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Fuglahræðan er óræða persónan í nýjasta verki Marina Carr, Kona og fuglahræða. Á 

þessum blöðum verður leitast við að fletta ofan af fuglahræðunni, hver er hún 

eiginlega? Böndin berast að refsinorninni úr grískri goðafræði, sú refsar fyrir glæpi, 

en hún hefur einnig svip örlaganornar úr norrænum fræðum, sú er sögð 

persónugervingur tímans og stundum stendur norn úr gömlum ævintýrum ljóslifandi 

fyrir hugskotsjónum, nornin með hrafninn á öxlinni. Þetta er einsog að horfa í eldinn 

og sjá hverja myndina af annarri. Hrafninn sem í verkinu er inní skáp er líka til í allri 

goðafræði, sendibo[i milli tveggja heia hjá keltum, Óðni flutti hann visku og skapaði 

heim Indíána. Fuglahræðan skammar konuna fyrir líf hennar, einsog hún hafi framið 

glæp, eða er hún bara lítil stelpa sem vaknar af martröð og verður aldrei stór.  Föst í 

tímanum einsog margar persónur höfundar.  

 

Fuglahræðan er mannslíki, tómt fyrirbæri, enda vantaði fuglahræðuna í Oz heilann. 

Hún finnst á afskekktum stöðum, gömul skrítin brella, trónandi ein á akrinum einsog 

hrópandinn í eyðimörkinni. Fuglahræðan í leikritinu ræður þó yfir lífi og dauða, hún 

veit allt eða spinnur það upp, einhver sem vill vera dularfull; einhver nógu auðmjúk 

tilað klæðast druslum fuglahræðunnar, einhver nógu máttug tilað lýsa upp 

undirheima.  

 

Því þangað virðist ferðinni vera heitið.   

 

* 

 

Ég fór sem skiptinemi til Írlands á haustönn og þar ákvað ég að skrifa um þetta leikrit, 

ég var í UCD háskólanum og sá Fuglahræðuleikritið tvisvar og las leikritið. Ég hafði 

séð Mýrina í Þjóðleikhúsinu og það sem heillaði við bæði leikritin voru furðuverurnar 

á sviðinu, Kattakonan og Fuglahræðan. Því þótt Fuglahræðan sýndist absúrd var hún 

ekki meira absúrd en svo að það gat verið mamma mín, systir eða vinkona sem talaði.  

 

 

 



 4 

 

 

A. VERKIÐ OG HÖFUNDURINN  

Kona og fuglahræða (Woman and Scarecrow) er nýjasta verk Marinu Carr. Carr er 

fædd árið 1964 á Írlandi og útskrifaðist í ensku og sálarfræði frá UCD 1987. Hún 

hefur skrifað um tug verka sem hafa verið sýnd um allan heim. Eitt þeirra Mýrarljós 

(The Bogs of Cats...) var sýnt í Þjóðleikhúsinu 2004. Carr er venjulega talin undir 

miklum áhrifum frá grískri harmleikjahefð og hefur meiraðsegja endurskapað gríska 

harmleiki.1 Hún er þó alltaf að skrifa um fólkið á Írlandi. Hún nefnir Checkov, 

Tennessee Willams og Samuel Beckett meðal áhrifavalda og Fuglahræðuleikritið 

minnir grunsamlega mikið á Beðið eftir Godot. Ekki síst segist hún undir áhrifum frá 

leikhúsinu í skemmunni:  

  
“When I was a scut we built a theatre in our shed; we lay board across the stacked turf, hung an old 

blue sheet for a curtain and tied a bycle lamp to a rafter at the side of the shed so its light would fall at 

an angle on the stage. For costumes we wore brown nylons over our faces. There were always robbers 

in our plays. Even when weren´t playing a robber, you dressed like one, for any second you could be 

caught or hung or shot. Even the Good Guy dressed like a robber, so if the worst came to the worst he 

could arrest himself. Everyone was interchangeable. One minute you were the heroine on the swing 

and the next you were in the stocks pleading guilty to every crime invented. Our dramas were bloody 

and brutal. Everyone suffered: the least you could hope to get away with was a torturing. And still we 

all lived happily ever after. Good and bad got down from their ropes or off the rack or out of the barrel 

of boiling oil, apologized to the Goodies – who was usually more perverse than all the Baddies put 

together – and made long soliloquies about ‘never doing it again’ 2 

 

Marina Carr er enn að einhverju leyti stödd í æskuleikhúsinu og klykkir út með:  

 
 “If I´m after anything when I´m writing plays, it´s the scut´s view of things as they are or were or 

should be, and perhaps once in a blue moon be given a sideways glance of it all as the first dramatist 

might see it and how it should be done.” 3 

 

Írskir fræðimenn eru sammála um að Carr hafi tekist að skapa fullkomlega 

persónulegan heim í leikhúsinu og verður tíðrætt um að ljóðræna uppsprettu. Claudia 

                                                 
1 Leeney, Cathy og Anna McMullan, 2003 
2 Carr, Marina, 1999 – formáli bls. IX. 
3 Carr, Marina, 1999 – formáli bls. X. 
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W. Harris segir í grein sinni Rising Out Of The Miasmal Mists4 að heimur Marinu 

Carr sé “eldgamall splúnkunýr og kraumandi af ímyndunarafli.” (an ancient new 

imaginative world.)5 En hann blasir ekki við, það verður að þreifa sig áfram í  írsku 

heiðaþokunni tilað ná tangarhaldi á honum: “Without specific detail of Carr´s project 

to remystify, to reinscreibe her Midlands society in terms of fateful ancient tragidy, 

Carr´s ´imagninative world’ as well as the lay itself is obscured by the miasmal 

mists.”6 Clare Wallece slær svipaðan tón þegar hún gerir grein fyrir umfjöllunarefnum 

Carr: “The notion of destiny, allusion to myth, folktale and a harsh version of midland 

specch permeate Carr´s writing to such a degree that in many respects it hardly seems 

of contemporary world.”7 Leikstjórinn Garry Hynes sem segir lyklana að heimi Carr 

vera “konur, söguna, ofsann, hættulega ást og harmleikinn.”8  

 

Þá er hún sögð meðal þeirra sem hafi endurvakið mátt frásagnarinnar í leikhúsinu.9 

Hún flytur líka sögumanninn á sviðið, í leikritinu The Mai segir dóttirin söguna 

meðan sagan fer fram á sviðinu í fortíðinni. Hún lýsir því þegar hún hittir föður sinn: 

‘we shout and roar till we´re exhausted or in tears or both, and then crawl away to lick 

our wounds already gathering venom for the next bout’10  - This speech not only 

establish Millie as the play´s storyteller but shows that, far from being aligned with 

the words and deeds of her father, the Mai´s husband, she is battling him verbally for 

control of the Mai´s narrative.11  

 

Heimur Carr er enginn dans á rósum þrátt fyrir spennandi notkun á goðsögunni, vísun 

í hina mögnuðu grísku harmleiki eða leikandi sögu. Í verkum hennar eru börn myrt af 

mæðrum sínum, börn myrða foreldra sína, dætur misnotaðar af feðrum sínum. On 

Raftery´s Hill lýsir dóttirin því hvernig hún og pabbi hennar “just like children playin 

in a field as some awful game, before rules were made.”12  Í leikritinu Ariel  fórnar 

pólitíkus dóttur sinni að hætti Abrahams í því skyni að öðlast meiri völd.13 Ógnin vofir 

                                                 
4 Leeney, Cathy og Anna McMullan, 2003 
5 Ibid bls. 217 
6 Ibid bls. 222 
7 Ibid bls. 43 
8 Ibid bls. 222 
9 Ibid bls. 39 
10 Ibid bls. 128 
11 Ibid bls. 38-39 
12 Ibid bls. 222 
13 O’Reilly, Anne F. 2004 
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stanslaust yfir og Portia Coughlan í samnefndu leikriti grátbænir eiginmanninn um að 

halda börnunum frá henni:   
 
Will ya just stop! Leave me alone! Told ya I can´t! Alright! I´m afraid of them, Raphael! What I may 

do to them! Don´t ya understant! Jaysus! Ya think I don´t wish I could be a natural mother, mindin´me 

children, playin´with them, doing´all the things a mother is supposed to do! When I look at my sons, 

Raphael, I see knives and accidents and terrible mutilations. Their toys is weapons for me to hurt them 

with, givin´them a bath is a place where I could drown them. And I have to run from them and lock 

myself away for fear I cause these terrible things to happen. Quintin is safest when I´m nowhere near 

him, so teach him to stop whingin´for me for fear I dash his head against the wall or fling him through 

a window.
14

 

 

Carr notar fjölskylduna sem miðpunkt harmleiksins eða dramans að áliti Melissu 

Sihra.15 Í nýja verkinu Kona og fuglahræða er enga miskunn eða huggun að finna fyrir 

hina dauðvona konu sem jafnframt er átta barna móðir. Þar eru allar persónur í útlegð 

frá bestu hliðum sjálfra sín svo vitnað sé í leikritið. Þær rífast og jagast, leyna  

sannleikanum, tortryggja hvor aðra, ásaka, hæðast, í endalausri samkeppni, beita 

andlegu ofbeldi, neita að þroskast, ekkert huggunarorð.  

 

Fuglahræðan gæti verið að vernda konuna og ganga frá henni í senn.  

 

Claudia W. Harris segir að Carr dragi hvern þann kúltúr fram í dagsljósið sem vilji 

dyljast í myrkrinu, sérstaklega fyrir nágrönnunum.16 Á manneskjan þá enga von, hefur 

Pandóruboxið verið skafið að innan? Framkoma parsins í Kona og fuglahræða 

er hatursfull og frelsið öfugmæli. Hún er að deyja og spyr:  

 
WOMAN: Are you looking forward to your freedom? 

HIM: Are you looking forward to yours?17  

 

Kona og fuglahræða er leikrit um konur þótt eiginmaðurinn komi við sögu. Í verkinu 

er sterkt mæðgnasamband þótt móðir konunnar sé dáin. Þessi mæðgnasambönd er að 

finna í flestum verkum Carr; ástin og hatrið skiptast á jafnörugglega og dagur og nótt. 

                                                 
14 Carr, Marina, 1999, bls. 133 
15 Leeney, Cathy og Anna McMullan, 2003, bls. 228 
16 Ibid bls. 228 
17 Carr, Marina, 2006 bls. 58 
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Marina Carr missti móður sína 17 ára gömul og lýsir í viðtali hvernig móðirin spilaði 

á píanó á nóttunni. Í tveimur leikritum Carr (Woman and Scarecrow og The Mai) 

leika konur á hljóðfæri á nóttunni en í grískri goðatrú er nóttin tími dauðans.  

 

Carr hefur ekki verið orðuð við femínisma, í viðtali segir hún hugtakið vandræðalegt, 

aðspurð um skort á femíniskum tóni þrátt fyrir sterkar kvenpersónur.   
 

“I think people are confused about the whole feminist thing. If something isn't polemical, they tend to 

think that it isn't feminist. Feminism has become a dirty word and people are afraid of it. Women 

writers are afraid of their work being tagged as 'feminist'. I don't consciously set out with a feminist 

agenda, but I do happen to believe that we're as equal as the rest, given the world, and how unequal and 

different everybody is.”18  

 

Marina bætir við að kvenpersónur hennar hafi líkast til ekki lesið staf um femínisma 

en það standi þeim ekki fyrir þrifum, þeim séu ljósir verðleikar sínir, þekkja rétt sinn 

og hafi náttúrulega tilfinningu fyrir sjálfum sér og styrk. Sama gildi um konur á 

landsbyggðinni. Þær þurfi engar polemical orðabækur að styðjast við.  

 

Í bók Anne O´Reilly Sacred Plays er sagt að kvenpersónur Marinu Carr séu haldnar 

þráhyggju, og fastar í gildru. Claudia W. Harris í bókinni ‘before rules was made’ 

nefnir að þær eigi í meiri vandræðum en mennirnir. Hún vitnar í sínum texta til orða 

Clare Wallece að konurnar séu sterkar en það standi þeim fyrir þrifum að geta ekki 

séð fyrir sér frelsið. 

  

“Carr writes women more problematic than her men; these women are not conquering the world or 

even surviving, for that matter. The central female figures in Carr´s trilogy all commit suicide, and that 

the women in On Raftery´s Hill are alive at the end of the plays prompts the question, ‘Why’? Clare 

Wallece argues that along with their ‘sexual freedom, passion, and independence’, Carr´s ‘strong 

willed women’ are ‘haunting because of their chronic inability to imagine freedom’. In the end, both 

genders are inescapably caught in endless violence, in fated, circumcribed lives, scratching claw marks 

on the lid.”19 

 

Að sjá hluti fyrir sér er ættað úr heimi ímyndunaraflsins og menningarheimi sem 

konur hafa gleymt aðgangi að, kúltúr sem er kominn til undirheima.  
                                                 
18 Viðtal við Marinu Carr – tekið af Mike Murphy 
19 Leeney, Cathy og Anna McMullan, 2003, bls. 229-30 
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B.1 AF VERKINU 

Leikritið Kona og Fuglahræða (Woman and Scarecrow) segir af deyjandi konu. 

(Woman) Hjá henni er undarleg vera: Fuglahræðan. (Scarecrow) Aðrar persónur eru 

brokkgengur eiginmaður (Him) og trúuð frænka (Auntie Ah) sem gekk henni í 

móðurstað þegar móðir lést af barnsförum. Konan sjálf á átta börn. Fimmta persónan 

er Hluturinn í fataskápnum. (The Thing in the Wardrobe) Hún gefur frá sér ógurleg 

hljóð úr skápnum, sveiflar svörtum væng og lætur glytta í kló og gogg. Fuglahræðan 

er sú eina sem hættir sér inní skápinn annaðhvort tilað sussa á Hlutinn í skápnum eða 

kría út meiri tíma handa konunni. Samband konu og fuglahræðu er fyrirferðarmest í 

verkinu, eiginmaðurinn og frænkan kíkja í sjúkravitjanir. Konan deyr í lokin.   

 

Konan hefur reyndar átt níu börn en fyrsta barnið hennar dó, hún talar mest um það 

barn og vill láta jarða sig hjá því, að kista barnsins sett verði ofaná hennar kistu og í 

fyllingu tímans sökkvi litla beinagrindin í faðm hennar. Konan vitnar meira í ýmsa 

fræga listamenn einsog Caravaggio, Keats en að segja sögur af börnunum sínum. 

Dánarorsökin er ekki ljós, Fuglahræðan heldur því fram að hún sé að deyja úr 

meinfýsni eða deyja fyrir hann. Frænkan býsnast yfir því að hún hafi ekki farið fyrr til 

læknis. Eiginmaðurinn hefur haldið framhjá og búinn að finna sér nýja. Konan kvelur 

manninn með eigin framhjáhaldi og segist geta sannað það þegar hann neitar að trúa 

því. Hún er upptekin af minningum um móður sína og rauða kápu sem hún segir 

móðurina hafa gefið sér. Frænkan kannast ekki við þessa káp en vill að konan skrifti 

og játi syndir sínar, veifar talnabandi, fer með kaþólskar bænir á hnjánum, reiðir fram 

fé fyrir jarðarförinni. Það virðist meira gert tilað minna konuna á að hún eigi ekki fyrir 

eigin jarðarför en í góðgerðaskyni. Konan vill fá að heyra um móður sína, hvernig hún 

hafi tildæmis drukkið úr tebolla en frænkan er þögul sem gröfin, virðist vera hefna sín 

fyrir að konan hafi hafnað henni sem móðurímynd. Eiginmaðurinn barmar sér yfir að 

þurfa að hugsa um börnin og sjá um menntun þeirra, hann muni varla hvað þau heiti. 

Fuglahræðan stjanar í kringum konuna, færir henni rauðvín og spilar tónlist, gefur sig 

út fyrir að vera í sérstöku sambandi við hlutinn í skápnum milli þess sem hún 

skammast í konunni að hafa ekki lifað fullnægjandi lífi. Konan er hrædd og vill ekki 

deyja, - enda er ekkert víst að hún sé að deyja, kannski er þetta alltsaman leikur og við 

munum lifa “happily ever after.” 
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Leikritið er skrifað í tveimur þáttum einsog Beðið eftir Godot, konan og fuglahræðan 

minna á Vladimir og Estragon að því leyti hvað tuðið í þeim er líkt. Frænkan og 

eiginmaðurinn minna á Pozzo og Lucky sem kíkja við í hverjum þætti. Og í þetta sinn 

er verið að bíða dauðans.  

 

Eina sem hefur verið enn skrifað um verkið er í leikskrá Peacock-leikhússins sem 

fylgdi með sýningunni. Dr. Fiona Macintosh sér hina deyjandi konu sem Prómeþeif.  
 

“Carr has already reworked classical Greek Tragidies in her earlier plays,  By the Bog of Cats and 

Ariel; and there are many ways in which the imprint of the ancients is felt in Woman and Scarecrow as 

well. The centrality of Woman and her exchanges with her alter ego/conscience often recall the lyric 

exchanges between protagonist and chorus of early tragidy. Can we not detect behind the entrances and 

exits of the minor characters here (the curmudgeonly Him and cantankerous Auntie Ah) those who 

come to torture and to sympathise with Prometheus in Aeschylus´Prometheus Bound? Woman 

confined to her deathbed is strikingly reminiscent of Prometheus pinioned to the rock; and just as 

Prometheus learns that he is to have his liver devoured on a daily basis by the scavenging eagle, so 

Woman at the end of the play is tortured by the winged figure of death and his minion.” 20 

 

Það skýrir kannski hversvegna hversvegna konan spyr um síðasta andardráttinn í 

lokin, kannski fær hún andardráttinn aftur um nóttina einsog Prómeþeifur sem var í 

haltu mér / slepptu mér sambandi á syllunni; kroppað var í lifrina á daginn en á 

nóttunni óx hún aftur, hin eilífa hringrás lífs og dauða, eða kannski hin eilífa 

hringavitleysa gamanleiksins sem alltaf gleymist á kostnað harmleiksins.  

 

 

                                                 
20 Leikskrá fyrir Woman and Scarecrow 
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B.2. UPPFÆRSLAN Í DUBLIN 

Kona og fuglahræða var fyrst sett upp í Royal Court leikhúsinu í London árið 2006 en 

frumsýnt í heimalandi höfundar 10. október 2007 í Peacock leikhúsinu. Leikstjóri var 

Selina Cartmell, leikendur voru Olwen Fouére (Woman), Barbara Brennan 

(Scarecrow), Simon O´Gorham (Him) og Bríd Ní Neachtain (Auntie Ah). Leikmynd 

og búningar í höndum Conor Murphy, lýsingu gerði Paul Keogan, hljóðmynd unnin af 

Denis Clohessy og Hár og förðun sem skipaði veigamikinn sess, unninn af Val 

Sherlock. Leikritið var stytt, sérstaklega þarsem konan talaði um börnin sín.  

 

Peacock leikhúsið er hluti af Abbey-leikhúsinu, Þjóðleikhúsi Íra en þar hafa flest verk 

Carr verið frumsýnd. Peacock-leikhúsið tekur aðeins um hundrað manns í sæti svo 

nálægð áhorfenda við leiksviðið er mikil. Í upphafi er brugðið upp videómynd af lítilli 

stúlku að leik í rauðri kápu, með rauða húfu. Hugmynd leikstjóra en konan rifjar upp 

minningu um þetta í verkinu. Yfir myndinni er antík-blær. Þegar ljós koma upp liggur 

konan í rúminu. Hún er með svart sítt hár niðrá mitti. Minnir á Jesú og karlkyns 

indíána. Klædd hvítum fábrotnum náttkjól úr hörðu lérefti sem minnir á Jesú-kyrtil. 

Rúmið er á miðju sviðinu. Sviðið hallar lítið eitt. Konan heldur báðum höndum í rimla 

á höfðagafli rúmsins. Á rúminu er lak, koddi og sæng, allt hvítt. Rimlarnir svartir. 

Fuglahræðan klædd svörtum pels úr fjöðrum, svörtum skósíðum samkvæmiskjól, ber 

niðrað brjóstum. Andlitið hvítfarðað, hárið grátt og smurt í það liðum. Hún skartar 

svörtum sólgleraugum. Þegar hún tekur þau ofan sýnast augun blóðhlaupin. Herbergi 

konunnar nær yfir sviðið. Gólfið þakið snjó. (Í verkinu snjóar og í sýningunni er 

snjórinn kominn inn í húsið) Á vegg til hægri eru dyr. Við hliðina er skápurinn 

þarsem hluturinn felur sig. Snagi á skápnum  þarsem Fuglahræðan pelsinn sinn og 

eiginmaðurinn stakkinn sinn. Veggurinn bak við er lýstur upp svo eiginmaðurinn og 

frænkan sjást koma. Hann er í gulum sjóstakk,  gulum flauelsbuxum og gulri peysu. 

Frænkan í grænum jakka og brúnu hnésíðu pilsi. Hún er með prjóna og prjónar úr 

þremur litum. Hurðin er lokuð nema þegar persónur koma og fara og eiginmaður 

spilar á píanó fyrir konuna þá heyrist það inn til hennar. Fuglahræðan grefur í snjóinn 

eftir leikmunum einsog rauðvínsflösku. Þegar hún fer inní skápinn tilað berjast við 

hlutinn kemur hún út án sólgleraugna, máluð grá á brjóst og hendur svo það minnir á 

stríðsmenn frumstæðra þjóðflokka.  
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Fyrsti þáttur endar á að fuglinn kemur útúr skápnum en þá slokkna ljósin svo hann 

sést ekki. Í byrjun annars þáttar er sviðið þakið svörtum fjöðrum. Útúr skápnum berast 

ógnvænleg hljóð, dimm og drungaleg einsog úr risastóru rándýri. Einhverjum í 

mínum bekk fannst hljóðin minna á Poltergeist-draug. Þegar Fuglahræðan tekur 

konunni blóð með því að stinga hana með fjöður spýtist blóðið á konuna. Í lokin deyr 

konan í örmum Fuglahræðunnar svo minnir á altaristöflu af deyjandi Jesú Kristi.  

 

Herbergið sýnist glerbox sem skiptir um áferð eftir lýsingu, stundum eru veggirnir 

gegnsæir, stundum ekki.  Lýsing og tónlist féllu vel að sýningunni. Sýningin var  

dramatísk, í raddbeitingu, hreyfingum, túlkun, svipbrigðum, hjá öllum nema þeirri 

sem lék frænkuna. Hún lék kómískt. Þegar ég spurði leikstjórann á samræðustund um 

verkið hverju það sætti svaraði hún því til að við þekktum öll svona frænkur. En við 

þekkjum kannski líka öll konur sem eru alltaf að deyja, ef ekki úr þessu, þá úr hinu.  

 

Þetta var mögnuð sýning þarsem allt gekk upp, og skipti þá engu hversu banalt, 

fáranlegt eða ósættanlegt sumt var, ég signdi mig í lokin, ég veit ekki afhverju, 

kannski var hér eitthvað meira manni sjálfum. Heilagur dauðagaldur á ferð.  

 

Sýningin einsog leikritið bar kristin tákn og mystísk (goðsagnakennd) en líka varð 

vart við áhrif frá amerískum bíómyndum, hljóðin í Fuglinum gátu verið þaðan, svörtu 

sólgleraugun fengin að láni hjá Marlon Brando í Godfather og blóðspýtingarnar frá 

Tarantino. Fuglahræðan ásakaði konuna að hafa gefist uppá leitinni að tilgangi lífsins. 

Konan segist ekki vita hvar hún átti að leita. Leitin að tilgangi lífsins er að verða 

einsog hver önnur þreytandi helgarinnkaup. Eistnesk skáldkona segir í ljóði: Allt sem 

þú þarfnast kemur til þín, og í Shamanisma segir að fylgdarmaðurinn birtist þegar 

hetjan er tilbúin.   
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C. 1 DAUÐINN Í VERKUM MARINU CARR 

Dauðinn spilar stórt hlutverk í leikritum Carr, persónur fremja sjálfsmorð, deyja eða 

mást út, (drifted away) drepnar eða drepa; í næstum hverju einasta leikriti er draugur 

sem stjórnar lífi annarrar persónu svo hún anar í dauðann. Sjálf segist Marina Carr21  

trúa á drauga og engla líka, svo draugar hennar eru ekki endilega táknrænir heldur má 

leiðar líkur að því að þeir séu raunverulegir. Kannski hefur Carr tekist að skapa 

fullkominn draug í Fuglahræðuleikritinu; konan segist vera draugurinn af sjálfri sér.  

 
WOMAN: I see tombs in shadow, mossy, weather-scarred tombs and all the dead squashed in and me 

with them wondering there is starlight above. I´m being buried alive. I am my own ghost.22  

 

Persónurnar deyja yfirleitt í lokin, Fuglahræðuleikritið er frábrugðið að því leyti að 

konan gæti verið dauð frá byrjun. En Melissu Sihra leikur hugur á að vita hvað Carr 

finnist svona spennandi við dauðann og hið harmræna (tragic) Það er engu líkara en 

Carr hafi lagt ást við dauðann, þetta fyrirbæri sem vekur flestum skelfingu.   

 
On stage there is nothing more beautiful than looking at the arc of a life and the completion of that life. 

I have spoken before about Tennessee Williams and the tragic impulse, about him saying that the  

tragic impulse is both within, and outside of time. And of how some people are born with it. I would 

like to quote Eugene O’Neill, and his ideas on death and tragedy. In this interview with O’Neill, the  

interviewer is curious to know the source of the incisive, inevitable tragic quality in O’Neill’s work, 

and his answer is: “I have an innate feeling for exultance about tragedy, which comes from a great 

reverence for the Greek feeling for tragedy. The tragedy of man is perhaps the only significant thing 

about him... 

...That is beautiful. The fact that we are dying probably is the only significant thing for all of us. And 

how we live, and how we die. I think that is so important – how one dies. I love biography because I  

love reading about how people die. I think it says everything about how they have lived – it is 

extraordinary. I love the idea of the tragedy of man and woman. It is the only significant thing about us 

– that we are going to die, and that we all get it so wrong.”23 

 

Í Fuglahræðuleikritinu er dauðinn skoðaður af meiri þrótti en í fyrri leikritum, hann er 

beinlínis undir smásjá. Konan lýsir sér sem “graveyard-chic, angular, lupine and 

dangerous.”24 Þrátt fyrir þessa rómantísku mynd er konan ekki tilbúin að deyja og 

                                                 
21 Viðtal við Marinu Carr – tekið af Mike Murphy 
22 Carr, Marina, 2006 bls. 40 
23 Viðtal við Marinu Carr –  tekið af Melissu Sihra 
24  Ibid bls. 21 
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Fuglahræðan sem þekkir dauðann betur en spyr tvíræðrar spurningar á móti: You 

think all the dead were ready.25  Dauðinn hefur valdið konunni vonbrigðum, hún hafði 

lesið um að hann væri svo stórfenglegur, og hélt að hennar eigin dauði myndi slá öllu 

við. En dauðinn hefur ekki staðið undir væntingum og virkar á konu einsog  “sljólegur 

pirringur á blæðingum” (bad-tempered menstrual sleep)26 Dauðinn ætti að vera ölvun 

eða sæluvíma en hún er svikin um það. Dánarorsökin er ekkert stórkostleg heldur, hún 

er að deyja úr illkvittni eða meinfýsi.   
 

WOMAN: And what am I dying of? 

SCARECROW: Spite. 

WOMAN: Spite is an honourable emotion. It´s not right there with love but it´s better than dying by 

accident.27  

 

Fuglahræðan veit dánarorsökina, konan hæðist að sérfræðiþekkingu hennar en vill fá 

að vita hvaðan meinfýsnin sé sprottin. Fuglahræðan slær um sig, dregur hana á 

svarinu en klykkir út með að segja: The world has not yielded all you had hoped of 

it.28 Það stendur ekki steinn yfir steini, lífið er ömurlegt og dauðinn ekki skárri. Eina 

vonin er að eitthvað spretti upp af leiðinu hennar. Hún ætlar að láta jarða sig undir 

kistu frumburðar síns og vonast til að lík hans sökkvi í faðm hennar og “maybe in 

time on glorious asphodel will spring from the manure of our bones”.29  

 

Fuglahræðan segir að konan hafi gripið of seint í taumana, þekki enga strategíu, hafi 

ekki tekist á við það sem lífið kastaði í kjöltu hennar, og umfram allt aldrei hlustað á 

“Fyrsta lögmálið” sem hljóðar á þá leið að hlutverk heimsins sé að svipta 

manneskjuna öllu og hlutverk hennar sé að láta það ekki frá þér. Konan hafi gefið allt 

frá sér. Það er stöðugt verið að snúa hnífnum í sárinu, þegar konan segist ekki afbera 

að yfirgefa börnin hnussar Fuglahræðan, það hefði mátt hugsa út í það áðuren hún 

ákvað að deyja. Og fullyrðir að konan hafi alltaf dregist að dauðanum. Í svipaðan 

streng tekur frænkan þegar hún segist ekki fyrirgefa þessa “wilful jaunt to your 

dom.”30  

                                                 
25 Ibid bls. 12 
26 Ibid bls. 17 
27 Ibid bls. 17 
28 Ibid bls. 18 
29 Ibid bls. 52 
30 Ibid bls. 33 
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Þannig fjarar líf konunnar út og hún deyr. Áður fullnægir Fuglahræðan formsatriðum, 

spyr hana fimm spurninga og skrifar niður svörin með blóði konunnar. Hún hættir að 

skrifa þegar konan kemst að þeirri gamalkunnu niðurstöðu að hún hafi leitað langt yfir 

skammt. “Here it lay on my doorstep and I all the time looking out for it.”31 

 

Þá er kominn tími tilað kveðja en konan er ekki tilbúin frekar en fyrri daginn.   

                                                 
31 Ibid bls. 68 
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D. 1. ÓRÆÐA PERSÓNAN Í VERKINU – FUGLAHRÆÐAN  

Í bókinni Sacred Play – Soul Journeys in Contemparary Irish Theatre eftir Anne 

O´Reilly tekur hún fyrir fjögur verk eftir Carr undir yfirskriftinni Journeys into the 

Darkness. Hún vitnar í Heaney sem aðeins segist þekkja dyr inní myrkrið og Yeats 

sem aðskilur ekki myrkrið frá sálinni. Sjálf segir Carr í fyrirlestri sínum Dílað við 

dauðann sem hún flutti 1998 að sálin sé ekki tísku “most unfashionable part of the 

anatomy, these days.”32 Og fræðimenn keppast við að segja að hún skrifi bara um 

persónur sem hafi glatað sálu sinni og komist ekki heim. O´Reilly segir Carr “calls us 

both at an individual and cultural level what we have forgotten.33 Gleymdur kúltúr 

sem hlýtur að dyljast í myrkrinu. Irgary34  segir kúltúr okkar grundvallaðan á að 

“gleyma örinu eftir naflastenginn, andardrættinum og móðurkviðnum. Þessi gleymska 

skiptir öllu í tvennt, líkama og sál, anda og náttúru, himni og jörð.” O´Reilley vitnar 

ennfremur í Whitford sem fullyrðir að að vestrænn kúltúr byggist á því að myrða 

móðurina.35 Eru undirheimar einhverskonar kúltúr sem þolir ekki dagsljósið? Eamonn 

Jordan36 fannst að Fuglahræðan táknaði fylgdarlið konunnar til undirheima. 

Undirheimar er heimur dauðra í griskri goðatrú þaðan sem fáir eða engir áttu 

afturkvæmt. Þar ræður Hades ríkjum í hálfrökkrinu. Er nema von að konan þurfi fylgd 

á slíkan stað þegar hún yfirgefur himnasali Seifs? En hvaða heimur getur kallast 

dauður á okkar tímum eða búið að afskrá. Er það menningarheimur móðurinnar, 

gleymdur og grafinn, hulinn mósku og ryki? Móðirin er ekki einusinni kona, “a 

culture that also equastes motherhood with a definition of femaleness, and she 

balances this with reflective experiences of women who have tried to be mothers, 

while also being faithful to a sense of self.”37 Er til enn eldri heimur en móðurinnar, 

heimur nornarinnar sem er ein fyrsta kvenkenningin í grískri goðatrú og kemur á eftir 

Jörðinni, Gæju.38 Nornin er því hugsanlega móðir okkar allra en við höfum engan 

aðgang að henni, kistan týnd og hvernig er þetta með fjársjóðinn. O´Reilly segir 

persónur Carr ólíkar “stóru hetjunum”því þær séu ófærar um að færa fjársjóðinn heim. 

                                                 
32 O’Reilly, Anne F. 2004 
33  Ibid bls. 122 
34 Ibid 
35 Ibid 
36 Tölvupóstur frá Eamonn Jordan 
37 O’Reilly, Anne F. 2004 bls 126 
38 Illugi Jökulsson, 2000 



 16 

En í leikritinu Kona og fuglahræða er hugsanlegt að Marina Carr sé að bisa við að 

opna þessa kistu. Eða hennar eigin draugur.  

 

Undirheimar eru allavega vandlega merktir dauðanum. Konan er á leiðinni þangað 

þegar hún gefst skyndilega upp og segist ekki geta skilið börnin eftir.  
 

WOMAN: I can´t bear it. I can´t bear leaving them. Turn him off! Turn him off! (Geislaspilara) 

SCARECROW: Well, maybe you should´ve thought a bit harder about that before you decided to die. 

WOMAN: I didn´t decide to die. How dare you! 

SCARECROW: You can lie to everyone except me.  

WOMAN: It´s you who´s the liar. I´m sick. The body has caved in. That´s all.39 

 

Fuglahræðan segist alltaf vita þegar konan sé að ljúga, hún geti logið að öllum nema 

henni. Hún segist aldrei hafa svikið loforð sín, meira en sagt verður um konuna sem 

hafi ekki endurgoldið ást hennar. Fuglahræðan er ástrík og heiðvirð, konan ekki.  

Þetta er sama rullan og ég heyrði á barnsaldri frá móður minni og meðfylgjandi ógn 

að einhver þekkti mig svo vel að ég gat ekki logið, konan sem ég elskaði aldrei nóg og 

gat aldrei þóknast nógsamlega. Ég skuldaði henni alltaf. Á sama tíma var það 

sáluhjálp að hún þekkti mig svona vel, allt varð auðveldara, minni áreynsla við að 

útskýra mig.  

 

Þá læðist að sá grunur að konan sé ekki að deyja, hún sé að fæðast, og að móðir 

hennar (fuglahræðan) sé að taka á móti henni. Og er hún fæðast í dauðann, fæðast til 

undarheima því útlit hennar og ásigkomulag minnir á lítið krumpað nýfætt barn, allt 

kámugt í fæðingarvef og fylgju, nýkomið úr kviðnum eða á leiðinni í hann. Að 

minnsta kosti er þetta aumleg vera: Hún er næstum blind, andardrátturinn veikur, 

hálsinn að lokast, húðin strekkist á beinunum, hún getur ekki gengið, sljó og á erfitt 

með að finna til, það er varla nokkuð eftir af henni nema kannski  hégóminn.  

Þegar hún biður um spegil þakkar hún fyrir að eiga eitthvað eftir af þessum hégóma. 

SCARECROW: (Brings WOMAN the mirror) Not much left to feed your vanity now. 

Look at you. Your bones are pushing through your skin.40  

 

                                                 
39 Carr, Marina, 2006 bls. 17 
40 Ibid bls. 21 
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Það er rifist og skammast alla leiðina og rifjað upp hvað hún hafi staðið sig illa. 

Konan heldur í góðar minningar sem fylgdarmaðurinn slítur allt af henni. Konan er 

uppteknari af minningu um látna móður sína en börnin sín. Móðirin á að hafa ætt búð 

úr búð tilað kaupa rauða kápu. Það kemur í ljós að Fuglahræðan þekkti móðurina og 

segir að eina hetjudáð móðurinnar hafi verið að deyja ung og lýsir henni sem biturri 

og kaldlyndri, hún hafi  tekið ofsaköst gagnvart minnimáttar, verið uppfull af 

trúarofstæki, tilbeðið hörkuna, kona úr steini, höggvin úr steinum umhverfis hana. 

Óhagganleg. “Devasting to behold from the cradle”. 

 
WOMAN: That wasn´t her at all. 

SCARECROW: Why should I lie. I loved her too. 

WOMAN: So is that where my coldness comes from? 

SCARECROW: Your conservatism. Your inability to function either the right or the wrong side of the 

sheets. 

WOMAN: All of that. 

SCARECROW: You never learnt there are two doors in and out of every house. Always to insist the 

correct one, the narrow one, the one that has led you here.41 
 

Lísa í Undralandi varð að bjarga sér sjálf þegar í holuna kom, fygldarmaðurinn, 

kanínan, hafði yfirgefið hana. Fuglahræðan er sérfræðingur í dyrum en ætlar hún að 

fylgja henni að gömlu dyrunum eða opna einhverjar nýjar. Fylgdarmenn eru alþekkt 

minni í bókmenntum, Bósi, Skírnir, Röskva og Þjálfi, Loki, Björn að baki Kára, 

Virgill Dantes, Sansjó Pansa, Hermes, Glámur, englar og dýr, lagskonur, lífverðir, 

nornin, röðin er endalaus og verkefnin eftir því. Fylgdarmennirnir fylgja hetjunni að 

heiman og heim, um ókunna stigu, í ástum og stríði, himnaríki og helvíti, þegar hún 

leitar að sjálfri sér og þegar hún deyr. Og nú hefur hugsanlega bæst fylgdarmaður í 

þennan hóp, Fuglahræðan. 

 

Ármann Jakobsson lektor í íslenskum bókmenntum segir fylgdarmennina ýmist einn 

einsog í tilviki Don Kíkóta eða fleiri einsog í tilviki Birtings og Dórótheu frá Oz.42 

“Þeir skiptast í þjóna og leiðsögumenn og það eru leiðsögumennirnir fylgja mönnum 

til undirheima.”43 Konan kallar Fuglahræðuna leiðsögumann þegar sú síðarnefnda 

                                                 
41 Ibid bls. 50-51 
42 Tölvupóstur frá Ármanni Jakobssyni 
43 Ibid 
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ásakar konuna um að hafa villst en leikritið hefst á því að konan flúði úr rúminu, á 

æskustöðvarnar. Ármann segir ennfremur: “Þær sögur sem segja frá ferðum til 

undirheima kallast leiðslur. Meðal íslenskra dæma er Rannveigar leiðsla í Guðmundar 

sögu Arasonar biskups. Svo er til Duggals leiðsla, hún er írsk. Svo eru Sólarljóð 

vitaskuld einhvers konar leiðsla (þau snúast að verulegu leyti um ferð til dauðheima) 

og jafnvel Völuspá. En Gleðileikur Dantes er frægasta leiðsla allra tíma (translatio er 

latínuheitið).”  

 

Þá geta Briefing descent into Hell eftir Doris Lessing, Inferno eftir Strindberg og 

Dagleiðin langa inní nótt eftir Eugene O´Neill allt kallast leiðslur. 

 

Strangt til tekið eru Undirheimar ríki dauðra en sambærilegir heimar til í flestum 

goðsagnaheimum, sbr. Hel í norrænni goðatrú. Hvaða brögðum beitir Fuglahræðan 

tilað fylgja konunni í dauðann? Er hún á bandi konunnar eða útsendari dauðans? Hún 

ásakar hana reyndar um að vera heilluð af dauðanum og hafa beinlínis ákveðið að 

deyja. Í sama streng tekur frænkan þegar hún segist seint munu fyrirgefa þessa: 

“wilful jaunt to your dom.” Er Fuglahræðan sjálfur Hades sem stendur við rúmið, allt 

klappað og klárt í ríki dauðra eða Hermes í sendiferð? Ímyndun konunnar? 

Fuglahræðan er trúður og dramadrottning í senn, trúðslætin minna á Loka og 

hamskiptin á Óðinn, á lokamínútum breytist Fuglahræðan í fuglinn. Og afhverju 

minnist hún á vef? Hún vekur upp heilt sjónarspil og goðsagnaheimurinn lagður 

undir. Hún reynir að gera henni dauðann bærilegan um leið og hún kvelur hana og 

pínir, móralíserar, skammar, huggar, reynir að kría út tíma hjá dauðanum; að 

einhverju leyti verður Fuglahræðan aðalpersóna verksins í öllu sínu basli og 

útréttingum, samningum, visku, hneykslan, stjórnsemi, aumleg og vanmáttug; 

aðstoðarmaður hetjunnar stelur senunni.  

 

Það einkennir leiðslur að “sálinni fylgir engill eða góðkynja vættur sem nefnist 

leiðtogi.”44 Það er allsendis óvíst hvort Fuglahræðan myndi koma vel út úr þeirri 

áheyrnarprufu. Ekki nema Marina Carr hafi dregið nælonsokk yfir höfuð sér og 

ákveðið að snúa hlutunum á hvolf, Fuglahræðan er ekki beinlínis barn ljóssins, 

leyndarmálin lúra í myrkrinu og hún hvetur konuna til að “meet the darkness with the 

                                                 
44 Vésteinn Ólafsson (ritstj.), 1993 – bls. 269 
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dark”. Í íslenskri bókmenntasögu segir um leiðslur: “Leiðslur eru ævagamlar 

bókmenntir með kristnum þjóðum. Einsog svo margar trúarbókmenntir eiga þær rætur 

sínar að rekja til ritningarinnar. Í trúarjátningunni segir að Kristur hafi stigið niður til 

heljar...”45 Þessar örfáu  athugasemdir eru sagðar hafa orðið kristnum mönnum 

hvatning tilað semja sögur um ferðalög til annars heims en þær voru reyndar alþekktar 

í heiðnum, grískum og rómverskum bókmenntum.  
 

“... landslagið er yfirleitt svipað, gróðursnautt, brött fjöll og dalir sem ýmist eru fullir af vellandi biki og 

brennisteini eða köldum frera. Yfir þessa katla og dali liggja brýr sem sálin verður að feta sig eftir. 

Neðst niðri eru svo paurinn sjálfur sem slafrar í sig mannssálirnar. Í flestum eldri leiðslum eru áfangar í 

ferðum sálarinnar þrír: víti, hreinsunareldur, paradís en í írskum leiðslum eru viðkomustaðirnir þó fjórir 

og bætist þá við jarðneskur sælustaður, áður en sálin stígur inn í sjálfa paradís.”46 

 

Það er kannski hinn írski jarðneski sælustaður þegar eiginmaðurinn fær að skríða uppí 

til konunnar undir lok verksins og vefur sig utanum hana einsog ósjálfbjarga barn. Írar 

eiga sterka hefð í ritun trúarlegra bókmennta allar götur síðan Kolumkilli tók sér 

fjöður í hönd og byrjaði að kristna lýðinn og þeir eru ekki hættir, nútímabókmenntir 

einsog Angela´s Ashes og Woman and Scarecrow eru bullandi af siðferðismóral.  

Í sýningunni sýndist Fuglahræðan meiri bandamaður konunnar en í verkinu. Kannski 

vegna þess að hún sást sinna henni, stundum af hlýju, þótt það væri ekki öruggt. Svo 

það blasir ekki við að fuglahræðan sé engill eða góður vættur, ekki nema hún sé 

einsog amma mín sem ég var dauðhrædd við á barnsaldri en var þakið á húsinu mínu.  

Þótt Fuglahræðan sé hryssingsleg játar hún að hafa bundið vonir við konuna og vitað 

hvað í hana var spunnið, segist elska hana og óska henni góðs dauðdaga þótt henni 

hafi verið ætlað lengri lífdagar. Svo Fuglahræðan býr yfir hættulegri vitnesku. Hún 

þekkir örlögin.   

 

Leikritið hefur viss einkenni þessara fornu helgisagna, - sem eru leiðslur. Það er 

helkuldi, - snjónum kyngir niður, - og Undirheimar í þessu tilviki eru ekki logar vítis 

eða vitskertir púkar, það eru rottur og ormar sem munu hamast á henni. 
 

“WOMAN: Waking in the coffin with the serpent at my breast...yes, I´m afraid of that. 

SCARECROW: Or the rats boring through the plywood, their paws on your face. 

                                                 
45 Ibid bls. 269 
46 Ibid bls. 269 
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WOMAN: My belly pudding of worms. 

SCARECROW: And you awake the whole time. Whaching the serpent and the rat and the worms have 

their smelly feast. 

WOMAN: They will start with the softest part... the eyes. 

SCARECROW: Then with their claws will scoop out the meat of your brain. 

WOMAN: Then the ears. 

SCARECROW: The lips.  

WOMAN: The tongue. 

SCARECROW: They will part your stomach like wet paper and reach for the heart, the breasts, the 

intestine. 

WOMAN: The kidneys, the womb, the ovaries, they will wrap themselves around my lungs and suck 

out the tripe of my spine.47  

 

Þær eru einsog tvær nornir að spinna seið eða kasta í pottinn, nýrum og ormum, þetta 

verður gómsæt kjötsúpa. Og það verður að taka tímann. Átta ár segir grafarinn í 

Hamlet. Þá er grauturinn tilbúinn. Og hvað tekur þá við?  

 
SCARECROW: Perhaps the real torture will begin. 

WOMAN: That has always been a possibility.48  

 

Hinar raunverulegu þjáningar byrja. Hvenær hættir hún að deyja? Til að fullkomna 

helvítið vaknar konan upp í kistunni og vekur upp alþýðutrúna í leiðinni. En það er 

einsog þetta hafi verið skrifað og æft á staðnum. Þær eru samtaka einsog ræðarar, 

einsog Fuglahræðan hafi hlýtt henni vandlega yfir eða leitt hana í gegn aftur og aftur.   

 

Niðurbrot líkamans fer fram í tungumálinu, þær ganga lengra og lengra í lýsingum 

sínum einsog þær séu að grafa göng niður til undirheima og gefa rottunum ekkert 

eftir, konan hefur heyrt að rottur notist við fullkomið gangnakerfi í kirkjugarðinum. “I 

read somewhere they have an intricate tunnel system from grave to grave.” 

  

Þannig er helvíti afhelgað, undirheimar Hadesar og Virgils er ekki merkilegri en 

nokkrar skítugar rottur að vinna vinnuna sína. Það er enginn hreinsunareldur,   

blóðfroðutaumar eða þrjú andlit Satans einsog hjá Dante, leðurblökufuglinn hans gæti 

þó verið ættingi þess í skápnum. Og það er enginn rómantískur ferjumaður, ekkert 

                                                 
47 Carr, Marina, 2006, bls. 33-34 
48 Ibid bls. 34 
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hálfrökkur, engin Styx liðast áfram og þótt seðlar Auntie Ah sem hún gefur konunni 

fyrir jarðarförinni gætu verið úr sama banka og peningurinn sem hinir dauðu borga 

Karon, þá jafnast ekkert á við afhelgun helvítis, raunveruleikann, þessi rottugöng sem 

maðurinn getur aldrei ráðið yfir.  

 

Konan dregst hálflömuð á eftir Fuglahræðunni sem skeiðar yfir líf konunnar einsog 

endurskoðandi yfir skattframtal og sér konunni fátt til framdráttar, ásakar hana um 

lygar, brotin loforð, uppgjöf, hætta að leita, fela sig á bak við börnin, hafa ekki skilið 

við manninn, haldið áfram að elska þótt ástin væri búin, hafa ryksugað of mikið (á 

kostnað kynlífsins) vilja notfæra sér Fuglahræðuna, hafa aldrei boðið henni uppí rúm 

til sín, fyrir óhlýðni, hugleysi, meinfýsi, nísku, það er varla sú synd sem konan hefur 

ekki drýgt. Því þetta eru syndir og þær fylkja liði í því skyni að pína hana og kvelja, 

brjóta hana niður. Og þær eru sjáanlegar í ljósi dauðans. “Því fyrir Carr er dauðinn í 

leikhúsi ekki endalokin heldur ljóðrænt afl sem notast má við tilað grafast fyrir um 

hvað það táknar að lifa.”49 En það fer ekki á milli mála að vegurinn til undirheima er 

lagður syndum. Hver stika á veginum táknar synd.  

 

En konan þarf á Fuglahræðunni að halda. Þegar Fuglahræðan berst við dauðann í 

skápnum hrópar konan áhyggjufull einsog hún hafi týnt áttum á leiðinni: WOMAN: 

Scarecrow... Scarecrow... come back... I need you.  

 

Og þegar Fuglahræðan kemur blóðug út spyr konan hafi hluturinn hafi gert henni. Ef 

dauðinn tekur fuglahræðuna er ekki víst að konan komist á leiðarenda og það væri 

synd ef aflýsa þyrfti þessari skemmtiferð.  

 

                                                 
49 O’Reilly, Anne F. 2004 bls. 121 
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D. 2 – FUGLAHRÆÐAN SEM TÖFRAMAÐUR EÐA HJÚKRUNARKONA 

Þegar Hester Swan aðalpersóna Mýrarljóss sker fólk á háls í stórum stíl, fyrst bróður 

sinn, svo dóttur sína og loks sjálfa sig er svo banalt að það verður fyndið. Og að 

Hester og Josie dóttir hennar skuli báðar stynja upp úr sér orðinu “mamma” á 

dauðastundinni verður líka fyndið. Í þessi felst ákveðin lausn, harmleikurinn verður 

fyndinn. Það er svipað með fuglahræðuna, hver lætur stjórnast af fuglahræðu? Og 

hverjum dettur í hug að hlutur í skáp geti drepið konu eða haft úrslitaáhrif á örlög 

hennar? Hluturinn í skápnum er kómískur í eðli sínu, svipað og persóna í fyrsta verki 

hennar Low in the Dark sem heitir Curtains. Curtains er innpökkuð í gluggatjöld að 

skipan höfundar. Það merkilega er að ekkert af þessu er fyndið á leiksviðinu. En 

þvertámóti: Hádramatískt. Og heimspekilegt. Þetta er svipað og með Beðið eftir 

Godot sem ætti að vera hágæða farsi; tveir menn að bíða eftir manni sem þeir þekkja 

hvorki haus né sporð á en halda þó áfram að bíða eftir honum. Þetta er algjör vitleysa 

en samt er einsog við séum of vitlaus fyrir Beckett og Marinu Carr.  

 

Fuglahræðuleikritið er kannski farsi um konu sem á ekkert líf en skemmtir sér við að 

deyja tilað vega upp á móti leiðindunum. Þetta er þráhyggja konunnar, kannski hefur 

samtalið átt sér stað hundrað sinnum og allir orðnir leiðir. Sumt í verkinu bendir til 

þess. Þessi þráhyggja gæti verið undirheimar. Freud segir þráhyggjur orsakast af 

bældum tilfinningum. Hvað fóðrar þessa þráhyggju konunnar? 

 

En þegar dramatíkin hefur verið teyguð í botn: Fuglahræðan geti verið náttúran, 

tíminn, sálin, alter-egóið, þá er brestur eitthvað og innum þessa sprungu þrengir sér sú 

hugmynd að Fuglahræðan sé klikkuð hjúkrunarkona sem ættingjarnir hafi kosið að 

látast ekki sjá. En fuglahræðan virðist aðeins sýnileg konunni. Þá er þetta orðið 

geðveikrahæli, konan með mikilmennskubrjálæði að leika Jesú í náttkjólnum með 

Jesú-hárið, með ímyndaðan hlut í skápnum sem stjórnar heila galleríinu og þegar hún 

hefur skorið sig einsog geðsjúklingar gera stundum og frænkan spyr afhverju blæði úr 

vörunum á henni segir hún að fuglinn hafi goggað í hana. Konan fær kannski stöku 

efasemdir um sinn sjúka heim, á einum stað imprar hún á hlutnum í skápnum við 

frænkuna, kannski bara af áhyggjum af Fuglahræðunni sem stendur í bardaga í 

skápnum. Frænkan kippir sér ekki við tíðindin og segir: AUNTIE AH: Ah there´s 

always someone in the wardrobe. 
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Kannski er þetta bara svartur samkvæmiskjóll konu sem tekur á sig mynd spádóms 

illfyglis sem prýddi úr gríska goðafræði og konan búin að lesa yfir sig af. 

Fuglahræðan gæti því verið saga úr daglega lífinu um hjúkrunarkonuna sem enginn 

vissi hvort var klikkuð eða ekki. Svoleiðis saga var til á Landsspítalanum þegar ég 

eignaðist son minn fyrir 30 árum. Hún hét María, agnarsmá með kolsvart hár í 

kolsvörtum sokkabuxum, tældi nýorðnar mæður framúr rúminu tilað spyrja þær 

spjörunum úr og skráði allt niður. Enginn fékk að sjá svörin. Ég get svo svarið að 

enginn vissi hvort hún var draugur eða ekki. En hún virtist jafngömul spítalanum.    

Konan gæti hafa lent í klónum á klikkuðu hjúkrunarkonunni. Og tekur hana fram yfir 

ættingjana af sömu alúð og geðsjúklingur dekrar við ranghugmynd.  

 

Afhverju kemur fólk í leikhúsið tilað sjá konu deyja. Er það svona spennandi. Og við 

vitum ekki úr hverju; er líf konunnar slík óreiða? Salurinn er þéttsetinn konum sem 

fylgjast í ofvæni með því sem fram fer á sviðinu. Andrúmsloftið kallar fram 

forsögulega tíma þegar ritualið var snar þáttur í samfélaginu en því hefur verið haldið 

fram að vestrænt leikhús sem hefur þróast frá Grikkjunum eigi rætur að rekja til 

ritúalsins.50 Og á sviðinu lifnar ritúalið við með sínum einföldu og skýru táknum: 

Hvítur snjór og svartar fjaðrir, svo spýtist blóðið langar leiðir; deyjandi kona og 

töframaðurinn á sínum stað: Fuglahræðan.  

 

Jóhanna Kristjónsdóttir móðir mín og blaðamaður hefur lýst því51 þegar hún heimsótti 

slóðir töframanna í Afríku. Kona nokkur vitjaði töframanns af því hún gat ekki orðið 

barnshafandi. Slátrað var hænu og bumbur barðar. Svo var konan leidd inní kames 

töframannsins og þangað fékk enginn að skyggnast. En það fór ekki á milli mála, 

sagði móðir mín, hvað um var að vera. Töframaðurinn var að hafa samfarir við 

konuna. Ferðir fuglahræðunnar inní skápinn þarsem blóðug átök eiga sér stað og sem 

enginn má verða vitni að minna einfaldlega á þetta afríska ritual.  

 

Er fuglahræðan Hades sem stendur við rúmstokkinn, búinn að ræna sinni Persefónu en 

víss með að leyfa henni aftur uppá yfirborðið að vitja leiðis móður sinnar. Og einsog í 

                                                 
50 Fischer-Lichte, Erika, vefsíða 
51 Jóhanna Kristjónsdóttir 1996 
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goðafræðinni og æskuleikhúsi Carr skipta persónur sífellt um ham, þegar hún rifjar 

upp minningu um að hafa vitjað leiðis hennar vísar fiðrildi henni leiðina, tákn 

umbreytingarinnar, hinsvegar þorir hún ekki að taka börnin með að gröfinni og óttast 

að móðirin rísi upp og dragi börnin til sín. Kannski klædd einsog fuglahræða.  

 

Svona skiptir Fuglahræðan sífellt um ham, augu mín orðin blóðhlaupin af núningi yfir 

þessum sjónhverfingum og ekki fyrren blóð Úranusar slettist á blaðið að mynd birtist 

af hauslausri konu í kjól, var eitthvað til á undan öllum þessum guðum, löngu gleymt 

en ekki grafið.   
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D. 3 FUGLAHRÆÐAN SEM NORN 

Fuglahræðan hefur fylgt konunni frá vöggu til grafar, ef ekki frá ómunatíð: “I was 

there before you and I´ll be there after.” Í Beðið eftir Godot er grafarinn með 

fæðingartangir. Undirheimar blasa því við strax á fæðingardeildinni. Og hver er það 

sem fylgir manneskjunni allan tímann; er það tíminn sjálfur?  

 

Sölvi Sveinsson varpar fram þeirri kenningu að örlaganornirnir þrjár Urður, Skuld og 

Verðandi séu persónugervingur tímans. “Nornirnar voru viðstaddar barnsfæðingu og 

sköpuðu barninu örlög um leið og það fæddist.”52 Örlögin voru ekki umflúin, það ríkti 

örlagatrú í norrænni heiðni og ekki síður í grískri goðatrú. Stundum mátti reyna að 

blíðka nornirnar með fórnum og í Noregi fengu konur nornagraut eftir barnsfæðingu 

fram á okkar daga sem var talinn leifar af gamalli fórnarathöfn. Það má kannski líta á 

það sem fórn þegar Fuglahræðan tekur konunni blóð með fjöður. Kannski fær 

Fuglahræðan þannig mátt tilað fljúga. Konan hefur játað syndir sínar og deyr. Kannski 

voru þessar skriftir herbragð af hálfu Fuglahræðunnar tilað fá úr henni blóðið. En 

konan hefur hreinsað út syndirnar, það er talið hafa sérstök áhrif á líkamann að skrifta. 

Fólk fer tildæmis að gráta. Eða deyr.  

 

Þegar þarna er komið sögu hefur Fuglahræðan haft hamskipti og breyst í fuglinn. En 

það hefur jafnan einkennt nornir að þær geta flogið og haft hamskipti.53  
 

Orðið norn hefur óljósan uppruna en kann annars vegar að vera skylt sænsku orði sem merkir að hvísla, 

segja einhverjum eitthvað leynilega, hinsvegar indóevrópskri rót sem þýðir spinna, vefa og er þá 

nærtækt að benda á grísku örlaganornirnar sem spunnu mönnum lífsþráð.54  

 

Vefur og þráður eru kunnugleg tákn þegar kemur að örlaganornunum og það glittir í 

þræðina þegar Fuglahræðan ásakar konuna um að meinfýsni hennar eða biturleiki hafi 

verið einsog skemmd í vefnum sem hún hafi séð fyrir.  
 

SCARECROW: ... You´re going into your grave out of bitterness, out of a sense of ruthless meaness. 

You who were given so much. You who I had such hopes for. I truly believed when I latched onto you 

                                                 
52 Sölvi Sveinsson og Guðrún Nordal, 2006 
53 Ármann Jakobsson - tölvupóstur 
54 Sölvi Sveinsson og Guðrún Nordal, 2006 - bls. 119 
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before the weaver´s throne, I truly believed that you and I would amount to something. I was wrong. 

Yes, your bitterness was a flaw in the weave.”55  

 

Leikstjóri sýningarinnar tók fram í viðtali að þau hefðu velt fyrir sér tímanum, að 

hugsanlega gerðist leikritið á mínútu.56 Í formála sem Marina Carr ritar að leikritasafni 

sínu gerir hún norninni hátt undir höfði, hún skar sig úr í leikhúsinu og á barnsaldri 

hefur Marina haft á tilfinningunni að nornin táknaði tímann, kannski af því að tíminn 

flýgur og breytir sífellt um mynd. Samt segist hún ekki skilja nornina:   

 
“Everyone was capable of redemption except Witches. We had no mercy for witches, but since the 

Witch had all the power and all the magic, we could never finally throttle her with all the righeous 

savagery of our scuttish hearts. Just when we had her choked down to her las cheekful of air or had her 

chest bared for the stake, she´d cast one of her spells and escape on the handle of an old spade.   

Scuts know instictively that morality is a human invention, fallible and variable as the wind, and so our 

dramas were strange and free and cruel. But scuts also have a sense of justice – bar the Witch, I don´t 

know what she was about – and hence our desire for the thing to end well. We loved the havoc, the 

badness, the blood spillage, but loved equally restoring some sort of botched order and harmony. 

Ignorantly we had hit upon the first and last principles of dramatic art. And the Witch?  

Maybe she was time. Time we didn´t understand or fully inhabit, and yet we respected and feared her. 

And fell away humbly under her spells and charms and curses.”57  

 

Því má halda fram að Carr hafi skrifað ótal nornir inní leikritin sín og nærtækt að 

nefna Hester Swan sem er norn og undir hælnum á annarri norn, móður sinni. Hún 

getur ekki hætt að bíða eftir móðurinni og það tortímir henni. Hester Swan er svolítið 

klisjukennd norn, forneskjan uppmáluð, býr í hjólhýsi, tælir unga menn, í 

vináttusambandi við mýrina og svartan svan.  

 

Og verður ung í rúminu útaf hamskiptahæfileikanum.   
 

Portia Coughlan er oft kölluð myrk (dark) af öðrum persónum, hún sé  “evil-minded”  

geti drepið með augnaráðinu einusaman og sjálf segir hún: “There is a wolf tooth 

groin´ in me heart and it´s turnin´ me from everyone and everythin´ I am.”
58

 Hún veit 

að vindurinn getur borið hana burt og stöðugt hrædd um að drepa börnin sín. Hún er 

                                                 
55 Carr, Marina, 2006, bls. 19 
56 Hvaða heimild er þetta??? 
57 Carr, Marina, 1999 – formáli bls. IX-X 
58 Ibid 240 
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nornin í Hans og Grétu nema húsið hennar er ekkert sætabrauðshús, á nóttunni heyrist 

hvernig brakar og brestur í því einsog líkkistu.  

 

Í The Mai er heil nornasamkunda á ferðinni, amman, dæturnar, móðursysturnar, 

dótturdóttirin. Amman er akkúrat hundrað ára og beinlínis kölluð norn í leikritinu, hún 

er af óljósum ættum, reykir ópíum, segir alltaf sömu söguna, af ástmanni sínum, 

sjómanni sem hafði bara níu fingur. Yngsta persónan segir líka alltaf sömu söguna, (af 

sjálfsmorði móður sinnar) hvernig hún “drifted away”, kannski með gæsum og 

svönum. Sagan er einsog nornaseiður, endurtekin, og stöðugt hrært í.   

 

Og í leikritinu Ariel er hægt að sjá Frances (móðurina) fyrir sér yfir líkum dánu 

barnanna sinna meðan hún hafnar þeim sem eru á lífi. Við lesturinn kviknar mynd af 

konu sem telur ormana í kvið barnslíkanna. Eiginmaðurinn pólitíkus sem fórnaði 

annarri dóttur sinni fyrir framan og hin dóttirin PR-manneskja hjá honum, kannski 

dæmi þegar nornin snýst gegn sér, norn sem notar kvenlega eiginleika sína í þágu 

feðraveldisins.  

 

Þrátt fyrir að greina megi nornina í þessum kvenpersónum Carr er freistandi að varpa 

því fram að Fuglahræðan sé fyrsta alvöru nornin hennar, hún er meiraðsegja með 

svartan hrafn á öxlinni. Hún bara geymir hann inní skáp.  

 

Og svört sólgleraugu ef hún skyldi þekkjast á fjaðrapelsinum. En refsinornirnar grísku 

voru fiðraðar. Þarsem Carr er höll undir gríska leikritahefð er freistandi að álykta að 

innum gluggann hennar hafi flogið ein af refsinornunum og sest við skrifborðið. En 

Carr hefur lýst því í viðtali hvernig draugarnir flykkist að skrifborðinu hennar.  

 

Kristján Árnason prófessor í grískri goðafræði við Háskóla Íslands sagði í samtali að 

eftir skömmum og siðferðisprédikunum Fuglahræðunnar að dæma væri hún grísk 

refsinorn. (Erinyes) Refsinornirnar voru þrjár, skópu mönnum örlög og gáfu engin 

grið. Þær voru ógurlegar ásýndum, með blóðhlaupin augu og fiðraðar.  

 
In Greek mythology the Erinyes vengeance. A formulaic oath in the Iliad (iii.278ff; xix.260ff) invokes 

them as "those who beneath the earth punish whoever has sworn a false oath." Burkert suggests they 

are "an embodiment of the act of self-cursing contained in the oath" (Burkert 1985 p 198). According 
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to a variant account, they issued from an even more primordial level—from Nyx, "Night". Their 

number is usually left indeterminate. Virgil, probably working from an Alexandrian source, recognized 

three: Alecto ("unceasing," who appeared in Virgil's Aeneid), Megaera ("grudging"), and Tisiphone 

("avenging murder"). Dante followed Virgil in depicting the same three-charactered triptych of 

Erinyes. The heads of the Erinyes were wreathed with serpents (compare Gorgon), their eyes dripped 

with blood, and their whole appearance was horrific and appalling. Sometimes they had the wings of a 

bat or bird, or the body of a dog.59 

 

Útliti Fuglahræðunnar er ekki lýst í leikritinu en í sýningunni sýndust augun 

blóðhlaupin og hárið smurt liðum svo það líktist snákum. Goðsagan segir að 

refsinornirnar hafi orðið til úr blóði Úranusar. Úranus var himinninn með öllum sínum 

stjörnum. Hann átti börn með jörðinni, Gæju, og lét geyma þau öll í iðrum jarðar.  
 

“En um síðir var hinni þolimóðu Gæju loks nóg boðið. Yngstur títananna tólf var efnispiltur að nafni 

Krónus og Gæja manaði hann tilað gera uppreisn gegn föður sínum. Krónus réðst að Úranusi sofandi 

og limlesti hann hroðalega svo blóð hans fossaði á jörðina. Þar spruttu upp alls konar kvikindi, risar og 

skógardísir og síðast en ekki síst Refsinornirnar voðalegu sem menn óttast enn í dag. En máttur 

Úranusar var þorrinn og Krónus tók öll völd í veröldinni.”60 

 

Gottskálk Jensson prófessor í fornmáladeild Háskóla Íslands sagði í samtali að grísku 

refsinornirnar væru yfirnáttúrulegar verur, skyldar dísum, þær sætu yfirleitt við spuna, 

þekktu Undirheima einsog lófana á sér og voru í slagtogi við Hekötu sem einnig var 

kunnug í Undirheimum. Talið var að þær vernduðu sérstaklega mæður og dætur.  

 

Það er erfitt að koma auga á nornina í nútímanum, mönnum ber ekki saman hvort hún 

sé góð eða vond, dansi á hauskúpum eða tíni grös útí móa, hvortveggja þarfnast 

kannski hugrekkis. Það er ekki langt síðan ljósmæður voru brenndar á báli fyrir 

fordæðuskap og litið á þær sem nornir sem ógnuðu samfélaginu. Þær réðu yfir mikilli 

þekkingu á líkamanum, keisaraskurður var gerður að þeirra frumkvæði, og þá voru 

þær vel heima í náttúrunni. Ragnheiður Gyða Jónsdóttir leiðsögumaður sagði mér að 

þessar ofsóknir hefðu oft átt sér stað í mannkynssögunni, Júlíus Cesar sem dó 44 f. 

Kr. lét drepa Kelta í stórum stíl, þeir voru vel að sér í grasafræði, læknisfræði, 

hómópatíu. Það er enn verið að þjarma að hómópötum. Kunnátta almúgans hefur oft 

                                                 
59  Wikipedia - vefsíða 
60 Illugi Jökulsson, 2000, bls. 6 
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verið litin hornauga einsog sagan af konunni í Móðuharðindum sem sauð gras handa 

börnum sínum því hún hugsaði sér að þau gætu lifað á grasi einsog kindurnar. Konan 

var hýdd fyrir vikið. En þannig stígur nornin kannski út fyrir sjálfa sig.  

 

Það er einsog nornin sé nánast horfin í nútímasamfélagi, það finnast nýaldarnornir á 

vefnum en staða þeirra óljós, konur eiga að vera góðar og kynþokkafullar og mega 

reyndar vera svolítið nornalegar í leðurdressinu. En norn sem ræður yfir tímanum, 

refsar, verndar, hefur hamskipti og tyllir hrafninum á öxlina hefur ekki sést lengi, að 

minnsta kosti hef ég ekki frétt af henni.  

 

Elín Agla Briem heimspekingur sem vakti athygli mína á indverskum nornum skrifaði 

mér bréf úr Trékyllisvík um óþróaðar hugmyndir sínar um nornina, byggðar á eigin 

hyggjuviti:  
 

 Í mínum huga er norn kona sem hefur yfirstigið sjálfa sig, samtíma sinn og viðteknar hugmyndir 

samfélagsins um flest allt. Hún er jarðbundin, af jörðinni, heil og máttug. Hún gerir ekki mun á 

blómaangan eða saur  (blóði, fölskum tönnum eða hverskyns hlutum sem við hinar teprumst yfir). Hún 

finnur ekki til ógeðs yfir  neinu sem viðkemur líkamanum, jörðinni, sálinni. Þannig hefur hún leyst úr 

læðingi sinn eiginn (yfir)náttúrulega styrk og mátt sem við búum allar yfir. Hún getur birst í hvaða 

mynd sem er. Sjaldnast svartklædd með ælæner. Hún gæti verið fína frúin sem þú mætir á götu, 

rónastelpa eða starfsmaður á elliheimili. Hún er alltaf til staðar þegar á reynir og hefur mátt til að 

umbreyta aðstæðum. (Hún gerir það einfaldlega með því að bregðast ekki teprulega við lífinu). Hún er 

náttúruleg, eðlileg og umfram allt óhrædd við óvissu og ógeð lífsins. Flestir finna til einhvers ótta í 

námunda við hana, eða lotningu. Óttablandna lotningu líklegast án þess að geta fest hönd á hvers 

vegna. Hún minnir okkur á eigin ónáttúru, ótta okkar við lífið og eðli þess og við finnum fyrir okkar 

eigin vanmætti gagnvart  raunveruleikanum og sorginni. Við snertum á óljósri minningu okkar um 

eigin náttúru og mátt. 

 

Sé það er rétt að nornin óttist ekki skítinn, drulluna, blóðið og gorið og heldur ekki 

dauðann er hugsanlegt að það sitji einmitt norn hjá konunni. Og ættingjarnir sitja 

frammi ánþess að þora nálægt dauðanum. Eiginmaðurinn og frænkan rétt skjótast inn 

tilað láta sjá sig, meiraðsegja dauðinn sjálfur er hræddur, húkir inní skáp með stæla. 

Sú eina sem gengur á hólm við hann er fuglahræðan, nornin, þótt hún geti verið 

svikari, norn sem þekkir ekki alveg rulluna. Útaf gleymskunni.  
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En nornin virðist hafa veikan blett, hún er veik fyrir hamingjunni. Eða er hún 

örlaganorn að gera hosur sínar grænar fyrir konunni því hún veit að frá örófi alda 

hefur manneskjan verið í hamingjuleit. Svo þannig sjarmerar hún konuna einsog Carr 

benti á; að ekki væri hægt að standast töfra hennar. Nornin er meiraðsegja með 

galdraformúlu fyrir hamingjunni. Og þótt konan kalli hana rangeygðan örn, gamla 

kjúklingakássu og annað í þeim dúr, þá gefur hún upp formúluna, eftir að vísu hafa 

eftir að ásakað konuna um að hafa ekki gefið henni þann smáskammt af hamingju sem 

hana langaði í. Og hvað er hamingjan annað en góður tími, - í augum örlaganornar.  

 
SCARECROW: All I asked for was a little happiness.  

WOMAN: A little happiness? 

SCARECROW: You make it sound like some obscure metal. 

WOMAN: And is it not.  

SCARECROW: No, it´s easy to be happy. Happiness like most other things is a decision, like going to 

the dentist or painting a wall. There is no great mystery.  

WOMAN: Well, it´s a mystery to me and remains one. Maybe my destiny is to be baffled by 

happiness. You´re right. Let´s not go on like this. Let´s end it all. Bring me the mirror please. “61 

 

Er Fuglahræðan að pína hana með þessu hamingjutali? Eins orkar það tvímælis þegar 

hún kríar út tíma handa konunni. Gefið hinum dauðu ró, en hinum líkn sem lifa, 

stendur í Sólarljóðum. Er hún að líkna eða vill hún að konan kveljist lengur og 

Fuglahræðan geti þá pínt hana, fengið þetta áðurnefnda blóð sem hún þrífst á. 

Hugmyndin minnir líka á hinn umdeilda líknardauða þarsem reynt er að halda 

sjúklingi á lífi með öllum tiltækum ráðum.  

 

Eða er þetta svona dramatískt? Er þetta ekki bara æskuleikhúsið hennar Marinu Carr 

og allir “lived happily ever after” -  barnaleikrit um norn og fugl í skápnum, eða lítil 

stúlka sem vaknar um nótt af martröð sem hún fær á hverri nóttu, að móðirin sitji hjá 

henni, búin að troða sér í litlu rauðu kápuna hennar, röflandi yfir henni að hún hlusti 

aldrei á harmatölur hennar því hún eigi enga vinkonu og pabbi hennar sé svo 

leiðinlegur. En það er einsog litla stúlkan geti ekki vaknað, martröðin heldur áfram.  

 

Kannski er þetta kaþarsis, - tilað taka úr okkur hrollinn. 

                                                 
61 Carr, Marina, 2006 bls 21 
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E. VÍÐARI SKÍRSKOTUN – Nornin í samtímanum og feðraveldið 

Hvernig getur konan verið að deyja úr meinfýsni eða biturleika? Blasir ekki við að 

konan er að deyja úr hræðslu við hlutinn í skápnum? Raunveruleikinn afskræmist, 

fuglahræða stigur fram á sviðið, frænkan verður afkáraleg, eiginmaðurinn ömurlegur. 

Afhverju snjóar hjá konunni? Hvaða voðalegi hlutur er í skápnum? Sem afskræmir 

svo raunveruleikann að hún heldur hún sé að deyja úr meinfýsni. Er faðirinn í 

skápnum? Faðirinn er fjarverandi í leikritinu og verður því mikilvægur, tilvera hans   

einusinni nefnd á nafn. Hefur faðirinn komið sér fyrir í lokuðu rými, bak við 

skrifstofudyrnar? Einsog bankastjóri sem skammtar tíma. Hefur faðirinn fyllt uppí 

leynda kima konunnar? Fuglahræðan tekur fram í byrjun að nú sé hann kominn inní 

skápinn. Einsog hann hafi verið áður útí garði, við eldhúsborðið eða hvað?  

 

Hvar er femínisminn og pólitíkin í þessu Grimmsævintýri? Þetta er ekkert 

Grimmsævintýri, verkið gerist á Írlandi okkar daga sem er hluti af hinum vestræna 

heimi sem flaggar velferð, kvenfrelsi, lýðræði ofar öllu. Velferðarundur Íra hefur nota 

bene dýrslegt nafn, Celtic Tiger. Hvernig getur ættbálkurinn setið fram í eldhúsi, etið 

og drukkið og rætt látúnshöldur á líkkistuna. Í stíl við ættbálkinn flytur  Fuglahræðan 

fréttir úr skápnum: “He´s in there now making a bracelet of infants bones.”  

 

Það er samt ekkert víst að leikritið gerist á okkur dögum, það gæti eins gerst í gær, því 

gærdagurinn er einsog draugur sem gengur aftur í deginum í dag.  

 

Kannski heitir þessi draugur: Gamall Sársauki. Anne O´Reilly verður tíðrætt um að í 

leikritum Carr séu opnuð gömul sár sem slíti á allt samband við okkur sjálf, þurrki út 

hæfileikann að koma auga á meiningu með lífinu og hindri vonina í að komast á 

leiðarenda.62  

 

Hvaða pólitíski grunnur býr að baki, er það nærvera móðurinnar, fjarvera föðurins. Ég 

var dauðhrædd við föður minn, hann þagði og ég reyndi að ráða í þögnina, fann 

hvernig óttinn fyllti uppí vit mín, elskaði hann mig ekki eða ekki. Ef ég leggði mig ð 

fram myndi hann byrja að elska mig, ef ég gerði fleiri holur í sjálfa mig. Konan er svo 

hrædd við föðurinn sem smeygir sér inní helgustu holur hennar og rými, sjálfan 
                                                 
62 O’Reilly, Anne F. 2004 bls. 122 
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fataskápinn sem gæti sem hægast verið líkkista hennar í leiðinni. En hann svífst 

einksis og treður sér ofaní líkkistuna hennar, hún getur ekki einu sinni dáið, hún hefur 

ekkert pláss til þess. Og hefur aldrei lært að setja honum mörk af því hún þekkir hann 

ekki og hann hefur aldrei gefið færi að hún fái að þekkja hann, hefur aldrei fengið ást 

frá honum, bara þögn og yfirgang, en ákveðinn sjarma, hann er skreyttur fjöðrum og 

goggi. Hann þarf ekki nema að sýna klóna og allt verður vitlaust, konan stirðnar upp 

af hræðslu. Hún nefnir aldrei hlutinn við eiginmanninn og hann minnist ekki á 

fjaðrirnar. Frænkan kemur auga á fjaðrirnar og spyr hvaða glíma hafi átt sér stað, 

kannski er það nornin í frænkunni sem sér fjaðrirnar. Konan er svo föst við rúmið að 

hún getur ekki sleppt, hún er ekki nógu góð, hún er aldrei nógu góð, hún á alltaf að 

vera blaða í lífsins bók tilað vita hvar hún gerði rangt. Og af því hún er svo sljó og 

dauðvona og letrið rennur saman og af því að faðirinn hefur engan tíma þá verður það 

hlutverk móðurinnar/nornarinnar/fuglahræðunnar að lesa henni reiðilesturinn. En 

Marina Carr talar um eitthvað sem kalla mætti lífsins bók.   

 
We are here for a reason. We are of time, but also beyond it. And to forget that we are beyond it is the 

problem. Everyone forgets that they are also outside of time – that they are both within it and outside of 

it. And actually that the next world has a claim on us, and when we arrive there we must confront that. 

It may be as simple as the Catholic idea of “What did you do?”, “What did you do that was good?” – of 

having the book of life being opened up before you. But what’s wrong with that – opening the book of 

life? But equally I think you have to open the book of life while you are here, if you can, and say 

“What have you done?” and “What are you doing?”63  

 

Marina Carr nefnir að það sé tími og tími þar fyrir utan. Kannski er líka eitthvað fyrir 

utan bókina. Sem á eitthvað skylt við það sem hún kallar “sense” hjá alþýðukonunum 

sínum sem hafi aldrei lesið staf um femínisma. Konan í leikritinu er varla ein af þeim 

því hún vitnar baki brotnu í Shakespeare, Yeats, Keats, Caravaggio, og svo framvegis. 

Ef faðirinn hefur hertekið skápinn er von tilþess að hún eigi eina eign, kvenlega eign, 

eftir í eigu sinni, og það er spegillinn. Og þegar allt rennur saman, dagurinn í dag og 

gærdagurinn, fæðing og dauði, himnaríki og helvíti þá er spegillinn töfragripur, hann 

getur staðfest hvar þú ert stödd og hvort þú ert yfirleitt á staðnum, “if I am still here”.  

 

En spegillinn svíkur hana, birtir ekki mynd af henni sjálfri heldur mynd af hinni “ideal 

woman”, ækoni feðraveldisins, beinasleggjunni, “bones pushing through the skin”. 
                                                 
63 Viðtal við Marinu Carr – tekið af Melissu Sihra 
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Þetta ækon heldur uppi feðraveldinu, það er allt farið, brjóstin, maginn, rassinn, 

mjaðmirnar, og þar með kúltúrinn. Hún er sendisveinn, fylgdarmaður feita 

bankastjórans. - Er búið að útmá nornina í þessu ækoni eða er hún einhverstaðar 

“beyond”.  

 

Skápurinn og spegillinn hafa orðið yfirtökunni að bráð. Rúmið er hennar eini 

sælustaður og helvíti í senn.  

 

Afgreiðslukonan í Dublin sem sagði við mig: You gotta have black trousers in your 

wardrobe, hefur sennilega verið norn. Elísabet Ronaldsdóttir vinkona mín og femínisti 

segir að fataskápurinn sé staður hamskipta: “Þú deyrð og fæðist aftur. Deyrð í 

gallabuxum og fæðist aftur í gulum kjól, eða öfugt.” Konan kemst ekki inní 

fataskápinn tilað hafa hamskipti og fljúga eða skríða burt. Hvað er svona 

eftirsóknarvert við hamskipti? Samkvæmt Hamskiptunum eftir Kafka boðar það 

miklar breytingar. Ellý Guðjohnsen náttúrufræðingur sagði mér að henni findist 

náttúran einkennast fyrst og fremst að breytingum. Svo kannski eru hamskipti 

breytingar, líf.  

 

Konan er móðir, dóttir, eiginkona, hún gefur sig út fyrir að vera hóran með því að 

flagga framhjáhaldi sínu en það er ekki víst. Kannski draumaveröld og manninn í 

draumnum kallar hún hákarl. Eiginmaðurinn er klæddur sjóstakk einsog vitavörður. 

Hún er hinsvegar í fullu starfi við að deyja, láta sjúga úr sér blóðið. En það er allt í 

lagi ef það er ævintýraheimurinn sem gerir það. Hugurinn er svo magnaður. Hennar 

eigin hugur og slitur úr goðsögunni.  

 

Í bók Anne O´Reilly segir að leikhús Marinu Carr sé staður þarsem mæður og dætur 

geti fengið að vera í friði fyrir feðraveldinu. Ef leikhús hennar er slíkur staður er  

leikhúsið þá ekki orðinn ævintýraheimur sem þrífst á blóði konunnar?  

 

Konurnar í Portiu Coughlan lifa í ævintýraheimi, Portia og systur hennar tala um 

prinsa á svörtum hestum og þegar eiginmaður hennar gefur henni tískublaðið 

Cosmopilitian fussar Portia;  Cosmopolitian kemst ekki í hálfkvisti við hausinn á 

henni. Hvernig á að vinna úr þessum mótsögunum. Láta renna í kaþarsis. Konan er að 
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deyja úr því að vera kona og að vera ekki kona. Fuglahræðan ásakar konuna fyrir að 

láta hefðbundna hlutverkið, móðurhlutverkið, vera skjól fyrir sig, hún hafi ekki brotist 

útúr því og því aldrei tekist á við óveðrin sem fylgja. Eiginmaðurinn er hinsvegar 

klæddur fyrir óveður. Kannski er Fuglahræðan vinur sem til vamms en afhverju á hún 

þá öll þessi leyndarmál.  

 

Svo hvar er vonin svo við getum öll lifað happily ever after. Fræðimennirnir keppast 

einmitt að segja vonina fjarverandi í verkum Car. Felst vonin í að einn daginn fáum 

við leið á þessum leik og í stað áhorfendanna sem sátu þrumulostnir, allt að því 

lotningarfullir að fylgjast með konunni deyja, felst þá vonin í því að þeir reki upp 

hlátur og fari að skellihlæja. En hvenær? Þegar Chaplin leikur Fuglahræðuna? 

 
SCARECROW: I was there before you and I´ll be there after. Lie away. I´m through with you. I´m just 

going through the motions. I´ll find someone else.64 

 

Þetta er hræðileg höfnun, nornin/fuglahræðan er einsog eiginmaðurinn, hún finnur 

bara einhvern annan tilað elska. Þessi höfnun er partur af goðsagnaheiminum. Ef 

Fuglahræðan er norn er hún partur af goðsagnaheimi mannkyns. Hefur konan afneitað 

henni af þeim sökum? Goðsagnaheimurinn hefur rekist á hin vestrænu trúarbrögð.  

Skilur manneskjan ekki lengur goðsöguna? Fuglahræðan hótar því að finna einhvern 

annan, einhvern sem eigi möguleika, einhvern sem gefist ekki upp. En þetta er allt á 

gráu svæði því seinna í verkinu upplýsir Fuglahræðan að konan sé að deyja vegna 

þess að hún, Fuglahræðan, hafi gefist upp.  
 

SCARECROW: Yes I am. If I was you I´d have killed him long ago. You still think this man is worth 

dying for?  

WOMAN: I´m not answering that question! Dont keep asking me that question. 

SCARECROW: Well, I´ve got news for you. You´re not dying for him. You´re leaving this earth 

because I have given up.  

WOMAN: You have given up? ...So, if you decided, I could live? 

SCARECROW: But I have decided. Look, I´ll see you out. That´s more than most of my kind does. I´ll 

see you to the last breath, but only if you write that letter.65 

 

                                                 
64 Carr, Marina, 2006, bls. 20 
 
65 Ibid bls. 51 
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Fuglahræðan segir að þær séu fleiri af hennar tegund, “my kind”. Það má ekki nefna 

þær á nafn. Ef einhver á tilkall til dulúðar er það nornin. Hún hefur meiraðsegja sett 

upp svört sólgleraugu ef ske kynni að hún skyldi þekkjast á fjaðrapelsinum. Þegar hún 

fer inní skáp að semja um tíma handa konunni kemur hún stríðsmáluð út, einsog úr 

frumskóginum, einsog hún verði göldróttari, enn meiri forneskja. Hún sem var kúl 

fuglahræða með svört sólgleraugu á meðan konan gat engan leikið nema Jesú Krist.  

 

Kannski er konan lítil stelpa í bernskuleikritinu sínu, föst einsog Vladimir og Estragon 

fastir í að bíða eftir Godot, Hamlet fastur í að hefna föður síns, Hester Swan föst í því 

að bíða móður sinnar. Prómeþeifur fastur á syllunni en fékk þó að losna og varð að 

leita sálfræðings því hann vaknaði alltaf upp á syllunni. Kannski fáum við aldrei að 

stækka, kannski leyfum við okkur aldrei að stækka, þegar dimmir lifnar hluturinn í 

fataskápnum við, tekur á sig mynd hrafnsins, og hver á þennan hrafn, nornin, 

örlaganornin sem fylgir okkur frá vöggu til grafar, refsar okkur fyrir að lifa ekki 

lífinu, en fylgir hún tímanum, við erum hætt að refsa okkur, það stendur í 

sjálfshjálparbókunum, en kannski erum við samt föst. Þorum ekki að fullorðnast.  

 

Líkt og samband Don Kíkóta og Sansa öðlast samband Fuglahræðunnar og konunnar 

ekki minna vægi heldur en leiðin sjálf, markmiðið sem í þessu tilfelli er dauðinn.  

Dauðinn; dularfullur, sorglegur, dramatískur, afkáralegur, óumflýjanlegur. Samt 

hverfist verkið um samband þeirra. Það er hið frumlega í verkinu.   

 

Í fyrstu atrennu er ekki hægt að greina áþreifanlegan mun á persónum 

Fuglahræðunnar og Konunnar. Þær eru báðar kokhraustar og segja hug sinn 

tæpitungulaust, rífast einsog jafningjar, einsog þær hafi þekkst lengi. Tala í sama 

tóninum. Konan er þó hrædd við dauðann, full af iðrun og eftirsjá þótt hún beiti fyrir 

sig töffaraskap, hún er háð Fuglahræðunni tildæmis með þá athöfn að skilja við,  

 
WOMAN: ...I think I´ve stopped breathing.  

SCARECROW: Yes, it´s over.66 

 

Fuglahræðan hefur meira vald, vald sem nær út yfir gröf og dauða. En getur verið að 

konan sé líka norn með Fuglahræðuna undir hæl sínum. Má greina sorg og ótta hjá 
                                                 
66 Ibid bls. 68 
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Fuglahræðunni yfir dauða hennar? Skammir hennar og siðferðisprédikanir minna á 

ástvin sem veit ekki hvernig hann á að tjá ást sína. Ef hann yrði blíðari myndi gríman 

brotna og tilfinningarnar koma í ljós. Kannski er hún bara leiðinleg og mórölsk. 

Afhverju er ekki nóg að eiga börn? Afhverju vitnar konan frekar í fræga listamenn en 

börnin sín?  

 

Konan er veik og kemst ekki úr rúminu, hún hótar að hætta að anda, heldur niðrí sér 

andanum þangað til hún blánar, barnaleg einsog krakki. Hinsvegar gustar af 

Fuglahræðunni, hún geisar um herbergið, kveikir á geislaspilara, opnar og lokar 

dyrum, ryðst inní fataskápinn, strunsar útí horn þegar ættingjarnir koma, setur upp 

svip og gerir lítið úr þeim. Það mætti halda að hún sé afbrýðissöm og vilji eiga konuna 

eina. Hún ber aldrei smyrsl á sárin, stundum mætti hugsa sér að þetta sé bara enn ein 

seigdrepandi biðin eftir Godot; hálfgert nöldur og nagg, og kannski kemur dauðinn 

ekki einu sinni því hvernig er hægt að spyrja um síðasta andardráttinn eftir að hann 

hefur verið dreginn? 
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F. NIÐURSTAÐA – En það er engin niðurstaða 

Á konan kúltúr sem ekki sést, er konan fuglahræða í heimi nútímans? Er fuglahræða í 

fjölskyldunni? Á manneskjan sér aðra tilveru en þá sem sést, og er hún merkt 

undirheimum, er leikhúsið að verða undirheimar, gleymdur kúltúr sem ekki sést.  

 

Í ritgerðinni er vitnað í Clare Wallace sem segir kvenpersónur Carr eigi erfitt með að 

sjá fyrir sér frelsið. Að sjá hluti fyrir sér er ættað úr innri heimum, menningarheimur 

sem hefur verið yfirtekinn, kúltúr sem hefur verið skilað til undirheima. Vilji maður 

sjá fyrir sér frelsið er það kannski svipað og sjá fyrir sér óorðna hluti.  

 

Vesturlandabúar leituðu að barninu í sér á síðustu öld, það var jafn hungrað í ást og 

börn þriðja heimsins í mat. Kannski er kominn tími til að leita að norninni í sér. Það  

sem er falið getur ráðist gegn manni svo vitnað sér í goðsagnameistararnn sjálfan J. R. 

R. Tolkien en hann lýsir því í Hringadróttinssögu hvernig Gandálfur – ein frægasta 

norn allra tíma – barðist við óvin og fékk ekki sigur. Það var ekki fyrren Gandálfur 

kynntist þessum óvini í sjálfum sér að hann fékk sigur.  

 

Þegar við ráðum ekki við eitthvað verðum við ill, unglingur sem ræður ekki við 

tölvuna sína verður reiður, og ég þegar ég ræð ekki við BA-ritgerðina. Stundum er 

annar sem ræður og erfitt að ná samkomulagi. Hlutirnir taka tíma, þekkjum við 

tímann? Það tekur tíma, ef nornin í manni finnst ekki verður maður illur, hlutirnir taka 

tíma. Nornin veit það, stundum flýgur tíminn, stundum fer hann afturábak, stendur 

kyrr, eða tímarnir fléttast saman.   

 

Engar niðurstöður fundust.67 Þetta sms barst mér skömmu eftir að ég kom heim frá 

Írlandi, ég geymdi skilaboðin, fannst þau merkja eitthvað en eyddi þeim eftir nokkra 

umhugsun. Það var svo við vinnu þessarar ritgerðar að leyndardómurinn leystist og 

það rann upp fyrir mér einsog stafur á bók að sennilega hef ég hringt í draumi eða 

ánþess að muna eftir því í Þjóðskrána tilað spyrjast fyrir um nornina og að þetta sé 

svarið. Svo hafi ég ekki ráðið gátuna um Fuglahræðuna hefur mér tekist að ráða 

smáskilaboðin. Ég er bara að hugsa um hver hafi sent mér sms frá Þjóðskrá.  

                                                 
67 SMS til Elísabetar  Jökulsdóttur – Reykjavík 2008 
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