
Lífsins tré... 
BÆKUR 

Skáldsaga 

MYRTUSVIÐUR 
eftir ástralskan rithöfund, Murray Bail (f. 1941). Ólöf Eldjárn þýddi.195 bls. Mál og menning 2002.  

 

Í skáldsögunni Myrtusviður (Eucalyptus) segir frá sérkennilegum bónda, Holland að nafni, og 

ægifagurri dóttur hans sem Ellen heitir. Söguþráðurinn minnir mjög á ævintýri, Holland ræktar ótal 

tegundir af myrtusvið á jörð sinni og hefur heitið því að sá sem þekki allar tegundirnar með nafni fái 

dóttur hans fyrir konu. Biðlarnir streyma að hver af öðrum en enginn ræður við þrautina. Á meðan 

blómstrar Ellen í föðurgarði og verður æ fegurri. Loks ber herra Cave að en hann er haldinn sömu 

myrtusviðarþráhyggju og Holland. Cave nefnir hverja tegundina á fætur annarri og leggur smátt og 

smátt undir sig heimilislíf þeirra feðgina meðan Ellen ranglar um landareignina, áhyggju- og 
afskiptalaus um framtíðina. Dag einn hittir hún dularfullan mann sem heldur henni í helgreipum með 

sögum af fólki og trjám. En tíminn líður og herra Cave nálgast lokatakmarkið. Sú tilhneiging að gefa 

náttúrunni nöfn, eins og Holland og herra Cave keppist við, er rík í eðli mannsins; að koma reiðu á 

hlutina, ná tökum á þeim og eigna sér þá. Þetta er einskonar græðgislegt landnám sem endurspeglast í 

því að ná valdi yfir Ellen. Eina flóttaleið hennar frá blíðlegum yfirgangi föður síns og vonbiðils er 

skáldskapurinn og ástin. 

 

Sagan er byggð upp í kringum myrtusviðinn og er líkust tré í byggingu. Stofninn er ævintýrið um 

prinsessuna eftirsóttu en greinarnar eru útúrdúrar, pælingar og sögur um fólk. Kaflarnir bera latnesk 

heiti viðarins og efni þeirra tengist heitinu á mislangsóttan hátt. Í kafla sem heitir Barberi fær Ellen að 

heyra sögu um stúlku og hárgreiðslustofu, í kaflanum Diversicolor segir frá gengilbeinu með 
fæðingarblett sem var „eins og hún stæði í bleki upp að hnjám“ (150). Stundum stígur sögumaður fram 

og talar um bókmenntir og heimspeki, vandann að skrifa, um málsgreinar, setningar og orð og tengir 

þetta allt trjám og landi. Inn á milli segir frá þrautseigju hins þögla herra Caves, drumbshætti Hollands 

og eirðarleysi Ellenar. Dularfulli maðurinn heillar Ellen með skemmtilegum sögum af lífi fólks sem á í  

senn sorglega og hverdagslega fortíð en tilviljanirnar hafa ráðið grimmum örlögum þeirra. Þegar 

sagnamaðurinn góði virðist skyndilega horfinn leggst Ellen í rúmið, dagar og nætur renna saman í 

„óblíðan vonbrigðasvefn“ (186).  Heilsu hennar hrakar með hverjum deginum, fagur líkami hennar 

veslast upp og gamli læknirinn er ráðalaus. „Aðeins saga gat vakið hana aftur til lífsins“ (179).  

 

Myrtusviður er í senn ævintýri, ástarsaga og greining á ástralskri þjóðarsál og menningarsögu. Þýðingin 

hefur örugglega verið erfitt verk og á íslensku er stíll sögunnar frekar þungur. Orðavalið einkennist af 

samruna ólíkra fyrirbæra og tengingar eru víða óvenjulegar. Setningar eru oft langar og flóknar: „Í 
rauninni er meinið við þjóðarlandslag okkar það að það leiddi til hegðunar af ákveðnu tagi sem hefur 

öðlast líf í frásagnarlistinni, öllum þessum knöppu lánleysissögum, eins mörgum og krókaldin á 

kindarbaki og alveg eins erfitt að fjarlægja þær“ (21). Sagan er því heldur framandleg og erfið aflestrar. 

Allt er áberandi djúpt í Myrtusviði; menn eru eins og tré, sögur skapast af trjám og mönnum; í skauti 

landslags og trjáa dunda allir menningarheimar við sitt (33). Myrtusviður hefur hlotið lofsamlega dóma 

ef marka má það sem segir á broti afar ljótrar bókarkápu. En aðalpersónurnar snerta enga strengi í 

sálinni, sagan er tyrfin og tilgerðarleg, of pæld og úthugsuð til að hægt sé að njóta hennar. Til að halda 

líkingunni sem sagan gengur út á mætti segja að laufskrúðið beri tréð ofurliði. 
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