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Að breyta lífi fólks     

Saga ástarinnar  er önnur skáldsaga bandaríska spútnikrithöfundarins Nicole Krauss (f. 

1974). Bókin, sem sagan snýst um heitir því kléna nafni, Saga ástarinnar, og þegar hún 

skýtur upp kolli í lífi persónanna veldur hún svo sannarlega straumhvörfum. Persónurnar  

eru allar frekar sérlundaðar, þær tengjast óvænt og óafvitandi á marga vegu og koma sér 

í aðstæður sem eru oft ansi neyðarlegar. Lásasmiðurinn Leo Gursky er pólskur gyðingur 

sem flúði til Bandaríkjanna í heimstyrjöldinni síðari. Hann missti af ástinni sinni þegar 

hann var ungur og kvæntist þess vegna aldrei, hann er orðinn gamall, hjartveikur og 

einmana  og óttast að falla í gleymsku. Hann segist ekki vilja „deyja á degi sem hefur liðið 

á þess að nokkur hafi tekið eftir mér“ (10). Gróteskar lýsingar á hrörnun hans, elli og 

vandræðagangi eru grátbroslegar. Alma Singer er fjórtán ára unglingstötur sem skrifar 

dagbók og fjallar þar m.a. um látinn föður sinn, leit að vonbiðli handa móður sinni sem 

dregur hana inn í leit að nöfnu sinni Ölmu sem er glataða ástin hans Gurskys. Lýsingar á 

vandræðagangi Ölmu og Misha vinar hennar og sambandi hennar við léttgeggjaðan litla 

bróður eru frumlegar og skemmtilegar. Móðir Ölmu syrgir mann sinn og þýðir Sögu 

ástarinnar fyrir dularfullan bókmenntaáhugamann sem hefur óvænta tengingu við aðrar 

persónur. Lásamiðurinn Gursky er að skrifa bók og hafði áður gert handrit að skáldsögu 

þegar hann var ungur en hélt að það væri glatað. En handrit hverfa ekki . Vinur hans frá 

Póllandi, furðufuglinn Litvinoff, varðveitti það á viðsjárverðum tímum, þýddi það úr 

jiddísku yfir á spænsku og fékk bókina útgefna undir eigin nafni í þeirri trú að Gursky 

væri dauður. Víða eru skemmtilegar pælingar um hvað verður um bækur sem skrifaðar 

eru, hver les þær og hvaða áhrif þær hafa.  Sums staðar birtast hástemmdir kaflar úr Sögu 

ástarinnar sem fjalla t.d. um ástir engla og fyrirbæri eins og orð og tilfinningar áður en 

siðferði, vani og hefðir sliguðu þau og gerðu þau innantóm.  

Bókin snýst um sorg, missi og einsemd auk ástarinnar og pælinga um skáldskap, tilgang 

og hlutverk bókmennta. Sagan er í mörgum lögum, persónurnar eru sjálfar textasmiðir  

og tengjast hver annarri í gegnum bækur.  Allt er þetta frekar póstmódernískt, stundum 

aðeins yfirdrifið og tilgerðarlegt. Þýðingin er ágæt en á stundum skín enskan fullmikið í 

gegn auk nokkurra mál- og stafsetningarvillna sem góður yfirlesari hefði útrýmt. En það 

að bók geti hreyft við fólki og jafnvel breytt lífi þess er gleðiboðskapur.  
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