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Ágrip 

 

Japanski rithöfundurinn Ryuukishi07 eða „Drekariddari07“ gaf út hljóðskáldsöguna Umineko 

no naku koro ni. Var hún fljótlega þýdd á bandaríska-ensku vegna mikilla vinsælda og hefur 

hún verið mikið lofuð af aðdáendum út um allan heim. Ég er þó á þeirri skoðun að þrátt fyrir 

að þýðing þessi sé að mestu leyti afar góð og komi merkingu sögunnar vel til skila, þá er 

ýmislegt sem gæti hafa farið betur. Vaknaði þá upp sú hugmynd að gera aðra þýðingu og þá 

íslenska. 

 Vegna ýmissa atriða sem japanska og íslenska eiga sameiginlegt er mögulegt að 

koma merkingu orða og hugmynda hennar betur til skila á íslensku. Mikill fjöldi samsettra 

orða og lýsandi myndmál deila tungumál þessi tvö og færir þau nær hvoru öðru en hægt væri 

að ímynda sér. Samband japönskunnar við íslenskuna má segja að sé nánara en samband 

þess við bandarísk-ensku. Eyþjóðirnar tvær hafa einnig að geyma álíka sögu, þjóðsögur, 

goðsögur og menningu. Samband bandarísk-enskunnar við japönsku er þó hvað sterkast sé 

litið til ríkulegs magns slanguryrða sem þau búa yfir. Slanguryrði eru nú vissulega einnig 

talsverð í íslensku en ekki nærri því eins mörg.       

 Ein af ástæðum þess að það ætti að finna japönskunni annan farveg í þýðingum en 

bandarísk-enskan er hverfugleiki dulinna merkinga japönskunnar sem virðast gufa upp þar. 

Einnig virðast Japan og japönsk menning oft vera upp úr þurru stödd í Bandaríkjunum eins og 

þau hafi verið þar frá upphafi. Eyþjóð þessi gæti virst hafa á einhvern athygliverðan hátt 

verið komið fyrir ofan á Bandaríkjunum. Tel ég nú að það þurfi að koma Japan aftur til sinna 

heimahaga í Asíu og leggst því í þýðingar þar sem staðfæringa verður ekki vart. Hefst för 

þessi á þýðingu á áðurnefndri hljóðskáldsögu og mun hugmyndum þeim er hér fram hafa 

komið verða gerð skil. Varpað verður einnig ljósi á sannleiksgildi þeirrar athugasemdar sem 

gerð var; hvort að japönsku sé hægt að þýða betur á íslensku en bandarísk-ensku. Hægt 

verður að lesa íslenska þýðingu þessa aftarlega í ritgerðinni í kaflanum Viðbótarefni. 
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Inngangur 
 

 

Íslensk þýðing á fyrstu sögunni í, tilteknum japönskum tölvuleik eða hljóðskáldsögu1 verður 

aðalatriði þessarar rannsóknarritgerðar. Sagan kallast Umineko no naku koro ni  (うみねこ

のなく頃に) eða „Þegar mávarnir gráta“ eins og hann verður kallaður í þýðingu minni og var 

gefin út 17. ágúst árið 2007. Sagan eða tölvuleikurinn er eftir rithöfundinn Ryuukishi07 (竜騎

士０７) og fyrirtæki hans 07th Expansion. Ryuukishi07 gerði einnig teikningarnar í leiknum. 

Sögur þessara leikja eru átta talsins og eru þær allar afar langar. Hægt er að segja að þær 

jafngildi langri og stórri bók, hver og ein fyrir sig.      

 Fyrsta saga höfundarins, Higurashi no naku koro ni (ひぐらしのなく頃に) bar 

svipaðan titil og Umineko no naku koro ni eins og sjá má. Naku koro ni (なく頃に), sem er 

hægt að þýða sem þegar _______gráta eða á þeim tíma eða stund þegar gráta2, er ákveðin 

hugmynd sem höfundurinn hélt áfram með í breyttu sniði í Umineko no naku koro ni. 

Higurashi er orð yfir skordýrið kribbu3 og umineko er ákveðin tegund af mávum4. 

Höfundurinn táknar friðsæld með gráti eða hljóði þessara dýra, það er að segja þegar grátur 

eða hljóð þeirra heyrist aftur á allt sem gerst hefur að vera komið í fyrra horf, sem sagt 

friðsæld á að ríkja að nýju (Ryuukishi07, 2007).        

 Ég valdi þetta verk vegna þess að það er hið fyrsta sem ég las í heild sinni á japönsku 

og náði að ég tel og miðað við bandarísk-ensku þýðinguna, tiltölulega góðum skilningi á. 

Hópur er kallar sig Witch Hunt gerði þá þýðingu. Einnig langar mig til þess að kynna hið 

svokallaða hljóðskáldsöguform fyrir þeim sem ekki til þess þekkja, á sama tíma og mig langar 

                                                
1 Nánar verður fjallað um þetta form síðar. 
2 Naku (なく) getur ýmist þýtt að gráta eða gefa frá sér hljóð, hljóða. Það fer eftir því hvaða kanji er 
notað. Í þessu tilfelli getur verið um bæði að ræða þar sem það er ekki skrifað í kanji. Í þessu tilfelli 
þýðir það: að gráta. http://jisho.org/words?jap=naku&eng=&dict=edict 
3 Tegund kribba sem kallast dögunarkribbur (Tanna japonensis). 
http://jisho.org/words?jap=higurashi&eng=&dict=edict 
4
 Umineko (うみねこ eða 海猫) er kallaður svartstéla mávur. (Larus crassirostris)  

http://jisho.org/words?jap=umineko&eng=&dict=edict 
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til að kynna fólk fyrir þessari einstöku sögu sem Umineko no naku koro ni er. Til að glöggva 

sig á mun á ýmsum þýðingum verður gerður samanburður á þýðingu Witch Hunt og íslenskri 

þýðingu minni. Er megintilgangur þess, að sýna muninn á bandarísk-enskum eða enskum 

þýðingum og íslenskum. Þar sem að stóran hluta af japönsku efni er oftast hægt að finna 

með bandarísk-enskri þýðingu þá ákvað ég að gera íslenska þýðingu. í ljósi þess að ensk 

þýðing af þessari sögu hefur þegar verið gerð taldi ég ekki þörf á að gera aðra. Ég mun samt 

sem áður styðjast við bandarísk-ensku þýðinguna í minni eigin þýðingu og gera ítarlegan 

samanburð á þeim. Ég vonast til þess að fleiri muni notfæra sér þann hugsunarhátt sem lagt 

verður upp með í þessari ritgerð og þýðingu í framtíðarþýðingum á japönsku efni.  

 Ég vonast jafnframt til þess að fleiri þýðendur hefji að þýða japanskt efni á íslensku 

með það að leiðarljósi að styrkja bönd þessara vináttuþjóða enn frekar. Sömuleiðis vonast ég 

til að ritgerð þessi og þýðing á Umineko no naku koro ni muni hvetja einhverja sem hana 

lesa, það er að segja ef svo ólíklega vildi til að hún yrði lesin af fleirum en leiðbeinanda og 

matsaðilum, til þess að kynna sér hljóðskáldsöguna stórbrotnu Umineko no naku koro ni. Er 

hún besta saga allra tíma að mínu mati og því í miklu eftirlæti.     

 Áhugavert yrði ef að mikill fjöldi Íslendinga myndi þekkja til hennar og er það 

draumur minn að þýða sögur allra leikjanna átta á íslensku af japönsku í náinni framtíð. Þær 

hafa verið þýddar í heild sinni á bandarískri-ensku og geta áhugasamir því nálgast þá þýðingu 

sé það þeirra vilji. Eftir að þýðing mín á öllum sögunum hefur komið út væri möguleiki á að 

bera þær saman. Íslenska þýðingu mína ásamt frumtexta þýðingarinnar sem og bandarísk-

ensku þýðingu Witch Hunt er hægt að finna í kaflanum Viðbótarefni og getur hver sem vill, 

þá annað hvort eða bæði, lesið þýðingarnar og frumtextann til þess að bera saman og einnig 

séð hvernig hugmyndir mínar í þessari ritgerð endurspeglast í þýðingunni. Ég vonast svo 

innilega til þess að lesandinn muni hafa gagn og gaman af henni sem og ritgerðinni sjálfri. 

Mér þykir afar mikil synd að meira japanskt efni en raun ber vitni skuli ekki hafa fengið 

íslenskar þýðingar og hyggst gera allt sem í mögulegu valdi mínu stendur til að breyta þeirri 
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þróun. Samfara því er hugmyndin með því starfi sú að kynna eftir bestu getu japanska 

tungumálið fyrir þeim er ekki hafa góða né neina þekkingu á ensku tungumáli. Þrátt fyrir að 

bandarísk-enska sé talið heimstungumálið í dag eru ekki allir sem hafa lagt stund á hana. 

 Flestar þær bandarísk-ensku þýðingar sem hafa orðið á vegi mínum í gegnum tíðina 

hafa að mínu mati skort ýmislegt. Eins og til að mynda nákvæmni vegna mikillar einföldunar 

á japanska tungumálinu. Oft á tíðum er líka mikið notast við óþarfa staðfæringar. Einnig 

hefur upplifunin verið sú að þýðendur treysti ekki lesendum sínum og virðist þykja að þeir 

geti ekki sjálfir túlkað það sem sagt er í texta án þess að það sé gert fyrir þá. Að mínu mati á 

að leyfa hverjum lesanda fyrir sig að túlka en ekki túlka fyrir hann. Til að mynda túlkun á 

orðalögum og málsháttum sem eru einstakir fyrir japanska tungumálið sem þó einkennir öll 

tungumál er kemur að notkun á þeim. Ein af ástæðum þess er einfaldlega sú að málshættir 

og orðalög tengjast menningu og sögu hverrar þjóðar fyrir sig, samt sem áður er engin 

ástæða fyrir því að lesendur ættu ekki að geta áttað sig á merkingu þeirra á sínum eigin 

vegum.            

 Oft á tíðum er sagt að japanska tungumálið búi yfir annari merkingu heldur en þeirri 

sem rituð virðist liggja í augum uppi og hefur rithöfundurinn og fræðingurinn Colum Kenny 

lagt fram þá kenningu að Japanir leggji þeim mun meiri merkingu í þögnina í samskiptum 

sínum5. Virðist þetta gefa ýmsum þýðendum byr undir báða vængi til þess að túlka sjálfir 

þessa „leyndu“ eða óljósari merkingu. Kemur þetta oftast fyrir í þýðingum þar sem notast er 

meira við óbeinar en beinar þýðingar. Beinar þýðingar í þessu samhengi þýðir þó ekki 

bókstaflegar orðabókaþýðingar eins og Google translate á til að mynda til með að gefa og er 

frægt fyrir. Heldur er átt við að halda merkingunni sem var í frumtextanum, bæði með því að 

reyna að fylgja eftir orðaröð sé það hægt og notast við nafnorð, lýsingarorð og sagnorð 

þegar tiltekin slík orð koma fyrir í textanum. Í stað þess að fara frjálslega með hvort skuli 

heldur nota eins og venjan er í þýðingum að mínu mati.      

                                                
5 Colum, K. (2011) bls. 61 
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Ástæðan fyrir því að lögð verður mikil áhersla á þessi atriði er sökum þess að ég tel það gefa 

þeim er leggja stund á japönsku betri skilning á orðaforðanotkun, notkunar á kanji í orðum 

og merkingu orða. Þar sem að orðabækur gefa upp ákveðna merkingu fyrir orð og er það því 

svolítil furða að sjá í þýðingum allt annað orð en hið tiltekna orð er orðabækur gefa. Það 

hjálpar ekki mikið til við tungumálanámið því þetta getur virkað ruglandi. Eitt 

megintakmarkið er að gera þýðingar aðgengilegri fyrir þá sem eru að hefja sín fyrstu skref í 

japönskunámi. Byggir þetta viðhorf á eigin reynslu, þar sem að ég upplifði mig ekki læra 

mikla japönsku af því að horfa til dæmis á efni með bandarísk-enskum texta eins og: 

japanskar teiknimyndir, annað japanskt sjónvarpsefni og kvikmyndir. Það var ekki fyrr en ég 

gat heyrt og þar með greint hvert orð fyrir sig á japönsku og haft þýðinguna fyrst og fremst 

einvörðungu til hliðsjónar að mér fannst ég ná góðum tökum á henni. Svipaða upplifun hafði 

ég af því að ná ekki eins vel merkingum á kanji fyrr en góðri hugmynd um beina eða 

„bókstaflega“ merkingu þeirra hafði verið náð. Túlkun og skilningur á „óbeinni“ merkingu 

setninga og hugmynda fylgdi síðar.        

 Eins og kom fram hér að ofan er óþarft að þýðandi túlki fyrir lesandann og tel ég að 

sömu lögmál eigi að gilda og þegar ljóð eða sögur eru lesnar. Að hverjum og einum sé 

fullkomlega leyfilegt að túlka það sem ritað er eftir eigin höfði og með því að notast við 

þekkingu hvers og eins til að þess að geta túlkað. Lesandinn getur svo einnig rannsakað eða 

grennslast fyrir um uppruna eða merkingu þess sem ritað hefur verið hafi hann lyst eða 

löngun til. Það er útgangspunktur þessarar ritgerðar að  lesendur eigi að geta lesið þýðingu í 

þeirri mynd sem kemst næst frumtextanum sem sé þá jafnframt mjög lík upprunalegustu 

mynd og hafi ekki verið túlkuð fyrir þá. Einnig ber mikið á því að hin mikla kurteisi sem til 

staðar er í japönskum málvenjum, komist ekki vel til skila í bandarísk-enskum þýðingum og 

oft sé dregið úr henni. Textar eru því einhverra hluta vegna gerðir minna formlegir í þýðingu 

en frumtextinn segir til um.         

 Í þessari ritgerð verður leitast við að rannsaka tengsl á milli íslensku og japönsku út 
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frá því að bæði tungumálin notast mikið við samsett orð og eru svipuð að uppbyggingu. Þessi 

líkindi íslenskunnar og japönskunnar verða borin saman við enska tungumálið, þá fyrst og 

fremst við bandaríska-ensku og almenna notkun hennar. Leitast verður við að sýna fram á að 

til þess að þýða japönsku þá henti íslenska betur sem tungumál en bandarísk-enska, þar sem 

að merkingin tapast ekki eins mikið í íslenskri þýðingu og í bandarísk-enskri. Þetta á aðallega 

við þegar horft er fram hjá slanguryrðum og tökuorðum í japönsku. Hugmyndafræði í 

uppsetningu orða á japönsku og íslensku, þá aðallega samsettra orða veldur því að íslensk 

orð eru nær japönskum orðum í skilningi. Er þetta til að mynda háð einföldun á orðum í 

bandarískri-ensku og myndformi sem bæði íslenska og japanska notast meira við en enska og 

þá sér í lagi bandarísk-enska.        

 Reynt verður að gera þessum hugmyndum eins góð skil í þýðingunni og vonandi best 

verður á kosið. Með ritgerð þessari er vonast til að geta sýnt fram á hvernig íslenska er betur 

til þess fallin að þýða japönsku, þá sérstaklega með því að leggja mikið upp úr því að halda 

merkingu orða og hugmyndum frumtexta óbreyttum.  

 

Hér á eftir verður saga leiksins útskýrð lítillega og verður forminu „hljóðskáldsögu“ gerð góð 

skil til þess gera lesandanum kleift að átta sig á umfjöllunarefni þýðingarinnar sem og 

forminu sem sagan er sett fram á. Einnig verður fjallað stuttlega um ýmsar útgáfur sögunnar 

í formi myndasagna og einnar teiknimyndaþáttaraðar. 

 
 

Saga Umineko no naku koro ni 
                             

 

Fyrsta sagan hefst á því þar sem höfuð Ushiromiya (右代宮) fjölskyldunnar: Ushiromiya 

Kinzou (右代宮金蔵), er við dauðans dyr á einkaeyju sinni Rokkenjima (六軒島). Hann á 

stóra fjölskyldu sem samanstendur af mörgum börnum og nokkrum barnabörnum. Honum 
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er ekki sérlega vel við þessa fjölskyldu sína og kallar flestalla fjölskyldumeðlimi sína 

hrægamma sem vilja ekkert annað en festa klær sínar í auðæfi hans, sem eru talsverð. Hann 

vill ekki erfa fjölskyldu sína að neinu þar sem honum finnst hún ekkert eiga það skilið né eiga 

neinn rétt á því. Styttist nú óðum í að hinn árlegi fjölskyldufundur fari fram, þar sem rifrildi 

systkinanna og upplausn virðist ávallt vera niðurstaðan. Kinzou ákveður að loka sig inni í 

herbergi sínu og segist aldrei munu koma út fyrr en að hans ástkæra Beatoriiche (ベアトリ

ーチェ) komi og nái í hann til þess að fara með hann til „gullna landsins“ eins og það er 

kallað. Hún lést fyrir allnokkru síðan og lét Kinzou mála risastóra mynd af henni og gera 

grafskrift sem hljómar ýmist eins og gáta eða frásögn. Málverkið lét hann hengja upp í 

anddyri fjölskylduseturs síns og grafskriftina staðsetti hann undir málverkinu. Svo kemur að 

því að stórfjölskylda Kinzou mætir á eyjuna og hefst hinn margrómaði fjölskyldufundur þessa 

árs (Ryuukishi07, 2007).         

 Ekki er beint hægt að segja að mikil tilhlökkun ríki og líður ekki á löngu þar til 

systkinin hefja sitt víðfræga rifrildi. Þegar fyrsti dagur fundarins er að kvöldi kominn gerast 

dularfullir og í senn undarlegir atburðir sem eiga eftir að marka líf Ushiromiya fjölskyldunnar 

að eilífu. Fimm grunsamleg morð eiga sér stað á þessari einangruðu einkaeyju og enginn 

sökudólgur kemur annar til greina en norn er kallar sig Beatoriiche. Þau eiga afar bágt með 

að trúa á tilvist nornarinnar svokölluðu og telja sökudólginn einvörðungu vera að telja sér trú 

um að hann sé norn. Hvernig morðin voru framin og aðstæðurnar virðast benda til þess að 

þau hafi ekki verið af mannavöldum heldur hafi galdrar komi við sögu. Morðin virðast líka líta 

út í fyrstu eins og að þau hafi verið framkvæmd samkvæmt því sem stendur í grafskriftinni 

undir málverkinu af Beatorichee (Ryuukishi07, 2007).      

 Eitt af barnabörnunum, ungur maður er Batora (戦人) heitir, hefur mestar efasemdir 

um þessa svokölluðu „norn“. Hann neitar þar með tilvist hennar algerlega og segist geta sýnt 

henni fram á að morðin er framin voru séu framkvæmanleg með mannahöndum. Hún skorar 

því á hann í hálfgerðan „leik“ þar sem hún mun aftur á móti sýna fram á að vissulega hafi þau 
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verið framin með því að nota galdra. Með heiður fjölskyldunnar að veði og með miklum 

söknuði neyðist hann til þess að slá til og samþykkir að verða andstæðingur hennar. 

Skelfilegir atburðir sem leika sér að lífi fjölskyldu hans taka að gerast hver á eftir öðrum 

(Ryuukishi07, 2007). Hins vegar er ekki allt sem sýnist í þessum heimi og mun Batora koma til 

með að sjá eftir þessari ákvörðun sinni það sem eftir er. Eða er það endilega svo?  

 Saga leikjanna hefur einnig verið gerð að 26 þátta anime (アニメ) þáttaröð eða 

japanskri teiknimyndaþáttaröð eins og það heitir á íslensku. Kom hún út árið 2009 og hófst 2. 

júlí og stóð til 24. desember sama ár. Anime fyrirtækið Studio DEEN gerði þáttaröðina6. Það 

hafði áður gert anime eftir fyrstu sögu höfundarins Higurashi no naku koro ni. Þessi þáttaröð 

tekur á sögu fyrstu fjögurra leikjanna. Enn hefur ekki verið gert anime eftir sögu leikja fimm 

til átta það er að segja, síðustu sagna leikjaraðarinnar. Í ljósi þess að leikirnir eru tiltölulega 

langir gafst ekki tími til að gera öllu góð skil í þáttaröðinni. Stór hluti sögunnar notast við 

samtöl og því nánast ógerlegt að koma þeim öllum fyrir í þáttaröðinni. Hefði hún þá nánast í 

raun einvörðungu staðið af samtölum. Aðalatriðum hennar eru þó gerð góð skil en fólk er 

hvatt til þess að lesa líka hljóðskáldssöguna vilji það kynna sér sögu höfundarins á þann hátt 

sem best er kosið. Höfundur þessarar ritgerðar hefur horft margoft á þessa þáttaröð og er 

hún í miklu uppáhaldi hjá honum. Hann getur sömuleiðis vart beðið þangað til að önnur 

þáttaröðin kemur að lokum.       

 Einnig hafa verið gerðar nokkrar manga útfærslur (マンガ eða漫画), eða japönsk 

myndasaga eins og það kallast upp á íslenskuna. Manga um samtvinnaðar sögur Higurashi no 

naku koro ni og Umineko no naku koro ni  voru gerð af Hiiro Yuki og gefin út hjá tímaritunum 

Dengeki G‘s Festival! Comic og Dengeki Comics undir nafninu: Umineko no Naku Koro ni - 

BangaihenEpisode X Rokkenjima of Higurashi crying 7. Margar mismunandi manga útgáfur 

hafa verið gerðar eftir Umineko no naku koro ni sögum Ryuukishi07 og teiknarar og höfundar 

                                                
6
 http://umineko.tv/web/main/onair/index.html 

7 http://www.mangaoh.co.jp/catalog/183980/ 
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þeirra heita: Natsumi Kei, Suzuki Jirou, Souichirou, sem gáfu út hjá tímaritunum: Gangan 

Powered, Gangan Joker, GFantasy, Gangan Online og Gangan Comics Imprint8. Shinkyo 

Satoshi gaf út sitt manga hjá tímaritinu Comp Ace9. Fugetsu Makoto gaf út hjá tímaritinu 

Manga Palette Lite. Nýjasta bindið í því manga  sem fjallar um sögu allra leikjanna er komið 

upp að miðri sögu áttunda leikjarins10. Í ljósi þess að höfundur sögunnar skrifar þessa manga 

útfærslu, er sögu leikjanna gerð góð skil og kemst það einna næst því að lesa 

hljóðskáldsöguna að lesa þetta manga. Undirritaður hefur þó ekki lesið þetta manga en mun 

eflaust gera það einn daginn til þess að sjá aðrar teikningar á persónunum og aðstæðum 

sögunnar.  

 
 

Hvað er hljóðskáldsaga? 
 

 

Formið hljóðskáldsaga eða saundo noberu (サウンドノベル) eru hálfgerðir tölvuleikir sem 

komu fyrst fram í Japan árið 199211. Það má eiginlega segja að það sé saga með myndum, 

hljóði, valmöguleikum og tónlist. Það væri kannski hægt að segja að það væri svipað því að 

lesa bók með myndum sem hreyfast og gefa frá sér hljóð á sama tíma sem maður hlustar á 

tónlist. Í ljósi þess að myndirnar, hreyfingarnar, hljóðin og tónlistin skapa það andrúmsloft 

sem sagan vill ná fram og er því allt gert til þess að láta lesandann upplifa söguna eins og hún 

væri að gerast í rauntíma í hans ásjónu. Allir þessir þættir spila afar vel saman og tekst þeim 

með góðu móti að gera söguna eftirminnilega og raunverulegri en bók gæti tekist að gera 

einni og sér.  Ástæða þess að þetta form er kallað tölvuleikur er nú aðallega sú að sögurnar 

                                                
8 http://www.animenewsnetwork.com/encyclopedia/manga.php?id=11729 
9 http://blog.livedoor.jp/kkatsuki10/archives/51571275.html 
10 http://www.mangaupdates.com/series.html?id=44299 
11 Fyrsta eiginlega hljóðskáldsagan sem kallaðist サウンドノベル er Otogirisou (弟切草) og hún kom 

hún út árið 1992. Tölvuleikjafyrirtækið Chinsoft (チンソフウト)  gaf hana út.   
http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%B5%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%8E%E3%83%99
%E3%83%AB 
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eru forritaðar spilaðar eins og tölvuleikur. Sögurnar eru ekki aðgengilegar í heild sinni heldur 

kemur hver lína fyrir sig sé smellt á vinstri músarhnappinn eða örvatakkana á lyklaborðinu. 

Hægt er að skoða síðustu línur textans til þess að geta gengið úr skugga um að ekki hafi verið 

stokkið yfir línu eða til þess að glöggva sig betur á því sem fram fór áður. Einnig eru 

möguleikar á að vista á þeim stað þar sem lestrinum lauk síðast til þess að geta haldið fljótt 

áfram frá sama stað, þessum möguleika mætti segja að svipi til bókamerkis.   

 Þessir möguleikar sem í boði eru, líkjast öðru japönsku tölvuleikjasagnaformi sem 

kom fyrst fram árið 199712 er kallast sjónræn skáldsaga eða bijuaru noberu (ビジュアルノ

ベル) á japönsku. Það sem greinir helst á með þessum formum er að í sjónrænni skáldsögu 

er meiri áhersla lögð á útlit myndanna, það er að segja, bakgrunnana og útlit persónanna 

eins og nafnið gæti gefið til kynna. Í hljóðskáldsögu er aftur móti meiri áhersla lögð á hljóðin 

sem notuð eru og tónlistina eins og kom fram hér að ofan. Eru bæði þessi form afar vinsæl í 

Japan og væri mögulega hægt að segja að þau væru nánast einstök þar í landi.    

     

 
 

1. Hvað er líkt og ólíkt með japönsku, íslensku og bandarísk-
ensku 

 

 

Í þessum kafla verður fjallað um líkindi og ólíkindi þessara tungumála ef einhver er að finna. 

Dæmi um þau atriði sem þessi kafli mun koma inn á eru eftirfarandi: samsett orð, 

slanguryrði, formlegheit og kurteisi í máli. Leitast verður við að fjalla ítarlega um japanskar 

kurteisismálvenjur og þær kenningar sem settar hafa verið fram í kringum þær. Einnig verður 

                                                
12

 Árið 1997 kom út það sem mætti eiginlega kalla fyrstu sjónrænu skáldsöguna. Það var To Heart sem 
var gefinn út af tölvuleikjafyrirtækinu Leaf. http://dic.nicovideo.jp/a/to%20heart 
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stuttlega fjallað um ástæðu nauðsynjar þessarar málvenja sem komu til vegna japanska 

keisaradæmisins og þeirrar kurteisi og háttsemi er keisaranum skyldi sýnd. 

 
 

1.1 Samsett orð 
 

 

Samsett orð sem eru hrein, það er að segja orð sem eru nánast laus við áhrif annarra 

tungumála, eru í meiri mæli í japönsku og íslensku13 en er þó vissulega líka að finna í 

bandarískri-ensku, þó ekki í eins miklum mæli nema þá aðallega mörg tökuorð og slanguryrði 

sem er ekki hægt að kalla hrein bandarísk-ensk orð. Það sem átt er við með orðinu „samsett 

orð“ er að eitt orð er búið til úr öðrum orðum eða orðhlutum14 samkvæmt McArthur þó 

oftast einu,  sem ýmist er skeytt fyrir framan eða aftan15. „Samsett“ er til dæmis samsett orð. 

Ástæða þess að minna er um þessa tegund orða í bandarískri-ensku er sú að flest orð í ensku 

koma frá latínu16 þar sem minna er um að orð séu sett saman úr fleiri orðum en í grísku þar 

sem að gríska byggist meira upp á samsettum orðum en latína17. Þegar færri samsett orð 

bandarísk-enskunnar18 eru borin saman við hinn mikla fjölda sem hægt er að finna í bæði 

japönsku og íslensku19 sést vel hversu mikið færri þau eru.    

 Samsett orð í japönsku eru oftast mynduð með því að spyrða saman ýmsum orðum 

mynduðum með kanji.  Þau eru oftast af ákveðinni gerð eða hafa ákveðna merkingu og er því 

oft sömu orðum eða svipuðum orðum spyrt saman20. Þó er einnig talsvert meira um að 

samsett orð í japönsku séu ekki endilega af ákveðinni gerð21 heldur eins og í íslensku, koma 

                                                
13

 Guðrún Kvaran (2000) 
14 McArthur, T. (1998) 
15 Hurford, James R. (1994) bls. 43 
16

 Roger Lass, Richard M. Hogg (2000) bls. 364 
17

 http://japanvisitor.blogspot.com/2008/05/japanese-compound-words.html 
18

 http://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Category:English_compound_words&pagefrom=gi 
19

 Guðrún Kvaran (2000) 
20

 http://japanvisitor.blogspot.com/2008/05/japanese-compound-words.html 
21 http://japanvisitor.blogspot.com/2008/05/japanese-compound-words.html 
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hugmyndinni um orðið til skila. Orðið tannhjól er gott dæmi um orð í íslensku sem er 

myndað úr sömu eða líkum orðum í japönsku, sem sagt orðinu: haguruma  (歯車). Ha þýðir 

tönn eða tennur og guruma eða kuruma þýðir hjól bifreið eða farartæki22. Vegna þessara 

sömu eiginleika er sett fram sú hugmynd að merking japanskra orða sé nær merkingu 

íslenskra en bandarísk-enskra þegar kemur að þýðingu á þeim. 

 
 

1.2 Slanguryrði og tökuorð 
 

 

Slanguryrði og tökuorð fyrirfinnast í öllum þessum þremur tungumálum og verður í lok þessa 

undirkafla tekið dæmi úr sögu leiksins um þau orð sem deila sama uppruna eða eru búin til 

úr svipuðum orðum. Mikil notkun slanguryrða og tökuorða mætti segja að sé eitt sem 

einkennir bæði japönsku og bandaríska-ensku. Einnig er afar mikið um slanguryrði og 

tökuorð í íslensku en samkvæmt Guðrúnu Kvaran þá koma þau flest úr dönsku23, 

frumnorrænu og gelísku. Meirihluti slanguryrða eða tökuorða í japönsku kemur aftur á móti 

frá ensku, svokölluð waseieigo24 (和製英語) orð samkvæmt Leah. Þau koma þó í raun einnig 

hvaðanæva að úr heiminum.         

 Slanguryrði í japönsku komu aðallega úr tali unga fólksins. Misjafnt er hvaðan 

slanguryrði eða tökuorð í bandarískri-ensku koma. Eins og talað var um hér framar þá koma 

flest orð í ensku frá latínu og grísku25 eins og enskukennarinn Boyanova segir líka. Því sama 

gegnir um slanguryrðin og tökuorðin26 ef hægt er að kalla þau það. Í seinni tíð hafa sífellt 

fleiri og fleiri slanguryrði og tökuorð úr ensku ratað í íslenskt mál og kemur það aðallega 

fram í talmálinu. Þegar kemur að slanguryrðum og tökuorðum í hverju þessara tungumála 

                                                
22

 http://jisho.org/words?jap=haguruma&eng=&dict=edict 
23

 Guðrún Kvaran (2000) 
24

 Leah (2011) 
25

 Boyanova, M. (2002) 
26 McArthur, T. (1998) 
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fyrir sig er hugmyndin um hvernig skal hátta framburði og ritháttum þeirra afar mismunandi 

og byggir á settum reglum tungumálanna.      

 Slanguryrði eða tökuorð í bandarískri-ensku eru oftast skrifuð á afar líkan hátt og í 

upprunalandi þeirra. Dæmi um það er orðið science í frönsku sem er skrifað nákvæmlega 

eins á bandarískri-ensku. Læknisfræðileg orð úr latínu eru mörg skrifuð annað hvort 

nákvæmlega eins eða með smávægilegum breytingum, eins og til dæmis orðið esophagus 

sem kemur frá latneska orðinu œsophagus. Í ljósi þess að œ í latínu er borið fram eins og e, 

þá er hægt að segja að þetta orð sé nánast eins skrifað og borið fram á líkan hátt. Mörg orð 

úr grísku breytast að örlitlu leyti þegar þau koma í bandarísk-enskuna eins og til dæmis: 

philosophia (φιλοσοφία), það er skrifað philosophy á bandarískri-ensku.   

 Í íslensku þurfa framburðurinn og líkindi við upprunaland slanguryrðanna og 

tökuorðanna oftar en ekki að víkja fyrir beygingakerfinu, ákveðnum greini og nafnhætti. 

Einnig vegna íslenskra stafa hverfa oftast líkindin við upprunalega orðið. Framburður 

slanguryrðanna og tökuorðanna er þó oft á tíðum líkur upphaflega orðinu þó að það sé ritað 

á allt annan hátt. Það fer vissulega eftir því úr hvaða tungumáli slanguryrðið eða tökuorðið 

kemur en oftast er hið sama uppi á teningnum. Dæmi um slanguryrði á íslensku þar sem 

ákveðinn greinir hefur verið notaður og fallbeyging er eins og venja er með íslensku, 

óhjákvæmileg, er til dæmis orðið: sjoppan. Dæmi um orð sem hljómar öðruvísi vegna 

fallbeygingarinnar er til dæmis orðið: grúppa. Dæmi um orð sem hins vegar hljómar næstum 

því eins og upphaflega orðið en er skrifað öðruvísi er til dæmis orðið: gítar.   

 Slanguryrði og tökuorð í japönsku reyna hins vegar oftast að hljóma eins eða afar líkt 

og í upprunalandi orðsins. Það getur þó reynst erfitt að gera í ljósi þess að stafróf 

japönskunnar sem og framburðurinn eru allt öðruvísi. Til dæmis það eitt að Japanir bera „l“ 

fram sem „r“, hefur í för með sér að mörg slanguyrði og tökuorð eru skrifuð á skrautlegan 

hátt og geta hljómað ankannalega. Hljóma þau orð hvorki eins, né eru lík rithætti upphaflega 

orðsins vegna þessa. Það er þó varla annað hægt en að taka hattinn ofan af fyrir þessu 
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framtaki japönskunnar. Hún reynir að gera þetta og þó að það takist ekki alltaf vel þá eru 

dæmi um orð sem hljóma nánast nákvæmlega eins og í upprunalandi þess orðs sem 

japanskan tók það upp frá, sem eru í flestum tilfellum England og Bandaríkin. Öll slanguryrði 

og tökuorð í japönsku notast við katakana (カタカナ) stafrófið. Dæmi um slanguryrði í 

japönsku þar sem lagt hefur verið mikið í framburðinn en rithátturinn er allt öðruvísi er til 

dæmis: tiranii (ティラニー) af franska orðinu tyrannie. Dæmi um orð sem er skrifað allt 

öðruvísi og hljómar öðruvísi en upphaflega orðið þó öllu sé tjaldað til er til dæmis orðið 

koonaa (コーナー) af enska orðinu corner.    

 

Á næstu blaðsíðu er að finna töflu þar sem tekin hafa verið dæmi um nokkur slanguryrði, 

tökuorð og erlend nöfn úr sögu leiksins, á nákvæmlega sama stað í textanum og í réttu 

samhengi, það er að segja greinir ef á við og fallbeyging orðsins miðast við textann. Ef um 

samsett orð er að ræða þar sem annað orðið hefur komið fyrir en ekki bæði, verður það orð 

sem ekki er núþegar í töflunni notað. Það er aðallega gert til að sýna hvernig samsett orð 

bandarísk-enskunnar líta út þegar þau eru borin saman við hin japönsku og íslensku. Orðin 

verða tekin úr frumtextanum, íslensku þýðingunni og bandarísk-ensku þýðingunni.

 Upphaflega orðið verður einnig sýnt því til hliðsjónar til þess að sýna fram á ýmis 

líkindi eða ólíkindi eftir því sem við á hverju sinni. Í ljósi þess að í íslensku þýðingunni var 

reynt eftir fremsta megni að þýða slanguryrði og tökuorð með því að nota íslensk orð, verður 

ekki eins mikið um slanguryrði né tökuorð úr textanum í töflunni heldur verður í staðinn 

notað það slanguryrði og tökuorð sem fyrirfinnst í íslensku og samsvarar japönsku og 

bandarísk-ensku orðunum. 
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Tafla 1. Slanguryrði, tökuorð og erlend nöfn27 

 

 

Japanska Enska Íslenska Upphaflega 

gurasu (グラス) glass glasið glæs, glas 

chesu  (チェス) chess skák esches 

kingu (キング) king kóngur king 

setto (セット) set sett set 

geemu (ゲーム) game geim gamen 

ruuku (ルーク) rook hrókur rukk 

bishoppu (ビショップ) bishop biskup episkopos 

kyasuringu (キャスリング) castling hrókering castellum 

beatoriiche (ベアトリーチェ) Beatrice Beatrís Beatrix 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
27 New Oxford American Dictionary 2nd edition. 
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1.3 Formlegheit og kurteisi í máli 
 

 

Til þess að geta áttað sig á japönsku máli verður að vera til staðar skilningur á hinum mörgu 

lögum kurteisis og kurteisismálvenja í japanskri tungu. Í þessum hluta verða skoðuð 

formlegheit og kurteisi í máli, aðallega í japönsku og að örlitlu leyti  í ensku og íslensku.  

 

Kurteisisorðvenja í japönsku eða „keigo“ (敬語) er mikið notuð í sögu Umineko no naku koro 

ni. Þá aðallega í tali þjónustufólksins og í tali aðalpersónanna við sér ókunnuga. Keigo er talið 

vera tjáningarform sem sýnir skilning manns á stöðu sambands manns við þann sem rætt er 

við28. Notkun fólks á keigo breytist eftir því sem staða viðkomandi gagnvart þeim sem rætt er 

við breytist. Keigo sýnir hversu mikla virðingu hver ber fyrir öðrum29. Það er spurning um 

virðingu, hvort sem hún er sönn eður ei og hvort um sé að ræða þann sem talar, hlustar eða 

einhvern sem rætt er um. Ekki er einvörðungu hægt að horfa á keigo sem tungumál eða 

ákveðið form innan japönskunnar heldur einnig er hægt að nota það til að meta félagslega 

hegðun viðkomandi sem á í hlut30. Samkvæmt Coulmas má skipta hugmyndinni um keigo í 

þrennt. Fyrst er það kurteisi, svo heiður og síðast en ekki síst undirgefni. Þessi þrjú atriði eru 

lykilatriði þegar kemur að því hvernig hugsun manns skal háttað þegar nota á keigo31. Lengd 

setningarinnar eða lengd þess sem tjáð er byggir á því hversu virðingarfullt það er. Því lengra 

sem það er því kurteislegra og virðingarfyllra er það talið vera. Einfaldleiki þess skiptir ekki 

máli þegar kemur að því að meta hversu virðingarfullt það er32.     

 Flest rituð orð í japönsku eru af kínverskum stofni, svokölluð „onyomi“ (音読み) orð, 

sem eru lesin með kínverskri lesningu sem kallast onyomi. Japönsk orð, sem mætti nánast 

                                                
28

 Rikiji, S. (1985) bls. 23-24 
29

 Rikiji, S. (1985) bls. 23-24 
30

 Coulmas, F. (1987) bls. 44-62 
31

 Coulmas, F. (1987) bls. 44-62 
32 Coulmas, F. (1987) bls. 44-62 
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segja að væru hrein japönsk orð, kallast hins vegar kunyomi (訓読み) orð þar sem lesning 

þeirra er kölluð kunyomi. Onyomi orðin eru fleiri í heild en kunyomi orðin eru meira notuð 

almennt í talaðri og ritaðri japönsku. Það sést til dæmis á því að langflest orð til að mynda í 

japönskum skáldsögum eru kunyomi orð. Onyomi orð koma þó meira fyrir í dagblöðum og 

sjónvarpsfréttum. Ein af ástæðum þess er sú að fréttir eru  fluttar á og notast við mjög 

formlegt málfar sem á að mestu uppruna sinn að rekja til kínverskra orða og kanji (漢字) eða 

Kínastafa33eins og er bókstafleg34 merking orðsins kanji35. Það má því segja að keigo eigi 

rætur sínar að einhverju leyti að rekja til Kína enda eru mörg þeirra kurteisisorða sem notuð 

eru í keigo vissulega úr kínversku36, það er að segja kanji orð. Kurteislegri textar og 

virðingarmeiri eru skrifaðir með því að nota mörg kanji frekar en að nota aðalstafróf 

japönskunnar hiragana (ひらがな eða平仮名) þegar það á alveg eins vel við og er almennt 

gert.           

 Samkvæmt opinberum þýðendum hjá þýðingafyrirtækinu Beijing Expert Translation 

Company, er keigo skipt í þrennt: teineigo (丁寧語), sonkeigo (尊敬語) og kenjougo  (謙譲

語)37. Teineigo mætti þýða sem kurteist tungumál og samanstendur það fyrst og fremst af         

–masu (ます) endingum á sögnum og því að ljúka setningum með desu (です). Þessi tegund 

er hin almenna kurteisi innan japönskunnar. Sonkeigo þýðir virðingarfullt tungumál og 

samanstendur það af því að setja go (ご) og  o (お) fyrir framan nafnorð og sagnir til þess að 

gera þær virðingarmeiri. Segja til dæmis: „okaeri ni narimasu“ (お帰りになります)  í stað 

„kaerimasu“ (帰ります). Einnig eru ýmis önnur orð sem eru notuð í stað ákveðinna sagna til 

að gera þær virðingarmeiri. O og go sem er oftast ritað með hiragana þó að það sé einnig 

skrifað í kanji; 御38, þýðir virðuleiki. Er það þá einvörðungu sett fyrir framan sagnir og 

                                                
33

 http://jisho.org/kanji/details/%E6%BC%A2%E5%AD%97 
34

 http://jisho.org/words?jap=kanji&eng=&dict=edict 
35

 Banno, E. (2011) bls. 173 
36

 Banno, E. (2011) bls. 173 
37

 Beijing Expert Translation Company (2007) 
38 http://jisho.org/words?jap=%E5%BE%A1&eng=&dict=edict 
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nafnorð þess sem sá sem gerir sem hlýtur virðinguna hverju sinni. Sá sem notar það má ekki 

nota það á sínar eigin gjörðir. Að setja þetta orð eða forskeyti fyrir framan orð gerir þau því 

virðulegri og heiðvirðulegri fyrir vikið. Kenjougo þýðir auðmjúkt tungumál og samanstendur 

að mestu af því að nota virðingarorðið eða forskeytið o eða go, en í stað þess að segja til 

dæmis: „okaeri ni narimasu“ eins og kom fram hér að ofan þá er í staðinn sagt: „okaeri 

shimasu“ (お帰りします). O- ni narimasu er virðingarfullt á meðan o- shimasu er auðmjúkt. 

Eins og með sonkeigo eru einnig ýmsar sagnir sem notaðar eru í stað þeirra sem eru til 

staðar, til þess að hljóma auðmjúkur en ekki einvörðungu kurteis eða virðulegur. Kenjougo 

snýst aðallega um að láta hlustandann heyra hversu auðmjúkur mælandinn er. Form keigo 

hafa ávallt þótt erfið í notkun og hafa lengi verið talin með því erfiðasta við að ná tökum á 

japanska tungumálinu. Þetta viðhorf hefur ekki breyst og hefur viðhaldist frá örófi alda39. 

Þetta form er afar flókið og krefst mikillar þekkingar á mörgum kanji sem geta oft verið 

allverulega flókin.          

 Það sem myndi komast næst þessum kurteisisvenjum í tungumáli í íslensku er þérun. 

Þérun er hæsta stig kurteisi í íslensku og það sýnir einnig fram á tungumálakunnáttu þess 

sem notar það. Með því að nota þéringu í hvert skipti sem keigo kemur fram í  Umineko no 

naku koro ni þá ættu formlegheit textans að komast til skila. Þrátt fyrir að þéring sé almennt 

ekki lengur notuð þá má eflaust nota hana í þýðingum yfir á íslensku. Þrátt fyrir að ákveðnar 

kurteisisvenjur séu til staðar í bandarískri-ensku40 komast þær ekki nógu vel til skila í 

þýðingum úr japönsku. Til þess að einfalda textann er þeim einfaldlega oft alveg sleppt. Til 

dæmis í setningum þar sem “please” ætti að nota vegna þess að samheiti þess á japönsku; 

kudasai (ください eða 下さい), hefur verið notað er oft alveg sleppt og sögnin eða 

setningin þess í stað þýtt í mynd sem hvorki eins kurteis né formleg. Það mætti frekar segja 

að hún sé hlutlaus. Vegna þessa þá næst ekki eins vel að koma anda frumtextans til skila 

                                                
39

 Rikiji, S. (1985) bls. 23-24 
40 Richard J, W., Ide, S., & Ehlich, K. (2005) bls. 281 
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þrátt fyrir að merkingin geri það. Það er ekki oft en það kemur fyrir að kurteisleg eða formleg 

orð eins og til dæmis: “thou” og “thy” eru notuð í enskum þýðingum úr japönsku.  

 Þéring nær engu að síður betur að fanga þann anda sem keigo býr yfir, þar sem að 

það er eðlilegra í notkun en til dæmis sífelld notkun á “thou”, “thy” og orðum í þeim anda. 

Áðurnefnd orð eru ekki lengur notuð eins mikið í ensku í dag í þeim skilningi að sýna kurteisi 

heldur meira hátíðleika og fornt mál41 samkvæmt því sem fræðingurinn Anthony skrifar. Eins 

og kom fram hér að ofan, þá þrátt fyrir að þérun sé ekki heldur notuð í íslensku dags daglega 

sýnir hún mikinn formleika og kurteisi. Hún gefur ekki aðeins frá sér vott um hátíðleika og 

fornt mál. Ef viðkomandi texti er mjög formlegur, kurteis eða virðulegur þá hlýtur að gefa að 

skilja að það geti vakið furðu að texti sé ekki þýddur á þann hátt að hann verði formlegur og 

kurteis.  

 
 

2. Munur þýðinga á bandarísk-ensku og íslensku úr japönsku 
 

 

Í þessum kafla verða ákveðin atriði tekin til greina sem gætu sýnt fram á hvers vegna betra er 

að þýða japönsku á íslensku en ekki bandaríska-ensku. Þau atriði sem þessi kafli mun fjalla 

um eru til að mynda: hugmyndir á bak við orð í japönsku og íslensku sem eru svipaðar eða 

nánast alveg eins, flæði texta gegnt flæði tungumálsins sem þýtt er á, og loks einföldun í 

þýðingum á bandarískri-ensku og staðfæringar. Því verður svo velt upp hvort að betur þyki 

að þýða japönsku beint eða óbeint og hvers vegna svo skuli gera. Í lokahlutanum verða svo 

tekin dæmi um hvernig not japönsku ástundunarfólk getur haft af þýðingum og að lokum 

verður lögð fram hugmynd til þess að auka notendagildi þýðinga í kennslu og almennu 

tungumálanámi í japönsku. Einnig verður rætt um gæði núverandi bandarísk-enskra þýðinga 

og hvers vegna  þær gætu virst að ákveðnu leyti mögulega ekki ná að sinna því hlutverki. 

                                                
41 Anthony, R. 
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Þessi kafli er fyrst og fremst hugsaður til þess að útskýra ýmsar hugmyndir varðandi þýðingar 

en dæmi úr þýðingum þar sem ýmis af þeim atriðum sem talin voru upp hér að ofan koma 

fyrir, verða hins vegar útskýrð og borin saman í lok ritgerðarinnar. Verður það gert í 3. kafla 

ritgerðarinnar sem ber nafnið: Dæmi úr þýðingum á Umineko no naku koro ni. Er hugmyndin 

þá sú að það verði hægt að lesa þýðingarnar og síðustu kafla ritgerðarinnar með þennan 

kafla til hliðsjónar. Sá orðaforði bandarísk-enskunnar sem oft virðist vera notast við í ýmsum 

þýðingum á það til að ýta undir þá hugmynd að merkingin sem reynt var að koma til skila á 

japönsku getur litið út fyrir að hafa tapast að ákveðnu leyti. 

 
 

2.1 Líkindi í hugsanahætti Íslands og Japans 
 

 

Að mörgu leyti er hægt að segja að menning Íslands og Japans sé lík og finnast ákveðnar 

fótfestur fyrir þessum líkindum til að mynda í þeim skáldverkum sem hafa komið frá báðum 

þessum löndum. Þjóðsögur og goðsögur gegna til dæmis afar stóru hlutverki í huga beggja 

þjóða og koma skírskotanir í þær mikið fram í ýmsum öðrum sögum. Japanir notast þó 

talsvert meira við þjóðsögur sínar en Íslendingar. Einangrun af völdum þeirrar staðreyndar 

að vera eyþjóðir bærir einnig á í bæði japanskri og íslenskri tungu. Ýmislegt annað er líka 

sameiginlegt með þessum þjóðum. Eins og til dæmis að þær sýna náttúruöflunum sömu 

virðingu, stunda mikið sjómennsku og búa yfir eldjföllum sem mörg eru virk enn í dag. Japan 

og Ísland voru einnig bæði að miklum hluta til landbúnaðarsamfélög fram að seinni 

heimsstyrjöldinni. Það má einnig segja að þeim hafi báðum skyndilega verið fleygt úr 

iðnbyltingunni yfir í þá tæknilegu. Vissulega hefur þó vöxtur tæknilegrar þróunar verið meiri í 

Japan en á Íslandi.          

 Í upphafi þróunar tungumálanna beggja var ekki mikið um erlend áhrif en eftir því 

sem þjóðirnar urðu báðar meira opnari fyrir alheiminum tóku ýmis orð og orðalög frá öðrum 
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þjóðum að rata í tungumálin bæði tvö. Hernám Bandaríkjanna á Japan hafði þau áhrif að 

áhrif þaðan jukust eftir því lengri sem dvöl þeirra varð. Því sama gegndi um dvöl bæði Breta 

og Bandaríkjamanna á Íslandi í seinni heimsstyrjöldinni. Á sama hátt voru kínversk áhrif mikil 

í japönsku og varð hún til úr henni áður en Japanir urðu sjálfstæð þjóð ef svo er hægt að 

segja. Norskra og danskra áhrifa kenndi mikið við á Íslandi bæði í menningunni og 

tungumálinu þegar Íslendingar voru undir þeim tveim þjóðum. Vegna þessa líkinda á milli 

þjóðanna er harla furða að einnig beri á líkindum í tungumálunum. Það er áhugavert að velta 

því fyrir sér hvort að tungumálin yrðu jafnvel lík í útliti ef Íslendingar hefðu einnig sitt eigið 

ritmál og fleira en örfáa bókstafi sem kalla má íslenska. Aðalástæða þess að ýmislegt líkt er 

að finna með japönsku og íslensku væri mögulega hægt að segja að væri fyrst og fremst sú 

að bæði tungumálin eru háð myndformi og byggjast mikið upp á því hvernig hlutir koma fyrir 

sjónir og hvernig þeir eru notaðir.       

 Í ljósi þess að mörg samsett orð í íslensku eru afar lík japönskum samsettum orðum 

haldast hugmyndir á bak við orðin og upprunann óbreytt í mörgum tilfellum. Dæmi er um 

mörg orð sem er meira að segja hægt að þýða nánast nákvæmlega eins og japönsku orðin og 

er því hægt að koma næstum því nákvæmlega sömu merkingunni til skila. Það getur þó hins 

vegar verið að dulin merking orða komist ekki til skila sé þetta gert en hana mætti líta frekar 

á sem almennt túlkunaratriði þegar kemur að almennum skilningi á japanskri tungu. Hver og 

einn á að geta túlkað þá merkingu sjálfur hvort sem sú túlkun er rétt eður ei. Í ljósi þess að 

þessi dulda merking er í japönskunni hlýtur maður að spyrja sig hvort að Japanir vilji í raun og 

veru endilega að hún komi í dagsins ljós. Þó að þessi svokallaða „dulda“ merking komist ekki 

til skila þegar orð eru nákvæmlega eins þýdd þá er hægt að gera sér í hugarlund hver hún 

gæti verið út frá því að skoða þýðingu orðsins. Þegar orðið er hægt að þýða nokkurn veginn 

nákvæmlega eins, má ætla að það sé mögulegt að merkingin á bak við orðið og hugmyndin 

gætu verið svipaðar. Út frá því væri mögulega hægt að ráða hina huldu merkingu orðsins.  
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Tekin verða dæmi um japönsk orð sem eru þýdd nánast eins á íslensku í þriðja kafla þessarar 

ritgerðar. Taka verður þó fram að sú ákvörðun að þýða þau orð sem hægt er að þýða eins, er 

ekki endilega rétt, en var reynt að gera í íslensku þýðingunni til þess að reyna að ná nánast 

nákvæmlega sömu áhrifum og merkingu sem frumtextinn virðist kalla eftir og til að gefa 

hugmynd um hvaða orð höfundurinn notaði í skrifum sínum.     

     

 
2.2 Flæði texta á móti flæði tungumáls 

 

 

Mikið ber á því í bandarísk-enskum þýðingum að flæði textans fái meiri forgang heldur en  

tungumálið sjálft og hugmyndafræði þess. Það er að segja í stað þess að upphaflega 

merkingin komist til skila reyna þýðendurnir frekar að láta textann ganga upp fyrir 

lesandanum og gera hann, að þeir telja, skiljanlegri fyrir vikið. Það mætti mögulega segja að 

þeir fari þessa leið þrátt fyrir að um torskilið mál sé að ræða eða annars konar málvenjur 

einfaldlega til þess að koma þýðingu til lesandans eða áhorfandans sem er ekki eins tormelt. 

Þetta sést oftast í textum sem hafa verið annað hvort beinþýddir eða ekki beinþýddir þegar 

réttara hefði verið að gera öfugt. Þrátt fyrir að bein merking sé notuð þegar ekki við á eða 

öfugt er vissulega mögulegt að ná engu að síður duldu merkingunni í textanum. En stundum 

gæti verið að reyna ætti að halda duldu merkingunni dulinni og ekki þýða hana.   

 Þegar að flæði texta fær meiri forgang er hætta á að dulin merking sem og almenn 

merking hverfi. Þar að auki eru tengsl við menningu í textanum tekin út eða einfölduð og 

jafnvel staðfærð til að gera skiljanlegri texta fyrir lesendur eða áhorfendur. Sá hópur sem 

oftast er hugsað til þegar kemur að staðfæringum er enskumælandi og oftast frá 

Bandaríkjunum. Að nota staðfæringar er í raun og veru það sama og að breyta 

frumtextanum og ætla mætti að forðast ætti að gera það. Þrátt fyrir að þetta sé gert kemur 

þó oft fyrir að útskýringum er bætt við og þær gerðar á þann hátt að lesandinn eða 
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áhorfandinn geti haft þær til hliðsjónar á meðan hann les eða horfir á. Einfaldara væri þó að 

þýða textann, þegar hægt er hverju sinni, á þann hátt að útskýringa sé ekki þörf. Auðvitað er 

einnig ávallt hægt að útskýra allt betur en gert hefur verið, en það ætti líka að geta verið 

undir stjórn lesandans eða áhorfandans hvort hann vilji fá útskýringar á meðan hann reynir 

að njóta lesturs eða áhorfs. 

 
 

2.3 Notendagildi sem hjálpargagn í japönsku tungumálanámi 
 

 

Eins og talað var um ofar, hjálpa óbeinar þýðingar og þýðingar þar sem flæði texta fær 

forgang, ekki við að geta skilið japönsku ef í texta eða hljóði þýðingunni er fylgt meira en 

japönskunni sjálfri. Vegna þessa þá er spurning hvort að ekki sé nauðsynlegt að hafa tvenns 

konar þýðingar. Annars vegar þýðingar þar sem aðalmáli skiptir að koma hugmyndinni til 

skila og merkingunni en ekki endilega tungumálinu né menningarlegu áhrifunum og  hins 

vegar væri ráð að gera einnig þýðingar sem hafa hjálp við tungumálanám að forgangsmáli. 

Þá með beinum þýðingum ef við á, orðabókaþýddum orðum og allri túlkun sleppt þegar 

hulin merking er til staðar í texta. Með þessu móti væri hægt að nota þýðingar meira sem 

kennslugögn og einnig sem hjálpargögn fyrir þá sem eru að byrja að læra japönsku.  

 Gæti viðkomandi japönskuástundunarmanneskja til að mynda náð mögulega fyrr 

tökum á tungumálinu með því að lesa þýðinguna ásamt því að lesa textann eða hlusta. Í stað 

þess að þurfa að leita að nánast hverju einasta orði í þýðingunni þegar japanska orðið hefur 

komist til skila. Bandarísk-enskar þýðingar sem hlotin hafa verið kynni af snúa flestallar að 

því að koma texta til skila á skiljanlegan hátt burtséð frá því hvort að hann yfir höfuð líkist 

frumtextanum eða notast við þær hugmyndir sem frumtextinn bauð upp á. Vert er talið að 

breyta þessu í þýðingavinnu fyrir byrjendur jafnt sem lengra komna, því það er bæði 

aðgengilegra og þægilegra. Þó að textinn flæði ekki eins vel þá ætti samt engu að síður að 
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nást betri skilningur á tungumálinu með þessu móti. Að skrifa texta sem flæða vel er seinni 

tíma mál sem spurning er hvort að sinna ætti ekki frekar eftir að fullum tökum hefur verið 

náð á sjálfu tungumálinu. Þar sem að það getur verið nauðsynlegt til þess geta skrifað texta 

sem flæða vel. 

 

 
3. Dæmi úr þýðingum á Umineko no naku koro ni 

 

 

Hér á eftir koma ýmis dæmi um mismunandi þýðingar sem gerðar hafa verið á Umineko no 

naku koro ni. Til dæmis verða ýmis dæmi tekin úr íslensku þýðingunni á Umineko no naku 

koro ni með það að leiðarljósi að útskýra þær hugmyndir er koma fram í sögunni og 

orðanotkun höfundar sögunnar. Fjallað verður um japanska tungumálið út frá íslensku 

þýðingunni. Til að mynda verður gerður ítarlegur samanburður á bandarísk-ensku og íslensku 

þýðingu sögunnar. 

 
 

3.1 Ýmis dæmi úr íslensku þýðingunni á sögu fyrsta leiksins 
 

Virðingartitlar 

Ákveðið var að að halda san (さん) fyrir aftan nöfnin vegna þess að það er í raun ekkert nógu 

gott orð til í íslensku sem nær eins vel þeirri merkingu sem er á bak við san í japönsku. 

„Herra“ er oft notað en við sumar aðstæður getur það verið full formlegt og stirt. San er oft 

notað þegar viðkomandi sem notar það er að reyna að vera vinalegur en ekki endilega 

einvörðungu formlegur eða kurteis.  

Í sumum tilfellum verður sama (様) eða sama (さま) þýtt sem „háttvirtur“ eins og sagt er á 

Alþingi, til að sýna mikla kurteisi, eða „háæruverðugur“. Nær það nokkurn veginn þeim 

blæbrigðum og merkingu sem sama býr yfir og kallar á. Nushi eða aruji (主), shujin (主人) og 
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oyakatasama (お館様) verða þýtt sem annað hvort húsbóndi eða herra eftir aðstæðum 

textans. 

Nöfn 
 

Í þýðingunni verður einnig öllum nöfnum haldið óbreyttum og notaðast verður við japanska 

framburð nafnanna. Þar ber til dæmis að nefna Kinzou í stað Kinzo. Hefð er fyrir því að taka 

lengingar út þegar þýtt er á ensku en í samhengi þessarar ritgerðar verður notast við þær. 

Ástæða þess er einfaldlega sú að nafnið eða orðið er rangt ef það er ekki eins og það á að 

vera og átti að hljóma á japönsku. Þar sem að hljóðlengingarnar eru hugsaðar til þess að 

greina á milli orða. Sömuleiðis eru þær notaðar til að greina á milli kanji sem hljóma á 

svipaðan hátt.           

 Í tali er nefnilega ekki alltaf greinilegt hvort um lengingu er að ræða eða ekki. Það fer 

vissulega eftir viðmælanda og oftast er vitneskja um þau orð sem hafa lengingu til staðar og 

því á sér sjaldan stað misskilningur á milli manna þegar lengingarnotkun kemur fyrir í 

samræðum. Stafur er táknaður með striki, samanber; ō þegar orð með lengingum eru rituð. 

Það er að segja strik er sett fyrir ofan viðkomandi staf þegar orð með lengingu er ritað í 

roomaji. Hins vegar stendur ō bæði fyrir oo og ou lengingu sem getur verið villandi. Þar sem 

að, eins og kom fram hér að ofan, framburðurinn á þessum lengingum er hinn sami. 

Japönsk orð með ýmsar merkingar 

Það er einkennandi fyrir japanska menningu að hugmyndin um líkama eigi ekki einungis við 

um líkamann sjálfan heldur nær hugtakið einnig yfir hugmyndir um heilsu. Orðið fyrir líkama 

á japönsku er: karada (身体) eða karada (体), það á oftast við almenna heilsu en ekki bara 

hvernig líkaminn lítur út eða hvernig hann er. Í þýðingu á orðinu karada no choushi (体の調

子) verður samt sem áður notast við orðið líkamlegt ástand þar sem að þýðingin á að koma 

því til skila að höfundur sögunnar hafi notað orðið líkami. Annars er líka til orðið kenkou (健
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康) sem þýðir bókstaflega heilbrigði eða heilsa. Það orð á þó oftast einnig við um bæði 

andlega og líkamlega heilsu.  

Orðið kao (顔)  getur þýtt margt. Það getur þýtt staða, reisn og ýmislegt annað sem viðkemur 

manni sjálfum. Það er hægt að segja að það þýði í raun og veru manneskja.  

Japönsk kurteisisorð/keigo 

-nasai (なさい) endingin á sögnum má segja að sé bein skipun en er þó ekki skipuð með 

sömu hörku og skipanir geta almennt verið. Konur nota þessa endingu mun meira en karlar 

þegar þær skipa fyrir eða vilja að eitthvað sé gert án tafar. Vegna þess að þessi orðanotkun 

gefur ekki til kynna beina skipun með hörku þá verður „takk fyrir“ sett fyrir aftan boðhátt 

sagnarinnar í þýðingunni til þess að draga úr boðhættinum. Það er algengt að heyra á 

íslensku fólk nota þessa tegund skipunar þegar það skipar ekki fyrir með mikill hörku en vill 

þó að leiðrétting á gjörðum viðkomandi sem á í hlut verði gerð sem fyrst. Einnig nota konur á 

Íslandi þessa tegund skipunar meira en karlar og er því kannski hægt að segja að það sé afar 

viðeigandi að þýða þessa sagnarmynd á þennan hátt.      

Þegar mjög formleg orð eru notuð þá verður í flestum tilfellum, eins og sagt var framar í 

ritgerðinni, þérun notuð. Verður það gert þrátt fyrir að hún sé ekki notuð í íslensku í dag né á 

þeim tíma þegar fyrsta sagan á sér stað á árunum 1980-1986. Þérun er dæmi um mestu 

kurteisi og formlegheit sem íslenskan hefur upp á að bjóða og hentar hún því afar vel fyrir 

mikla kurteisi í japönsku. Öll keigo orð og allar sagnir í keigo munu því vera þýddar með því 

að nota þérun og einnig sjaldgæf formleg íslensk orð þegar það á við. „Yoroshii“ (よろしい 

eða 宜しい) er afar formleg mynd af ii (いい eða良い) sem þýðir gott, fínt, í lagi. Er það 

form oft notað í samhengi við keigo í ljósi þess hvað það er formlegt. „Oyakatasama“ (お館

様) er afar formlegt orð, sér í lagi í ljósi þess að það inniheldur bæði „o“ (お) og „sama“ (様). 

Þegar様 er líka skrifað með kanji gefur það til kynna mikinn formleika. Eins og kom fram í 

ritgerðinni eru orð formlegri ef þau eru skrifuð með kanji í keigo. Virðingartitillinn: お館様
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getur þýtt margt eins og til dæmis: hefðarmaður, hefðarfrú, meistari, húsbóndi, setur, 

smákastali, stór bygging. Þetta orð er gott dæmi um myndmálið sem hægt er að sjá í 

japönskunni.    

„Desu/desuka“ (です／ですか) er einfaldasta form keigo og er notað í lokin á setningum. 

„Desu“ er stytting á „de arimasu“ (であります) sem hægt væri að þýða sem: „það er“. 

„Desuka“ er stytting á „de arimasuka“ (でありますか) sem er þá: „er það svo?“ eða „er 

það?“. „Ka“ (か) má eiginlega horfa á sem spurningamerki þó að japanska búi vissulega líka 

yfir venjulegu spurningamerki eins og flest önnur tungumál. Það er ekki notað með „ka“ ef 

að „desuka“ er notað, heldur kemur japanskur punktur (。) á eftir og þýðir að spurningin 

hefur verið borin upp. Annars kemur spurningamerki oftast á eftir „ka“ í óformlegu máli. 

Punktur á eftir „desu“ bendir til þess að hugmyndin sé komin fram. 

Sagnir 

Þó hægt sé að nokkurn veginn beinþýða flestar sagnir á japönsku þá eru sumar þannig 

gerðar að merking þeirra kemst ekki til skila nema henni sé breytt örlítið eða annað orð 

notað í staðinn. Sögnin tanomu (頼む) er gott dæmi um þannig tilfelli. Sér í lagi þegar hún 

kemur á eftir einhvers konar beiðni. Hún þýðir bókstaflega að biðja um, óska einhvers eða 

treysta á. Í setningunni: mou ippai tanomu (もう一杯頼む) var í þýðingunni ekki sagt: „má 

ég biðja um eitt glas í viðbót?“, þar sem að Kinzo er ekki beint kurteis og hann er sér í lagi 

ekki kurteis þegar hann talar við þjóna sína. Einnig var þessi setning ekki þýdd sem spurning 

þar sem að það er ekki spurningarmerki í henni né er hún spurning. Þessi setning er hálfgerð 

skipun og verður því tanomu þýtt sem „takk fyrir“. Það er ekki endilega ávallt notað í íslensku 

í þeim tilgangi að þakka fyrir eins og kom fram hér að ofan.  

Í þýðingunni verður kudasai (下さい eðaください), kure (くれ) og kureru (くれる), þýtt 

sem „takk“ í þeim tilfellum þar sem ekki endilega er um kurteisi að ræða heldur meira 

eitthvað í anda beiðni eða skipunar. Kudasai er þó mjög formleg og kurteis mynd sagnarinnar  
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kudasaru (下さる eða くださる). Í þeim tilfellum þar sem hún er skrifuð með kanji stendur 

hún fyrir mjög mikil formlegheit og kurteisi. Er hún þá hugsuð sem mjög kurteis beiðni eða 

ósk. Í þeim tilfellum verður hún þýdd sem „vinsamlegast“ eða „þakka þér fyrir“ þar sem það 

mætti segja að þau orð séu með þeim kurteislegri sem fyrirfinnast í íslensku þegar þakklæti 

er lýst. 

Japönsk smáorð 

Í þýðingunni verður de na (でな) þýtt sem „sjáðu til“ eða „sko“ þar sem að það nær vel blæ 

þessa orðs og hugmyndinni sem þessi orðanotkun reynir að ná fram. Í sumum tilfellum 

verður það þýtt sem ha. Jafnframt verður na (な) þýtt sem „ha“ eða „sko“ þar sem að það 

nær nokkuð vel þeim blæ sem reynt er að ná fram og er einnig óformlegt eins og na. Darou   

(だろう) verður þýtt sem „er ekki svo?“ eða „er það ekki?“ eða „er þa‘iggi?“ ef um 

óformlegra tal ræðir. Mikið kemur fyrir af því í tali yngri persóna sögunnar.   

„Zo“ (ぞ) gefur til kynna ákveðni og kemur í lokin á setningum. Það er aðallega notað af 

karlmönnum. Það mætti líkja því við upphrópunarmerki. En alveg eins og með 

spurningarmerkið þá er líka hefðbundið upphrópunarmerki í japönsku. „Ze“ (ぜ) er dæmi um 

annað sem gefur til kynna ákveðni en á sama tíma líka karlmennsku. Bæði ぞ og ぜ eru stafir 

í hiragana stafrófinu. Hægt er að þekkja stafrófið í sjón af því að það er bogadregið og 

einkennist mikið af hringjum og lykkjum. Katakana stafrófið er aftur á móti ferhyrningslegra 

og einkennist af beinum línum og kössum. 

Japönsk orðalög og málshættir 

Kao o tateru (顔を立てる) þýðir að halda reisn, halda andlitinu eða koma vel fyrir þó að það 

þýði bókstaflega að láta andlitið standa eða reisa andlitið við. 

Orðalögin: „Hadaka ikkan de umareta“ (裸一貫で生まれた) og; „hadaka ikkan de shinu“ (裸

一貫で死ぬ) má þýða sem: „ég fæddist allslaus“ eða „með ekkert“ og „dey allslaus“ eða 
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„með ekkert“. „Hadaka ikkan“ (裸一貫) þýðir bókstaflega „að eiga engar eigur“ eða „vera 

strípaður af öllu svo á endanum verði maður nakinn“.  

Málsháttinn: „ato wa no to nare yama to nare“ (あとは野となれ山となれ) mætti þýða 

nokkurn veginn sem: „það sem kemur eftir dauðann skiptir engu þar sem að maður er 

dáinn“. Önnur túlkun er líka á þá leið að ef allt hefur verið leyst núna þá á manni að vera 

sama um það sem kemur á eftir. Hugmyndin með þessum málshætti er að það skiptir ekki 

máli hvort að það sem eftir verði eða komi, sé akur eða fjall. „No“ (野) þýðir akur og „yama“ 

(山) þýðir fjall. 

 

 

Japönsk samsett orð úr sögu leiksins sem eru lík íslenskum: 

 

 choushinki (聴診器) = hlustunarpípa         tameiki (溜め息) = andvarp 

  mesen (目線) = sjónlína                               shuuban (終盤) = lokaleikur 

                     tekijin (敵陣) = óvinabúðir                             kanja (患者) = sjúklingur 

                      yuigon (遺言) = eftirmæli                              saigo (最期) = lokastund 

 
 

3.2 Samanburður á bandarísk-enskri þýðingu Witch Hunt og íslensku 
þýðingunni á sögu fyrsta leiksins 

 

 

Það er ýmislegt í þýðingu þeirra sem þýddu leikinn sem sem hér hefur verið þýtt á annan 

hátt. Ástæðan er ekki sú að íslenska þýðingin sé betri en sú bandarísk-enska heldur byggir 

hún á því að hver þýðandi upplifir textann sem hann þýðir á mismunandi hátt og orðar því 

hlutina öðruvísi. Vegna þessa kemur oft fyrir að frumtextinn var þýddur öðruvísi á íslensku sé 

miðað við bandarísk-ensku þýðinguna. Witch Hunt eru vafalaust mun betri þýðendur og 
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kunna án efa talsvert meiri japönsku og verður það því ekki dregið í efa. Hér á eftir koma 

nokkur orð og setningar þar sem sammælgi náðist ekki með Witch Hunt þegar kom að því að 

þýða.  

Það að Witch Hunt þýddu í einu tilfelli; koitsu (こいつ) sem „þetta“ vakti furðu, þar sem að 

það þýðir bókstaflega og oftast „þessi maður“ eða „þessi manneskja“ en ekki „þessi hlutur“ 

eða „þetta“. Yatsu (やつ) eða (奴) ætti frekar að nota en ekki koitsu. Yatsu getur þýtt hlutur 

eða fyrirbæri á sama tíma og það getur einnig þýtt maður eða þessi persóna eða náungi. Það 

er samt sem áður tiltölulega óformlegt.  

Í þýðingu Witch Hunt var „warubireru yousu mo naku“ (悪びれる様子もなく) þýtt sem “he 

spoke unapologetically”, þrátt fyrir að warubireru þýði að vera feiminn. Þetta er vissulega 

ákveðin túlkun í bandarísk-ensku þýðingunni en eins og hefur komið fram í ritgerðinni er 

reynt að draga úr túlkun þýðandans í íslensku þýðingunni. Var þetta því þýtt á íslensku sem: 

„að svo er virtist án þess að vera feiminn.“    

„Yoroshii no desu ka“ (よろしいのですか) þýddu Witch Hunt sem: “Are you quite sure?” 

Það er eiginlega ekki nógu kurteislegt miðað við hversu formlegt „yoroshii“ er eins og kom 

fram hér að ofan. Til að gera þessa setningu eins formlega og kostur var á, notaði íslenska 

þýðingin þéringu eins og rætt var um framar í ritgerðinni. Því var þessi setning þýdd á 

íslensku sem: „er það yðar vilji?“.  

Setningin: „Onore no nushi no meirei ni chuujitsu ni shitagau no datta“ (己の主の命令に忠

実に従うのだった) var þýdd á bandarísk-ensku sem: “carried out his master’s orders 

faithfully”. Það vakti furðu að „shitagau“ væri þýtt sem “carry out” and ekki “obey”, “abide” 

eða “follow”. Að segja ”carry out” dregur úr áhrifunum sem skipunin hefur á brytann. Einnig 

er „onore“ dæmi um kenjougo sem var talað um fyrr í ritgerðinni. En skiljanlega komst 

þýðing á því ekki vel til skila í þýðingunum þar sem að hvorki bandarísk-enska né íslenska búa 

yfir persónufornöfnum sem eru auðmjúkari en önnur. Setning þessi var þýdd á íslensku sem: 

„fór af hollustu einlæglega eftir skipun húsbónda síns“. 
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Þessi setning: „shujin no aishite yamanai“ (主人の愛して止まない) var þýtt á bandarísk-

ensku sem: “the man couldn’t bring himself to part from”, er því; “bring himself” bætt við 

þar sem að bókstaflega þýðir þessi setning og er þýdd á þann hátt í íslensku þýðingunni; 

„húsbóndinn gat ekki hætt að elska“. Hún þýðir ekki að honum hafi ekki verið fært að skilja 

við. Einnig er sterkara að segja að hann hafi ekki getað hætt að elska og á það vel við 

merkingu textans.  

Eins og kom fram hér ofar í ritgerðinni er „oyakatasama“ (お館様) afar formlegt orð. Í 

bandarísk-ensku þýðingunni var það þýtt sem: “Master”. Það kemur formleika orðsins ekki 

nógu vel til skila og var því þýtt sem: „háæruverðugur húsbóndi minn“ í íslensku þýðingunni 

til að þýða það mjög formlega.   

Í bandarísk-ensku þýðingunni þýddu Witch Hunt setninguna: „Osake o hikaete kuremasu 

yara“ (お酒を控えてくれますやら), sem “to get you to stop drinking”, þó að sögnin 

„hikaeru“ (控える) þýði að draga úr eða forðast. Sömuleiðis slepptu þeir því að þýða „yara“  

(やら). やら gefur til kynna óvissu þess sem notar það. Þar sem að þessi tvö atriði voru tekin 

með í reikninginn í íslensku þýðingunni var hún þýdd sem: „fyrir mig, þú dragir úr 

áfengisdrykkjunni velti ég fyrir mér“. „Kureru“ (くれる) þýðir að eitthvað sé gert fyrir þann 

sem mælir.  

Í þýðingu Witch Hunt er setningin: „gurasu o aoru“ (グラスを煽る) þýtt sem; “swirled his 

glass” en það getur þýtt að; „hræra í glasi sínu“ og var því þýtt á þann hátt á íslensku. 

„Juukou na chesusetto“ (重厚なチェスセット) var þýtt á ensku sem: “massive chess” en 

sem; „tignarlegu taflborði“, á íslensku. „Juukou“ (重厚) getur þýtt bæði og er því erfitt að 

segja til um hvort sé réttara í þessu tilviki. Sömuleiðis vegna þess að taflborð eða taflsett 

getur verið bæði stórgert á sama tíma og það getur verið tignarlegt. Myndin af taflborðinu í 

leiknum leit út fyrir að vera af tignarlegu taflborði frekar en stórgerðu.  
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„Kuro no ruuku ya bishoppu“ (黒のルークやビショップ) var þýtt á bandarískri-ensku sem 

“The black rook and bishop” en á íslensku sem; „Svörtu hrókarnir og biskuparnir ásamt 

fleirum“, þar sem að ya (や) gefur til kynna upptalningu á fleiru en einu. Í þessu tilviki gengur 

það einnig upp ef að fleiri taflmenn eru eftir á taflborðinu. Það sást þó ekki nógu vel á 

myndinni í leiknum.  

„Tekijin fukaku kuikondeita“ (敵陣深く食い込んでいた) þýða Witch Hunt réttilega, sé 

hugsað út frá skák, sem: “cutting deeply into the enemy lines”. Þar sem að talað er um að 

taflmenn skeri línur í skák. Þessi setning var þýdd á íslensku sem: „éta sig djúpt inn í línu 

óvinarins“. Ástæða þess er sú að, eins og fram hefur komið í ritgerðinni, er reynt að forðast 

að túlka fyrir lesendur og því orð oft beinþýdd úr japönskunni gangi það upp. Þeir sem tefla 

gætu viljað þýða þetta frekar sem; „skera línu óvinarins“, en þá á eftir að þýða „fukai“ (深い) 

sem þýðir djúpt.  

Orðalögin: „hadaka ikkan de umareta“ (裸一貫で生まれた) og; „hadaka ikkan de shinu“ (裸

一貫で死ぬ), voru þýdd á bandarískri ensku sem; “I was born with nothing” og “I will die 

with nothing”. En á íslensku voru þau þýdd sem: „Maður fæðist án þess að eiga neitt nema 

sinn nakta líkama“ og „drepst maður nakinn og allslaus“, til þess að undirstrika að 

frumtextinn hafi getið um nakinn mannslíkama. Hadaka (裸) þýðir nakinn. Einnig var 

orðalaginu aðeins breytt í seinna skiptið til að reyna að skapa fjölbreytileika í þýðingunni. 

Málshátturinn: „ato wa no to nare yama to nare“ (あとは野となれ山となれ) þýddu Witch 

Hunt sem: “After I’m gone, I care not if it all goes to waste”, sem er hárrétt túlkun á þessum 

málshætti. En vegna þess sem hefur komið fram um að reyna að nota sömu orð og 

frumtextinn þá var þessi málsháttur þýddur á íslensku sem: „Eftir dauða minn skiptir mig 

engu hvort ég skilji eftir akur eða fjall“. Þrátt fyrir að þetta sé afar óvenjuleg setning þá fæst 

ákveðin hugmynd um hvað hún snýst. Svo er vissulega hverjum sem vill gera svo frjálst að 

túlka þennan málshátt á annan hátt og breyta þýðingunni á honum að vild. 
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Niðurstöður 

 

Líkt og dregin hefur verið athygli að þá ber oft á mikilli einföldun og staðfæringum í 

bandarísk-enskum þýðingum á japönsku. Því er hætta á að þýðingar á málsháttum og 

orðalögum nái ekki í gegn tengslum við menningu og sögu þjóða. Einnig eru þýðingarnar oft 

einfaldaðar með því að draga úr kurteislegum málvenjum japanskrar tungu. Þýddir textar eru 

því fyrir vikið minna formlegir en frumtextinn segir til um. Kurteisisvenjan keigo snýst um 

kurteisi, heiður og undirgefni,  og fyrr í ritgerðinni voru færð rök fyrir því að það spilar stórt 

hlutverk í japanskri textagerð sem og almennum samskiptum á japönsku. Það er 

tjáningarform sem sýnir skilning á stöðu sem hver og einn hefur gagnvart öðrum. Sé miðað 

við það, er hægt að sjá að þýdda texta skortir því mikið ef svo stór hluti merkingarinnar er 

með öllu tekinn út. Með því að gera það er einnig dregið úr sögulegu gildi japönskunnar sem 

kemur fram í kurteisinni sem kom til, eins og kom fram fyrr í ritgerðinni, vegna embættis 

keisarans og þeirrar virðingu er bar að sýna honum. Athuga verður þó einnig að japanskan á 

til að búa yfir hinni oft á tíðum óræðu huldu merkingu sem gerir tungumálið vandasamara til 

þýðinga sé hugmyndin að koma öllu til skila úr frumtextanum.     

 Eins og sýnt hefur verið fram á, hafa bæði íslenska og japanska að geyma mörg 

samsett orð og eru byggð upp á svipaðan hátt. Þegar samsett orð þessara tungumála eru 

borin saman sést skyldleikinn á mjög skýran hátt. Hugmyndafræðin á bak við uppsetningu 

orðanna er afar lík sökum myndmálsins sem báðar þjóðir hugsa mikið út frá í 

tungumálasmíð. Í skilningi er stutt á milli japanskra og íslenskra orða og því geta merkingar 

orða og hugmyndir frumtextans lifað áfram í íslenskri þýðingu og miðaðist þýðing 

ritgerðarhöfundar við að koma því sérstaklega á framfæri. Myndmál bæði íslenskunnar og 

japönskunnar er einnig betur til þess fallið að koma hugmyndum orðanna til skila en ensk 

tunga. Merking japanskra orða er því, eins og færð voru rök fyrir, nær merkingu íslenskra 

orða en bandarísk-enskra, sé miðað við þýðingu. Margt fleira sem er sameiginlegt með Japan 



 

33 
 

og Íslandi er til dæmis: virðing fyrir náttúruöflunum, sjómennska, virk eldfjöll, þau voru 

landbúnaðarsamfélög fram að seinni heimsstyrjöldinni og fóru bæði úr iðnbyltingunni yfir í 

þá tæknilegu sem hefur gert Japan að risa í tæknilegri þróun. Því mætti segja að framtíðin sé 

að miklu leyti undir Japönum komin. Erlendu áhrifin sem voru færð þessum tveimur þjóðum 

höfðu líka óneitanlega mikil áhrif á bæði tungumálin og hleyptu slanguryrðum og tökuorðum 

inn í hin nánast ósnertu tungumál.       

 Eins og sýnt var fram á þá er talsverð notkun slanguryrða og tökuorða einkennandi 

fyrir japönsku og bandaríska-ensku, meira svo en íslensku, þó að einnig sé mikið um 

slanguryrði og tökuorð að finna í henni. Mikla aukningu slanguryrða hvar sem er í heiminum 

má fyrst og fremst rekja til talmáls unga fólksins, sem ratar því miður oft á tíðum líka til 

hinna sem eldri eru. Vonandi verður breyting á því þar sem að hægt er að færa rök fyrir því 

að það sé okkur nauðsynlegt að varðveita móðurmál okkar og veita því áfram sérstöðu. Því 

að sérstaða allra þjóða er vissulega tungumálið. Sá mikli fjársjóður sem hefur rekið sögu 

mannkynsins allar aldir og mun gera áfram. Það er að segja ef ekki verður tekið upp eitt 

tungumál sem að öllum líkindum gæti orðið enska og þá bandarísk-enska miðað við þróun 

mála í dag. Þegar það gerist munu öll önnur tungumál gufa upp og enginn mun geta lesið þá 

orðið hrafnasparkið sem mannkynssagan til margra alda hefur skilið eftir handa okkur sem á 

eftir komum. Þeirri  þróun skulum við ekki greiða aðgengi.    

 

Annars er von gerð við að eftir lestur þessarar ritgerðar muni hugmyndin um tvær þýðingar 

vakna upp hjá fleirum. Þá þýðingar þar sem meginatriðið er að flytja hugmyndir úr öðrum 

tungumálum til lesenda og líka þýðingar sem aðstoða fyrst og fremst við tungumálanám 

allra. Von höfundar er sú að þetta muni komast til skila í þýðingum á japönsku og að þær 

verði í framtíðinni nýttar sem hjálpargögn í japönskunámi. Auðvitað er eigingjarnt að ætlast 

til þessa en það þarf ekki nema einn til að hefja byltingu. Byltingu í þýðingum með það að 

markmiði að leyfa frumtextum og frumtungumálum nánast ósnertum að lifa sem lengst. 
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Viðbótarefni 
 

1. Íslenska þýðingin á fyrstu sögu Umineko no naku koro ni 
 
 

Þegar mávarnir gráta - Fyrsta saga 
1 

„............Aftur. Þú virðist enn hafa mikið dálæti á sopanum, ha? 

2 

Aldraður læknir tekur af sér hlustunarpípuna og andvarpar. Í drungalegri skrifstofu sem 
angar af blöndu af ryki og miklum sætleika ber fyrir tveimur öldruðum mönnum. 

3 

Í einu horni hinnar svokölluðu skrifstofu, sem er mun stærri en tíðkast,  er að finna rúm sem 
lítur út fyrir að vera í miklum gæðaflokki, mann sem er í læknisskoðun og þann sem 
framkvæmir skoðunina. Einnig sést maður með þjónslegt yfirbragð sem fylgist með því sem 
fram fer með vökulum augum.  

4 

„Áfengið er vinur minn. Það er engu síðri félagi en þið og félagsskapur þess hefur líka varað 
lengur en ykkar.“ Maðurinn sem hafði berað bringu sína fyrir hlustunarpípunni og lagað 
krumpuð föt sín, sagði þetta að því er virtist án þess að vera feiminn. 

5 

„............Kinzou san. Ástæða þess að líkami þinn virðist líta út fyrir að vera í góðu standi er sú 
að lyfin eru að virka. En, ef að þú heldur áfram að drekka svona sterkt áfengi þá verður 
tilgangur lyfjanna að engu. ...Ég meina ekkert illt með þessu. Dragðu úr áfengisdrykkjunni 
takk fyrir“. 

6 

„Þó ekki sé nema það þá tek ég aðvörun þína góðfúslega til mín með þökkum. Vinur 
minn. ............Genji. Eitt glas í viðbót takk. Þynntu það líka örlítið ha. Þá getur Nanjou haldið 
andlitinu.“ 

7 

„.........Er það yðar vilji?“ 

Eftir að hafa horft til skiptis á bæði húsbónda sinn sem bað um áfengið og fjölskyldulækninn 
sem reyndi að koma í veg fyrir að hann fengi það, kinkaði aldraði brytinn, sá er Genji er 
kallaður örlítið kollinum í hljóði og fór af hollustu einlæglega eftir skipun síns sanna 
húsbónda. 

8 

Á meðan að fjölskyldulæknirinn Nanjou fylgist með brytanum undirbúa áfengið við 
áfengisskápinn, andvarpar hann enn og aftur þunglega... 
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Fnykurinn sem fyllti herbergið að innanverðu... 

...þessi sætkenndi eitraði fnykur sem virtist ætla að bræða hjartað og einnig sálina með öllu, 
var fnykurinn af baneitraða áfenginu sem húsbóndinn gat ekki hætt að elska. 

9 

„......Nanjou. Þú ert besti vinur minn sem hefur fylgt mér til lengri tíma. Fyrir að hafa gert 
mér kleift að lifa eins lengi og ég hef gert, er ég þér ævinlega þakklátur.“ 

10 

„Ég gerði nú ekki neitt. ......Þú hlustar nú ekki einu sinni á ráðin sem ég gef þér sem læknir 
ha.” 

,,Hahahaha... Þú getur nú lítið sagt. Þó að ég segi þér að hinkra og hugsa þig um áður en þú 
gerir mistök í skákinni þá ferðu ekki eftir því er það? Þá er hægt að segja að við séum báðir 
jafnir að sök er ekki svo?” 

11 

„......Háæruverðugur húsbóndi minn.“ 

„Takk samt. ......Þó að lyfin myndu klárast þá myndi ég ekki deyja en ef að þú myndir yfirgefa 
mig þá myndi ég sko allur veslast upp og deyja. 

Kinzou lætur sér fátt finnast um uppgjöfina sem Nanjou sýnir með svip sínum og tekur á móti 
glasinu sem Genji réttir honum.  

...Að tengja þennan baneitraða græna lit, sem fyllir upp í kúgfullt glasið, við áfengi myndu 
eflaust ekki margir gera ef þeir sæju hann, er ekki svo? 

12 

“.........Nanjou. Segðu mér nú hreinskilnislega. Hversu mikið líf á ég eftir?” 

“Sjáum nú til...... Hversu mikið ætti ég að segja að væri eftir til að fyrir mig, þú dragir úr 
áfengisdrykkjunni velti ég fyrir mér.” 

Nanjou andvarpar enn einu sinni af uppgjöf. 

Við að horfa á Kinzou hræra í glasi sínu segir hann svo á endanum: 

13 

“.........Það er ekki langt líf get ég sagt þér.” 

„Hversu stutt er það þegar þú segir að það sé ekki langt?” 

“......Við skulum taka þetta taflborð sem dæmi. Kinzou san, síðasti leikurinn þinn er 
tiltölulega góður, en þú munt ekki ná að króa kónginn minn af.” 

14 

Fyrir framan Nanjou bar fyrir hliðarborði þar sem tignarlegu taflborði með taflmönnum hafði 
verið komið fyrir. Af taflmönnunum mátti ekki annað sjá en að leikurinn væri svo sannarlega 
kominn að lokaleiknum. 
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15 

Svörtu hrókarnir og biskuparnir ásamt fleirum voru búnir að éta sig djúpt inn í línu óvinarins.  

Hvíti kóngurinn var núþegar orðinn innikróaður í hrókeringunni og byrjandi gæti jafnvel séð 
að ekki myndi líða langur tími þar til að liti út fyrir að leikurinn yrði útkljáður. 

16 

Þessi taflleikur var þannig að þeir héldu smá saman áfram með hann í sameiningu leik fyrir 
leik  í hvert sinn sem Nanjou kom og heimsótti Kinzou út af læknisskoðuninni. 

Með því að benda á þetta,  var Nanjou að segja að það mætti frekar segja með vissu að fyrr 
en að leikurinn kæmi að lokum, myndi Kinzou sofa svefninum langa. 

...Frekar en að vera orð læknis voru þetta orð félaga til margra ára. 

17 

„............Værirðu venjulegur sjúklingur, myndi ég ráðleggja þér á þessari stundu að huga að 
því að gera erfðaskrá.“ 

18 

„......Hvað meinarðu með erfðaskrá Nanjou!? Hvernig hægt er að háma í sig hluta af öllu sem 
lík mitt hefur upp á að bjóða sem hrægammarnir geta gert eftir leiðbeiningum sem ég skil 
eftir meinarðu!?“ 

19 

„Nei því fer sko fjarri! Erfðaskrá er ráðahagurinn sem þú skilur eftir þig. Hún er ekki bara 
erfðaskiptingin sem þú ritaðir“ 

20 

„Núnú. ...... Að rita eitthvað fyrir utan erfðaskiptingu hvað getur það nú verið?“ 

21 

„............Eftirsjá eða hlutir sem þú átt óuppgerða og fleira. Eða hver viltu að taki við hverju og 
svoleiðis, ......hverju viltu koma á framfæri? ......Hvað sem er í raun.“ 

„......Fussumsvei. .........Hver vil ég að taki við hverju, hverju vil ég koma á framfæri segirðu? 
En sú endemis steypa. Ég Ushiromiya Kinzou, það sem ég vil skilja eftir eða koma á framfæri 
það er sko bara ekki nokkur einn einasti SKAPAÐI HLUTUR!! Maður fæðist án þess að eiga 
neitt nema sinn nakta líkama. Því drepst maður nakinn og allslaus! Það er sko ekki einn 
einasti hlutur sem mig langar til að skilja eftir handa hálfvitasyni mínum og ÞEIM 
VITLEYSINGUM!! Ef að ég myndi deyja jafnvel þó að það yrði í dag, eða jafnvel NÚNA! Ég 
hræðist ekki neitt og væri ekki tilvalið að taka við örlögum DAUÐANS!! Allt sem ég hef byggt 
upp. Jafnvel auður minn! Jafnvel æra mín! ALLT SAMAN!! Það byggðist upp með mér og skal 
því hverfa með mér. Það er sko ekki neitt sem ÉG MUN SKILJA EFTIR!! EKKERT!! Eftir dauða 
minn skiptir mig engu hvort ég skilji eftir akur eða FJALL! Ég vil sko EKKI NEITT, HVORKI GRÖF 
NÉ LÍKKISTU!! Nornin og ég gerðum ÞAÐ SAMKOMULAG!! Á minni dauðastund mun ég glata 
ÖLLU! Þar sem að það var mitt loforð frá upphafi, þá mun ekkert verða eftir. Ég get ekki skilið 
NEITT EFTIR!!“ 
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22 

Eftir að hafa komið öllu frá sér í einu, brotnaði Kinzou skyndilega niður og lét axlir sínar síga.  

...Af svip hans að dæma var líkast sem að illur andi hefði fallið niður og viðkvæm vera orðið 
eftir. 

23 

„..................En það er eftirsjá. Ég mun ekki skilja eitt né neitt eftir en, að hafa látið eftir mig 
óuppgert, það er aðeins eitt.....“ 

24 

„.........Það ættirðu að skrifa niður. Að sjálfsögðu þó að þú myndir geta afgreitt það á meðan 
þú enn lifir þá er það jafnvel enn betra. En ef að hið versta myndi gerast þá geta þeir sem 
eftir eru komið því áleiðis fyrir þig. Ef að hið versta myndi koma fyrir þig þá myndu þínar 
eftirsjár sem þú skyldir eftir örugglega verða leystar. ......Það er hin svokallaða erfðaskrá.“ 

25 

Nanjou reyndi að klappa góðlega á öxlina á Kinzou, sem varð skyndilega bálreiður og bandaði 
frá sér þeirri hönd Nanjou. 

26 

„Tilgangslaust, tilgangslaust, TILGANGSLAUST!! Það verður að vera á meðan ég lifi, ef ég dey 
þá munu djöflar samkomulagsins éta sál mína upp til agna og ég mun að öllu hverfa! Eftir 
dauðann munu mín ekki bíða annar heimur né friðsæld! Vegna þessa verður allt að verða á 
meðan ÉG ER Á LÍFI!! Vegna þessa eru erfðaskrár og þvíumlíkt eitthvað sem ég hef ENGA 
ÞÖRF FYRIR!! Ef ég hefði nú lausan tíma til þess að skrifa eitthvað svoleiðis......, ef ég HEFÐI 
ÞAÐ!!...Myndi mig langa að sjá. Langa að sjá einu sinni enn! Brosandi andlit Beatoriiche 
langar mig að sjá EINU SINNI ENN!! Óó, Beatoriiche, hví gengurðu svo langt í að AFNEITA 
MÉR!! Núna fyrir víst, mun ég skila öllu sem þú lést mér í té til baka, GLATA ÖLLU!! Gerðu 
það því að lokum bara einu sinni að sýna mér bros þitt.... 

27 

Beatoriiche, gerðu það þetta er mín hinsta ósk, þú hlýtur að heyra þetta, þannig kona ertu! 
Gerðu það, sýndu ásjónu þína FYRIR MÉR!! Þú ert hérna ER ÞAÐ EKKI?! Þú ert að hlusta á mig 
og lætur þig svo hverfa, og ert einhver staðar í þessu herbergi að hæðast að mér er ekki 
svo?! Birstu einu sinni enn fyrir framan mig, og brostu svo FYRIR MIG!! Þú mátt alveg segja 
mér til syndanna, og viljirðu svo máttu með þínum höndum ræna mig LÍFI MÍNU!! Mig langar 
ekki að deyja svona EINN OG YFIRGEFINN!! Ekki fyrr en ég fæ að líta bros þitt augum einu 
sinni enn MUN ÉG ALLS EKKI GETA DÁIÐ!! Óó, Beatoriiche, BEATORIICHE!! Ég skal gefa þetta 
líf mitt, gefa ÞÉR ÞAÐ!! Þetta er mín hinsta ósk, BEATORIICHEEEEEEE!!!“ 
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2. Bandarísk-enska þýðingin á fyrstu sögu Umineko no naku koro ni þýdd 
af Witch Hunt 

 
Umineko no naku koro ni 1 

 
1 
 
“............Again. ...So, you still haven‘t overcome your love of alcohol?” 
 
2 
 
The old physician let out a sigh as he removed the stethoscope. 
 
Two elderly men could be seen in the dimly-lit study, which was filled with dust and sickly-
sweet stench. 
 
3 
 
In the corner of this room. Which was much larger than what most people would call a 
study, there was an expensive-looking bed, a man undergoing a medical examination, and 
the physician conducting it. There was also what appeared to be a servant watching over the 
whole scene. 
 
4 
 
“The bottle is my friend. It is no less of a friend than you, and it has stood by my side even 
longer than you have.” 
 
As the man who had bared his chest for the stethoscope rearranged his clothes, he spoke 
unapologetically. 
 
5 
 
“…………Kinzo-san. …Your body only appears to be well thanks to the effects of the medicine. 
However, if you continue to drink such strong spirits, the treatment will become 
meaningless. …Trust my judgement. Refrain from drinking.” 
 
6 
 
“I thank you, though only for the sentiment. My friend. ………Genji. Another glass. Water it 
down slightly. That way Nanjo can save face.” 
 
7 
 
“………Are you quite sure?” After eyeing both the master who demanded the alcohol and the 
family doctor who forbade it, Genji, the old butler, silently gave a slight nod and carried out 
his master’s orders faithfully. 
 
 
 



 

43 
 

8 
 
The family doctor, Nanjo, let out a deep sigh once again as he watched the butler busy 
himself alongside the liquour cabinet… 
 
There was a smell filling up the room. …This sweet, poisonous aroma felt as though it melted 
the heart, if not the soul itself. It was the smell of that venomous green drink that the man 
couldn’t bring himself to part from. 
 
9 
 
“……Nanjo. You are my close friend, and we’ve known each other for quite a long time. I am 
deeply grateful for all that you have done to keep me alive this long.” 
 
10 
 
“I have done nothing. ……After all, you never listen to my advice as your physician.” 
 
“Hahahaha… And you never listen when I warn you about a mistaken chess move you’re 
about to make. It seems we are even.” 
 
11 
 
“…….Master.” 
 
“Thank you. ……I wouldn’t die if I ran out of your medicine, but I would if I ran out of this.” 
 
Disregarding Nanjo, who had his face set in a resigned expression, Kinzo took the glass that 
Genji was holding out to him. 
 
…There are probably very few people who would associate the venomous color, which filled 
the glass, with an alcoholic beverage. 
 
12 
 
“………Nanjo. Be honest with me. How much time do I have left?” 
 
“Well now… How short must I make it to get you to stop drinking?” 
 
Nanjo once again let out a sigh of resignation. 
 
Then, he finally spoke to Kinzo as the latter swirled his glass. 
 
13 
 
“………You don’t have much time.” 
“…What precisely do you mean by that?” 
 
“……Let us illustrate it with the chess game here. You have very nearly achieved 
checkmate…but you have not yet cornered my king.” 
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14 
 
Nanjo’s gaze was directed at a side table with a massive chess set placed on top of it. 
Judging by the positioning of the pieces, the game seemed to be entering its final stage. 
 
15 
 
The black rook and bishop were cutting deeply into the enemy lines. 
 
The white king had already been castled and cornered, so that even an amateur could see 
that the match would reach its conclusion before too long. 
 
16  
 
Every time Nanjo came to give a medical examination, both of them would make a few 
moves. 
 
Nanjo was hinting that Kinzo would most likely fall into his eternal sleep before this game 
could be concluded. 
 
…These were less the words of a physician than they were the words of an old friend. 
 
17 
 
“………….Were you a normal patient, I would recommend that you write a will at this point.” 
 
18 
 
“……And what is a will, Nanjo? Handwritten instructions to the vultures on how to devour 
and scatter my corpse?” 
 
19 
 
“No, not at all. ……As the word suggests, it is a way for you to record your will for later 
generations. It is far more than just a means to divide up your inheritance.” 
 
20 
 
“Hoh. ……And apart from the division of the inheritance, what might I write of?” 
 
21 
 
“…………Oh, there’s your regrets…and matters you have left unfinished. Things you want to 
be passed down……and things you want to tell. ……Anything you want.” 
 
“…Hmph. ………Things I want to be passed down and things I want to tell? Ridiculous. I, 
Ushiromiya Kinzo, have not one thing I want to tell or leave behind!! I was born with 
nothing. I will die with nothing! There is nothing I wish to leave to my foolish children!! Even 
if the end were to come today, even it were to come right now! I shall accept this fate of 
death without a trace of fear!! I created everything. My fortune! My prestige! Everything!! 
Those were built up by me, and they will be lost along with me. There is nothing I wish to 
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leave behind!! Nothing!! After I’m gone, I care not if it all goes to waste! I desire no tomb, no 
coffin!! Those were the terms of the contract I made with the witch! When I die, everything 
will be lost! That has been part of the promise since the beginning, and that’s why nothing 
will be left behind. There is nothing I can leave behind!!” 
 
22 
 
After reaching a furious crescendo, Kinzo slumped over. 
 
…His expression was limp and feeble, as though an evil spirit had possessed him and then 
left. 
 
23 
 
“…………However, I do have one regret. I have nothing to leave behind, but there is one thing 
I cannot leave undone…” 
 
24 
 
“………You would do well to write it down. Of course, it would be best if you could finish it 
before your time comes. However, even if the worst happens, those who come after you will 
carry it to completion. You must leave behind your regrets so that they can be resolved even 
if you are unable to do so yourself. ……That is the purpose of a will.” 
 
25 
 
When Nanjo tried to gently pat Kinzo’s shoulder, the dying man flew into a sudden rage and 
batted away Nanjo’s hand. 
 
26 
 
“It’s useless, useless, useless!! It must be done while I still live! At the moment of my death, 
my soul will be devoured by the demons of the contract and wiped out of existence! For me, 
there will be no peace or another world after death! That’s why everything must be done 
before I go!! That’s why a will has no meaning for me!! And even if I had a chance to write 
such a thing, ……if I did have such a chance!! …I’d want to see it. I want to see it one more 
time! I want to see Beatrice’s smiling face one last time!! Oh, Beatrice, why have you 
resisted me for so long!? I’ll return everything you have given me! I am prepared to lose 
everything!! So please, show me your smile just one more time... 
 
27 
 
Beatrice, I beg of you! You must be able to hear my plea…that’s the kind of woman you are! I 
beg of you, show yourself to me!! You’re here aren’t you?! You are standing there invisible, 
listening to every word I say, and even now you’re mocking me from somewhere in this 
room, aren’t you?! Please appear before me one more time and smile!! Feel free to scold 
me, even snatch away my life by your own hands if you wish!! I don’t want to die alone like 
this!! I cannot let myself die until I’ve seen your smile just one more time!! Aah, Beatrice, 
Beatrice!! I offer up this life of mine, I offer it up to you!! I’m begging you, Beatriiiiiiiiiiiice!!!” 
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3. Frumtexti fyrstu sögu Umineko no naku koro ni 
 

 
 

「うみねこのなく頃に」第１巻 
 

１ 

 

「・・・・・・・・・・・・また。・・・お酒を嗜まれましたな？」 

 

２ 

 

聴診器を外しながら、年輩の医師は溜め息を漏らす。埃と甘ったるい異臭の入り混じった薄

暗い書斎に、年輩の男たちの姿はあった。 

 

３ 

 

書斎と呼ぶにはとても広い部屋の一角には高級そうなベッドがあり、診察を受ける男と、そ

れを診察する医師。そしてそれを見守る使用人のように見えた。 

 

４ 

 

「酒は我が友だ。お前に負けぬ友人であり、そしてお前よりも付き合いが長い。」聴診器の

ために胸をはだけさせていた男は、着衣の乱れを直しながら、悪びれる様子もなくそう言う。 

 

５ 

 

「…………金蔵さん。あんたの体が一見調子がいいのは薬が効いてるからだ。だが、そんな

強い酒を飲み続けては薬の意味もなくなってしまう。…悪いことは言わん。酒は控えなさ

い。」 

 

６ 

 

「忠告の気持ちだけありがたくいただいておく。我が友よ。………源次。もう一杯頼む。心

持ち薄めでな。南條の顔もたててやれ。」 

 

７ 

 

「………よろしいのですか。」 

 

源次と呼ばれた老齢の執事は、酒を求める主と、それを止める主治医の双方を見比べた後、

無言で小さく頷き、己の主の命令に忠実に従うのだった。 

 

８ 

 

彼が酒棚で準備をするのを眺めながら、主治医の南條は再び深い溜め息を漏らす…。 

室内を満たしているその匂い。 

…心も、そして魂も溶かしてしまうような、毒のある甘い匂いは、主人の愛して止まないそ

の毒々しい緑色の酒の匂いだったのだ。 
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９ 

 

「……南條。お前は私の長きに渡る親友だ。今日まで私を永らえさせてくれたことを、深く

感謝する。」 

 

１０ 

 

「私は何も。……医者としての忠告など、金蔵さんはまったく聞いてくれませんからな。」 

 

「はっはっはっは…。お前とて、指し間違えた手を待てと言っても聞かぬではないか。なら

ば相子というものだろう。」 

 

１１ 

 

「……お館様。」 

 

「すまぬ。……薬は切れても死にはせんが、こいつが切れては死んでしまうでな。」 

 

諦めの表情を浮かべる南條を尻目に、金蔵は源次に差し出されたグラスを受け取る。 

 

…いっぱいに満たされたその毒々しい色を見て酒だと連想できる者は少ないだろう。 

 

１２ 

 

「………南條。正直に話せ。私の命はあとどの程度持つ？」 

 

「さぁて…。どのくらいと申し上げれば、そのお酒を控えてくれますやら。」 

 

南條はもう一度、諦めの溜め息を漏らす。 

 

そして、結局はグラスを煽る金蔵を見ながら言う。 

 

１３ 

 

「………長くはありませんな。」 

 

「…どの程度に長くないというのだ。」 

 

「……このチェスで例えましょう。金蔵さんの詰めもなかなかですが、私のキングを追い詰

めるには至りますまい。」 

 

１４ 

 

南條の目線の先には、サイドテーブルがありそこには重厚なチェスセットが置かれていた。

駒を見る限り、ゲームはだいぶ終盤に入っている。 

 

１５ 

 

黒のルークやビショップが敵陣深く食い込んでいた。 

白のキングはすでにキャスリングして追い詰められており、素人目に見てもそう長い時間を

掛けずに決着がつきそうに見える。 
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１６ 

 

このチェスは、南條が診察に訪れる度に数手ずつを進め合ってきたものだ。 

 

それを指して、決着に至るより金蔵が永眠する方が早いだろうと断言する。 

 

…それは医者としてというより、長年の友人としての言葉だった。 

 

１７ 

 

「…………普通の患者になら、遺言を書くよう勧める頃です。」 

 

１８ 

 

「……遺言とは何だ、南條。私の屍をどのように食い散らせとハゲタカ共に指南する書置き

なのか。」 

 

１９ 

 

「いいや違いますぞ。遺言は、意思を残すことだ。遺産分配のことだけを書くものじゃな

い。」 

 

２０ 

 

「ほう。……遺産分配以外に書くこととは何なのか。」 

 

２１ 

 

「…………心残りや、遣り残し。受け継いで欲しいことや、……伝えたいこと。……何でも

いいんです。」 

 

「……ふ。………受け継いでほしいことや、伝えたいことだと？馬鹿馬鹿しい。この右代宮

金蔵、後に残したいことも伝えたいこともただのひとつもないわッ！！裸一貫で生まれた。

そして裸一貫で死ぬ！馬鹿息子どもに残したいものなど何一つないわッ！！もしも訪れる最

期が今日だとしても、今だとしても！私は何も恐れることなくその死の運命を受け容れよう

ではないか！！全てを築き上げた。富も！名誉も！全てだ！！それらは私とともに築き上げ

られ、私とともに失われよう。後に残してやるものなど何もないわッ！！何もないッ！！あ

とは野となれ山となれ！墓も棺も何も望まぬわ！！それが魔女と私の契約だ！私が死ぬ時に

全てを失う！初めからその約束だからこそ、何も残らぬのだ。何も残せぬのだ！！」 

 

２２ 

 

そこまでを一気に捲くし立てると、金蔵は急にがっくりと肩を落とした。 

 

…その表情は、まるで憑き物が落ちたように弱々しいものだった。 

 

２３ 

 

「………………だが未練はある。残すものは何一つないが、残したまま逝けぬものが、ひと

つだけある…。」 
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２４ 

 

「………それを書き記せばいい。もちろん、生きているうちにこなせればそれでもいい。だ

が万一の時、残された者がそれを引き継いでくれる。自分に万一があっても、必ずその心残

りが解決できるように残していく。……それが遺言というものです。」 

 

２５ 

 

南條がやさしく肩を叩こうとすると、急に激昂した金蔵が南條のその手を払いのける。 

 

２６ 

 

「駄目だ駄目だ駄目だ！！私が生きている内でなくてはならぬ、私は死ねば魂はすぐに契約

の悪魔に食らわれて消え去ってしまう！死後の世界も安らぎも私にはないのだ！ だから全

ては私が生きている内でなければならぬ！！だから遺言状など私には必要ないッ！！ その

ようなものを書く暇があったなら……、あったならッ！！…私は見たい。もう一度みたい！

ベアトリーチェの微笑む顔がもう一度みたい！！あぁ、ベアトリーチェ、なぜに私をこれほ

どまでに拒むのか！！今こそお前に与えられた全てを返そう、全てを失おう！！だから最後

にもう一度だけお前の微笑を見せてくれ…。 

 

２７ 

 

ベアトリーチェ、頼む後生だ、聞こえているはずだ、お前はそういう女だ！頼む、姿を見せ

てくれ！！いるんだろう？！聞こえていながら姿を消し、今もこの部屋のどこかで私を嘲笑

っているのだろう？！私の前にもう一度現れてくれ、そして微笑んでくれ！！なじってくれ

てもいい、望むならお前の手で私の命を奪ってくれてもいい！！このままひとりで死にたく

ないッ！！お前の微笑みを再び一目見るまでは絶対に死ねないのだ！！あぁ、ベアトリーチ

ェ、ベアトリーチェ！！この命はくれてやる、お前にくれてやる！！後生だ、ベアトリーチ

ェぇぇえぇえぇッ！！！」 

 


