnum sínum fæðu og skjól um leið og hún forðar þeim frá 

hörmungum stríðsins. Stríðið er trúarbragðastyrjöld en Mutter hefur sínar 

skoðanir á því: 

 

Eftir því sem þeir stóru tala þá heyja þeir stríð aðeins Guði til dýrðar 

og í þágu alls sem gott er. En ef maður skyggnist dýpra þá eru þeir 
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ekki svona vitlausir heldur er stríð háð í ábataskyni. Annars mundi 

heldur ekki almúgafólk á borð við mig taka þátt í þessu.30 

 

En Mutter Courage hefði betur fundið sér annan starfsvettvang því hún missir öll 

börnin sín þrjú í stríðinu. Sama stríði og hún reynir að lifa á. Hér virðist Brecht 

benda okkur á að stríðsrekstur tekur meira en hann gefur. Ef þú ætlar að hagnast 

á stríði þá þarftu að minnsta kosti að fórna einhverju. „Ef stríðið skal þig næra, þú 

verður fórn að færa“,31 segir liðþjálfinn sem vill fá elsta son Mutter, Eilíf, í stríðið. 

En Mutter vill ekki fórna neinu. Hún vill bara græða, prútta, díla og víla. 

Þráhyggja hennar ber móðurástina ofurliði en hún einblínir á það eitt að hafa 

sem mestan ágóða af sölumennskunni. Þó mætti líta á sölumennskuna sem eina 

birtingarmynd móðurástar; það er að tryggja nægt fæði fyrir börnin. Þegar 

Mutter reynir að forða elsta syni sínum frá stríðinu segir hún við liðsmalann: 

 

Reynið bara að stela honum, ég saxa ykkur niður, ómenni. Að ætla að 

nota hann í fallbyssufóður! Við stundum höndlun með fæði og skæði 

og erum friðsamlegt fólk.32 

 

Mutter er flókin persóna. Hún reynir að halda mörgum boltum á lofti í einu og er 

þjökuð af umhverfi sínu. Í umfjöllun Grays segir að í hinu dramatíska leikhúsi 

ákvarði hugsun tilveru en í hinu epíska ákvarði félagsleg tilvera hugsun.33 Það er 

að segja, félagsleg tilvera Mutter Courage ákvarðar hugsun hennar. En hver er 

hún? Mutter er fátæk, einstæð þriggja barna móðir. Félagslega staða hennar er 

slæm og hún kölluð hræsnari fyrir að gefa ekkert til baka til stríðsins. Þetta 

flókna samband félagslegrar stöðu og stríðs er það sem gerir Mutter Courage og 

börnin hennar að því margslungna og flókna verki sem það er. Þessi flétta gefur 

                                                        

30 Brecht, B., Mutter Courage og börnin hennar, þýð. Ólafur Stefánsson, Reykjavík: Sviðsgerð 
Þjóðleikhússins, 1965, bls. 31. 
31 Sama rit, bls. 14. 
32 Sama rit, bls. 8. 
33 Gray, R., BRECHT, Edinburgh og London: Oliver and Boyd, 1961, bls. 62-63. 
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persónum og atburðum dýpt sem er í samræmi við boðskap verksins. Vissulega 

elskar Mutter börnin sín en félagsleg staða hennar gerir henni erfitt fyrir. Er það 

henni að kenna eða samfélaginu? Hver ber ábyrgð á gjörðum Önnu Fierling? Hér 

gæti Brecht verið að benda á að umhverfið getur borið ástina ofurliði hversu 

sterk sem hún er. Hann velur einmitt þessi tengsl móður og sonar til þess að stilla 

upp gegn stríðinu. Því móðurástinni mætti lýsa sem eðlishvöt. Hún sprettur af 

tilfinningu innra með móðurinni en ekki skynsemi, en Mutter telur sig eflaust 

vera að gera hið skynsamlega með því að sjá börnum sínum farborða.  

Við móðurástina má tengja vernd, fæðuöflun og kennslu í að forðast 

hættulegar aðstæður. Þessa þætti má yfirfæra á nánast allar spendýrategundir. 

Foreldrum er það eðlislægt að vernda börnin sín. En eins og gefur auga leið er 

þessi tegund af tengslum á milli fárra einstaklinga í senn, milli móður og 

afkvæma. Eðli þessara tengsla eru að miklu leyti í sviðsljósinu í Krítarhringnum í 

Kákasus. Það er hvort móðurástin sé hlutbundin eða tilfinningahlaðin og 

skilyrðislaus. Móðurástin og aðstæður sem geta skapast í kringum hana eru af 

öðrum toga en styrjaldir. Þó svo að stríð eigi í raun margt hugmyndafræðilega 

sameiginlegt með móðurástinni. Í stríði er einn samfélagshópur eða þjóðir að 

berjast gegn öðrum í þeim tilgangi að auka hagsæld sína; til að tryggja meðlimum 

í sama hópi betri aðstæður. Líkt og móðir gerir fyrir barnið sitt. Herstjórarnir 

bera meintan hag landa sinna fyrir brjósti af sömu ástæðum og móðirin ber hag 

barn síns fyrir brjósti.  

Hér eru viss líkindi en stríð og átök eru þó ávallt eitthvað sem engin móðir 

myndi óska barni sínu. En munurinn á ástinni og stríðinu liggur í hvatanum. 

Ástin er eðlislæg og keyrð áfram af tilfinningu á meðan stríð er meðvitað og háð 

með ákveðin markmið í huga og ákvarðanir í stríðsrekstrinum sem teknar eru af 

„skynsemi“. Móðurástin er að miklu leyti eigingjörn. Móðir hugsar um afkomu 

barna sinna án nokkurs tillits til þjóðfélagslegra áhrifa. En stríðið í meðförum 

Brechts er oftast boðberi einhverskonar samfélagslegra umbrota. Það gæti verið 

ástæða þess að móðurástin fer oft halloka í verkum hans. Það er að segja að 

afleiðingar móðurástar virðast ávallt hafa neikvæðar afleiðingar fyrir alla aðila. 

Þessi afstaða skýrist eflaust af hinu kommúníska viðhorfi Brechts, en eins og 

fram kemur hjá Gray í bók hans, BRECHT,  þá horfði hann upp á heimaland sitt 
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leiða heiminn inn í hrikalegt stríð og leit svo á að stríðandi öfl væru fasisminn og 

kommúnisminn.34  

 

 

Krítarhringurinn í Kákasus 

 

Móðir þarf að vera gædd náttúrlegum hvötum til að vernda barnið sitt til þess að 

það komist á legg. Það væri því ekki eðlileg ósk móður að vilja setja barnið sitt í 

aðstæður á borð við stríð. Útkoman á því er líkleg til að vera móðurinni 

þróunarlega í óhag. En margar tegundir setja blóðtengsl ekki fyrir sig. Þannig ná 

til dæmis hýenur að fjölga sér og viðhalda hjörðinni með því að leyfa hvolpunum 

að drekka hjá öllum mjólkandi hýenum í hópnum. Ef ein hýenan fellur frá þá 

bitnar það ekki á afkvæmunum.35 Þessi leið er mjög árangursrík. En setur 

maðurinn blóðtengsl fyrir sig? Við því er ekki einhlítt svar en Grúsja í 

Krítarhringnum í Kákasus gerir það allavega ekki og tekur Mikjál að sér eins og 

hann sé hennar eigið barn.  

Annar þáttur leikritsins hefst á frásögn söngvarans, sem var fenginn til að 

varpa ljósi á aðstæður deilnanna á milli geitabændanna og ávaxtabændanna.  

 

Forðum tíð, blóðugri tíð 

ríkti í þessari borg sem nefnd var „hin bölvaða“ 

jarl að nafni Georgí Abasvílí. 

Hann var ríkur einsog kóngurinn Krösos. 

Hann átti konu af göfugu kyni.  

Hann átti bragglegt barn 

Enginn jarl annar í Grúsíu 

                                                        

34 Needle, J., og Thomson, P., BRECHT, Oxford: Basil Blackwell, 1981, bls. 47. 
35 „Meat eaters“, í: The life of mammals(mynddiskur), England: BBC, 2002.  
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hafði jafn mörg hross á fóðrum 

og jafn marga ölmusumenn við dyr sínar 

jafn marga menn undir vopnum 

og jafn marga bónarmenn í garði sínum. 

Hvaða orð fá lýst manni á borð við Georgí Abasvílí? 

Hann naut lífsins. 

Einn páskadagsmorgun 

héldu jarlinn og fjölskylda hans 

til kirkju.36  

 

Jarlinn er Georgí Abasvílí en hann á konu af göfugu kyni og bragglegt barn. 

Kasbeki, feiti furstinn, fremur valdarán þennan sama dag og er nú við 

stjórnvölinn. Allt er í hers höndum og læknarnir rífast um það hver eigi að gæta 

Mikjáls, sonar hjónanna. Jarlinn er hálshöggvinn og kona hans undirbýr flótta úr 

borginni sem brennur hægt og rólega til grunna. Í stað þess að hafa áhyggjur þá 

hamast hún við að finna kjóla og föt fyrir ferðina og lætur þernu sína gæta 

Mikjáls. Jarlsfrúin segir við Maró, einn læknanna, sem gætir sonar hennar: 

 

Leggðu hann þá frá þér augnablik og náðu í saffíanstígvélin mín inní 

svefnherbergi, ég þarf þau við þann græna. /Maró leggur barnið frá 

sér og stekkur burt. Við ungu þernuna/ Stattu ekki þarna einsog staur. 

/Unga þernan hleypur burt./ Kjur, eða ég læt húðstrýkja þig. /Þögn./ 

Og sjá hvernig þið hrúgið þessu í töskurnar, það er ekki verið að 

vanda sig eða hugsa! ... Á svona stundum sést hvernig hjúin manns 

eru. Masja! /Hún gefur fyrirmæli með hendinni./ Þið getið kýlt 

vömbina en þakklæti eigiði ekki til. Ég skal muna það.37 

 

                                                        

36 Brecht, B., Krítarhringurinn í Kákasus, þýð. Þorsteinn Þorsteinsson og Þrándur Thoroddsen, 
Reykjavík: Sviðsgerð Þjóðleikhússins, 1999, bls. 10. 
37 Sama rit, bls. 22. 
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Greinilegt er hversu grunn ást jarlsfrúarinnar er. Hún er eiginleg birtingarmynd 

efnishyggjunnar og Brecht notar móðurástina til þess að varpa ýktu ljósi á 

viðhorf persóna. Jarlsfrúin tekur kjóla fram yfir eigin son.  

Tíminn er að renna út og aðstoðarforinginn skipar frúnni að flýta sér. 

Þegar hún loks áttar sig á því að borgin er raunverulega að brenna þá stekkur 

hún af stað og gleymir syninum hjá þernunni Grúsju. Starfsfólkið segir Grúsju að 

skilja barnið eftir því það sé eftirsóttara en jarlsfrúin sjálf og það sé þess vegna 

hættulegt að hafa það meðferðis. Grúsja er á báðum áttum en þættinum líkur 

með því að hún tekur barnið með sér. Hér virðist Brecht varpa fram 

spurningunni um raunverulega móðurást. Er slík ást einskoruðuð við blóðmóður 

barnsins eða byggist hún á tengslum móður og barns, óháð erfðum?  

Þessi spurning er ævaforn og hafa margir heimspekingar og síðar 

sálfræðingar reynt að svara því hvort eðli eða umhverfi hafi áhrif á 

einstaklinginn. Það er skemmtileg speglun að sjá hvernig Brecht talar fyrir hönd 

þeirra sem telja að umhverfið móti einstaklinginn þar sem hin aristótelíska hefð 

gerir ráð fyrir hvatastýrðu atferli persóna sem verður ekki breytt. Hér virðast 

það þó ekki vera aðstæðurnar sem drífa atburðarás sögunnar heldur eðli 

persónanna. Sem er í nokkurri andstöðu við epíska leikhúsið. Kærleikur Grúsju 

virðist drífa hana áfram þrátt fyrir að aðstæðurnar séu henni óvilhallar. En ekki 

má gleyma því að sagan um Grúsju er dæmisaga og ekki epísk í sjálfri sér þó svo 

að verkið í heild sé það. 

Grúsja fer með barnið upp í Norðurfjöll. Flóttinn er erfiður og barnið 

tekur í en henni snýst ekki hugur því hún hefur ákveðið að taka Mikjál að sér og 

líta á hann sem sinn eigin son. Eftir að hafa náð að fela sig fyrir ríkjandi stjórn 

með barnið upp í fjöllum í nokkur ár þá koma tveir brynriddarar og taka Mikjál af 

henni. Hún eltir þá til borgarinnar og þar er réttað yfir henni og söngvarinn veltir 

því fyrir sér hvort dómurinn verði henni vilhallur eða ekki. Þegar komið er að 

kaflanum með réttarhöldunum segir söngvarinn: „Hlýðið nú á söguna af 
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málaferlum vegna sonar Abasvílís jarls og hvernig sönn móðir hans fannst með 

krítarhringsprófinu“38 

Réttað er yfir Grúsju og hún sver að eiga barnið en í stað þess að segja frá 

blóðskyldleika þá lýsir hún uppeldinu og hvernig hún hefur ávallt gert það sem 

hún taldi best fyrir barnið og hugsaði ekki um eigin hagsmuni. Hér má sjá 

hvernig Brecht ýjar að því að aðstæður og gjörðir okkar móti hið sanna hlutskipti 

okkar. Jarlsfrúin rekur sína hlið en annar lögmaður grípur fram í fyrir henni og 

lýsir því að hún þarf á barninu að halda til þess að hafa aðgang að höllinni og 

peningum. Hún getur ekki einu sinni greitt lögmönnum sínum nema hún fái 

barnið. Lögmaðurinn hennar álítur að málið snúist um jarðir Abasvílí-ættarinnar.  

Grúsja og jarlsfrúin þræta og Asdak ákveður að láta krítarhringsprófið 

skera úr um hver móðir barnsins er. Teiknaður er upp hringur á gólfið. Barnið er 

sett í miðju hringsins. Mæðurnar halda í sitt hvora hönd barnsins og eiga að toga 

það til sín. Þegar prófið fer fram sleppir Grúsja takinu. Í annari tilraun sleppir 

hún einnig hönd drengsins og segir „ég hef alið það upp! Á ég að slíta það í 

sundur? Ég get það ekki„.39 Þá dæmir Asdak Grúsju sem hina réttu móður 

barnsins því að hún vildi frekar missa barnið en að særa það. Athyglisvert er að 

hér breytir Brecht bæði sögunni um Salómonsdóminn og atburðarrás kínverska 

Krítarhringsins því að það er fóstran en ekki blóðmóðirin sem er úrskurðuð hin 

rétta móðir. Með nokkrum rétti má segja að hjá Grúsju verður móðurástin epísk í 

stað hinnar aristótelísku móðurástar sem greina má í kínverska leikritinu, 

Krítarhringurinn, og sögunni af Salómonsdómnum. Hún var ófær um að valda því 

sársauka. Söngvarinn líkur verkinu með þessum orðum:    

 

En þið sem hafið hlýtt á söguna um Krítarhringinn gefið gaum því er 
gamlir kváðu:  

að gæðin skuli fá þeim sem vel fara með þau, semsé  

landinu bændunum svo ávöxt það beri 

                                                        

38 Sama rit, bls. 79. 
39 Sama rit, bls. 93. 



 29 

trumburnar tónlistarmönnunum svo þær hljómi vel  

og börnin hinum barngóðu svo þau vaxi og dafni.40 

 

Grúsja er hin sanna móðir Mikjáls því hún ber hag hans fyrir brjósti eins og 

raunveruleg móðir myndi gera. Sama hversu slæmar aðstæðurnar eru þá lætur 

hún það ekki bitna á barninu. Hin sanna móðurást er sterkari en efnishyggja 

blóðmóður Mikjáls. Hér er Grúsja hin rétta móðir sem ber hag barnsins fyrir 

brjósti. Þannig virðist Brecht telja að nýtingarrétturinn hafi meira vægi en 

eignarhald. Sú hugmynd er mjög kommúnísk og í takt við pólitískar skoðanir 

Brechts.41 Hér er efnishyggju og kapítalisma stillt upp á frekar augljósan og 

einfaldan hátt, á móti óeigingirni og fórnfýsi Grúsju. Annað má segja um Mutter 

Courage og börnin hennar; þar er þessi tvíhyggja í raun innra með Mutter og gerir 

hana marglaga.  

 

 

Vopn frú Carrar 

 

Frú Teresa Carrar er ekkja í fiskiþorpi á Spáni. Bróðir hennar kemur í heimsókn 

og hana grunar hvert erindið sé. Hann veit að hún á byssur sem maður hennar lét 

eftir sig þegar hann féll og tvo hrausta syni sem bróðirinn vill taka með sér í stríð. 

Frú Carrar neitar og vill alls ekki taka þátt í styrjöldinni enda hafi hún nú þegar 

misst manninn sinn. Carrar er staðráðin í að vernda börnin sín þvert á þeirra 

eiginn vilja. Móðurástin knýr hana til að lýsa yfir hlutleysi í borgarastríðinu.  

Carrar sýnir mikla forræðishyggju þegar hún telur sig vita betur en synir 

sínir og tekur því fram fyrir hendur þeirra. Eflaust kannast margir við 

stjórnsamar mæður sem vilja í sífellu hafa áhrif á ákvarðanir barna sinna. Flestar 

                                                        

40 Sama rit, bls. 94-95. 
41 Þorsteinn Þorsteinsson, „Bertolt Brecht 1898-1998“, í: Tímarit Máls og Menningar, 1998:4, bls. 
31. 
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slíkar mæður telja þó að ákvarðanir sínar og afskiptasemi séu birtingarmynd 

ástar. Það má ekki líta framhjá því að ástin getur einnig falist í því að leyfa. Það 

má því segja að móðurást Carrar einkennist af forræðishyggju. Þegar fasistarnir 

drepa son Carrar á hafi úti, þar sem hann er við fiskveiðar, þá fyllist hún reiði og 

baráttuhug, tekur upp byssur sínar og heldur í stríð með bróður sínum og yngri 

syni. Þannig mótast viðbrögð frú Carrar af aðstæðum ólíkt Grúsju í 

Krítarhringum í Kákasus sem er heil og trú sinni sannfæringu í gegnum allt 

verkið. Í þessum kafla verksins virðist Carrar ekki lengur bera eigin hag eða hag 

sona sinna fyrir brjósti heldur fer fram til þess að refsa og hefna fyrir son sinn. 

Séu mæðurnar þrjár bornar saman má segja að ástæður gjörða þeirra 

verða einfaldari með hverju verkinu. Mutter er margslungin persóna sem er ekki 

í tengslum við eigin tilfinningar og er fórnalamb aðstæðna.  Grúsja er persóna í 

dæmisögu sem gerir hana og söguna einfaldari en Mutter Courage og börnin 

hennar. Vopn frú Carrar er mun styttra verk en hin tvö og eyðir Brecht litlu púðri 

í að dýpka aðalpersónuna. Hún er einfaldlega andvíg stríði og átökum í byrjun 

verksins en snýst svo hugur þegar hún fréttir af fráfalli sonar síns. 
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Trúarbrögð og skynsemi 

 

Móðurástin og skynsemin virðast, eins og fram hefur komið, vera andstæður í 

verkum Brechts. Hér verður skoðað hvernig þessi tengsl birtast. Einnig verður 

litið til þess hvers vegna hann velur þessi tengsl. Þriðja stefið í  þessari áberandi 

þrenningu í verkunum hans eru trúarbrögðin. Í hverju verki er móðir og börnin 

hennar, prestur og síðan rödd skynseminnar sem hefur mismunandi 

birtingarmyndir í leikritunum.  

Í Mutter Courage og börnunum hennar og í Vopnum frú Carrar gegna 

prestar nokkuð stórum hlutverkum og  taka þátt í samræðum um lífsgildi og 

pólitík. Þannig hafa trúarbrögðin mikil áhrif á framvindu leikritanna.  Munkurinn 

í Krítarhringnum í Kákasus er hins vegar er ekki í stóru hlutverki. Það er þó ekki 

þar með sagt að trúin spili ekki stórt hlutverk í Krítarhringnum.  

Í upphafi Krítarhringsins í Kákasus fá ávaxtabændurnir að rækta á landinu 

í stað geitabændanna því þeir láta landið bera ávöxt svo allir njóti góðs af. 

Hertoginn og hertogaynjan vilja breyta landi fátæka fólksins í einkagarð en það 

hefur öngþveiti og átök í för með sér. Hins vegar talar Asdak um gullöld þegar 

landið kemst úr höndum hertogaynjunnar í lokin og því er breytt í leiksvæði fyrir 

börnin í bænum. Landið og garðurinn verða nokkurs konar tákn um nútíma 

Eden.  

Ádeilan á trúarbrögð er líklegast minnst í Krítarhringnum í Kákasus og 

táknræn birtingarmynd þeirra notuð til góðs. Hins vegar má segja að ádeilan á 

kirkjuna sem stofnun hafi augljóslega verið til staðar. Munkurinn er drukkinn og 

ekki til fyrirmyndar. Hins vegar er Grúsja augljóslega trúuð kona og svíkur ekki 

andlega skuldbindingu sína við Símon unnusta sinn. Einnig skírir hún Mikjál á 

sinn eigin hátt í ánni eftir að hún ákveður að taka barnið að sér. Að auki er Grúsja 

staðföst og harðger. Hún heldur Mikjáli þrátt fyrir mikla utanaðkomandi ógn. 

Aðstæðurnar hefðu því átt að vera viljanum sterkari en svo varð ekki. Þess vegna 

er áhugavert að skoða hvaða áhrif trú hefur og svo virðist sem trúrækni Grúsju 
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hafi mikið með staðfestu hennar og réttlætiskennd að gera. Trúarbrögðin fá því 

jákvæða ímynd en fulltrúar trúarstofnunarinnar ekki.   

Foreldrar Brechts tilheyrðu sitt hvorri kirkjudeildinni. Faðir hans var 

kaþólskur og móðir hans mótmælendatrúar sem kann að vera ástæða þess að 

Brecht tók ekki upp kristinn sið á fullorðinsárum. En hvort heldur sem hann var 

trúaður eða ekki þá á Brecht að hafa sagt að áhrifamesta bókmenntaverkið í lífi 

hans hafi verið Biblían.42   

Það má sjá á verkum Brechts að hann telur trúarstofnanir ekki gera mikið 

gagn. Í verkum hans þvælast þær og sendiboðar þeirra ávallt fyrir og koma í veg 

fyrir framfarir. Trúin, óháð stofnunum, er þó annars eðlis. Þessa trú er erfitt að 

skilgreina en það er augljóst að Brecht var mikill framfarasinni og trúði á 

manninn sem rökræna veru. Hér gerir Brecht greinarmun á trúarbrögðum og trú. 

Það má sjá mikil trúarleg áhrif í skrifum Brechts hvað varðar stíl. Því stíll sem 

einkennist af boðskap er einna helst að finna í trúarlegum dæmisögum og 

greinilegt að þangað sótti hann andagift.  

Í Vopnum frú Carrar eru presturinn og Teresa sammála um flest. Þau telja 

sín eigin gildi mikilvægari en stríðið gegn Franco. Presturinn vill ekki mann 

deyða og Frú Carrar vill ekki missa syni sína. Þau tala eins og einum munni gegn 

bróður frú Carrar sem vill ólmur komast í vopn og útvega mannskap til að spyrna 

við kúgandi afli. Að setja móðurástina og trúarbrögðin í slagtog á móti 

skynseminni gerir lítið úr móðuástinni. Þá er verið að segja að hún sé skeikul og 

óáreiðanleg eins og trúarbrögið. En hún er engu að síður drifin af tilfinningu líkt 

og mætti segja um trúna og er því í meðferð Brechts líkari trúarbrögðum en 

skynsemi. Þetta kemur mjög vel fram í eftirfarandi tilvitnun úr verkinu þar sem 

presturinn á tal við Frú Carrar og verkamanninn(eins og bróðir hennar er 

titlaður í verkinu): 

 

                                                        

42 Gray, R., BRECHT, Edinburgh og London: Oliver and Boyd, 1961, bls. 2. 
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P[resturinn]: Þér vitið það, frú Carrar, að ég tel afstöðu yðar 

réttlætanlega samkvæmt bestu vitund minni og samvisku ... Guð hefur 

ekki gefið mér hæfileika til að hefja upp raust mína og hvetja 

sóknarbörn mín til að berjast fyrir...(leitar að orðinu)...fyrir einhverju. 

Ég hef að leiðarljósi orð herrans: Þú skalt ekki mann deyða! Ég er ekki 

maður auðugur! Ég á ekkert klaustur og deili fátæktinni með söfnuði 

mínum. Kannski er það það eina sem getur gefið orðum mínum 

nokkurn þunga á tímum sem þessum. 

V[erkamaðurinn]: Já já. En það má samt aðeins draga í efa að þér séuð 

enginn baráttumaður. Reynið að skilja mig. Segjum til dæmis að það 

eigi að fara að drepa mann og hann ætli sér að verjast en þér takið 

fram fyrir hendur á honum með orðunum: Þú skalt ekki mann deyða - 

svo það sé hægt að slátra honum eins og hænu, - þá má til sanns vegar 

færa að þér takið þátt í bardaganum þrátt fyrir allt, þér berjist þá á 

yðar vísu. Þér afsakið þó ég segi þetta. 43 

 

Hér gerir Brecht lítið úr kirkjunni og hennar fulltrúum en verkið í sjálfu sér er 

frekar einfalt enda stutt og með skýran boðskap. Að sitja hjá er það sama og að 

samþykkja kúgandi öfl. Þannig tekurðu ekki virka afstöðu gegn kúgurunum. Líkt 

og þeir sem segjast ekki leggja í einelti en þora ekki að standa upp gegn 

gerendunum. Þannig eru þeir að stuðla að áframhaldandi kúgun.  

Í Mutter Courage og börnunum hennar kemur fram sterkasta ádeilan á 

kirkjuna af þeim verkum sem hér eru til umfjöllunar. Trúarbrögðin leiða aldrei 

neitt gott af sér og fulltrúar þeirra eru óáreiðanlegir. Verkið gerist í 30 ára 

stríðinu sem var trúarlegt stríð. Herpresturinn í Mutter Courage og börnunum 

hennar skiptir um búning eftir hentugleika og stendur ekki með sinni eigin 

sannfæringu. Hann gefur Mutter léleg ráð og lætur almennt ekki mikið gott af sér 

leiða. Trúarbrögðin sem slík fá heldur ekki góða meðferð. Helsta atriðið sem 

                                                        

43  Brecht, B., Frú Carrar geymir byssur, þýð. Bríet Héðinsdóttir, Reykjavík: Sviðsgerð 
Þjóðleikhússins, 1977, bls. 14-15. 
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sýnir tilgangsleysi trúarinnar er þegar Katrín klifrar upp á gripahúsið á meðan 

bóndahjónin biðja til Guðs. Bænin er ekki lausnin sem íbúar næsta bæjar þurfa. 

Það sem þeir þurfa er hugrekki Katrínar sem með trommu sinni varar íbúana við 

og fórnar lífi sínu fyrir fjöldann. Á meðan hún gerir þetta þverneita bóndahjónin 

fyrir að þekkja hana og segjast ekki tengjast henni á neinn hátt. Þau óttast um líf 

sitt en Katrín fórnar sínu.  

Brecht hefur góða innsýn inn í heim trúarbragða og kirkju sem og heim 

foreldra og barna. En sjálfur talar hann í gegnum verk sín sem rödd 

skynseminnar. Söngvarnir eru til þess ætlaðir að koma boðskap skáldsins á 

framfæri eins og sjá má í Mutter Courage og börnum hennar og í Krítarhringnum í 

Kákasus. Með djúpum skilningi og reynslu af tveimur fyrstu þáttunum, trú og 

móðurást(foreldraást) þá nær höfundur að setja aðstæður þannig upp að þær 

verða ekki einsleitar eða einfaldar, og þá sérstaklega ekki í Mutter Courage og 

börnum hennar. Þó svo að presturinn í Vopnum frú Carrar vilji ekki drepa, sem í 

sjálfu sér er falleg hugsun, og Mutter Courage vilji forða börnum sínum frá stríði, 

þá er aðgerðaleysi ekki rétta leiðin. Það er greinilegt að Brecht telur ávallt réttast 

og göfugast að fórna sér fyrir fjöldann sem er kúgaður af auðvaldinu. 

Kommúnískar hugmyndir hans skína í gegn í verkunum.   

Með þessu er ekki fullyrt að Brecht hafi séð móðurást í slæmu ljósi. Sjálfur 

var hann, eins og fram kom hér að ofan, mjög hændur af eigin móður. En Brecht 

er meðvitaður um þá sterku hvöt sem liggur að baki móðurást og hversu 

blindandi slík hvöt getur verið. Móðurástin er einstaklingslæg og myndi móðir 

líklegast alltaf taka upp hanskann fyrir barnið sitt í stað fjöldans ef til þess kæmi. 

Það er því í raun ekkert annað en móðurástin sem kemst hvað næst því að vera 

andstæða skynseminnar, nema kannski trúarbrögðin. En þau eru í megindráttum 

lík móðurástinni. Börnin og trúin fram yfir allt annað. Það er erfitt að nota rök 

gegn blindri trú eða ást. Því trúarbrögðin eins og ástin er ekki röklegt fyrirbæri. 

Þetta val Brechts á efni til að varpa ljósi á mannlegt eðli er því afar snjallt. 
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Afl móðurástarinnar 

 

Eins og rætt hefur verið hér að framan er greinilegt að stefin í verkum Brechts 

hafa svipaðar skírskotanir í leikritunum þremur, en við greiningu þeirra vaknaði 

sú spurning hvort móðurástinni sé lýst sem eyðileggjandi afli í þessum verkum 

Brechts.   

Frú Carrar, eða Teresa eins og hún heitir, vill forða sonum sínum frá 

átökum. Elsta soninn sendir hún út á haf daginn sem fundurinn í skólahúsinu er 

haldinn. En þar var ákveðið, á meðan sonurinn var sendur út á sjó, að allir sem 

gætu færu til vígstöðvanna um nóttina. Teresa er staðráðin í að missa ekki börn 

sín og situr þar af leiðandi hjá. En allt kemur fyrir ekki. Þrátt fyrir að vera langt 

úti á hafi er elsti sonurinn drepinn af kúgurunum. Í leikritinu virðist sem svo að 

Brecht tefli móðurástinni fram sem neikvæðu afli þar sem afleiðingar hennar 

leiða til eyðileggingar. Þó eru ástæður móðurástarinnar af andstæðum meiði en 

afleiðingar virðast þó leiða til harms og dauða. Teresu hefur mistekist 

ætlunarverkið og kemst við það í morðham og tekur vopn sér við hönd. 

Ákvörðun hennar að fara í stríð er ekki drifin af skynsemi heldur af tilfinningum. 

Hún vill hefna sín.  

Móðurástin minnir á grimmd leikhússpekingsins Antonin Artaud. Hún er 

náttúruleg og nauðsynleg en kemur frá kjarna hverrar veru líkt og ljónið sem 

ræðst á bráð sína til að lifa af. Slík grimmd er lífsnauðsynleg.44 Að sama leyti 

ræðst frú Carrar til atlögu, mögulega til að verja það litla sem hún á eftir. Ef allar 

mæður hefðu hagað sér á „skynsamlegan“ hátt og veitt viðnám strax þá hefði 

kúgandi afl mögulega ekki orðið jafn sterkt. Alveg eins og presturinn, hann er 

meinlaust grey sem vill ekki mann deyða. Móðurástin, líkt og trúarbrögðin, er á 

sinn hátt eyðileggjandi afl í Vopnum frú Carrar.  

 

                                                        

44 Artaud, A., The theatre and its double, Richmond: Cox & Wyman, 2010, bls. 73. 
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Móðurástin í Krítarhringnum í Kákasus lýtur öðrum lögmálum. Hún 

kemur fram í dæmisögu og er því sett upp á töluvert einfaldari hátt en í hinum 

leikritunum tveimur. Hertogaynjan er blinduð af græðgi og er ekki fær um að 

elska son sinn og í staðinn verður Grúsja móðir hans. Grúsja sýnir ást sína í verki.  

 

GRJÚSJA: 

Afi, opnaðu, við borgum! /Lágt/ Fjandinn hirði þig! /Þegar gamli 

maðurinn opnar aftur/ Ég hélt þetta mundi kosta svona hálfan pjastur. 

Ekki loka dyrunum aftur. Hvað segirðu um einn pjastur? 

GAMLI MAÐURINN: 

Tvo 

GRÚSJA: 

/leitar lengi í buddunni sinni/ Þarna eru tveir. En mjólkin verður þá 

líka að hrífa. Þetta er okur og synd ... /gefur barninu að drekka/ Þetta 

er dýrt spaug. Drekktu, Mikjáll, þetta er hálft vikukaup.45 

 

Grúsja er bláfátæk og á ekki í nein hús að venda, en lætur það ekki stjórna 

gerðum síðum því hún hefur ríka samkennd og sterka réttlætiskennd. Þessi 

hegðun verður til þess að hún fær forræði yfir Mikjáli í réttarhöldunum. 

Móðurástin í Krítarhringnum í Kákasus er ekki eyðileggjandi afl. Þvert á móti. 

Hún sýnir að þeir sem eru færir um að elska, rækta og sinna sínu, eru þeir sem 

eru réttmætir eigendur eða umsýslumenn lans og eigna. Ef móðurást Grúsju er 

sönn og óeigingjörn þá á barnið að vera í hennar umsjón. Og ef ávaxtabændurnir 

eru þeir sem geta ræktað landið í þágu allra þá eru það þeir sem eiga að fá það.  

Víkjum að Önnu Fierling í Mutter Courage og börnunum hennar. Þar er 

ekki um einfalt samband móður og barns að ræða. Persóna Önnu er marglaga og 

                                                        

45 Brecht, B., Krítarhringurinn í Kákasus, þýð. Þorsteinn Þorsteinsson og Þrándur Thoroddsen, 
Reykjavík: Sviðsgerð Þjóðleikhússins, 1999, bls. 29-30. 
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er drifin áfram af mörgum öflum og margar breytur hafa áhrif á gjörðir hennar. 

Anna Fierling hafði ekki úr mörgu að velja því umhverfið, langvarandi stríð, setti 

henni í raun afarkosti. Það er auðvelt að skilja þá ákvörðun hennar að vilja ekki 

senda syni sína í stríð. Hvaða móðir sem er myndi reyna að hindra það.  

Af ástarlífi Mutter Courage að dæma þá mætti ætla að oft taki hún ekki 

skynsamlegar ákvarðanir. Hún eignast börn með þremur mönnum og er í 

sambandi við enn fleiri. Hún gerir grín að sögu sinni og gerir lítið úr henni og 

mönnunum sem hún hefur verið með. Hún slær flóknu lífi sínu upp í grín en svört 

írónía er eitt af tækjum Brechts. Fjölskyldumynstur Mutter minnir einna helst á 

samband Brechts við eiginkonur og ástkonur sínar, en sjálfur eignaðist hann 

fjögur börn með þremur konum og átti oft á tíðum í ástarsambandi við konur 

utan hjónabanda sinna. 46  En Mutter er líka eftirsótt, eins og Brecht var, og vilja 

bæði herpresturinn og kokkurinn „kynnast henni betur“. Ástalíf Brechts og 

Mutter Courage er því alls ekki ólíkt.  

Það er erfitt að álykta endanlega um það hvers eðlis móðurástin er í 

verkum Brechts. Þær persónur sem sýna hvað sannasta og óeigingjarnasta ást 

eru Katrín dóttir Mutter og svo Grúsja. Líffræðilegu mæðurnar sýna ekki hið 

sanna móðureðli með tilheyrandi ást og verkar því móðurást þeirra sem 

hindrandi afl. Þetta afl er reyndar ekki til staðar hjá jarlsfrúnni en hennar 

persóna er einfölduð til að gera skilin á milli góðs og ills greinileg.  

Grúsja og jarlsfrúin eru algjörar andstæður sem standa fyrir efnishyggju 

annars vegar og óeigingjarna ást hins vegar. Ólíkt þessu brjótast mörg öfl um 

innra með Mutter Courage. Hún er vissulega efnishyggjukona. Hún er nísk og vill 

græða sem allra mest á litla fyrirtækinu sínu. En hún er líka að vernda börnin sín 

og vill hafa þau hjá sér þó það þýði meiri útgjöld og þyngri rekstur. Hún hafnar 

tilboði um gott líf langt frá stríði því það myndi þýða að hún þyrfti að segja skilið 

við Katrínu dóttur sína en það getur hún ekki. Þrátt fyrir augljósa ást Mutter á 

Katrínu þá er hún, sökum ástandsins sem ríkir, ekki fær um að verja hana né hin 

börnin sín. Hún er ekki viðstödd þegar börnin hennar deyja hvert á fætur öðru 

                                                        

46 Needle, J. og Thomson, P., BRECHT, Oxford: Basil Blackwell, 1981, bls. 222. 
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þar sem hún er í sífelldum erindagjörðum til að reyna að láta enda ná saman. 

Staða hennar er því síður en svo einföld. Í fyrstu mætti ætla að hún væri gráðug 

og einföld en það er hún ekki. Ástandið og stríðið hefur þvingað hana til að gera 

hluti sem hún myndi annars ekki gera. Hún hefur því þurft að fjarlægjast sitt 

sanna sjálf og lært að lifa af með kaldri sjálfbjargarviðleitni sem bitnar á henni og 

öllum í kringum hana.  

Móðurást Önnu Fierling er eigi að síður eyðileggjandi í verkinu. Eiginleg 

andstæða hennar er Katrín dóttir hennar. Ást Katrínar er óeigingjörn, hún hefur 

mun meiri samkennd með fólki en Mutter. Þessi samkennd bjargar heilu þorpi. 

En hvað er samkennd annað en tilfinning? Samkvæmt formúlu Brechts ættu 

tilfinningar aldrei að vera dregnar upp sem hetjudáð. Eða er það kannski álit 

Brechts að samkenndin sé sammannleg tilfinning sem leiði af sér skynsamlegar 

ákvarðanir fyrir heildina á meðan móðurástin hugsar ekki um heildina heldur 

eingöngu afkvæmin?  

Móðurástin í þeim verkum Brechts sem hér hafa verið greind virðist oft 

birtast sem andstæða skynseminnar og hefur því eyðileggjandi áhrif á líf 

persónanna í verkunum. Þar sem sagan er keyrð áfram af boðskapnum virðist 

móðurástin birtast sem stríðandi afl gegn skynseminni. Þó svo að hún sé 

lífsnauðsynleg þá er hún ekki í grunninn skynsamleg því hún er drifin áfram af 

tilfinningu og eru jafn óáreiðanlegar og þær eru margar. Það er greinilegt að 

neikvæð áhrif móðurástarinnar skapa mikinn núning í verkum Brechts.  
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Lokaorð 

 

Líf leikhúsfrömuðarins Bertolts Brecht einkenndist af miklum umbrotum. Með 

verkum sínum vildi Brecht hafa áhrif á samfélagið. Hann vildi fá fólk til að hugsa 

og til að taka virka afstöðu; setja ávallt spurningamerki við stefnu kúgandi afla. 

Til að lesendur og áhorfendur átti sig á samfélaginu og áhrifaþáttum þess vildi 

Brecht setja fram skýra mynd. Hann gerði það með því að láta persónur eða 

sögumann tala fyrir hönd skynseminnar. Þessi rödd birtist oft í leikritum hans 

með söng eða ræðu. Talsmenn skynseminnar eru oft á tíðum verkamenn og 

bændur. Þeir eru rödd verkalýðsins. Pólitísk málpípa Brechts. Í verkum Brechts 

eru trúarstofnanir og talsmenn þeirra oft eiginleg andstæða pólítíkur.  

Til að dýpka aðstæður enn frekar notast Brecht við eitt af sterkustu 

tilfinningatengslum sem við þekkjum; móðurástina. Hún er drifin af eðlishvöt og 

tilfinningum en ekki skynsemi. Móðurástin er eðlishvöt sem dýr búa yfir til að 

knýja áfram lífsins gang. Hana á mannskepnan sameiginlega með öðrum 

spendýrum. Án hennar myndu mæður jafnvel ekki kæra sig um afkvæmi sín. Ef 

við myndum setja þetta upp í ás þá mætti segja að eðlishvötin kæmi fyrst. Hún 

knýr fram tilfinningar en á hinum enda ássins er skynsemin sem er knúin af 

rökum og hugsun.  

Eins og fram kemur í töflunni framarlega í ritgerðinni þá leggur hið 

dramatíska leikhús áherslu á tilfinningu á meðan hið epíska leggur áherslur á 

skynsemi. Epíska leikhús Brechts fer þannig þvert á hið dramatíska. Aðferðir 

hans eru jafnframt þvert á aðferðir Staníslavskíjs sem lét hvata og ásetning ráða 

för. Þessa aðferð Staníslavskíj taldi Brecht fela í sér viðurkenningu á því að 

persónur verksins og sagan myndu ekki geta tekið breytingum. En Brecht vildi 

einmitt efla áhorfendur til breytinga. Að þeirra þáttur í stækkaðri mynd 

leikhússins, þ.e.a.s samfélaginu öllu, skipti máli. Markmiðið er ekki að hrífa 

áhorfendur með heldur að fá þá til að hugsa og dæma. Til að ná þessu fram var 

afar snjallt hjá Brecht að tefla þessum þremur þáttum saman; skynsemi, 

trúarbrögðum og ást.  
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Tengsl Brechts við móður sína, konur og börn, hafa eflaust verið honum 

innblástur í sköpun á kvenpersónum verka sinna. Í verkunum þremur sem 

skoðuð voru hér að framan voru kvenpersónurnar mjög ólíkar. En þær áttu þó 

allar það sameiginlegt að vilja vernda afkvæmi sín en umhverfið og aðstæður 

mótuðu aðferðir þeirra. Mutter er buguð af langvarandi trúarstríði og flókinni 

félagslegri stöðu. Teresa Carrar beitir forræðishyggju til að forða sonum sínum 

frá stríði. Grúsja, sem er samkenndin og óeigingirnin holdgerð, fórnar öllu fyrir 

barn sem er ekki hennar eigið. Það má því sjá á þessum verkum að þó að Brecht 

styðjist við móðurástina sem afl gegn skynsemi þá er hún ekki alltaf eins. Hún er 

margbreytileg eins og allt annað í samfélaginu. Það eina sem mætti telja að 

breyttist ekki væri þessi náttúrulega hvöt til að vernda. En jarlsfrúin í 

Krítarhringnum í Kákasus er sönnun þess að móðurástin er ekki einu sinni 

sjálfsagður hluti af móðurhlutverkinu. Hún velur auð og völd fram yfir afkvæmið 

sitt sem endar með því að hún missir forræði yfir því. Móðurástin er sönn en þarf 

ekki að vera háð blóðböndum. Þetta flókna en um leið skýra tilfinningasamband 

virkar einstaklega vel til að sýna andstæður í verkum Brechts.  

Í verkunum þremur er móðurástin og trúarbrögðin andstæða 

skynseminnar. En trúarbrögðin eru í eðli sínu lík móðurástinni. Það er erfitt að 

nota rök gegn blindandi trú eða ást. Því trúarbrögðin eins og ástin eru ekki 

röklegt fyrirbæri. Blindandi áhrif móðurástarinnar hafa neikvæð áhrif á afdrif 

fjölskyldunnar í verkum Brechts. Þannig hefnist mæðrum fyrir eigingirni þó svo 

að ásetningur móðurástarinnar sé góður. Því má segja að móðurástin sé 

eyðileggjandi afl í ofantöldum verkum Brechts að Krítarhringnum í Kákasus 

undanskildum. Án þess að teygja sig mjög langt mætti segja að í því leikriti lýsi 

höfundur og skilgreini móðurást á þann epíska máta að göfgi Grúsju verði fagurt 

fordæmi í baráttu fyrir betri heimi. 
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