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ÁGRIP

Hér birtist þýðing á forna rómverska gamanleiknum Geldingnum (Eunuchus) 

eftir Publius Terentius Afer ásamt inngangi og skýringum. Skýringarnar miða að 

því að útskýra goðafræðilegar vísanir, þýðingarörðugleika og hver þau atriði í 

verkinu sem ekki segja sig sjálf. Inngangurinn rekur ævi Terentiusar, lítur á 

form rómverska gamanleiksins og horfir loks sérstaklega á Geldinginn og hvað 

við getum lært af honum um þróun latínunnar og rómverska siðmenningu. 

Athygli vekur að verkið lesið í nútímanum virðist algjörlega siðlaust, en er þeim 

mun betur fallið til að sýna hinn mikla mun sem var á rómversku siðferði og 

okkar eigin.
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I. INNGANGUR

i. Um Terentius

Okkar helsta heimild um líf og störf Publiusar Terentiusar Afers (194/184 - 159 

f. Kr.) er ævisaga hans sem rómverski sagnfræðingurinn Suetonius ritaði á 2. öld 

e. Kr. Sú ævisaga er varðveitt í ítarlegum kommentar málfræðingsins Donatusar 

(4. öld e. Kr.) við verk Terentiusar.1 Þar segir hann okkur að Terentius hafi fæðst 

í borginni Karþagó á því landsvæði sem Rómverjar kölluðu Afríku (nú Túnis); 

þaðan komi því  kenninafn (cognomen) hans Afer,  sem er latneska orðið yfir 

ættbálk á því svæði. Hann hafi orðið þræll rómverska þingmannsins Terentiusar 

Lucanusar - þaðan fékk hann nafnið sem hann er helst þekktur af - en þar sem 

hann  var  bæði  myndarlegur  og  snjall  þá  gaf  þingmaðurinn  honum  bæði 

menntun  og  frelsi.  Hann  eignaðist  tigna  vini  í  Róm,  þar  á  meðal  Scipio 

Africanus yngri og Gaius Laelius, og á fegurð hans enn að hafa komið að haldi.

Suetonius  vitnar  í  skáldið  Porcius  Licinus  sem segir  að  Terentius  hafi  verið 

misnotaður  af  hinum tignu vinum sínum kynferðislega  og  fjárhagslega.  Þeir 

voru  einnig  oft  taldir  hinir  raunverulegu  höfundar  verka  hans:  Cicero  segir 

„vegna leikandi stílsins er Gaius Laelius talinn á bak við leikrit Terentiusar“,2 og 

ræðumaðurinn Quintilianus er í litlum vafa: „það má rekja rit Terentiusar aftur 

til  Scipio  Africanusar.“3 Þessi  ásökun  óð  einnig  uppi  hjá  samtímamönnum 

Terentiusar og gerir hann raunar lítið til að draga úr henni í formála gamanleiks 

síns Bræðranna (Adelphoe): þar segist hann stoltur af því að vera talinn vinna 

með  svo  vinsælum  mönnum.4 Suetonius  telur  þessar  ásakanir  geta  skýrt 

brotthvarf  hans  til  Grikklands  árið  160/159,  þá  ekki  orðinn  25  ára  gamall.5 

Ýmsar  sögur  fara  af  dauða  hans.  Ofannefndur  Porcius  taldi  hann  hafa  dáið 

auralausan í Stymphalos í Arkadíu; Cosconius, annað leikskáld, sagði hann hafa 

farist á skipsfjöl á leiðinni til baka með ný verk í farteskinu; enn aðrir að hann 

hafi látist í Arkadíu eða Leukadíu af harmi yfir því að ný leikrit sem hann hafði 

sent til Rómar á undan sér höfðu horfið í hafið.

1 Barsby (1999), bls. 1.
2 Cic. Att.  7.3.10.: [Terentii] fabellae propter elegantiam sermonis putabantur a C. Laelio scribi... 
3 Quint. 10.1.99.: licet Terenti scripta ad Scipionem Africanum referantur...
4 Ter. Ad. 15-21.
5 Nokkur handrit að ævisögunni hafa hann „ekki 35 ára að aldri“ -  (nondum quintum atque tricesimum 

[í stað vicesimum] egressus annum). Þaðan kemur elsta ártalið fyrir fæðingu hans, 195 f. Kr. (Barsby, 
bls. 2)
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Hann skrifaði sex gamanleiki að því sem vitað er, sem allir eru varðveittir. Sagan 

segir að hann hafi lesið upp sitt fyrsta leikrit, Stúlkuna frá Andros (Andria) fyrir 

höfuðgamanleikjaskáld  Rómverja  á  þeim  tíma,  Caecilius  Statius,6 og  hlotið 

góðar  undirtektir.  Geldingurinn  (Eunuchus),  sem  hér  er  þýddur,  varð  hans 

frægasta og best heppnaða leikrit; það var tekið tvisvar til sýninga og græddi 

8000 sesterta, sem var met fyrir gamanleik.

Hann á að hafa verið dökkur á hörund og lágvaxinn. Hann skildi eftir sig eina 

dóttur og veglega landareign við Appíaveginn, sem vinnur gegn mati Porciusar 

að hann hafi dáið auralaus.7 Hann hlaut uppreisn æru eftir dauða sinn, og þess 

til  vitnis  eru tvö eftirmæli  sem Suetonius varðveitir  um hann eftir  Cicero og 

Caesar. Sá fyrrnefndi segir:

Og þú líka, Terentius, sem einn með úrvalsmælsku

berð Menander fram á borð þýddan og lifandi á latneska tungu

fyrir okkur, með hægum handtökum -

hvert orð verður félagi, allt leikandi í lyndi.8

En Caesar:

Og þú líka, Menander til hálfs, skalt fá að setjast að

í hæstu hæðum, og verðskuldað, sem elskandi hreinnar ræðu.

En ef aðeins kraftur hefði bæst ofan á létt skrifin,

svo að gamansemin meðfædda gæti eflst og skorað á

sjálfa Grikkina að verðleikum, þá lægir þú ekki gleymdur hér um slóðir!

Þetta eitt græt ég og harma að þig skorti, Terentius.9

6 Aðeins brot hafa varðveist eftir Caecilius.
7 Suet. Vit. Ter.
8 tu quoque, qui solus lecto sermone, Terenti,
conuersum expressumque latina uoce Menandrum
in medium nobis sedatis motibus effers,
quiddam come loquens atque omnia dulcia miscens. 
9 tu quoque, tu in summis, o dimidiate Menander,
poneris, et merito, puri sermonis amator.
lenibus atque utinam scriptis adiuncta foret uis,
comica ut aequato uirtus polleret honore
cum Graecis, neue hac despectus parte iaceres.
unum hoc maceror ac doleo tibi desse, Terenti. (hvort tveggja úr Suet. Vit. Ter.)
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Athygli vekur að þeir skrifi báðir hér í bundnu máli (hvorugur var þekktur fyrir 

slíkt), og að eftirmæli beggja hefjist á sömu orðunum (tu quoque). Það er ekki 

hægt að fullyrða um að þeir hafi raunverulega samið þessi orð, og raunar má 

efast um margt í frásögn Suetoniusar. Sagan um að hann kæmi frá Karþagó gæti 

einfaldlega  verið  sprottin  af  cognomen  hans  Afer,  en  ekki  öfugt  -  ýmsir 

Rómverjar sem ólust upp í borginni báru þetta nafn. Einnig dó Caecilius, skv. 

Hieronymusi,  tvemur  árum  áður  en  leikritið  um  Stúlkuna  frá  Andros var 

frumsýnt, og gat hann því erfiðlega hlýtt á það fyrir frumsýningu. Loks er það 

möguleiki að sagan um samband Terentiusar við Scipio og Laelius sé raunar 

byggð á engu öðru en fyrrnefndum formála Bræðranna og þeirri staðreynd að 

tvö leikrit  Terentiusar  voru sýnd við útfararleika Aemiliusar Paullusar,  föður 

Scipio  -  Cicero  og  Quintilianus  taki  þetta  svo  upp  frá  sömu  heimild.10 Ef 

trúnaður er ekki lagður á Suetonius verður að viðurkennast að nær ekkert er 

vitað um leikskáldið nema nafnið og floruit  hans (166-160 f. Kr.), sem fæst frá 

varðveittum leikskrám (didascalia) gamanleikja hans.11 

ii. Um rómverska gamanleiki

1. Grískar fyrirmyndir

Rómverskir gamanleikir byggja á aþensku Nýju gamanleikjunum, en frægasti 

höfundur þeirra var Menander (u.þ.b. 342–291 f. Kr.)  Nýju gamanleikirnir eru 

bein  framþróun  af  elstu  gamanleikjum  sem  við  eigum,  sem  kallast  Gömlu 

gamanleikirnir, en frægasti höfundur þeirra er Aristófanes (u.þ.b. 446 – 386 f. 

Kr.)  Þótt  seinustu  verk  Aristófanesar  séu  oft  álitin  af  meiði  Nýju 

gamanleikjanna,  þá  er  grundvallarmunurinn milli  greinanna skýr.  Fyrri  verk 

Aristófanesar  voru  full  af  samfélagsgagnrýni  og  groddahúmor  og  voru  bæði 

óraunsæ og óútreiknanleg. Þau njóta almennt miklu meira álits í dag en arftaki 

þeirra, enda virðast þau meira framandi og frumlegri; þau hafa eitthvað nýtt að 

segja þótt forn séu. Hjá Menander, sem einungis hefur varðveist á papýrus, er 

hinsvegar  margt  kunnuglegt:  almúgamaðurinn  er  í  aðalhlutverki, 

groddaskapurinn er horfinn og karakterarnir falla inn í ákveðnar staðalímyndir 

sem er ætlast til að allir kannist við - hefð sem enn er við lýði þótt týpurnar hafi  

10  Barsby (1999), bls. 1.
11  Sami, bls. 3.
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breyst.  Hjá  Menander  má  helst  nefna  hermanninn  borubratta,  afætuna, 

skjallarann og gleðikonuna fégráðugu, auk ástsjúka unglingsins sem var jafnan í 

aðalhlutverki.  Leikrit  Menanders  eru  nær  fullkomlega  fyrirsjáanleg  að 

uppbyggingu og hverfast öll um eitt efni - ástina. Enn voru þau þó bundin hefð 

Gömlu gamanleikjanna að ýmsu leyti. Á sviðinu er kór, sem þegar hér er komið 

við  sögu  hefur  afar  lítið  hlutverk,  og  leikárið  var  bundið  við  árstíðabundnar 

frjósemishátíðir í Aþenu eins og áður.12

2. Arftakar í Róm

Formið  gamalkunna  var  hinsvegar  þróað  lengra  í  Róm.  Livius  Andronicus, 

tvítyngdur fræðimaður þar í borg, gaf fordæmið með því að þýða gríska gaman- 

og  harmleiki  yfir  á  latínu  fyrir  Rómarleikana  (ludi  Romani)  árið  240  f.  Kr. 

Rómverskir gamanleikjahöfundar tóku þennan sið upp eftir honum og fóru að 

snúa  aþenskum  Nýjum  gamanleikjum  yfir  á  latínu  á  rómverskum  hátíðum. 

Þetta  væri  ómerkara  bókmenntaform  en  það  er  hefðu  þeir  einfaldlega  þýtt 

verkin orð fyrir orð, en hefðin varð þvert á móti sú að leika sér að forminu. 

Plautus13  (u.þ.b. 250–184 f. Kr.) lýsti list sinni sem vortere barbare14  - að snúa 

yfir á útlensku. Hann gefur þarmeð til kynna að hann sé að búa til sínar eigin 

rómversku útgáfur af verkunum frekar en að þýða þær beint - leikrit hans væru 

„barbarísk“ fyrir  Grikkjum.  Hann  steypti  enda  grískum  verkum  saman  úr 

ýmsum áttum og skáldaði sjálfur í eyðurnar: útkoman kallaðist  comoedia  eða 

fabula  palliata,  gamanleikir  í  pallium,  sem er  latneska  útgáfan  af  klæðnaði 

grískra gamanleikara. Hann henti inn vísunum í daglegt líf í Rómarborg, þótt 

allt ætti að gerast í Aþenu, tók tungutak Menanders og Nýju gamanleikjanna á 

allt  annað  plan  með  orðaleikjum,  orðaflaumi  og  nýyrðasmíð,  og  gerði 

viðsnúning  viðtekinna  gilda  að  aðaluppsprettu  fyndninnar  -  klókir  þrælar 

sigruðust  á  húsbændum  sínum,  bannaður  matur  var  étinn  og  hjónabandið 

fyrirlitið.15 Kórnum var kastað fyrir róða og þarmeð skiptingu verksins í fimm 

þætti milli kórkafla - nú runnu leikritin í gegn án hlés.16 En þótt kórinn hyrfi 

12  Segal (2001), bls. x-xiv.
13 Draugasaga (Mostellaria) eftir Plautus kom út á íslensku árið 2004 hjá Lærdómsritum hins íslenska 

bókmenntafélags, í þýðingu Guðjóns Inga Guðjónssonar.
14  Trinummus 19: Philemo scripsit; Plautus vortit barbare.
15 Segal (2001), bls. xvii-xxiii.
16 Barsby (1999), bls. 14; Duckworth (1994), bls. 98-9, 101. Skiptingin í þætti sem er í þýðingunni finnst 

í handritum verksins, en er ættuð frá síðari tímum. Ég held henni eftir til hægðarauka fyrir lesendur, en 
það gefur að skilja að það var ekkert leikhlé milli þátta.
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komu í staðinn sönglög, sungin af sjálfum karakterum leikritsins. Þessi formúla 

bakaði Plautusi gríðarmiklar vinsældir.

Eini  vel  varðveitti  rómverski  gamanleikjahöfundurinn  utan  Plautusar  er 

Terentius. Meira en sextíu ár skilja þá að í aldri og var sá yngri lítt fyrir að herma 

eftir forvera sínum. Terentius fór miklu nær Menander í stíl en Plautus og dró 

verulega úr ærslunum sem einkenna svo mjög eldri höfundinn; söguþráðurinn 

og tungutakið í verkum hans eru jarðbundnari, trúverðugri og miklu grískari, og 

dregið  er  úr  söngvum.17 Terentius  breytir  hinsvegar  frá  Menander  á  afar 

mikilvægan hátt: hann lagði niður þá hefð að leikari, oftast sem guð, birtist á 

sviðinu í  formála  verksins  og skýrði  fyrir  áhorfendum söguþráð verksins,  en 

þetta höfðu bæði Plautus, Menander og Evripídes stundað. Hann gæti vísað í 

þessa breytingu í formála Bræðranna (Adelphoe), l. 22-4:

Héðan af skuluð þið ekki vænta þess að fá að heyra söguþráð leikritsins;

öldungarnir sem koma fyrstir á sviðið munu opinbera hluta hans,

en sýna ykkur restina með leiknum sjálfum.18

Segal  telur  hann  hafa  þarmeð  fundið  upp  spennuna,  óvissuna  um  útkomu 

flækjunnar, sem er nýleg hugmynd á þeim tímum þegar frásagnarlist snýst hvað 

mest um að klæða alþekktar goðsögur upp í nýjan búning. Ofan á þetta á hann 

til  að  leika  sér  að  staðalímyndunum sem gamanleikjapersónurnar  eru -  gott 

dæmi um þetta er góða gleðikonan Thais í verkinu sem eftir fylgir. Þarmeð snýr 

hann á væntingar áhorfenda og skapar spennu.19 Vissulega fylgdi söguþráðurinn 

alltaf ákveðnum línum og endaði alltaf vel - jafnan með brúðkaupi  - en þó gerir 

þetta áhorfendum kleift að týna sér í fléttunni, rétt eins og í gamanmyndum og 

försum dagsins í dag, sem enda alltaf eins en halda áhorfendum samt sem áður 

spenntum í sætum sínum.

Eftir stendur þó að Terentius er einfaldlega ekki jafn fyndinn og Platutus, þótt 

17 Barsby (1999), bls. 28.
18 deinc ne expectetis argumentum fabulae, / senes qui primi venient, i partem aperient, /in agendo  

partem ostendent. Segal (2001), bls. xxvi) telur þetta afdráttarlausa listræna yfirlýsingu frá Terentiusi, 
en áttar sig kannski ekki á að það er einnig vísun í Plaut. Trinummus 16-7: sed de argumento ne  
exspectetis fabulae, / senes qui huc venient, ei rem vobis aperient. Þó koma þessar línur þegar 
útskýringin á plottinu er þegar hálfkláruð og restin fylgir fljótt eftir.

19 Segal (2001), bls. xxiii-xxvii. Sjá aðeins varfærari álit hjá Sharrock (2009), bls. 93-5.
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fínni kynni að vera, og náðu verk hans ekki viðlíka vinsældum og Plautusar á 

sínum tíma, að Geldingnum einum undanskildum. Terentius fékk fyrst uppreisn 

æru eftir  sína lífdaga,  þegar stíll  hans fór að þykja ærslum Plautusar fremri. 

Löngu eftir  að  hætt  var  að  setja  upp rómverska gamanleiki  í  leikhúsum var 

Terentius afritaður  áfram til þess að kenna góðan latneskan stíl á miðöldum. Á 

meðan lá Plautus eftir nær gleymdur,20 og lifðu hlutar hans af niður til okkar 

tíma á  nokkrum vandfundnum, illa  förnum handritum auk einnar  heillegrar 

útgáfu sem varðveittist  fyrir  einskæra tilviljun á  palimpsest.21 Terentius  hins 

vegar  skrifaði  sig  rækilega  inn  í  síðari  sögu  evrópskrar  leikritunar  þegar 

Hrotsvita frá Gandersheim (um 4. áratug 10. aldar e. Kr.) skrifaði fyrstu nýju, 

kristnu leikritin í Evrópu eftir fall Rómar, og byggði þau þá á Terentiusi. Hún 

ætlaði  sér  að  snúa  þeim  til  siðlegri  og  kristilegri  vegar22 -  þ.e.  færa  þau  til 

nútímans.

3. Form gamanleikjanna

Rómverskir gamanleikir voru settir á afar einfalt svið úr viði, enda var ekkert 

varanlegt leikhús í Róm á tímum Terentiusar og Plautusar: sviðin voru smíðuð 

sérstaklega fyrir hátíðirnar sem leikritin voru sett upp á. Þessu var að sjálfsögðu 

öðruvísi farið í Aþenu með sín miklu leikhús, en í Róm létu menn sér nægja 

einfalt svið (proscaenium) með þriggja hurða sviðsbyggingu að baki (scaena). Af 

leikritunum sjálfum að dæma var lítið um prjál og sviðsmuni, en áhorfendur 

þekktu hefðina og gátu fyllt inn í eyðurnar með ímyndunaraflinu. Það þótti ekki 

furðulegt  að  leikarar  beindu  ummælum  til  áhorfenda  en  hinar  persónurnar 

heyrðu  ekki  neitt,  og  að  leikari  gæti  staðið  til  hliðar  á  sviðinu,  greinilegur 

áhorfendum en alls óséður af öðrum persónum.

Leikarar voru í grískum fötum (pallia) og með líflegar grímur úr leir. Grímurnar 

voru hefðbundnar eftir því hvaða staðalímynd leikarinn lék: gríma öldungsins, 

gríma þrælsins og þar fram eftir götunum. Frá grímuklæddum leikurum verður 

að búast við ýktum leik og einkennandi látbragði sem leyfir áhorfendum að sjá 

20 Segal (2001), bls. xxiii - xxiv.
21 Duckworth (1994), bls. 438-9. Palimpsest kallast texti sem varðveitist undir öðrum texta við 

endurnýtingu handrita.
22 Sami, bls. 396-7; Wilson (2004), bls. 9.
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strax hvaða karakter er að tala, en eðlilega er erfitt að segja til um hvernig forn 

uppsetning hefur litið út.

Sviðið sjálft táknar oftast borgargötu (platea á lat., úr πλατεῖα á gr.), stundum 

sveitaveg eða strandveg, en sviðsbyggingin tvö eða þrjú nærliggjandi hús eða 

hof. Karakterarnir tala saman úti á götu; stundum hrópa þeir inn í húsin eða yfir 

öxlina á leið úr húsunum, en allt sem gerist handan þessarar einu götu verður að 

koma fram í frásögn einhvers. Hægt var að koma inn á sviðið út úr húsunum eða 

frá vinstri og hægri endum sviðsins: virðist þá önnur áttin oftast hafa táknað 

markaðstorgið og hin sveitina.

Verkin voru sett á svið af einum framleiðanda sem jafnframt lék í verkinu og fór 

fyrir  leikhóp  þess.  Hann  var  milligöngumaður  milli  höfundar  verksins  og 

embættismannanna, aediles curules eða praetor, sem höfðu það að hlutverki að 

kaupa  handritin  og  greiða  undir  verkin.  Ekki  er  víst  hversu  stórir  þessir 

leikhópar voru, en rómverskir gamanleikir krefjast að minnsta kosti sex til sjö 

leikara.23

Karakterar gamanleikjanna féllu yfirleitt að þekktum staðalímyndum, eins og 

áður hefur komið fram. Þær hafa skírskotað til fyrirbæra í grískri menningu, en 

fyrir Rómverjum hljóta sumar að hafa virkað framandi; þó ekki nægilega til að 

minnka vinsældir leikritanna í Róm, sem voru miklar. Leikritin snerust yfirleitt 

um ungling (adulescens) sem var gífurlega ástfanginn af annaðhvort gleðikonu 

(hetaira á  gr.,  meretrix á  lat.)  eða  ungri  stúlku  (virgo)  sem birtist  aldrei  á 

sviðinu,  en  þeirri  síðarnefndu  hefur  unglingurinn  yfirleitt  nauðgað  áður  en 

verkið  hefst  (nánar  um þetta  að  neðan).  Sér  til  aðstoðar  hefur  unglingurinn 

húsþrælinn (servus), sem getur verið traustur, ráðsnjall og jafnvel illkvittinn. Þó 

þarf unglingurinn að óttast föður sinn öldunginn (senex) sem hann lifir á og þarf 

leyfi hans til að giftast, en þannig enda gamanleikirnir jafnan. Einnig koma fyrir 

í aukahlutverkum borubrattur hermaður (miles gloriosus) og afæta eða skjallari 

(parasitus eða  colax), lík hlutverk, sem hanga utan í auðugum mönnum til að 

23 Barsby (1999), bls. 6-12.
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hafa af þeim mat, og fá ekkert nema illt fyrir. Ambáttir (ancillae) koma fyrir í 

veigaminni hlutverkum, þótt slíkar eigi óvenjulega stórt hlutverk í Geldingnum. 

Aldraða  húsmóðirin  (matrona)  og  hórumangarinn  (leno),  sem  unglingurinn 

þarf að eiga við, eru einnig þekktar staðalímyndir en koma ekki fyrir í leikritinu 

sem eftir fylgir.24

Gamanleikir eru yfirleitt þýddir yfir á prósa og er þeirri hefð fylgt hér, en þó ber 

að hafa í huga að þeir voru raunar á bundnu máli, og það afar fjölbreyttu. Hjá 

Menander  voru  jambískir  þrímetrar  algengastir;  það  er  sá  bragur  sem líkist 

talanda hvað mest, að mati Aristótelesar.25 Inn á milli komu þó kaflar með eins 

konar sönglesi eða kyrjun með flautuleik undir; þeir voru í öðrum og lengri brag. 

Plautus  sneri  hefðinni  hinsvegar  við:  jambíski  bragurinn  var  hverfandi  hjá 

honum, en nær helmingurinn var söngles og restin sungin lög, sem var nýlunda, 

eins og rakið er að ofan. Verk hans hafa því verið afar músíkölsk og er næstum 

því hægt að tala um söngleiki í því sambandi.

Terentius breytti þessu enn á ný: hann klippir sönginn nær algjörlega út (það er 

t.d.  enginn  söngur  í  Geldingnum),  en  hefur  um  það  bil  jafnt  hlutfall  milli 

söngless og jambísks brags. Þótt bragurinn hafi verið einfaldaður á þennan hátt 

heldur  Terentius  fjölbreytni  í  textanum  með  því  að  láta  leikarana  skipta 

margsinnis milli bragarhátta í einni og sömu senu eða jafnvel frá einni línu til  

annarrar.  Þannig  er  hægt  að  leggja  áherslu  á  líflegri  og  tilfinningaþrungnari 

senur.26

iii. Um Geldinginn

1. Uppruni verksins

Eins  og  við  getum  lesið  úr  formála  verksins,  þá  er  Geldingurinn  að  mestu 

byggður  á  samnefndu  leikriti  eftir  Menander,  en  Terentius  bætir  við 

karakterunum  Thraso  og  Gnatho  úr  öðru  leikriti  eftir  sama  höfund, 

Skjallaranum (Kolax).  Hvorugt  þessara  grísku  verka  er  til  nema  í  stuttum 

24 Duckworth (1994), bls. 236-7.
25 Ar. Poet. 1449a24-6.
26 Barsby (1999), bls. 27-9.
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papýrusbrotum  og  tilvitnunum  frá  öðrum  höfundum.  Fræðimenn  hafa  eytt 

miklu púðri í að reyna að átta sig á hvernig upprunalegu verkin voru og hvernig 

Terentius  breytti  þeim  og  blandaði  saman,  en  þar  sem  samanburðurinn  er 

næstum enginn hefur lítið bitastætt komið úr því.27 Í þýðingunni að neðan er 

vitnað í hliðstæðan grískan texta þar sem hann er til í neðanmálsgreinum, en 

fleiri  brot  sem ekki  eru þýdd beint  í  Geldingi Terentiusar  má finna í  útgáfu 

Barsbys af verkinu.28

2. Tungutak og stíll

Eitt það áhugaverðasta við lestur rómverskra gamanleikja á frummálinu er að 

þeir  veita  okkur  stutta  innsýn  inn  í  eitthvað  sem  líkist  latnesku  talmáli. 

Varanaglarnir við þá staðhæfingu eru þó margir: í það fyrsta eru leikritin heilli 

öld eldri en hin svokallaða klassíska latína, en það er hennar talmál sem helst er 

leitað  að.  Þess  vegna  einkennast  rómversku gamanleikirnir  að  ýmsu leyti  af 

„gamaldags“ orðmyndum:  vortere  í  stað  vertere, bonos  í  nf. et. í stað  bonus, 

ipsus  í stað ipse og fleira þvílíkt. Þetta er þó ekki viljandi notað til að hljóma 

fornt og virðingarvert, eins og hjá t.d. Lucretiusi, heldur var latínan einfaldlega á 

þessu stigi í þróun sinni þegar verkin voru samin. Síðan voru gamanleikirnir, 

eins og rakið var að ofan, í bundnu máli, sem stendur  alltaf í einhverri fjarlægð 

frá einföldu mæltu máli.

Þó eru karakterar verkanna almúgamenn og það er látið sjást með ýmsum hætti 

í  verkunum.  Í  Geldingnum  eru  upphrópanir  í  formi  eiða  til  guðanna 

gríðaralgengar (pol,  edepol,  hercle,  mehercle),  sem og form eins og  amabo í 

merkingunni  „viltu  vera  svo  vænn“  (eingöngu  notað  af  kvenkarakterum)  og 

grískuslettur svo sem eu (gr. εὖ: „gott! vel gert“!) apage (gr. ἄπαγε: „hættu nú 

alveg!“) Orðmyndir sem málvöndunarmenn síðari tíma forðuðust eru algengar, 

svo  sem  fac  með  viðtengingarhætti  án  tengingar  og  tvítekningar  svo  sem 

rursum redire og nemo homo. Einnig eru smækkunarendingar gríðaralgengar, 

svo sem adulescentulus og clanculum. Allt þetta birtist svo á miklu ýktara hátt í 

Plautusi. Málið virkar hinsvegar afar eðlilegt í Geldingnum: latínan er leikandi, 

27 Sjá t.d. greinar Ludwigs (2001) og Barsbys (2001).
28 (1999), bls. 304-311.
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auðlesin og náttúruleg þrátt fyrir alla slegna varanagla að ofan.29

Sé Geldingurinn borinn saman við önnur verk Terentiusar má segja að hann sé 

það verk sem líkist Plautusi hvað mest að stíl, og gæti það vel útskýrt óvenju gott 

gengi  þess  hjá  áhorfendum.30 Hér  eru  ýmsar  farsakenndar  senur,  svo  sem 

grobbuð ræða afætunnar (II.ii),  barsmíðar á  geldingi  (IV.iv)  og umsátrið um 

heimili Thais (IV.vii), sem ekki eru einkennandi fyrir Terentius sem höfund.

3. Húmor og kynferði

Eitt  atriði  setur  Geldinginn  hinsvegar  algjörlega  sér  á  part,  það  er  að  segja 

nauðgunin  (III.v,  IV.iii).  Mikilvægt  er  að  hafa  í  huga  að  Nýir  gamanleikir 

hverfðust  reglulega  um  nauðgun.31 Stúlku  var  oftast  nær  nauðgað  áður  en 

leikritið hefst af unga manninum sem er í aðalhlutverki, og varð hún ólétt. Þetta 

skapar flækju sem þarf að leysa annaðhvort með því að ungi maðurinn giftist 

stúlkunni  sem  hann  nauðgaði,  eða  þá,  ef  hann  er  þegar  giftur,  með  því  að 

komast að því að stúlkan sem hann nauðgaði er raunar eiginkona hans. Þannig 

getur gamanleikurinn endað á hamingjusamlegum nótum.

Sem dæmi um þetta er hægt að taka Epitrepontes eftir Menander. Ungur maður 

hafði gerst drukkinn á ærslahátíð í Aþenu, nauðgað stúlku í ölæði og síðan gifst 

sömu stúlku síðar, án þess að átta sig á því að þau höfðu hist áður. Þegar svo 

kemur í ljós að stúlkan, sem átti að heita óspjölluð brúður, hefur fætt tvíbura og 

falið þá öðrum, fer allt í háaloft. Allt snýst þó á betri veg þegar kemur í ljós að  

það var konan hans sem hann nauðgaði og þaðan komi tvíburarnir: þá leysist 

flækjan,  hjónabandið  heldur  hamingjusamlega  áfram  og  börnin  eignast 

skilgetinn föður.32

Leikritið sem hér er þýtt gengur þó enn lengra: hér gerist nauðgunin ekki áður 

en verkið hefst, heldur er þetta eina leikritið þar sem hún gerist í því miðju,33 og 
29 Sami, bls. 19-27.
30 Sami, bls. 15.
31 Nauðgunarplott má finna í Menander: Georgos, Epitrepontes, Heros, Kitharistes, Plokion, Samia,  

Phasma og „Fabula incerta“; Terentius: Adelphoe, Eunuchus, Hecyra og Phormio; Plautus: 
Aulularia, Cistellaria og Truculentus. (Lape (2001), neðanmálsgr. bls. 79).

32 Lape (2001), bls. 79-80; Wiles (2001), bls. 47.
33 Philippides (1995), bls. 279.
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er  afleiðingunum  lýst  nokkuð  nákvæmlega  og  án  þess  að  draga  úr 

smáatriðunum:  hár  sextán  ára  gamallar  stúlkunnar  var  rifið  og  fötin  slitin  í 

sundur, hún grætur og getur ekki einu sinni sagt hvað kom fyrir sig: lýsingin er 

óþægilega raunsæ. Ofan á þetta bætist að nauðgarinn, sautján ára piltur, lýsir 

verknaði sínum í glaðlegri ærslaræðu fyrir vini sínum og að hann hafi gert þetta 

klæddur sem getulaus geldingur, sem á greinilega að vera fyndið.

Fyrstu viðbrögð flestra nútímalesanda við lestur þessa hljóta að vera hrollur og 

hneykslan; þetta minnir allra helst á fréttir sem berast úr afskekktum héröðum í 

Afganistan. Einmitt þessi eiginleiki,  hinsvegar, kallar upp áminningu Roberts 

Darnton í  frægri  grein hans um fjöldadráp á köttum í París  á 18. öld:  Hann 

minnir þar á að sá kunnugleiki við fortíðina sem okkur hættir svo til að finna 

fyrir  sé  tálsýn,  og  að  við  sjáum  þetta  vandamál  best  þegar  við  föttum  ekki 

brandara, orðtæki eða athöfn sem var augljós fyrir menn fyrri tíma. Með því að 

grannskoða slík atvik getum við brotið okkur leið að lífssýn og skoðunum fólks 

sem er löngu horfið.34 Það er því tilvalið að líta á nauðgunina í Geldingnum og 

sjá  hvað hún segir  okkur um skoðanir  Grikkja  og Rómverja  til  nauðgana og 

kvenna.35

Fræðimenn benda í það fyrsta á að í fornu samhengi hafi það verið álitið betra 

fyrir konu að vera nauðgað óviljugri en dregin á tálar,  og er því jafnvel haldið 

fram að þessi nauðgun sem er út um allt í gamanleikjum merki raunar tálar, en 

sé  nefnd  annað  til  að  bjarga  heiðri  kvenpersónanna.36 Áhugavert  er  hvernig 

þetta  hefur  snúist  við  í  okkar  samfélagi,  þar  sem  nútímaþýðendur  Nýrra 

gamanleikja hafa jafnan notað þá aðferð að breyta öllu tali um nauðganir í tal 

um tálar, þvert á móti til að bjarga heiðri karlkyns persónanna.37

34 Darnton (1988), bls. 82.
35 Hér verður mikið talað um álit Grikkja sem kann að virðast furðulegt í umfjöllun um latneskt leikrit, 

en hafa verður í huga að Terentius byggir á grískum verkum og staðfærir þau ekki. Þá er greinilegt að 
ekkert í þessu verki hefur hneykslað rómverska áhorfendur, þar sem Geldingurinn var vinsælt leikrit, 
svo við hljótum að geta sagt eitthvað um siðferðisskoðanir Rómverja útfrá hinum grísku hliðstæðum.

36 Lape (2001), bls. 80, neðanmálsgr. 3; Wiles (2001), bls. 47.
37 Í þýðingu Radice af Geldingnum frá 1965 segir Pythias um nauðgunina "After he'd wronged her..." 

fyrir postquam ludificatast; "He's had her!" fyrir virginem... vitiavit (bls. 58) og "does this convince 
you now what happened to the girl?"fyrir iam satis certumst virginem vitiatam esse? (bls. 60). Þetta 
var algeng þýðingaraðferð: sjá Lape (2001), bls. 80, neðanmálsgr. 3.
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Erfitt  er  þó  að  sjá  af  hverju  fornum  gamanleikjaskáldum  ætti  að  vera  svo 

umhugað  um  heiður  kvenna  að  þeir  grípi  til  einhvers  konar  dulmáls  til  að 

vernda þær. Sá grunur lætur á sér kræla að hér séu nútímamenn að ýta sínum 

eigin  siðferðislegu  gildum  upp  á  fortíðina.38 Eins  og  Lape  bendir  á  er 

fórnarlömbunum lýst kinnroðalaust sem illa förnum eftir nauðganirnar;39 um 

það er í það minnsta ekki að villast í  Geldingnum. En því er áhugavert í þessu 

samhengi að bera saman refsingar fyrir hórdóm og fyrir nauðganir í Aþenu til 

forna, og sjá hvað það segir okkur um stöðu kvenna þar.

Gríska á raunar ekkert eiginlegt orð yfir nauðgun. Nafnorðin sem eru notuð yfir 

þetta eru βιασμός (biasmos, ofbeldi) og ὕβρις (hubris, móðgun, ofstopi); þaðan 

sagnirnar βιάζεσθαι (biazesþai) og ὑβρίζειν (hybrizein), og ofan á þær bætast 

αἰσχύνειν,  (aiskhunein,  flekka),  ἀτιμάζειν (atimazein,  vanvirða)  og  άδικεῖν 

(adikein,  brjóta á). Latína á við svipuð vandræði að stríða: í  Geldingnum  eru 

notaðar sagnirnar vitiare (spilla, skemma) og ludificare (gera að fífli); auk þess 

nafnorðið vitium af fyrri sögninni.40 Ekkert af þessu merkir „þvingað kynlíf“ eins 

og  við  lítum  á  orðið  „nauðgun“,  heldur  virðast  þau  frekar  vísa  til  heiðurs 

konunnar, eða jafnvel heiður forsjármanns (kurios) konunnar, sem var næsti 

karlkyns fjölskyldumeðlimur eða eiginmaður.41

Þegar kemur að nauðgunarkærum í Aþenu til forna, þar sem Geldingurinn á að 

gerast, þá voru tvær leiðir fyrir þær í gegn um réttarkerfið: einkamál höfðað af 

kurios  konunnar gegn geranda fyrir  biasmos, þ.e.a.s.  líkamsárás, sem neyddi 

ákærða einungis til að greiða sekt ef hann var sakfelldur, eða þá opinbert mál 

fyrir  hubris - að „fara fram með ofstopa“.  Hið síðara passar betur við okkar 

skilning  af  alvarleika  og  eðli  nauðgunar  og  gat  jafnvel  útheimt  dauðadóm  í 

38 Hér er áhugavert að færa miðaldaleikskáldið Hrosvitu frá Gandersheim aftur inn í málið. Hún er 
sannarlega á þeirri skoðun að nauðgun sé betri en tálar (voluptas parit poenam / necessitas autem 
coronam (Dulcitius XI), en hún færir leikrit Terentiusar samt miklu nær okkur, því nauðguninni er 
aðeins hótað í hennar verkum, en fer ekki fram vegna inngripa Guðs. Nauðgararnir fá auk þess makleg 
málagjöld en ekki brúði í verðlaun. Leikrit beggja enda með brúðkaupi, en hjá Hrosvitu giftast 
meyjarnar Kristi frekar en nauðgara. Þetta sagnaform Hrosvitu má raunar segja að sé enn við lýði í 
dægurmenningu dagsins í dag.

39 Lape (2001), bls. 80, neðanmálsgr. 3. 
40 l. 645, 653, 722.
41 Lape (2001), bls. 84, 88.
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Aþenu, en glæpurinn hubris var þó skilgreindur óskýrt. Helst er hægt að fræðast 

um  hann  í  ræðu  Demosþenesar  gegn  Meidíasi.42 Meidías  hafði  slegið 

Demosþenes  utanundir  á  meðan  hann  söng  í  kór  á  Borgardíonýsíunni; 

Demosþenes sótti hann til saka fyrir þetta og færði rök fyrir því að þetta væri 

ekki bara einfaldur glæpur gegn sér (þ.e.a.s.  biasmos) heldur ofstopi (hubris) 

gegn  gervöllu  þjóðfélagi  frjálsra  Aþeninga.  Glæpurinn  fælist  í  því  að  staða 

frjálsborins borgara hafði verið smánuð, og komið fram við hann eins og þræl. 

Það snerti  alla borgarbúa,  að mati  Demosþenesar,  að einn ráðist  svona gegn 

hefðbundinni þjóðfélagsskipan Aþenu.43

Af þessu má greina að þegar kemur að hubris er það ekki glæpurinn sjálfur sem 

öllu skiptir heldur samhengi hans fyrir samfélagið. Þar kemur nauðgun inn: ef 

hún brýtur gegn friðhelgi eins borgara (þá  kurios konunnar frekar en hennar 

sjálfrar) gagnvart öðrum, þá er hún alvarlegur glæpur, og því ekki við hæfi að 

setja á svið í hinum löghlýðnu Nýju gamanleikjum. En ef þolandi og gerandi 

giftast  undir  lok  verksins,  þá  getur  það  hreinsað  samfélagslega  skaðann  út 

afturvirkt:  kurios  konunnar þarf  að samþykkja eiginmanninn, sem verður að 

túlka  sem  sættir  milli  deiluaðilanna,  og  nauðgun  innan  hjónabands  er 

samfélagslega viðtekin og því alls ekki hubris.44

Þessi samfélagslegi skaði sem verður af nauðgun á hinsvegar einungis við ef um 

borgara er að ræða sem hefur stöðu til að missa. Þá kemur það inn að Chaerea í  

gamanleiknum sem eftir fylgir hélt að hann væri að nauðga þræl - og það í gervi 

annars þræls. Það var afar ólíklegt að það yrði af nokkurri refsingu fyrir slíkt, 

nema eigandi þrælsins teldi  brotið á sér sjálfum á einhvern hátt  -  en það er 

einmitt spilað á þann möguleika í senu V. ii. Þar kemst Chaerea hinsvegar að því 

að stúlkan var borgari, eins og áhorfendur vissu fyrir, og þar er komin veruleg 

flækja í söguna - möguleikinn opnast að Chremes gæti kært Chaerea fyrir hubris 

eða jafnvel hórdóm (moikheia), sem er einnig leikið á í senu V. iv.

42 Sami, bls. 85-7; Skinner (2005), bls. 138-9.
43 Dem. 21.1-29.
44 Lape (2001), bls. 86-89.
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Hórdómsmál (moikheia) voru tekin enn alvarlegar en hubris ef eitthvað var. Ef 

kona hélt framhjá manni sínum var henni bannað að láta sjá sig í  hofum og 

ganga með skartgripi.  Ef  hún varð uppvís að því að brjóta þetta bann máttu 

vegfarendur  ráðast  á  hana og  berja  til  óbóta.  Hórkarlinn  mátti  svo  deyða  á 

staðnum ef hann var staðinn að verki, og eiginmanninum kokkálaða var skylt að 

skilja  við  konuna eða  tapa  borgararéttindum sínum.45 Af  þessu  má sjá  hinn 

feiknasterka  vörð  sem Aþeningar  stóðu um hjónabandið,  en ástæðunnar  má 

leita  í  gríðarlega  ströngum  lögum  í  Aþenu  um  borgararéttindi:  Upp  á  sitt 

strangasta var  sá  einn borgari  sem var  af  tvemur réttilega giftum borgurum 

kominn, sem voru sjálfir af öðrum tvemur réttilega giftum borgurum komnir. Þá 

má sjá  að  ef  vafi  var  uppi  um að  barn væri  skilgetið,  var  öll  framtíð  þess  í 

hættu.46

Mikilvægi  hjónabandsins  sést  glatt  í  Geldingnum. Donatus  bendir  á  í 

kommentar  sínum að nauðgun stúlkunnar gæti  staðið  fyrir  giftinguna sjálfa; 

skáldið orði hlutina eins og það gerir til að atburðurinn hljómi eins og lýsing á 

lögbundnu hjónabandi, sérstaklega hvað framtíðareiginkonuna varðar.47 Hann 

vísar því til sönnunar á nokkur atriði. Mikil áhersla er lögð á baðið sem stúlkan 

fer í,  sem vísi  í  hið ritúalska bað sem brúðurin fer  í  fyrir  brúðkaupsnóttina. 

Sögnin  lavare,  að baða sig, er þrátekin á áberandi hátt í textanum. Einnig er 

stúlkan  „kölluð til“ (accersitur) af  ambáttunum í baðið, sem eftir það  „komu 

henni  fyrir“ (collocarunt)  í  rúminu;  þessi  orð  komi  beint  upp  úr  tungutaki 

rómverskra  giftingarsiða,  og  ambáttirnar  leiki  hér  hlutverk  brúðarmeyjanna 

(pronubae).48 Philippides tekur þennan þráð upp, styður með fleiri dæmum og 

vísunum í heimildir um brúðkaup til forna: það að Chaerea læsi herberginu sé 

einnig brúðkaupssiður, sem og að stúlkan gráti og rífi hár sitt. Að hennar mati 

dregur þetta úr eða eyðir út hryllingnum í nauðguninni.49 

45 Skinner (2005), bls. 140.
46 Murray (2001), bls. 249.
47 Don. við l. 581: ...uirgo... sub uitii huius occasione nuptura est. hoc enim totum sic inducit poeta, ut  

non abhorreat a legitimis nuptiis, in ea praesertim quae uxor futura est.
48 Sami við l. 592, 593 og 595-6.
49 Philippides (1995), bls. 276-278. Philippides fer að því er virðist út í að afsaka og réttlæta Chaerea, 

sem er varla fræðimanna að gera. Grátur og að rífa hár sitt hljómar ekki eins og neins konar ritúal, 
heldur bara raunveruleiki hjá kornungum brúðum gefnum ókunnugum í hjónaband.
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Athygli vekur að allt ofangreint miðast algjörlega við karlmenn, þeirra mat og 

heiður;  það  er  eins  og  að  konan  komi  málinu  lítið  sem  ekkert  við.  Frelsi 

borgarakvenna  í  Aþenu  var  enda  gríðarlega  heft.  Lýsandi  álit  forn-grísks 

karlmanns á konum má finna í ræðu Apollodorusar gegn Neairu:

„Því gleðikonur (hetairai) höfum við upp á unað, en hjásvæfur (pallakai) 

fyrir daglega þjónustu við líkamann, og eiginkonurnar (gunaikes) til að 

eignast skilgetin börn og standa traustan vörð um heimilið.“50 

Samband manns og eiginkonu skilgreinist langt frá unaði og daglegri kynhvöt. 

Hún  var  lokuð  inni  í  húsinu  til  þess  að  börn  hennar  gætu  örugglega  talist 

skilgetin  eiginmanni  hennar,  og  henni  var  bannað  að  taka  þátt  í  samfélagi 

karlmanna á nokkurn hátt; það yki hættu á hórdómi.51 Frjálsborinn maður og 

frjálsborin kona hrærðust í tvemur mismunandi heimum, og sviðsvenjur Nýju 

gamanleikjanna  hreinlega  komu  í  veg  fyrir  að  samskipti  þeirra  væru  sett 

raunsætt á svið: þeir gerast nefnilega allir úti á götu.52

Til að geta fjallað um kynlíf og kynferði verður gamanleikjaskáld því að leita til  

hinna hópanna. Hjásvæfur (pallakai) gætu vísað til ambáttar á heimilinu eða til 

almennrar  vændiskonu,  porne,  sem  eru  greinilega  ekki  hátt  skrifaðar  hjá 

Apollodorusi, þótt nauðsyn séu. Hetaira á hinsvegar að vera af öðrum meiði, og 

er  hún  áberandi  minni  í  Nýju  gamanleikjunum  og  grískum  bókmenntum 

almennt.53 Okkur er gefið að skilja að þær séu konur án ríkisborgararéttar sem 

gátu  þar  af  leiðandi  ekki  gifst.  Þær  höfðu  þá  ofan  af  sér  með  gjafmildi 

frjálsborinna  manna  í  skiptum  fyrir  félagsskap  sinn  og  kynlíf.54 Í  Nýjum 

gamanleikjum eru þær oftast illgjarnar, stundum góðhjartaðar, en ávallt hafa 

þær það frelsi til að bera sem eiginkonur hafa ekki; hvað helst að fá að fara út 

fyrir  hússins dyr og tala við fleiri  karlmenn en einn.  Þetta gæti  útskýrt  hina 

stöðugu áherslu gamanleikjanna á þær: ungu stúlkurnar sem er nauðgað og svo 

giftar birtast sjaldnast á sviði, og ef þær gera það, eru þær mállausar, eins og í 

50  Dem. 59.122: τὰς μὲν γὰρ ἑταίρας ἡδονῆς ἕνεκ᾽ ἔχομεν, τὰς δὲ παλλακὰς τῆς καθ᾽ 
ἡμέραν θεραπείας τοῦ σώματος, τὰς δὲ γυναῖκας τοῦ παιδοποιεῖσθαι γνησίως καὶ τῶν 
ἔνδον φύλακα πιστὴν ἔχειν.

51 Murray (2001), bls. 252-255.
52 Duckworth (1994), bls. 253.
53 Til dæmis er XIII. bók Aþenæusar öll um frægar hetairai.
54 McC. Brown (2001) minnist þó á ýmis dæmi þar sem grískir höfundar halda skiptingunni ekki þetta 

skýrri (bls. 58-9).
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Geldingnum.55

Áhersla  gamanleikjanna  á  nauðganir  og  gleðikonur  annarsvegar  og  giftingar 

hinsvegar  er  skiljanlegri  í  ljósi  þess  að  gamanleikjaformið  býður  ekki  upp  á 

aðrar leiðir til þess að fjalla um samskipti kynjanna. Kynlíf utan heimilisins í 

grísku samhengi getur aðeins verið nauðgun eða vændi, og samskipti kynjanna 

utan heimilisins geta einungis verið milli ungra manna og gleðikvenna. Þessir 

sömu ungu menn eru á síðustu metrunum áður en sú krafa kemur upp að þeir 

gifti  sig.  Þeir  birtast  sem  óðir  af  eros  eða  amor,  sem  í  grísku  og  latnesku 

samhengi útilokar engan veginn nauðganir,56 og það í garð kvenna eða stúlkna 

sem ekki eru borgarar og þeir geta ekki gifst.

Slík hegðun hefur verið talin samfélagslegt vandamál sem Menander vill rétta 

af, og Terentius fylgir hans fordæmi:57 ungu mennirnir verða að giftast og verða 

að fullgildum þátttakendum í samfélaginu. Þeirri sóun að eyða tíma sínum með 

gleðikonum skal eytt, með því annaðhvort að yfirgefa hana eða giftast henni ef 

það skyldi sannast að hún sé borgari. Þeim skaða að nauðga borgarastúlku skal 

eytt einnig með því að giftast henni, og skilgeta þannig börnin sem annars væru 

gagnslaus  samfélaginu.  Að  parinu  giftu  geta  ungu  mennirnir  nýtt  sér  áfram 

hetairai og pallakai - en það mikilvæga er að nauðganir og gleðikonur komi ekki 

í  veg  fyrir  að  þeir  verði  uppspretta  fyrir  nýja  skilgetna  borgara.  Þetta  er 

boðskapur Nýju gamanleikja Terentiusar og Menanders, sem er gott að hafa í 

huga - án þess að reyna að afsaka gjörðir nauðgaranna, eða hafna leikritunum 

sem þeirri óhæfu sem þau kynnu að virðast við fyrstu sýn.

4. Um þýðinguna

Þessi þýðing notast við texta J. A. Barsbys (Barsby (1999) í heimildaskrá) sem og 

hans  skiptingar  lína  milli  karaktera.  Þó  ber  að  hafa  í  huga  að  skipting 

55 Duckworth (1994), bls. 253. Barsby (1999, bls. 167) telur reyndar, ólíkt Duckworth, Pamphilu alls 
ekki hafa birst á sviðinu, en það þykir mér furðulegt í ljósi þess að Gnatho hreinlega bendir á hana og 
spyr álits á henni í senu II. ii.

56 Gríðaralgeng klisja í latneskum kveðskap var amans amens - ást er geðveiki. Okkar eigin ímynd af ást 
er kristileg og jafnvel skilgreind sem kynferðislegri þrá óviðkomandi, sem á alls ekki við um eros og 
amor. Það gæti jafnvel verið hentugra að þýða orðin sem „greddu“.

57 Plautus hefur minni áherslu á hollan boðskap, og þótt eimi af þessu sjónarmiði hjá honum er ekki hægt 
að segja að það sé sama þungamiðjan hjá honum og Men. og Ter.
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Terentiusar sjálfs eru ekki til. Handrit leikritanna í fornöld voru skrifuð í belg og 

biðu og voru í  mesta lagi óskýr merki um hver talar hverju sinni sett á þau. 

Handrit verksins sem eru varðveitt í dag eru frá miðöldum, og skiptingar þar eru 

einungis ritara þeirra. Því er skynbragð eins á þetta raunar jafn gott og annars 

og  eru  lesendur  hvattir  til  að  vera  gagnrýnir  -  ef  einhver  skipting  virkar 

ósannfærandi þá má alveg færa hana til.

Textinn  eins  og  hann  er  varðveittur  geymir  aðeins  línur  leikaranna;  allar 

lýsingar svo sem „(til hliðar)“ og „(í hálfum hljóðum)“ eru mínar eigin lesendum 

til hægðarauka. Ég hef reynt að halda þeim í algjöru lágmarki, eða aðeins þar 

sem hlutirnir segja sig ekki sjálfir. Aftur er þar raunar um getgátur að ræða.

Ég hef ákveðið að þýða ekki nöfn karakteranna. Þau þýða vissulega eitthvað á 

grísku,  en  það  hefur  líklega  verið  illskiljanlegt  flestum  þeim  sem  á  leikritið 

horfðu  í  Róm,  og  ég  tel  ekki  að  þau  séu  endilega  sérvalin  fyrir  karaktera 

leikritsins - flest eru hefðbundin gamanleikjanöfn sem eru endurnotuð í ýmsum 

verkum í ýmsum hlutverkum. Til gamans má þó geta að Gnatho gæti verið þýtt 

sem Kjálki, Thraso sem Hrausti, Chaerea sem Gleðipinni, Parmeno sem Trausti 

og Sophrona sem Heiðvirða.58

58 Barsby (1999), bls. 80.
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II. GELDINGURINN

LEIKSKRÁ59

HEFST NÚ GELDINGUR TERENTÍUSAR

FRUMSÝNT Á LEIKUM HINNAR MIKLU MÓÐUR60

AF LUCIUSI POSTUMIUSI ALBINUSI OG LUCIUSI CORNELIUSI MERULA, 

ÆDILES CURULES61

SETTU Á SVIÐ62 LUCIUS AMBIVIUS TURPIO OG LUCIUS ATILIUS FRÁ 

PRÆNESTE

TÓNA SAMDI FLACCUS ÞRÆLL CLAUDIUSAR63 Á TVÆR 

HÆGRIHANDARFLAUTUR64

VERKIÐ ER GRÍSKT EFTIR MENANDER

SAMIÐ ANNAÐ Í RÖÐINNI65 Í RÆÐISMANNSTÍÐ MARCUSAR VALERIUSAR 

OG GAIUSAR FANNIUSAR66

PERSÓNUR LEIKRITSINS67

PHAEDRIA, UNGUR MAÐUR
PARMENO, ÞRÆLL HANS

CHAEREA, UNGUR MAÐUR, BRÓÐIR 
PHAEDRIA

THRASO, HERMAÐUR
GNATHO, AFÆTA Á HONUM

THAIS, GLEÐIKONA
PYTHIAS, AMBÁTT HENNAR
DORIAS, AMBÁTT HENNAR

CHREMES, UNGUR MAÐUR, BRÓÐIR 
PAMPHILU

ANTIPHO, UNGUR MAÐUR
DORUS, GELDINGUR

SANGA, ÞRÆLL THRASOS
SOPHRONA, FÓSTRA

ÖLDUNGUR, FAÐIR PHAEDRIA OG 
CHAEREA

(PAMPHILA, UNG STÚLKA)

59 Leikskráin birtist í handritunum að Geldingnum og er því þýdd úr latínu. Hún er forn og því gild 
heimild, þótt hún komi líklega ekki frá tíma Terentiusar sjálfs.

60 Ludi Megalenses. Þetta var hátíð, eða leikar, haldnir til heiðurs Cybele, hinni miklu móður (gr. μήτηρ 
μεγάλη, mêtêr megalê) í apríl hvers árs (Barsby (1999), bls. 6).

61  aedilis curulis var lág virðingarstaða í rómverska embættismannastiganum (l. cursus honorum). Þeir 
störfuðu tveir saman og höfðu það að hlutverki að halda leika (sami, bls. 78).

62 egere. Það merkir ekki aðeins að leika verkið heldur einnig að fjármagna það; sjá inngang bls. 7.
63 Flaccus hefur að öllum líkindum ekki aðeins samið tónlistina heldur einnig spilað hana við 

frumsýninguna (sami, sama stað).
64  Flautuleikarinn hélt á einni flautu í hvorri hendi, en þær voru svo tengdar saman með munnstykki sem 

var blásið í. Munur virðist svo hafa verið á flautum eftir því við hvaða hönd þær voru kenndar en hver 
nákvæmlega sá munur var er óvíst. (sami, bls. 78-79)

65  Þ.e. annað verk Ter. Þetta telur Don. rangt (praef. 1.10); að hans mati er Geldingurinn þriðja verk Ter. 
Loks hafa nútímafræðimenn borið saman hvenær verkin eiga að hafa verið sett á svið og staðsett 
Geldinginn sem hans fjórða verk (sami, bls. 79).

66  Þ.e.a.s. árið 161 f. Kr (sami, sama stað)
67 Þessi listi yfir persónur er þýðandans, lesendum til hægðarauka.
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(Leikritið er sett í Aþenu. Á sviðinu eru tvö hús, annað í eigu ÖLDUNGSINS og  

sona hans PHAEDRIA og CHAEREA, hitt í eigu gleðikonunnar THAIS.)

FORMÁLI

(Flutt af framleiðanda verksins eða einum leikaranna)

 

Ef nokkur sá er til staðar sem þráir að þóknast

góðum mönnum sem flestum, og sem fæsta særa,

þá vill skáldið nafn sitt finna í þeirra röðum.

Þá ef nokkur er til sem telur á sig hallað

ómildilega, megi hann þá fullvissa sig um,

að hér er svarað fyrir en ei skotið á, því fyrstur

var hinn68 til að særa; vondra leikrita höfundur,

hárnákvæmur þýðandi góðrar grísku

yfir á vonda latínu.69 Sami maður sem um ræðir

klúðraði nýlega Draugnum eftir Menander,

og lét sakborninginn í Fjársjóðnum flytja mál sitt

um gullið sem skyldi áfram vera í hans vörslu,

áður en ákærandinn fékk að flytja sitt

um hvernig það tilheyrði í raun sér,

og hvernig það komst í grafhýsi föður síns.70

Héðanaf skal hann ekki lifa í blekkingu

eða hugsa í þessa áttina: „málinu er lokið:

Það er ekkert sem hann getur sagt!“

Ég áminni hann að stíga engin feilspor

og hætta að ögra. Ég á margt annað til

sem nú skal liggja grafið, en verður fram borið

ef hann heldur síðan áfram að særa og móðga,

eins og hans hefur verið vani. Það verk sem við nú

68  Hér segir Don. okkur (við Ad. 1) að átt sé við Luscius frá Lanuvium, sem var annað rómverskt 
gamanleikjaskáld sem Ter. átti í útistöðum við. Öll leikrit Ter. hafa inngang eins og þennan, þar sem 
ráðist er á gagnrýnendur höfundarins (Barsby (1999), bls. 15-16).

69  Hér gefur að skilja að honum er legið á hálsi fyrir að þýða of nákvæmlega, svo latínan verði stirð og 
daufleg. Í formálanum að Konunni frá Andros (Andria), l. 21, ásakar hann Luscius um obscura 
diligentia - „þokukennda nákvæmni“, fyrir sömu sakir.

70  Réttarhefðin er að hafa röðina einmitt hinsegin (Barsby (1999), bls. 84).
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munum setja á svið, Geldingur Menanders,

heimtaði hann að sjá upp sett, er edílarnir

höfðu keypt það. Er hátt settur maður var mættur,

hófst sýningin. Hann hrópar að leiknum stjórni

þjófur frekar en skáld, en leiki þó á engan.

Skjallarinn kallist verk eftir Naevius,

og eldra stykki einnig eftir Plautus;

þaðan sé hnuplað persónum afætunnar

og hermannsins. Ef þetta er synd,

þá er skáldsins yfirsjón að verki,

en enginn brotavilji. Hvort svo sé eður ei

munuð þið brátt geta um dæmt.

Skjallarinn er einnig til eftir Menander;

þar má finna afætu, sleikju og hermann með uppsteyt.

Skáldið neitar því ekki að þessar persónur

hafa verið færðar yfir í þess eigin Gelding,

þýddan úr grísku. En að það hafi vitað að verk þessi

hafi áður verið sett upp á latínu, alfarið neitar því skáldið.

En ef því leyfist ekki að nota sömu persónur og aðrir

hafa notað áður, hví þá leyfist það þá yfirleitt að nota á ný

þræl á hlaupum, góðar húsmæður, illgjarnar gleðikonur,

afætur málglaðar, þegar barn reynist annað en talið var,

eða öldungur er blekktur af þræl - jafnvel ást, hatur og öfund?71

Í stuttu máli er ekkert sagt í dag

sem ekki hefur verið sagt áður af öðrum.

Því er rétt að þið rannsakið og afsakið það

ef nýliðar gera það sem öldungar jafnan áður gerðu.

Takið eftir, beinið huganum hingað í hljóði,

svo þið megið að því komast hvað Geldingurinn hefur að segja.

 

I. ÞÁTTUR

 

71 Athugið að hér eru margar af helstu klisjum grískra Nýrra gamanleikja taldar upp. Ter. snýr á nokkrar 
þeirra í verkinu en nýtir sér aðrar.
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I. i: PHAEDRIA. PARMENO.

(Ungi maðurinn Phaedria kemur út úr húsi sínu með þræl sínum Parmeno.)

 

PHAEDRIA: Hvað á ég þá að gera?72 Neita að fara til  hennar? Jafnvel  núna 

þegar ég er kallaður til að hennar frumkvæði? Eða á ég frekar að manna mig upp 

í að ég þurfi ekki að líða móðganir frá gleðikonum?73 Hún lokaði mig úti, nú 

kallar hún mig til baka. Á ég að fara? Nei! Ekki ef hún grátbæði mig.74 (við sig 

sjálfan)75 Guð  minn  góður,  ef  þú  gætir,  þá  væri  ekkert  fremra  eða 

karlmannlegra. En ef þú byrjar á því en heldur því ekki til streitu – og þegar þú 

getur ekki þraukað lengur, þegar enginn vill  þig og enginn friður hefur verið 

saminn, og þú ferð til  hennar af  sjálfsdáðum með ástarjátningar á vörum og 

segist ekki þola lengur við, þá er það búið og gert: þú ert eyðilagður maður! Hún 

mun leika sér að þér þegar hún sér þig veikan fyrir. Svo að: þú skalt, á meðan 

það er enn tími til, hugsa þetta yfir, aftur og aftur.

 

PARMENO: Meistari, þetta mál býr hvorki yfir skyni né hófi; með skynseminni 

getur  þú  því  ekki  náð  neinum  tökum  á  því.  Ástin  á  sér  alla  þessa  lesti:  

ósanngirni,  grunsemdir,  rifrildi,  stundarfrið,  opið  stríð  og  frið  á  ný.  Ef  þú 

hyggðist gera þennan óvissa hlut vissan með rökhugsun, þá væri ekkert meira að 

gert en ef þú legðir þig allan fram um að ganga skynsamlega af göflunum.76 Og 

hvað það varðar sem þú ert að hugsa núna með sjálfum þér í reiði þinni:  „til 

hennar...!? en hún og hann...! hún sem...! og hún sem ekki einu sinni...! bíddu 

bara - ég vildi frekar deyja - hún mun fá að sjá hvers konar karlmenni ég er!“ Ég 

sver það,  með einu krókódílatári,  sem hún mun vart  fá kreist  fram þótt hún 

nuddi augun eins og enginn sé morgundagurinn, mun hún slökkva orð þín og 

hella sér yfir þig í ofanlág, og þú munt svo svara í sömu mynt!

72 Don. varðveitir hér (við l. 1) upprunalegu línuna úr Geldingnum eftir Menander: ἀλλὰ τί ποήσω? 
Ter. snýr þessu nokkuð beint yfir á latínu: quid igitur faciam?

73 meretrix, eða upp á gr. ἑταῖρα. Mikilvægt er að átta sig á að þetta er ekki vændiskona í 
nútímaskilningi (scortum á lat. eða πόρνη á gr.), heldur ákveðin stétt kvenna sem ekki naut 
borgararéttinda og gat því ekki gifst, en lifði, sökum fegurðar sinnar og félagsskapar, á gjöfum 
elskhuga og aðdáenda úr stétt frjálsborinna (Barsby (1999), bls. 100). Sjá nánar inngang, kafla iii. 3.

74 Cicero vitnar í þessa ræðu Phaedria í De natura deorum 3.72 sem dæmi um lélega rökleiðslu.
75 Það kynni að hljóma eins og augljós villa að skipta ekki hér um ræðumann, en hafa verður í huga að í 

rómverskri leikritun var alls ekki óvenjulegt að leikari ávarpaði sig sjálfan i einræðu, og að til eru 
handritarök fyrir þessu (sjá Barsby (1999), bls. 90).

76 Cicero vitnar í þessar línur í Tusc. disp. 4.76 til að leggja áherslu á brjálæði og illsku ástarinnar.
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PHAEDRIA: Ó, skammarleg hneisa er þetta! Nú sé ég að bæði er hún syndug og 

ég  aumingi;  ég  þoli  hana  ekki  og  jafnframt  brenn  ég  af  ást;  vitandi  vits, 

ljóslifandi og skýr, þá eyðilegg ég líf mitt, og veit ekki hvað ég á að gera.

 

PARMENO:  Hvað  skal  gera?  Nema  þá  að  kaupa  þig  lausan  fyrir  minnsta 

mögulega verð. Ef það er ekki hægt fyrir smáræði, þá skaltu blæða svo miklu 

sem þú veldur. Ekki hafa áhyggjur!

 

PHAEDRIA: Eru þetta í alvöru þín ráð?

 

PARMENO: Ef þú ert skynsamur. Ekki bæta neinu ofan á þær raunir sem ástin 

sjálf ber með sér, og þær sömu skaltu bera með dugnaði.77 En sjáðu, hér kemur 

hún  út  í  eigin  persónu;  uppskerubrestur  fyrir  búið,  því  hún  grípur  inn  í 

uppgripin!

 

I. ii: THAIS. PHAEDRIA. PARMENO.

 

THAIS:  (við  sig  sjálfa)  Æ,  nei  –  ég  er  hrædd  um  að  Phaedria  hafi  verið 

fullsærður vegna þessa  og tekið  því  öðruvísi  en ég  vildi,  að  honum var  ekki 

hleypt inn í gær.

 

PHAEDRIA: Ég skelf allur og svitna, Parmeno, eftir að hafa séð hana.

 

PARMENO: Vertu hugrakkur, farðu nær eldinum, nú hitnarðu meira en nóg.

 

THAIS: Hver talar þar? Ó, ert það þú, elsku Phaedria? Hví stóðst þú þarna? Af 

hverju fórstu ekki beint inn?

 

PARMENO: (í hálfum hljóðum við Phaedria) En ekki eitt orð um að hafa lokað 

77  Stobaeus (Ecl. 4.44.38) vitnar í línur sem koma úr Geldingi Menanders og virðast eiga heima hér: 
 μὴ θεομάχει μηδὲ προσάγου τῷ πράγματι / χειμῶνας ἑτέρους, τοὺς δ' ἀναγκαίους φέρε. 
(Ekki berjast gegn guðunum eða taka þyngri vind í fangið en málið krefst: berðu aðeins það sem bera 
verður.) Hér er hægt að sjá hvernig Ter. nálgast þýðingar: sögninni θεομαχεῖν „að berjast gegn 
guðunum“er skipt út og merkingunni í staðinn beint inn á við með neque molestias addas: „ekki bæta 
raunum á“ (Konstan (1986), bls. 373).
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þig úti!

 

THAIS: Hví segirðu ekkert?

 

PHAEDRIA: Augljóslega því þessar dyr standa mér nú ævinlega opnar, eða því 

ég er sá sem þig mestu skiptir!

 

THAIS: Ó, gleymdu þessu öllusaman!

 

PHAEDRIA: Hvað meinarðu, gleyma þessu? Ó Thais,  Thais!  Ég vildi að mín 

hlutdeild  í  ástinni  væri  þinni  jöfn,  að  við  yrðum samstíga,  svo  þetta  myndi 

annaðhvort særa þig líkt og það særir mig, eða þá að mér stæði á sama að þú 

hefðir gert eitthvað þessu líkt.

 

THAIS: Ekki pynta þig svona, ég bið þig, ástin mín, elsku Phaedria! Ég sver að 

ég gerði það ekki því ég elska einhvern meira eða þykir vænna um einhvern, 

heldur standa málin þannig að ég neyddist til.

 

PARMENO: Ég býst við því að eins og gengur og gerist hafi veslings konan lokað 

þig úti ástarinnar vegna.

 

THAIS: Þarftu að láta svona, Parmeno? Gott og vel, en hlustaðu á af hverju ég 

lét kalla eftir þér hingað.

 

PHAEDRIA: Jæja þá.

 

THAIS: Segðu mér fyrst: er einhver leið fyrir þennan þarna að halda sér saman?

 

PARMENO: Mig? Að sjálfsögðu. En taktu nú vel eftir: ég bind tryggð mína við 

ákveðið skilyrði. Það sem ég heyri og er satt, því skal ég halda leyndu og fyrir 

mig sjálfan. En ef það er rangt með farið eða innantómt eða uppdiktað, þá er allt 

opið undir eins: ég er fullur af sprungum, ég mun flæða út um öll gólf. Svo ef þú 

vilt að einhverju sé haldið leyndu, segðu satt!
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THAIS: Móðir mín var frá Samos. Hún bjó á Rhodos.

 

PARMENO: Þessu má leyna.

 

THAIS: Svo færði kaupmaður nokkur henni litla stúlku að gjöf, sem hafði verið 

rænt frá Attíku og færð þangað.

 

PHAEDRIA: Með borgararéttindi?78

 

THAIS: Ég held það. Við vitum það ekki fyrir víst. Hún gat sjálf sagt nöfn móður 

sinnar og föður. Hún þekkti hinsvegar ekki föðurland sitt eða vissi neitt sem gaf 

það  til  kynna,  né  voru  nokkrar  líkur  á  því,  vegna  þess  hvað  hún  var  ung. 

Kaupmaðurinn bætti þessu við: hann hafði heyrt frá sjóræningjunum sem hann 

keypti  hana frá að hún hefði verið gripin á Súníon-höfða.79 Þegar móðir mín 

hafði tekið við henni byrjaði hún að kenna henni allt sem hún kunni og ól hana 

upp með glöðu geði, rétt eins og hún væri hennar eigin dóttir. Margir héldu að 

hún væri systir mín. Ég fór svo hingað með ákveðnum útlendingi sem ég var þá 

með; hann lét mér svo eftir allt sem ég á.

 

PARMENO: Hvort tveggja lygi; það flæðir út!

 

THAIS: Af hverju það?

 

PARMENO: Því hvorki varstu fullsödd af þessum eina manni né var hann sá eini 

sem gaf. Því þessi hérna (bendir á Phaedria) færði þér einnig dágóðan hluta.

 

THAIS: Mikið rétt. En leyfðu mér að klára. Um þetta leyti fór hermaðurinn, sem 

var farinn að vera ástfanginn af mér, til Karíu.80 Og þá kynntist ég þér. Og þú 

veist hversu náinn þú hefur verið mér síðan og hvernig ég treysti þér fyrir öllum 

mínum fyrirætlunum.

78  Þemað borgararéttindi eru afar mikilvæg fyrir söguþráð leikritsins. Gott er að hafa í huga að borgarar 
hafa réttindi í Aþenu langt umfram þræla (svo sem stúlkuna Pamphilu, sem stendur) og útlendinga 
(svo sem Thais), og það er allt annar hlutur að brjóta á borgara en fyrrnefndum stéttum. Einnig getur 
borgari aðeins gifst innan sinnar stéttar og aðeins barn löggiltra borgara gat orðið borgari sjálfur 
(Murray (2001), bls. 249).

79  Höfði á suðurodda Attíku, stutt frá Aþenu. Íbúar þar höfðu aþensk borgararéttindi.
80  Svæði í Vestur-Tyrklandi dagsins í dag.
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PARMENO: Ekki mun Parmeno heldur þegja yfir þessu.

 

PHAEDRIA: (kaldhæðinn) Virkilega? Varla er nokkuð til að efast um hér?

 

THAIS: Hlustið nú á mig, ég bið ykkur. Móðir mín dó nýlega á Rhodos. Bróðir 

hennar er nokkuð of áfjáður í fé, og þegar hann hafði séð hve falleg stúlkan var 

og komist að því að hún kunni á hörpu, þá falbauð hann hana, í von um gróða, 

og seldi. En af einskærri heppni var þessi vinur minn sem ég minntist á þar,  og  

hann keypti hana sem gjöf handa mér, án þess að vita nokkuð um hvernig málin 

standa. Svo kom hann til baka. En þegar hann komst að því að ég hafði einnig 

tekið saman við þig, þá fór hann að búa til  endalausar afsakanir fyrir því að 

halda stúlkunni frá mér. Hann segir, að ef hann geti treyst á það að vera tekinn 

framyfir þig í mínum bókum og þurfi ekki að óttast að ég fari frá honum þegar 

ég hef fengið stúlkuna í mínar hendur, þá muni hann gefa hana; og hann hefur 

rétt fyrir sér að óttast. En ef grunur minn reynist réttur, þá er hann hrifinn af 

stúlkunni.

 

PHAEDRIA: En ekkert meira en það?

 

THAIS: Nei, ég hef spurt eftir því. Nú eru margar ástæður, elsku Phaedria, fyrir 

því að ég vil svo gjarnan fá hana aftur; í fyrsta lagi því hún er svo að segja systir 

mín, og þar fyrir utan til að skila henni aftur til fjölskyldu sinnar. Ég á engan að - 

engan ættingja eða félaga – og þess vegna, Phaedria, vil ég eignast einhverja 

hollvini  sem gætu  gert  mér greiða.  Gerðu það,  hjálpaðu mér í  þessu:  leyfðu 

honum að vera í aðalhlutverki hjá mér bara í nokkra daga, svo þetta geti allt 

farið fram án vandræða. Þú svarar engu?

 

PHAEDRIA: Tíkin þín, hvernig ætti ég að svara þér nokkru eftir þetta?

 

PARMENO: Já! Minn maður, svona gerir maður þetta. Samt var þetta sárt. En 

þú ert karlmenni!

 

PHAEDRIA: Eða átti ég ekki að vita hvert þú værir að fara með þetta?  „Þeirri 
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litlu var rænt héðan - móðir mín ól hana upp sem sína eigin - eins og systir mín -  

ég vil fá hana aftur, til að skila til sinna...“ Og svo enda öll þín orð á einum stað, 

það er að segja: Ég er lokaður úti, honum er hleypt inn. Af hverju? Nema þá að 

þú elskir hann meir en mig, og óttist að þessi stúlka sem var rænt muni stela 

þessu frábæra karlmenni þarna frá þér?

 

THAIS: Ég, að óttast um það?

 

PHAEDRIA: Nú, er það eitthvað annað sem kemur þér í uppnám? Segðu frá. Er 

hann nokkuð  einn  um að  gefa  þér  gjafir?  Hefur  þú  nokkurn  tímann fundið 

þrengt að minni greiðasemi? Var það ekki svo að þegar þig langaði í nýtísku 

eþíópíska ambátt, þá leitaði ég eina uppi og lét allt annað vera? Og ennfremur 

þegar þú sagðist vilja fá þér gelding - því þannig nota forríkar konur einar – þá 

fann ég eitt stykki! Ég borgaði 20 mínur fyrir þau bæði.81 Og samt, þótt þú sýndir 

mér  þessa  fyrirlitningu,  þá  mundi  ég  eftir  þessu.  Og  þrátt  fyrir  það  er  mér 

hafnað.

THAIS: Hvað get ég sagt, Phaedria minn? Þótt ég vilji fá stúlkuna aftur og haldi 

að svona gæti það best orðið, þá vil ég samt frekar gera það sem þú skipar fyrir 

um en að hafa þig að óvini.

 

PHAEDRIA: Ég vildi að þetta kæmi úr hjartastað og þú meintir þetta: „frekar en 

að hafa þig að óvini!“ Ef ég gæti trúað því að þetta væri sagt í fullri alvöru, þá 

gæti ég afborið hvað sem er.82

 

PARMENO: (til hliðar) Hann riðar til falls! Hve skjótt hann var sigraður, með 

einu orði!

 

THAIS: Er ég ekki að tala hér af alvöruþrunga og í stakri neyð? Ég spyr, hvenær 

hefur þú nokkru sinni beðið um meira að segja léttvæga hluti, og ekki fengið þá 

frá mér? En ég fæ þessu ekki framgengt frá þér – að þú gefir eftir bara tvo daga.

 
81  Ein mína eru 100 drökmur, en ein drakma var daglaun verkamanns í Aþenu til forna. Þetta eru því 

2000 daglaun; gríðarlega há upphæð. Venjulegur þræll virðist hafa kostað þrjá til fimm mína (Barsby 
(1999), bls. 115).

82 Catullus gæti verið að vitna í þessa línu í kvæði 109.
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PHAEDRIA: Ef það eru í alvöru tveir dagar. En það er eins gott að þeir verði 

ekki tuttugu.

 

THAIS: Alls ekki meira en tveir dagar, en...

 

PHAEDRIA: Ég bíð ekki eftir neinu „en“.

 

THAIS: Það verður ekkert þannig. Leyfðu mér bara að fá þetta eitt frá þér.

 

PHAEDRIA: Að sjálfsögðu verður að gera það sem þú vilt.

 

THAIS. Það er ekki að ástæðulausu sem ég elska þig! Takk fyrir þetta.

 

PHAEDRIA: Ég fer í sveitina.83 Þar mun ég pynta mig í tvo daga. Ég hef ákveðið 

þetta, það verður að þóknast Thais. Parmeno, láttu færa þrælana hingað.

 

PARMENO: Skal gert. (Parmeno fer inn)

PHAEDRIA: Í þessa tvo daga þá, Thais, vertu sæl.

 

THAIS: Sömuleiðis, elsku Phaedria. Get ég eitthvað gert fyrir þig?

 

PHAEDRIA: Hvað gæti ég svosem beðið um? Að þú verðir víðs fjarri frá þessum 

hermanni jafnvel þegar þú ert við hans hlið; að þú elskir mig dag og nótt, þráir 

mig,  dreymir  mig,  bíðir  mín,  hugsir  til  mín,  vonist  eftir  mér,  brosir  við 

tilhugsunina um mig, verðir öll mín: loks að þú verðir ein og sama sál og ég, eins  

og ég er orðinn fyrir þig. (Phaedria fer inn)

 

THAIS: Ó, kannski hefur hann litla trú á mér og dæmir mig nú út frá atferli 

annarra minna líka. En ég veit fullvel hvað ég er að gera og veit þetta fyrir víst,  

að ég er hvorki að spinna neitt upp né er nokkur mér kærari í hjarta en hann 

Phaedria. Og hvað sem ég hef gert í þessu máli, þá var það fyrir stúlkuna.84 Því 

83 Ferð unga mannsins út í búgarð fjölskyldunnar er gamanleikjaklisja (Barsby (1999), bls. 116).
84 Ter. er hér að segja áhorfendum að Thais uppfylli ekki stereótýpu gleðikonunnar í rómverskum 

gamanleikjum, sem væri einungis að spila á Phaedria til að hafa úr honum fé.
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ég vona að ég hafi svo gott sem fundið bróður hennar, ungan mann af nokkuð 

góðri fjölskyldu, og hann hefur ákveðið að koma í dag í heimsókn til mín. Ég 

mun þá draga mig í hlé og bíða þar til hann kemur.

 

II. ÞÁTTUR

 

II. i: PHAEDRIA. PARMENO.

(Phaedria og Parmeno koma út úr húsi sínu.)

 

PHAEDRIA: Vertu viss um að þrælarnir fari á sinn stað eins og ég skipaði.

 

PARMENO. Sjálfsagt.

 

PHAEDRIA: En fylgdu því vel eftir.

 

PARMENO. Ég geri það.

 

PHAEDRIA: Og fljótt.

 

PARMENO: Geri það.

 

PHAEDRIA: Er þetta þá allt nægilega skýrt?

 

PARMENO: Að þú skulir spyrja! Þetta er ekki flókið. En það væri óskandi að þú 

gætir fundið jafn auðfengið fé, Phaedria, og þetta hér er hverfult.

 

PHAEDRIA: Ég hverf með því, sem skiptir mig öllu meira máli. Svo þú skalt 

ekki taka þessu svona illa.

 

PARMENO: Ég? Ég verð nú bara með milligönguna. Skiparðu eitthvað fleira?

 

PHAEDRIA: Talaðu gjöfina mína upp eftir því sem þú getur, og haltu þessum 

keppinaut mínum fjarri, eftir því sem hægt er.
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PARMENO: Það þarf ekki einu sinni að minna mig á það.

 

PHAEDRIA: Ég fer þá í sveitina og verð þar.

 

PARMENO: Já, því er ég sammála.

 

PHAEDRIA: En heyrðu.

 

PARMENO: Já?

 

PHAEDRIA: Heldur þú að ég geti styrkst í þessu og haldið það út að koma ekki  

heim fyrir tímann?

 

PARMENO:  Þú?  Nei,  guð  minn  góður,  enginn  möguleiki  á  því.  Þú  munt 

annaðhvort snúa strax heim eða þá síðar, þegar svefnleysið rekur þig til baka um 

miðja nótt.

 

PHAEDRIA: Ég mun vinna með höndunum, svo ég verði úrvinda og sofni hvort 

sem ég vil það eða ekki.

 

PARMENO: Þú munt sitja uppi glaðvakandi með verki í öllum kroppinum og 

snúa þeim mun frekar aftur.

 

PHAEDRIA: Hættu nú alveg, Parmeno, þetta er bara vitleysa. Ég þarf að losna 

við þennan aumingjaskap, í guðs bænum. Ég hygli sjálfum mér allt um of. Ætti 

ég virkilega ekki að geta verið án hennar, ef þörf kræfi, í  meira að segja þrjá 

daga?

 

PARMENO:  (kaldhæðinn)  Nei  hættu  nú  alveg!  Heila  þrjá?  (alvörugefinn) 

Gættu að þér.

 

PHAEDRIA: Ég hef gert upp hug minn. (Phaedria fer af sviðinu)
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PARMENO: Góðu guðir,  hvaða  sjúkleiki  er  þetta?  Svo  er  mönnum breytt  af 

ástarinnar sökum að þeir þekkjast vart fyrir þá sömu! Áður var enginn honum 

skarpari, alvarlegri eða rólyndari. En hver er þetta sem þar gengur? Æ – það er 

þessi afæta á hermanninum, hann Gnatho. Hann leiðir með sér stúlkuna sem 

gjöf til Thais. Ah, hvað hún er falleg! Það mun ekki koma á óvart ef ég kem ansi 

illa fyrir í dag með þennan gamla gelding - þessi stúlka er fegurri en sjálf Thais!

II.ii: GNATHO. PARMENO.

 

(Gnatho  og  ambátt  ganga  inn  á  sviðið  með  Pamphilu,  unga  stúlku,  í  

eftirdragi.)

GNATHO: Góðu guðir! Hvernig er einn maður öðrum fremri? Hverju munar á 

milli er vitur maður heimskan hittir? Þetta kemur, skal ég segja ykkur, upp í 

huga mér af þessum ástæðum. Ég hitti í dag á leið minni úr borginni ákveðinn 

mann sem deilir með mér stétt  og stöðu. Ekkert slæman náunga, svosem, en 

hann hafði  á  líkan  hátt  og  ég  sjálfur  étið  upp  föðurarfinn.  Ég  stari  á  hann, 

veiklulegan, sóðalegan og skítugan, að kafna undan lörfum og elli eins og garður 

undan arfa. „Úff!“ segi ég, „hvað á þetta dress að fyrirstilla?“ „Æ, sjáðu hve djúpt 

ég er sokkinn“, svaraði hann, „því ég tapaði öllu sem ég átti. Ó mig auman! Allir  

kunningjar  mínir  og  vinir  hafa  yfirgefið  mig.“  Hérmeð  fór  ég  að  skamma 

manninn  og  beitti  samanburði  við  mína  eigin  persónu.  „Hvað  þá,  þú  armi 

aumingi!“ sagði ég. „Þú hefur svo um líf þitt búið að þú átt enga von eftir til 

neins  betra.  En glutraðir  þú  niður  skynseminni  meðfram eigunum? Sérð  þú 

ekki, að ég hef risið upp frá sama stað og þú ert á? Og hvílík glansandi litklæði  

ber ég um! Hvílíkt velsældar holdafar sem þar undir liggur! Ég á allt til alls og þó 

ekkert;  þótt  ekkert  sé  til  þá  ei  skortir  mig  neitt.“  „En  ég  get  hvorki  verið 

skotspónn fyrir háð né tekið við höggum,“ svarar hann, daufur í bragði.85 „Hvað 

þá? Heldur þú að þetta sé þannig gert? Þú hefur algjörlega rangt fyrir þér. Eitt 

sinn var hægt að lifa vel á þann máta, hjá fyrri kynslóðum okkar líka. En nú er 

upp runnið nýtt veiðitímabil – og ég var sá sem fann hina nýju aðferð upp. Til er 

manngerð sem þráir að vera heimsins hin fremsta, en er ekki. Ég elti þá menn 

85  Hér er leikið á stereótýpu afætunnar (parasitus) í Nýjum gamanleikjum; venjulega væri hún 
skotspónn fyrir manninn sem hún étur af, en í Geldingnum er það ríki hermaðurinn Thraso sem er í 
raun skotspónn Gnatho.
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uppi. Ég býð mig ekki fram sem skotspón, heldur hlæ ég þess í stað með þeim, 

og dáist að gáfum þeirra um leið. Hvað svo sem þeir segja, því hrósa ég. Ef þeir  

síðan neita að hafa sagt það, þá hrósa ég því líka. Ég neita því sem þeir neita, 

jánka því sem þeir jánka. Í stuttu máli sagt þá hef ég agað sjálfan mig í því að 

vera alltaf sammála í öllu. Þessi lífsmáti er afar gjöfull nú til dags!“

 

PARMENO: (í  hálfum hljóðum)  Guð minn góður,  hvílíkur  refur!  Heimskum 

mönnum umturnar hann í vitskerta.

 

GNATHO:  Á  meðan  við  ræddum  þetta  höfðum  við  gengið   fram  á 

markaðstorgið, og er við röltum þar inn stukku á mig snakksalarnir allir glaðir í 

bragði, og þar á eftir stórfiskakaupmenn, slátrarar, farandkokkar, pylsusalar og 

dorgveiðarar, sem hafa grætt á mér bæði er vel hefur árað og illa – og græða 

mikið þessa dagana.  Þeir  heilsuðu,  buðu mér til  kvöldverðar,  óskuðu mér til  

hamingju með komuna - þegar þessi aumingja soltni maður sá hve mikilsverður 

ég er orðinn og hve auðveldlega ég öðlast mitt lifibrauð, þá fór hann að biðja mig 

um leyfi til að fá að læra þessa list af mér. Ég skipaði honum að gerast nemandi  

minn og lærisveinn, svo að afætur gætu einn daginn – líkt og heimspekingar 

sem nefna sig eftir læriföður sínum – farið að kalla sig Gnathonista.86

 

PARMENO: (í  hálfum hljóðum)  Og sjá,  hvað leti  og  annarra matur  gerir  úr 

mönnum!

 

GNATHO: En hvað er ég að tefja það að leiða þessa stúlkukind til Thais og bjóða 

henni  til  kvöldverðar? Hinsvegar  sé  ég  þræl  keppinautsins,  Parmeno,  standa 

þarna við hliðið, leiðan á svip. Frábært! Þeim hefur greinilega verið úthýst. Nú 

verð ég að leika mér smá að þessari mannfýlu.

 

PARMENO:  (við  sig  sjálfan)  Þeir  halda  að  með  þessari  gjöf  verði  Thais 

algjörlega þeirra.

 

GNATHO:  Kveðjum kastar Gnatho hinum hæstu á Parmeno, sinn ágætasta vin! 

Hvað gjörir þú hér?

86 Gnathonici. Líkingin er líklega við platónista, platonici á lat.
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PARMENO: Stend.

 

GNATHO: Svo sést. (lítur á Pamphilu) Ekki má svo vera að hér finnist nokkuð 

þér ei alfarið að skapi?

 

PARMENO: Þú?

 

GNATHO: Svo er víst! En ekkert annað en það?

 

PARMENO: Hvernig þá?

 

GNATHO: Því þú ert dapur á svip.

 

PARMENO: Vitleysa.

 

GNATHO: Ekki vera dapur! Á öðrum nótum, hvað finnst þér um þessi kaup hér? 

(vísar á Pamphilu)

 

PARMENO: Ekki alslæmt, svosem.

 

GNATHO: (til hliðar) Nú er ég að grilla manninn!

 

PARMENO: (til hliðar) Hve rangt hann hefur fyrir sér!

 

GNATHO: Hve kær heldur þú að þessi gjöf verði henni Thais?

 

PARMENO: Þú vilt meina að okkur verði úthýst um stund út af þessari gjöf. En 

vittu til, allir hlutir eru hverfulir.

 

GNATHO: Ég mun, Parmeno minn, redda þér  heilu  sex mánaða fríi,  svo þú 

munir ekki þurfa að hlaupa lengur fram og til baka eða vaka fram til morguns. 

Ertu ekki glaður?
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PARMENO: Ég? Húrra segi ég!

 

GNATHO: Svona er ég alltaf þegar að vinum mínum kemur.

 

PARMENO: Fallegt af þér.

 

GNATHO: En ég er að halda aftur af þér. Kannski ert þú á leiðinni eitthvert 

annað?

 

PARMENO: Ég er á leið hvergi.

 

GNATHO: Þá skaltu veita mér örlitla aðstoð: náðu í einhvern til að hleypa mér 

inn.

 

PARMENO: Láttu ekki svona, farðu inn. Nú standa þér þessar hurðir opnar - því 

þú kemur með þessa stúlku þarna.

 

GNATHO: Ojæja. Viltu að ég kalli einhvern út fyrir þig, þá?  (Gnatho fer inn í  

húsið með Pamphilu)

 

PARMENO:  Ó,  gefðu  að  þessir  tveir  dagar  líði!  Þú  sem  nú  opnar  hliðið 

gleiðbrosandi upp í opið geðið á mér eins og ekkert sé auðveldara – bíddu bara, 

þú munt fá að henda þér á dyrnar með hælana á undan án árangurs áður en 

langt um líður! (Gnatho kemur út, án Pamphilu)

 

GNATHO: Stendur þú þarna enn, Parmeno? Nújæja!  Ekki  hefur þú þó verið 

skilinn eftir sem vörður, til að engin boð geti komist á milli vors herra og hennar 

Thais? (Gnatho fer af sviðinu)

 

PARMENO: Haglega orðað. Magnað að slíkt komi frá einhverjum sem hermanni 

þóknast. En ég sé yngri son húsbóndans koma. Undarlegt að hann skuli vera 

kominn aftur frá Píreusi, því hann er í herþjónustu sem varðmaður þar þessa 

dagana.87 Þetta getur ekki verið af ástæðulausu - og hann kemur í flýti og horfir  

87  Píreus var og er hafnarborg Aþenu.
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eftir einhverju.

 

II.iii: CHAEREA. PARMENO.

 

CHAEREA: Andskotinn! Ég hef glatað stúlkunni og er glataður sjálfur – sá sem 

missti hana úr augsýn! Hvar á ég að leita? Hvar get ég elt hana uppi? Hvern spyr 

ég vegar? Hvaða leið ætti ég að taka? Ég veit ekki neitt af þessu. Ég á mér bara 

eina von: hvar svo sem hún heldur sig, þá getur hún ekki falist lengi. Ó, hvað 

hún var fögur að sjá! Ég eyði úr minni öllum konum sem hafa verið mér hingað 

til hugleiknar: mér leiðist þeirra hversdagslega sköpulag!

 

PARMENO: Sjá þar, hinn bróðirinn! Hann er að babla eitthvað um ástina. Ó, 

veslings  húsbóndinn!  Þegar  þessi  bróðir  fer  í  ham,  þá  myndir  þú  segja  að 

hegðun hins sé dans á rósum, miðað við æðið sem rennur á þennan.

 

CHAEREA: Megi guðir og gyðjur allar steypa þessum gamla karlpungi í glötun 

sem tafði mig í dag – og mér líka, fyrir að stöðva fyrir honum, og virða hann 

viðlits að auki! En þarna er Parmeno. Sæll.

 

PARMENO:  Af  hverju  ert  þú  svona  leiður  á  svip?  Og  hví  ertu  í  uppnámi? 

Hvaðan ertu að koma?

 

CHAEREA: Ég? Ég veit ekki,  andskotinn hafi  það. Hvorki hvaðan ég kem né 

hvert ég er að fara. Svo algjörlega hef ég gleymt stað og stund.

 

PARMENO: Nú? Hvernig þá?

 

CHARERA: Ég er ástfanginn!

 

PARMENO: Jæja góði.

 

CHAEREA: Núna, Parmeno, skaltu sanna að þú sért maður með mönnum. Þú 

veist að þú hefur oft lofað mér þessu þegar ég hef laumað matarbúri föður míns í 

heild sinni inn til þín: „Chaerea, finndu bara eitthvað til að elska; þú munt fá að 
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sjá hversu gagnlegur ég er í þannig málum!“

 

PARMENO: Út með það, þú þarna.

 

CHAREA: Tja, þetta er satt sem ég sagði. Nú skaltu standa við stóru orðin, ef 

málið  er  þess  vert  að  þú  leggir  þig  allan  fram.  Þessi  stúlka  líkist  ekkert 

stúlkunum héðan, sem mæður vilja hafa með niðurlútar axlir og belti um þær 

miðjar, svo þær virðast mjórri. Ef stúlka er svo einhversstaðar aðeins betur á sig 

komin, þá segja þær að hún sé hnefaleikaskessa og taka af henni matinn. Þær 

gera hinar lögulegustu ungmeyjar að fuglahræðum með þessari aðferð.  Og svo 

eru þær elskaðar fyrir vikið!

PARMENO: Nú, hvað er þá svona sérstakt við þessa stúlku?

CHAEREA: Allt öðruvísi andlitsfall.

PARMENO: Svei mér þá!

CHAEREA. Náttúrulegt yfirbragð, og þrýstinn líkami, fullur af lífsvökva.

PARMENO: Og hve gömul?

CHAEREA: Gömul? Sextán.

PARMENO: Sjálfur blómi æskunnar!

CHAEREA: Og nú skalt þú útvega mér hana, með góðu eða illu. Það skiptir mig 

engu svo lengi sem ég fæ hana.

PARMENO: Það er nú meira. Hverra manna er hún?

CHAEREA: Ég veit ekki, fjandinn hafi það.

PARMENO: Og hvaðan er hún?
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CHAEREA: Það veit ég ekkert frekar um.

PARMENO: Og hvar býr hún?

CHAEREA: Ekki það heldur.

PARMENO: Hvar sástu hana þá?

CHAEREA: Úti á götu.

PARMENO: Og hvernig tókst þér að missa sjónar á henni?

CHAEREA: Það var þess vegna sem ég var svona brjálaður út í sjálfan mig  á 

leiðinni hingað rétt áðan. Ég held að enginn maður sé til sem gæfan hefur snúið 

sér harkalegar gegn en mér.

PARMENO: Hvaða ósköp voru þetta sem dundu á þér?

CHAEREA: Æ, ég er búinn að vera!

PARMENO: Hvað gerðist?

CHAEREA: Það þarf varla að spyrja. Þú kannast við ættingja og jafnaldra föður 

míns, hann Archidemides?

PARMENO: Að sjálfsögðu.

CHAEREA: Hann varð á vegi mínum þegar ég var að elta stúlkuna.

PARMENO: Það er nú leitt.

CHAEREA: Frekar hræðilegt stórslys! Margt annað má kalla  „leitt“, Parmeno. 

Ég get sko svarið það, ég hef ekki séð hann í sex eða sjö mánuði, en núna þegar  
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ég má síst við því þá birtist hann. Er þetta ekki eins og martröð? Ha?

PARMENO: Algjörlega.

CHAEREA: Hann þýtur strax til mín - úr langri fjarlægð, boginn og tinandi og 

slefandi og kveinandi. „Halló! Halló! Ég er að tala við þig, Chaerea!“, segir hann. 

Ég stöðva. „Getur þú giskað á erindið?“ „Hvað!?“ spyr ég. „Ég mæti fyrir dóm á 

morgun,“ segir hann. „Og hvað með það?“ „Þú munt gera það fyrir mig að minna 

hann  föður  þinn  á  að  mæta  eldsnemma,  til  að  hann  geti  verið  mér  innan 

handar.“ Það líða ár og dagur á meðan hann kemur þessu út úr sér. Ég spyr 

hvort hann vilji eitthvað fleira. Nei, segir hann. Ég þeytist af stað. Þegar ég horfi  

eftir stúlkunni, þá hefur hún einmitt beygt inn í götuna okkar.

PARMENO: (til hliðar) Ég get svo svarið að hann er að tala um þessa sem var 

verið að gefa!

CHAEREA: Þegar ég svo komst hingað sá ég hana hvergi.

PARMENO: Líklega voru einhverjir fylgdarmenn með stúlkunni?

CHAEREA: Já, ein afæta og ein ambátt.

PARMENO: Það er sú sama. Jæja, hættu nú, nóg hefur verið grátið.

CHAEREA: Hvað ertu að tala um?

PARMENO: Það sem þú ert að tala um. 

CHAEREA: Veistu hver hún er? Segðu mér, sástu hana?

PARMENO: Ég sá, þekkti og veit hvert hún var leidd.

CHAEREA: Ó, elsku Parmeno, þú þekkir hana! Og veistu hvar hún er?
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PARMENO: Hún var teymd hingað til gleðikonunnar Thais, og gefin henni að 

gjöf.

CHAEREA: Hver er svo ríkur að hann gefur eitthvað slíkt?

PARMENO: Hermaðurinn Thraso, keppinautur hans Phaedria.

CHAEREA: Þá mun bróðir minn eiga erfitt uppdráttar.

PARMENO: Ekki nóg með það. Ef þú vissir hvaða gjöf er sett hinni til höfuðs, þá 

tækir þú enn sterkar til orða.

CHAEREA: Nú, hvaða óskapa gjöf er það?

PARMENO: Eitt stykki geldingur.

CHAEREA: Þú meinar þetta ljóta gerpi sem var keypt í gær og lítur út eins og 

gömul kona?

PARMENO: Þann sama.

CHAEREA: Manninum verður örugglega kastað öfugum út um dyrnar. En ég 

vissi ekki að þessi Thais væri nágranni okkar.

PARMENO: Það er ekki langt síðan svo varð.

CHAEREA: Fjandinn hafi það, ég hef ekki einu sinni barið hana augum ennþá! 

Heyrðu nú, segðu mér - er hún lúkker, eins og menn segja?

PARMENO: Sannarlega.

CHAEREA: En ekkert miðað við stúlkuna sem við vorum að tala um?

PARMENO: Enginn samanburður!
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CHAEREA: Í guðs bænum, Parmeno, láttu mig komast yfir hana.

PARMENO: Ég mun vinna að því af áhuga og elju - ég mun hjálpa til. Ef það var 

ekkert fleira -

CHAEREA: Hvert ert þú að fara?

PARMENO: Heim, til að ná í þessa þræla sem bróðir þinn bað mig að flytja heim 

til Thais.

CHAEREA: Ó, hve heppinn er þessi aumi geldingur að vera sendur inn í þetta 

hús!

PARMENO: Hví þá það?

CHAEREA: Hvernig  spyrðu? Hann mun fá  að  horfa  á,  tala  við  og vera með 

þessum samþræl sínum sem ber af öllum, undir einu og sama þaki. Hann mun 

borða með henni endrum og eins, og sofa nærri henni stöku sinnum...

PARMENO: Nú, hvað ef þú yrðir sjálfur jafn heppinn?88

CHAERREA: Hvernig þá, Parmeno? Segðu mér það!

PARMENO: Þú skalt taka fötin hans.

CHAEREA: Fötin? Og hvað svo?

PARMENO: Ég mun teyma þig með mér í hans stað.

CHAEREA: Ég er að hlusta.

88 Sharrock (2009, bls. 221-6) sér vísanir í Bakkynjur Evripídesar í þessari senu. Þar tælir guðinn 
Díonýsos Penþeif konung Þebu til þess að klæða sig í kvenmannsföt, til að fá fullnægt kynferðislegri 
forvitni sinni um bakkynjurnar með njósnum. Þetta leiðir svo til þess að Penþeifur lætur lífið á 
hryllilegan hátt.
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PARMENO: Ég mun segja að þú sért hann.

CHAEREA: Ég skil!

PARMENO: Þú munt fá að njóta þeirra unaðssemda sem þú varst að telja upp: 

að borða með henni, vera með henni, snerta hana, leika við hana, sofa hennar 

við hlið, því enginn þarna þekkir þig í sjón eða veit hver þú ert. Og þar fyrir utan 

hefurðu nú einmitt bæði útlit og aldur til að sleppa algjörlega sem geldingur!

CHAEREA: Þú ert snillingur! Ég hef aldrei vitað betra ráð gefið. Komdu, förum 

strax inn, ég skipti um föt og svo förum við eins fljótt og hægt er.

PARMENO: Ha? Ég var að grínast!

CHAEREA: Bull!

PARMENO: Ó nei, hvað hef ég gert? Hvert ertu að ýta mér? Þú munt leggja líf 

mitt í rúst! Ég bið þig, stopp!

CHAEREA: Komum!

PARMENO: Er þér alvara?

CHAEREA: Að sjálfsögðu.

PARMENO: Staldraðu smá við! Er þetta ekki aðeins of eldfimt?

CHAEREA: Það er það engan veginn. Láttu þetta eftir mér.

PARMENO: Því þetta mun allt enda á mínum herðum, vittu til!89

CHAEREA: Bah!

89  Orðtækið á latínu er istaec in me cudetur faba: „þessi baun mun fá að þreskjast á mér!“ Hún kemur 
hvergi annarsstaðar fyrir, en Don. (við l. 381) útskýrir merkinguna sem in me hoc malum recidet, sem 
þýtt er að ofan.
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PARMENO: Þetta yrði skandall!

CHAEREA: Af hverju? Er það skandall ef ég læt leiða mig inn í hús gleðikonu og 

greiði svo þessum kvölurum makleg málagjöld, sem hafa alltaf forsmánað okkur 

og litað okkar æskuár - og kvelja okkur enn á alla vegu  - og blekki þær eins og 

við erum nú blekktir af þeim? Eða er það frekar við hæfi að ég fari að svindla út 

peninga úr föður mínum?90 Allir sem kæmust að því myndu fordæma mig fyrir, 

en hitt teldu allir réttilega gert.

PARMENO: Jæja þá. Ef þú hefur gert upp hug þinn, þá skaltu gera þetta. En þú 

skalt sko ekki kenna mér um á eftir!

CHAEREA: Það mun ég ekki gera.

PARMENO: Og þú skipar fyrir um þetta?

CHAEREA: Skipa fyrir? Ég neyði til  og krefst!  Ég mun aldrei skjótast undan 

ábyrgð. Eltu mig!

PARMENO: Guðirnir gefi að þetta gangi upp! (Chaerea og Parmeno fara inn í  

húsið)

III. ÞÁTTUR

III. i: THRASO. GNATHO. PARMENO.

(Hermaðurinn Thraso og afæta hans Gnatho koma inn á sviðið.)

THRASO: Segðu mér, þakkaði Thais mér ekki innilega?

GNATHO: Óhóflega.

90 Þetta er þekkt klisja úr rómverskum gamanleikjum - Chaerea er í raun að segja „á ég frekar að haga 
mér eins og stereótýpan í gamanleikjum gerir (þ.e. læt gleðikonu spila með mig og ræni í kjölfarið fé 
af föður mínum)?“ Áhorfendur hafa strax kannast við vísunina.

41

630

640



THRASO: Þú meinar þó ekki, að hún hafi verið ánægð?

GNATHO: Ekki svo mikið yfir gjöfinni - heldur því að það varst þú sem gafst. Í 

raun og veru, þá var þetta sigurför. (Parmeno kemur út úr húsi sínu)

PARMENO:  Ég  lít  hingað  út  að  sjá  hvort  tíminn  sé  kominn  til  að  leiða 

meistarann úr húsi. En þarna er þessi hermaður!

THRASO:  Ég  bý  yfir  ákveðnum  hæfileika,  að  allt  sem  ég  geri  skapar  mér 

vinsældir.

GNATHO: Ég hef sko aldeilis tekið eftir því.

THRASO: Til dæmis spurði konungurinn alltaf ákafast eftir því sem ég væri að 

gera þá stundina, en aðra miklu minna.91

GNATHO: Vitur maður mun jafnan hliðra til sín með orðum þeirri dýrð er af 

annarra striti er alin - og þú ert einn slíkur.

THRASO: Þú ert með það.

GNATHO: Og konungurinn, þú ert augasteinn hans...

THRASO: Mikið rétt!

GNATHO: …og sálufélagi!

THRASO:  Rétt:  hann  treystir  mér  fyrir  hernum  öllum  og  öllum  sínum 

áætlunum.

GNATHO: Undursamlegt!

91  Hér gefur að skilja að Thraso er málaliði sem hefur verið í þjónustu einhvers konungs fjarri Aþenu - 
líklega eins af hellensku konungunum í arftakaveldum Alexanders Mikla (Barsby (1999), bls. 159).
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THRASO: Og meira en það, því ef hann hafði á einhverjum tímapunkti fengið 

nóg af ráðgjöfum sínum, og ef hann einhverju sinni hafði fengið upp í kok af  

striti og ábyrgð, þegar hann vildi hvíla hug sinn, þá var eins og... þú veist hvað ég 

meina?92

GNATHO: Ójá: eins og hann hreytti úr huga sér erfiðinu öllu...

THRASO: Þú ert með það: því þá kallaði hann mig alltaf til sín, sem sinn eina 

félagsskap.

GNATHO: Vá! Þú lýsir hér konungi sem kann að velja úr.

THRASO: Mikið rétt, og vinfár er hann að auki.

GNATHO: Vinalaus - ef hann hefur þig að.

THRASO: Allir öfunda mig, baktala mig. Það skiptir mig engu. Þeir eru grænir 

af  öfund, en þó ber einn öðrum af -  náunginn sem sér um indversku fílana. 

Þegar hann er hvað mest pirrandi, þá tek ég til máls: „Segðu mér, Strato, færðu 

þetta viðmót þitt frá skepnunum?“

GNATHO: Hah! Vel orðað og viturlega. Vá! Þú gekkst alveg frá manninum. Og 

hvernig svaraði hann?

THRASO: Hann kom ekki upp orði!

GNATHO: Nema hvað!

PARMENO: (til hliðar) Hjálpi mér allir heilagir! Þessi veslings, aumi maður! Og 

þessi skíthæll þarna með honum!

THRASO: Hvernig er það, Gnatho, getur það verið að ég hafi aldrei sagt þér frá 

því hvernig ég setti ofan í Rhodosbúann í veislunni?

92  Thraso er of vitlaus til að leysa málfræðiflækjuna sem hann hafði skapað sér, og þarf því að reiða sig 
á Gnatho.
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GNATHO: Aldrei; en lát heyra, endilega! (til hliðar) Þessa hef ég heyrt þúsund 

sinnum.

THRASO: Ég var með þessum náunga í veislu, sem ég var að tala um, þessum 

stráklingi frá Rhodos. Svo vildi til að ég var með hóru með mér, og hann fór að 

reyna við hana og hæðast að mér. „Hvað vilt þú upp á dekk“, sagði ég, „kanntu 

ekki að skammast þín? Er bráðin farin að leita sér að bita?“93

GNATHO: Hahahahahaha!

THRASO: Hvaða hvaða?

GNATHO:  Sniðugt!  Skemmtilegt!  Fágað!  Það  er  nú  eina  ástæðan.  Má  það  í 

alvöru vera að þetta sé frumsamið? Ég hélt að þetta væri gömul lumma.

THRASO: Þú hefur heyrt þennan áður?

GNATHO: Oft - og hann er jafnan sagður vera með þeim bestu.

THRASO: Ég samdi hann.

GNATHO: Ó, það er sárt að hugsa til áhrifa þessa á vitlausan og æstan ungan 

mann!

PARMENO: (til hliðar) Ó, farðu til fjandans...!

GNATHO: En hvað sagði hann þá?

93 lepus tute's: pulpamentum quaeris? „þú ert héri: ertu að leita þér að bita?“ Hér gefur að skilja að héri 
var étinn sem sælkeramatur í Róm. Meiningin er að Thraso geti vel hugsað sér að gera það sama við 
Rhodosbúann og sá vill gera við hóruna. Ruddalegt kynferði einkennir stereótýpuna miles gloriosus,  
eða hermanninn borubratta, sem Thraso fellur inn í. Til er brot úr Skjallaranum (Kolax) eftir 
Menander sem virðist passa hingað, en þar er brandarinn annar: Þar er Rhodosbúinn Kýpurbúi, og 
Thraso (eða hliðstæða hans í Skjallaranum) kallar hann Kýpuruxa (gr. βοῦς Κύπριος), sem sagan 
segir að væri mikið fyrir að éta skít. Líklega hefur sú vísun ekki verið þekkt í Róm og því er skipt yfir 
í hin sígildu þemu Rhodosbúa og samkynhneigð (Barsby (1999), bls. 162-3, 307.)
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THRASO: Hann var eyðilagður! Allir í kring ætluðu að deyja úr hlátri. Eftir þetta 

fóru allir að óttast mig.

GNATHO: Og það réttilega.

THRASO:  En  heyrðu,  finnst  þér  að  ég  ætti  að  hreinsa  mig  af  þessum 

grunsemdum hennar Thais, að ég sé ástfanginn af þessari stúlku?

GNATHO: Alls ekki. Þvert á móti, þú skalt kynda undir þær grunsemdir sem 

mest.

THRASO. Hví þá það?

GNATHO: Hvernig spyrðu! Þú veist hvernig það stingur þig alltaf í hjartastað 

þegar hún minnist á Phaedria eða hrósar honum?

THRASO: Ég kannast við það.

GNATHO: Til að koma í veg fyrir þetta er bara til ein lausn: Þegar hún minnist á 

Phaedria, þá svarar þú með Pamphilu. Ef hún segir einhverntímann “bjóðum 

Phaedria í veisluna!“, þá köllum við Pamphilu fram til að syngja fyrir okkur; ef 

hún hrósar útliti hans, þá svarar þú með því að lofa fegurð hennar. Í stuttu máli  

sagt: Þú skalt gjalda líku líkt og gefa henni eitthvað sem stingur.

THRASO: Ef hún bara elskaði mig, þá væri þetta ráð til allra heilla, Gnatho.

GNATHO: Hún hefur elskað þig lengi og jafn lengi hefur það verið auðvelt að 

særa hana, því hún elskar og þráir það sem þú ert að gefa henni. Hún hefur alltaf 

óttast að þú farir í reiði þinni annað  með þennan ávöxt sem hún er nú að fara að 

uppskera.

THRASO: Þú hefur lög að mæla. Mér hafði ekki dottið það í hug...

GNATHO.  Bull  og  vitleysa!  Þú  hafðir  bara  ekki  leitt  hugann  þangað  ennþá. 
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Annars hefðir  þú komist að sömu niðurstöðu,  nema miklu betur,  minn kæri 

Thraso!

III. ii: THAIS. THRASO. GNATHO. PARMENO. PYTHIAS.

(Thais kemur út úr húsi sínu.)

THAIS: Mér fannst ég rétt í þessu heyra rödd hermannsins - og hérna er hann! 

Sæll, elsku Thraso.

THRASO: Ó, elsku Thais mín, ástin mín, hvað segirðu gott? Elskarðu mig ekki 

eitthvað út af þessari hörpustúlku?

PARMENO: (til  hliðar)  Hve rómantískt!  Hvílík  leið  til  að  heilsa  einhverjum 

þegar maður er nýkominn að utan.

THAIS: Jú - enda verðskuldað!

GNATHO: Förum þá inn og borðum. Hvað ertu að drolla hér?

PARMENO: (til hliðar) Og að sjá hinn! Það má varla kalla hann manneskju.

THAIS: Þegar þú vilt - ég er ekkert að tefja.

PARMENO: Ég ætla að skjóta mér að og láta sem ég sé nýfarinn úr húsi. Thais! 

Ertu á leið eitthvert?

THAIS: Ó! Parmeno! Gott af þér að koma, ég er að fara núna...

PARMENO: Nú, hvert?

THAIS: Heyrðu góði, sérðu ekki að ég er með honum núna?

PARMENO: Ég sé það vel og mig langar til að gubba. Þegar þér hentar, þá eru 
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hér gjafirnar til þín frá Phaedria.

THRASO: Af hverju stöndum við hér? Förum inn!

PARMENO: Ég bið þess, að yðar leyfi veittu, að mega gefa henni það sem vér 

viljum - svo munum við draga okkur í hlé og ræða saman í einrúmi.

THRASO: Án vafa hinar fegurstu gjafir og jafnokar okkar eigin!

PARMENO. Það mun koma í ljós. (til húsþrælanna innan við) Hæ! Skipið þeim 

að koma strax út sem ég bað um. (eþíópíska ambáttin og Chaerea, klæddur sem  

geldingur, koma út. Við ambáttina:)  Komdu hingað. Þessi kemur alla leið frá 

Eþíópíu!

THRASO: Þetta fæst fyrir þrjá mína.

GNATHO: Varla það.

PARMENO: Hvar ertu, Dorus? Komdu hingað. Hérna er geldingur þér til handa. 

Og hve andlitsfríður! Hve æskurjóður!

THAIS: Noh! Hann er sætur, þessi!

PARMENO: Nú, engar athugasemdir, Gnatho? Er ekkert hér til að hæðast að? 

En þú,  Thraso?  Þeir  þegja,  það  er  nægt  lof.  Legðu fyrir  hann próf  í  lestri,  í 

íþróttum, í tónlist - allt sem frjálsborinn ungur maður á að kunna, það skal ég 

fullyrða að hann er sérfróður um!

THRASO: Jafnvel ódrukkinn, ef til þess kæmi, myndi ég taka þennan gelding 

og...94

PARMENO: Ennfremur! Sá sem sendir þessar gjafir krefst þess ekki að þú lifir 

fyrir  hann einan og  hans  vegna lokir  aðra  úti,  hvað  þá  segir  hann sögur  af 

94  Thraso gefur í skyn að hann vilji nauðga geldingnum, sem er dramatísk írónía í ljósi þess hvað 
„geldingurinn“ sjálfur mun gera.
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orrustum, sýnir þér örin sín eða stendur í vegi fyrir þér, eins og ákveðinn maður 

gerir: En er það mun ekki vera til óþæginda, þegar þér mun henta, þegar þú 

hefur tíma, þá verður hann hæstánægður ef þú bara hleypir honum inn.

THRASO: Það er deginum ljósara að þessi þræll tilheyrir fátækum og aumlegum 

meistara.

GNATHO: Því ég er nokkuð viss um að enginn, sem getur fyrir nokkra muni 

reddað sér öðrum þræl, myndi sitja uppi með þennan.

PARMENO: Haltu kjafti, þú sem ert skörinni lægri en lægsta mannskepna. Því 

ég kalla þann sem sleikir svona karakter upp garm sem étur af brennu.95 

THRASO: Getum við nú farið inn?

THAIS: Ég skal fyrst leiða þessi tvö inn og gefa nokkrar skipanir: svo kem ég 

strax út. (Thais fer inn)

THRASO: Ég er farinn héðan! Þú skalt bíða eftir henni.

PARMENO:  Það  hæfir  líka  varla  að  herforingi  gangi  um  göturnar  með 

kvenmann upp á arminn. (Parmeno gengur burt)

THRASO: (á eftir Parmeno) Af hverju ætti ég að eyða orðum í þig? Þú ert eins 

og meistari þinn!

GNATHO: Hahahahahaha!

THRASO: Að hverju ert þú að hlæja?

GNATHO:  Þessu  sem þú varst  að  segja.  Og  þessari  sögu  um Rhodosbúann, 

95 cibum e flamma petere er orðatiltæki, bókstaflega „að grípa mat úr eldinum“, en eldurinn sem um 
ræðir er líkbrenna - með líkinu var brenndur matur í Róm til forna, og þeir allra fátækustu áttu það til 
að stela honum þaðan. Catullus lýsir einu slíku atviki af sínu alkunna næmi í kvæði 59 (Barsby 
(1999), bls. 175).
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svona þegar ég hugsa til þess! En Thais er á leið út.96

THRASO: Farðu á undan, sjáðu um að allt verði tilbúið heima.

GNATHO: Skal gert. (Gnatho fer af sviðinu. Thais kemur út úr húsinu ásamt  

ambátt sinni Pythias og fleira þjónustufólki)

THAIS:  (í  hálfum hljóðum)  Gættu þess,  Pythias,  að ef  Chremes skyldi  koma 

hingað óvænt, þá biðjir þú hann fyrst um að bíða; ef það gengur ekki upp, þá að 

hann komi aftur síðar; ef hann getur það ekki, þá skaltu koma með hann til mín.

PYTHIAS: Skal gert. (Pythias fer aftur inn í húsið)

THAIS: Jæja! Hvað var það svo sem ég ætlaði að segja? Ah já!  (við nokkrar 

ambáttir) Passið vel upp á stúlkuna, og haldið ykkur inni.

THRASO: Komum.

THAIS: (við aðrar ambáttir) Fylgið þið mér. (Thais fer af sviðinu)

III. iii: CHREMES. PYTHIAS.

(Chremes kemur inn á sviðið.)

CHREMES: Því meira sem ég hugsa um það, þá kemur það ekkert á óvart að 

þessi Thais skuli vera mér til svo mikilla vandræða: ég sé hversu snilldarlega 

hún er að grafa undan mér, allt frá því þegar hún skipaði mér fyrst að koma á 

sinn fund. Og ef einhver skyldi spyrja “hvað er málið með þig og hana?“ - þá 

þekki ég hana varla! Þegar ég kom inn, fann hún afsökun fyrir því að láta mig 

ílengjast;  hún sagðist vera nýbúin að fórna97 og vildi  ræða alvarlega við mig. 

Strax þá fór mig að gruna að þetta væri allt á fölskum forsendum. Hún lagðist 

96  Það gefur að skilja að Gnatho hlæi hvað helst að hinni afar lélegu móðgun Thraso.
97  Þ.e. nýbúin að slátra dýri og brenna innyfli þess fyrir einhvern guðanna; þareftir var kjöt dýrsins 

borðað. Thais er því að gefa í skyn að hún vilji bjóða Chremesi í mat.
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við hlið mér,98 sagði mér að láta eins og ég væri heima hjá mér og tók upp létt 

hjal. Þegar það rann út í sandinn, kom hún sér að kjarna málsins: hvenær hefðu 

móðir  mín  og  faðir  dáið?  Fyrir  nokkru,  sagði  ég.  Eigi  ég  einhverja  jörð  við 

Súníon-höfða, og þá hve langt frá sjónum? Ég held að hún sé hrifinn af þeirri 

jörð: hún vill hafa hana af mér. Loks, hvaðan hún litla systir mín hefði horfið, 

hvort  einhver  hefði  verið  með  henni,  hvað  hún  hefði  haft  á  sér  þegar  hún 

týndist, hvort einhver gæti þekkt hana aftur. Af hverju var hún alltaf að spyrja 

um þetta? Nema þá kannski að hún ætli að halda því fram að hún sé systir mín 

sem hvarf - hún er alveg nógu djörf til þess! En ef hún væri lifandi væri hún 

sextán ára gömul, ekki eldri; Thais er hinsvegar aðeins eldri en ég. Það stóð í 

bréfinu að það ylti mikið á að ég kæmi. Hún ætti annaðhvort að segja hvað hún 

vill eða láta mig í friði: Ég kem sko ekki í þriðja sinn. Halló! Halló! Er einhver 

þar? Chremes hér! (Pythias kemur út úr húsi Thais)

PYTHIAS: Ó, hæ sæti!

CHREMES: (til hliðar) Nú á að veiða mig í snöru!

PYTHIAS: Thais sárbiður þig um að koma aftur á morgun.

CHREMES: Ég er farinn aftur í sveitina.

PYTHIAS: Gerðu það fyrir mig að koma aftur!

CHREMES: Ég sagði: Það er ekki möguleiki.

PYTHIAS: Ah, þá skaltu bíða hér hjá okkur þar til hún kemur til baka!

CHREMES: Það dugar ekki heldur.

PYTHIAS: En af hverju, elsku Chremes?

CHREMES: Farðu til andskotans.

98  Þ.e. á legubekk.
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PYTHIAS: Ó, ef þú ert alveg viss, yndið mitt, þá skaltu frekar líta yfir til hennar!

CHREMES: Ég fer þá.

PYTHIAS:  (kallar  inn  í  húsið)  Komdu,  Dorias,  og  farðu  með  honum  til 

hermannsins. (Cremes fer með Dorias, annarri ambátt Thais, af sviðinu.)

III. iv: ANTIPHO.

(Antipho, ungur maður, kemur inn á sviðið.)

ANTIPHO: Í gær komumst við nokkrir félagarnir að samkomulagi um að slá 

saman í veislu í Píreus í dag. Við létum Chaerea um að skipuleggja: við gáfum 

honum hringa í pant;99 staður og tími var ákveðinn. Tíminn líður. Á umtöluðum 

stað er ekkert til reiðu; náunginn er sjálfur hvergi og ég veit ekki hvað ég á að 

segja eða halda. Nú gefa hinir mér verkefnið að leita manninn uppi - því er ég 

kominn hingað til að sjá hvort hann sé heima. En hver er þarna að koma út frá 

henni Thais? Er þetta hann eða hvað? Það er hann! En hvað er sjá hann? Í hvað 

er hann klæddur? Hvað í ósköpunum? Ég fæ ekki nóg af því að stara á þetta, en 

skil ekki neitt - en kannski ég geti skilið þetta betur með því að fylgjast með úr 

fjarlægð.

III. v: CHAEREA. ANTIPHO.100

CHAEREA: Er einhver þarna? Nei, enginn. Hefur einhver elt mig hingað? Það er 

enginn þar. Mega gleðilætin núna brjótast út? Í Júpíters nafni! Núna tæki ég því 

ágætlega að vera líflátinn, svo að lífið eins og venjulega gæti ekki flekkað gleðina 

með hversdagsleika sínum. En ætlar enginn forvitinn maður að trufla mig, sem 

myndi  elta  mig  um  hvert  sem  ég  færi  og  hamra  á  mér  og  pynta  mig  með 

spurningum um af hverju ég sé svona spenntur og glaður, hvert ég sé að fara, 

hvaðan ég hafi laumast, hvar ég hafi fengið þessi föt, hvað ég sé að bralla, hvort 
99  Það var hefð í svona samskotsboðum (esse de symbolis) að þátttakendur gæfu þeim sem skipulagði 

boðið hringana sína sem pant til þess að allir myndu örugglega borga sinn hluta af veislukostnaðinum 
(Barsby (1999), bls. 187).

100 Ítarlega er fjallað um þessa senu í inngangi, kafla iii. 3.
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ég sé í lagi eða snarbilaður...?

ANTIPHO: Ætli ég gangi ekki til hans og geri honum þennan greiða sem ég sé að 

hann þráir  svo að fá gerðan.  Chaerea!  Hvað,  af  hverju ertu svona spenntur? 

Hvað á þetta dress að fyrirstilla? Af hverju ertu svona glaður? Hvað er málið? 

Ertu genginn af göflunum? Af hverju horfir þú svona á mig? Segðu eitthvað!

CHAEREA:  Ó,  hamingjudagur!  Sæll,  vinur!  Það  er  sem  stendur  enginn 

mannskepna til sem ég vildi frekar sjá en þig!

ANTIPHO: Góði besti, vinsamlegast útskýrðu hvað málið er.

CHAEREA: Nei, ég grátbið þig í guðs nafni að hlusta! Þekkirðu hana sem bróðir 

minn er skotinn í?

ANTIPHO: Ég þekki hana. Thais, held ég að hún heiti.

CHAEREA: Ein og hin sama.

ANTIPHO: Hélt það.

CHAEREA: Hún fékk í dag einhverja stúlku að gjöf. Ég þarf varla að lýsa fyrir 

þér ásjónu hennar og lofa, Antipho - þú þekkir  mig og hvað ég er vandlátur 

dómari á slíkt. En í þessu tilfelli varð ég dolfallinn.

ANTIPHO: Þú segir ekki!

CHAEREA: Þú myndir segja hana fremsta allra, ef þú sæir hana, svo er víst. En 

ég eyði ekki frekari orðum: ég varð ástfanginn. Lukkulega var til heima einhver 

geldingur sem bróðir minn hafði keypt handa Thais, sem hafði enn ekki verið 

afhentur. Parmeno, þrællinn minn, lagði til nokkuð sem ég greip svo á lofti.

ANTIPHO: Hvað þá?
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CHAEREA: Þú kemst fljótar að því ef þú hættir að grípa fram í! Hann lagði til að 

ég skipti um föt við geldinginn og léti leiða mig þangað í hans stað.

ANTIPHO: Geldingsins?

CHAEREA: Einmitt!

ANTIPHO: Og hvað skyldir þú hafa grætt á þessum skiptum?

CHAEREA: Hvernig spyrðu! Að sjá hana, að hlusta á hana, að vera með henni - 

það þráði ég, Antipho! Og ekki er það lítil ástæða, eða slæm ráðagerð. Ég var 

afhentur konunni. Þegar hún hafði tekið við mér leiddi hún mig til síns heima, 

afar glöð í bragði, en umsjón stúlkunnar fól hún öðrum...

ANTIPHO: Hverjum? Ekki þó þér?

CHAEREA: Mér!

ANTIPHO: Í öruggar hendur, þá!

CHAEREA: Hún bað að enginn karlmaður skyldi fá að nálgast hana og skipaði 

mér  að  taka  mér  engar  pásur,  heldur  standa  einn  vörð  um  hana  eina  í  

kvennaherbergjunum.101 Ég kinka kolli og lýt höfði af auðmýkt.

ANTIPHO: Ó, veslings þú!

CHAEREA: Ég segi:  „Ég fer beint héðan til  matstofunnar.“ Hún tekur flestar 

ambáttirnar með sér, en aðeins örfáar voru eftir til að sjá um stúlkuna, allar 

ungar og óreyndar. Þær fara strax að undirbúa bað fyrir hana. Ég hvet þær til að 

haska sér. Á meðan þetta er í gangi, þá situr stúlkan inni í herbergi og horfir á 

eitthvað málverk. Það var af sögunni þegar Júpíter sendi gullna regnið í kjöltu 

101 Í grískum húsum eins og því sem Thais býr í var partur hússins, yfirleitt efri hæðin, afmarkaður fyrir 
eiginkonuna og ambáttir hennar. Eini karlmaðurinn sem mátti fara þangað var húsbóndinn, en 
undantekning hefur greinilega verið gerð fyrir geldinginn, sem var álitinn meinlaus (Barsby (1999), 
bls. 194; Murray (2001), bls. 255).

53

880

890



Danaë.102 Ég fór að horfa á það líka, og, þar sem hann hafði þarna spilað afar 

líkan leik og ég var að spila, þá gladdist ég þeim mun frekar í huga mér: guð 

hafði breytt sér í mann103 og laumast í gegn um regnaugað inn í framandi híbýli, 

til að leika á konu. Og hvílíkur guð, sem þrumum hæstu himnalendur skekur! 

Og átti ég, aumur maðurinn, ekki að leika það eftir? Svo ég gerði það - og naut 

þess! Á meðan ég var að hugsa þetta, þá var stúlkan leidd fram í baðið. Hún fer, 

baðar  sig,  snýr  til  baka.  Þá  lögðu  þær  hana  í  rúmið.  Ég  stend  og  bíð  eftir 

skipunum.  Ein  þeirra  kemur.  „Þú  þarna“,  sagði  hún,  „Dorus!  Taktu  þennan 

blævæng og blakaðu honum svona, á meðan við förum í bað. Þegar við erum 

búnar, þá skalt þú baða þig, ef þú vilt.“ Ég samþykki, fúll á svip.

ANTIPHO:  Hvað  ég  vildi  geta  séð  þann  skítasvip,  og  hvernig  þú  barst  þig, 

haldandi á litla blævængnum þínum - asninn þinn!

CHAEREA: Hún hafði varla sleppt orðinu þegar þær ruddust allar út til að baða 

sig með  miklum hávaða, eins og gerist alltaf þegar húsbændurnir eru fjarri. Á 

meðan hafði  svefninn borið stúlkuna ofurliði.  Ég horfi  út  undan mér,  svona, 

framhjá blævængnum, mjög laumulega: svo horfi ég í kring um mig, hvort allt sé 

óhult. Ég sé að svo er. Ég læsi hurðinni.

ANTIPHO: Og hvað svo?

CHAEREA: Hvað meinarðu, „hvað svo“, fíflið þitt?

ANTIPHO: Ég tek það til mín!

CHAEREA: Ekki ætti ég að varpa frá mér slíku tækifæri, sem svo stutt entist, var 

þráð svo heitt, kom svo óvænt upp í hendurnar? Þá væri ég í raun og veru sá sem 

102 Þetta er þekkt grísk goðsaga. Seifur, hér Júpíter, varð ástfanginn af dauðlegu stúlkunni Danaë. Vegna 
spádóms um að sonur Danaë myndi verða afa sínum að bana, lokaði faðir hennar hana inni í klefa, eða 
í sumum útgáfum sögunnar, í turni. Seifur lét það ekki stöðva sig, en breytti sér í gullið regn, smaug 
inn til hennar og úr varð kappinn Perseifur - sem að sjálfsögðu endaði á að uppfylla spádóminn og 
drepa föður Danaë. Don. heldur því fram (við l. 584) að Chaerea hafi ekki laumast inn í húsið til þess 
að nauðga Pamphilu, heldur einungis til að „horfa á, tala við og vera með“ henni (sjá senu II. iii.) 
Hann hafi fyrst ákveðið að nauðga henni þegar hann sá málverkið, sem verður að teljast harla ólíklegt.

103 Þetta virðist ekki passa við söguna um gullna regnið, en veggmálverk benda til þess að sagan hafi 
upprunalega verið flóknari og að Seifur hafi einnig breytt sér í mann á einhverjum tímapunkti (Barsby 
(1999), bls. 196).
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ég var að þykjast vera!

ANTIPHO: Allt satt og rétt! En meðan ég man, hvernig er þetta með veisluna?

CHAEREA: Það er allt tilbúið.

ANTIPHO: Flott! Hvar? Heima hjá þér?

CHAEREA: Nei, hjá Discusi leysingja.

ANTIPHO: Það er lengst í burtu, en þeim mun frekar skulum við flýta okkur. 

Skiptu um föt!

CHAEREA: En hvar ætti ég að skipta? Andskotinn! Því ég er í ónáð heima núna. 

Ég  óttast  að  bróðir  minn sé  heima,  og  það  sem meira  er,  að  faðir  minn sé 

kominn úr sveitinni.

ANTIPHO: Komum heim til mín; það er næsti staður til að skipta um föt.

CHAEREA: Mikið rétt. Förum, og svo vil ég síðan tala við þig um hvernig ég gæti 

eignast þessa stúlku síðarmeir!

ANTIPHO: Allt í lagi. (Chaerea og Antipho fara af sviðinu)

IV. ÞÁTTUR

IV. i: DORIAS.

(Ambátt Thais, Dorias, hleypur inn á sviðið).

DORIAS: Guð minn góður! Vegna þess sem ég hef orðið vitni  að er ég hrædd 

um, skjálfandi á beinunum, að þessi klikkhaus geri allt vitlaust í dag - jafnvel 

meiði hana Thais.  Því eftir að þessi ungi maður, hann Chremes, hafði birst - 
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bróðir stúlkunnar - þá bað hann hermanninn að hleypa sér inn. Sá snöggreiddist 

en þorði ekki að neita. Thais krafðist þess stöðugt að hann byði manninum inn. 

Hún gerði það til  að halda honum lengur í bænum, því rétti  tíminn var ekki 

kominn til að segja honum það sem hún vildi um systur hans. Hermaðurinn 

býður honum inn fúll á svip - Chremes bíður. Thais ræðir aðeins við hann þar. 

Hermaðurinn,  hinsvegar,  taldi  að  hér  væri  keppinautur sinn til  kominn fyrir 

framan augun á  honum. Hann vildi  gera henni  grikk  fyrir  vikið,  og  hrópaði 

„Heyrðu þræll, náðu í Pamphilu  svo hún haldi uppi fjörinu!“ Hún segir: „Kemur 

ekki til greina! Hún, í samdrykkju?“104 Hermaðurinn hélt því til streitu, svo fór 

allt  í  háaloft.  Þá tók hún laumulega skartið sitt af  og afhenti mér til  að bera 

heim. Þetta er einhvers konar merki: um leið og hún getur mun hún laumast 

hingað, þetta er ég viss um. (Dorias fer inn í hús Thais).

IV. ii: PHAEDRIA.

(Phaedria kemur inn á sviðið).

PHAEDRIA:  Á  leið  minni  út  í  sveit  fór  ég  að  velta  hlutunum  fyrir  mér, 

þrammandi um sveitavegina, eins og gerist þegar eitthvað nagar mann - og var 

það  allt  á  verri  veg.  Þarf  eitthvað  að  útskýra? Á meðan ég hugsaði,  gekk  ég 

framhjá búgarðinum óafvitandi. Ég var löngu kominn framhjá þegar ég áttaði 

mig á því. Ég sný við í verulega vondu skapi. Þegar ég kem að beygjunni, stöðva 

ég.  Ég fór  að  hugsa með mér:  „Hvað er  þetta  með að  bíða  hér  tvo  daga án 

hennar, einsamall? Og hvað svo? Það er ekkert sem hægt er að gera. Eða hvað? 

Ef ég fæ ekki að koma við hana, á þá heldur ekki að vera hægt að horfa á hana?  

Ef mér leyfist ekki hið fyrra, þá hlýt ég að minnsta kosti að mega hið seinna. 

Sannarlega  er  það  meira  en  ekkert  að  elska  úr  fjarlægð.“  Ég  gekk  framhjá 

búgarðinum vitandi vits. En hvað er þetta? Pythias hleypur óttaslegin út!

IV. iii: PYTHIAS. PHAEDRIA. DORIAS.

PYTHIAS: Hvar finn  ég þennan siðlausa skíthæl? Ó mig auma! Hvar á ég að 

leita? Að hann hafi dirfst að gera slíka reginóhæfu!

104 Þekkt var að hljóðfærastúlkur í samdrykkjum seldu sig gestum (Barsby (1999), bls. 110, 204).
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PHAEDRIA: Ó nei! Ég óttast að komast að því hvað hafi gerst.

PYTHIAS: Og ofan á allt annað, eftir að hann gerði sér leik að stúlkunni, þá sleit 

hann líka fötin hennar öll í sundur, vesalings telpunnar, og reif loks hár hennar!

PHAEDRIA: Hvað þá!

PYTHIAS: Ef ég kæmist í tæri við hann, hvað ég myndi fljúga á skepnuna og 

klóra úr henni augun!

PHAEDRIA: Eitthvað hefur farið verulega úrskeiðis heima rétt eftir að ég fór. Ég 

ætla  að  skoða  málið.  Hvað  er  að  gerast?  Af  hverju  hleypurðu  svona  um? 

Hverjum ertu að leita að, Pythias?

PYTHIAS: Ó! Phaedria! Já - hverjum ætti ég að vera að leita að? Far þú beint á 

þann stað sem hæfir þér og þínum fallegu gjöfum!

PHAEDRIA: Hvað meinar þú eiginlega?

PYTHIAS: Hvernig spyrðu! Geldingurinn sem þú gafst okkur, hvílíku uppnámi 

hann hefur valdið! Hann nauðgaði stúlkunni sem hermaðurinn gaf húsfreyjunni 

í gær!

PHAEDRIA: Hvað meinarðu!?

PYTHIAS: Ég er búin að vera!

PHAEDRIA: Þú ert full!

PYTHIAS: Ég vildi óska að þeir sem vilja mér illt megi vera fullir af því sama og 

ég. (Dorias hleypur út úr húsinu)

DORIAS: Ó! Ég bið þig, elsku Pythias, segðu okkur hvaða ónáttúra hefur átt sér 
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stað?

PHAEDRIA: Þú ert klikkuð. Hvernig ætti geldingur að geta gert þetta?

PYTHIAS: Ég veit ekki hvernig þetta gerðist. En að það hafi gerst sýnir sig sjálft. 

Stúlkan er sjálf  grátandi og þorir ekki að segja hvað sé að þegar maður spyr 

hana. En þessi ágæti maður finnst hvergi. Mig grunar líka að hann hafi stolið 

einhverju úr húsinu á leiðinni út.

PHAEDRIA: Ég yrði hissa ef skepnan atarna hefði komist langt - ekki gæti hann 

hafa farið aftur heim til okkar?

PYTHIAS: Vinsamlegast athugaðu það.

PHAEDRIA: Ég læt þig vita um leið. (Phaedria fer inn í húsið)

DORIAS:  Góðu  guðir!  Mér  er  allri  lokið!  Ég  hef  aldrei  heyrt  um  svo 

viðurstyggilegan glæp, elsku mín!

PYTHIAS:  Ég  hef  hinsvegar  heyrt  að  geldingar  séu  hinir  bestu  elskhugar 

kvenna, þó þeir hafi enga getu. En þetta kom mér sannarlega ekki til hugar. Því 

þá ég hefði lokað hann inni einhversstaðar, og ekki falið honum stúlkuna!

IV. iv. PHAEDRIA. DORUS. PYTHIAS. DORIAS.

(Phaedria kemur út, rekandi geldinginn Dorus út á undan sér.)

PHAEDRIA: Út með þig, viðbjóðurinn þinn. Streitistu á móti, strokuþrællinn 

þinn? Áfram, þú slæmu kaup!

DORUS: Ég bið þig!

PHAEDRIA: Ha, sjáðu hvernig böðullinn105 grettir  sig!  Af  hverju fórstu aftur 

105 carnufex. Böðullinn var fyrirlitinn í Róm og þurfti að búa utan borgarmúranna (Cic. Rab. perd. 15).
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hingað? Hvað er með þessi föt sem þú ert í? Hvað hefurðu að segja? Ef ég hefði  

tafið þetta örlítið lengur, Pythias, þá hefði ég ekki gómað hann í húsinu; hann 

var einmitt að undirbúa flótta.

PYTHIAS: Stórkostlegt! Þú hefur manninn?

PHAEDRIA: Að sjálfsögðu.

PYTHIAS: Vel gert!

DORIAS: Við guðina, vel gert.

PYTHIAS: Hvar er hann?

PHAEDRIA: Hvernig spyrðu? Sérðu hann ekki?

PYTHIAS: Sé hann? Hvern þá?

PHAEDRIA: Þennan, augljóslega!

PYTHIAS: Hvaða maður er þetta?

PHAEDRIA: Sá sem var færður heim til ykkar í dag!

PYTHIAS: Þennan hérna hefur enginn okkar augum litið fyrr, Phaedria!

PHAEDRIA: Hvað þá?

PYTHIAS: Ekki hélst þú í alvörunni að þetta væri sá sem var sendur til okkar?

PHAEDRIA: Já, því aðra á ég ekki til!

PYTHIAS: Hah! Þessi er ekki samanburðarhæfur við hinn. Sá var snoppufríður 

og frjálslegur.
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PHAEDRIA: Hann leit bara þannig út þá, því hann var í fínum fötum. Nú virðist 

hann forljótur, því hann er ekki þannig klæddur.

PYTHIAS: Góði, þegiðu! Eins og það væri svo lítill munur á! Í dag var ungur 

maður  færður  til  okkar,  sem  væri  þér  augnayndi,  Phaedria.  Þessi  hér  er 

skorpinn, gamall og syfjulegur öldungur á litinn eins og mörður.106

PHAEDRIA: Ha? Hvaða vitleysa er þetta? Heldur þú mig svo heimskan að ég 

viti ekki hvað ég sjálfur hef gert? Þú þarna! Keypti ég þig?

DORUS: Já!

PYTHIAS: Skipaðu honum að svara mér líka.

PHAEDRIA: Spyrðu hann.

PYTHIAS:  Komst þú í  dag til  okkar? Hann neitar!  En hinn kom, þessi  ungi 

maður, sextán ára, sem Parmeno leiddi hingað.

PHAEDRIA: Heyrðu mig nú, útskýrðu þetta fyrir mér fyrst: þessi föt sem þú ert 

í, hver á þau og hvaðan hefur þú þau? Þú svarar ekki? Skepnan þín, ætlar þú 

ekki að segja neitt?

DORUS: Chaerea kom.

PHAEDRIA: Bróðir minn?

DORUS: Já.

PHAEDRIA: Hvenær?

106 Hér telur Don. (l. 689) að Ter. hafi ruglað saman gríska orðinu γαλῆ, „mörður“, og  γαλεώτης, 
„eðla“, sem Menander hafði notað í senunni sem þessi er byggð á. Eðluliturinn hljómar vissulega 
meira sannfærandi.
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DORUS: Í dag.

PHAEDRIA: Fyrir hve löngu?

DORUS: Rétt í þessu.

PHAEDRIA: Með hverjum?

DORUS: Með Parmeno.

PHAEDRIA: Hafðir þú séð hann fyrr?

DORUS: Nei, og ég hafði aldrei heyrt neinn segja hver hann var.

PHAEDRIA: Hvernig vissirðu þá að hann er bróðir minn?

DORUS: Parmeno sagði að hann væri það. Hann gaf mér þessi föt.

PHAEDRIA: Andskotinn!

DORUS: Hann fór sjálfur í mín föt. Eftir eina klukkustund fóru báðir út.

PYTHIAS: Trúir þú núna nægilega að ég sé bláedrú og hafi engu að þér logið? Er 

nú nægilega víst að stúlkunni var nauðgað?

PHAEDRIA: Láttu ekki svona, beljan þín! Trúir þú því sem hann segir?

PYTHIAS: Af hverju ætti ég að þurfa trúa honum? Málið sýnir sig sjálft!

PHAEDRIA: (við Dorus) Komdu aðeins afsíðis. Heyrirðu í mér? Aðeins lengra. 

Fínt. Endurtaktu. Chaerea tók fötin þín af þér?

DORUS: Já.
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PHAEDRIA: Og fór í þau sjálfur?

DORUS: Já.

PHAEDRIA: Og var leiddur hingað í þinn stað?

DORUS: Já.

PHAEDRIA: Júpíter mikli, hvílík dirfska í fjandans náunganum!

PYTHIAS: Fjárinn hafi það! Trúir þú mér ennþá ekki og hlærð að mér eins og 

vitleysingur?

PHAEDRIA: Engan skyldi undra að þú trúir öllu sem hann segir.  (til  hliðar) 

Hvað á ég að gera? (til Dorusar) Heyrðu, neitaðu öllu. (upphátt, við Dorus) Get 

ég núna dregið upp úr þér sannleikann?  Sástu bróður minn Chaerea?

DORUS: ...nei!

PHAEDRIA:  Hann  viðurkennir  ekkert  nema  undir  barsmíðum,  það  sé  ég. 

Fylgdu mér hingað!  (Phaedria dregur Dorus að húsinu) Eina stundina játar 

hann, aðra neitar hann. (hálfum hljóðum við Dorus) Biddu um vægð!

DORUS: (hálfum hljóðum) Allt í lagi - (upphátt) Ég grátbið þig, Phaedria!

PHAEDRIA: Farðu nú inn! (slær Dorus)

DORUS: Æ! Ah! (Dorus staulast inn)

PHAEDRIA:  (til  hliðar)  Ég  veit  ekki  hvernig  ég  get  komist  úr  þessu  með 

mannorðið heilt á annan hátt. (upphátt eftir Dorusi) Þú ert búinn að vera, ef þú 

blekkir mig aftur, þú gagnlausa hít! (Phaedria fer inn)

PYTHIAS:  Ég myndi  veðja  lífinu  á  að  þetta  er  eitthvað bragð runnið  undan 
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Parmeno.

DORIAS: Án vafa.

PYTHIAS: Í dag sver ég að ég mun finna leið til að jafna metin. En hvað finnst 

þér að ætti að gera núna, Dorias?

DORIAS: Þú meinar með stúlkuna?

PYTHIAS: Já, á ég að að segja frá eða þegja um þetta?

DORIAS: Í guðs bænum, hvað sem þú veist, það veistu ekki, ef þú hefur nokkuð 

vit - hvorki  um geldinginn né nauðgunina. Þannig bæði slíturðu þig lausa úr 

öllu veseninu og gerir henni greiða. Segðu bara þetta eitt: Að Dorus sé horfinn.

PYTHIAS: Ég geri það.

DORIAS: En sé ég ekki Chremes þarna? Thais mun brátt snúa heim.

PYTHIAS: Hvað meinarðu?

DORIAS:  Því  þegar  ég  fór  þaðan  var  þegar  byrjað  rifrildi  á  milli  þeirra  og 

Thraso.

PYTHIAS: Farðu inn með þetta gull. Ég mun komast að því frá honum hvað sé í 

gangi.

IV. v: CHREMES. PYTHIAS.

CHREMES: Æ, ah, úff! Ég hef verið blekktur, ég sver það; vínið sem ég drakk 

hefur sigrað mig - en á meðan ég lá útaf, hve yndislega edrú mér fannst ég vera! 

Eftir að ég stóð á fætur hefur hvorki fótur né vit sinnt skyldu sinni.

PYTHIAS: Chremes!
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CHREMES: Hver er þar? Ó! Pythias. Ah! Hve miklu fegurri þú virðist núna en 

nokkru sinni!

PYTHIAS: Og þú sannarlega í miklu betra skapi.

CHREMES: Þetta orðtæki mun svei mér þá reynast rétt: „án matar og víns frýs 

ástin úti.“107 En er Thais löngu komin heim?

PYTHIAS: Er hún nú þegar farin frá hermanninum?

CHREMES: Nú þegar, fyrir langalöngu. Það urðu einhverjar svakalegar deilur 

þeirra á milli.

PYTHIAS: Gaf hún ekkert í skyn að þú ættir að fylgja henni á eftir?

CHREMES: Nei - nema hún kinkaði til mín kolli á leiðinni út.

PYTHIAS: Ha! Og nægði það ekki?

CHREMES: Tja, ég var ekki viss um að það væri það sem hún var að meina, en 

svo reyndar leiðrétti hermaðurinn misskilninginn og kastaði mér út. En þarna 

kemur hún sjálf. Hvernig fór ég að því að missa af henni?

IV. vi: THAIS. CHREMES. PYTHIAS.

THAIS: Ég er viss um að hann er rétt ókominn til að ræna stúlkunni frá mér. 

Komi hann bara! En ef hann snertir hana með litlafingri mun ég rífa úr honum 

augun. Ég get umborið heimskuna og sjálfshólið svo lengi sem það eru bara orð: 

en ef þetta á að verða að raun þá mun hann fá kaghýðingu.

CHREMES: Thais, hér er ég - hef verið um stund.

107 sine Cerere et Libero friget Venus, „án Ceresar og Líbers er Venus köld“. Ceres er korngyðjan, 
Demeter á grísku. Liber er vínguðinn, Bakkus á grísku. Venus er ástargyðjan, Afródíta á grísku. Hér 
eru guðirnir notaðir sem tákn fyrir þá hluti sem þeir persónugera, þ.e. mat, vín og kynlíf.
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THAIS: Ó, Chremes minn! Ég var að vonast eftir þér. Þú veist að þetta vesen er 

allt þín vegna? Og ennfremur, að allt þetta mál snertir þig?

CHREMES: Mig? Hvernig þá, má ég spyrja?

THAIS: Því það var vegna þess hve gjarnan ég vildi að þú endurheimtir systur 

þína og hún fengi aftur stöðu sína, sem ég fékk að líða þetta, og margt annað 

þessu líkt.

CHREMES: Hvar er hún?

THAIS: Heima hjá mér.

CHREMES: Ha!

THAIS: Nú, hvað? Hún er svo upp alin eins og þér og henni hæfir.108

CHREMES: Hvað ertu að segja?

THAIS:  Hið sanna í  málinu - ég færi  þér hana að gjöf  og ég krefst  einskis  í 

staðinn.

CHREMES: Ég er bæði þakklátur og mun endurgjalda þér allt  sem þú hefur 

áunnið þér, Thais!

THAIS: En passaðu þig á móti að þú missir hana ekki úr höndum þér áður en ég 

læt hana úr mínum, Chremes. Því hermaðurinn er á leiðinni að hrifsa hana frá 

mér með valdi. Farðu, Pythias, og náðu í skrínið með gripunum.109

108 Chremes er ekki aðeins að tjá undrun sína, heldur einnig hrylling sinn yfir því að systir sín hafi verið 
alin upp af gleðikonu. Hér býr einnig undir dramatísk íronía, því Thais veit ekki enn að Pamphilu 
hefur verið nauðgað og þarmeð misst „hreinleikann“ sem á að vera svo við hæfi hennar og Chremesar.

109 Slíkt skríni (cistella) með munum (monumenta) frá stúlku sem var rænt, gefin frá foreldrum eða seld 
barn að aldri er klisja í gamanleikjum, sjá t.d. Epitrepontes eftir Menander, Cistella og Rudens eftir 
Plautus. Munirnir færa þá sönnur á hinn raunverulega uppruna barnsins (Barsby (1999), bls. 255).
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CHREMES: En Thais! Sérðu...

PYTHIAS: Hvar er hún?

THAIS. Í skríninu! Hundskastu af stað! (Pythias fer)

CHREMES: …hvað þessi hermaður er með mikið lið? Ó nei!

THAIS: Ekki ertu smeykur, nokkuð, elskan mín?

CHREMES: Bull! Ef þú vildir vera svo væn! Ég smeykur? Enginn meðal lifenda 

er minna smeykur!

THAIS: Já, á þessu er öllu meiri þörf.

CHREMES: Ég óttast að vita hvaða mann þú telur mig geyma.

THAIS: Það skiptir engu. En hugsaðu um þetta: þessi maður sem þú átt að eiga 

við er útlendingur, með minni áhrif, minni frama og færri vini hér um slóðir en 

þú.

CHREMES: Þetta veit ég. En því sem má varast er vitlaust að mæta. Ég myndi 

frekar vilja fara varlega en hefna okkar á þessum manni fyrir orðnar sakir. Þú 

skalt fara og læsa hliðunum að innan, á meðan ég hleyp á torgið. Þar skal ég að 

finna okkur liðsauka í slaginn!

THAIS: Þú ferð ekki fet.

CHREMES: En það er viturlegra!

THAIS: Gleymdu því.

CHREMES. Ég kem að vörmu spori!
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THAIS: Það verður engin þörf á því, Chremes. Segðu bara þetta: að hún sé systir 

þín og hafi horfið þegar hún var kornung, en nú þekkirðu hana aftur. Sýndu svo 

munina hennar. (Pythias kemur)

PYTHIAS: Hérna eru þeir!

THAIS:  Taktu  þá.  Ef  hann  mun  beita  ofbeldi,  skaltu  lögsækja  manninn. 

Skilurðu?

CHREMES: Fullkomlega.

THAIS: Þú skalt segja að það hafi verið framið af ásetningi.

CHREMES: Allt í lagi.

THAIS: Gerðu þig reiðubúinn!  (til hliðar) Fjandinn hafði það, sjálfur verndari 

minn þarf á verndara að halda!

IV. vii: THRASO. GNATHO. SANGA. THAIS. CHREMES.

(Thraso og Gnatho koma inn á sviðið ásamt liði manna.)

THRASO:  Að  ég  skuli  þurfa  að  verða  fyrir  svona  óhræsilegum  móðgunum, 

Gnatho! Frekar vil ég deyja! Simalio, Donax, Syriscus, fylgið mér! Fyrst af öllu 

munum við brjótast inn í húsið!

GNATHO: Rétt!

THRASO. Ég mun hrifsa burt stúlkuna!

GNATHO: Algjörlega!

THRASO: Ég mun lemja hana í spað!
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GNATHO: Vel til fundið!

THRASO: Farðu í brjóstfylkinguna með kúbeinið, Donax; Þú, Simalio, á vinstri 

vænginn;  þú,  Syriscus,  á  hægri!  Ég  kem  með  hina.  Hvar  er  Sanga 

hundraðshöfðingi og breiðfylking þjófanna?

SANGA: Hér!

THRASO: Hvað þá, fíflið þitt? Ætlar þú að berjast með þessum svampi þarna?

SANGA: Hver, ég? Ég þekkti til hreysti hershöfðingjans og styrks hermannanna 

- þetta verður blóðbað! Einhvernveginn verð ég að geta þurrkað upp sárin.

THRASO: Hvar eru hinir?

GNATHO: Hvaða „hinir“, í andskotans bænum? Sannio er einn á verði heima.

THRASO: Þú, Gnatho, stilltu þessum upp. Ég mun vera hér, fyrir aftan línuna; 

þaðan mun ég gefa liðinu merki.

GNATHO: Það er vit í því! (í hálfum hljóðum) Eins og hann stillir upp línunni, 

þá valdar hann sjálfan sig.

THRASO. Pyrrhos var vanur að gera þetta hér áður fyrr.110

CHREMES: Sérðu, Thais, hvað hann er að gera? Það var greinilega rétt ráðlagt 

hjá mér að læsa frekar húsinu!

THAIS: Satt best að segja, þótt hann virðist þér nú karl í krapinu, þá er hann 

óttaleg tóm blaðra. Ekki vera hræddur.

110 Pyrrhos var konungur í Epíros í Norð-Vestur-Grikklandi, sem réðst inn í Ítalíu árið 280 f. Kr. til að 
styðja grísku borgirnar í Suður-Ítalíu gegn Rómverjum. Af honum er orðtækið „Pyrrhosarsigur“ 
kominn (e. Pyrrhic victory), þ.e.a.s. sigur sem er svo dýru verði keyptur að hann steypir 
sigurvegaranum einnig í glötun. Fáir urðu Rómverjum jafn skeinuhættir og er þetta því lifandi vísun 
(Barsby (1999), bls. 233-4).
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THRASO: (við sína menn) Hvað finnst ykkur?

GNATHO: Ég vildi óska að þér hefði áskotnast slöngvuvað, svo þú gætir fellt þau 

laumulega alla leið héðan - þau myndu leggja á flótta!

THRASO: Ó - þarna sé ég Thais í eigin persónu!

GNATHO: (kaldhæðinn) Og ráðumst við ekki strax til atlögu þá?

THRASO:  Rólegan  æsing!  Það  er  við  hæfi  að  láta  á  allt  reyna  áður  en  til 

vopnaskaks kemur. Hver veit nema hún geri það sem ég vil án ofbeldis?

GNATHO: Guðirnir miskunni mér! Hvílíkt er að vitur vera! Aldrei hitti ég þig án 

þess að fara betri frá borði!

THRASO: Thais, svaraðu mér þessu fyrst: þegar ég gaf þér stúlkuna, sagðir þú 

ekki að ég fengi þessa daga einn með þér?

THAIS: Og hvað með það?

THRASO:  Hvað meinarðu?  Varst  þú  ekki  að  draga  einhvern elskhuga þinna 

fram beint fyrir framan augun á mér?

THAIS: Og hvað kemur það þér við?

THRASO: Og læddist þú svo ekki á brott með honum?

THAIS: Mig langaði til.

THRASO:  Þá skaltu  skila  mér Pamphilu,  nema þú viljir  frekar  að  hún verði 

gripin með valdi!

CHREMES: Að hún afhendi þér hana, eða að þú leggir á hana hendur - þú allra 

manna...
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GNATHO: Ah, hvað ert þú að derra þig? Þegiðu!

THRASO: Hvað vilt þú upp á dekk? Á ég ekki að fá að snerta það sem ég á?

CHREMES: „Þú átt“? Strokuþrællinn þinn!111

GNATHO: Vinsamlegast varaðu þig: þú veist ekki hvílíkt karlmenni þú hreytir í!

CHREMES: Vilt þú ekki bara halda þig fjarri? Veistu hvernig málin standa fyrir 

þig? Ef þú byrjar eitthvað vesen í dag, þá muntu minnast þessa staðar, þessa 

dags og mín að eilífu!

GNATHO: Ég vorkenni þér, sem gerir slíkt stertimenni að óvini sínum.

CHREMES. Ég mun kremja á þér höfuðið, ef þú hundskast ekki.

GNATHO: Já, er það ekki, hundurinn þinn? Ætlar þú að hafa þetta þannig?

THRASO: Hver ert þú eiginlega? Hvað viltu? Hvað kemur hún þér við?

CHREMES: Ég skal sko segja þér það: í fyrsta lagi er hún frjálsborin.

THRASO: Ha!

CHREMES: Og aþenskur borgari.

THRASO: Ó!

CHREMES: Og systir mín!

THRASO: Hvílík ofdirfska!

111 furcifer, þ.e.a.s. þræll sem hefur orðið uppvís að glæp og ber (fero) sem refsingu einskonar gapastokk 
(furca) í laginu eins og Y; hendurnar eru þá bundnar á greinar stafsins.
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CHREMES: Hermaður, nú skipa ég þér fyrir fullt og allt að þú farir í engu fram 

með ofbeldi gegn henni. Thais, ég ætla að fara til Sophronu fóstru, leiða hana 

hingað og sýna henni þessa muni hérna.

THRASO: Átt þú að geta bannað mér að snerta stúlku sem ég á!?

CHREMES: Já, það banna ég.

GNATHO: Heyrirðu? Hann bendlar sig við þjófnað!

CHREMES: Er ekki komið nóg úr þér? (Chremes fer út af sviðinu)

THRASO: Og tekur þú undir það, Thais?

THAIS: Finndu einhvern annan til að svara spurningum. (Thais fer inn í húsið)

THRASO: Hvað gerum við nú?

GNATHO: Ættum við ekki bara að fara til baka? Hún mun snúa aftur til að biðja 

um vægð á ný.

THRASO: Heldurðu það?

GNATHO: Ég er viss. Ég þekki skaplyndi kvenna: þær vilja ekki sjá þig þegar þú 

ert fús, en þegar þú ert kaldur eru þær fullar af þrá á ný.

THRASO: Öldungis rétt.

GNATHO: Á ég að leysa liðið frá skyldum sínum?

THRASO: Að vild.

GNATHO: Sanga - sem fræknum hermönnum hæfir, skuluð þið nú beina hugum 

ykkar heim á leið.
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SANGA: Hann hefur þegar dvalið lengi við eldhúsið heima.

GNATHO: Ágætt!

THRASO: Fylgið þið mér!

V. ÞÁTTUR

V. i: THAIS. PYTHIAS.

THAIS: Ætlar þú að halda áfram, tíkin þín, að tala óskýrt? “Ég veit - ég veit ekki 

- hann fór - ég heyrði - ég var ekki á staðnum.“ Ætlar þú ekki að segja mér beint 

út  hvað er  í  gangi?  Stúlkan þegir  þunnu hljóði,  grátandi  og í  rifnum fötum; 

geldingurinn er á bak og brott. Hvers vegna? Hvað hefur gerst? Þú segir ekkert?

PYTHIAS: Hvað á ég að segja þér, sem er svona aum? Þeir segja að þetta hafi 

ekki verið geldingur.

THAIS: Hver þá?

PYTHIAS: Þessi Chaerea.

THAIS: Hvaða Chaerea?

PYTHIAS: Unglingsbróðir Phaedriu.

THAIS: Hvað ertu að segja, tæfan þín?

PYTHIAS: Og ég komst að því fyrir víst!

THAIS:  Hvernig  í  ósköpunum  kemur  hann  okkur  við?  Af  hverju  var  hann 

leiddur til okkar?
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PYTHIAS: Ég veit ekki, nema ég held að hann hafi verið ástfanginn af Pamphilu.

THAIS:  Ó!  Fjandinn hafi  það,  ég  er  búin að  vera  ef  þú  segir  þetta  satt!  Og 

stúlkan er grátandi þess vegna?

PYTHIAS. Ég held það.

THAIS: Hvað segirðu, illvirki? Var það ekki út af þessu sem ég harðbannaði þér 

að hreyfa þig héðan?

PYTHIAS: Hvað átti ég að gera? Eins og þú skipaðir, gaf ég hana honum einum 

til að sjá um!

THAIS: Tíkin þín! Þú afhentir úlfinum lambið! Það er til skammar að ég hafi 

verið blekkt svona! Hvaða maður er þetta?

PYTHIAS: Húsfreyja! Suss! Ég bið þig! Okkur er bjargað! Þarna er maðurinn 

sjálfur!

THAIS: Hvar er hann?

PYTHIAS: Sjá þarna til vinstri! Sérðu hann?

THAIS: Ég sé hann.

PYTHIAS: Láttu handtaka hann, eins fljótt og hægt er!

THAIS: Og hvað myndum við gera svo, fíflið þitt?112

PYTHIAS: Hvað ættir þú að gera? Meinarðu þetta? Elsku besta, sjáðu til, þegar 

þú sérð hann, hvort hann muni ekki hafa skítaglott á andlitinu. Sko! Og hvílíka 

sjálfsánægju að auki!

112 Hér gefur að skilja að Thais, sem útlendingur frá Rhodos og gleðikona, hefur engin lagaleg réttindi í 
Aþenu til að lögsækja eða ráðast á aþenskan borgara.
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V. ii: CHAEREA. THAIS. PYTHIAS.

CHAEREA: Heima hjá Antipho voru þau bæði,  móðirin og faðirin, líkt  og af 

ásettu ráði í húsinu, svo ég gat engan veginn laumast inn án þess að þau sæu 

mig. Í millitíðinni,  er ég stóð við dyragættina, gekk einhver kunningi minn á 

móti mér. Þegar ég sá hann, tók ég til fótanna eins hratt og ég gat inn í eitthvað 

autt  húsasund,  og  þaðan  í  annað,  og  þaðan  í  enn  annað:  þannig  var  ég  á 

aumkvunarverðum flótta svo enginn myndi þekkja mig. En er þetta Thais sem 

ég sé þarna? Það er hún! Nú er ég í klípu. En hvað kemur hún mér við? Hvað 

getur hún gert mér?

THAIS: Förum til hans. Sæll, minn ágæti Dorus! Segðu mér, hefur þú strokið frá 

mér?

CHAEREA: Húsfreyja - já, ég strauk.

THAIS: Og finnst þér þannig lagað í lagi?

CHAEREA: Nei!

THAIS: Heldur þú að þú sleppir án þess að fá refsingu?

CHAEREA: Fyrirgefðu mér þessa einu synd - ef  ég geri eitthvað svona aftur, 

skaltu taka mig af lífi!

THAIS: Óttaðist þú kannski að ég yrði ströng?

CHAEREA: Nei!

THAIS: Hvað kom þá til?

CHAEREA:  Ég  var  hræddur  við  hana  (bendir  á  Pythias) -  að  hún  myndi 

þjófkenna mig.
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THAIS: Hvað hefurðu gert af þér?

CHAEREA: Bara eitt lítið...

PYTHIAS: Ah! „Eitt lítið“, ha, skíthællinn þinn! Finnst þér það lítið, að nauðga 

borgarastúlku?

CHAEREA: Ég hélt hún væri þræll - eins og ég!

PYTHIAS: Þræll! Ég get varla haldið aftur af mér að fljúga í hárið á þér, skepnan 

þín! Og svo snýrðu hingað aftur til að hæðast að okkur!

THAIS: (við Pythias) Æ, þetta nægir, heimskinginn þinn.

PYTHIAS: Hvað? Já, ég myndi örugglega hljóta refsingu ef ég gerði eitthvað við 

þennan viðbjóð - sérstaklega fyrst hann viðurkennir það að vera þræll í þinni 

þjónustu!

THAIS: Hættum þessari vitleysu. Chaerea, þú hefur ekki hagað þér eins og þér 

ber. Jafnvel þótt ég eigi þessa móðgun sannarlega inni, þá samt ert þú ærulaus 

fyrir að hafa gert þetta. Nú veit ég í guðs bænum ekki til hvaða ráða ég get gripið 

um stúlkuna. Svo ruglaðir þú áætlanir mínar allar að ég get ekki afhent hana 

fjölskyldu sinni eins og réttlátt er og eins og ég vildi, Chaerea, og öðlast þannig 

velgjörðamenn til langs tíma.

CHAEREA: En nú vona ég að héðanaf verði milli okkar eilíf þökk, Thais. Oft 

hefur  verið  smíðuð  mikil  vinátta  úr  einhverju  svona  máli,  þótt  upphafið  sé 

þyrnum stráð. Hvað ef einhver guð hefur viljað þessa niðurstöðu?

THAIS: Sannarlega skil ég það svo hvað þetta varðar, og vil að svo verði.

CHAEREA: En ég geng lengra og bið beint um það. Vittu það eitt, að ég gerði 

þetta ekki til að móðga - heldur ástarinnar vegna.
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THAIS: Ég veit það vel, og með guð sem vitni fyrirgef ég þér þessvegna frekar. 

Ég er ekki svo ómennsk í huga mér, Chaerea, né svo óreynd að ég viti ekki hvers 

ástin er megnug.

CHAEREA: Thais - svo elska mig guðirnir - ég er farinn að elska þig líka!

PYTHIAS: Þá gefur það að skilja, húsfreyja, að þú verður að halda þig lengst frá 

honum, í guðs bænum.

CHAEREA: Því myndi ég aldrei þora!

PYTHIAS: Ég trúi þér engan veginn.

THAIS: (við Pythias) Hættu þessu.

CHAEREA: Nú beiðist ég þess að þú verðir mér stoð og stytta í málinu. Ég fel 

sjálfan mig þér á vald og legg traust mitt við! Ég gerist skjólstæðingur þinn - 

Thais, ég bið þig: ég mun deyja ef ég fæ ekki að giftast þessari konu!

THAIS: En ef faðir þinn...

CHAEREA: Ha? Æ, hann mun vilja það, ég veit það fyrir víst - ef aðeins hún er 

borgari!

THAIS: Ef þú vilt hinkra örlitla stund, þá mun sjálfur bróðir stúlkunnar koma 

við.  Hann  fór  til  að  ná  í  fóstruna  hennar  sem  gaf  henni  brjóst  er  hún  var 

hvítvoðungur. Þú munt sjálfur vera viðstaddur er hún þekkist á ný, Chaerea!

CHAEREA. Ég mun sannarlega bíða!

THAIS:  Viltu  ekki  frekar  að  bíða  inni  þangað  til  hann  kemur  en  hér  á 

dyragættinni?
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CHAEREA: Meira en svo - ég þrái það!

PYTHIAS: Má ég spyrja hvað í ósköpunum þú ert að fara að gera?

THAIS: Nú, hvað er að?

PYTHIAS: Hvernig spyrðu! Ætlar þú að bjóða þessum manni inn í húsið eftir 

þetta?

THAIS: Af hverju ekki?

PYTHIAS: Þetta mátt þú reiða þig á: hann mun aftur verða til vandræða.

THAIS: Æ, þegiðu nú í smástund!

PYTHIAS:  Þú  virðist  ekki  hafa  gert  þér  nægilega  grein  fyrir  dirfsku  þessa 

manns!

CHAEREA: Ég geri ekki neitt af mér, Pythias!

PYTHIAS: Ég trúi þér ekki, Chaerea, fyrr en að þessu loknu mun ekkert hafa 

hent.

CHAEREA: Hvernig væri það, Pythias, ef þú hefðir auga með mér?

PYTHIAS: Ég myndi hvorki þora að leyfa þér að hafa gætur á nokkru né hafa 

gætur á þér sjálf. Burt með þig!

THAIS: Ágætt, bróðirinn sjálfur er kominn.

CHAEREA: Ah, fjandinn! Ég bið þig, Thais, getum við farið inn? Ég vil ekki að 

hann sjái mig standandi hér úti í þessum fötum.

THAIS: Hvers vegna í ósköpunum? Ekki skammastu þín?
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CHAEREA: Þar liggur einmitt hundurinn grafinn.

PYTHIAS: Jahá? Sönn ungmey, þessi!

CHAEREA:  Farðu  fyrst,  ég  elti.  Þú  skalt  bíða  hér  og  hleypa  Chremesi  inn, 

Pythias.

V. iii: PYTHIAS. CHREMES. SOPHRONA.

(Chremes og fóstran Sophrona koma inn.)

PYTHIAS: (við sig sjálfa) Hverju, hverju get ég hugsað upp á núna - hvernig get 

ég greitt þessum illvirkja málagjöld fyrir það sem hann sveik upp á okkur?

CHREMES: Hreyfðu þig, í guðs bænum, fóstra!

SOPHRONA: Ég er að hreyfa mig.

CHREMES: Ég sé það, en ekki áfram!

PYTHIAS: Hefur þú sýnt fóstrunni munina?

CHREMES: Alla með tölu.

PYTHIAS: Frábært! Hvað segir hún? Þekkir hún þá aftur?

CHREMES: Já, og man þá vel.

PYTHIAS: Góðar fréttir færirðu! Mér er annt um stúlkuna, sjáðu til. Farið inn. 

Húsfreyjan væntir ykkar núna innan við. (Chremes og Sophrona fara inn) Ah! 

Þarna  sé  ég  þennan  fína  fýr  Parmeno stika  um!  Að  sjá  hvað  hann arkar  af 

miklum hroka, á maður að trúa þessu! Ég vona að ég eigi til ráð til að pynta 
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hann á minn eigin hátt. Ég fer inn til að fullvissa mig um að kennslin113 hafi farið 

fram; svo kem ég út og hræði úr þessum spellvirkja líftóruna!

V. iv: PARMENO. PYTHIAS.

PARMENO: Ég sný aftur til  að sjá hvernig í  ósköpunum Chaerea gengur.  Ef 

hann  hann  hefur  haldið  vel  á  málunum,  sem  guðirnir  gefi,  hvílíkt  og  hve 

réttmætt lof  mun hann Parmeno hljóta!  Ég minnist  ekki  á hvernig ég kom í 

kring hinum erfiðustu og dýrustu ástum milli hans og stúlku í eigu gráðugrar 

gleðikonu  (og  það  án  þess  að  eyða  neinu!)  né  heldur  hitt  -  en  þetta  tel  ég 

virkilega vera meistarastykkið mitt - að ég hafi fundið leið til að unglingstetur 

geti kynnst innræti fylgiskvenna og siðum tímanlega, svo er hann hefur kynnst 

þeim, hati hann þær eilíflega. Þær virðast öllum konum fínlegri, siðvandari og 

glæstari úti á götu, þar sem þær narta í kvöldverð með elskhuga sínum - en að 

sjá skítinn, óhreinindin og skortinn heima hjá þeim, hve ljótar þær eru í einrúmi 

og matgráðugar, hvernig þær troða í sig vondu brauði lekandi í soðinu frá því í  

gær - að þekkja allt þetta er unglingsins bjargráð!

PYTHIAS:  (við sig sjálfa) Ég sver að ég mun hefna fyrir þessi orð og þessar 

gjörðir, skíthæll, til að þú hæðir okkur ekki refsilaust!  (Pythias stígur fram til  

Parmeno)  Guð hjálpi okkur! Hræðilegur glæpur! Ó, þessi vesalings unglingur! 

Ó, illvirkinn Parmeno sem leiddi hann hingað!

PARMENO: Hvað er þar á seyði?

PYTHIAS:  Hve ég  kenni  í  brjósti  um hann!  Þess  vegna flúði  ég  hingað  út  í  

öngum mínum, til að sjá ekki þær hræðilegu refsingar sem þau segja að hann 

muni hljóta!

PARMENO: Ó Júpíter! Hvað hefur skeð? Er ég búinn að vera? Ég fer nær. Hvað 

er málið, Pythias? Hvað ertu að segja? Hverjum skal refsað?

113 “cognitio“. Terentius virðist hafa smíðað þetta orð sem þýðingu á gríska orðinu ἀναγνώρισις, sem 
Aristóteles notar yfir þá uppljóstrun um falinn sannleika sem harmleikir hverfast oftar en ekki um 
(Barsby (1999), bls. 255-6).
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PYTHIAS: Hvernig spyrðu, glæpamaðurinn þinn! Þú hefur lagt líf þessa veslings 

unglings sem þú dróst hingað í stað geldingsins í rúst, allt því þú vildir snúa á 

okkur!

PARMENO: Hvað þá? Hvað hefur gerst? Segðu mér!

PYTHIAS: Ég skal segja þér allt af létta. Stúlkan sem Thais fékk gefins í dag, 

vissirðu að hún er borgari? Og að bróðir hennar er af afar háum ættum?

PARMENO: ...það vissi ég ekki!

PYTHIAS:  Samt  sem  áður,  að  þessu  var  komist!  Og  þessi  veslings  strákur 

nauðgaði henni. Þegar bróðir hennar komst að því varð hann brjálaður...

PARMENO: Hvað hefur hann gert?

PYTHIAS: Hann batt hann fyrst upp, af mikilli hörku...

PARMENO: Batt?

PYTHIAS: ...og það á meðan Thais grátbað hann um að gera það ekki!

PARMENO: Það getur ekki verið...

PYTHIAS: Nú hótar hann loks að gera eins og er gert við hórkarla, sem ég hef 

aldrei séð gert, né langar mig til þess.114

PARMENO: Hvernig dirfist hann að gera eitthvað það harkalegt!?

PYTHIAS: Hvað meinarðu, harkalegt?

114 Ef karlmaður (hér Chremes) stóð mann (hér Chaerea) að við hórdómsbrot á sér skyldri konu eða 
stúlku (hér Pamphilu) í Aþenu til forna mátti hann drepa manninn á staðnum; sjá Lysias 1.25-6. 
Gamanleikir almennt virðast þó ýja að því að gelding sé refsingin fyrir þennan glæp, sem yrði í þessu 
samhengi dramatísk íronía; Chaerea yrði það sem hann dulbjó sig sem (Barsby (1999), bls. 262). 
Refsingin fyrir hórdóm er strangari en fyrir nauðgun, eins og rakið er í inngangi kafla iii. 3; það gæti 
verið ástæðan fyrir því að Pythias hótar Chaerea einmitt þeim dómi.
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PARMENO: Er þetta ekki hin hæsta refsing sem þú getur ímyndað þér? Hver 

hefur nokkru sinni séð mann handtekinn fyrir hórdóm í húsi gleðikonu?

PYTHIAS: Það veit ég ekki.

PARMENO: Þetta skuluð þið vita fyrir víst - ég lýsi því hérmeð yfir, að hann er 

sonur sjálfs húsbónda míns!

PYTHIAS: (kaldhæðin) Ó! Virkilega! Kann svo að vera?

PARMENO: Thais myndi ekki leyfa það nokkru sinni að honum yrði gert mein. 

En hvað er ég að drolla? Ég fer inn!

PYTHIAS: Passaðu þig,  Parmeno, svo þú anir  ekki til  bróður hennar og látir 

lífið. Því þau telja þetta alltsaman undan þér runnið.

PARMENO: Hvað á ég þá að gera? Ó mig auman! Hvar á ég að byrja? Sjá, þarna 

sé ég gamla manninn snúa aftur úr sveitinni. Á ég að segja honum eða ekki? Ég 

verð að segja, guð hjálpi mér, þótt ég viti að ég fái mikla hirtingu. En það verður 

að gera það, til að hjálpa honum Chaerea!

PYTHIAS: Þú veist þínu viti. Ég fer aftur inn. Þú skalt segja honum hvað hefur 

skeð frá upphafi til enda. (Pythias fer inn)

V. v. ÖLDUNGURINN. PARMENO.

ÖLDUNGURINN: Úr nálægð sveitasælunnar get ég fundið þetta mér til hægðar: 

hvort sem í borg eða sveit getur sinnuleysið aldrei heltekið mig. Þegar leiðinn fer 

að  láta á  sér  kræla,  þá færi  ég mig bara um set.  En er þetta  hann Parmeno 

okkar? Svo er víst. Hverjum ertu að bíða eftir, Parmeno, hér við hliðið?

PARMENO: Hver er þetta? Ah! Ég gleðst að þú kemur heill heim, húsbóndi.
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ÖLDUNGURINN: En hverjum ertu að bíða eftir?

PARMENO: Andskotinn - tunga mín er stjörf af ótta!

ÖLDUNGURINN: Ha? Hvað er að? Af hverju skelfurðu? Er allt í lagi með þig? 

Segðu mér.

PARMENO: Húsbóndi, fyrst myndi ég kjósa að þú yrðir vitni að því sem gerst 

hefur. Hvað svo sem það er, þá er það ekki mér að kenna!

ÖLDUNGURINN: Hvað þá?

PARMENO:  Rétt  og  skynsamt  að  spyrja:  ég  verð  að  útskýra  málið  fyrst. 

Phaedria keypti ákveðinn gelding og gaf henni...

ÖLDUNGURINN: Hverri?

PARMENO: Thais.

ÖLDUNGURINN: Keypti? Andskotinn hafi það. Á hve mikið?

PARMENO: Tuttugu mína.

ÖLDUNGURINN: Ég er búinn að vera!115

PARMENO: Þá fer Chaerea að verða ástfanginn af einhverri hörpustelpu.

ÖLDUNGURINN: Ha, hvað þá? Ástfanginn? Veit hann hvað gleðikona er? Er 

hann kominn í bæinn? Sjaldan er ein báran stök!

PARMENO:  Húsbóndi,  ekki  líta  á  mig!  Hann  gerði  þetta  ekki  að  minni 

hvatningu!

115 Phaedria, eins og ungmennum í rómverskum gamanleikjum er tamt, lifir á föður sínum.
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ÖLDUNGURINN: Hættu að tala um sjálfan þig. Ég skal, strokuþrællinn þinn, 

við mitt litla líf...! En útskýrðu þetta fyrst, hvað svo sem það er.

PARMENO: Hann var leiddur til fyrrnefndrar Thais í geldingsins stað.

ÖLDUNGURINN: Geldingsins?

PARMENO: Já. Síðan var hann gripinn inni og ásakaður um hór og bundinn 

upp!

ÖLDUNGURINN: Andskotinn hafi það!

PARMENO: Þarna sérðu dirfsku gleðikvenna!

ÖLDUNGURINN: Eru einhver önnur strákapör eða óspektir eftir sem þú ættir 

að segja mér frá?

PARMENO: Þetta er allt.

ÖLDUNGURINN: Og svo er ég að bíða hér...! (öldungurinn fer inn í húsið)

PARMENO: Það skyldi enginn efast um að ég mun uppskera hýðingu úr þessu 

öllusaman; en, fyrst það var nauðsynlegt að gera þetta, þá gæti ég kannski glaðst 

yfir  því  að  eitthvað  illt  komi  upp  úr  þessu  fyrir  Thais  og  hennar  lið.  Því 

öldungurinn hefur lengi leitað að einhverri átyllu til að skera upp herör gegn 

þeim; nú er hún fundin.

V. vi: PYTHIAS. PARMENO.

(Pythias stígur út úr húsinu.)

PYTHIAS: Aldrei, ég sver það, hefur nokkuð jafn langþráð komið fyrir mig, en 

einmitt þetta núna áðan, þegar öldungurinn staulaðist inn til okkar, vaðandi í 

villu! Það var mér einni til kátínu, því ég vissi hvað hann óttaðist.
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PARMENO: Hvað er nú þetta?

PYTHIAS:  Nú fer  ég  út  til  að hitta  Parmeno og segja  honum frá.  En hvar  í  

ósköpunum er hann?

PARMENO: Hún er að leita að mér!

PYTHIAS: Og þarna er hann! Ég hleyp til.

PARMENO: Hvað nú, heimska kona? Hvað viltu? Af hverju ertu að hlæja? Þú 

hættir ekki!

PYTHIAS: Ah! Aumingja ég! Það er orðið sárt að hlæja.

PARMENO: Hvað!?

PYTHIAS: Hvernig spyrðu! Aldrei hef ég séð heimskari mann né mun sjá, ég 

sver það! Ó, ég get seint lýst nægilega þeirri skemmtun sem þú veittir okkur hér 

að innan. Og ég sem taldi þig fyrst reyndan og slyngan mann! Hvað? Hefðir þú 

virkilega átt  að  trúa því  á  staðnum sem ég sagði?  Þótti  þér  það ekki  nægja, 

illvirkið sem unglingurinn gerði, með þig sem hjálparkokk, svo þú klagaðir hann 

til föður síns í ofanlág? Því hvað heldurðu að hann hafi hugsað, þegar hann sá 

son sinn klæddan í geldingsfötin? Hvað? Veistu núna að þú ert búinn að vera?

PARMENO: Ha! Hvað sagðirðu, tíkin þín? Þú ert að ljúga þessu! Þú hlærð enn? 

Finnst þér svona skemmtilegt að hlæja að mér, skíthællinn þinn?

PYTHIAS: Gríðarlega!

PARMENO: Ef þú munt fá að sleppa með þetta refsingarlaust...

PYTHIAS: Já, er það ekki bara?
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PARMENO: Ég mun hefna mín!

PYTHIAS:  Því  get  ég  vel  trúað!  En  það  sem  þú  hótar,  Parmeno,  liggur  í  

framtíðinni.  Nú munt þú verða hengdur upp fyrir  að gera heimskan ungling 

alræmdan fyrir  glæpi  og klaga  síðan þann hinn sama ungling til  föður  síns! 

Báðir munu beita þig refsingum.

PARMENO: Ég er búinn að vera!

PYTHIAS: Þessi verðlaun eru þér fyrir gjöf þína veitt. Ég er farin. (Pythias fer)

PARMENO: Ó mig auman!  Ég hef  steypt  mér í  glötun -  eins  og músin sem 

kemur upp um sig með tísti og er étin!

V. vii: GNATHO. THRASO. PARMENO.

(Gnatho og Thraso koma inn á sviðið)

GNATHO: Hvað nú? Í hvaða von eða með hvaða ráðagerð komum við hingað? 

Hvað hefurðu í hyggju, Thraso?

THRASO: Ég? Að gefast upp fyrir Thais og gera það sem hún skipar mér.

GNATHO: Hvað þá!?

THRASO:  Er  þetta  eitthvað  annað  en  hvernig  Herkúles  þrælaði  fyrir 

Omphale?116

GNATHO: Ágæt líking. (til hliðar) Mikið vildi ég sjá höfuðið á þér stappað undir 

skósóla! (upphátt) En ég heyri marra í dyrunum hjá Thais.

116 Þetta er goðsöguleg vísun. Omphale var drottning frá Lýdíu sem Herkúles þurfti að þræla fyrir til að 
bæta fyrir það að hafa myrt Iphitos, prins frá Oikhalíu í Euboiu. Í einni útgáfu sögunnar klæðir 
Omphale Herkúles í kvenmannsföt en tekur af honum ljónaskinn hans og kylfu; Herkúles þarf svo að 
sinna kvennastörfum í hennar stað. Passar þetta ágætlega við emaskúleringu Thrasos hér (Barsby 
(1999), bls. 273)
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THRASO: Fjandinn - hvað í ósköpunum er þetta? Þennan hef ég aldrei séð áður. 

Hvers vegna stekkur hann svona fram með þessum flýti?

V.vii. CHAEREA. PARMENO. GNATHO. THRASO.

CHAEREA: Góðir hálsar! Hefur einhver mér farsælli maður lifað? Ég gæti svarið 

að það er enginn. Því í mínu tilfelli hafa guðirnir bersýnilega allt vald sitt sýnt, 

fyrst svo margt hefur svo fljótt raðast saman mér til hagsbóta.

PARMENO: Af hverju öll þessi gleði?

CHAEREA:  Ó,  Parmeno  minn!  Ó,  uppfinningamaður,  upphafsmaður, 

fullkomnari allra minna unaðsstunda - getur þú ímyndað þér hversu glaður ég 

er? Vissirðu, að hún Pamphila mín er víst borgari?

PARMENO: Ég heyrði það.

CHAEREA: Vissirðu að hún er heitmey mín?

PARMENO: Ha! Vel gert, guðirnir lofi!

GNATHO: Heyrðirðu hvað hann sagði?

CHAEREA: Og svo gleðst ég því Phaedria, bróðir minn, siglir nú á lygnum sjó í 

sínum ástarmálum. Hús okkar eru sameinuð. Thais bað um að komast undir 

verndarvæng föður okkar og umsjón; hún gaf sig í okkar hendur!

PARMENO: Thais er þá öll hans bróður þíns?

CHAEREA: Svo er víst!

PARMENO:  Þá  er  annað  hér  sem  við  gleðjumst  yfir:  hermanninum  verður 

varpað út!
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CHAEREA: Finndu bróður minn sem allra fyrst, hvar svo sem hann er, og segðu 

honum þetta!

PARMENO: Ég skoða inni. (Parmeno flýtir sér inn í húsið)

THRASO: Ekki  efast  þú,  Gnatho,  nokkuð um það lengur að ég sé endanlega 

búinn að vera?

GNATHO: Án nokkurs vafa, held ég.

CHAEREA: Hvað ætti ég að minnast á fyrst eða lofa mest? Þann sem ráðlagði 

mér að taka upp á þessu öllusaman, eða sjálfan mig sem þorði því, eða ætti ég að 

lofa gæfuna einnig sem stýrði þessu öllu, svo að svo margir mismunandi hlutir 

komu svo heppilega saman í dag - eða góðlyndi og eftirlátssemi föður míns? Ó, 

Júpíter! Vaktu yfir, bið ég, þessari gæfu okkar!

V. ix: PHAEDRIA. CHAEREA. THRASO. GNATHO.

(Phaedria kemur inn á sviðið.)

PHAEDRIA: Guðirnir gefi traust sitt! Parmeno var að færa mér ótrúlegar fréttir. 

En hvar er bróðir minn?

CHAEREA: Hér er hann.

PHAEDRIA: Og hve ég gleðst!

CHAEREA: Það er ég viss um! Engin er til sem er verðugri ástar þinnar en Thais 

þín. Svo mikil er hún velgjörðarkona heimilis okkar.

PHAEDRIA: Noh! Þú að lofa hana við mig?

THRASO: Andskotinn! Þeim mun minni sem vonin er, þeim mun meira elska ég 

hana. Ég bið þig, Gnatho - þú ert mín eina von!
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GNATHO: Hvað viltu að ég geri?

THRASO: Láttu það gerast, með gráti eða mútum, að ég fái einhvernveginn að 

hanga inni hjá Thais.

GNATHO: Það er erfitt í framkvæmd.

THRASO: En ef þú færð eitthvað fyrir þinn snúð, þá veit ég að þú gerir það. Ef 

þér tekst þetta, þá skaltu biðja um hvaða gjöf sem er frá mér: þú færð hana í  

verðlaun.

GNATHO: Er það svo, já?

THRASO: Það mun vera svo.

GNATHO: Ef mér tekst þetta, þá krefst ég þess að hús þitt standi mér opið, hvort 

sem þú ert nærri eða fjærri, svo ég eigi þar ávallt samastað, þótt óboðinn sé.

THRASO: Ég lofa því!

GNATHO: Þá vígbý ég mig!

PHAEDRIA: Hverjum heyri ég í þarna? Ah, Thraso.

THRASO: Sælir.

PHAEDRIA: Máske veist þú ekki fyllilega hvað hefur skeð hér.

THRASO: Ég veit það.

PHAEDRIA: Hvers vegna er þig þá enn að finna hér á þessum slóðum?

THRASO: Ég hafði bundið trú mína við ykkur, að...
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PHAEDRIA:  Veistu hvað þú skalt  binda trú þína við? Hermaður,  ég  lýsi  því 

hérmeð yfir, að ef ég mun nokkru sinni aftur rekast á þig úti á götu, þótt þú segir 

mér „ég var að leita að öðrum manni, ég átti bara leið hér um!“, þá geng ég frá 

þér.

GNATHO: Æ, svona svona! Þetta er varla við hæfi.

PHAEDRIA: Ég hef mælt.

THRASO: Ég vissi ekki að þú værir svona hrokafullur...

PHAEDRIA: En svona er ég.

GNATHO: Fyrst skuluð þið hlýða á örfá orð: er ég hef mælt, ef það mun þóknast, 

skuluð þið gera sem þið hótið.

CHAEREA: Við erum að hlusta.

GNATHO: Vinsamlegast  dragðu þig  eilítið  í  hlé,  Thraso.  (Thraso gengur úr 

heyrnarfæri). Í fyrsta lagi legg ég áherslu á að þið skiljið það báðir, að hvað sem 

ég geri í þessu máli geri ég algjörlega í eigin þágu; en ef hið sama hagnast ykkur 

sömuleiðis, þá er fávíst að sniðganga það.

PHAEDRIA: Nú, hvað segir þú?

GNATHO: Ég legg til að þú samþykkir hermanninn sem keppinaut.

PHAEDRIA: Ha! Samþykki hann?

GNATHO: Hugsaðu málið aðeins. Guð veit að sama hversu ríkulega þú lifir (og 

þú lifir afar vel), þá er málið með hana Thais að hvað sem þú gefur er lítilvægt, 

og hún þarf að fá mikið gefins. Til að það verði hægt að birgja upp ást þína án 

þess að það fari allt á þinn kostnað, þá er enginn hentugri eða gagnlegri fyrir þig. 
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Í  fyrsta lagi  á  hann margt  til  að  gefa  og enginn er gjafmildari.  Hann er fífl, 

grófur, seinn að hugsa, hann sefur dag sem nótt - þú þarft ekki óttast hann né 

þarf  konan elska hann;  þú myndir  kasta  honum léttilega út  hvenær sem þú 

vildir.

PHAEDRIA: Hm. Hvað eigum við að gera?

GNATHO: Svo er  þetta  að  auki,  sem ég  tel  eiginlega mikilvægast:  af  engum 

manni má hafa meira eða langvinnara gaman en honum!

CHAEREA: Mig skyldi ekki undra ef það gerðist þörf á þessum manni hvort sem 

er.

PHAEDRIA: Ég var að hugsa það sama.

GNATHO: Þið gerið rétt! Eitt enn vil ég biðja ykkur um: að þið takið við mér í  

hópinn; ég hef velt þessum ákveðna kletti við nógu lengi.117 

PHAEDRIA: Þú ert velkominn.

CHAEREA: Með glöðu geði!

GNATHO: Og fyrir vikið - mínir kæru Phaedria og þú, Chaerea - býð ég þennan 

mann fram til að vera étinn út á gaddinn og hæddur af ykkar höndum.

CHAEREA: Frábært!

PHAEDRIA: Hann er þess fullverðugur.

GNATHO: Thraso, komdu hingað, ef þú vildir vera svo vænn.

THRASO: Hvernig gengur?
117 Þetta er vísun í goðsöguna um Sysiphos, sem fékk þá refsingu eftir dauðann að velta þungum kletti 

upp brekku um alla eilífð, en ná aldrei að koma honum upp á toppinn; hann valt niður aftur og 
Sysiphos þurfti að byrja upp á nýtt. Það gefur að skilja að velvild Thraso sé kletturinn í þessu tilfelli, 
enda hefur klettur (saxum) aukameringuna  „heimskur maður“ á latínu (Barsby (1999), bls. 288).
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GNATHO: Nú, hvað? Þessir menn þekktu þig ekki. En eftir að ég hafði borið siði 

þína  á  borð  og  lofað  hreysti  þína  í  samræmi  við  afrek  þín,  þá  tókst  mér 

ætlunarverkið!

THRASO: Vel gert! Ég þakka þér kærlega fyrir! Ég hef enn aldrei fundið fyrir 

öðru en að vera vel liðinn af öllum.

GNATHO: Sagði ég ykkur ekki að í honum byggi hin attíska fágun í öllu sínu 

veldi?

PHAEDRIA: Engu minna var lofað! Komið hingað! (þeir ganga til hússins.  Til 

áhorfenda:) Verið sæl, og gefið klapp!
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