
Sögur Saroyans 
BÆKUR 

GEÐBILUN Í ÆTTINNI 
eftir William Saroyan. 141 bls. Gyrðir Elíasson þýddi. Mál og menning 2004. 
 

Bandaríski rithöfundurinn William Saroyan (1908-1981) var af armenskum uppruna og 

helst kunnur hér á landi fyrir bókina Ég heiti Aram sem út kom í þýðingu Gyrðis 

Elíassonar 1997. Í smásagnasafninu Geðbilun í ættinni sem Gyrðir hefur nú þýtt eru 17 

sögur sem bregða upp svipmyndum úr lífi armenskra innflytjenda í Ameríku á síðustu 

öld. Sterkar fjölskylduhefðir og gamalgrónir siðir viðhalda geðbiluninni í ættinni en eins 

og fram kemur í titilsögu safnsins þótti enginn maður með mönnum fyrr en hann hafði 

misst vitið, eða a.mk. fengið eitt kast (9).  

 

Sögurnar eru stuttar og birta snögg leiftur  úr lífi persónanna. Flestar gerast þær  í 

rúsínuborginni Fresno, Kaliforníu, þar sem Saroyan ólst upp og hafði m.a. eftirfarandi um 

það að segja: „Þrátt fyrir ömurleg leiðindi og heimsku og vonsku í Fresno, var líf mitt þar 

yfirleitt fullt af átökum og örum þroska. Með því að vera á götunum allt frá upphafi og 

fara á alla staði í borginni og sjá þar allar tegundir manna, fann ég meira en nóg til þess 

að halda huga og sál við efnið“. Viðfangsefni margra sagnanna eru sársaukafull 

fjölskyldumál, samskipti milli kynslóða og bernskan en um þessi efni er fjallað á 

áhrifaríkan hátt án forsögu eða eftirmála;  í smásögunni Gaston reynir helgarpabbi að ná 

sambandi við litla dóttur sína en  uppeldi hennar eru gjörólíkt lífsstíl hans, og í sögu sem 

heitir Lokaorðið var ástarkveðja flýr eldri bróðir langvinnt ósætti á heimilinu en sá yngri 

þarf að takast á við vandann og tilfinningarnar sem fylgja aðskilnaðinum. Báðar sögurnar 

fjalla um viðkvæmt efni án allrar hlutdrægni eða væmni. Sumar sögur draga upp mynd af 

þjóðarbroti sem hefur hrakist að heiman, lent á tilgangslausu flandri í Nýja heiminum og 

upplifað tómleika og sambandsleysi (11). Í kíminni sögu sem ber heitið Áritaða eintakið 

af Kreutzersónötunni fer armensk trúlofun fram að hefðbundnum sið með veislu, drykkju 

og slagsmálum. Ráðahagurinn er ákveðinn þótt brúðhjónin tilvonandi hafi aldrei hist. 

Brúðguminn er andlega þenkjandi Tolstoj-aðdáandi og tekur að efast um brúðina sem 

reynist vera gáskafull fegurðardís. En brátt eru þau orðin foreldrar sjö barna og 

hjónabandið stormasamt: „Og inn í sérhvert rifrildi blandaðist áritaða eintakið af 

Kreutzersónötunni, fyrst í stað sem leiðarvísir á kjánalega sorg, og síðan sem vopn sem 

Roxí Apkarían fleygði beint í höfuðið á hinum heimspekilega og andlega sinnaða Gaspar 

Bashmanían sem hafði áritað það: „Megum við ávallt lifa á hásléttu Tolstojs, þar sem 

djúpur félagslegur sannleikur og fegurð mannlegra verðmæta ríkir“ (49-50). Loks eru 

nokkrar sagnanna einskonar dæmisögur eða spakmæli sem tengjast þjóðtrú og hefðum 

Armena og endurspegla hugmyndafræði gamla landsins sem er innflytjandanum í senn 

fjötur og haldreipi í nýja landinu.  

 

Gyrðir Elíasson er meistari stíls og smásagnaforms og  hæfileikar hans njóta sín afar vel í 

þýðingunni. Látleysi og einfaldleiki einkenna stíl Saroyans sem er sneyddur málskrúði og 

flóknu myndmáli og því er vel til skila haldið í þýðingunni. Í verkum Saroyans er enginn  

predikunartónn og þar er heldur ekki farið inn á nein hættuleg svæði, hvorki í stíl né 

efnistökum.  Söguhetjurnar eru allar karlkyns og sjónarhóllinn algerlega karl-lægur. Að 

lestri loknum veltir lesandi fyrir sér spurningum eins og í hverju geðbilunin í ættinni 



felist. Felst hún í því að efast um eða jafnvel hundsa viðurkennd samfélagsgildi á borð 

við föðurlandsást, hjónaband og herskyldu? Eða í einhverju allt öðru? Geðbilun í ættinni 

kom fyrst út níu árum eftir að Saroyan lést úr krabbameini. Á banabeði sagðist Saroyan 

vissulega vita að allir yrðu að deyja en hann hefði bara alltaf haldið að undantekning yrði 

gerð í hans tilviki. Gyrðir tileinkar öndvegisþýðingu sína minningu vinar síns, Einars 

Kristjáns Einarssonar, gítarleikara sem lést úr krabbameini vorið 2002. Í hvorugu 

tilvikinu voru undantekningar gerðar.  
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