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ÁGRIP 

 

Lokaritgerð þessi skiptist í tvo meginhluta. Síðari hlutinn er litháísk þýðing á tveimur 

köflum úr skáldsögunni Sendiherrann eftir Braga Ólafsson. Fyrri hlutinn er hins vegar 

fræðileg umfjöllun um sjálft þýðingarferlið og felur jafnframt í sér yfirlit yfir feril 

Braga, stutta lýsingu, greiningu og túlkun á megininntaki Sendiherrans, greinargerð 

um sögu þýðinga á Vesturlöndum og umfjöllun um helstu kenningar og nálganir í 

þýðingarfræði í samtímanum. Gerð er ítarleg grein fyrir helstu málfræðilegu, 

orðfræðilegu og menningarlegu úrlausnarefnunum sem mættu mér við gerð 

þýðingarinnar, þar á meðal nokkrum sem jaðra við óþýðanleika. Að fræðilegri 

umfjöllun lokinni má síðan finna kaflana tvo sem ég þýddi yfir á litháísku. 
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I. HLUTI 

 

1. KAFLI: 

VIÐFANGSEFNI RITGERÐARINNAR 

 

 

1.1 Inngangur 

 

Lokaritgerð þessi hverfist um litháíska þýðingu tveggja kafla úr skáldsögunni 

Sendiherrann eftir Braga Ólafsson og gerir einnig stutta grein fyrir höfundi, 

skáldsögu, sögu þýðinga á Vesturlöndum og inntaki helstu kenninga í 

þýðingarfræðum. Að fræðilegri umfjöllun lokinni er að finna kaflana tvo í litháískri 

þýðingu. Ástæður fyrir vali mínu á hluta Sendiherrans til þýðingar voru nokkrar. Í 

fyrsta lagi fékk ég áhuga á verkum Braga eftir að hafa lesið skáldsögu hans Gæludýrin 

í námskeiði um samtímabókmenntir. Svo valdi ég að þýða kafla úr Gæludýrunum í 

öðru námskeiði um þýðingafræði. Sem skáldsagnahöfundur kom Bragi mér 

skemmtilega á óvart: sögupersónur í bókinni hans fundust mér frábrugðnar 

„venjulegum“ söguhetjum og frásagnarstíll hans fannst mér grípandi og áhugaverður. 

Mér var frekar snemma ljóst að stíll Braga, sem við fyrstu sýn virðist vera 

hverdagslegur, „léttur“ og á sama tíma augljóslega írónískur, getur verið krefjandi 

verkefni fyrir þýðanda. Ég vildi einmitt velja rithöfund sem væri mér ákveðin 

áskorun. Sendiherrann valdi ég eftir að ég var búin að lesa bókina og mér fannst 

eðlilega áhugavert að sögusvið hennar var að miklu leyti mitt eigið heimaland, 

Litháen, og að stór hluti umfjöllunarefnis bókarinnar hverfist um ímyndir Íslendings 

af heimalandi mínu, tungumáli þess, menningu og þjóð. Mér fannst sérlega 

skemmtilegt að fylgjast með aðalpersónunni, Sturlu Jóni Jónssyni, á ferðalagi hans á 

ljóðahátíð í Litháen og sjá land mitt með hans augum. Ég velti oft fyrir mér hvernig 

reynsla og ímyndir Sturlu af Litháen myndi mæta litháískum lesanda, enda skrifaði 

Bragi Sendiherrann fyrir íslenska lesendur og frá sjónarhorni íslenskrar menningar. 

Kaflarnir sem ég valdi til þýðingar eru tveir. Fyrri kaflinn er grein sem Sturla Jón 

skrifar um ljóðahátíð í Litháen áður en hann sækir hana. Grein þessi endurspeglar 

ímyndir hans og væntingar um hátíðina sem og um Litháen almennt án þess að hann 

hafi haft reynslu af hvorugu. Samtímis er greinin nokkurs konar uppgjör Sturlu við 



2 
 

ljóðlistina sem hann hefur í hyggju að snúa sér alfarið frá að ljóðahátíðinni lokinni. 

Síðari kaflinn fylgir beint í kjölfar greinarinnar í bókinni og lýsir, oft í miklum 

smáatriðum eins og algengt er í verkum Braga, fyrstu reynslu Sturlu Jóns eftir að hann 

er kominn til Vilníus, höfuðborgar Litháens. 

Lokaritgerð þessi skiptist í tvo meginhluta, annars vegar fræðilega umfjöllun 

og hins vegar þýðingartexta á litháísku. Fyrri hlutinn hefst á stuttri greinargerð um 

höfund, verk hans og textann sem hér er þýddur að hluta. Í öðrum kafla er fjallað um 

fræðilegar kenningar og hugtök úr þýðingafræði og gerð grein fyrir þeim aðferðum 

sem stuðst var við í þýðingarferlinu. Í þriðja kafla eru sett fram tiltekin dæmi um 

þýðingarvandamál sem komu upp og því lýst hvernig leitast var við að leysa þau. Að 

fræðilegri umfjöllun lokinni er að finna tvo kafla úr Sendiherranum í litháískri 

þýðingu. 

 

 

1.2 Um Braga Ólafsson og verk hans 

 

Bragi Ólafsson fæddist þann 11. ágúst 1962 í Reykjavík. Hann lauk verslunarprófi frá 

Verzlunarskóla Íslands árið 1981 og stúdentsprófi frá nýmáladeild Menntaskólans við 

Hamrahlíð árið 1983. Hann stundaði síðan spænskunám við Háskólann í Granada á 

Spáni 1985-1986 og við Háskóla Íslands 1986-1987. Hann hefur þýtt ýmis ljóð úr 

spænsku, ensku og frönsku. 

Bragi hóf snemma höfundarferil sinn þegar hann gaf út ljóðabókina 

Dragsúg árið 1986 en á þeim tíma var hann þegar kunnur tónlistarmaður og hafði m.a. 

spilað á bassa í hljómsveitinni Purrki Pilnikk. Þetta ár, 1986, gekk hann til liðs við 

hljómsveitina Sykurmolana þegar hún var stofnuð. Ein frægasta söngkona Íslands fyrr 

og síðar, Björk Guðmundsdóttir, söng í hljómsveitinni á þessum tíma. 

Á næstu árum sendi Bragi frá sér ljóðabækurnar Ansjósur (1991), Ytri 

höfnin (1993) og Klink (1995) sem og smásagnasafnið Nöfnin á útidyrahurð-

inni (1996). Safnrit með úrvali af ljóðum hans sem nefnist einfaldlega Ljóðaúrval 

1986-1996 kom út árið 1999. Á þessum árum starfaði hann á ýmsum ólíkum 

vettvangi, sem tónlistarmaður og útgefandi, hjá póstinum, í banka og plötubúð. Frá 

1997 til 2001 vann hann sem textagerðarmaður og prófarkalesari fyrir auglýsingastofu 

í Reykjavík, ásamt því að skrifa. Frá árinu 2001 hefur hann eingöngu starfað sem 
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rithöfundur. Bragi er kvæntur Sigrúnu Pálsdóttur sagnfræðingi og er fjögurra barna 

faðir. 

Bragi Ólafsson hefur verið áberandi í menningarlífinu allt síðan hann hóf 

skáldaferil sinn árið 1986. Fyrsta skáldsaga hans, Hvíldardagar, kom út árið 1999 og 

vakti verulega athygli; hún hlaut tilnefningu til Íslensku bókmenntaverðlaunanna. 

Næsta skáldsaga hans, Gæludýrin, kom út 2001 og hlaut einnig tilnefningu til sömu 

verðlauna og sömu sögu er að segja af skáldsögunni Sendiherrann (2006) sem hér er 

til umfjöllunar. Á milli þessara tveggja sagna sendi hann frá sér smáprósana Við hinir 

einkennisklæddu (2003) og skáldsöguna Samkvæmisleikir (2004), en sú síðarnefnda 

hlaut afar mikið lof gagnrýnenda. Smáprósabókin Mátunarklefinn og aðrar myndir 

kom út 2007. Bragi hefur einnig skrifað leikrit fyrir útvarp og svið, m.a. hið rómaða 

verk Belgíska Kongó sem var frumsýnt 2004 og var lengi á sýningarskrá 

Borgarleikhússins, og Hænuungana sem Þjóðleikhúsið frumsýndi í febrúar 2010 við 

gríðarlegar vinsældir. Bragi var tilnefndur til Grímuverðlaunanna sem leikskáld ársins 

fyrir það verk og Kristbjörg Kjeld fékk Grímuna fyrir hlutverk sitt í þeirri sýningu. 

Árið 2010 kom út skáldsagan Handritið að kvikmynd Arnar Featherby og Jóns 

Magnússonar um uppnámið á veitingahúsinu eftir Jenný Alexson. Hún var tilnefnd til 

Íslensku bókmenntaverðlaunanna. Í apríl 2012 kom út ljóðabókin Rómantískt 

andrúmsloft – 30 og eitt ljóð. Haustið 2012 kom svo út nýjasta skáldsaga Braga til 

þessa, Fjarveran.1 

 

 

1.3 Um Sendiherrann  

 

Skáldsagan Sendiherrann kom út árið 2006 og vakti þá mikla athygli meðal íslenska 

lesenda. Hún var valin besta skáldsaga ársins af starfsfólki bókaverslana og var 

tilnefnd til bæði Íslensku bókmenntaverðlaunanna og Bókmenntaverðlauna 

Norðurlandaráðs. Kvikmyndafélag Íslands keypti árið 2010 kvikmyndaréttinn á 

skáldsögunni en kvikmyndin hefur ekki enn litið dagsins ljós. 

Í stuttu máli er söguefni bókarinnar ferðalag miðaldra, sæmilega velheppnaðs 

íslensks ljóðskálds, Sturlu Jóns Jónssonar, sem er sendur út af örkinni sem fulltrúi 

landsins á ljóðahátíð í heilsulindaborginni Druskininkai í Litháen. Þetta er vissulega 

                                                 
1
 Bragi Ólafsson: Sjoppuhornið og bókmenntir.is. 
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ferðasaga en ferðalögin eiga sér stað í mörgum víddum tíma og rúms, fortíð, framtíð, 

sjálfhverfum og misraunsæjum ímyndum af ýmsu tagi og að sjálfsögðu milli Íslands 

og Litháens. Sturla Jón stendur á vegamótum í lífi sínu og má segja að fyrirhuguð 

þátttaka hans á ljóðahátíðinni marki þann vendipunkt á ferli hans að hann hyggst snúa 

baki við ljóðinu og eftirleiðis helga sig ritun prósabókmennta. Nokkuð 

spennuþrungnar og oft þjáningafullar vangaveltur Sturlu Jóns um ljóð og ljóðagerð í 

bókinni má vissulega lesa sem hugleiðingar Braga sjálfs um „afdrif (ljóð)listarinnar í 

nútímasamfélagi“2 eins og bent hefur verið á, enda segir hann sjálfur, með tilvísun til 

undirtitils bókarinnar, Ljóð í óbundnu máli, „að sagan öll sé eitt hetjuljóð, ballaða. Að 

auki fjalli hún, í óbundnu máli, um ljóð.“3 

Hins vegar er sagan ekki síður „verulega áleitin umfjöllun um siðferði, þjófnað 

af margvíslegu tagi og aðra glæpi.“4 Eins og almennt gildir um sögupersónur Braga er 

Sturla Jón hversdagslega breyskur eins og ef til vill allflest okkar og freistast á 

einhvern óútskýranlegan og kæruleysislegan eða hugsunarlausan hátt til hátternis sem 

telst siðferðilega vafasamt ef ekki beinlínis forkastanlegt. Þannig verður hann uppvís 

að því að stela ljóðum látins frænda síns, Jónasar Hallmundssonar, og gefa út, lítillega 

breytt, sem sín eigin. Og þegar rándýr frakki sem hann festir kaup á með talsverðri 

undirliggjandi geðshræringu í upphafi bókarinnar til að ljá sér nýja  ímynd – jafnvel 

hylja sjálfan sig – er stolið á veitingahúsi í Vilníus freistast hann til að stela öðrum 

frakka á öðru veitingahúsi. Frakki þessi tilheyrir auðugum Bandaríkjamanni sem mun 

hafa komið að fjármögnun ljóðahátíðarinnar og Sturla Jón réttlætir þjófnað sinn með 

því að gera lítið úr honum, að hann sé „einhvers konar afæta á líkama listarinnar; einn 

af þeim mönnum sem hafa tímanlega gert sér grein fyrir að þeir verði ekki sjálfir 

listamenn, og hafa þess í stað komið sér í þá aðstöðu, með klækjum og prettum, að 

geta fleytt rjómann af starfi þeirra sem með hörðum höndum hefur tekist að skapa sér 

nafn, eins og það er kallað.“ (286)5 Þessi réttlæting verður þó hjákátleg í ljósi 

ritstuldar Sturlu Jóns sjálfs og eins og Úlfhildur Dagsdóttir kemst réttilega að orði 

staðfestir Sturla með þjófnaði sínum á frakkanum jafnframt „þjófnað sinn á ljóðum 

Jónasar – það að ganga í frakka annars manns samsvarar því að gerast sá maður á 

                                                 
2
 Ása Helga Hjörleifsdóttir 2007: 125. 

3 Sigurbjörg Þrastardóttir 2006. 
4
 Jón Yngvi Jóhannsson 2007:85. 

5
 Blaðsíðutöl í meginmáli vísa til Braga Ólafssonar, Sendiherrans. 
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einhvern hátt, og því spegla ritstuldurinn (það að gefa ljóð annars út sem sín eigin) og 

frakkastuldurinn hvor annan.“6 

Varla er hægt að ljúka lýsingu á umfjöllunarefni Sendiherrans án þess að 

nefna eitt af megineinkennum Braga sem skáldsagnarhöfundar: tilhneigingu 

sögupersóna hans til að fresta ákvörðunum og athöfnum. Sturla Jón einkennist af 

sams konar „átakafælni“, eins og Úlfhildur Dagsdóttir kemst að orði,7 og gildir um 

ýmsar aðrar persónur í sögum Braga. Hann fer að endingu aldrei á ljóðahátíðina í 

Druskininkai, tekst aldrei á við hvarf síns eigin frakka heldur stelur öðrum og fer svo 

ekki einu sinni aftur heim til Íslands heldur fer með nýfundinni ástkonu sinni, Lilyu, 

til Hvítarússlands. Að þessu leyti hneigjast sögur Braga til þess að fjalla um atburði 

sem eiga sér ekki stað fremur en eiginlega röð atburða og þar er Sendiherrann engin 

undantekning. 

Þótt mér hafi fundist frásagnarstíll Braga aðlaðandi og forvitnilegur allt frá því 

ég las Gæludýrin var það að sjálfsögðu sú staðreynd að Sendiherrann snerist að miklu 

leyti um Litháen sem varð þess valdandi að mig langaði að þýða kafla úr bókinni og 

fjalla um hana í lokaritgerð. Þannig markast sjónarhorn mitt á bókina að mestu leyti af 

þessu sögusviði hennar. Hér þykir mér skipta máli að lýsingar Sturlu Jóns á Litháen 

byggja beinlínis á þeim ímyndum og viðhorfum sem Bragi mótaði með sér úr eigin 

reynslu af því að sækja Litháen heim í október árið 2005 þegar hann sótti einmitt 

ljóðahátíð sem haldin er árlega í Druskininkai á vegum samtakanna Poetinis 

Druskininkų Ruduo (PDR) eða „Ljóðahaust í Druskininkai“. Hugmyndina að sögunni 

fékk Bragi meðan á dvöl hans stóð í Litháen og sjálfur hefur hann sagt frá því að hann 

hafi „séð blautan blett á teppi hótelherbergis síns, þegar hann tékkaði sig inn á 

Ambassador Hotel í Vilníus, á leið á hátíðina, og það hafi endanlega startað 

sögunni.“8 Seinni kaflinn sem ég þýddi, og nefnist „Blettur í teppinu“, hefst einmitt 

með lýsingu á þessum bletti: 

 

Ef frá er talið sjónvarpstæki sem virðist hanga í lausu lofti hátt uppi 

við gluggatjöldin er það dökkur blettur í ljósbrúnu teppi fordyrisins 

sem Sturla festir fyrst augun á þegar hann opnar dyrnar að 

hótelherbergi númer 304 á Ambassador Hotel í Vilníus. (131) 

                                                 
6
 Úlfhildur Dagsdóttir 2011: 120. 

7
 Úlfhildur Dagsdóttir 2011: 119. 

8
 Sigurbjörg Þrastardóttir 2006. 
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Eins og Sturla Jón hafði Bragi sjálfur skrifað kaflann um hátíðina, þ.e. fyrri 

þýðingarkafla minn, áður en hann hélt sjálfur á hana. Háðsglósur hans þar um 

væntanlega dagskrá, t.d. upphafsatriði hátíðarinnar, upplestur þriggja bandarískra 

skáldkvenna, kunna að nokkru leyti að endurspegla væntingar Braga sjálfs áður en 

hann kom á hátíðina: „Þetta byrjar sem sagt með skrípaleiknum sem hið ameríska tríó 

ætlar að setja á svið fyrir okkur, Kelly Fransesca, Daniella Goldblum og Jenny Lipp.“ 

(123). Samkvæmt upplýsingum af heimasíðu PDR hófst ljóðahátíðin í október 2005 

einmitt á upplestri þriggja bandarískra skáldkvenna, Patriciu Goodrich, Rebeccu 

Seiferle, and J.C. Todd.9 Hér hefur Bragi breytt nöfnum en þetta og margt annað sem 

Sturla Jón skrifar um hátíðina samræmist því hvernig dagskrá hátíðarinnar árið 2005 

var í raun. 

  

 

 

 

En er þá einungis um að ræða raunsanna lýsingu Braga sjálfs á hátíðinni? Nei, 

aldeilis ekki. Bragi sótti vissulega hátíðina en lét sér ekki einungis nægja, eins og 

Sturla Jón, að fá sér í nokkur glös í Druskininkai áður en hann hélt aftur til Vilníus. 

Þessu til staðfestingar má sjá mynd af Braga á hátíðinni 2005 á fésbókarsíðu PDR (sjá 

mynd 1).10 En auk þess hefur Bragi sjálfur sagt um hátíðina: „þessi hátíð var ein af 

þeim best heppnuðu sem ég hef sótt. Ég hefði heldur aldrei farið að skrifa texta þar 

                                                 
9
 Heimasíða Poetinis Druskininkų Ruduo/Druskininkai Poetic Fall 2013. 

10
 Birt með góðfúslegu leyfi Poetinis Druskininkų Ruduo (PDR). 

Mynd 1: Bragi Ólafsson (t.h.) á ljóðahátíðinni í Druskininkai 2005 
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sem hallaði á hana, ef hún hefði í verunni verið vond. En af því að allir voru svo 

skemmtilegir og allt vel heppnað, þá fannst mér það í lagi.“ Hann bætir síðan við: „Ég 

veit hins vegar ekki hvort skipuleggjendur hátíðarinnar hefðu húmor fyrir þessu, ef 

þeir læsu söguna. Og þó. Jú.“11 

Með þýðingu minni væri unnt að ganga úr skugga um hvort þeir – og aðrir 

Litháar – hafi slíkan húmor, þ.e.a.s. ef mér hefur tekist vel til. Hvað sem öðru líður er 

ljóst að frásögnin í Sendiherranum er að miklu leyti byggð á raunverulegri reynslu 

Braga sjálfs og ekki bara uppspuni frá rótum. 

 

                                                 
11

 Sigurbjörg Þrastardóttir 2006. 
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2. KAFLI: 

NOKKRAR FRÆÐILEGAR FORSENDUR ÞÝÐINGA 

 

 

2.1 Inngangur 

 

Í þessum kafla ætla ég að kynna í stuttu máli þýðingarfræði almennt. Í kafla 2.2 

hyggst ég fjalla um þýðingarsögu. Þá koma kaflar um hin þýðingarfræðilegu hugtök 

„þýðing“ og „að þýða“ (sjá kafla 2.2) sem og textategundir (sjá kafla 2.3). Í síðustu 

tveimur köflunum ætla ég að kynna jafngildishugtakið (sjá kafla 2.4) og loks tek ég 

þýðingaraðferðir til umfjöllunar (kafli 2.5).  

 

 

2.2 Ágrip af þýðingasögu 

 

Þýðingar og þýðingasögu má rekja aftur til þess tíma þegar elsta og ein merkasta saga 

Súmera, Gilgamesh-kviðan, sem talin er vera samin og skrifuð á leirtöflur fyrir allt að 

fimm þúsund árum, var þýdd af súmersku yfir á akkadísku, sem er mál náskylt 

hebresku, u.þ.b. á 18. öld f.Kr. Frá og með þeim tíma leituðu þýðendur svara við því 

hvað væri góð þýðing, þ.e. hvernig best sé að standa að verkinu og hvaða hæfileikum 

og þekkingu þýðandinn þurfi að búa yfir til að skapa góða þýðingu.12 

Þeir sem hafa þýtt gegnum aldirnar efni úr einu tungumáli yfir á annað hafa 

margir sagt skoðun sína á því ferli. Ein sú elsta og frægasta sem hefur varðveist er sú 

skoðun Rómverjans Markúsar Túllíusar Cíceró að ekki skuli þýða „orð fyrir orð“ 

heldur „merkingu fyrir merkingu“. Ekki má gleyma að á þessum tíma voru þeir textar 

sem Rómverjar fengust við að þýða, og voru aðallega úr grísku, hvorki álitnir heilagir 

né eign höfunda sinna og því gátu menn farið með þá nokkuð frjálslega. En þegar 

tekið var til við að þýða Biblíuna, þar sem hvert orð var talið heilagt, varð krafan um 

nákvæma þýðingu sterkari. Þetta árþúsundagamla íhugunarefni Cícerós hefur allar 

götur síðan verið grundvallarviðfangsefni þeirra sem fengist hafa við þýðingar. 

Marteinn Lúther setti fram nýtt viðhorf um þýðingar þar sem krafa var gerð til þess að 

                                                 
12

 Leonavičienė 2010: 13. 
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þýðing yrði að laga sig að þýðingarmálinu og að þar með mætti ekki „einblína á 

þrönga bókstaflega merkingu, heldur á virkni textans í hinu nýja samhengi.“13 

Einn af kenningasmiðum síðmiðalda sem settu fram reglur um þýðingar var 

franski húmanistinn og þýðandinn Étienne Dolet sem talið er að hafi fyrstur manna 

skrifað ritgerð þar sem skipulega var greint frá kröfum til starfsstéttar þýðenda. Sú 

ritgerð bar heitið „Hvernig þýða á vel af einu máli á annað“ (La manière de bien 

traduire d‘une langue en aultre) og birtist árið 1540 í kjölfar hins fræga „Sendibréfs 

um þýðingar“ (Sendbrief vom Dolmetschen) eftir Martein Lúther.14 Reglur Dolet voru 

fimm og fyrstu tvær sögðu til um þekkingarkröfur til þýðanda á tungumáli frumtexta 

og þýðingarmáls og seinni þrjár voru forskrift að því hvernig ætti að þýða. Rúmlega 

tvö hundruð og fimmtíu árum síðar eða árið 1791 birtist bók eftir skoska lávarðinn 

Alexander Fraser Tytler sem hét Ritgerð um grundvallaratriði þýðinga (Essay on the 

Principles of Translation). Hinar þrjár meginreglur Tytlers eru að þýðingar geri 

hugmyndum frumtextans full skil, að stíll og framsetning séu í samræmi við 

frumtextann og að þýðingin eigi að vera jafn þjál og frumtextinn. Samt voru allar 

þessar kenningar Tytlers, eins og kenningar Dolet, ekki strangt til tekið fræðilegar, 

heldur byggðust þær fyrst og fremst á eigin reynslu þýðenda og umræðu um þýðingar. 

Í kjölfar áhrifamikilla hugmynda Friedrichs Schleiermachers á 19. öld um það 

markmið túlkunar, og þar með jafnframt þýðingar, að höndla upprunalega hugsun 

höfundarins átti sér stað sprenging í fræðilegri umræðu um túlkanir og þýðingar og er 

ekki ofsögum sagt að 20. öldin leiddi af sér skipulegri og fræðilegri umfjöllun um eðli 

þýðinga en áður hafði verið til. Þýðingafræði sem eiginleg fræðigrein varð til upp úr 

miðri 20. öld fyrir tilstilli fræðimanna á borð við Roman Jakobson, Eugene Nida, John 

C. Catford og Katharinu Reiß, svo nokkrir séu nefndir. Þróun þýðingafræðinnar í 

seinni tíð hefur gert okkur ljóst að þýðing er aldrei einfalt og sjálfgefið ferli heldur 

þarf ávallt að taka mið af sérstökum, jafnvel einstökum, aðstæðum hins þýdda og 

sjálfs þýðandans. Þess vegna kemur ekki á óvart að vart er unnt að fjalla um 

þýðingafræði án þess að tengja við fjölmörg önnur svið, t.d. eftirlendufræði (post-

colonialism), siðfræðileg og pólítísk sjónarmið og aðrar gildishlaðnar breytur. 

 

 

                                                 
13

 Ástráður Eysteinsson 1996: 54. 
14

 Ástráður Eysteinsson 1996: 57. 
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2.3 „Þýðing“ og „að þýða“ 

 

Þýðing er miðlun merkingu texta frá einu tungumáli yfir á annað. Nauðsynlegt er að 

skilgreina tilgang þýðingar áður en þýðing getur byrjað. Wilhelm von Humboldt hafði 

eftirfarandi að segja um þýðingar: 

 

Þýðingar, og sér í lagi á skáldskap, eru eitt mikilvægasta hlutverkið í 

bókmenntum, að hluta til vegna þess að þær leiða fólk sem býr ekki 

yfir neinni kunnáttu í öðrum tungumálum að þessum formum 

hugvísinda og lista sem mynda hið sérstaka gildi sérhverrar þjóðar, 

sem það hefði annars aldrei kynnst, en einnig að hluta til, og það er 

jafnvel enn mikilvægara, vegna þess að það gefur þeirra eigin 

tungumáli aukið gildi og tjáningarkraft.15 

 

En hvað er „þýðing“? Hvað merkir orðið „að þýða“? Hvað liggur að baki orðinu í 

mismunandi tungumálum? Í Íslenskri orðabók stendur að meðal annars merki orðið 

að „snúa einu máli á annað, endursegja á öðru máli sömu hugsun og tjáð er á fyrra 

málinu, útleggja.“16 Jón G. Friðjónsson segir að sögnin þýða merkir líka „merkja, 

útskýra, útlista“ og er hún dregin af stofninum þjóð og merkir því „skýra e-ð fyrir 

fólki/þjóð“. Enska sögnin translate er leidd af latnesku sögninni transfero (trans: 

„yfir“; ferre: „bera“) og merkir að „færa e-ð yfir“. Þýska sögnin übersetzen hefur 

svipaða merkingu og latnesku og ensku sagnirnar og samsvarar íslenska orðinu 

yfirfæra sem er notað í íslensku í annarri merkingu.17 Litháíska sögnin versti þýðir 

snúa á íslensku sem einnig er notað yfir það að þýða. Meðal margra annarra merkinga 

sem eru nefndar í Litháískri orðabók stendur líka að versti merki „að færa texta úr 

einu máli yfir á annað“. Jón heldur því fram að með því að skoða merkingu sagnanna 

séum við þegar nokkru nær um það hvað í þýðingu felst. Með þýðingu er tiltekinn 

texti færður af einu máli yfir á annað. Slík færsla er hins vegar afar flókin og 

mismunandi, m.a. eftir því hvert markmið þýðandans er og hver textinn er.18 

                                                 
15

 Þessi þýðing á orðum Humboldts er sótt til Viðars Jónssonar 2010:99. 
16

 Íslensk orðabók 2007: 1231. 
17

 Jón G. Friðjónsson 2006: 1. 
18

 Jón G. Friðjónsson 2006:1. 
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En hvað merkir orðið þýðing? Gauti Kristmannsson líkir þýðingu við brú því 

að „brúargerðir er það sem flestir kalla þýðingar, því brúin er það sem eftir stendur 

þegar vegurinn er orðin að alfaraleið. Öllum er ljóst að brúin gerir þeim kleift að fara 

yfir hana, en að öðru leyti er hún ekkert sérstök, aðeins það meðal sem tilgangurinn 

helgar.“19 Ástráður Eysteinsson segir að orðið „þýðing“ getur merkt „útlegging“, 

„útskýring“, en einnig „gildi“ eða „mikilvægi“. En skilgreiningu á hugtakinu 

„þýðing“ er að finna í bók J.C. Catfords, A Linguistic Theory of Translation og þar 

segir hann að í þýðingu sé skipt á texta á einu máli og jafngildum texta í öðru.20 

 

 

2.4 Textategundir 

 

Þegar þýðandi byrjar að þýða þarf hann fyrst og fremst að gera sér grein fyrir því um 

hvers kyns texta er að ræða. „Skörpustu skilin eru trúlega á milli texta í bundnu máli 

(verse; die Poesie) og óbundnu máli (prose; die Prosa) en í báðum tilvikum er 

fjölbreytni mikil.“21 Í bókinni Tvímæli talar Ástráður Eysteinsson um greiningu texta 

og nefnir skiptingu textategunda samkvæmt Mary Snell-Hornby: bókmenntaþýðingar, 

almennar þýðingar og sérhæfðar þýðingar.22 Snell-Hornby bendir líka á að þessi 

textaskipting er langt frá því að vera algild og að ekki eigi að draga of skörp skil á 

milli þessara textategunda. „Ástæðan er ekki síst sú að samhengi þeirra texta sem við 

setjum undir tegundina „bókmenntir“ er oftast komið rakleitt úr annarri 

textategund.“23 Jón G. Friðjónsson fylgir textaskiptingu Snell-Hornbys og bætir við 

nokkrum atriðum í kerfið: 

 

Bókmenntatextar (fagurfræðilegir textar, skáldsögur, smásögur (oft „erfiðir“ í 

þýðingu))  

Fræðilegir textar (fagrit, greinar) 

Fræðslutextar (skólabækur, frásagnir, minningar) 

Nytjatextar (þýddir dagblaðstextar (fréttir); textar í sjónvarpi, útvarpi)24 

                                                 
19

 Gauti Kristmannsson 1995:5. 
20

 Ástráður Eysteinsson 1996: 25-26.  
21

 Jón G. Friðjónsson 2006:8. 
22

 Ástráður Eysteinsson 1996: 125. 
23

 Ástráður Eysteinsson 1996: 126. 
24

 Jón G. Friðjónsson 2006:9. 
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Greining texta hjálpar þýðanda að svara mörgum spurningum sem tengjast 

þýðingunni en leysir hann ekki undan erfiðum grundvallarákvörðum. Í ritgerð minni 

fjalla ég um bókmenntatextann og einbeiti mér að vandamálum sem snerta greiningu 

bókmenntatexta. Ég leitast við að svara eftirfarandi spurningum: hver er höfundurinn? 

Hvernig málsnið hefur höfundur valið? Hver eru stíleinkenni frumtextans? Fyrir 

hverja var höfundur að skrifa? Hvernig áhrif mun þýddur texti hafa í nýju 

menningarumhverfi? Þessum spurningum verður reynt að svara í kafla ritgerðarinnar 

sem nefnist Um þýðinguna. 

 

 

2.5 Um jafngildi 

 

Þar sem engin tvö mál eru eins er rökrétt að það getur ekki verið algjör samsvörun 

milli tungumála. Þess vegna eru algjörlega nákvæmar þýðingar ekki mögulegar. 

Heildaráhrif þýðingar geta verið nokkuð lík frumtexta en í smáatriðum geta þau ekki 

verið nákvæmlega eins, sbr. eftirfarandi vangaveltur frá Ástráði Eysteinssyni: „Hvaða 

viðmið getur þýðandi haft í huga ef hann er ófær um að segja það sama og hinn 

upphaflegi höfundur? Flestir þýðendur reyna, meðvitað eða ómeðvitað, að nálgast það 

sem nefnt hefur verið jafngildi (e. „equivalence“) og hefur orðið að 

grundvallarhugtaki í þýðingarfræðinni.“25 

Bandaríski Biblíu- og þýðingarfræðingurinn Eugene A. Nida kom hugtakinu 

jafngildi (e. equivalence) í þýðingum í víðtæka notkun með tímamótaverki sínu, 

Toward a Science of Translating frá 1964. Nida vísar til tvenns konar jafngildis: 

formlegs jafngildis (e. „formal equivalence“) og áhrifajafngildis (e. „dynamic 

equivalence“). Ástráður Eysteinsson segir að með formlegu jafngildi sé megináhersla 

lögð á trúnað við frumtextann. Um formlegt jafngildi segir Nida: 

 

Til að öðlast betri skilning á því sem er einkennandi fyrir ólíkar 

gerðir þýðinga þá er mikilvægt að greina ítarlegar þau 

undirstöðuatriði þeirra þar sem leitast er við að endurgera formlegt 

jafngildi. Þess háttar formleg jafngildisþýðing er í grunninn höll 

undir frumtexta þ.e.a.s. henni er ætlað að leiða í ljós eins og 

                                                 
25 Tilvitnun fengin hjá Heimi Pálssyni og Höskuldi Þráinssyni 1988: 68. 
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mögulegt er form og innihald upprunalega textans. Til að ná því 

markmiði þá er með formlegri jafngildisþýðingu leitast við að 

endurgera ýmsa formlega þætti eins og málfræðiþætti, samræmi í 

orðflokkun og merkingu með tilliti til frumtextans. Endurgerð 

málfræðiþátta gæti verið; a. að þýða nafnorð með nafnorði, sagnir 

með sögnum o.s.frv. b. að halda samræmi í setningum og 

málsgreinum (þ.e. að brjóta ekki upp eða stokka upp einingar) c. 

varðveita alla formlega vísa t.d. greinarmerki, greinaskil og skáldleg 

frávik.26 

 

Um áhrifajafngildi segir hann hins vegar: 

 

Ein leið til skilgreiningar á áhrifajafngildisþýðingu er að lýsa henni 

sem nákvæmasta eðlilega jafngildi boða frumtextans. Þessi 

skilgreining inniheldur þrjú mikilvæg atriði: 1. jafnt; sem vísar til 

boða frumtextans, 2. eðlilegt; sem vísar til viðtökumálsins, 3. 

nákvæmt; sem bindur málin tvö saman með mestri mögulegri 

nálgun. Samt sem áður þar sem áhrifajafngildisþýðingu er fyrst og 

fremst beint að jafngildi í viðtöku fremur en jafngildi að formi þá er 

mikilvægt að skilgreina frekar hvað felst í orðinu óþvingaður eins 

og því er beitt í þess háttar þýðingum. Í grunninn á orðið eðlilegur 

við þrjá þætti í samskiptaferlinu, því óþvinguð þýðing verður að 

hæfa; (1) viðtökumálinu og menningu sem heild (2) samhengi 

tiltekinna boða (3) lesendum viðtökumálsins.27 

 

Með öðrum orðum þýðir þetta að meginatriðið í slíkri þýðingu er viðleitni til að ná 

fram áhrifum á lesandann sem jafngilda þeim sem frumtextinn hefur á sína lesendur.28 

Kenningar Nida um tvenns konar jafngildi vöktu mikla athygli og voru lengi mjög 

gagnlegar og eru að mörgu leyti gagnlegar enn þann dag í dag. Á áttunda áratugnum 

setti James S. Holmes fram þá gagnrýni á hugtakið að það „gæfi ekki rétta hugmynd 

um samband frumtexta og þýðingartexta, „jafngildi“ lægi of nálægt samsemd. Í stað 

                                                 
26

 Þessi þýðing á orðum Nida er sótt til Ólafs Bjarna Halldórssonar 2010: 10.  
27

 Þessi þýðing á orðum Nida er sótt til Ólafs Bjarna Halldórssonar 2010: 12-13. 
28

 Ástráður Eysteinsson 1996: 91.  
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þess mætti nota hugtakið „pörun“ („matching“)“29 Undir þetta hefur Mary Snell-

Hornby tekið en hún segir að andúð hennar „á hugtakinu sé sprottin af óþarflega 

þröngum skilningi þess“ og að hugtakið „jafngildi“ byggist á „ranghugmynd um 

samhverfu tungumála.“30 Það er líklega hægt að segja að jafngildi sé of þröngt hugtak. 

Þýðandi getur aldrei náð fullkomnu form- eða áhrifajafngildi eða annars konar 

jafngildi heldur einungis nálgast það upp að vissu marki (e. closest equivalence). Að 

finna jafngildi í bókmenntatextum er ennþá erfiðara. Í þýðingu minni leitaðist ég við 

að þýða textann þannig að marktextinn væri eins nálægur frumtextanum í jafnt formi 

sem inntaki og mögulegt er en hljómi þó eðlilega í markmáli og markmenningu. Þessi 

viðleitni krefst þess af þýðandanum að beita stöðugu skynmati á textann og eðlilega 

kemst hann ekki hjá því að gera málamiðlanir í vissum tilvikum. 

  

  

2.6 Þýðingarferlið og þýðingaraðferðir 

  

Vandamálin sem mæta þýðanda í þýðingarferlinu geta verið af ýmsu tagi. Þýðandi er 

ekki frjáls í gjörðum sínum því hann á ekki bara að svara spurningum um hvað sé gert 

í þýðingu, heldur líka hvernig það er gert. Í bókinni Tvímæli notar Ástráður 

Eysteinsson líkan frá Nida sem sýnir í stórum dráttum hvað á sér stað í 

þýðingarferlinu:31 

 

texti á frummáli   þýðing á viðtökumáli 

  

     greining  yfirfærsla  endurbygging 

 

Ástráður orðar það sem svo að í þýðingarferlinu, þegar farið er úr einu máli í annað, 

sé ekki verið að skipta um lit á sama texta, heldur verði til annar texti sem leitast er 

við að hafa jafngildan á einhvern hátt.32 

Allt frá því að tekið var til við að þýða texta, eins og Jón G. Friðjónsson hefur 

bent á, hefur verið deilt um það hvort þýða eigi orðrétt (literally) eða frjálslega 

                                                 
29

 Ástráður Eysteinsson 1996: 93. 
30

 Ástráður Eysteinsson 1996: 93. 
31

 Ástráður Eysteinsson 1996: 107. 
32

 Ástráður Eysteinsson 1996: 108. 
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(freely).33 Þessar langvarandi deilur snerust löngum fyrst og fremst um form eða 

innihald og leituðust ekki sérstaklega við að skilja eðli, mismunandi aðstæður og 

umgjörð þýðinga. Í seinni tíð hefur umræðan einkennst af aukinni fágun og til hafa 

orðið ýmsar tegundir þýðingaraðferða en að öllum líkindum er greining Peters 

Newmark meðal þeirra ítarlegustu. Newmark gerir greinarmun á því hvort áhersla sé 

lögð á frummálið eða þýðingarmálið og setur í hvoru tilviki fram fjórar mismunandi 

aðferðir eða nálganir, sbr. eftirfarandi töflu og stuttar lýsingar að neðan:  

 

Áhersla lögð á frummálið                  Áhersla lögð á þýðingarmálið 

Frá orði til orðs (e. word-for-word)               Aðlögun (e. adaptation)  

Orðrétt þýðing (e. literal)                               Frjáls þýðing (e. free)  

Kórrétt þýðing (e. faithful)                            Eðlileg þýðing (e. idiomatic/‘natural’)  

Þýðing á grundvelli  merkingar (e. semantic)   Þýðing á grundvelli tjáningar (e. 
communicative) 

 

1) „Frá orði til orðs“ vísar til aðferðar þar sem orðaröð frumtexta er haldið í 

þýðingartexta og einstök orð eru þýdd skv. orðabókarmerkingu. Markmið slíkra 

þýðinga eru m.a. þau að öðlast betri skilningi á uppbyggingu frummáls og grípa 

grundvallarmerkingu frumtexta. 

2) Í „orðréttri þýðingu“ eru orð þýdd beint og orðskipan frummálsins er ráðandi, 

en leitast er við að finna sem líkasta orðskipan í þýðingarmáli. 

3) „Kórréttar þýðingar“ einblína fyrst og fremst á að koma nákvæmri merkingu 

frumtextans til skila, oft nokkuð á kostnað stíls og fegurðar þýðingarmálsins án 

þess að reglur þess séu beinlínis brotnar. 

4) „Þýðing á grundvelli merkingar“ tekur aukið mið af fagurfræði þýðingarmálsins 

en er þó enn verulega á valdi þeirrar fagurfræði og þess stíls sem einkennir 

frumtextann. 

5) Þýðing sem telst til „aðlögunar“ lagar sig að menningarumhverfi 

þýðingarmálsins. Þannig einkennist þýðingin sjálf af talsverðu frelsi en leitast 

þó við að viðhalda inntaki frumtextans. 

6) „Frjáls þýðing“ vísar til n.k. umorðunar fremur en þýðingar. Hún einblínir 

einungis á inntakið en lætur stílinn liggja milli hluta. 

                                                 
33

 Jón G. Friðjónsson 2006: 11-14. 
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7) Þegar um „eðlilega þýðingu“ er að ræða er leitast við að koma boðskapnum til 

skila en minni áhersla lögð á nákvæma þýðingu. 

8) „Þýðing á grundvelli tjáningar“ gerir sér far um að koma merkingu frumtextans 

til skila með eðlilegum hætti í þýðingarmálinu. 

Eins og lesanda verður glöggt ljóst er hárfínn munur milli ýmissa þessara 

tegunda. Auk þess er tæplega unnt að gera ráð fyrir því að ein og sama þýðingin, 

a.m.k. ef um er að ræða þýðingu á skáldverki úr samtímanum, fylgi einungis einni 

þeirra. Mismunandi úrlausnarefni í þýðingu sama verks geta kallað á mismunandi 

nálganir. Þannig má ætla að í raun og veru sé oft um að ræða blöndu tveggja eða fleiri 

þýðingaraðferða. 

Hins vegar ef ég ætti að tilgreina eina aðferð sem ég hafði hvað mest að 

leiðarljósi í þýðingu minni væri það tegund 7, „eðlileg þýðing“, enda lagði ég meiri 

áherslu á þýðingarmál en frummál og leitaðist þannig sérstaklega við að miðla 

textanum á eðlilegu litháísku ritmáli. Samtímis reyndi ég þó eftir fremsta megni að 

viðhalda stíl Braga þegar því var við komið en neyddist til að fórna honum á stöku 

stað til að tryggja að þýðingarmálið yrði sem eðlilegast og læsilegast. 
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3. KAFLI: 

UM ÞÝÐINGUNA 

 

 

3.1 Inngangur  

 

Í þessum kafla segi ég frá mikilvægustu vandamálunum sem komu upp í þýðingu 

minni og hvernig ég leysti þau. Í kafla 3.2. fjalla ég stuttlega um þýðingaraðferðir sem 

ég notaði. Í kafla 3.3. koma fram ýmis vandamál í þýðingunni í tengslum við 

málfræði. Í kafla 3.4. er fjallað um orðfræðileg vandamál og um óþýðanleika í 

þýðingarferlinu mínu og um lausnir þeirra vandamála fjalla ég í kafla 3.5. 

 

 

3.2 Þýðingaraðferðir 

 

Ég byrjaði þýðingarferli mitt á því að lesa alla bókina og reyna að gera mér í 

hugarlund hversu erfitt yrði að þýða þessa bók. Ég var mjög ánægð með bókina og 

fannst hún áhugaverð og alls ekki erfið aflestrar, að hluta til vegna þess að ég þekkti 

þegar stíl Braga eftir að hafa þýtt hluta úr Gæludýrunum sem augljóslega krafðist 

jafnframt greiningar og túlkunar. Ég valdi tvo kafla sem ég ætlaði að þýða og þýddi 

þá í fyrstu yfirferð án orðabóka til að hafa tilfinningu fyrir því hvernig textinn gæti 

hljómað á litháísku. Þarna var ég byrjuð að vinna með setningar og einstök orð og 

þessi vinna gaf mér yfirsýn yfir viðfangsefnið. Í þriðju yfirferð notaði ég öll 

hjálpargögn sem ég hafði aðgang að: orðabækur, aðrar þýðingar, internetið. Ég gerði 

mér fljótlega grein fyrir því að ég gæti ekki þýtt textann orð fyrir orð heldur þurfti að 

gera frekar margar breytingar, enda íslenska og litháíska afar ólík tungumál. Fyrst og 

fremst langaði mig að hvika ekki langt frá frumtextanum og varðveita stíl Braga. Ég 

sá strax að þýðing frá orði til orðs væri í rauninni ómöguleg og myndi gera textann 

óaðlaðandi, flókinn og jafnvel á köflum óskiljanlegan. Þess vegna valdi ég 

þýðingaraðferð sem er nálægt því sem kallast eðlileg þýðing (sjá kafla 2.6) og leggur 

áherslu á þýðingarmálið, eins og áður hefur komið fram. Ekki einungis er það svo að 

tungumálin íslenska og litháíska eru ólík heldur er menning þessara tveggja þjóða 

frekar ólík. Það var sérstaklega erfitt að þýða þau orð og orðatiltæki sem tengdust 



18 
 

menningu og fyrirbærum sem eru einungis skiljanleg  fyrir viðkomandi þjóð. Ég 

skipti erfiðleikum og vandamálum sem komu upp í þýðingunni í tvo flokka: 

málfræðileg vandamál og orðfræðileg (sem mætti einnig kalla menningarleg) 

vandamál. Hér á eftir verður rýnt í nokkur vandamál af þessu tagi. 

 

 

3.3 Málfræðileg vandamál 

 

Í þessum kafla eru kynnt ýmiss konar málfræðileg vandamál í þýðingunni og eru þau 

tilgreind hér að neðan. 

 

 

3.3.1 Orðaröð 

 

Almennt er því haldið fram að orðaröð í íslensku sé tiltölulega frjáls þó að 

meginreglan hljómi með eftirfarandi hætti: allar íslenskar setningar hafa eina og sömu 

röð liða í djúpgerð; frumlag – sögn (óbeint andlag) (andlag/sagnfylling) (atviksliðir).34 

Orðaröð í litháísku er ennþá frjálsari í samanburði við íslensku og önnur germönsk 

tungumál en hún er þó alls ekki algerlega frjáls. Haga má orðaröð (inversion) með 

ýmsum hætti í litháísku vegna þess að málfræðileg áhrif hennar eru lítil sem engin. 

Þannig er t.d. hægt að segja á litháísku: 

 

Jonas valgo mėsą/mėsą valgo Jonas/valgo Jonas mėsą 

 

Jón borðar kjöt/ kjöt borðar Jón/borðar Jón kjöt. 

 

Allar þrjár setningar eru málfræðilega réttar og hafa allar sömu merkingu, þ.e. þá að 

Jón sé að borða kjöt og kemur sú merking berlega í ljós út frá endingum fallorða. 

Orðaröðin hér hefur einungis áhrif á þá áherslu sem leggja á í setningunni, þ.e. hvort 

við viljum leggja áherslu á Jón, kjötið eða sagnorðið borða. Í vissum aðstæðum getur 

orðaröð þó breytt merkingu setningar, þ.e. ranglega sett áhersla getur gert setninguna 

tvíræða og jafnvel óskiljanlega. Í þýðingu minni vildi ég fyrst og fremst búa til 

                                                 
34

 Eiríkur Rögnvaldsson [Án árs]: 2. 
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skiljanlegan og lipran texta á litháísku og þannig forðast þá tvíræðni sem getur 

skapast ef orðaröðinni er viðhaldið í þýðingunni. Þess vegna breytti ég oft orðaröðinni 

þannig að setningin myndi hljóma eðlilega og skiljanlega og reyndi jafnframt að raða 

setningaliðum samkvæmt merkingu og áherslupunktum setningar. Hér fyrir neðan er 

dæmi um eðlilega orðaröð í frummálinu og þýðingarmáli og þar með um breytingu 

sem ég gerði á henni: 

 

a) Líkt og eftirnafn Jonasar átti Sturla í erfiðleikum með að hugfesta 

nafn konunnar sem fylgdi honum... (132) 

b) Kaip ir Jono pavardę, Sturlai buvo labai sunku įsiminti moters, 

kuri lydėjo jį, vardą; 

c) Eins og eftirnafn Jonasar, Sturla átti í erfiðleikum að muna 

konunnar, sem fylgdi honum, nafn.35 

 

Annað sem olli mér vandræðum á stöku stað var að setningar í Sendiherranum 

hneigjast til að vera langar, jafnvel 4-5 línur, með innskotum, aukasetningum og 

útúrdúrum, sem gæti gert textann illskiljanlegan og valdið því að lesandi missti 

þráðinn. Um leið og ég reyndi að sjá til þess að þýðingin væri eins lík frumtextanum 

og mögulegt er, sem í langflestum tilvikum fól einnig í sér langar setningar, fann ég 

mig í örfáum tilvikum knúna til að brjóta upp langar setningar svo að litháíski textinn 

yrði ekki óeðlilega flókinn heldur einmitt eins eðlilegur og skýr og frumtextinn gefur 

tilefni til. 

Þetta kallar ennfremur á aðlögun við litháískar reglur um greinamerkja-

setningu en þær eru talsvert frábrugðnar þeim íslensku og raunar frekar 

ósveigjanlegar. Eins og Heimir Pálsson og Höskuldur Þráinsson benda á eru kommur 

einungis „settar í íslensku í upptalningu og til að afmarka innskot eða viðbætur af 

ýmsu tagi en punktar marka lok málsgreina.“36 Hins vegar verður þýðandi að „að laga 

greinarmerkjasetningu að reglum heimamálsins og láta frumtexta ekki ráða henni.“37 

Að læra greinarmerkjareglur í litháísku er ekki síður flókið en að læra stafsetningu. 

Það er nauðsynlegt í litháísku að greina aukasetningar frá aðalsetningunni, 

                                                 
35

 Í öllum þýðingardæmum sem tekin eru í þessum kafla vísar a) til frumtexta á íslensku, b) til 
litháískrar þýðingar minnar og c) gefur til kynna orðrétta þýðingu á íslensku í tilvikum þar sem mér 
hefur þótt ástæða til að hún komi fram.  
36

 Heimir Pálsson og Höskuldur Þráinsson 1988: 56. 
37

 Heimir Pálsson og Höskuldur Þráinsson 1988: 56. 
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aukasetningar frá aukatengingu, merkja innskot, upptalningu, viðbót, o.s.frv. Líkt og á 

við í íslensku er svo jafnvel leyfilegt að bæta við greinamerkjum í bókmenntatextum 

ef rithöfundur telur að þau geri betur kleift að ná listrænum markmiðum 

setningarinnar. Greinarmerkjasetning getur verið stíleinkenni rithöfundar en hún 

verður að samræmast grunnreglunum. Eins og áður segir einkennist stíll Braga af 

löngum setningum, mörgum aukasetningum og innskotum og þess vegna þurfti ég 

breyta setningum þannig að þeim væri ekki íþyngt um of af gríðarlegum fjölda 

komma og annarra greinarmerkja um leið og tekið væri tillit til stílgildis frumtextans. 

 

 

3.3.2 Greinir 

 

Greinir í íslensku táknar að nafnorð sé ákveðið, t.d. að átt sé við einhvern eða eitthvað 

sem hefur verið nefnt áður eða eitthvað sem  mælandinn ætlast til að viðmælandi hans 

kannist við. Ákveðinn greinir sem er notaður í íslensku er ekki til í litháísku, né heldur 

er til óákveðinn greinir líkt og í ensku og þýsku. Frá málfræðilegu sjónarhóli eru 

litháísk nafnorð því hvorki óákveðin né ákveðin en hafa vissulega fremur á sér 

yfirbragð óákveðinna nafnorða þar sem enginn greinir er fyrir hendi. Ákveðni í 

litháísku er skiljanleg út frá samhengi í textanum. Til að merkja ákveðni í litháísku er 

vissulega hægt að nota ábendingafornöfnin šitas eða tas (þessi og sá) með nafnorðum 

en notkun þeirra endurspeglar þó alls ekki raunverulega merkingu og virkni ákveðins 

greinis. 

Hins vegar er hægt að merkja málfræðilega ákveðni í lýsingarorðum. Til að 

sýna ákveðna greininn í litháísku bætum við oft við viðskeytunum –asis, –ysis fyrir 

lýsingarorð í karlkyni og –oji, –ioji fyrir lýsingarorð í kvenkyni sem stendur með 

nafnorði í setningunni. Það má sjá í eftirfarandi dæmi: 

 

a) Þetta byrjar sem sagt með skrípaleiknum sem hið ameríska tríó 

ætlar að setja á svið fyrir okkur. (123) 

b) Visa tai prasidės, kaip sakant, farsu, kurį šitas amerikietiškasis 

trio žada mums suvaidinti.  

 

Hér gefur viðskeytið -asis til kynna að lýsingarorðið sé ákveðið. 
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3.3.3 Persónufornöfn 

 

Hér verður rætt um mismunandi notkun persónufornafna í íslensku og lítháísku. Í 

íslensku eiga persónufornöfn oftast við eitthvað sem hefur verið nefnt áður eða 

viðstaddir geta vitað hver eða hvað er vegna samhengis eða aðstæðna.38 

Persónufornöfn eru oft í hlutverki frumlags. Persónufornöfn í litháísku gegna sama 

hlutverki í setningu og persónufornöfn í íslensku. Einnig má sleppa 

persónufornöfnum í litháísku og mynda setningu einungis með sögnum og andlagi: til 

dæmis er hægt að segja á litháísku les bók í staðin fyrir ég les bók. Hér gefur sögnin 

sjálf til kynna persónu og tölu geranda. Í íslensku, sérstaklega í ritmáli, er almennt 

ekki ásættanlegt að mynda setningar á svipaðan hátt. Ekki er hægt að sleppa frumlagi 

og mynda setningu aðeins með sögnum og andlagi nema í spurnarsetningum, 

óformlegu talmáli og fornu máli. Raunar ber að taka fram að þetta er ekki óalgengt 

heldur í íslensku ljóðmáli. Í þýðingu minni sleppti ég persónufornöfnum sem lögðu 

ekki sérstaka áherslu á geranda og endurtóku sig í setningunni eða þá að ég þýddi þau 

með fjölbreyttara orðavali. 

 

 

3.3.4 Notkun gervifrumlagsins „það“ 

 

Gervifrumlag er einnig kallað aukafrumlag eða leppur og merkir ekkert sérstakt og er 

oft notað sem ópersónulegt frumlag í setningum þar sem ekki er um að ræða 

raunverulegt frumlag.39 Í litháísku er fornafnið tai notað í ópersónulegum setningum 

en notkun þess sem ópersónulegs frumlags í byrjun setningar er mjög takmörkuð 

(oftast í framsöguhætti þátíðar): 

 

a) Það eina sem hugsanlega gæti gerst óvænt á svona ljóðahátíð... 

(117)  

b) Vienintelis nenumatytas dalykas, kuris gali netikėtai atsitikti 

tokiame festivalyje... 

c) Hið eina óvænta sem gæti gerst á svona ljóðahátíð...  

                                                 
38 Höskuldur Þráinsson 1995: 214. 
39 Höskuldur Þráinsson 1995: 268-269. 
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a) Það jafnaðist á við bestu hótelin í New York og París. (121) 

b) Šis viešbutis prilygo geriausiems Niujorko ir Paryžiaus 

viešbučiams. 

c) Þetta hótel jafnaðist á við bestu hótelin í New York og París. 

 

a) Það verður ein samfelld píslastund fyrir þann sem hlýðir. (118) 

b) Klausytojams tai bus ilgos kančių valandos. 

c) Fyrir hlustendur verður þetta löng píslastund.  

 

a) Það virðist reyndar eitthvað vanta í dagskrá laugardagsins... (123) 

b) Atrodo, jog kažko trūksta šeštadienio programoje... 

c) Virðist vanta eitthvað í dagskrá laugardagsins... 

 

Í flestum tilvikum reyndist vera hægt að sleppa gervifrumlaginu það án þess það hefði 

áhrif á merkingu. 

 

 

3.4 Orðfræðileg vandamál 

 

Frekar mörg vandamál af þessu tagi komu upp í þýðingunni. Það reyndist erfitt að 

finna samsvarandi orð eða orðatiltæki einfaldlega vegna þess að það er engin íslensk-

litháísk, litháísk-íslensk orðabók til og þess vegna þurfti ég styðjast við þýsk-íslenska, 

íslensk-þýska orðabók. Í vissum tilvikum tókst mér ekki að finna nákvæm jafngildi og 

notaði þá frjálsa þýðingu eða aðlögun. Hér á eftir verða þessi vandamál talin upp og 

mögulegar lausnir þeirra. 

 

 

3.4.1 Eiginnöfn 

 

Í litháísku er reglan sú að erlend nöfn eru skrifuð eftir framburðarreglum í frummálinu 

en með litháískum endingum. Sem dæmi má nefna að La Fontaine er Lafontenas, 

Byron er Baironas og Jacques Chirac er Žakas Širakas. Með öðrum orðum þarf nafnið 

í þýðingunni að vera eins og það er borið fram á frummálinu auk þess sem öll nöfn 



23 
 

þurfa að hafa endingu í samræmi við litháískar beygingarreglur. Í bókmenntatextum 

er þessi regla ekki algild og þýðendur hafa meiri frelsi þar sem skáldsögupersónur eru 

ekki lifandi fólk. Það þykir samt eðlilegra þegar erlend nöfn eru í samræmi við 

litháískar beygingarreglur.40 Hins vegar getur þýðandi vissulega tekið meðvitaða 

ákvörðun um að þýða hvorki né aðlaga erlend nöfn (en dæmi um slíkt væri Antanas 

fyrir Anton og Petras fyrir Pétur) og skapa þannig ákveðið andrúmsloft og 

menningarlega fjarlægð. Í barnabókmenntum eru eiginnöfn hins vegar almennt 

aðlöguð eða þýdd. 

Strax í upphafi þurfti ég að taka ákvörðun um hvernig ég myndi skrifa nafn 

aðalpersónu Sendiherrans í þýðingunni. Hann heitir Sturla og svo vill til að endingin 

–a fellur fullkomlega að beygingarreglum kvenkyns orða í litháísku, sbr. mama, sula, 

Vilma, o.s.frv. Nafnið Sturla hefði því getað staðið óbreytt í þýðingunni af því að það 

samræmist litháískum framburðar og beygingareglum. En þá stóð ég frammi fyrir 

menningarlegum úrlausnarefnum: í fyrsta lagi var spurningin sú hvernig karlkyns 

aðalpersóna sem heitir kvenlegu nafni kæmi litháískum lesendum fyrir sjónir. Önnur 

spurning var sú hvort ég ætti þá ekki að hafa samræmi í textanum og breyta öllum 

nöfnum en ekki sumum. Skáldið sem fer á ljóðahátíð í Litháen heitir fullu nafni Sturla 

Jón Jónsson. Það er áhugavert að millinafn og eftirnafn Sturlu eru meðal algengustu 

nafna á Íslandi, sbr. Jonas Jonaitis á litháísku, en nafnið Sturla er nokkuð sjaldgæft 

nafn. Til skamms tíma var það eina íslenska karlsmannsnafnið í notkun sem endar á –

a og beygist eins og kvenkyns orð, en deilir nú þeim sessi með öðru gömlu nafni, 

Skúta, sem virðist vera að ryðja sér að einhverju leyti til rúms á ný (einn maður á 

Íslandi ber þetta nafn sem millinafn). Ég tók þá ákvörðun að viðhalda þessum 

sérkennum og skrifa nafn Sturlu eins og það er á frummálinu en laga millinafn og 

eftirnafn hans að litháískum rithætti, þ.e. Sturla Jonas Jonsonas. 

 

 

3.4.2 Um önnur eiginnöfn 

 

Önnur erlend nöfn sem komu fram í þýðingarhluta mínum lagaði ég að gildum reglum 

í litháísku um erlend sérnöfn. Meginreglan um erlend nöfn er sú að nöfn eru skrifuð 

með litháískum bókstöfum eins og þau eru borin fram og síðan bætt við endingunum -

                                                 
40 Ambrazas 2008: 9. 
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as, -us, -is og -ys fyrir karlkyn og –a og -ė fyrir kvenkyn. Hins vegar er erlend 

kvenkynsnöfn sem enda á samhljóða eða áherslulausum sérhljóða oftast skrifuð eins 

og á frummálinu. Hér má sjá nokkur dæmi um slíkar umritanir:41 

 

Íslenska litháíska 

Rastignac 
Gariot 
Günter Meierhof 
Niphin Bush 
George W 
Jeb 
Alexander Lukashenko 
de Restaud 

Rastinjakas 
Gariotas 
Giunteris Maierhofas 
Nifinas Bušas 
Džordžas V. 
Džebas 
Aleksandras Lukašenko 
de Resto 

Kelly Fransesca 
Daniella Goldblum 
Jenny Lipp 
Liliya Boguinskaia 

Kely Franseska                                    
Daniela Goldbum                                    
Dženy Lip 
Lilija Boguinskaja 

Tafla 1: Notkun eiginnafna í litháískri þýðingu Sendiherrans 

 

Vegna þess að það er enginn framburðarmunur valdi ég að skrifa nöfnin án tvöfaldra 

samhljóða (Jenny Lipp - Dženy Lip) þar sem það er eðlilegra á litháísku.  

 

 

3.4.3 Um staðarnöfn 

 

Nöfn landa og borga sem komu fram í þýðingunni skrifaði ég í samræmi við 

opinberar þýðingar þeirra á litháísku. Örnefni sem eiga ekki opinbera þýðingu á 

litháísku eru oftast umrituð í samræmi við framburð. Sem dæmi má nefna þessi 

örnefni í Sendiherranum: 

 

Staðarnöfn á íslensku: Staðarnöfn á litháísku: 

Keflavík 
Salzburg 
Liège 
Moskva 
Jóhannesarborg 
Þórshöfn 
Los Angeles 

Keflavikas 
Zalcburgas 
Lježas 
Maskva 
Johanesburgas 
Torshaunas 
Los Andželas 

                                                 
41 Ambrazas 2008: 19. 
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Landanöfn á íslensku: Landanöfn á litháísku: 
 

Litháen 
Austurríki  
Finnland  
Belgía 

Lietuva 
Austrija 
Suomija 
Belgija  

Tafla 2: Staðar- og landanöfn á íslensku og litháísku 

 

 

3.4.4 Samsett orð 

 

Ómögulegt er að nefna eina tölu yfir fjölda orða í íslensku. Á hverjum degi eru búin 

til orð sem sum hver eru ef til vill aðeins notuð einu sinni. Samkvæmt Höskuldi 

Þráinssyni er samsetning algengasta leiðin sem málnotendur fara við orðmyndun.42 

Oftast er um að ræða samsetningar sem verða til af því að lýsa þarf á stundinni 

einhverju atviki eða einhverju áþreifanlegu og orð skortir. Slík orð, sem oft komast 

ekki á prent, eru kölluð augnablikssamsetningar á íslensku.43 Rithöfundur sem skrifar 

á íslensku getur smíðað sín eigin orð með því að setja saman orð sem þegar eru til. 

Strangar reglur gilda í litháísku um samsett orð og það er næstum því ómögulegt að 

tala um augnablikssamsetningar. Samsetning orða er frekar óvirk í myndun orða í 

litháísku og þess vegna getur verið sérstök áskorun fyrir þýðanda að þýða íslensk 

samsett orð frá íslensku yfir á litháísku og finna leið til þess að finna rétta þýðingu 

fyrir samsett orð án þess að gera textann of flókinn. Samsett orð í litháísku eru skrifuð 

hvort í sínu lagi (fyrra orðið er oftast í eignarfalli). Ég rýndi sérstaklega í samsett 

nafnorð og lýsingarorð og það hvernig væri hægt að þýða þau á litháísku. Lítum fyrst 

á samsett nafnorð og samsvörun þeirra í litháísku: 

 

rútuferðin  kelionė autobusu 

áætlunarbíll maršrutinis autobusas 

ljóðahátíð  poezijos festivalis  

bæjaryfirvald miesto valdžia 

tölvupóstur  elektroninis paštas  

menningarmiðstöð kultūros centras 

dauðsfall  mirties atvėjis 
                                                 
42

 Höskuldur Þráinsson 1995: 255. 
43

 Guðrún Kvaran 2000. 
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Eins og sést á þessum dæmum eru í litháísku notuð tvö orð yfir íslensk samsett orð. 

Þó voru nokkur samsett nafnorð sem unnt var að þýða með einu orði í litháísku: 

 

sendiherra   ambasadorius 

klukkustund valanda 

höfuðborg  sostinė 

ljóðskáld  poetas 

skáldkona  poetė 

sendiráð  ambasada  

 

Efiðast var að þýða samsett lýsingarorð sem komu fram í textanum. Ég skipti 

lýsingarorðum í tvo hópa. Í þeim fyrri eru orð sem unnt er að þýða með einu orði á 

litháísku en í seinni hópnum eru lýsingarorð sem afar erfitt eða jafnvel ómögulegt er 

að þýða með einu orði. Í sumum tilvikum þurfti ég að nota meira en tvö orð til að 

útskýra merkingu íslensks lýsingarorðs á litháísku, sbr. eftirfarandi: 

 

illskiljanlegt nafn       sunkiai suprantamas vardas 

gróskumikill staður  klestintis miestas 

þunglamalegi texti  užgriozdintas tekstas 

greinargott prósaljóð  prasmingas eilėraštis proza 

áferðar- eða hljómfagurt ritminga ir grazaus skambėjimo 

grátbrosleg bókarkynning tragikomiškas knygos pristatymas 

moldríkur rapplistamaður pinigais apžėlęs reperis 

form- og litfagur hlutur  gražios formos ir spalvos daiktas 

 

Önnur lýsingarorð eru beinlínis óþýðanleg vegna þess að það er einfaldlega ekki til 

nákvæm samsvörun á litháísku. Þá var nauðsynlegt að nota umorðun, sem gerir því 

miður að verkum að litháíski textinn glatar einkennum frumtextans sem er 

beinskeyttari og styttri. 
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3.4.5 Notkun ensku 

 

Ensk orð og frasar eru talsvert algeng í Sendiherranum og er það óneitanlega áskorun 

fyrir þýðanda sem þarf að gera upp við sig hvort þau eigi að þýða eða ekki. Ekki er 

óalgengt að sjá ensk orð óþýdd í íslenskum skáldverkum enda er enska mikilvægasta 

erlenda tungumálið á Íslandi og enskukunnátta Íslendinga almennt með ágætum. Á 

Íslandi eru flestir sjónvarpsþættir á ensku, tónlist oft með enska texta og bresk og 

bandarísk áhrif hafa lengi verið til staðar í íslensku þjóðfélagi. Annað er uppi á 

teningnum hvað varðar Litháa og þeir skilja ensku yfirleitt mun síður en Íslendingar. Í 

Litháen eru allir þættir í ríkissjónvarpinu með litháísku tali og þar gilda lög sem kveða 

á um hversu miklu má útvarpa á erlendu máli. Þó að Litháar læri ensku í skólanum 

heyra þeir hana mun sjaldnar en Íslendingar og eru því óvanir henni. Þar af leiðandi er 

reynsla Litháa af ensku minni en Íslendinga og margir Litháar eiga í erfiðleikum með 

að tala og skilja ensku. 

Enskan birtist í samtölum í kaflanum sem ég þýddi. Samskipti Sturlu Jóns og 

fólks sem hann hittir í Litháen fara að sjálfsögðu fram á ensku. Þetta er mikilvægt 

einkenni persónunnar og sögunnar og þyrfti að halda til haga í þýðingunni. Ég ákvað 

að viðhalda samtölum á ensku í marktextanum en skrifa nákvæma þýðingu í 

neðanmálsgreinum. Þetta fannst mér mikilvæg viðbót því annars er afar líklegt að 

ýmsir litháískir lesendur myndu ekki skilja þessi samtöl til fullnustu. Eins og sést í 

dæminu hér að neðan gerir Bragi sér auk þess leik að dræmri kunnáttu Litháa í ensku 

og því er enn mikilvægara að viðhalda enskunni í marktextanum, þótt ekki sé víst að 

litháískir lesendur skilji hnyttnina og ekki heldur auðvelt að útskýra hana. 

 

„Nice to meet you, Jonas,“ hafði Sturla sagt,og Jonas svarað: „Nice 

to meet you soon, mister Jonsson.“ (132) 

 

Notkun ensku leikur veigamikið hlutverk í frumtextanum og fyrir andrúmsloftið sem 

hann leitast við að skapa þannig að mikilvægt er að varðveita þetta einkenni. 
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3.4.6  Orðtök  

 

Í þessum kafla verður fjallað um orðtök og föst orðasambönd sem Bragi notar í bók 

sinni. Orðtök hafa orðið til á löngum tíma og sum þeirra eru mjög gömul. Beiting 

þeirra auðgar mál manna og margir grípa til þeirra þegar þeir vilja segja eitthvað með 

öðrum hætti en vanalegt er í því skyni að gera málfar sitt blæbrigðaríkara.44 Erla 

Hallsteinsdóttir segir að föst orðasambönd (þ. Phraseologismus, e. phraseological 

unit) myndi merkingarlega heild sem er ekki jafngild samanlagðri merkingu einstakra 

orða þeirra. Hún telur það einnig hafa verið mjög áberandi „kredda“ í þýðingafræðum 

að það eigi að þýða orðtak með orðtaki, að hér ráði formið eitt ferðinni. Út frá 

málvísindalegum sjónarhóli, segir hún, er hins vegar ekkert í eðli orðtaka sem rennir 

stöðum undir þessa kenningu. Ef alger samkvæmni væri fyrir hendi „ætti einnig að 

þýða nafnorð með nafnorði, forsetningu með forsetningu o.s.frv. Þýðingar einkennast 

af því að endanlegt val á máleiningu fer alltaf fram í textasamhengi hvers texta fyrir 

sig og hér er æskilegt að merking (táknmið í víðum skilningi; gildi, hlutverk, tíðni, 

o.s.frv.) sé ráðandi, ekki formið.“45 

Eins og Heimir Pálsson og Höskuldur Þráinsson benda á hafa langflest 

tungumál yfir orðtökum og föstum orðasamböndum að ráða og þau valda þýðendum 

oft talsverðu hugarangri, enda mörg fremur ógagnsæ og ólíkar venjur eftir málum.46 Á 

öðrum vettvangi kemst Höskuldur Þráinsson svo að orði að „orðtak er meira eða 

minna fast orðasamband sem oft hefur óeiginlega merkingu og skilst ekki nema í 

tilteknu sambandi.“47 

Samkvæmt Jóni G. Friðjónssyni er mjög mikilvægt fyrir þýðendur: 1) að koma 

auga á orðatiltæki og skilja það réttum skilningi og 2) koma til skila í þýðingarmáli 

mismunandi og oft óljósri merkingu sem orðatiltæki hefur í frummálinu.48 

Það er óhætt að segja að orðatök og orðasambönd séu sterk einkenni á 

frásagnarstíl Braga. Orðatiltæki sem komu fram við þýðinguna voru mörg hver 

misgagnsæ og þess vegna var erfitt að þýða og aðlaga þau fyrir lesendur 

þýðingarmálsins. Í sumum dæmunum var orðaröðun og orðaforða breytt að öllu leyti, 

nokkrum orðum jafnvel sleppt til að hægt væri að færa textann yfir á þýðingarmálið 

                                                 
44

 Sölvi Sveinsson 2009: 17. 
45

 Erla Hallsteinsdóttir 2006: 6.  
46

 Heimir Pálsson og Höskuldur Þráinsson 1988: 38. 
47

 Höskuldur Þráinsson 1995: 112. 
48

 Jón G. Friðjónsson 2006: 26. 
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og gera hann lesandanum skiljanlegan og læsilegan. Flest þessara orðatiltækja er ekki 

hægt að þýða beint og flest þeirra eru ekki til á markmálinu. Eina haldbæra leiðin var 

sú að finna sambærileg orðatiltæki á þýðingarmálinu með svipaða merkingu. Að þýða 

orðatiltæki var tvímælalaust eitt það erfiðasta í þýðingunni og í neðangreindum 

dæmum sést berlega að töluverður sögulegur, menningarlegur og jafnvel 

landfræðilegur munur getur greint að tvö tungumál. 

 

a) ...og hefði þar af leiðandi ekki græna glóru um hvernig textar 

þess hljómuðu... (118) 

b) ...dėl tos priežasties neturėjo nė žalio supratimo, kaip eilės turėtų 

skambėti... 

 

Íslenska orðatiltækið „að hafa ekki græna glóru“ þýðir „að hafa ekki hugmynd“ og 

litháíska orðatiltækið nė žalio supratimo er afar nákvæmt og bókstaflegt jafngildi. Hér 

var því unnt að finna fullkomna lausn.  

 

a) ...og þátttakendur séu einfaldlega skildir eftir í lausu lofti. (124) 

b) ...ir dalyviai yra paprasčiausiai paliekami lyg paliekami kyboti 

ore. 

 

Litháískan „kyboti ore“ þýðir orðrétt á íslensku „að hanga í loftinu“ og er einnig 

nákvæm þýðing. 

 

a) Ekki fær maður hana úr öllum nordíska orðavaðlinum sem á eftir 

að verða hellt yfir mann eins og úr fötu á hátíðinni. (125) 

b) Juk negausime jo iš visos šitos skandinaviško tuščiažodžiavimo 

liūties, kuri pilsis kaip iš kibiro ant mūsų festivalio metu. 

 

Í þessu dæmi er jafnframt samsvarandi orðatiltæki til í báðum málunum. Eins og í 

eftirfarandi dæmi: 
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a) Sú yfirlýsing virtist létta þungu fargi af Jonasi og vinkonu hans; 

(134) 

b) Šis pareiškimas, atrodė, palengvino sunkią Jono ir jo draugės 

naštą; 

 

Öðru máli gegnir um neðangreint: 

 

a) Það eina sem ég hafði upp úr krafsinu í ferð minni til Liège... 

(121) 

b) Vienintelis dalykas, kurį aš gavau už savo pastangas mano 

viešnagėje Lježe... 

 

Orðatiltækið að hafa e-ð upp úr krafsinu „fá e-ð í aðra hönd fyrir viðleitni sína“49 er 

ekki til í litháísku og þess vegna þurfti ég umorða það. Á litháísku hljómar það „að fá 

e-ð fyrir viðleitni sína“. 

 

a) ...verður uppi á teningnum í Litháen. (121) 

b) ...įvyks ir Lietuvoje. 

 

Í Íslenskri orðabók finnum við e-ð verður uppi á teningnum „e-ð verður úr“.50 

Litháíska þýðingin merkir einfaldlega að „e-ð verður úr“ og líkingamálinu þurfti því 

miður að fórna. 

 

 

3.5 Óþýðanleiki 

 

Hér verður fjallað um vandamál sem komu upp í sambandi í óþýðanleika einstakra 

orða eða orðasambanda. Í rannsóknum sínum ræðir Nida formlegt jafngildi (formal 

equivalence). Hann segir að „til að endurgera merkingar með tilliti til innihalds 

frumtexta þá leitast formleg jafngildisþýðing ekki við að aðlaga orðatiltæki heldur að 

endurgera slík orðasambönd meira og minna bókstaflega til að lesandinn geti séð fyrir 

sér með hvaða hætti frumtextinn hagnýtti staðbundna menningarþætti til að gefa 
                                                 
49 Íslensk orðabók  2007: 544. 
50

 Íslensk orðabók 2007: 1049. 
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merkingar til kynna.“ Nida heldur því fram að í flestum tillfellum sé einfaldlega ekki 

mögulegt að endurgera tiltekna formlega þætti frumtextans. Þetta á ekki síst við þegar 

um er að ræða orðaleiki, viljandi óhefðbundnar breytingar á orðaröð, hálfrím 

(skothent rím) eða griplur. 

 

Þess vegna verður neðanmálsskýring venjulega að fylgja þess háttar 

þýðingum, ekki einungis til að útskýra suma formlega þætti sem 

ekki var möguleiki að tákna með fullnægjandi hætti. Einnig þarf að 

gera skiljanleg sum formleg jafngildi sem beitt var því ákveðin 

orðatiltæki gætu mögulega einungis haft gilda merkingu í 

frumtextanum eða menningu hans.51  

 

Þýðingarhluti minn krafðist þess að leysa þurfti tvö vandamál sem snérust um 

formlegt jafngildi og óþýðanleika. 

  

a) Litháenska er mjög gamalt tungumál. (118) 

b) Lietuvių kalba yra labai sena kalba. 

c) Litháíska er mjög gamalt tungumál.  

 

Það er engin tilviljun að Bragi stafsetur ranglega orðið „litháenska“ (sbr. litháíska). 

Það hlýtur að teljast útilokað að þetta sé innsláttarvilla af því að sama villan kemur 

fram tvisvar í textanum. Hér bregður Bragi á leik með form orðsins sem er ætlað að 

endurspegla ákveðinn hugsunarhátt og þekkingarskort. Heiti landsins, nafnorðið, er 

„Litháen“ en lýsingarorðið „litháískur“. Þessi munur kann að vera ruglandi og því má 

ætla að fólk sem notar þessi orð sjaldan eigi það til að segja „litháenskur“ í stað 

„litháísku“. Sturla skrifar greinina um Litháen og litháísku áður hann fer til Litháen og 

gerir „dæmigerða“ villu sem margir Íslendingar gera við fyrstu kynni sín af landinu 

og tungumáli þess. Villa þessi kemur þó einungis fram í grein Sturlu sem hann skrifar 

um ímyndir sínar af landinu áður en hann heldur þangað. Þar vísar hann einnig til 

Litháa með hinum nokkuð barnalega hætti „Litháen-manna“. Strax í kaflanum sem 

fylgir, sem lýsir fyrstu reynslu Sturlu af Litháen eftir að hann er kominn þangað, eru 

                                                 
51

 Þessi þýðing á orðum Nida er sótt til Ólafs Bjarna Halldórssonar 2010: 11. 
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„litháíska“ og „Litháar“ skrifuð með réttum hætti og svo er einnig það sem eftir er 

bókarinnar. 

 Hér neyddist þýðandinn til að játa sig sigraða. Þrátt fyrir fjölmargar 

andvökunætur sem hverfðust um þessi orð var mér með öllu ókleift að finna formlegt 

jafngildi á litháísku við þennan athyglisverða orðaleik Braga, þá ekki síst muninn á 

„litháensku“ og „litháísku“. Vera má að finna megi nokkurs konar jafngildi orðsins 

„Litháen-menn“ en ólíklegt er að litháískir lesendur myndu átta sig á tilvísun þess. 

Hvernig er unnt að miðla með ásættanlegum hætti til lesenda með tiltekið mál 

að móðurmáli hversu einkennilega mál þeirra hljómar í eyru lesenda með annað mál 

að móðurmáli? Augljóslega getur slík miðlun aldrei tekist fullkomlega. Texti Braga 

gerir þó á stöku stað þess háttar kröfu til litháískrar þýðingar, t.d. í eftirfarandi 

málsgrein: 

 

„Ég heiti Dainius Navakas og kem frá Druskininkai.“ Sannarlega 

hljómar slíkt ósannfærandi en er, þegar öllu er á botninn hvolft, 

hægt að sanna svo ekki verður um villst því það vill svo til að 

einstaklingur að nafni Dainius Navakas er búsettur í Druskininkai. 

(116) 

 

Nöfnin „Dainius Navakas“ og ekki síst „Druskininkai“ hljóma í eyru flestra 

Íslendinga afar framandi, e.t.v. nánast sem eintómt þrugl. Bragi virðist hér vísa til 

þessa „ósannfærandi“ hljómburðar litháískrar nafna, að þau geti tæplega átt sér 

raunverulega tilvísun og benda fremur til þess að vera einber uppspuni, til dæmis 

þegar börn búa sér til ímynduð nöfn. En hvernig miðlum við þessari tilfinningu til 

litháískra lesenda? Hér taldi ég ekki mögulegt að þýða málsgreinina beint þar sem hún 

hefði þá að öllum líkindum verið innantóm og óskiljanleg. Það skal viðurkennt að hér 

er um að ræða álitamál og ugglaust mundu einhverjir litháískir lesendur, einkum þeir 

sem kunna og nota önnur tungumál og hafa dvalið erlendis, átta sig á óaðgengileika 

litháískra orða og nafna. Mín tilfinning er þó sú að þessir lesendur væru í minnihluta. 

Sú „lausn“ sem ég taldi skásta er eftirfarandi: 

 

„Mano vardas Dainius Navakas ir aš esu iš Druskininkų.“ Tie vardai 

skamba, tiesą pasakius, kaip kažkas nerealaus, tačiau kaip tai 



33 
 

bebūtų, galima visu šimtu procentų įrodyti, kad žmogus, Dainiaus 

Navako vardu, iš tikrųjų gyvena Druskininkuose. 

 

Hér leyfði ég mér að fylla aðeins út í setninguna innan tilvitnunararmerkja sem 

lauslega mætti útleggja sem: „Þessi nöfn, satt að segja, hljóma eins og eitthvað sem á 

sér enga tilvist“. Með þessum hætti ætti litháískum lesanda a.m.k. hugsanlega að 

skiljast að nöfnin séu þeim sem ekki kunna litháísku talsvert framandleg. Það skal þó 

viðurkennt að ekki sé hægt að ganga að því sem vísu að þetta skiljist og bersýnilega 

getur litháískur lesandi ekki skilið það á sama hátt og íslenskur. 

 Annað dæmi um óþýðanleika er eftirfarandi: 

 

...ljóðskáld á sextugsaldri frá Írlandi (nákvæmlega sama lýsing og á 

við mig, ef r-inu er skipt út fyrir bókstafinn s) (124) 

 

...šešiasdešimtmetis poetas iš Airijos (tas pats aprašymas tiktų ir 

man, jei raidę r žodyje Airija pakeistume raide s). 

 

Hér reyndist jafnframt ókleift að finna formlegt jafngildi á litháísku enda eru nöfn 

Íslands og Írlands á litháísku afar ólík. Írland er „Airija“ og Ísland er „Islandija“. 

Skásta lausnin í þessu tilviki er að þýða textann en setja fram útskýringu neðanmáls. 
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LOKAORÐ 
 

 

Áður en ég hófst handa við að þýða kaflana tvo úr Sendiherranum eftir Braga 

Ólafsson sem hér fylgja hafði ég lesið bókina alla. Almennt átti ég í litlum sem engum 

vandræðum með að skilja textann og taldi því að ekki yrði sérlega erfitt að þýða hann. 

Það reyndist með öllu rangt. Bragi er ekki allur þar sem hann er séður. Stíll hans er 

hversdagslegur en það er kannski einmitt þessi hversdagsleiki sem veldur því að svo 

erfitt er að þýða hann yfir á annað tungumál, því með hversdagsleikanum sökkvir 

hann sér djúpt ofan í íslenska (hversdagslega) menningu sem einhvern veginn þarf að 

miðla til annarrar menningar. Þótt hann skrifi um atburði sem gætu í sjálfu sér gerst 

nokkurn veginn hvar sem er í veröldinni, er Bragi mjög „íslenskur“ höfundur sem 

veltir sér talsvert upp úr hversdagslegum íslenskum hugsunarhætti og beitir oft 

íslenskum slanguryrðum og frösum og séríslenskum húmor. Erfiðustu úrlausnarefnin 

sem ég þurfti að fást við í þýðingunni voru því í raun menningarlegs eðlis, enda lagði 

ég mig einkum í líma við að setja saman texta sem væri vissulega trúr frumtextanum 

en vel læsilegur og eðlilegur á þýðingarmálinu. Um leið geri ég mér að sjálfsögðu 

fulla grein fyrir því að þýðing á skáldsagnartexta er ávallt erfiðari en annars konar 

þýðingar einmitt vegna þess að hann á sér jafnan djúpar rætur í tiltekinni menningu. 

Textann valdi ég ennfremur af menningarlegum ástæðum. Eftir að hafa búið á 

Íslandi í rúman áratug fannst mér afar áhugavert að lesa um viðhorf, ímyndir og sýn 

Íslendings á landið þar sem ég fæddist og ólst upp í, jafnvel þótt það væri sett í 

skáldsagnarbúning. Kaflarnir sem ég þýddi lýsa ákveðnu menningarlegu þroskaferli 

sem að mínu mati endurspeglar á margan hátt umræðuna um Litháen og Litháa í 

íslensku samfélagi. Sá fyrri lýsir fordómum án reynslu en hinn síðari mildari 

skoðunum í ljósi reynslu. Ég taldi afar forvitnilegt að reyna að miðla þessum 

skoðunum og sjónarmiðum eins og þær breytast og þróast til litháískra lesenda. Það er 

ekki mitt að meta hvernig til hefur tekist en þessi fyrstu skref mín í þýðingu á 

skáldsagnartexta hafa verið gífurlega lærdómsrík, óneitanlega mjög krefjandi, en hafa 

veitt mér talsverða innsýn inn í hinn oft örvæntingarfulla heim þýðandans. 

Skáldsaga Braga Ólafssonar, Sendiherrann, á fullt erindi við litháíska lesendur 

og það er því að sjálfsögðu von mín að geta haldið áfram með þýðinguna og lokið 

henni í nánustu framtíð. Því þótt ákveðin menningarleg gjá skilji að frumtexta og 
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þýðingu er ávallt unnt að brúa þá gjá ef viljinn og þrautseigjan – mér liggur við að 

segja þrjóskan – stýra ferðinni. 
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Dviejų valandų kelionė už miesto 

Pagal Sturlą Joną Jonsoną 

 

 

 

Poezija yra visur.  

Tai ir yra pagrindinis poezijos prieštaravimas.  

Miroslavas Holubas 

 

 

Kelionė autobusu iš Vilniaus į Druskininkus trunka geras dvi valandas. Čekų poetas 

Nezervalis sukūrė eiles apie penkių minučių kelionę nuo miesto, bet čia yra kalbama 

apie ilgesnius kelio atstumus. Kelionė iš Vilniaus į Druskininkus trunka dvi valandas 

maršrutiniu autobusu. 

Vilnius? Kam kalbėti apie Vilnių? Ir kas gi po galais yra Druskininkai? Ką 

reiškia šitas sunkiai suprantamas pavadinimas Druskininkai? 

Taigi, aš esu pakviestas į tarptautinį poezijos festivalį mažame Lietuvos 

miestelyje pavadintame Druskininkais, kuris yra į pietryčius nuo sostinės Vilniaus ir 

tiesiai į pietus nuo senosios sostinės Kauno, kurį Dalai Lama irgi aplankė, kai jis 

svečiavosi Vilniuje. Daugiau islandų nėra pakviesta į šį festivalį, aš važiuosiu vienas 

ir turėsiu atvykti ten apie spalio vidurį. 

Žinoma, kyla pagunda pasakyti tai, jog Druskininkai yra absurdiškas miestelio 

pavadinimas. Netgi jei ir turint omeny tai, jog kaimas yra Lietuvoje, šalyje, kurioje, 

atrodo, galima tikėtis visko, kai kalba eina apie pavadinimus. 

Bet ši pagunda yra per daug banali, kad poetas atsiduotų jai. O ypač kai 

kalbama apie poetą, kuris savo kūryboje pasiekė tokį tašką, kai jam atrodo, jog jis 

nebeturi ko duoti kaip poetas. 

Druskininkai reiškia tą patį kaip Zalcburgas Austrijoje. Nors Zalcburgas šiuo 

metu ir nėra klestintis miestas, visgi negalima pasakyti, kad šis miestas nėra davęs 

nieko gero. 
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„Mano vardas Dainius Navakas ir aš esu iš Druskininkų.“ Tie vardai skamba, 

tiesą pasakius, kaip kažkas nerealaus, tačiau kaip tai bebūtų, galima visu šimtu 

procentų įrodyti, kad žmogus, Dainiaus Navako vardu, iš tikrųjų gyvena 

Druskininkuose. 

Po to, kai aš gavau pakvietimą į poezijos festivalį, peržvelgiau internete informaciją 

apie Druskininkus : ten, be viso kito, buvo ir Dainiaus Navako vardas. Iš to, ką aš 

supratau Druskininkų savivaldybės internetinėje svetainėje, Dainius Navakas užima 

kažkokias pareigas ryšių su visuomene skyriuje. 

Bet dabar apie poezijos festivalį. Mažiausiai už viską norėčiau aš pasirodyti 

nedėkingas tų žmonių, kurie organizuoja šį festivalį, atžvilgiu, tačiau visgi negaliu 

nepastebėti, kad didžiulį mano nusistebėjimą kelia tai, kad pirmasis pasirodymas jame 

bus trijų amerikiečių poečių skaitymai. 

Šitokią informaciją galima pamatyti tuose dokumentuose, kurie man buvo 

atsiųsti apie festivalį elektroniniu paštu. Tiesą sakant, trys poetės skaitys savo poeziją 

Vilniuje, Amerikos ambasados kultūros centre ir nors tai įvyks prieš oficialų festivalio 

atidarymą, kaip suprantu iš man atsiųstos programos, jų skaitymas turės simbolizuoti 

festivalio atidarymą. 

Visa tai kelia dar didesnę nuostabą turint galvoje, kad šitas poezijos festivalis 

Druskininkuose savo paskirtimi yra šiaurietiškas, o ne užatlantinis ar anglosaksiškas. 

Jei spręsčiau iš savo ankstesnės patirties apie tokio tipo festivalius, apie 

kuriuos čia dabar kalbama, tai galiu tvirtai pasakyti, kad niekas nesutrukdys to, kad 

šitos trys amerikietės poetės skaitys per festivalio atidarymą. Nei teroristinis aktas jų 

ambasadai čia, mieste, nei netikėtas mirties atvejas tėvynėje, ar tai būtų Vajominge ar 

Nebraskoj, nesutrukdys tam, kad jos užliptų ant pakylos nustatytu laiku. 

Be abejonės, kas nors stebėsis tuo, kad aš laikau tai aptarimo vertu objektu, 

tiksliau pasakius, šią mano nuojautą, jog niekas nesutrukdytų to, kad šitas amerikiečių 

trio atliktų tai, ką pažadėjo, bet tiesa yra ta, kad retai kada nevyksta viskas pagal planą 

tų žmonių, kurie organizuoja tokius fetivalius kaip šis pagal sudarytą programą. Šiuo 

atveju kalbu iš savo patirties. 

Pavyzdžiui, aš negaliu įsivaizduoti, kad vietoj šitų trijų amerikiečių poečių 

staiga atsirastų kokie trys vyrai poetai iš Suomijos, kurių niekas nesitikėjo čia 

Druskininkuose spalį. Trys riebūs, prisisiurbę suomiai su viskuo iškritusiu laukan, 

visomis įmanomomis prasmėmis. 
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Ne. O ne, kaip sako kaimiečiai, žmonės, kurie neturi supratimo, kad tokie 

susiėjimai, koks yra Druskininkų sąskrydis, vyksta pasaulyje, ir tik numotų ranka, 

nors ir žinotų apie tai. 

Vienintelis nenumatytas dalykas, kuris galėtų atsitikti tokiame festivalyje, būtų 

tas, jei kokio vieno užsieniečio poeto tekstai, kurie yra išversti į lietuvių kalbą, kaip ir 

tekstai kitų užsieniečių poetų, būtų tiesiog ne tekstai minėto poeto, o kokie nors 

kitokie tekstai, kurie neturi nieko bendro su poezija. 

Gal nekrologas apie mirusį dėdę? Skaitytojo laiškas laikraštyje, kur minėtasis 

pareiškė savo nuomonę dėl planuojamos centro rekonstrukcijos mieste, kuriame jis 

gyvena? 

Poetas gal atsiuntė per vandenyną neteisingą „word“ dokumentą ir iš vertėjo, 

kuris, aišku, nebuvo niekada skaitęs nė vieno žodžio iš poeto kūrybos ir dėl tos 

priežasties neturėjo nė žalio supratimo, kaip eilės turėtų skambėti, negavo jokių 

pastebėjimų, ir šis išvertė visą tiradą, tvirtai tikėdamas, jog šitas painus ir 

užgriozdintas tekstas yra ne kas kita, kaip ilgas ir prasmingas eilėraštis proza. 

Lietuvių kalba yra labai sena kalba. Seniausia Europoje, jei neskaičiuosime 

islandų kalbos. Aš esu matęs lietuviškų tekstų ir girdėjau kalbant lietuviškai kelte į 

Norvegiją ir manau, jog tikrai be reikalo yra sakoma, kad ši kalba yra ritminga ir 

gražaus skambėjimo. 

Bent jau aš neįžvelgiu joje poetiškumo. Turėtų įvykti dideli pasikeitimai, kad 

ji galėtų būti įrankiu poeto rankose, bent jau rankose tų poetų, kurie turi išlavintą 

jausmą garsui ir rimui. 

Pagal Druskininkų poezijos festivalio programą vietiniai poetai mušis sau į 

krūtinę. Jau dabar girdžiu, kaip visi Antanai ir Vytautai griaudėja garsiu balsu į 

mikrofoną aktų salėje. 

Klausytojams tai bus ilgos kančių valandos. Ir tada, kai prasidės skaitymas 

verstinės svečių poezijos, kai išdidūs jų vertėjai pakils iš savo krėslų ir apipils salę 

mirusių dėdžių nekrologais ir skaitytojų laiškais apie rekonstrukcijas, beliks tik tikėtis, 

visiškai kaip jaunajam studentui Rastinjakui, kai jis stovėjo priešais monsinjorą ir 

madam de Resto ir kai paminėjo senojo Gorijo vardą, kad žemė prasivers ir jį praris. 

Tačiau manykime, kad mūsų, užsieniečių, poetų eilių vertimas klostysis 

sklandžiai. Palikime šį kartą vietiniams teisę abejoti.  

Kitas klausimas yra, ar bus įmanoma iš viso ką nors perskaityti, nors ir bus 

vykstama dėl šios priežasties į Druskininkus. 
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Prieš trejus ar ketverius metus aš buvau pakviestas į panašų festivalį Lježo 

mieste Belgijoje, nors tikriausiai minėtasis festivalis buvo gerokai didesnis savo 

apimtimi nei tas, kuris manęs laukia Lietuvoje.  

Nepaisant to, kad aš buvau ten Lježe keturias dienas ir kad buvo pasirūpinta 

visomis žmogaus reikmėmis, kol viešnagė tęsėsi, galiausiai paaiškėjo, kad nebeliko 

laiko skaitymui. 

Visų pirma į festivalį buvo pakviesta tiek daug poetų, iš visų žemės kampelių, 

kad kiekvienoje šalyje, iš kurių jie atvyko, buvo tiek mažai belikę poetų, kad būtų 

kilusi didžiulė problema, jei tie poetai, kurie buvo pakviesti į fetivalį, nebūtų grįžę į 

savo gimtinę. O antra, programa, kurioje buvo numatytas mano pasirodymas, taip 

užsitęsė, kad maždaug tuo metu, kai buvo atėjusi mano eilė, pasirodė, jog laikas, 

skirtas skaitymams, buvo jau pasibaigęs. 

Organizatoriai pranešė, kad autobusas, turėjęs pristatyti dalyvius į viešbutį, 

išvyksta. 

Tuo metu man buvo pradėję džiūti burnoje nuo nervinimosi, kad man teks 

skaityti priešais tiek daug įvairių tautybių žmonių. 

Tačiau autobusas negalėjo laukti. Autobuso vairuotojas būtinai turėjo grįžti į 

namus. Ir klausimai, kuriuos aš paklausiau vieno belgo poeto, jauno žmogaus, su 

kuriuo aš vieną kartą kalbėjausi pietų metu, buvo: 

 Kur į namus? Ar buvo taip toli iki jo namų, kad festivalio organiztoriai turėjo 

jaudintis, kad jis negrįš namo laiku? 

 Kodėl grįžti laiku?  

Aš pats atvykau ilgą kelią iš Islandijos, kad perskaityčiau eiles Belgijoje, ir dėl 

to, kad belgas vairuotojas, kuris buvo pasamdytas parvežti mane ir kitus poetus į 

viešbutį po skaitymų, turėjo laiku grįžti namo į patalus, o man, buvusiam 

priešpaskutiniam programoje, nebeliko laiko skaitymui. 

Poetui iš Pietų Afrikos, buvusiam paskutiniam programoje, taip pat neteko 

skaityti. 

Šitą poetišką belgų demokratiją galima buvo palyginti su žodžio laisve 

komunistų partijos plenume Maskvoje, kur generalinis sekretorius ir jo padėjėjai 

skaitė valandų ilgumo pranešimus apie raudonosios valdžios nenusakomą puikumą ir 

partijos didingumą, o seimo atstovai gavo tik tris minutes savo pritariamosios kalbos 

perskaitymui. 
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Vienintelis skirtumas buvo tas, kad aš ir juodasis Pietų afrikietis negavome nei 

vienos sekundės pademonstruoti savo puikumą. 

Mes galėjome, kaip pagaliau viskas paaiškėjo, ramiai sėdėti savo namuose: jis 

savo tolimajame Johanesburge (jeigu tai buvo ta vieta, kurioje jis gyveno), o aš savo 

namuose, Skūlagata gatvėje, savo pažįstamame Reikjavike. 

 Taigi, aš kol kas dar neskaičiau savo eilių Belgijoje, nors ten ir buvau 

nusiųstas keturioms dienoms tuo reikalu. 

Vienintelis dalykas, kurį aš gavau už savo pastangas mano viešnagėje Lježe, 

buvo kasdieniniai pietūs su kitais rašytojais konferencijų rūmų vestibiulyje, ten, kur 

vyko festivalis. 

Ir vynas. Žinoma, buvo negailima vyno nei pietų, nei vakarienės metu. 

Maistu taip pat negalima buvo skųstis, nors kažkokie poetai, vienas iš Irako, o 

kitas iš Kipro, turėjo kai kurių pastabų, pavyzdžiui, dėl mėsos arba žuvies santykio su 

bulvėmis ir salotomis lėkštėje.  

Turėtų, žinoma, paaiškėti, ar kas nors panašaus, kaip sakiau, dėl skaitymo 

laiko įvyks ir Lietuvoje. 

„Įvyks Lietuvoje.“ Tai primena man pasakojimą vieno vyro, kurį aš atsitiktinai 

sutikau Reikjaviko senamiesčio bare prieš dvejus ar trejus metus. Jis buvo pakviestas į 

Lietuvą, tik kitaip nei aš buvo jis verslo reikalais, nors tam tikra prasme galima 

pasakyti, jog mano reikalai šioje šalyje yra taip pat komercinio pobūdžio. 

Tuomet, kai aš užsidirbau duoną dirbdamas namo seniūnu ir poetu, dirbo šitas 

vyras, kita vertus, vienoje žymioje firmoje Reikjavike, ir viešbutis, kuriame jis 

gyveno Vilniuje ir kuris stovėjo pagrindinėje gatvėje miesto centre, pasak jo, buvo 

geriausias viešbutis, kuriame jam buvo tekę nakvoti. 

Šis viešbutis prilygo geriausiems Niujorko ir Paryžiaus viešbučiams. Ten buvo 

didelė sūkurinė vonia, trisdešimties colių plačiaekranis televizorius ant sienos priešais 

trigulę lovą ir DVD grotuvas, ir ne tik šokolado plytelė laukė jo padėta ant pagalvės 

lovoje, bet ir mažas šampano buteliukas, ir lininis maišelis, pilnas apelsinų skonio 

„Kačių liežuvėlių“. 

Aš žinau, jog galvosiu apie įspūdingą šio viešbučio aprašymą, kai įžengsiu per 

motelio arba nakvynės namų duris, kur turėsiu gyventi Druskininkuose arba Vilniuj. 

Tiesiog neįtikėtina, kokios sąlygos yra dažnai pasiūlomos, kai žmogus 

atvyksta dalyvauti renginyje kaip poetas. Netgi fareriečiai, tauta, kuri labiausiai iš visų 
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tautų turėtų stengtis įtikti islandams, nėra be abejingumo, kai tenka priimti islandų 

menininkus ir literatus. 

Prieš porą metų vykau aš į vieną ,,kultūros šventę" Torshaune, kurioje 

susirinko poetai, dailės ir muzikos žmonės iš visų Šiaurės šalių ir Grenlandijos, ir tik 

tada, kai skurdi sutikimo grupė priėmė mane ir kitus islandus savo nykštukiniame oro 

uoste Torshaune, buvo man pasakyta, kad viešbutyje aš neturėsiu atskiro kambario. 

Kad aš net gyvensiu ne viešbutyje, o motelyje miesto pakraštyje. 

Aš pakliuvau į kambarį su norvegu, kuris be to, kad buvo iš Norvegijos ir 

kalbėjo absurdiškai vaikiška naująja norvegų kalba, dar užsiiminėjo kažkokiu vidiniu 

valymusi, kurio esmę sudarė nieko, išskyrus citrinų skonio vandenį, neėmimas į burną 

visą savaitę.  

Žinoma, buvo visiškai nesuprantama, kad šis pasigailėjimo vertas asmuo 

turėjo būtinai pasirinkti šitą laiką savo egoistiškai valymosi veiklai. Kvapas, kuris 

sklido iš jo burnos kiekvieną kartą, kai jis ją praverdavo, o tai buvo tikrai ne retai, 

buvo galingiausia burnos smarvė, kurią aš kada nors esu jutęs iš žmogaus. 

Tai, kad mes buvome kambario kolegos, tapo tuo, kad kitų dalyvių požiūris į 

mane šitame fareriškame poezijos balagane pasižymėjo iš vienos pusės užuojata, kad 

aš turiu gyventi viename kambaryje su šituo norvegišku reiškiniu, o iš kitos pusės 

ironišku žvilgsniu, kuris, man atrodė, slėpė savyje tą nuomonę, kad aš, islandas, 

nusipelniau praleisti tamsiausią paros laiką Torshaune, toje pakitusioje atmosferoje, 

kuri susidaro, kai susijungia citrinų skonio vanduo, norvegiškas kvėpavimas ir sugedę 

skrandžio skysčiai. 

Aš nesakau, jog būtinai kaip tik taip bus ir Lietuvoj, bet sprendžiant iš to, kaip 

prasidės programa, (turiu omeny programos pradžią) penktadienį, t.y. amerikiečių 

poečių skaitymu, nededu į tai didelių vilčių. 

Visa tai prasidės, kaip sakant, farsu, kurį šitas amerikietiškasis trio žada mums 

suvaidinti. Kely Franseska, Daniela Goldblum ir Dženy Lip. 

Pirmoji tikroji poezijos festivalio diena yra šeštadienis. Puiku, sakau aš. Puiku. 

Nieko nuostabaus tame. 

Tai, kad pirmoji programos dalis vadinasi „Popietė su vokiečių rašytoju 

Giunteriu Maierhofu“, yra ne tik tipiška, bet tokiu būdu esame sumenkinami mes, 

mažųjų kalbų poetai, kas, atrodo, yra lyg nerašyta taisyklė tokiuose festivaliuose, kaip 

šitas,ir nesvarbu, ar jie vyksta Anglijoje, Švedijoje ar Islandijoje. 
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Šita, taip vadinama, „popietė“ su vokiečių rašytoju (rašytoju, kurį už 

Vokietijos ribų vargu ar kas žino) tęsis dvi valandas ir tada, tik tada galės pasrodyti 

kai kurie kiti. 

Iš pradžių tai bus vietiniai poetai,o vėliau bus rodomas kažkoks absurdiškas 

spektaklis, neabejotinai koks nors ,,poetinis" vaidinimas, fenomenas, kurio aš 

nesuprantu, kodėl žmonės jau seniai nesuvokė, kad vaidybos menas neturi nieko 

bendro su poezijos menu. 

Atrodo, jog kažko trūksta šeštadienio programoje, atrodo, lyg ji baigtųsi po 

šito "vaidinimo" ir dalyviai yra paprasčiausiai paliekami lyg paliekami kyboti ore. 

Nieko net neužsimenama apie vakarienę. 

Antroji diena prasideda oficialia dalyvių registracija kažkokiam Dainavos 

centre Maironio gatvėje, numeris 16. 

Kodėl, po galais, tikisi jie, jog visi žino, kur ta Maironio gatvė yra? Daugelis 

atvyksta į Druskininkus pirmą (ir paskutinį) kartą savo gyvenime. 

Ir kai ši registracija pasibaigs (aš negaliu įsivaizduoti, kaip ji vyks, manau, kad 

gausime kažkokias korteles su mūsų vardais, kurias, kaip bus tikimasi, prisisegsime 

prie krūtinės), prasidės kažkokio poeto iš Velso skaitymai, kažkokio visiškai 

nežinomo poeto, kuris išdrįsta vadintis absurdiškai skambančiu Nifino Bušo vardu. 

Nereikia turėti lakios vaizduotės, kad įsivaizduotum, jog šis žmogus linkęs 

išgerti. Rašytojas, kuris turi tokią pat pavardę, kaip amerikiečių prezidentas, negali 

tikėtis, kad bus rimtai priimtas kaip poetas. 

Aš neketinu čia dabar vertinti JAV prezidento darbo–jau yra daug tokių 

įvertinimų padaryta,– bet žengti poezijos keliu, turint tokį pat vardą, kaip Džordžas 

V., Džebas ir Džordžas vyresnysis, yra vienodai protinga, kaip sėstis į sunkvežimio, 

kuris lekia pašėlusiu greičiu ir kuriame trūksta vairo, vairuotojo vietą. 

Tikriausiai aš neturiu teisės spręsti apie žmones, kurių dar nesu sutikęs. Bet 

jeigu kas nors turi teisę į tai, tai turėčiau būti aš. 

Prieš važiuodamas į poezijos festivalį Ložėjė, tą, kurį minėjau čia, pradžioje, 

aš atidžiai perskaičiau visus dokumentus, kurie man buvo atsiųsti apie festivalį, ir 

juose mano ypatingą susidomėjimą pažadino vienas dalyvis - šešiasdešimtmetis 

poetas iš Airijos (tas pats aprašymas tiktų ir man, jei raidę r žodyje Airija pakeistume 
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raide s)52. Šitas vyras išleido neapsakomą kiekį poezijos knygų ir keletą knygų apie 

poezijos meną (atrodytų, jog maža dar tokių knygų). 

Nors ir nebuvo šito žmogaus nuotraukos, aš iškart įsivaizdavau, kad šis 

žmogus turėtų būti išgeriantis, ir buvau įsitikinęs, jog pagrindinis jo tikslas Ložėjė 

buvo paskanauti braškinio arba vyšninio belgų alaus. 

Tiesą pasakius, to žmogaus paveikslas susiformavo mano sąmonėje anksčiau, 

nei aš jį sutikau, ir šitas paveikslas vaizdavo jį sėdintį kažkokioje belgiškoje aludėjė 

su didžiuliu šviesiai rausvo braškinio alaus bokalu priešais save, o šalia bokalo buvo 

dvi ar trys viskio taurelės, kurias jis susikratydavo į save tarp alaus gurkšnojimo. 

Ir patikėkite manimi: vienintelis dalykas, turis nesutapo su išankstiniu mano 

įsivaizduotu paveikslu, buvo tas, kad šitas drūtas airiškas alaus indas paliko lengvą 

braškinį alų ramybėje; vietoj to gėrė jis „Guinness“ alų su viskiu. Ir pagrindinis jo 

tikslas atvykus į festivalį , kaip jis pats pasakė, buvo „gauti poetinį leidimą (poetic 

license), kad galėtų išgerti daugiau nei kad įprastai išgeria darbo dienomis savo 

namuose“. 

Nežinau, ar man bereikia paminėti kitas sekmadienio programos dalis. Tai, kas 

labiausiai kelia mano susidomėjimą programoje, yra pietų, pavakarių ir vakarienės 

pertraukos, kurių galėtų, be abejonės, būti daugiau nei yra, jei turėsim omeny, kokia 

įtempta yra festivalio programa. 

Bet kokiu atveju mes gausime maitinimą. Juk negausime jo iš visos šitos 

skandinaviško tuščiažodžiavimo liūties, kuri pilsis kaip iš kibiro ant mūsų festivalio 

metu. 

Neturiu jokio noro vadinti tai „kūrybiniu rašymu“, bet sekmadienį tarp pirmos 

ir pusę keturių bus siūlomi tokio pobūdžio apmokymai. 

Aš esu įsitikinęs tuo, kad amerikietiškas poečių trio labai pasižymės šitame 

susibūrime, nuolat įsiterpinės jas dominančiais klausimais, kurie neturės jokios 

reikšmės, išskyrus tą, kad trukdys tam vadinamam mokymo organizatoriui skleisti 

savo ribotus sugebėjimus toms paprastoms sieloms, kurios trokšta kūrybinio rašymo ir 

tarp kurių, reikia paminėti, manęs nebus. 

Pažvelgęs į lietuviškąją programą, kurią turiu čia priešais save, matau, jog 

sekmadienio vakare yra numatytas kažkoks visuotinis poezijos simpoziumas. O po jo 

seks programos dalis, kuri keistai vadinsis – „Vieno eilėraščio naktis“. 

                                                 
52

 Islandiškai Islandijos vardas rašomas Ísland, o Airijos- Írland. 
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Pirmadienis, paskutinė oficiali festivalio diena, prasidės, žinoma, pusryčiais. 

Tą rytą daugelis bus pakilios nuotaikos. 

Paskui bus kažkoks komiškas pasirodymas scenoje išsisėmusiems ir 

pavargusiems dalyviams, kažkokia nesąmonė, pavadinimu „Ugnies, Vandens, Oro ir 

Žemės ginčas“. 

Aš dingsiu, kol šitos nuobodybės vyks. 

Tam pasibaigus bus kažkoks iškilmingas pristatymas festivalio eilėraščių 

rinktinės, išleistos šio festivalio proga. 

Vienintelis šviesus taškas tame pristatyme yra tas, kad tarp visų negyvų 

eilėraščių, pagimdytų jasperų, bengtanų ir klausų, bus ir mano paties eilėraštis, 

eilėraštis poeto, kuris nusigręžė nuo poezijos meno. 

Beje, šitie eilėraščiai bus ta keista lietuvaičių kalba, tačiau jie yra ten ir man 

užtenka to žinojimo, kad pirmiausia jie buvo sukurti ta vienintele šiaurėje kalba, kuri 

turi poetinį skambesį, islandų kalba. 

Ir pagaliau, pasibaigus šitam tragikomiškam knygos pristatymui, programą 

pratęs įvairios darbo grupės. Mes, vargšeliai, būsim suskirstyti į kažkokias grupes 

pagal kažkokią sistemą, kurią koks nors festivalio organizatorius gaudamas 

atlyginimą kūrė kelis mėnesius, ir aš esu tvirtai įsitikinęs, kad šitose grupėse bus 

atliekamas kokio nors eilėraščio skrodimas. 

Visai nenustebsiu, jei bus išrinktas koks nors amerikiečių poezijos ponių arba 

to tipo Maierhofo poetinis iškrypėlis, nes tikrai jau nebus išrinkti girtuoklio Bušo arba 

tokio atsiskyrėlio kaip aš eilėraščiai. 

Ir pabaigoje, kai visi bus persisotinę žodžio menu, bus paskelbta, koks idiotas 

laimėjo poezijos konkursą, kuris buvo paskelbtas pirmąją festivalio dieną. 

Tą akimirką aš klausiu savęs, kodėl po galais sutikau atvykti į šitą absurdišką 

festivalį. Ir su džiaugsmu galvosiu apie tą akimirką, kai įlipsiu į lėktuvą Vilniuje ir 

būsiu pagaliau laisvas nuo savo pareigų bent jau iki tol, kol vėl būsiu pakviestas į kitą 

festivalį. 

Kaip ten bebūtų, aš vyksiu spalio viduryje. Ir ta diena artėja. 

Šį rytą aš, pavyzdžiui, gavau bilietus paštu. Keflavikas – Kopenhaga –Vilnius 

ir atgal. Bilietai buvo įkišti į kažkokį keistą voką, kuris buvo toks mažas, kad kai aš 

bandžiau išimti bilietus iš voko, nuplėšiau jų kampą. 

Jaučiausi taip, lyg žaisčiau plėšydamas pinigų banknotus. Tai buvo 

skausmingas, bet kartu ir malonus jausmas.  
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Aš įsivaizdavau, kaip pinigais apžėlęs reperis iš Los Andželo staiga pasideda 

ant stalo šautuvą ir pradeda plėšyti į gabalėlius dolerių kupiūras priešais jį aplankiusį 

fotografą.  

Kodėl jie ten, Lietuvoje, nepasikviečia tokio tipo į savo festivalį? 

Kažką, kuris yra žinomas? Kažką, kas moka improvizuoti ir turi šį tą pasakyti 

apie padėtį pasaulyje? Arba padėtį „Juodžių kvartale“? 

Aš įsivaizduoju tokį reperį prie pusryčių stalo Druskininkuose su atbulai 

uždėta kepure su snapeliu ir stora auksine grandine, nukarusia į avižinių dribsnių 

košę. 

O festivalio organizatorius stovi lauke už valgyklos durų vėl pradėjęs rūkyti. 
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DĖMĖ KILIME 

 

Ne televizorius, kuris, atrodo, pakabintas aukštai ore prie užuolaidų, o tamsi 

dėmė ant šviesiai rudo prieškambario kilimo pirmiausiai prikausto Sturlos žvilgsnį, 

kai jis atidaro viešbučio kambario Nr. 304 duris „Ambasadoriaus“ viešbutyje Vilniuje. 

Dėmė yra lazdyno riešuto dydžio, tokio, kokį Sturla įsikišo į palto kišenę priešais oro 

uosto pastatą, kol jis laukė žmonių, turėjusių jį pasiimti, jam kilo nebloga mintis, jog 

šitas gražios formos ir spalvos daiktas iš gamtos galėtų tarnauti kaip talismanas, kol 

jis bus šalyje. 

Festivalio organizatorių elektroniniame laiške Sturlai buvo pasakyta, kad 

žmogus, vardu Jonas, atvažiuos jo pasitikti į oro uostą. „One of our most renowned 

poets“53 buvo parašyta kabutėse po vyro pavarde - labai keisto žodžio darinio, kurio 

Sturla net nebandė įsiminti. Visų pirma Sturla nežinojo, kaip jis turi jaustis dėl to, kad 

jo sutikėjas vadinosi tokiu pat vardu, kaip jo miręs pusbrolis poetas, bet tada, kai jis 

paspaudė šito Jono ranką po to, kai paminėtasis pagaliau rado jį stovintį ant šaligatvio 

priešais oro uosto pastatą, pasirodė jam visai derama, kad poetas tokiu vardu sutinka jį 

paskutinėje jo poetinėje kelionėje, kaip jis pats tai pavadino. 

„Nice to meet you, Jonas“54, – pasakė Sturla, o Jonas atsakė: „Nice to meet 

you soon, mister Jonsson.“55 

                                                 
53

 Vienas iš mūsų garsiausių poetų. 
54

 Malonu jus matyti, Jonai. 
55

 Malonu jus matyti netrukus, ponas Jonssonai. 
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Kaip ir Jono pavardę, Sturlai buvo labai sunku įsiminti moters, kuri lydėjo jį, 

vardą, tamsiaplaukės, gražios, maždaug keturiasdešimtmetės moters, kuri slėpė akis 

po neįprastai dideliais akiniais, juodais lyg anglis. Iš poeto Jono išvaizdos nebuvo 

galima jokiu būdu pasakyti, jog jis užsiiminėjo rašymu: jis buvo apsirengęs trumpu, 

šviesiai pilku odiniu švarku, kažkokiomis neaiškios firmos džinsinėmis kelnėmis ir jo 

pasišiaušę plaukai atrodė pilni cemento arba dulkių, kurių kilmės paaiškinimą Sturla, 

atrodo, rado, kai jie įsėdo į automobilį - maždaug dvidešimties metų senumo 

„Datsun“, kuris atrodė, lyg būtų naudotas kažkokiuose statybos darbuose. 

Jonas, atrodė, nepasitikėjo toliau savo prastais anglų kalbos sugebėjimais ir 

todėl moteris perėmė prisistatymą: jinai pradėjo nuo to, jog atsiprašė už Joną, kuris 

kalbėjo vokiškai, o ne angliškai, ir už save dėl to, kad Sturla turi klausti jos, jei jis 

norėtų ką sužinoti, ir po to pabaigė savo kalbą keistais žodžiais apie Vilnių: „But what 

is there to know? It's only a city.“56 

Sturla negalėjo padaryti nieko daugiau, tik patrūkčioti pečiais. Jis norėjo ko 

nors paklausti, kad neatrodytų, jog yra tos pačios nuomonės apie miestą, kaip ir 

moteris, tačiau nieko ypatingo nešovė į galvą. O ji iš mandagumo paklausė Sturlos 

keletą klausimų, ar skrydis buvęs malonus ir koks esąs oras Islandijoje, ir tada 

nukreipė savo dėmesį į kolegą Joną; atrodė, jog jie turi aptarti kažkokius reikalus ir 

visiškai užsimiršo kalbėdamiesi tą ketvirtį valandos, kurio reikėjo atvažiuoti į 

viešbutį. Tuo metu, kai Sturla klausėsi lietuvių kalbos (iš jų burnų ši kalba tikriausiai 

nebuvo tokia neskambi, kaip jis leido sau pajuokauti straipsnyje apie festivalį ir, kaip 

jam atrodė dabar, gana atžariu būdu), jis galvojo apie tai, jog buvo keista, kad jis rado 

lazdyno riešutą ant pliko asfalto, prie įėjimo į oro uostą; ar gali būti, jog šitoks 

atsitiktinumas atvykus į šalį yra ženklas, kad kažkas nenumatyto turėtų atsitikti, 

kažkas, ko nebuvo galima tikėtis, taip, kaip atsitiko, pavyzdžiui, Skūlagata gatvėje? 

Sturla nusprendė, jog kai tik Jonas ir moteris baigs kalbėtis, jis paklaus jų, ar 

jie žino, kaip tai įmanoma, ką veikė mažas riešutėlis išasfaltuotame oro uosto 

kraštovaizdyje? Jis susigalvojo klausimą kaip mažą humoristinį pastebėjimą, 

tikėdamasis galbūt užmegzti ryšį su tais žmonėmis, kurie jam, tiesą pasakius, atrodė 

šiek tiek nemalonūs, nes nerodė jam, ką tik atvykusiam į šalį, jokio dėmesio.Bet Jonas 

ir moteris, kuri, atrodė, galėtų irgi būti poetė, nei minutėlei nenustojo kalbėti tol, kol 

jie visi trys neatvyko į viešbučio registratūrą, ir tada prasidėjo ilgas ir, rodos, 
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 Bet ką čia sužinoti? Tai juk tik miestas. 
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sudėtingas pokalbis tarp moters su akiniais nuo saulės ir viešbučio darbuotojos, 

jaunos, rausvaplaukės, tamsiai mėlyna uniforma moters, kuri pokalbio pabaigoje 

atsisuko į Sturlą ir pasakė: „I will take care of you now.“ 57 Šis pareiškimas, atrodė, 

palengvino sunkią Jono ir jo draugės naštą: jie šypsojosi (Sturla pastebėjo, kad jie to 

nedarė anksčiau) ir Jonas staiga atsiminė, jog turi paduoti Sturlai voką su informacija 

apie festivalį. Tada jie atsisveikino ir Sturla pajuto taip pat palengvėjimą dėl to, jog 

jam nebereikėjo būti jų priežiūroje. 

„Jūs būsite 304- ajame kambaryje“, – pasakė raudonplaukė moteris, po to, kai 

ji suteikė trumpą informaciją Sturlai apie viešbutį, smiliumi parodė į laiptus ir 

atsiprašydama pasakė, jog, deja, viešbutyje nėra lifto ir jis turėsiąs kopti viršun du 

aukštus ir po to pasukti į kairę. 

Sturla yra šiek tiek uždusęs, kai jis peržengia dėmę ant viešbučio kambario 

kilimo, traukdamas paskui save kelioninį lagaminą ir laikydamas portfelį kitoje 

rankoje. Kai jis praeina pro dėmę ir atsiduria miegamojoje kambario dalyje, vienas 

dalykas sukelia jo susidomėjimą be to, kad kambarys yra labai nejaukus: lempa ant 

naktinio stalelio tarp siaurų lovų, oranžinės spalvos plastmasinis gaubtas, kuris jam 

tuoj pat primena interjerą picerijos, kurioje jis valgė Budapešte lygiai prieš dvidešimt 

metų, kai jie su Helga buvo ten vieną savaitgalį, aplankę vieną seną, tolimą jos tetą 

Vienoje. Bet kai Sturla įjungia naktinę lempą ir išjungia šviestuvą, atsiranda 

pritemdytas ir malonus apšvietimas kambaryje ir jis prisimena tą tvirtą įprotį, kurį jis 

įgijo savo kelionėse į užsienį: pirmiausia įėjus į viešbučio kambarį – bent jau prieš 

įjungiant televizorių- išlenkti taurelę alkoholinio gėrimo, nusipirkto prekių be muito 

parduotuvėje. 

Taip, lyg pasveikintų pats save, atvykusį į naują vietą.  

Šį kartą Sturla nusipirko pusės litro plėčkutę dvylikos metų senumo škotiško 

viskio. Jis pakelia portfelį ant stalo po veidrodžiu, surinkdamas skaičius 666 nuima 

spyną ir, atidarydamas portfelį, žiūri į save veidrodyje. Jis nutaria eiti į dušą po to, kai 

išlenks taurelę, pasikeisti drabužius ir pažiūrėti, ar negalės gauti kavos į kambarį, kad 

pražvalėtų- su antrąja viskio taurele- prieš išeidamas pasižvalgyti po miestą. Jis buvo 

gana tikras tuo, jog koridorius tarp viešbučio durų ir registratūros vedė į kavinukę 

arba kokį barą, ir jam šovė į galvą mintis, jog jaunas vyras, kuris sėdėjo ten viduje, 

prie staliuko, esančio netoli lango į gatvę, buvo vienas iš festivalio svečių. „Aš 
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neabejotinai patekau čia į savotišką skandinavų susibūrimą“, – sako garsiai Sturla 

veidrodžiui kaip tik tuo metu, kai jis nusprendžia, jog šitas vyras, už kurio užkliuvo jo 

akis, turėjo išvaizdą tos rūšies šiaurės poetų, kurie mielai skaito tekstus su 

vaidybiniais arba muzikiniais pasirodymais. ,,Tai buvo norvegas arba švedas“, - 

galvoja jis ir vėl sumaišo skaičių eilę spynoje. Tada jis išima iš portfelio viskio 

plėčkutę, suvyniotą į juodą V formos kaklo iškirptės megztinį, pirktą Kastrupo oro 

uoste, kuriame turėjo persėsti į kitą lėktuvą, plonais viršeliais knygą, kurią jis irgi 

nusipirko oro uoste, bloką cigarečių ir žurnalą iš ,,Fokker“ tipo lėktuvo, priklausančio 

Baltijos šalių aviakompanijai „Air Baltic“. 

Kol Sturla vonios kambaryje prisipila stiklinę vandens, prisimena straipsnį, 

kurį skaitė laikraštyje pakeliui, apie Černobilio atominės elektrinės avariją balandžio 

mėnesį 1986 metais ir pagalvoja, kaip arti jis yra tų vietų šią akimirką: Černobilis, 

kuris yra Ukrainoje, visai netoli Baltarusijos sienos, kuri ranka pasiekiama iš Vilniaus, 

ir būtent Baltarusijoje radiacija padarė daugiausia žalos tiek žmonėms, tiek 

dirvožemiui. 

Sturla įpila geltonąjį škotišką skystį į skaidrią vandens stiklinę ir prieš 

išlenkdamas pirmą gurkšnį pasveikina į veidrodį. 

„Baltarusija, – garsiai ištaria pats sau. – Lukašenko. Aleksandras Lukašenko.“ 

Jis bando įsivaizduoti, koks yra jausmas gyventi šalyje, valdomoje žmogaus, kuris 

pareiškia, kad jo tautos, baltarusių, kalba yra beviltiška kalbant apie aukštus dalykus, 

kad didžiosios pasaulio kalbos yra rusų ir anglų. Tada prieš akis jam iškyla vidutinio 

amžiaus vyras iš Baltarusijos, su kuriuo jis šiek tiek susipažino poezijos festivalyje 

Belgijoje; poetas ir literatūros kritikas, kurio Sturla gailėjosi dabar nepaminėjęs savo 

naujajame straipsnyje, kuris jam šiuo metu atrodė per daug kritiškas savo viešnagės 

šeimininkų atžvilgiu, kalbant apie dabartį ir praeitį. Galbūt vienas teigiamas 

asmenybės apibūdinimas būtų suteikęs straipsniui lengvesnį toną, kartu 

neprarasdamas kandumo. Ir jeigu yra koks nors žmogus, kuris nusipelnė teigiamo 

apibūdinimo, mano Sturla, tai ir yra baltarusis literatas Ložje. Jis kėlė Sturlos 

nuostabą dėl to reto gebėjimo aršiausią kritiką pateikti kaip karščiausią pagyrą. 

Kalbėdamasis su Sturla ir dviejais kitais poetais festivalyje Ložje jis sugebėjo 

neįtikėtinai humoristiniu būdu sutriuškinti nepasisekusią festivalio organizaciją ir tais 

pačiais žodžiais pakelti ją ant aukščiausio pjedestalo. Tai buvo nuostabus pavyzdys 

konstruktyvaus sutriuškinimo arba švelnaus sarkazmo- tos savybės, kurių Sturla 

labiausiai troško savo mąstyme ir kūrybiniame stiliuje. Kita vertus, Sturla dar niekada 



53 
 

nebuvo užuodęs tokio stipraus prakaito kvapo, koks sklido nuo šito trumpai ir aiškiai 

kalbančio baltarusio, ir dėl tos priežasties stengėsi nepatekti prie vieno stalo su juo 

pietų metu. Jis prisimena, kad tuo metu, kai jis vertė Liljos, baltarusės poetės, kurią jis 

tikriausiai netrukus susitiks, eiles, prisiminimas apie įspūdingojo kritiko kūno kvapą, 

atvirai pasakius, jam trukdė.Vienintelis dalykas, kuris galėdavo išvesti Sturlą iš 

pusiausvyros bendraujant su žmonėmis, buvo prakaito ir blogas burnos kvapas ir jei iš 

viso kokia nors gyvenimiškos patirties forma užsilikdavo jo atmintyje, tai buvo mintis 

apie kvėpavimą tuo užterštu oru, kurį išskirdavo žmogaus kūnas. 

„Į sveikatą, Lilja Boguinskaja. Aš grįšiu su tavim į Baltarusiją.“ 

Ir Sturla pasveikina į veidrodį už baltarusę poetę, kurios eiles jis išvertė iš 

angliško vertimo festivalio organizatorių nurodymu, kurio tikslas buvo padėti artimiau 

susipažinti poetams, pirmą kartą susitikusiems festivalyje. Ir taip pat, kaip šita Lilja 

Boguinskaja turi mažai supratimo apie tai, kas yra tas Sturla Jonas Jonsonas, Sturla, 

kuris išvertė jos eilėraštį „Pilies gatvė“ į islandų kalbą, nežino nieko daugiau apie šitą 

asmenybę, išskyrus vardą ir tai, jog ši išvertė jo eilėraštį „Pamoka“ iš anglų kalbos į 

savo gimtąją kalbą. 

„Į sveikatą už nežinomą vertėją“,- taria Sturla šypsodamasis. Jis ištuština 

stiklinę ir susiraukia žiūrėdamas į veidrodį. Tada jis nueina prie lango, atitraukia 

užuolaidas ir tuo metu, kai jis svarsto, ar Lilja jau yra atvykusi į Vilnių ir kaip ji 

atrodo (gal ji žada atvykti prieš pat festivaliui prasidedant, nes juk gyvena visai 

kaimynystėje), pažvelgia jis į priešais stovinčio namo baltai dažytą sieną ir apšviestą 

vidinį kiemą tarp pastatų, kuriame matosi du gulintys ant šono šiukšlių konteineriai ir 

pastatyta keletas automobilių. Jis atkreipia dėmesį į tai, jog visi automobiliai, iš viso 

penki, yra vokiečių gamybos. Staiga jį nutvilko mintis apie tai, jog žmogus taip mažai 

kreipia dėmesio į naują ir nepažįstamą aplinką ir ne tik žmogus plačiąja prasme, kaip 

jis išsireikštų, bet ir jis pats, poetas, kuris turi stebėti akylai viską, kas vyksta priešais 

jo akis, jei jo supratimas apie poetą yra iš esmės teisingas, kad jis yra kalbos sąžinė, 

kad jis turi kurti žodžių vaizdinius iš to, ko kiti nepastebi arba nemoka išreikšti 

žodžiais.               

Šitos mintys aplanko jį todėl, kad važiuodamas iš oro uosto jis nepakankamai 

atidžiai apžiūrėjo, kaip miestas atrodė, kaip jį veikė; vienintelis dalykas, kuris įsirėžė 

atmintin, tai du ar trys ypač bjaurūs daugiaaukščiai, savotiški nykštukiniai 

dangoraižiai, kurie, jis buvo įsitikinęs, buvo pastatyti, kai šalis atgavo 

nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos. Jo galvoje užsifiksavo šitie baisūs statiniai 
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kaip simbolis vietinių gyventojų išsvajotos laisvės nuo komunistinės diktatūros. Šitų 

žmonių, kurie, kaip jis ypač pastebėjo važiuodamas automobiliu į viešbutį, yra gerai 

atrodantys ir pasipuošę, kaip pasakytų jo motina, visiška priešprieša tam apgailėtinam 

vaizdui, kurį išryškina šiurkšti šiuolaikinė architektūra, atrodo, vien tik tam, kad 

erzintų poeto akis. 

O gal jis nesitikėjo to, kad žmonės čia bus gražūs? 

  

 

 

 


