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ÁGRIP 

 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til B.A. prófs í íslensku sem öðru máli. Verkefnið er þýðing 

á leikritinu Hystory eftir Kristínu Eiríksdóttur af íslensku yfir á tékknesku. Ritgerðin 

skiptist í tvo meginhluta. Fyrri hlutinn er greinargerð fyrir þýðingunni, sá síðari er 

þýðingin sjálf. 

 Fyrri hlutinn skiptist í fjóra kafla. Fyrsti kaflinn segir stuttlega frá rithöfundinum 

Kristínu Eiríksdóttur og verkum hennar. Einkum er þó sagt frá Hystory. Í öðrum kafla 

er rætt um nokkur meginhugtök í þýðingarfræði. Rætt er um hvað það að þýða merkir 

og þýðing er skilgreind í ljósi kenninga Roman Jakobsons og J. C. Catfords. Þá er 

fjallað um þýðingaferlið. Aðalhugtökin markhópur og jafngildi eru skilgreind 

samkvæmt þýðingarfræði Eugene Nida. Þar sem Hystory er leikrit er einnig sagt frá 

leikritaþýðingum og hugmyndum Jiří Levý um það hvernig eigi að þýða þau. Þriðji 

kafli er greinargerð fyrir þýðingunni. Í fyrri hluta kaflans er gerð grein fyrir mállegum 

atriðum, sérstaklega þeim sem varðar þann málfræðilega mun sem er á íslensku og 

tékknesku. Mismunandi beygingarform nafnorða og sagnorða eru borin saman; 

jafnframt er rætt um orðaröð og tema-rema skiptingu. Í seinni hluta kaflans eru í 

brennidepli atriði sem varða stíl og menningarheima frum- og markhópsins. Skoðaður 

er munur milli opinberrar og almennrar tékknesku og til umfjöllunar eru einnig 

sambönd orða, slangur, slettur og viðkvæm orð. Gerð er grein fyrir þeirri ákvörðun að 

gera nokkur menningarbundin atriði hlutlaus í þýðingunni. Í fjórða kafla eru 

niðurstöður dregnar saman í lokaorðum. Seinni hluti ritgerðarinnar er tékknesk þýðing 

á leikritinu. 
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1. KAFLI 

 

UM HÖFUNDINN OG VERKIÐ 

 

1.1 Inngangur 

Í þessari ritgerð ætla ég að gera grein fyrir þýðingu minni á leikritinu Hystory eftir 

Kristínu Eiríksdóttur. Ritgerðin skiptist í tvo meginhluta, fyrri og seinni hluta. Sá fyrri 

skiptist í þrjá kafla. Í fyrsta kafla er sagt frá höfundinum, frá mikilvægum kenningum 

um (leikrita)þýðingar í öðrum kafla og í þeim þriðja er gerð greining á þýðingunni. Í 

síðari hluta fylgir tékkneska þýðingin á leikritinu.  

Hér á eftir verður sagt frá höfundi leikritsins Hystory, Kristínu Eiríksdóttur, og 

frá leikritinu sjálfu. Í 1.2 útskýri ég af hverju ég valdi þetta efni og af hverju ég þýði 

leikritið. Í 1.3 er rætt um höfundinn, bækur hennar og fjölskyldu hennar. Í 1.4 er sagt 

meira um verk Kristínar. Leikritinu Hystory er lýst í 1.5.  

 

1.2  Val á efni 

Stöðu íslenskra leikritaþýðinga í Tékklandi er ábótavant. Nokkrir þýðendur í Tékklandi 

eru mjög virkir (t.d. Helena Kadečková, Marta Bartošková, o.fl.), en þau einbeita sér 

yfirleitt að skáldsagnaþýðingum. Tékkar hafa kynnst íslenskri menningu í gegnum 

skáldsögur, kvikmyndir og tónlist. Íslenskt leikrit eru hins vegar óþekkt í Tékklandi. 

Það er synd þar sem leiksköpun er eitt aðalsmerki íslenskrar menningar og íslenskra 

bókmennta, enda skrifa íslenskir höfundar ótal fín leikrit á hverju ári. Þess vegna ákvað 

ég að þýða leikrit og vonast jafnframt til að mér takist að finna leikhóp sem myndi setja 

Hystory á svið. Áður en ég sá Hystory í Borgarleikhúsinu las ég smásöguna „Staðsetja, 

útvega, flokka, raða og varðveita“ eftir Kristínu og skrifaði ritgerð um hana. Þessi tvö 

verk hennar finnast mér mjög áhugaverð af því að jafnvel þótt þau séu femínísk eru 

konurnar í báðum verkunum alls ekki týpískar staðalímyndir fórnarlamba 

feðraveldisins. Þvert á móti brjóta konurnar þær staðalímyndir á mjög virkan og 

ofbeldisfullan hátt. 
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1.3  Æviágrip höfundarins 

Kristín Eiríksdóttir fæddist árið 1981. Hún útskrifaðist með B.A. frá myndlistardeild 

Listaháskóla Íslands árið 2005. Kristín hefur gefið út fjórar ljóðabækur – Húðlit auðnin 

(2006), Annarskonar sæla (2008), Kjötbærinn (2014) og Kok (2014). Hún hefur sent 

frá sér smásagnasafn Dorys deyr (2010) og skáldsögu Hvítfeld – fjölskyldusaga (2012). 

Ásamt Karí Ósk Grétudóttur samdi hún leikritið Karma fyrir fugla (2013), þá einnig 

Skríddu (2013) og Hystory (2015). Síðast en ekki síst þýddi hún bókina Hundshaus 

(2010) eftir danska rithöfundinn Morten Ramsland. Kok var tilnefnd til Íslensku 

bókmenntaverðlaunanna og verk hennar hafa verið tilnefnd til Fjöruverðlaunanna og 

Grímuverðlaunanna.1 Móðir Kristínar er Ingibjörg Haraldsdóttir, þýðandi, ljóðskáld og 

leikstjóri en faðir hennar er Eiríkur G. Wulcan, ljósmyndari. Ingibjörg var fyrirmynd 

Kristínar. Um mömmu sína og vinkonur hennar segir Kristín að þær hafi sýnt sér fram 

á að hægt væri að lifa af listinni.2 Hún segir líka að ef hún væri ekki rithöfundur væri 

hún á bótum, þar sem sér finnst að hún geti ekki gert neitt annað.3  

 

1.4  Um verk höfundarins 

Í verkum Kristínar, sérstaklega í kveðskapnum, er hægt að finna mikil áhrif af myndlist: 

(1) Mér finnst ljóðin vera miklu tengdari myndlistinni heldur en skáldsagnagerð 

eða smásagnagerð. Það er önnur iðn og það er iðn sem mér finnst nátengd – ef 

maður getur talað um list sem iðn – svona „practice-ið“, hvernig segir maður 

„practice“? Framkvæmdin? Það er ógeðslega ljótt…4 

 

Þetta sýnir líka viðhorf Kristínar gagnvart tökuorðum og slettum: Hún reynir ekki að 

hreinsa íslenska tungu, heldur leggur hún áherslu á virkni tungumálsins og nýtir sér 

fjölbreytni tungumála. Þessi áhersla á myndlist og breytileika kemur einnig fram í 

viðhorfi hennar til leiksýningarinnar og sköpunar hennar:  

 

                                                 
1 Upplýsingarnar sóttar af vefsíðu bokmenntir.is; http://www.bokmenntir.is/desktopdefault.aspx/tabid-

3396/6134_read-560/RSkra-560 
2 Viðtal á hugras.is; Sótt af http://hugras.is/2014/11/myndlistarmadurinn-sem-skrifar-og-

rithofundurinn-sem-teiknar/ 
3 Viðtal á visir.is; http://www.visir.is/ef-eg-vaeri-ekki-rithofundur-vaeri-eg-a-

botum/article/2015703289937 
4 Viðtal á hugras.is 
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(2) Það er fullt af fólki sem kemur inn og er með skoðanir á honum [texta] og 

maður fer að breyta honum alveg þangað til að leikararnir þurfa að fara að læra 

hann. Og svo getur maður fylgst með leikstjóra sem klippir út eða sendir manni 

línu og segir að það vanti sárlega mónólóg hérna eða einhverja skýringu. Þetta 

er í raun bara eins og með vatnslitamyndir að ég er ótrúlega ánægð með þær á 

meðan þær eru ennþá blautar og ennþá að leka og litirnir ennþá að breytast og 

það er svona diskó.5 

 

1.5  Um Hystory 

Leikritið Hystory er um þrjár konur sem hittast eina nótt. Þetta eru þær Lilja, Dagný og 

Begga sem voru bekkjasystur og bestu vinkonur. Þegar þær voru fimmtán ára gamlar 

urðu þær fyrir áfalli sem breytti þeim til æviloka. Þegar tuttugu ár eru liðin frá síðustu 

fundum þeirra ákveður Dagný, félagsfræðingur, að bjóða þeim Beggu, heimilislausri 

konu, og Lilju, móður og fulltrúa í móttöku, að koma heim til sín og reyna að sameinast 

og „hreinsa“ sig. Þegar þær tala saman, koma fram ýmis vandamál úr fortíðinni; allt 

bendir til þess að kvöldið verði harmleikur. 

 Leikritið er líklega byggt á raunverulegum atburði sem gerðist í Reykjavík á 

níunda áratug síðustu aldar. Árás þriggja stúlkna á unga stúlku í miðbænum skildi hana 

eftir örkumla. Hún er nú bundin hjólastól þar sem hún hlaut alvarlegan heilaskaða.6 Þótt 

þessi atburður sé hræðilegur í eðli sínu, er honum lýst í leikritinu eins og ævintýri, 

eitthvað sem meginpersónurnar hafa fært út úr heila sínum en um leið eitthvað sem þær 

eiga enn eftir að horfast í augu við. 

 Leikritið er fullt af húmor, en hann er alltaf einhvers konar undirtónn 

harmleiksins. Persónurnar eru skemmdar, hver á sinn hátt. Dagný lætur eins og hún sé 

og hafi alltaf verið saklaus. En í henni býr sterkt afl og ofbeldi sem kemur í ljós milli 

línanna. Hún virðist vera sterk, sjálfstæð kona, en í rauninni er hún eigingjörn og 

hefnigjörn. Samt reynir hún að leysa vandamál sín. Lilja gaf upp sjálfstæði sitt og 

söngferil og faðmaði móðurhlutverkið sem skildi hana þó eftir tóma og áhyggjufulla. 

Hún reynir að afneita fortíðinni, að losna undan henni, hunsa hana, en tekst það ekki. 

Begga virðist frjálslynd og sátt við fortíðina, en aðstæður hennar og líf almennt eru í 

rúst. Hún gegnir svipuðu hlutverki og trúðar í leikritum Shakespeares – hún virðist vera 

brjáluð og sýnir öðrum sannleikann sem þær eiga að takast á við.  

                                                 
5 Viðtal á hugras.is 
6 Sótt af vefsíðu frettatiminn.is; http://www.frettatiminn.is/orkumlud-af-mannavoldum/ 
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 Nútíðin er órjúfanlega tengd fortíðinni í Hystory (titillinn er þríræður – history 

sem fortíð, history í netvafranum og hy-story sem hysterísk saga) þannig að hægt er að 

finna einhvers konar blæ af symbólisma í leikritinu og mikið af fyrirboðum. Leikritið 

byggir upp spennu á þennan hátt og áhorfendur eru vissir um að eitthvað alvarlegt hefur 

gerst, en vita ekki nákvæmlega fyrir 17. þáttinn. Til dæmis er garðyrkja tengd Dagnýju 

og táknar tilraun hennar að rækta nýja framtíð. Nefna má líka páfagauk Beggu sem 

Dagný drepur. Það minnir á að allt sem Beggu þykir vænt um hefur verið tekið frá 

henni. Það er mikilvægt að lesa leikritið vandlega til að sjá allar þær tengingar sem 

renna gegnum söguna. Þótt áhorfendur í leiksýningunni taki líklega ekki eftir öllu, þarf 

þýðingin að vera eins fullkomin og hægt er. 

 

1.6  Samantekt 

Í þessum kafla var sagt frá höfundinum Kristínu Eiríksdóttur og ferli hennar. Í 1.2 sagði 

ég hvað leiddi mig til þess að velja leikritið Hystory. Í 1.3 var rætt stuttlega um Kristínu. 

Í 1.4 var lýst tengingu á verkum hennar og myndlistinni. Í 1.5 var fjallað um leikritið 

Hystory, persónurnar og atriði sem gegna mikilvægu hlutverki. Í næsta kafla verður rætt 

um þýðingarkenningar og og hvað felst í því að þýða. 
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2. KAFLI 

 

GREINING HUGTAKA 

 

2.1  Inngangur   

Í þessum kafla er fjallað um þýðingar almennt og um þýðingarfræði. Í 2.2 er fjallað um 

hvað það þýðir að þýða. Rætt verður um kenningar Roman Jakobsons og J. C. Catford. 

Í 2.3 er sagt frá þýðingarferlinu eða því sem gerist þegar þýðandi þýðir. Fylgt er 

ráðleggingum Levýs. Í kafla 2.4 eru skilgreind tvö aðalhugtök sem hafa mikil áhrif á 

þýðinguna – markhópur og jafngildi. Kenning Eugene Nida er notað sem lykilheimild. 

Í kafla 2.5 er aftur vikið að bók Levýs og hugmyndum hans um leikritaþýðingar.  

 

2.2  Hvað er að þýða? 

Íslensk orðabók (2007) skilgreinir sögnina þýða sem „snúa úr einu máli á annað, 

endursegja á öðru máli sömu hugsun og tjáð er á fyrra málinu“ og orðið þýðing sem 

„skýring“ og „merking“. Íslensku orðin endurspegla merkingarfærslu. Hver texti er á 

vissan hátt þýðing – úr einu táknkerfi (talmáli) yfir á annað (skrifað mál). Jafnvel allt 

mál er þýðing úr hugsunarkerfi yfir í táknkerfi. Þess vegna er millimálaþýðing alltaf 

tveimur eða þremur skrefum frá upphaflegu hugmyndinni. Tungumálin sjálf hafa þann 

galla að þau vísa ekki til raunverulegra hluta, frekar til sjálfra sín. Gegnum tungumálið 

er aldrei hægt að ná fram eðli raunverulegra hluta, þar sem tákn getur vísað aðeins til 

annarra tákna. Ef við bætum því við að stíll, orðval og jafnvel hlutverk þýðinga breytast 

í tímans rás í sama tungumálinu, lendum við í alvarlegum vandræðum með þýðingar. 

Enda þótt rússneski málfræðingurinn Roman Jakobson segi ekki frá fyrsta skrefinu (úr 

hugmyndakerfi yfir í táknkerfi), skrifar hann um þetta mál í greininni „On Linguistic 

Aspects of Translation“ (1959:233) þar sem hann lýsir þrenns konar þýðingarkerfum: 

 

(1) a.  Innanmálsþýðing (e. intralingual translation eða rewording) – það að 

túlka máltákn með öðrum máltáknum úr sama táknkerfi. 

b.  Millimálaþýðing (e. interlingual translation proper) – það að túlka 

máltákn með máltáknum úr öðru máltáknkerfi. 

c.  Millitáknaþýðing (e. intersemiotic translation eða transmutation) – það 

að túlka máltákn með táknum úr öðru táknkerfi.  
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Jakobson segir að hægt sé að umorða í einu og sama máli þótt fullkomið samheiti sé 

ekki til. Sjaldnast er heldur hægt að finna sama orð með sömu merkingu í tveimur 

ólíkum tungumálum. Þess vegna gerist það oftast að í þýðingunni samsvarar tákneining 

ekki tákneiningu heldur samsvara skilaboð skilaboðum. Að því er varðar samsvörun 

skilaboða má segja að það virðist ekki nauðsynlegt að aðgreina millimálaþýðingu og 

millitáknaþýðingu, enda breytir milliskrefið (þýðing úr (mál)táknkerfi yfir í hugsunar-

kerfi og þá yfir í annað (mál)táknkerfi) skilaboðunum í öllu falli. Í ljósi þess virðist 

umfjöllun Jakobsons seinna í greininni um mögulegan ómöguleika þess að þýða kyn í 

ljóðum milli tungumála þar sem kyn samsvarandi orða stenst ekki á ónauðsynleg enda 

sé málið óleysanlegt í eðli sínu.  

 J. C. Catford (1965:20) skilgreinir þýðingu á annan hátt. Hann segir að þýðingin 

sé „the replacement of textual material in one language (SL) by equivalent textual 

material in another language (TL),“ eða að skipta á textaefni úr tungumáli fyrir jafngilt 

textaefni úr öðru tungumáli.7 Þessi skilgreining er nánast óumdeilanleg af því að hún er 

svo víð. Orðið equivalent þarfnast þó umfjöllunar enda fylgja því óteljandi mörg 

vandamál og gerir skilgreininguna án fleiri upplýsinga gagnslausa. Meira verður rætt 

um equivalence eða jafngildi síðar. En nú er hægt að tala um það hvernig þýðandi þýðir.  

  

2.3  Þýðingarferlið 

Hjá Ástráði Eysteinssyni (1996:103) stendur m.a.: „þýðing er flóknara verk en 

frumtexti,“ þar sem í „þýðingu á sér stað tvöföldun hinnar venjulegu boðskiptakeðju.“ 

Ástráður (1996:103) notar líkan úr bókinni Translation Studies (1980) eftir Susan 

Bassnett-McGuire: 

 

(2)  Sendandi – boð – viðtakandi = sendandi – boð – viðtakandi 

   (rithöfundur) (texti) (lesandi) (þýðandi) (texti) (lesandi) 

 

 

Þetta líkan á ýmislegt sameiginlegt með kenningum Jakobsons og Catfords. Í öllum 

tilvikum er reynt að skilgreina þýðingar sem nýja fræðitegund – þýðingafræði – sem 

undirgrein málvísinda en kenningarnar gefa ekki mikið af nytsamlegum ráðum hvernig 

                                                 
7SL er e. source language eða frummál, TL er e. target language eða markmál. 
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eigi að þýða. Í bók tékkneska þýðingafræðingsins Jiří Levý, Umění překladu (Listin að 

þýða) sem fyrst kom út 1963, er það hins vegar reynt, m.a. með notkun dæma. Levý 

(1998:33‒34) tekur t.d. mjög vel eftir því að í þýðingum er ekki alltaf hægt að velja 

eina aðferð, séu t.d. tvær í boði, og fylgja henni alveg, þ.e.a.s. annaðhvort eingöngu að 

þýða orð fyrir orð eða skilaboð fyrir skilaboð, þýða ljóð í bundnu eða óbundnu máli, 

o.s.frv. Þýðing er venjulega mjög flókið ferli af því að oftast er nauðsynlegt að blanda 

aðferðunum saman. Levý (1998:53) skrifar um þrjár kröfur á þýðendur í 

þýðingarferlinu: 

 

(3)  a.  Að skilja frumtextann – góður þýðandi þarf að vera mjög góður 

lesandi.  

b.  Að túlka frumtextann – það er ekki hægt að framleiða nákvæmlega 

sama efni (formlega) og frumtextinn og þess vegna þarf að túlka textann. 

Þýðandinn á  að forðast að túlka frumtextann eftir tilfinningum sínum. 

 c.  Að endurstílfæra8 frumtextann.  

 

Endurstílfæring frumtextans á viðeigandi hátt er mikilvægasta krafa Levýs þar sem 

hann sér þýðingar sem listgrein; þýðing væri þá ein tegund lista. Þýðandinn þarf að vera 

góður stílfræðingur til að endurspegla stíl frumtextans. Hann þarf að gera sér ljósa grein 

fyrir a) hvaða tjáningarform finnast ekki í markmálinu, b) hvaða tjáningarform eru 

jafngild í báðum málum, c) hvaða tjáningarform eru aðeins í markmálinu (1998:71). 

Besta aðferðin er að blanda saman b) og c) og nota tjáningarform sem eru í báðum 

tungumálum og þau sem eru aðeins í markmálinu. Ástæðan er sú að ef þýðandinn 

ákveður að nota ekki c) heldur aðeins b) væri þýðingin ekki fullkomin, þar sem a) 

kemur alltaf við sögu (1998:73). Í góðri notkun á c) felst listin að þýða. Hvaða 

tjáningarform þýðandinn velur fer eftir markhópi, textategund og markmiði þýðandans. 

Í næsta kafla verður rætt um það.  

 

2.4  Markhópur og jafngildi 

2.4.1  Markhópur 

Áður en þýðingarferlið byrjar þarf þýðandinn að ákveða hverjum þýðingin er ætluð. 

Þessi hópur af lesendum eða áhorfendum er kallaður markhópur. Markhópurinn deilir 

                                                 
8 Ég nota sögnina endurstílfæra sem þýðingu á tékknesku sögninni přestylizovat (e. restylize). 
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sömu áhugamálum, svipuðum menningarbakgrunni, jafnvel aldri. Í tilviki nytjatexta 

þarf að íhuga hvort lesendur eru sérfræðingar eða venjulegt fólk. Markhópurinn í mínu 

tilviki eru fullorðnir tékkneskir áhorfendur í leikhúsi. Þótt Levý t.d. fjalli ekki um það 

í kaflanum um leikritaþýðingar (kannski af því að það gæti einnig verið undir stjórn 

leikstjórans), kemur í ljós eitt vandamál sem varðar þennan markhóp. Íslenski og 

tékkneski menningarheimarnir eru mjög ólíkir. Til þess að markhópurinn skildi 

samhengið og áttaði sig á söguþræði, ákvað ég að gera nokkur menningarbundin atriði 

hlutlaus. Hér er það gert þar sem aðeins er ætlunin að koma þýðingunni á svið en ekki 

að gefa hana út. Ef leikritið yrði prentað og gefið út, þá myndi ég endurgera þýðinguna 

og halda allri menningunni inni. Það er vegna þess að markhópurinn breyttist. 

Áhorfendur yrðu lesendur en lesendur hafa tíma til að fletta upp öllum hugsanlegum 

vandamálum. Hvernig það birtist í þýðingunni má sjá í 3.8.5. Um markhópa í samhengi 

við jafngildi verður fjallað í næsta undirkafla. 

 

2.4.2  Jafngildi 

Árið 1964 (bók Levý kom út árið áður) kom út bókin Toward a Science of Translating 

eftir Eugene Nida. Eins og nafnið bendir til er í bókinni reynt að búa til nýja 

vísindagrein – þýðingarfræði. Bókin vakti mikla athygli, sérstaklega vegna tveggja 

hugtaka sem þar eru skilgreind – formlegt jafngildi og áhrifajafngildi.9 

Nida hefur mál sitt á því að segja að engin tvö tungumál séu eins og því sé ekki 

hægt að ná fram algeru jafngildi; það sé vegna mismunandi setningafræði málanna sem 

um ræðir, orðalagi, beygingarfræði og orðaforða (1964:156). Þar að auki eru ekki til 

tvö samfélög með ólíkum tungumálum sem deila nákvæmlega sömu menningu, jafnvel 

þótt tungumál þeirra séu afar svipuð. Til dæmis er tékknesk menning mjög lík 

slóvakískri menningu, tungumálin eru bæði vestur-slavnesk, báðar þjóðirnar skilja 

tungumál hvor annarrar og þjóðarnir voru sameinaðar í langan tíma. Samt eru líka 

nokkur einkenni sem aðgreina jafnt mál sem menningu og nauðsynlegt er að taka tillit 

til þess í þýðingu. Á hinn bóginn eru til samfélög sem hafa sama tungumál en mjög 

ólíka menningu. Það eru til bandarískar útgáfur af breskum bókum; þá kemur fram 

munur í stafsetningu en ekki endilega í orðasamböndum eða orðaforða. Þýðandinn er 

því miðill bæði milli tungumála og samfélaga. Á honum hvílir ákvörðun um það hversu 

mikið á að þýða og hversu miklu að breyta. Nida nefnir þrjá þætti sem einkum greina í 

                                                 
9 Þessi undirkafli er byggður á þessari bók og vísað er til hennar með ártali 1964 og blaðsíðutalinu þar. 
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sundur þýðingar. Þetta eru a) eðli skilaboða, b) markmið höfundarins og þess vegna 

þýðandans, c) tegund markhópsins (1964:156). 

Skilaboðin eru ólík eftir því hvort megináhersla er lögð á form eða inntak. 

Munurinn er mest áberandi á milli kvæða og skáldsagna. Nida segir frá þýðingu á Iliad 

eftir Hómer sem breytir kveðskap í óbundið mál þar sem inntakið er mikilvægara en 

formið. Það er hægt að gera það af því að vestrænir lesendur eru ekki mjög vanir að 

lesa epík í bundnu máli (1964:156) (sem er kannski ekki alveg rétt, miðað við t.d. 

Chaucer, Beowulf, Goethe, eða Völuspá á Íslandi). Hins vegar er formið stundum 

mikilvægra en inntakið eins og t.d. James Joyce sýnir í Ulysses (1922) þar sem í 

nokkrum köflum eru notuð mjög tæknileg orð yfir ákaflega venjulega atburði. 

 Annar þáttur sem hefur áhrif á þýðingar er markmið höfundarins og sérstaklega 

þýðandans. Í tímans rás hefur kannski mesta breytingin orðið á markmiðum með 

þýðingum. Bíblíuþýðingar (Nida var túlkunarfræðingur og kenningar hans eru að mestu 

byggðar á bíblíuþýðingum) hafa ákveðinn tilgang enda er bókin talin vera æðsti 

sannleikurinn.10 Textinn sjálfur ræður endanlegri útkomu. Þetta er sameiginlegt flestum 

miðaldatextum. Með tilkomu prentvélarinnar og markaðsvæðingu bóka jókst mikilvægi 

höfunda og það flækti vinnu þýðandans á þennan hátt að hann þyrfti að taka tillit til 

markmiðs höfundarins. Þannig eru til tveir áhrifavaldar sem skapa tvo texta og þriðji 

áhrifavaldurinn sem túlkar seinni texta: frumtextahöfundur, þýðingarhöfundur og 

lesandi. Í núverandi samhengi er ekki hægt að segja hver sé hin rétta túlkun, heldur er 

hin endanleg merking samspil milli allra fimm aðilanna (tveir textar og þrjár 

manneskjur). Þetta er jafnvel flóknara, eins og Ástráður Eysteinsson bætir við 

(1996:91): „þýðandinn þarf eftir sem áður að bera skynbragð á viðbrögð „innfæddra“ 

lesenda, þótt hann sé sjálfur (í flestum tilvikum) útlendingur.“  

Nida aðgreinir tvo flokka texta – „upplýsandi“ texta og texta sem vekur 

tilfinningasvörun (1964:157‒158). Fyrri textann á að þýða eins nákvæmlega og 

mögulegt er samkvæmt málreglum frumtextans en í öðrum er leyfilegt að nota stílbrögð 

til að fá lesendur til að upplifa textann eins og „innfæddi“ lesandinn. Í brennidepli er 

ekki nákvæmni þýðingarinnar, heldur þau áhrif sem þýðingin hefur á lesendur. Nida 

rökstyður þó ekki hver frummálslesandinn sé og hvernig hann á að vera og hunsar þá 

                                                 
10 Hér má nefna greinina „Mother Courage's Cucumbers: Text, System and Refraction in a Theory of 

Literature“ eftir A. Lefevere (1982) sem fjallar um hlutverk texta í markmáli, hvernig gagnrýni miðlar 

hugmyndafræði gagnrýnanda, hvernig rithöfundur verður hluti af alþjóðlegri kanónu og sérstaklega 

hvernig þýðingar séu oftast skapaðar undir áhrifum af einhvers konar stefnu eða hugmyndafræði. 

Nákvæm lýsing á þessum félagsfræðilegu þáttum þarfnast þó meira rýmis en þessi ritgerð veitir. 
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staðreynd að viðbrögð lesenda við sama texta geta verið ólík. Samt sem áður nefnir 

Nida fjóra hópa sem hafa ólíka hæfileika að afkóða skilaboðin: börn, sem eru með 

takmarkaðan orðaforða, fullorðnir sem eru nýlega orðnir læsir (á kannski aðeins við um 

biblíuþýðingar (trúboðsstarf)), venjulegt fullorðið fólk og sérfræðingar (1964:158). 

Þýðandinn á að ákveða hvernig á að breyta textanum samkvæmt þessari flokkun. 

Þýðing fyrir börn er sérstök þar sem erfitt er að segja hvort það telst nauðsynlegt að 

einfalda textann eða ekki. Ef við þó lítum á barnabækur sem menntunarmiðil (allar 

barnabækur eru það á einhvern hátt) fellur þessi skylda að mínu mati niður strax. Nida 

skrifar að augljóst sé að þýðing sem er ætluð börnum verði öðruvísi en þýðing ætluð 

sérfræðingum (1964:158), en það er líka augljóst að frumtextinn sjálfur er ætlaður 

öðrum hvorum lesendahópnum. Skoðanir Nida á þessu eru mjög umdeilanlegar því 

hann virðist blanda saman markmiðum frumtexta og þýðinga – ef þýðandinn breytir 

leiðbeiningum í ljóð, skapar hann þá þýðingu eða eitthvað annað? Nida segir ekki 

nákvæmlega um umboð þýðandans og endimörk hans.  

Út frá þessum þremur atriðum mótar Nida kenninguna um jafngildi í þýðingum. 

Af því að það ekki er hægt að fá nákvæmlega eins jafngildi, eru tvær megináttir í 

þýðingum sem leggja áhersluna á mismunandi þætti. Þýðing sem byggir á forsendum 

um að boðin sjálf, bæði formið og inntak þeirra, séu mikilvægustu þættir miðlunarinnar 

notar formlegt jafngildi (1964:159). Þetta þýðir að þýðandinn reynir að fylgja eins 

nákvæmlega og hægt er setningafræðilegri og merkingarlegri uppbyggingu frumtextans 

og á sama tíma reynir hann að skapa skiljanlega þýðingu og miðla því sem fram kemur 

í textanum. Þýðingin einbeitir sér að frumtextanum, ekki sérstaklega að lesendum. Nida 

nefnir þrjú atriði sem þýðandinn á að vera trúr. Þetta eru a) málfræðileg atriði, b) 

orðanotkun, og c) merkingin í samhengi frumtextans (1964:165). Aðferðin er að þýða 

orð fyrir orð, tákn fyrir tákn og breyta ekki orðasamböndum. Ef skýringum er bætt við 

textann getur lesandinn fengið vitneskju um menningu frumtextans og getur áttað sig á 

hugsunarhætti rithöfundarins og hvernig hann birtist í frummálinu. Þessi aðferð getur 

verið sérstaklega gagnleg fyrir stúdenta sem greina texta en hafa ekki þekkingu á 

frummálinu. Sá galli fylgir þó að lesandinn gæti misst áhugann á slíkri þýðingu þar sem 

sum atriði gætu verið svo menningarbundin að þau yrðu torskilin og ruglandi 

(1964:175). Þessi aðferð gengur engan veginn við þýðingu á leikritum vegna 

markhópsins. 

Andstæð aðferð notar áhrifajafngildi, eins og dynamic equivalence er þýtt á 

íslensku. Áhrifajafngildi byggir á algjörlega eðlilegri framsetningu og reynir að setja 
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viðtakandann í samband við hegðanamynstur sem ríkjandi er í hans eigin 

menningarsamfélagi; slíkt jafngildi krefst þess ekki að hann skilji menningarþætti í 

samhengi frummálsins til að skilja boð textans (Ástráður Eysteinsson, 1996:91). 

Reynsla marktextalesendanna á að vera sú sama og reynsla 

frumtextalesendanna. Þetta skilyrði breikkar umboð þýðandans en það gerir líka meiri 

kröfur til hans. Það er ekki nóg að kunna tvö tungumál, maður þarf að þekkja tvö 

samfélög. Nida segir að munur milli menningarheima valdi miklu alvarlegri 

vandræðum en tungumálakerfi gerir (1964:161). Orðasambönd og orðatiltæki eru eitt 

af helstu vandamálunum þar sem þau eru oftast tengd bæði menningu og formi 

textans.11 Nida nefnir í þessu samhengi hugtakið adaptation eða aðlögun sem er 

nauðsynlegt að fylgja þegar maður reynir að skapa eðlilega þýðingu – að nota orð og 

orðasambönd sem eru úr marksamfélaginu en breyta samt ekki boðskapnum 

(1964:170). Það er nauðsynlegt að velja sér stíl sem er eðlilegur fyrir lesandann og 

truflar ekki skilning (að sjálfsögðu aðeins þegar frumtextinn reynir ekki að trufla hann). 

Breytingar verða langoftast í ljóðaþýðingum. Í íslensku er mikil tilhneiging til að nota 

stuðlasetningu, jafnvel þótt hún sé ekki í frumtextanum, af því að hún er svo samgróin 

íslenskri ljóðahefð að sumir myndu segja að ljóðaþýðing án stuðla stæði ekki undir 

nafni. Önnur, og kannski æskilegri, aðferð er að nota tæki sem eru nú þegar til í 

marktungumálinu til þess að reyna að skapa þýðingu sem samsvarar bæði formi og 

áhrifum í frummálinu en truflar ekki upplifun lesenda. Síðast en ekki síst nefnir 

Ástráður Eysteinsson (1996:97) að þýðandinn þurfi að varast falsvini en það eru orð 

sem virðast gegna sama hlutverki en í raun gera þau það ekki. Orðin hafa venjulega 

sama sögulega stofn en þau þróuðust á mismunandi hátt. Fræg dæmi um það eru í 

tékknesku orðin aktuální og eventuálně sem sumir gætu þýtt yfir á ensku sem actual og 

eventually þar sem orðin líta svipað út, en aktuální samvarar í raun og veru recent og 

eventuálně potentially. 

Aðferðin sem er mest notuð í skáldsagnaþýðingum er einhvers staðar á milli 

formlegs jafngildis og áhrifajafngildis. Nida (1964:171) skilgreinir þannig þrjá flokka 

þar sem formlegt jafngildi og áhrifajafngildi gætu rekist á: 1) formleg og virk (e. 

functional) jafnheiti, 2) valfrjálsir og reglubundnir liðir, 3) „hlutfall afkóðanleika“, (e. 

rate of decodability).12 Lausnin á fyrsta vandamálinu ræður því hvort þýðingin verður 

                                                 
11 Um íslensk orðasambönd af ýmsum toga er rætt í 3.8.2. 
12 Þegar rætt er um „hlutfall afkóðanleika“ er átt við hæfileika lesenda til að afkóða skilaboðin. Því 

meira er notað áhrifajafngildi, því meira geta lesendur skilið og því stærri er hlutfall afkóðanleika.  
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öll formleg (hugtakið er óbreytt í marktextanum og skýring fylgir því), öll áhrifajafngild 

(annað hugtak er notað sem hefur sömu áhrif), nærri formlegu jafngildi (hugtakið er 

fengið að láni úr frummálinu en bætt er við upplýsingum í marktextanum), eða nærri 

áhrifajafngildi (lýsandi orð í markmálinu kemur í staðinn fyrir hugtakið) (1964:172). 

Hvaða aðferð eigi að nota fer eftir þeim menningarheimi sem þýðandinn þýðir fyrir. 

Nida bendir á að hámenntað fólk hjá háþróuðum þjóðum fyrirgefi notkun áhrifa-

jafngildis betur en lítið menntað fólk (1964:172). Það er líka nauðsynlegt að hugsa um 

hefðir marksamfélagsins – hjá sumum þjóðum er tilhneiging til að fá að láni hugtök en 

í öðrum að búa til ný orð. Vandinn verður enn meiri þegar kemur að málfræðinni. Það 

er mikill munur milli tungumála hvað varðar reglubundna liði. Í tékknesku er t.d. ekki 

greinir. Þetta skapar vandamál fyrir þýðenda af íslensku yfir á tékknesku af því að 

stundum er nauðsynlegt að nota ábendingarfornöfn í staðinn fyrir greini en stundum 

gæti það hljómað býsna óeðlilega. Orðaröð er líka allt öðru vísi þar sem orðaröðin í 

tékknesku er valfrjáls og stjórnast af (orða)áherslum og tema-rema skiptingu. Ábyrgð 

þýðandans er þá að ákveða á hvaða orð eigi að leggja áherslu (sjá kafla 3.6.3). 

Valfrjálsir liðir í málum eru ekki skyldubundnir heldur hefðbundnir og miðla oftast 

ákveðnum stíl. Í tengslum við þá nefnir Nida (1964:174) ávarpsorð (honorifics) sem tjá 

kurteisi og stéttaskiptingu. Þótt það sé hægt að tjá þetta í íslensku með þérun er það í 

langflestum tilvikum óeðlilegt og hlálegt. Í Tékklandi gilda aðrir siðir. Allir ókunnugir 

eru þéraðir; maður þúar aðeins vini og fjölskyldu. Jafnvel í þýðingum sem reyna að ná 

formlegu jafngildi þarf að heimfæra þúun og breyta henni í þérun, annars þætti þýðingin 

vond eða úrelt. Húmorísk spenna kemur fram í Hystory þegar Begga talar við þjónustu-

fulltrúa. Fulltrúinn ávarpar Beggu og segir vinan og hún reiðist. Í tékknesku myndi fólk 

venjulega nota þérun í samræðum við þjónustufullrúa en Begga notar þúun í þýðingunni 

til að sýna reiði. 

Þegar reglubundnir og valfrjálsir liðir birtast saman í þýðingu kemur í ljós að 

form frumtextaskilaboðanna þenst alltaf út. Á sama tíma glatast næstum alltaf hluti af 

merkingunni í marktextanum. Þess vegna er þensla formsins, segir Nida (1964:175), 

jafnvel umfremd (e. redundancy), nokkuð afsakanleg, þar sem þýðandinn reynir að 

miðla eins miklu af merkingunni og hægt er. Síðasti flokkurinn sem er meðhöndlaður 

á ólíkan hátt í þýðingum sem beita formlegu jafngildi og áhrifajafngildi er hlutfall 

afkóðanleika (hugtak sem áður hefur verið minnst á). Sagt er (1964:175) að markmið 

áhrifajafngildra þýðinga sé að ná hærra hlutfalli af afkóðanleika jafnvel þótt það þýði 
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hærra hlutfall af umfremd. Í næsta kafla er sagt frá vandamálum sem megi koma fram 

í leikritaþýðingu. 

 

2.5  Um leikritaþýðingar 

Einn kafli í bók Levýs13 fjallar sérstaklega um þýðingar á leikritum. Levý talar um 

mikilvægustu atriðin sem þýðandi þarf að taka tillit til þegar hann þýðir leikrit. 

Leikrænn texti, segir Levý, er sérstök útgáfa af talmáli. Þess vegna tengist textinn 

eftirfarandi þáttum (1998:161): 

 

(4) a. hefðbundnu talmáli,  

b. viðmælendum (á sviði) og áhorfendum, 

c. mælandanum sjálfum. 

 

Textinn tengist hefðbundnu máli í stíl og framsögn. Hann þjónar einnig sem vilji 

persónanna til að gera eitthvað (þegar persóna segir eitthvað, það er ekki aðeins frásögn 

eða lýsing, heldur líka athöfn) og þennan vilja má túlka á mismunandi hátt allt eftir 

skilningnum á milli viðmælandans og áhorfendanna (t.d. byggir dramatísk íronía á 

mismunandi skilningi persónanna á sviðinu og áhorfendanna). Síðast en ekki síst tengist 

textinn mælandanum sjálfum, af því að hann er miðill sem tjáir hvernig mælandinn er 

– textinn lýsir eiginleikum hans.  

 

2.5.1  Talað mál 

Leikrænn texti er texti sem er ætlaður til þess að flytja upphátt og að á hann sé hlustað. 

Þess vegna er nauðsynlegt að forðast hljóðklasa sem eru erfiðir í framburði eða auðvelt 

að misskilja (Levý, 1998:161). Betra er einnig að nota einfaldar og stuttar setningar 

heldur en langar setningar og samsettar. Þetta veldur erfiðleikum í þýðingum, einkum í 

gömlum leikritum sem hafa tilhneigingu til að vera stílfræðilega flóknari en nútímaleg 

leikrit (1998:162). Auk þess er gott að velja orð sem fara oft saman þar sem það 

auðveldar skilninginn; samt þýðir það ekki að þýðingin eigi að vera full af klisjum. 

Málið breytist líka í tímans rás og þess vegna þarf þýðandinn að ákveða hvort hann vill 

að málið á þýðingunni sé nútímamál eða gamaldags (1998:164). Almennt bera leikrit 

úr nútímanum sterk talmálseinkenni; í rómantískum leikritum er málið hins vegar oft 

ljóðrænt og symbólískt. 

                                                 
13 Í undirköflum 2.5–2.5.3 sem byggja á bók Levýs eru tilvísanir til útgáfunnar frá 1998.  



14 
 

 

2.5.2  Merking og samhengi 

Áfram er haldið með hugmyndir Levýs. Merking í leikritum getur verið hluti af flóknara 

kerfi en merking í bókmenntatexta. Því er það þannig að það sem sagt er á sviði getur 

haft mismunandi merkingu eftir samhengi:  

 

(5) a. Leikmunir á sviði – þýðandi þarf að varast að láta persónurnar nefna 

beint eða benda til leikmuna. Þess í stað á hann láta sviðsetningu og 

atburðinn sjálfan sýna merkingarsambandið (1998:174). 

b.  Fleiri en eitt viðhorf – það sem persóna segir getur haft mismunandi 

merkingu fyrir aðrar persónur og líka fyrir áhorfendur. Viðhorf 

áhorfendanna geta líka verið mismunandi (sbr. 2.4.2) (1998:176). 

 

2.5.3  Mál sem einkenni persónanna 

Í leikriti skipta athafnir öllu máli enda er allt sem persónur gera á sviði einhvers konar 

athöfn. Tala má um tvenns konar athafnir. Fyrst er „raunveruleg“ athöfn þar sem 

persóna gerir eitthvað líkamlegt (getur verið hegðun eða látbragð). Þetta er annaðhvort 

merkt í glósum eða leikari/leikstjóri stjórnar þessu. Á hinn bóginn er ræða persónanna 

líka athöfn. Í þessu tilviki er merkingunni miðlað á tvöfaldan hátt – með orðunum 

sjálfum og með því hvernig þau eru sögð. Stafsetning getur ekki miðlað öllum 

hljóðfræðilegum einkennum málsins (t.d. hrynjandi og tónfalli). Þess vegna er stundum 

í glósum minnst t.d. á stam. Á hinn bóginn sýnir setningagerðin sjálf stundum hvernig 

persóna talar. Þessu þarf þýðandi að reyna að ná í setningagerð markmálsins 

(1998:180). Það er sérstaklega mikilvægt af því að persónuræður og stíll þeirra eru eitt 

mikilvægasta atriðið sem einkennir persónurnar, sýnir skoðanir þeirra og þróun 

(1998:186). Þýðandinn þarf þó að forðast að innleiða of mikið af þessum einkennum í 

þýðingunni strax frá byrjun þegar þau eru ekki í frumtextanum. Það er vegna þess að 

það gæti sýnt áhorfendum einhverjar persónuhliðar sem höfundurinn vildi láta koma í 

ljós síðar í verkinu. Með öðrum orðum, þýðandinn veit hvernig leikritið endar en 

áhorfendur ekki og að þessu þarf að gæta í þýðingu (1998:188). 

 

2.6  Samantekt 

Hér á undan var lýst nokkrum mikilvægum kenningum um þýðingar. Hin þrefalda 

flokkun Jakobsons sýndi að alltaf er nauðsynlegt að skilgreina hvað maður meinar 
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þegar rætt er um þýðingar. Í stuttu máli var sagt frá þýðingarferlinu og því mikilvægasta 

sem blasti við þýðandanum. Jafnframt voru kynnt lykilhugtökin markhópur og jafngildi 

og nokkur atriði sem varða sérstöðu leikritaþýðinganna. Í þýðingunni á Hystory var 

reynt að fylgja leiðbeiningum Levý um leikritaþýðingar og hugmyndum Nida um 

áhrifajafngildi. Í næsta kafla verður fjallað um helstu vandamál sem komu upp í 

þýðingunni, hvernig voru leyst og hvernig þau miðla áhrifajafngildi með tilliti til 

markhópsins. 
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3. KAFLI 

 

UM ÞÝÐINGUNA 

 

3.1 Inngangur  

Hér á eftir verður gerð grein fyrir ýmsum mikilvægum mállegum atriðum. Þau varða 

bæði málfræði og stíl og eru alltaf studd með dæmum úr textanum. Málfræðileg atriði 

eru tengd formlegu jafngildi. Reynt var að endurspegla málfræði og setningagerð eins 

vel og hægt er. En þar sem tékkneska og íslenska eru mjög ólík mál var oft nauðsynlegt 

að grípa til áhrifajafngildis enda dugði formlegt jafngildi ekki. Stílfræðileg og 

menningarbundin atriði voru að mestu leyst með áhrifajafngildi, en stundum var hægt 

að halda formlegu jafngildi. Kaflar 3.2–3.7 fjalla um málfræðileg vandamál en kaflar 

3.8–3.8.5 segja frá atriðum sem varða stíl leikritsins og menningu frum- og 

markhópsins. 

 

3.2 Málfræði 

Tékkneska er indóevrópskt tungumál. Hún er slavneskt mál, nánar tiltekið 

vesturslavneskt tungumál eins og slóvakíska og pólska. Tékkneska hefur sömu 

orðflokka og íslenska en tékknesk málfræði hefur fleiri undirflokka. Nafnorð í 

tékknesku beygjast í sjö föllum. Föllin eru nefnifall, eignarfall, þágufall, þolfall, 

ávarpsfall, staðarfall og tækisfall. Sagnorð beygjast í fjórtán beygingarflokkum en að 

auki beygjast tékkneskar sagnir líka í horfum (t. vid eða e. aspect) sem tjá hvort atburði 

er lokið eða ekki. Þetta veldur ákveðnum áhrifum í þýðingum eins og fram kemur hér 

síðar. 

 

3.3 Um beygingu nafnorða 

Í nokkrum undirköflum verður rætt um ýmis vandamál beygingarlegs eðlis. 

 

3.3.1 Nafnorð og föll 

Eins og nefnt var hér á undan eru sjö föll í tékknesku en aðeins fjögur í íslensku. Hér 

fylgir samanburður á beygingu orðsins hundur, á tékknesku pes:  
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fall tékkneska íslenska 

nefnifall pes hundur 

eignarfall psa hunds 

þágufall psovi hundi 

þolfall psa hund 

ávarpsfall pse ekki til 

staðarfall psovi ekki til 

tækisfall psem ekki til 

Tafla 1: Beyging orðanna pes og hundur 

 

Staðarfall og tækisfall eru sjaldnast tjáð sem slík í íslensku heldur með forsetningarlið 

í þágufalli eða þolfalli. Auk þess getur verið munur á notkun fyrstu fjögurra fallanna í 

málunum. Tékkneska, eins og íslenska, notar oft forsetningarliði, en stundum (t.d. 

ávarpsfall hér fyrir neðan) er það aðeins endingin, sem sýnir fallið.  

 

3.3.2 Ávarpsfall  

Þegar kallað er á einhvern eða hann ávarpaður er notað nefnifall í íslensku. Í tékknesku 

er til sérstakt fall, ávarpsfall. Það sést vel í (6b)-dæminu. Í aukaföllum er venjulega 

notuð stofnmynd af karlkynsnafnorðum sem enda á -ur, þannig að nafnið Eyvindur 

verður í nefnifalli Eyvindur en í aukaföllum Eyvind+tékknesk beygingarending. Í 

ávarpsfalli bætist endingin -e við aukafallsmyndina.  

 

(6)  a. Já, halló, Eyvindur…Segðu mér, Eyvindur, getur verið að… (bls. 7)14 

b. Ano, haló, Eyvinde… Eyvinde, pověz mi, je možný že… 

 

Meira verður rætt um eiginnöfn í 3.3.5. 

 

3.3.3 Staðarfall 

Kyrrstaða á einhverjum stað er oftast táknuð með forsetningarlið í þágufalli. Í tékknesku 

er einnig notaður forsetningaliður, na rameni, en forsetningin stýrir staðarfallinu. Það 

sést í rameni þar sem endingin -i táknar staðarfallið. 

 

                                                 
14 Hér og eftirleiðis er vitnað til leikritsins með blaðsíðutali en nafni höfundar sleppt. 
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(7) a. Líka góður staður, þarna á öxlinni. (bls. 13) 

b. A taky dobrý místo, tam na rameni.   

 

Það sama gildir líka hjá raunverulegum eða landfræðilegum stöðum: kyrrstaða er alltaf 

táknuð með staðarfalli. 

 

3.3.4 Tækisfall 

Þegar tæki er notað í einhverjum tilgangi, notar maður tækisfall í tékknesku. Hér er sýnt 

dæmi þar sem súkkulaðimoli er greindur sem tæki.  

 

(8) a. Maður fitnar við hvern súkkulaðimola sem maður neitar sér um. (bls. 

12) 

b. Tloustneš s každým čtverečkem čokolády, který si odepřeš. 

 (čtverečkem samsvarar mola; čokolády samsvarar súkkulaði) 

 

Frá sjónarmiði íslenskunnar er túlkunin á tæki nokkuð víð. Í báðum setningum kemur 

fram forsetningarliður (við hvern súkkulaðimola=s každým čtverečkem čokolády) 

en í íslensku stýrir forsetningin þolfalli þar sem í tékknesku stýrir hún tækisfalli. 

Endingar -ým og -em eru tækisfallendingar. 

 

3.3.5 Eiginnöfn 

Samkvæmt grein Marie Novotná (2016:111–128) „Adaptation of foreign words into 

Czech: the case of Icelandic proper names“ eru reglur um yfirfærslu nútímalegra 

íslenskra eiginnafna næstum því ekki til í tékknesku (2016:126) og þýðendur nota hver 

sitt eigið kerfi. Þetta frelsi hefur þær afleiðingar að stundum er t.d. Ólafsfjörður þýtt 

sem Ólafsfjord, stundum sem Olafsfjord, o.fl. (2016:112). Þess vegna er nauðsynlegt 

að gefa yfirlit um eiginnöfn sem eru í leikritinu og hvernig þau birtast í þýðingunni. 

Þetta má sjá í Töflu 4: 

 

íslenska tékkneska 

Begga Begga 

Lilja Lilja 

Dagný Dagný 
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Eyvindur Eyvind 

Kolur Puňťa 

Pétur Petr 

Salti Pési Slaný Peťa 

Nanna Nanna 

Halldór Halldór 

Rósa Róza 

Pollýanna Pollyanna 

Addó augabrún Ota Brežněv 

Karen Karen 

Stína Stýna 

Ninja Nina 

Bjössi Bjossi 

Maggi Maggi 

Tafla 2: Yfirfærsla íslenskra eiginnafna í tékknesku 

 

Eins og sjá má var stafsetningu breytt aðeins lítillega (undantekningar eru Addó 

augabrún (sjá (41h.) í 3.8.5) og Salti Pési sem varð að Slaný Peťa af því að Pétur og 

Pési myndi hljóma einkennileg í tékknesku). Þar sem sérhljóðin i og y hafa í nokkrum 

tilvikum mismunandi framburð var reynt að varðveita íslenskan framburð. Stína þá 

verður að Stýna, þar sem Stína í tékknesku hefur framburð ólíkan íslensku en Stýna 

mjög svipaðan. Stafsetningu tvíhljóðsins –ó í orðunum Rósa og Halldór var ekki breytt 

í tékknesku, en –ó hefur ólíkan framburð í tékknesku. Þannig eru Rósa og Halldór borin 

fram í tékknesku eins og þau væru skrifuð í íslensku með o – Rosa og Halldor. Auk 

þess var breytt stafsetningu –s í Rósa þannig að í tékknesku verður hún Róza. 

 

3.4 Ákveðni 

Tékkneskan er greinislaus þannig að við notum ábendingafornöfn til að sýna hvort 

nafnorðið er ákveðið eða ekki. Oftast notum við þó ekkert þar sem samhengi sýnir 

ákveðni. Í næsta dæmi er ákveðni skýrt frá který mi byly seslaný ‘sem mér voru send’.  

 

(9)  a. En fyrir ári síðan sá ég ekki táknin sem mér voru send. (bls. 6) 

b. Ale před rokem jsem neviděla znamení, který mi byly seslaný. 
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Ábendingafornafn sem stendur hliðstætt með nafnorði táknar annaðhvort ákveðni eða 

ábendingu. 

 

(10) a. Þessar kellingar ættu bara að stunda sína fundi og láta mig í friði. (bls. 

9) 

b. Ty ženský by si prostě měly hledět svýho a nechat mě na pokoji. 

 

Í (10) er ábendingarfornafnið notað til ábendingar. Í næsta dæmi er þó notað 

ábendingarfornafnið tim (sem er í tækisfalli) til að sýna ákveðni, þar sem samhengið 

(fuglinn hafði ekki komið við sögu áður) er ekki nóg skýrt: 

 

(11)  a. Þetta með fuglinn var alveg svakalegt. (bls. 18) 

b. To s tim s ptákem bylo fakt příšerný. 

 

Stundum getum við notað óákveðna fornafnið nějaký ‘einhver’ eða töluorðið jeden 

‘einn’ til að leggja áherslu á að nafnorðið sé óákveðið. 

 

(12) a. Ég var alltaf í aðhaldi… (bls. 12) 

b. Vždycky jsem byla na nějaký dietě…  

 

Dæmið hér á eftir sýnir líka það sama: 

 

(13)  a. Já...þetta er sko byggt á draumi sem mig dreymdi... (bls.12) 

b. Jo… podle jednoho snu, co se mi zdál… 

 

3.5 Frumlag  

Orðaröð í tékknesku er ekki eins bundin og í íslensku (sjá 3.6.3, „Orðaröð og tema-

rema skipting“). Afleiðingin er sú að tékkneska hefur tilhneigingu til að fela frumlög 

þegar augljóst er hver talar eða um hvern er verið að tala. Í (14b.) táknar sögnin byla 

kyn mælandans en fyrstu persónu fornafninu er sleppt – hjálparsögnin jsem sýnir að 

þetta er fyrsta persóna. 

 (14) a. Var ég með? (bls. 17) 

b. Byla jsem tam? 
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Frumlagið er á hinn bóginn ekki falið þegar áhersla er lögð á það, t.d. þegar 

samanburður er gerður. Í íslenska dæminu kemur fram samanburður. Í slíkum tilvikum 

er lögð áhersla á frumlögin og þess vegna koma þau bæði í tékknesku. 

 

(15) a. Þið eruð með fæðingarbletti en ég er ekki með neina. (bls. 4) 

b. Vy máte mateřská znamínka, ale já ani jedno. 

 

Hér fyrir neðan er ábendingarfornafnið frumlag og svo verður það líka í þýðingunni: 

 

(16) a. Mmmm. Rosalega er þetta gott súkkulaði. (bls. 11) 

 b.  Mmmm. To je fakt dobrá čokoláda. 

c. Orðrétt: Mmmm. Fakt je to dobrá čokoláda. 

 

Setningin er merkileg fyrir þá sök að rosalega hefur verið fært til vinstri úr upphaflegu 

setningunni Þetta er rosalega gott súkkulaði. Þetta er gert til að leggja áherslu á 

rosalega á svipaðan hátt og gert er í tékknesku (sjá 3.6.3). 

 

3.6 Um beygingu sagnorða 

Sagnir í tékknesku og íslensku beygjast í persónu, tölu, tíð, hætti, mynd, og horfi. Það 

eru þrjár persónur bæði í íslensku og tékknesku. Talan er annaðhvort eintala eða 

fleirtala. Hvorki íslenska né tékkneska hafa sérstakt form sem tjáir framtíð, en bæði 

hafa formlega fortíð. Hættir í tékknesku eru framsöguháttur, boðháttur, skildagatíð og 

óskháttur. Á hinn bóginn hefur íslenska framsöguhátt, boðhátt og viðtengingarhátt en 

eitt af hlutverkum hans er að tjá merkingu óskháttar. Sagnmyndir í íslensku eru þrjár – 

germynd, miðmynd og þolmynd. Tékkneska tjáir miðmynd með afturbeygðum 

fornöfnum. Horfin eru fjögur í íslensku en aðeins tvö í tékknesku. Hér á eftir er lýst 

helstum atriðum sem varðar sagnirnar í þýðingunni. 

 

3.6.1 Viðtengingarháttur 

Viðtengingarháttur er háttur íslenskra sagna sem „er notaður í ýmsum setningum sem 

ekki tákna beinar staðreyndir heldur fela í sér óvissu, möguleika, ósk, skilyrði eða því 

um líkt“, eins og segir hjá Ástu Svavarsdóttur og Margréti Jónsdóttur (2012:187). 

Viðtengingarháttur er notaður mjög oft, sérstaklega í aukasetningum þegar notuð er 



22 
 

sögn sem felur í sér óvissu, þ.e.a.s. álitssagnir eins og t.d. hugsa, halda eða telja 

(Jóhannes Gísli Jónsson, 2005:460). Þetta má sjá hér: 

 

 (17) a. Ég hugsa að ég hafi ekki hitt þær í svona tuttugu og fimm ár. (bls. 6) 

b.  Ég hugsa (=tuším) að ég hafi ekki hitt þær (=neviděla jsem se s nima) í 

svona tuttugu og fimm ár (=už dobrejch pětadvacet let). 

c. Neviděla jsem se s nima, tuším, už dobrejch pětadvacet let. 

 

Í a. er viðtengingarháttur I. Mælandinn er ekki viss um hve árin eru mörg, hvort þau 

séu eiginlega tuttugu og fimm. Það er sögnin hugsa sem veldur því að 

viðtengingarhátturinn er notaður. Auk þess er notað lokið horf I (meira um horf í 3.6.2). 

Hvorki viðtengingarháttur I né lokna horfið (lokið horf I) koma þó fram í þýðingunni 

enda breytir merkingarflokkur sagna engu í þessu tilviki í tékknesku. Þegar rætt er um 

óraunverulegan atburð táknar tékkneska hann með skildagatíð (sem er þó skilgreind 

sem háttur í tékknesku, ekki tíð): 

 

(18) a. Ef mömmur okkar sæu ykkur yrði hringt á lögregluna. (bls. 3) 

b.  Ef (=kdyby) mömmur okkar (=maminky) sæu (=našly) ykkur (=vás) 

yrði hringt (=by zavolaly) á lögregluna (=policii).  

c. Kdyby vás našly maminky, zavolaly by policii.  

 

Orðin sæu og yrði eru viðtengingarháttur II af vera og verða; yrði hringt er auk þess í 

ópersónulegri þolmynd. Tékkneskan hefur ekki sérstakt form sagna sem tjáir 

viðtengingarhátt, heldur beitir hún ögn sem tjáir óraunveruleika atburðarins. Það má sjá 

í orðinu kdyby sem er sett saman úr kdy-, sem samsvarar íslensku ef, og ögninni -by sem 

táknar óraunveruleika. Ögnin og sögnin í framsöguhætti (našly, zavolaly) mynda saman 

skildagatíðina. Auk þess er þolmyndininni breytt í þessari setningu í germynd (zavolaly 

by ‘þær hringdu’) þar sem hún væri óeðlileg í tékknesku. 

 

3.6.2 Horf 

Tékkneska hefur sérstakt form sagna sem táknar hvort verknaði sé lokið eða hvort hann 

sé enn að gerast. Þetta heitir horf og í tékknesku er reglan sú (þó með fáum 

undantekningum) að til séu tvær birtingamyndir af hverju sagnorði – í loknu og óloknu 

horfi. Horf er táknað með forskeytum og viðskeytum. Þessi forskeyti geta einnig haft 
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blandaða merkingu, t.d. er sögnin dělat ‘gera’ (ekkert forskeyti) merkingarlega í óloknu 

horfi. Á hinn bóginn er sögnin předělat í loknu horfi og þýðir ‘endurgera’. Forskeytið 

pře- táknar svo bæði ólokið horf og einhverskonar breytingu. Það er líka hægt að mynda 

sagnorð í óloknu horfi frá sagnorði í loknu horfi og öfugt. Þetta gerist með viðskeytum, 

þannig að sögnin předělat, lokið horf, getur breyst í předělávat sem er í óloknu horfi. 

Þar sem þetta kerfi er flókið er nauðsynlegt að vanda sig í þýðingu, hafa allan vara á.  

Íslenska hefur lokið horf I, lokið horf II, framvinduhorf og byrjunarhorf. 

Framvinduhorf í íslensku (vera að + nh.) samsvarar óloknu horfi í tékknesku. Horf 

táknar einnig endurtekningar í tékknesku. Lítum á næsta dæmi. 

 

(19) a. Ertu að leigja eða…? (bls. 4) 

 b. To (=þetta) si pronajímáš (=ertu að leigja), nebo (=eða)…? 

c. To si pronajímáš, nebo…?  

 

Sagnirnar pronajímat og pronajmout þýða báðar ‘leigja’; sú fyrri táknar endurtekningu 

eða ástand (ólokið horf) þar sem sú seinni táknar ‘leigja aðeins einu sinni’ (lokið horf). 

Lokið horf I (hafa + lh.þt.) og II (vera búinn að + nh.) merkja bæði að verknaði sé lokið. 

Notkun horfanna er þó ekki alltaf hin sama. Jóhannes Gísli Jónsson (1992:135) bendir 

á að lokið horf I sé nokkurn veginn hlutlaust (atburðarmerking), miðað við mögulegar 

áherslur sem lokið horf II geti táknað (afleiðingarmerking). Svipuðum merkingum er 

hægt að ná í tékknesku með forskeytum (þ.e.a.s. í tékknesku er horf beygingarleg 

formdeild), en ekkert setningarfræðilegt form sem aðgreinir loknu horfin með 

hjálparorðum er til í tékknesku. Þótt hjálparsögnin být ‘vera’ (být er jsem í 1.p.et.nt.) 

tjái tíð, breytir hún ekki horfi aðalsagnarinnar. Berum þessar setningar saman: 

 

(20) a. ég gleymdi alveg að ég væri búin að borða allt þetta sushi. (bls. 24) 

b. úplně jsem zapomněla, že jsem spořádala všechno to sushi.  

 

Sambandið væri búin að borða er í loknu horfi II; væri er viðtengingarháttur II 

(=þátíðar). Á hinn bóginn er sambandið jsem spořádala í framsöguhætti þátíðar og 

lokið horf er tjáð með forskeytinu s-. Forskeytið felur einnig í sér einhvers konar 

afleiðingu, að mælandinn sé í raun og veru búinn að borða allt. Þar sem horf í tékknesku 

er beygingarleg formdeild er enginn formlegur munur í þýðingunni á milli lokins horfs 

I og II. 
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3.6.3 Orðaröð og tema-rema skipting 

Íslensk orðaröð er nokkuð frjáls vegna ríkulegrar beygingar enda má líklega segja að 

sá þáttur skýri innbyrðis afstöðu orðanna. Tékknesk orðaröð er hins vegar jafnvel minna 

bundin en sú íslenska enda stjórnar henni tema-rema skipting. Venjuleg orðaröð er sú 

sama og í íslensku – frumlag (í flestum tilvikum falið í tékknesku), sögn, andlag. Þetta 

má sjá í næsta dæmi: 

 

(21) a. Ég (frumlag) hef (hjálparsögn) náttúrulega ekki hitt (sögn) mömmu 

þína eða tvíburana (andlag) í tuttugu ár. (bls. 9) 

b. Já (frumlag) jsem (hjálparsögn) ale samozřejmě neviděla (sögn) tvoji 

mámu nebo dvojčata (andlag) dvacet let. 

 

Þar sem setningin inniheldur einnig forsetningalið, „í tuttugu ár“, er hægt að færa 

andlagið á undan sögninni í tékknesku setningunni. Það er til þess að sögnin og 

atviksliðurinn (forsetningaliðurinn verður atviksliður) séu nær hvort öðru. Það er 

tékknesku eðlilegra. Hér á undan er b. setningin endurtekin með þessari breytingu: 

 

(22) a. Ég (frumlag) hef náttúrulega ekki hitt (sögn) mömmu þína eða 

tvíburana (andlag) í tuttugu ár. (bls. 9) 

b. Já (frumlag) jsem (hjálparsögn) ale samozřejmě tvoji mámu nebo 

dvojčata (andlag) neviděla (sögn) dvacet let. 

 

Orðaröðin í tékknesku getur þó verið öðruvísi en í íslensku af ástæðum sem koma fram 

hér: 

 

(23) a. Enginn (frl.) veit (sögn) það (andlag), segir hún, enginn (frumlag.) 

veit (sögn) hvers vegna sumir eru með fæðingarbletti en aðrir ekki 

(andlag). (bls. 4) 

b. To (anl.) neví (sögn) nikdo (frumlag), říká, nikdo (frumlag) neví 

(sögn), proč se někdo narodí se znamínky a jiný ne (andlag). 

 

Í íslensku setningunni er venjuleg orðaröð FSA í báðum hlutum setningarinnar. Í 

þýðingunni er í fyrri setningunni röðin ASF, To neví nikdo, en þeirri síðari FSA, nikdo 
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neví, proč se někdo narodí se znamínky a jiný ne. Ástæðurnar eru tvær. Sú fyrri er til 

að leggja áherslu á frumlagið enginn/nikdo. Í tékknesku er venjan sú að tema (vitneskja 

sem er annaðhvort þekkt, eða ekki svo mikilvæg) fer á undan sagnorðinu og rema (ný 

vitneskja, kjarni setningarinnar) fer í enda setningarinnar. Í síðari hlutanum er þó remað 

nikdo orðið að tema og því byrjar setningin með því. Nýi kjarninn er þá andlagið 

(proč…) og því verður það í lok setningarinnar. Hin ástæðan er sú að mælskufræðilega 

er æskilegra að hafa sama orðið (nikdo) eins nálægt hvort öðru og hægt er. En munurinn 

á milli tema og rema er kannski best sjáanlegur í þessu dæmi: 

 

(24) a.  Dagný: Ekki bjór ... en ég á rauðvín ... 

Lilja: Æ já, ég myndi líka þiggja svolítið rauðvín. (bls. 9) 

b.  Dagný: Pivo nemám… Ale mám červené víno… 

Lilja: Ále jo, trošinku červenýho bych taky nevodmítla.15  

  

Dagný innleiðir nýtt rema, rauðvín, í fyrri setningunni. Þar sem FSA er sjálfgefið í 

íslensku, er rauðvín sem nýtt tema (í seinni setningunni) einnig í lok setningarinnar. Í 

tékknesku er það öðruvísi. Ljóst er að upphaflega þýðingin náði þessu ekki. Þar sem 

červené víno=červený (‘rauðvín’) hefur þá orðið að tema þar, ætti seinni setningin að 

byrja með tema og ljúka með rema (þ.e.a.s. sögninni nevodmítnout ‘þiggja’). 

Setningagerðin í tékknesku er þannig (F)SA hjá Dagnýju, en AS(F) hjá Lilju. 

 

3.7 Samantekið 

Í köflunum hér á undan var gerð grein fyrir málfræðilegum vandamálum sem komu 

fram í þýðingunni. Erfiðustu vandamálin voru að ákveða hvernig að færa eiginnöfn og 

hvernig að breyta eða varðveita tema-rema skiptingu. Vandamálið verður jafnvel 

flóknara í tékknesku þegar mállýska og stíll koma við sögu, eins og sýnt verður hér á 

eftir. 

  

3.8 Stílfræðileg og menningarleg vandamál  

Mál leikritsins er talmál. Til að ná helstu einkennum er nauðsynlegt að vanda sig við 

að finna mál sem hljómar eins eðlilega og hægt er en á sama tíma að reyna að varðveita 

bæði áhrifajafngildi og formlegt jafngildi í þýðingunni (aðferðunum er lýst í 2.4.2). Í 

                                                 
15 Upphafleg þýðing sem var ekki nóg góð: Lilja: Ále jo, nevodmítla bych trošinku červenýho. 



26 
 

þessum kafla verður rætt um hvernig bæði jafngildin (stundum er þýðingin nærri 

áhrifajafngildi, stundum formlegu jafngildi) birtast í þýðingunni. Í samskiptum notar 

fólk ekki aðeins orð, heldur líka líkamlega tjáningu til að auka við tilfinningar eða 

viðbrögð. Það skiptir mestu máli hvernig leikarar túlka orð leikritsins þar sem sömu 

orðin geta valdið gjörólíkum áhrifum. 

 

3.8.1 Munur á almennri og skriflegri tékknesku 

Eins og nefnt var áður hjá Levý, er nauðsynlegt í þýðingu að ná málsniði og málnotkun 

persónanna á sviði. Í tékkneska samhenginu kemur við sögu einnig mállýskumun. 

Kristján Árnason (2005:365) útskýrir mállyskumun á þennan hátt: 

 

(25) [þ]ótt menn tali sama tungumálið, t.a.m. frönsku eða norsku, geti verið 

talsverður munur á málfari eftir því af hvaða landsvæðum menn komi 

eða hvaða þjóðfélagshópum þeir tilheyri, og þá er talað um 

mállýskumun. 

 

Ef við skilgreinum mállýsku sem svæðisbundinn mun (sem varðar framburð, 

orðasambönd, orðaforða eða málfræði), kemur í ljós að mállýskur í íslensku eru varla 

til. Almennt er íslenska mjög „einsleitt mál“ (Kristján Árnason, 2005:366) og mesti 

munurinn eftir landshlutum er kannski aðeins framburðarmunur; má þar nefna 

norlenska harðmælið. Þessi munur kemur ekki fram í hefðbundinni stafsetningu. 

Tékkneska er ólík íslensku þar sem mjög margar mállýskur er að finna í málinu 

(Krčmová, 2005:1). Grundvallamálið, sem hér verður kallað opinber tékkneska, er hið 

opinbera mál sem notað er t.d. í opinberum skjölum og bréfum og í sjónvarpsfréttum, 

en er samt mál sem næstum enginn notar í venjulegu daglegu máli. Auk 

svæðisbundinna mállýskna er til svokölluð interdialekt eða „almenn tékkneska“ sem er 

töluð um mestallt landið, m.a. á tékkneska höfuðborgarsvæðinu (Krčmová, 2005: 3). 

Munurinn á málunum felst t.d. í því að almenna tékkneskan notar aðrar endingar á 

lýsingarorðum en hin opinbera tékkneska. Tafla 3 sýnir hinar mismunandi beygingar 

lýsingarorðsins běžecké (hlaupa- í hlaupaskó) í hvorugkyni fleirtölu í báðum 

mállýskum: 
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 opinber tékkneska almenn tékkneska 

nefnifall běžecké běžecký 

eignarfall běžeckých běžeckejch 

þágufall běžeckým běžeckejm 

þolfall běžecké běžecký 

ávarpsfall  běžecké běžecký 

staðarfall běžeckých běžeckejch 

tækisfall běžeckými běžeckejma 

 

Tafla 3: Ólíkar beygingar lýsingarorða í opinberri og almennri tékknesku 

 

Leikritið gerist í Reykjavík. Því ákvað ég að nota almenna tékknesku þar sem hún er 

talin vera mest notuð í venjulegu töluðu máli á tékkneska höfuðborgarsvæðinu 

(Krčmová, 2005:3). Auk þess er mál persónanna í leikritinu, þeirra Dagnýjar, Lilju og 

Beggu, ólíkt. Í byrjun virðist Dagný vera hámenntuð kona sem talar rétta íslensku. Lilja 

notar mikið af hikorðum og Begga segir það sem kemur fram á varirnar. En á meðan 

leikritinu vindur fram verður mál allra persónanna líkara og líkara. Þar sem Dagný er 

mjög stressuð í upphafi er hún látin tala ýkt skriflegt mál í tékknesku. Þegar þær fá sér 

í glas og byrja að tala um fortíðina, talar hún meira og meira almenna tékknesku. Þegar 

hún talar við áhorfendur, notar hún einnig talmál. Í (26) er almenn lýsing á klæðnaði 

Beggu úr glósum, þannig að notuð var opinber tékkneska. Í (27) talar Begga og þess 

vegna var notuð almenn tékkneska. 

 

(26) a. Begga er klædd í málmgráan stuttermabol, ljósar buxur og mjög litríka 

Nike Air hlaupaskó. (bls. 2) 

b. Begga má na sobě tričko s krátkým rukávem v barvě kovové šedi, 

světlé kalhoty a barevné běžecké boty Nike Air. (opinber tékkneska) 

(hlaupaskó samsvarar běžecké boty) 

(27) a. Begga: … Þú vorkennir þeim hvort sem er bara þangað til þig vantar 

nýja hlaupaskó… (bls. 14) 

b. Begga: … Soucítíš s něma jenom dokud nepotřebuješ nový běžecký 

boty… (almenn tékkneska) 
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Viðskeyti lýsingarorðsins běžecké (hvk. flt.) er ekki það sama í almennri og opinberri 

tékknesku. 

Það er ekki aðeins það að viðskeytin breytist. Það sama á líka við um nokkur 

forskeyti. Orð sem byrja í opinberri tékknesku (ot.) með o byrja á vo í þeirri almennu: 

 

(28) a. Begga (kallar af svölunum) Við getum alveg talað saman í gegnum 

gluggann, hvað voruði að segja? (bls. 15) 

b. Begga (volá z balkónu) Můžem se klidně bavit přes vokno (->okno í 

ot.), vo (->o í ot., ‘um’) čem jste mluvily? 

 

Síðast en ekki síst nota allar persónur hikorð, sérstaklega Lilja. Þórunn Blöndal 

(2005:26) segir þetta um hikorð:  

 

(29) Hér er ýmist um að ræða orðræðuagnir (eins og sko) sem einkum hafa það 

 hlutverk að merkja orðræðuna og gefa til kynna skil í henni; úrdráttaorð (eins 

 og svona og frekar) sem draga úr því sem sagt er og firra mælandann um leið 

 á því sem hann segir; og fylliorð (þú veist (þúst); hérna; stundum kölluð hikorð) 

 sem einkum eru notuð til þess að fylla í þagnir meðan mælandi hugsar um hvað 

 hann skuli segja næst.16 

 

Öll þessi orð eru mikilvægt einkenni í leikritinu sem bendir á það hvernig áföllin sem 

persónurnar höfðu upplifað breyttu þeim. Þess vegna var reynt að finna samsvarandi 

(og algengustu) hikorð í tékknesku. Þótt að þetta myndi hljóma óeðlilegt og ýkt í 

tékknesku, hikorð eru einnig ríkjandi í frumtextanum: 

 

(30) a.  Lilja: … Ég datt einhvern veginn alveg út bara og svo mikið 

náttúrulega bara með börnin og… (bls. 8) 

b. Lilja: Tak nějak jsem z toho prostě jakoby vypadla, ale to je jako 

úplně normální s dětma a… 

 

Þetta er ekki tæmandi lýsing á muninum á milli almennrar og opinberrar tékknesku 

enda eru til miklu fleiri atriði sem eru aðgreinandi og sem varða málfræði. Hér voru 

                                                 
16 Áherslur eru úr upphaflegum texta. 
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aðeins dregin fram mikilvægustu atriðin sem komu fram í þýðingunni. Orðasambönd 

og orðatiltæki hafa einnig mismunandi dreifingu samkvæmt mállýsku/málsniði eins og 

sjá má í næsta kafla. 

 

3.8.2 Sambönd orða 

Jón G. Friðjónsson (2006:ix) skilgreinir hugtökin orðasamband/orðatiltæki á tvennan 

hátt, annaðhvort í þröngri eða víðri merkingu. Hér á eftir er alltaf vísað til víðu 

merkingarinnar: „Í víðri skilgreiningu er lögð megináhersla á að orðasambandið sé 

notað sem ein heild, hvort sem merking er yfirfærð eða ekki.“ Það þýðir að 

orðasambönd/orðatiltæki eru hér skilgreind sem föst sambönd orða. Sum eru reyndar 

fastari en önnur og sum hafa ógagnsæja merkingu.  

Sambönd orða eru eðlilegur hluti tungumálsins. Það á jafnt við um tékknesku 

og íslensku. Í leikritinu Hystory eru ýmis dæmi um slík sambönd, misjafnalega föst þó. 

Í raun og veru er lítið um hefðbundin sambönd sem svo oft eru í ritmálstextum enda er 

málsnið leikritsins oft mjög óformlegt. Þau sambönd sem eru notuð eru að mestu leyti 

frekar gagnsæ. Samt valda þau erfiðleikum í þýðingu. Þýðandi verður að finna 

samsvarandi sambönd sem eru líkust að formi og merkingu en á sama tíma verða þau 

að hljóma eðlilega í markmálinu. Auk þess er nauðsynlegt að einbeita sér að því að 

varðveita málsnið persónanna.  

Í inngangi er aðstæðum Beggu lýst sem svo: „38 ára gömul, heimilislaus, 

atvinnulaus“ (bls. 2). Hún er ómenntuð og virðist fákunnug hinu fræðilega sviði. Til 

dæmis telur hún að sé maður menntaður í félagsfræði þá verði hann félagsráðgjafi. 

Staða hennar í lífinu er eiginlega slík að hún getur sagt allt sem hún vill segja án þess 

að það hafi nokkrar afleiðingar.  

Eins og áður sagði er Begga heimilislaus. Þar sem það gerðist nýlega ákvað ég 

að þýða heimilislaus sem bez domova, þ.e.‘án heimilis’, frekar en bezdomovkyně ‘kona 

sem býr á götunni’. 

Í máli hennar er ýmislegt sérstakt að finna sem á sér ekki samsvarandi form í 

tékknesku. Dæmi um þetta eru t.d. þegar hún segir „ekki vera með þetta píp“ (bls. 10), 

þýtt sem „s tím na mě nechoď“ (‘ekki fara á mig með þetta’) og vera „á sneplunum“ 

(bls. 12), þýtt sem „namol“ (‘eins og mölfluga’). Þess má geta að vera á sneplunum 

samsvarar því þegar talað er um að vera á herðablöðunum, þ.e. útúrdrukkinn. 

Ég reyndi að halda formlegu jafngildi og áhrifajafngildi í máli Beggu með 

orðatiltækinu „halda sönsum“ (bls. 11) (Jón G. Friðjónsson, 1993:521) sem er þýtt sem 
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„udržíš si všech pět pohromadě“ (o.r. ‘þú heldur öllum fimm (sönsum)’). Ég þýddi „þar 

kjarnast harmurinn“ (bls. 21), „v tom je jádro pudla“ (o.r. ‘þar er kjarni 

púðluhundsins’), sem er formlega jafngilt aðeins að hluta (þar kjarnast=v tom je jádro) 

þar sem „harmurinn“ var breytt í þýðingu í „pudla“ ‘púðluhunds’ sem er frekar 

venjulegt tékkneskt orðatiltæki tekið úr þýsku sem hefur ógagnsæja merkingu.  

Stórt vandamál var að þýða það sem sjá má hér:   

 

(31) a.  Begga: Ég var svipt. 

… 

Begga: Þú ert félagsráðgjafi, Dagný. Hvað á maður að gera þegar 

maður er sviptur? 

Dagný: Sviptur. Hvernig? 

Begga: Bara. Öllu. Sjálfræði, lögræði ... 

Dagný: Ég veit ekki, Begga. Hver svipti þig? (bls. 8) 

b.  Begga: Vobraly mě. 

… 

Begga: Dagný, ty seš sociální poradkyně. Co se má udělat, když tě 

voberou? 

Dagný: Oberou? O co? 

Begga: Prostě. Vo všechno. Vo svéprávnost… 

Dagný: To já ti nevím. Kdo tě zbavil svéprávnosti? 

 

Sögnin svipta tekur með sér tvö föll og er beina andlagið í þolfalli, óbeina í þágufalli: 

svipta e-n e-u. Hér er það sjálfræði sem er beina andlagið. Og meira en það: Túlka má 

sviptur sem lýsingarorð. Í tékknesku er sambandið zbavit svéprávnosti sem samsvarar 

‘svipta e-n sjálfræði’. Þegar Begga segir „ég var svipt“, vita áhorfendur ekki hverju var 

hún svipt. Í tékknesku er ekki hægt að nota svipt sem lýsingarorð án þess að segja hverju 

sé maður sviptur. Í þýðingunni nota ég tvær ólíkar sagnir í staðinn.  

 Eins og áður sagði þekkir Begga, sem er ómenntuð, ekki lagamálið. Í ljósi þessa 

er notuð sögnin (v)obrat (aðeins til í almennri tékknesku) ‘ræna’ eða ‘taka e-ð frá e-u’. 

Begga er því látin segja „Vobraly mě“, ‘Þær rændu mig’. Á hinn bóginn þekkir Dagný 

réttu orðin „zbavit svéprávnosti“ og notar þau. 

 Hér er líka vert að horfa á næstu setningu: 
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(32) a. Þessar kellingar ættu bara að stunda sína fundi og láta mig í friði. 

(bls. 9) 

b. Ty ženský by si prostě měly hledět svýho a nechat mě na pokoji. 

 

Heildina láta e-n í friði er auðvelt að þýða á tékknesku. „Nechat mě na pokoji“ er orðrétt 

yfirfærsla af „láta mig í friði“ og er hið eðlilegasta mál. Þetta er fullkomlega bæði 

áhrifajafngildi og formlegt jafngildi. Að stunda sína fundi er ekki orðatiltæki eða 

orðasamband en fundirnir koma annars ekki við sögu og samhengi er óljóst. Til þess að 

leysa þetta vandamál var sleppt fundunum og notað í staðinn venjulega orðasambandið 

hledět si svýho (orðrétt: ‘skoða sér sitt’) sem hefur frekar ógagnsæja merkingu og er 

líklega best bæði að merkingu og málsniði þótt formið sé gjörólíkt. 

 

3.8.3 Slangur, slettur, upphrópanir 

Í leikritinu er töluvert um slangur, slettur og upphrópanir. Það er venjulegt að nota 

enskar slettur og slangur í íslensku. Þótt unga kynslóðin í Tékklandi geri það líka, er 

líklega engin kona á fertugsaldri sem myndi nota ensk slangurorð. Þess í stað myndi 

hún nota þýsk orð og það er gert hér. 

 

(33) a. Begga: Leigumarkaðurinn er algjört murder. (bls. 4)  

b. Begga: Nájemní trh je úplnej mord. 

 

Annað dæmi má sjá hér: 

 

(34) a. Begga: Já, sorrí, stelpur, hvað ég er mikill bömmer. 

b. Begga: Jo, sory, holky, že musíte poslouchat takovýho nýmanda. 

 

Orðið bömmer er af enskum uppruna en hefur verið aðlagað að málinu, bæði með 

rithætti og beygingu. Það þýðir eitthvað óheppilegt en getur líka vísað til einhvers sem 

er leiðinlegur og ekki hæfur í neinu. Tékkneska hefur tökuorðið nýmand (nf.) sem er úr 

þýsku niemand – ‘enginn’ – en tjáir eitthvað mjög svipað og bömmer. Á hinn bóginn 

er algengt að segja sory í tékknesku. Í næstu setningu myndi í staðinn fyrir kræst líklega 

koma tékknesk upphrópun ježiši (Jesús), en samt er algengt að segja oukej: 

  

(35) a. Begga: Ókei, ókei, kræst. (bls. 15) 
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b. Begga: Oukej, oukej, ježiši. 

 

Áhugaverður munur kemur fram þegar rætt er um nýja samfélagsmiðla og Internetið. 

Íslenska notfærir sér nokkur ensk hugtök sem notuð eru um fyrirbæri af Netinu en í 

tékknesku eru orðin venjulega þýdd. Þetta er líklega vegna fólksfjöldans í báðum 

löndum og „mikilvægi“ markaðanna. Íslensk þýðing á forritum eins og Windows eða 

vefsíðunni Facebook kom löngu eftir að viðskiptavinirnir höfðu vanist að nota þau á 

ensku. Þess vegna nota margir íslenskir notendur enskar slettur og það kemur fram í 

leikritinu. Tékkneskir viðskiptavinir fengu á hinn bóginn tékkneskar útgáfur forritanna 

mjög snemma. Þetta endurspeglast í þýðingunni. 

 

(36) a. Dagný: Og svo ákvað ég að senda þeim bara skilaboð á Facebook. 

Lilja reyndi strax að adda mér, en það hefði einhvern veginn verið 

alltof mikið. (bls. 6) 

b. Dagný: A tak jsem jim prostě poslala zprávu na Facebooku. Lilja si mě 

chtěla hned přidat, ale to by bylo tak trochu moc. 

(37) a. Lilja: Nei, ég meina. Maður er búinn að vera besti vinur einhvers árum 

saman og allt í einu er maður bara kominn á blokkeringu á Facebook 

og ekki svarað í símann. 

(bls. 14) 

b. Lilja: Ne, jako. Máš nejlepšího kamaráda kdoví kolik roků a zničehonic 

si tě zablokuje na Facebooku a nevodpovídá na telefonáty. 

(38) a. Hann skildi tölvuna sína eftir opna og logandi og ég smellti tvisvar, 

History, show all history. (bls. 6) 

b. Nechal otevřenej a zapnutej počítač a já dvakrát klikla, Historie, ukázat 

celou historii. 

 

Vefsíðan Facebook hefur haft áhrif á mörg tungumál heimsins. Enskan hefur t.d. fengið 

nýtt nafnorð, like sem er hægt að finna í íslensku sem læk, lajk í tékknesku. Í (36) og 

(37) eru nýyrði úr „facebookmáli“ – adda og blokkering. Í íslensku útgáfu vefsíðarinnar 

eru notuð orðin bæta í vinahópinn og útilokun en samt eru þessar slettur meira notaðar. 

Í þýðingunni eru notuð orðin přidat si og zablokovat sem venjulegur notandi Facebook 

myndi nota en eru ekki enskar slettur. Í (38) eru heilar enskar setningar en þær voru 
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einnig þýddar yfir á tékknesku þar sem venjulegt er að nota tékkneskar útgáfur 

netvafranna. 

 Í leikritinu eru skammstafanir á tveimur sjúkdómum (ef nota má það orð) – 

OCD (bls. 11) og BDD (bls. 12). Það er áhugavert að þótt að báðir sjúkdómarnir eigi 

sér tékknesk nöfn (obsedantně kompulzivní porucha og dysmorfofobická porucha) og 

OCD eigi líka íslenskt nafn (þráhyggjusýki),17 eru í báðum málum notaðar enskar 

skammstafanir. Þess vegna er farið eins að í tékknesku og íslensku. 

 

3.8.4 Viðkvæm orð 

Þóra Björk Hjartardóttir (2004: 86) hefur flokkað orð í fjóra flokka eftir merkingarmiði 

og formi eins og sjá má í Töflu 4: 

 1 2 3 4 

form hlutlaust ljótt hlutlaust ljótt 

merkingarmið hlutlaust hlutlaust ljótt ljótt 

Tafla 4: Flokkun orða eftir merkingu og form 

 

Það sem Þóra Björk (2004:86) kallar ljót orð á „við gildishlaðin orð af ýmsu tagi svo 

og slanguryrði og slettur“ og „[l]jótleiki þessara orða […] getur því verið falinn í 

forminu eða merkingarmiðinu eða hvorutveggja.“ Þessi tafla Þóru er mjög gagnleg við 

þýðingavinnu þar sem hún leiðbeinir við þýðingu viðkvæmra orða. Flokkalýsingarnar 

tvær, „form“ og „merkingarmið“, samsvara lauslega „formlegu jafngildi“ og 

„áhrifajafngildi“ í þýðingum. Til að ná báðum jafngildunum þarf þýðandinn að finna 

orð í markmáli úr sama flokki. Þar sem mikið af húmornum í leikritinu kemur af notkun 

á viðkvæmum orðum var reynt að gera hið sama í þýðingunni. Fyrir utan að beita orðum 

úr sama flokki er líka gott að reyna að finna orð úr sama eða svipuðu merkingarmiði 

þegar menningarbundnar aðstæður leyfa það.  

 Í leikritinu er mikið um orð, sum gróf og ljót, sum mjög jákvæð, sem eru tengd 

konum og vændiskonum. Orðin kellingartrunta (bls. 14), gella (bls. 27), hóra (bls. 31) 

og mella (bls. 33) eru öll um konur og tilheyra fjórða flokki í greiningu Þóru (gella 

tilheyrir annaðhvort fyrsta flokki, eða þriðja, ef við skilgreinum gildishlaðin orð sem 

ljót (þ.e.a.s. jafnvel jákvæð orð eru gildishlaðin)). Merkingar orðanna kellingartrunta 

                                                 
17 BDD virðist vera kallað annaðhvort líkamsrangformunarröskun eða rangformunarfælni á íslensku, 

en hvorugt nafnið er notað. 
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og gella eru andstæðar, annars vegar fyrirferðarmikil og oftast gömul og ljót kona, hins 

vegar ung og aðlaðandi stúlka. Kellingatrunta er samsett orð úr merkingarmiðinu 

‘gömul kona’ og ‘gamall hestur’. Í tékknesku er til orð um kvenkynshest (hryssu) sem 

má nota um konu, kobyla, en það þýðir ekki alltaf að konan sé gömul. Þá er líka til orðið 

herka sem er gömul hryssa en venjulega er orðið notað um gamla bíla eða aðrar dauðar 

verur. Í þýðingunni er svo notað orðið rachejtle sem á ekki við kvenkynshest en er 

særandi orð yfir gamla og ljóta konu. Hins vegar er margt í boði þegar rætt er um unga 

aðlaðandi stúlku. Orðið šťabajzna væri e.t.v. viðeigandi, en líklega ekki notað af 

unglingi. Orðið kost ‘bein’ virðist passa betur fyrir yngra fólkið. Orðin hóra og mella 

eru úr sama merkingarmiði. Hóra er eitt aðalorðið um vændiskonu en neikvæðara en 

það, en mella er frekar slangur. Þess vegna var notað orðið kurva ‘hóra’ sem er 

venjulega notað í tékknesku en šlapka um mellu; það hefur kannski ekki eins alvarlega 

merkingu og kurva/hóra.  

 Nokkur orð koma úr merkingarmiði kynfæra og kynmaka. Orðin tussa (bls. 32) 

og tussustöppur (bls. 32) eru bæði tengd kynfærum kvenna. Samsvarandi orð í 

tékknesku eru píča eða kunda sem bæði voru notuð í þýðingunni. Sagnorðið totta (bls. 

27), sem er 17. aldar orð í íslensku (sbr. Ásgeir Blöndal Magnússon, 1989:1055), er hér 

notað um munnkynmök og í tékknesku er til sögn kouřit/vykouřit ‘reykja’.  

 Auk skammstafananna um sýki kemur fram í leikritinu skammstöfun RBB: 

 

(39) a. Salti Pési: Sorrí ef ég er eitthvað að misskilja en ég hélt sko að það 

hefði bara verið svona RBB dæmi ... (bls. 26) 

b. Slaný Peťa: Sory, jestli jsem to pochopil špatně, ale já myslel, že to byla 

spíš jen taková jednorázovka… 

 

Skammstöfunin er ekki gagnsæ af samhenginu og þýðandinn þarf að þekkja til íslenskra 

siða til að átta sig á málinu. Hún þýðir ríða, búin(n), bless og er slangur um kynferðisleg 

skyndikynni. Í tékknesku er engin skammstöfun til en orðið jednorázovka (no. sem 

þýðir orðrétt ‘einu sinni’) samsvarar henni. 

 

3.8.5 Menningarbundin vandamál 

Eins og bent var á áður, þarfnast hraði atburða í leiksýningu þess að lítið sé um 

menningarbundin atriði sem eru utan vitneskju markhópsins. Með öðrum orðum: 

annaðhvort verður markhópurinn – áhorfendur í Tékklandi – að þekkja íslenska 
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menningu eða þýðandinn þarf að breyta öllu því sem markhópurinn mun ekki skilja. 

Það er þó nauðsynlegt að gera þetta en halda áhrifajafngildi. Leikritið Hystory er fullt 

af skírskotunum til íslenskrar menningar en samt er óhætt að segja að atburðirnir gætu 

gerst hvar sem er; þeir eru ekki séríslenskir. Því er hægt að gera tvennt: Hægt er að 

staðfæra leikritið og láta það gerast í Prag. Hins vegar má gera flestar eða allar 

skírskotanirnar hlutlausar. Í þýðingunni var síðari leiðin valin: 

 

(40) a. Lilja: Í Melabúðinni.  

Dagný: Á Ægisíðunni. 

Lilja: Í ræktinni úti á Nesi. (bls. 6) 

 

b. Lilja: V krámě. 

Dagný: Na procházce u moře. 

Lilja: Ve fitku na mysu. 

 

Hér koma fram tvö íslensk staðarnöfn og nafn á búð. Melabúðin er fremur lítil búð sem 

selur mikið af innfluttum vörum; hún er þekkt sem búð sælkeranna en um leið er hún 

hverfisbúð. Orðið krám lýsir smábúð einhvers staðar nálægt heimili mælandans og var 

valið þar sem áhorfendur myndu ekki skilja hvað eiginlega er verið að tala um. Hér má 

nefna líka stórmarkaðinn Nettó (bls. 23), þýtt sem večerka ‘búð sem er opin á kvöldin’. 

Þá er það Ægisíða. Ægisíða er gata meðfram sjónum og meðfram götunni eru göngu- 

og hjólastígur. Þess vegna segir na procházce u moře ‘á göngutúr hjá sjónum’ í 

þýðingunni. Í þriðju setningunni er rætt um Nes sem er stytting fyrir Seltjarnarnes. Í 

tékknesku var notað orðið mys sem þýðir óákveðið nes. Af samhenginu er það augljóst 

að ræktin er nálægt. Einn íslenskur staður er þó varðveittur í þýðingunni. Dagný segir 

að hún „keypti miða til Egilsstaða“ (bls. 16). Það er ljóst af samhenginu að það er 

staðarnafn. Í þýðingunni segir Dagný „koupila si lístek na východ do Egilsstaðir“ 

‘keypti miða austur til Egilsstaða.’ Bætt er við na východ ‘austur’ til að tákna myndina 

um landafræði Íslands og að staðfesta að Egilsstaðir sé ákveðinn staður. Það er í raun 

og veru í samræmi við íslenska málhefð þar sem mjög algengt er að nota átta- og 

stefnuorð í íslensku. Þannig fara menn upp í Breiðholt, vestur á Nes, norður til 

Akureyrar o.s.frv.  

 Nokkrum fleirum staðarnöfnum var einnig nauðsynlegt að breyta á þennan hátt 

til að áhrifajafngildi varðveitist. Orðin Stjórnarráðið (bls. 34) og Bankastræti (bls. 34) 
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voru þýdd með parlament og centrum. Stjórnarráðshúsið hýsir forsætisráðuneytið en 

ekki þingið sem er í þinghúsinu parlament; ef nafnið á húsi forsætisráðherra væri notað 

(Kramářova vila), myndi leikritið flytjast til Prag. Auk þess þýðir orðið parlament 

annaðhvort hús þingsins eða þingið sjálft. Á hinn bóginn þýðir orðið vláda ‘stjórnarráð’ 

aðeins stjórnarráð, ekki hús stjórnarráðsins (íslenska hússnafnið Stjórnarráðið er 

afleidd merking, eins og tékknesk hússnafnið parlament). Nauðsynlegt væri þá að segja 

vládní budova ‘hús stjórnarráðs’ en það myndi hljóma einkennilega í samhengi 

leikritsins. Orðið centrum var notað í staðinn fyrir Bankastræti þar sem það er ekkert 

sérstakt um þessa götu að segja nema það að hún er í miðbænum og er við hliðina á 

Stjórnarráðinu.  

 Áhugaverður munur er líka á nöfnum lyfja og eiturlyfja. Lyfin sem eru nefnd í 

leikritinu eru annaðhvort ekki seld í Tékklandi eða hafa annað nafn. Þess vegna er talað 

um sóbríl í frumtextanum en xanax í marktextanum, panódíl verður paralen og 

almennar sjóveikipillur eru vel þekktar sem kinedryl. Slanguryrði Magic yfir eiturlyfið 

MDMA (e. ecstasy) er í tékknesku éčko. 

 Hér fylgja síðustu smáatriði tengd íslenskri menningu sem þurfti að hugsa um í 

þýðingu: 

(41) a. Kolur (bls. 7) – algeng nafn fyrir hunda. Tékkneskt jafngildi er Puňťa. 

b. Aðjúnkt (bls. 9) – þessi háskólatitill er ekki til í tékknesku, heldur er þar 

odborný asistent ‘sérfræðingur aðstoðarkennari’ 

c. Féló (bls. 11) – stytting á Fjárhagsaðstoð sveitafélaganna. Í tékknesku 

er það pracovní úřad sem styttist í pracák. 

d. Gaggó (bls. 27) – framhaldsdeild í skóla. Í tékknesku er druhý stupeň 

‘annað stig’ 

e. Sautjándi júní (bls. 33) – Íslenska lýðveldið var stofnað þennan dag 

árið 1944. Í þýðingunni var notaður tuttugasti og áttundi október en þá 

var Tékkóslóvakía stofnuð.  

f. Lafði Lokkaprúð prinsinn (bls. 30) – bandarísk prinsessudúkka. Lafði 

Lokkaprúð var aldrei fáanleg í Tékklandi, svo að í þýðingunni er 

prinsinn Ken sem er líka frá Mattel. 

g. Kermit (bls. 30) – það er ekki hægt að segja hvort áhorfendur átti sig 

strax á því hver Kermit er. Í þýðingunni verður hann því žabák Kermit 

‘froskur Kermit’. 



37 
 

h. Addó augabrún (bls. 32) – það hljómar illa í tékknesku að gefa honum 

gælunafnið obočí ‘augabrún’. Tékkar tengja augabrúnir við nafnið á 

sovéska leiðtoganum Brezhnev. Addó augabrún varð því að Ota 

Brežněv.  

i. Amazon (bls. 21) – var gæludýrabúð í miðbæ Reykjavíkur, en zverimex 

er almennt nafn yfir gæludýrabúðir í tékknesku. 

j. Piparbrjóstsykur (bls. 2) – algengt sælgæti úr lakkrís; til í Tékklandi 

undir nafninu hašlerky.  

 

3.9 Samantekt 

Í þessum kafla var rætt um ýmis vandamál sem komu fram í þýðingunni sem varðar 

málfræði og stíl. Í undirköflunum 3.2–3.7 var fjallað um beygingu nafnorða og sagna, 

ákveðni, frumlag og orðaröð. Í undirköflunum 3.8–3.8.4 var sagt frá stílfræðilegum 

vandamálum, sérstaklega almennri tékknesku, orðasamböndum, viðkvæmum orðum og 

slanguryrðum. Í síðasta undirkafla, 3.8.5 var rætt um menningarbundin vandamál.  
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4. KAFLI 

 

LOKAORÐ 

 

Í þessari ritgerð fjallaði ég fyrst um þýðingar almennt og þá um tékkneska þýðingu 

mína á Hystory eftir Kristínu Eiríksdóttur. Ritgerðininni er skipt í tvo meginhluta – 

greinargerð fyrir þýðingunni og þýðingin sjálf. 

Í fyrsta kafla ritgerðarinnar var sagt frá efnisvalinu. Tilgangurinn með valinu 

var að kynna íslenskan leikritahöfund fyrir tékkneskum áhorfendum. Fjallað var einnig 

stuttlega um höfundinn, Kristínu Eiríksdóttur, verk hennar og viðhorf hennar gagnvart 

list sinni. Í ljós kom að Kristín tengir ljóð og leikritasköpun við myndlist. Það er af því 

að breytileiki er einn mikilvægasti þátturinn í verkum hennar. Þá fylgdi stutt ágrip af 

söguþræði Hystory og túlkun á persónunum. Í öðrum kafla komu fram hugtök sem ég 

tók tillit til þegar ég þýddi leikritið. Fyrst var skilgreint hvað það væri að þýða. 

Áhugavert er að íslenka orðið er skilgreint sem merkingarfærsla frekar en færsla 

tjáningarforms. Umfjöllun Roman Jakobsons um þrenns konar þýðingarkerfi var lýst, 

líka skilgreiningu J.C. Catfords á translation. Eftir það voru teknar til umræðu kröfur 

Jiří Levýs til þýðanda: hann skyldi vera góður lesandi, góður túlkandi og góður 

stílfræðingur. Þá var lýst lykilhugtökunum markhópur og jafngildi. Markhópur þessarar 

þýðingar eru áhorfendur í tékknesku leikhúsi. Hugtakið jafngildi var skilgreint 

samkvæmt bók Eugene Nida. Nida lýsir þeim tveimur áttum sem þýðing getur farið í, 

annaðhvort í áttina að formlegu jafngildi eða áhrifajafngildi. Þýðing sem beitir 

formlegu jafngildi einbeitir sér að færslu forms og skilaboða með því að reyna að halda 

eins miklu af frumtextanum og hægt er. Á hinn bóginn reyna þýðingar sem byggja á 

áhrifajafngildi að hafa sömu áhrif á lesandann og frumtextinn. Það þýðir að þýðingin á 

að færa menningarbundin atriði úr menningu frumtextans yfir í menningu marktextans 

til að efla „hlutfall afkóðanleika“ – hæfileika lesandans til að afkóða skilaboðin. Þá voru 

skoðaðar ráðleggingar Levýs um leikritaþýðingar. Í þriðja kafla eru ýmis 

þýðingarvandamál skoðuð. Ég reyndi að miðla bæði formlegu jafngildi og 

áhrifajafngildi. Í fyrri hluta kaflans voru til umfjöllunar ýmis málleg atriði úr leikritinu 

sem nauðsynlegt var að hugsa um. Þessi atriði, sérstaklega málfræði og orðaröð, eru 

nærri formlegu jafngildi. Sagt var frá þeim mun sem er á beygingum nafnorða og sagna 
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í tékknesku og íslensku, um ólík horfakerfi og tema-rema skiptingu í tékknesku. Það 

kom í ljós að málfræðilegur munur á tékknesku og íslensku er mjög mikill. Í þýðingu 

er þó jafnvel mikilvægara að reyna að miðla stíl frumtextans og menningarbundnum 

atriðum sem saman mynda áhrifajafngildi. Í kaflanum var rætt um muninn á skriflegri 

og almennri tékknesku. Hér má geta þess að almenn tékkneska er ekki mitt móðurmál 

þannig að afar erfitt var að nota mállýskuna á eðlilegan hátt. Skoðuð voru sambönd 

orða, viðkvæm orð og slangur. Síðast en ekki síst var sýnt hvernig ég leysti 

menningarbundin atriði – nokkrum var breytt en sum gerð hlutlaus. Í seinni hluta 

ritgerðarinnar er tékkneska þýðingin á Hystory. 

Að lokum verð ég að segja að verkefnið var skemmtilegt og mér finnst þýðing 

vera ferli sem er einnig mjög nytsamlegt fyrir nemendur sem leggja stund á „annað“ 

mál. Nemandinn lærir ekki aðeins einstök orð heldur líka setningagerð frummálsins og, 

í tilviki leikritaþýðinga, einnig atriði úr töluðu máli. Auk þess lærir maður líka mikið 

um samfélagið og menninguna. Það þykir mér býsna sérstakt að kennarinn skuli hafa 

leitt mig í sannleikann um orð eins og t.d. gella, mella og RBB, þótt þau séu mikilvægur 

hlutur af íslenska samfélaginu. 
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TÉKKNESK ÞÝÐING 

 

Hystorie 

Kristín Eiríksdóttir 

Překlad: Vít Opravil 

Osoby: 

Dagný: 38 let, socioložka 

Lilja: 38 let, recepční, matka dvou dětí 

Begga: 38 let, bez domova, nezaměstnaná 

Dagný má na sobě šedozelené tričko s krátkým rukávem, světlé kalhoty, bílé ponožky, 

světlé bačkory. Lilja má na sobě šedomodré tričko s krátkým rukávem, světlé kalhoty 

a světle hnědé kožené baleríny. Begga má na sobě tričko s krátkým rukávem v barvě 

kovové šedi, světlé kalhoty a barevné běžecké boty Nike Air. Lilja má s sebou velkou 

světle hnědou koženou kabelku. Begga má ještě větší pozlacenou kabelku. 

Rekvizity: láhev červeného vína, bonboniéra, jahodové fruko, hašlerky, domácí 

kořalka. 

V některých scénách úplně zhasnou světla a přednes pokračuje ve tmě. Přitom se 

promítají videa vytvořená speciálně pro představení.  

 

1 

Video č. 1 – Neustlaná postel. Slunce svítí oknem dovnitř. Plakáty na stěně: Michael 

Jackson. Bad. Michael J Fox. Návrat do budoucnosti. Axl Rose. Bílý kůň. Na podlaze 

sedí stín malého děvčátka. Otočí se zády k divákům, ponořená do hry. Stín udělá 

trhlinu do obrazu.  

 

Večer. U Dagný doma. 

Dagný: Jste zvířátka z plastu. 

 Koženková mývalí rodinka v krabici od bot. 

 Vzadu ve skříni, protože vás ukradly. 

 Kdyby vás našly maminky, zavolaly by policii. 

 To jste vy. 

 Zaprášená mýdla z Body Shopu. 

 Figurky klaunů ze zahradnictví. 

 Nahatí skřítci pro štěstí. 
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 Jste nahatí skřítci pro štěstí. 

Lilja: Nikdy jsme nevznikly. Vlastně jsme jenom hromada špinavých krepovaných 

kalhot. 

Begga: Fialových. Růžových. Zářivě žlutých. Zelených. Třpytivá hromada na 

dlaždičkách v koupelně.  

 A gumičky s vlasy. 

 A sponky s vlasy. 

 A kartáč s vlasy. 

 A vůně jahod. 

Dagný: A ve velkém zrcadle v koupelně u Lilji jsou postavy. 

Lilja: Jaké postavy? 

Begga: Říkám, že jsem tlustá. Nafukuju břicho, a na tobě, Liljo, se dají spočítat žebra. 

Dagný zaklání hlavu, že jí vlasy sahají až po zadek. 

Dagný: Vy máte mateřská znamínka, ale já ani jedno. Máma mi nedokáže říct proč. 

To neví nikdo, říká, nikdo neví, proč se někdo narodí se znamínky a jiný ne. 

 

2 

Dagný: Ahoj. 

Lilja: Ahoj. 

Begga: Ahoj. 

Dagný: Ahoj. 

Lilja: Ahoj. 

Begga: Ahoj. 

Lilja: To je ale fakt hezkej byt. To si pronajímáš, nebo…? 

Dagný: Koupila jsem si ho před dvanácti lety, ale samozřejmě ještě doplácím. Je 

hrozné, jak…  

Begga: Nájemní trh je úplnej mord. 

Begga si zapálí cigaretu. 

Lilja: Moment, nejsou náhodou naše děti ve stejný škole? 

Dagný: Nemám děti. 

Lilja: Aha, promiň, tak nějak jsem to předpokládala. Uf, vobčas mi to nemyslí… 

Begga: Já taky nemám děti. 
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Lilja: Aha, oukej. 

Begga: A ty teda máš nějaký děti? 

Lilja: Jojo, dvě. Kluka a holku. 

Begga: A jak ti to vyhovuje?  

Lilja: No prostě, jsou prostě skvělí. Klukovi je dvanáct a holka má patnáct. 

Begga: Patnáct roků. 

Lilja: Jo, patnáct. 

Dagný: Patnáct. 

Begga: A máš teda i chlapa? 

Lilja: Jo. Teda, jsme rozvedený. Rozvedli jsme se před třema rokama, ale jsme hodně 

dobrý kamarádi. 

Begga: Jak dobrý kamarádi? 

Lilja: No jako prostě hodně dobrý. 

Begga: Jo, jo. 

Lilja: Jo, nebo tak… Sbírali jsme spolu takový skleněný miniatury a tak jsme se 

museli stěhovat podle úplně přesnýho systému… 

Dagný: Já jsem tak ráda, že jste přišly. 

Lilja: Jo, je super vás zase vidět…  

Dlouhé ticho 

Dagný: Musím se přiznat, že jsem z toho byla trošku vystresovaná. 

Lilja: Jo, ježiši, já taky. 

Beggja: A pročs vlastně chtěla, abysme si daly sraz? 

Lilja: Dyť jsme starý kámošky. 

Begga: Taky jsme dost jinejch věcí. 

Dagný: Chtěla jsem prostě… Já… Napadlo mě, že by nemuselo být špatné si 

promluvit, no. Že se možná potřebujeme setkat, aby… Nebo jinak. Když jsem vám 

poslala zprávu, uvědomila jsem si, a přemýšlela jsem nad tím už několik měsíců, že 

bychom se mohli setkat a pokusit se… očistit…  

 

3 
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Dagný: Neviděla jsem se s nima, tuším, už dobrejch pětadvacet let. Teda, samozřejmě 

jsem je potkala… I když ne, počkat, Beggu jsem myslím viděla jenom jednou. Jednou 

za celou tu dobu. 

Byla jsem na cestě do zahradnictví. Potřebovala jsem hlínu a pár květináčů… Begga 

čekala na autobus kousek vodtamtud. Seděla tam v péřovce, vykuřovala jednu za 

druhou a čekala… 

Proč jsem ji nepozdravila? Kdysi jsme byly nejlepší kamarádky… Mohla jsem jí třeba 

nabídnout, že ji svezu… 

Ale na Lilju jsem vobčas narážela pořád. 

Lilja: Usmíváme se. 

Dagný: Zdravíme se. 

Lilja: V krámě. 

Dagný: Na procházce u moře. 

Lilja: Ve fitku na mysu. 

Dagný: Ahoj. 

Lilja: Ahoj. 

Dagný: A tak jsem jim prostě poslala zprávu na Facebooku. Lilja si mě chtěla hned 

přidat, ale to by bylo tak trochu moc… Pozvala jsem je na dnešek ke mně domů.  

A samozřejmě to nebylo tak, že bych se prostě rozhodla jim poslat zprávu na 

Facebooku. Je to samozřejmě o hodně složitější. Ještě tak před rokem by mě to ani 

nenapadlo. 

Ale před rokem jsem neviděla znamení, který mi byly seslaný. Neposlouchala jsem, 

neslyšela jsem. Jedno ze znamení bylo v Historii. Nechal otevřenej a zapnutej počítač 

a já dvakrát klikla, Historie, ukázat celou historii. 

Před rokem jsem totiž s někým bydlela. Úplně jsem se přitom scvrkla. Určitě jsem 

ztratila tři nebo čtyři centimetry. Změkla jsem. Kosti mi zkřehly jako dítěti. A pak se 

něco stalo. Nevím přesně co, ale najednou jsem viděla znamení. Vždycky tam byly, 

ale nikdy jsem si nedovolila v nich číst. Přicházely ke mně postupně. Například 

poslední dárek, co mi dal, byly běžecký boty. 

(Na telefonu) Eyvinde, viděla jsem historii na tvým počítači. 

Viděla jsem, žes‘ četl… 

Rozsudek… 

Bojíš se mě? Bojíš se malý holky? Ty chudáčku. Bojíš se, že přijde malá holka a 

zmlátí tě? 

Nezvyšuju hlas. 

Ne, nejsem přecitlivělá. 



46 
 

Nemám žádnej záchvat! 

O víkendu jedu pryč a než přijedu domů, vypadneš. Tvůj pes a nože a sekačka a 

kožený křeslo a bedny a tvůj vobraz ženy, co si češe vlasy (zavěsí). 

Znamení nebyly nikdy jasnější (znovu vezme telefon a vytočí číslo). 

Ano, haló, Eyvinde… Eyvinde, pověz mi, je možný že… ses vykakal, ne, Eyvinde, 

vysral ses na podlahu v obýváku? 

…ne? 

…Tohle rozhodně není psí. Já vím přesně, jak vypadá to, co vyleze ze psa a tohle 

rozhodně ze psa není. Tohle je lidský hovno. 

Ve svým nitru, Eyvinde, úplně nejhlouběji ve svým nitru víš, že ses mi vysral 

v obýváku na podlahu. Možnás‘ tu informaci popřel a dokonce i sám věříš, že to 

Puňťa udělal, aby se mi pomstil, a proto teď trpíš, Eyvinde. Protože vodmítáš pravdu. 

Protože ve svým nejniternějším nitru je pravda pevně svázaná pod vohlávkou. To 

proto se lidi soužej. 

 

4 

Lilja: Jo. Tys vystudovala antropologii, že, Dagný? 

Dagný: Sociologii. Učím na univerzitě. 

Begga: To je sociální poradenství nebo tak něco? 

Dagný: No… vlastně by se to tak dalo říct. A co ty, Liljo? Bylas‘ vždycky tak dobrá 

zpěvačka, zpíváš ještě? 

Lilja: Jo, no, začala jsem na konzervatoři, ale skončila jsem ve druháku, těhotná a tak. 

Bylo to, no, jo, ale říkala jsem si, že bych se jako přihlásila teď na podzim a zkusila to 

dokončit. Teďka ale vůbec nezpívám, tak nějak jsem z toho prostě jakoby vypadla, ale 

to je jako úplně normální s dětma a… Pracuju půl dne na recepci v realitce a to je jako 

fakt úplně v pohodě… 

Vobčas jsem ale úplně mimo… jako bych vůbec nebyla ve vlastním těle… Jako 

jednou… 

…když jsem vezla holku na gymnastiku… 

Begga: Vobraly mě. 

Lilja: …Proč jsem vo tom vlastně mluvila? Jo. Protože bejvám úplně mimo a to byl 

vlastně jeden takovej příklad. Jak dokážu bejt úplně mimo. Najednou jsme se vocitly 

padesát kiláků za městem a dáváme si párek v rohlíku… 

Begga: Dagný, ty seš sociální poradkyně. Co se má udělat, když tě voberou? 

Dagný: Oberou? O co? 

Begga: Prostě. Vo všechno. Vo svéprávnost… 
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Dagný: To já ti nevím. Kdo tě zbavil svéprávnosti? 

Begga: Máma a sestry. Hlavně teda sestry. Prostě mě nechaly zbavit svéprávnosti. 

Lilja: Nechápu… 

Dagný: Asi se můžeš odvolat proti rozsudku… 

Begga: To bysem ale určitě prohrála… 

Dagný: Ahá, to je… 

Lilja: Ale proč tě zbavily svéprávnosti? To jde? 

Begga: Jo, jsou prostě chorobně vlezlý. Ty ženský by si prostě měly hledět svýho a 

nechat mě na pokoji. Mohla bys s nima promluvit? 

Dagný: Cože?... Já jsem ale samozřejmě tvoji mámu nebo dvojčata neviděla dvacet 

let, myslíš, že by mě poslechly? 

Begga: Nejseš snad sociální poradkyně? 

Dagný: Já jsem spíš odborná asistentka… 

Begga: Vodborná asistentka! 

Lilja: To je ale úplně hrozný, že se to dá takhle udělat! Ježiši! No a… to se jako vůbec 

neovládáš? Já tomu vůbec nerozumím. 

Dagný: Ale pověz mi, Beggo, nezbavuje se svéprávnosti jenom, když člověk odmítne 

jít do příslušného ústavu? 

Begga: Takže když bys ty, Dagný, vodmítla jít do tvýho příslušnýho ústavu, což je… 

Islandská univerzita…a ty, Liljo, bys vodmítla jít do realitky nebo někam na něco 

tečka íes, tak vás taky zbavěj svéprávnosti? 

Lilja: Ale do jakýho ústavus‘ měla jít? Já už nerozumím vůbec ničemu. 

Dagný: Nedáte si třeba kafe? 

Lilja: Proboha ne, takhle pozdě… Neměla bys čaj? 

Begga: Nebo pivo… 

Dagný: Pivo nemám… Ale mám červené víno… 

Lilja: Ále jo, trošinku červenýho bych taky nevodmítla. 

Dagný: Tak jo, dáme si sklenku červenýho. 

 

5 

Lilja: To mi přijde fakt úplně hrozný, cos nám říkala... 

Begga: Jo… a byla jsem tak naštvaná. 
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Lilja: To chápu. 

Begga: Ne, to teda rozhodně nechápeš. Nicméně, jak jsem říkala, četla jsem si po 

cestě sem na netu takový ty seznamy top devíti. Víš, vo čem mluvím, ne? Takový 

to… devět způsobů jak zastavit globální voteplování nebo devět způsobů jak vyvíst 

hormony z rovnováhy… devět způsobů jak se udržet zajímavá pro chlapa… 

takovýhle seznamy devíti věcí. Tos nikdy neviděla? Na netu jsou toho strašný 

hromady. 

Lilja: Ale jo… asi vim vo čem mluvíš. 

Begga: Jo. No a já jsem teda četla takovej seznam teďkonc před chvilkou a úplně mě 

to vytočilo. 

Lilja: Jakej seznam? 

Begga: No, jmenoval se nějak... devět způsobů jak zešílet. Počkej, tady to mám (čte 

na mobilu). Zaprvý: Necvičit. 

Lilja: Jo… 

Begga: Zadruhý: Neuklízet. 

Lilja: Hmmm… 

Begga: Zatřetí: Nemít dost spánku! 

Lilja: Není ale důležitý… 

Begga: Začtvrtý: Nadměrně pít! 

Lilja: Jo, haha… 

Begga: A zapátý: Obsedantní myšlenky! A zašestý: Pracovat přespříliš! A zasedmý: 

Nechodit ven! A zaosmý! Izolovat se od společnosti! A zadevátý: NEGATIVISMUS! 

Lilja: No ale dyť to zní jako docela rozumně… 

Begga: Rozumně? Oukej, Liljo, tys‘ nebyla vždycky nejbystřejší, ale prosimtě, 

podivej se na jedničku. Každej nemůže cvičit. Máš lidi, který jsou postižený a někdo 

je vochrnutej. Některý jsou tak tlustý, že je musej zdvihat z domu jeřábem… 

Rehabilitace? S tím na mě nechoď. Dvojka. Neuklízet… 

 Neuklízet. 

 Neuklízet. 

 Neuklízet. 

A trojka: Kolik je jako dost spánku a kdy přesně? Vosum hodin vod jedenácti do 

sedmi. Říká kdo? Bůh? Trh práce? Pracák? To je tak cáklý, že… no. 

Štyrka: Zkus to přednýst na AAčku nebo to nadhoď v ústavu: Děcka, poslouchejte, 

někdo nám to vymyslel: Je zaručeně mnohem lepší prostě pít míň. 
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A pětka: Vobsedantní myšlenky. Další úchvatnej nápad… Máš OCD, kamaráde, a 

úzkostnou poruchu a jako Váš lékař bych Vám rád navrhnul, abyste přestal mít takové 

nepříjemné obsedantní myšlenky, co nejdřív to půjde. 

A šestka: Pracovat přespříliš. S tím já teda nemám moc zkušenosti, neboť já jsem a 

vždy jsem byla na sociálních dávkách. 

A sedmička: S tím mám trochu větší zkušenost. Nechodit ven. Pryč s tebou do 

černočerný tmy a nečasu, kriple! Ne kvůli nějaký spešl příležitosti, prostě proto, že ti 

to udělá dobře.  

A vosmička: Neizolovat se vod společnosti. Je jedno, jak špatnej dojem děláš na lidi. 

Prostě se vetři do týmu a udržíš si všech pět pohromadě. Uf, to mě fakt dostává do 

kolen… Je to tak smutný. Víš, já mám kamaráda, kterej má nějakou hroznou nemoc. 

Vůbec netuším, jak se to jmenuje, ale zepředu vypadá jako jeden velkej vřed a navíc 

se šíleně bojí vody a má nekonečný bolesti z větrů… 

Dagný přichází s lahví červeného vína a bonboniérou. 

Lilja: Tys‘ sebou ale švihla! Mňam! 

Begga: A devítka! Negativismus! Jak jinak udržet plebs v zástupu? Všechny ty 

kraviny se píšou, jenom abysme byli poslušný a aby jedno procent dokázalo udržet 

devadesát devět procent! Smějte se! Je to jednodušší!  

Dagný: Co se tak čílíte? 

Lilja: Begga mi říká vo jednom článku, co četla na netu. 

Dagný: Nabídněte si. 

Lilja: Mmmm. To je fakt dobrá čokoláda. 

Dagný: Jo. Vždycky jsem byla na nějaký dietě a stejně jsem pořád tloustla, kdežto teď 

jím, co mi přijde pod ruku, a hubnu a hubnu. 

Lilja: To jako vážně? 

Dagný: No jo, všechno je to prostě v hlavě. Tloustneš s každým čtverečkem čokolády, 

který si odepřeš. 

Begga: Já mám dysmorfofobickou poruchu. 

Lilja: Cože? Co to je? 

Dagný: To neříkej, Beggo… 

Begga: Ale jo. BDD. Diagnózu jsem si teda udělala sama, ale ty jsou nejvíc 

neprůstřelný. Takový ty, když člověk nemůže spát a bloumá na netu a hledá 

vysvětlení všelijakejch svejch problémů.  

Lilja: A jak se to projevuje? 

Begga: Nevidím se v zrcadle. 

Lilja: Cože? A co teda vidíš? 
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Begga: Jenom nějakou hrůzu. Nebo tak, radši doufám, že mám BDD, jinak jsem 

prostě nějaká hrůza.  

Dagný: Počkej, není to většinou ten hlavní problém u lidí, kteří jsou závislí na 

plastických operacích? 

Begga: Jo, přesně! Kdybych sakra měla nějaký prachy, tak bych si jich už dávno 

nechala udělat několik. Místo toho si prostě naleju skleničku a vobčas, když jsem 

hodně vožralá, jako úplně namol, tak si připadám krásná. Jenom tak na sekundu. 

Tadá! Jsem rozkošná. A pak je to fuč. 

Lilja: Ty seš rozkošná! 

Begga: Já vím! Proto vám řikám, že to je úplně neprůstřelná diagnóza. BDD. 

Dagný: Nech už toho. Jsi zlatíčko, Beggo. Můžu se podívat… To je tetování? 

Begga: Jo… podle jednoho snu, co se mi zdál… 

Dagný: A ty, Liljo? Máš tetování? 

Lilja: Cože… ne… 

Dagný: Já mám kérku, sledujte, malinkatou. Je to beruška, teda byla to beruška… 

inkoust už se trochu rozpil kolem. 

Begga: Jo, teď už to spíš vypadá jako mateřský znamínko… 

Lilja: To se mi moc líbí. A taky dobrý místo, tam na rameni. Tam si na něj 

nedošáhneš… 

Dagný: A co se ti zdálo? To je oko? 

Begga: To je hroutící se věž a pukající nehty. 

Lilja: Vau, ja myslela, že je to most… 

Dagný: A mně zas přišlo, že je to otvírající se čelist… 

Lilja: Nebo Výkřik od Muncha… a tam, Mickey Mouse… 

Begga: Dá se to vyložit… různě. 
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Begga (k divákům) Vždycky to jde po trojicích. 

 Když mi pracák nabídl džob v TGI Fridays, vodmítla jsem. 

 Když mi na pracáku sehnali práci v domově pro postižený, vodmítla jsem. 

Když mi pracák nabídl kurz „Zlepši si sebevědomí už dnes“, tři vykřičníky, vodmítla 

jsem. 



51 
 

Třikrát ne a sebrali mi dávky. Trojitě. Celej můj život se děje po trojicích. Svět 

funguje po trojicích a TO je peklo. 

Raz, dva, tři, říkáme neposlušnejm fakanům. Raaaaaaaz, a když to děcko furt zlobí: 

Dvaaaa. A když je děcko furt parchant: Třiiiii … a měsíc žádnej playstation, měsíc 

žádný sladkosti, měsíc žádná telka. Třiiiii. Žádný dávky. Neschopnost platit tři 

měsíce, bez střechy nad hlavou. Trojice.  

… A jak se vám jinak líběj moje boty? Jsou nový. Vobjednala jsem je z Ebaye za 

velkoobchodní cenu. Jak se vám líběj barvy? Vono jich tam byla strašná spousta na 

výběr, takovejch kombinací… Vybírala jsem si je celou noc a ráno jsem pak musela 

do banky. Bylo fakt hrozitánský počasí, a tak jsem šla přes hřbitov, abych byla 

v zákrytu, ale dyť vy sami dobře víte jaký to je bejt nevyspaná a jít v bouřce. No a tak 

jsem se teda dostala do banky, a tam mi nějaká podělaná rachejtle, která navíc byla 

rozhodně mladší, než já, říká, žeprej jsem byla voznačena za zbankrotovanou. 

Je mi to strašně líto, řekla a jediný, nad čím jsem přemýšlela, bylo, že ty boty už jsou 

určitě na cestě. 

Že se peníze převedly vokamžitě, že už jsou určitě na cestě ke mně expres poštou. 

 Je mi to opravdu líto, drahá, řekla ta mrcha a tak jsem jí řekla, řekla jsem jí: 

Poslouchej, drahá, nech si ten soucit pro lidi, co ho potřebujou, jo? Nech si ho pro ty 

votročata, který mi sešily ty boty, co mi přijdou poštou, nebo víš co, radši si ho nech 

úplně komplet. Co by měly taky votročata dělat se soucitem v hlavě nějaký bankovní 

asistentky. Soucítíš s něma jenom dokud nepotřebuješ nový běžecký boty, páč, drahá, 

žijeme ve světe, ve kterym není ale vůbec možný sehnat běžecký boty, který sešila 

dospělá vosoba s dobrým platem. Chápeš? 
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Lilja: No a to je prostě to nejsložitější co člověk dělá. Snaží se chápat. 

Begga: Hmm. 

Lilja: Ne, jako. Máš nejlepšího kamaráda kdoví kolik roků a zničehonic si tě 

zablokuje na Facebooku a nevodpovídá na telefonáty. A jako, to máme spolu děti. 

Begga: Jsem si myslela, že jste fakt dobrý kamarádi. 

Lilja: Jo, jsme hodně dobrý kamarádi. Mluvila jsem spíš tak jako vobecně. A přesně 

to jsem chtěla říct kdyžs‘ mi skočila do řeči. No a máme spolu děti, a proto je důležitý 

udržovat dobrý vztahy.  

Begga: Hmm. 

Lilja: Jak se má tvoje máma, Dagný? 

Dagný: Je mrtvá. Umřela před rokem. 
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Lilja: Sakra! Upřímnou soustrast. To je strašný. Vona byla takovej skvělej člověk. 

Dagný: Bylo to tak? Vážně byla skvělá? 

Lilja: Pamatuju si, když jsme… Á, to nic. 

Dagný: Jen to řekni! 

Begga se prohrabává v tašce, vytáhne láhev kořalky s červeným víčkem a položí ji na 

stůl. Bere do ruky krabičku cigaret.  

Dagný: Hele, šla bys s tím prosímtě na balkon? 

Begga: Oukej, oukej, ježiši. (Begga odejde). 

Lilja: To je tak vopilá? 

Dagný: Zrovna jsem přemýšlela nad tím samým… Je příšerný ji vidět takhle… 

Lilja: Nemusí bejt člověk úplnej tydýt aby ho zbavili svépravnosti? 

Dagný: To se myslím dělá, jenom když máš nějakou vážnou duševní poruchu, a když 

odmítneš pomoc… 

Lilja: …Myslíš, že je…? 

Dagný: Nee, nee… šššš. 

Begga (volá z balkónu) Můžem se klidně bavit přes vokno, vo čem jste mluvily? 

Lilja: Ale ne… Jenom si pamatuju, když nám bylo nějak jedenáct nebo dvanáct, a 

pamatuju si, jak máma Dagný přišla s čerstvou trvalou. Takový úplně maličký, vlhký 

kudrlinky, který jí tak nahusto pokrejvaly hlavu. 

Begga: To byla moje máma. Říkáš tu storku vo tom, jak nás moje máma přistihla u 

popelnic. Procházely jsme bordel vod sousedů a vona se překonala a zavřela nás 

vevnitř a zapomněla nás tam celej den nebo tak. Nemluvíš vo tom? 

Lilja: Ne, mluvila jsem vo mámě Dagný a vo čems‘ mluvila ty si teda jako vůbec 

nepamatuju. To, co jsem chtěla říct, bylo roztomilý. 

… 

Byly jsme doma u Dagný a její máma přišla s trvalou a pak řekla, že by ráda něco 

udělala na zahradě, zasadila jarní cibulku, nebo co já vím, a pamatuješ si, co se stalo 

pak, Dagný? To si to fakt nepamatujete…? Dyť to bylo tak krásný! 

Begga: Jo, počkej, na to si vlastně pamatuju. Dagný rozbila prasátko a pak jsme řekly, 

že si jdeme hrát ven, ale šly jsme do zahradnictví. 

Lilja: A tam Dagný ze všech peněz, co našetřila, koupila svý mámě rejč. 

Begga: Tys byla tak hodná, Dagný. Tak hodná. 

Dagný: Ne, ne, já jen chtěla, aby moje máma byla jako ty vostatní mámy, co se pořád 

hrabaly někde v záhoně… 
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Dagný: Máma se mi pořád posmívá. Říká, že jsem přecitlivělá. Nerozumím polovině 

z toho, co povídá. Říká, že kdybych byla jiný zvíře, byla bych podřadnej druh. Říká, 

že bych byla ježek bez bodlin, želva bez krunýře, bezzubej lev. Vybrala jsem jí 

peněženku. Zabalila jsem si do baťůžku. Vzala jsem šampon a kalhotky a kartáček na 

zuby. Ráno jsem nešla do školy. Přijela jsem autobusem na nádraží a koupila si lístek 

na východ do Egilsstaðir, protože tam kdysi bydlel táta, ale pak jsem začla brečet a 

pak přišel ňákej chlap a já jsem mu všechno vyklopila a pak přišla poličije a máma a 

vona předstírala, že ji to strašně vzalo, ale pak v autě, když nás nikdo neviděl, mi dala 

políček a řekla, že bych to stejně nevydržela dál, jak na nádraží. Protože bych byla 

ježek bez bodlin, želva bez krunýře, bezzubej lev. Děcko, který nedokáže ani 

zdrhnout z domu bez toho, aby si vyfňukalo poličajty na nádraží. 

Nemůžu se přestěhovat k tátovi, protože máma říká, že je strašnej, ale já si ho vůbec 

nepamatuju. Vím jenom, že mluvil divně a dal mi harmoniku. Máma říká, že jsem mu 

šumák a že má teď novou ženu. 

A tak jsem přemýšlela, jestli někdo z vás nemá pokoj navíc? Skoro nic nesním a ve 

škole mi všechno strašně jde a tak, teda možná kromě matiky, a se vším hezky 

zacházím a samozřejmě bych s něčím pomáhala, s nádobím… možná hlídat děti, jestli 

nějaký máte? Jako taková au-pair.  
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Lilja: Jo, mě to ale stejně přišlo strašně roztomilý, že by dítě utratilo všecky svoje 

peníze za rejč pro mámu… 

Begga: Mě to teda přijde spíš jako docela smutnej příběh… Stejně jako tehdy, když 

jsme v kumbále s popelnicema… 

Lilja: O tom nemluv, Beggo! 

Begga vezme tři jahodová fruka a hašlerky. 

Dagný: Já si žádnej kumbál nepamatuju. Byla jsem tam? 

Begga: Tebe napadlo jít se podívat, co lidi vyhazujou dírou na vodpadky. Začalo to 

ale nějak tak, že jsme si na něco hrály, svázaly jsme dohromady medvídky a spouštěli 

je v mezipatře a… 

Lilja: Ale fuj… 

Dagný: Na to si vůbec nevzpomínám.  

Begga: Ale vzpomínáš si na to s mým papouškem? 

Dagný: Proboha, to je moje nejhorší vzpomínka… 

Begga: Ne, zlato. To není tvoje nejhorší vzpomínka. 
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Lilja: Já mám nejlepší vzpomínky na den, kdy jsme šly do bazénu a celej den jsme se 

ráchaly ve vodě a pak jsme šly na párek v rohlíku. 

Begga: Ale každopádně. To s tim s ptákem bylo fakt příšerný. 

Lilja: Dyť byla ještě dítě. 

Begga: Jo, jo, jasně. Ale i tak to vo ní něco vypovídá. 

Dagný: Hele, to nemusíš vůbec vytahovat, Beggo. Všechny si to moc dobře 

pamatujeme. Byla to nehoda… netušila jsem, co dělám… 

Lilja: Nikdo z nás nechápal, co by se mohlo stát.  

Begga: Já jsem toho ptáka milovala. Zbožňovala jsem ho. 

Dagný: Já jsem prostě nechápala, jak dejchal a popletla jsem si to, protože ryby 

dejchaj žábrama a já si myslela, že ptáci dejchaj křídlama nebo nějak pod nima, nebo, 

však víš, byla jsem jen dítě. 

Begga: Zabilas‘ ho. 

Dagný: To je vod tebe pěkně hnusný, vždyť víš, jaká to pro mě byla na dlouho rána. 

Moc dobře víš, že jsem z toho taky byla v šoku. 

Begga: Byl to ale můj papoušek. Všichni pak dělali, jak kdyby to pro tebe byla 

kdovíjaká strašná tragédie, ale byla jsem to já, kdo tratil!  

Lilja: Jí je to strašně líto, Beggo… 

Begga: Jo, ale to je vlastně ještě horší. Je tak strašně sory, že všichni zapomínaj litovat 

mě.  

Lilja: Uf, jak kdybych měla zase deset roků. Vyloženě mě z vás tahá v copech. 

Begga: No jo, vau! Pravda! Co to bylo vlastně za problém s tvejma vlasama, Liljo? 

Dyckys‘ byla učesaná jakkdyby tvoje máma byla ňáká nacibába, s pětinásobnejma 

copama a miliónem sponek a…  
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Begga: Kapradí. 

Dagný: Nejsme v jeskyni. 

Lilja: Jsme v kumbále.  

Dagný: Pod činžákem Beggy. 

Lilja: Tady to je kapradí. 

Dagný: Je umělý? 

Lilja: Roste z pukliny. 

Begga: Hlína na podlaze je mokrá. 
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Lilja: Mám trochu strach. 

Begga: Mám vám říct příběh? 

Lilja: Ne nějakej strašidelnej… 

Dagný: Jakej příběh? 

Begga: Je o třech sestrách. 

Lilja: O jakejch sestrách? 

Video č.2 – Tři koně ve cvalu. 

Begga: Tři sestry, který maj koně. Ty koně s nima ráno chodívaj do školy a čekaj 

venku, zatímco se ty sestry učej. Pak s nima jdou zpátky domů, úplně až dovnitř do 

bytu, kterej je postavenej tak, že tam tři koně nemaj žádnej problém pohybovat se. 

Dagný: Jak jsou starý? 

Begga: Je jim patnáct. 

Dagný: To je jim všem patnáct? Jsou teda trojčata? 

Begga: Ne, jsou sestry. 

Dagný: Jak ale můžou bejt všechny narozený ve stejnej rok, když nejsou trojčata? 

Begga: Boha jeho, je to jenom storka. To nechcete vědět, co se stane? 

Dagný: Co se stane? 

Begga: Zabijou svý koně. 

Lilja: Co? 

Dagný: Ale proč? 

Begga: Nikdo neví proč. Prostě je zamordujou. 

Lilja: A co se stane pak? 

Begga: Nic. Vůbec nic. Šlus. 

Dagný: To je ale mizernej příběh. 

Lilja: Nemožnej. 

Dagný: A co na to jejich rodiče? 

Begga: To já nevím. To se stane, až ten příběh skončí. 

Dagný: Já ale prostě nechápu, proč ty koně zabily… Jak to vlastně udělaly? 

Begga: Udusily je. Položily je na záda a udusily. 

Lilja: Brr.  
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Dagný: Můžu vám něco nabídnout? Mám kopřivovej čaj, dáte si? Vyčistí to krev a... 

no… je to prostě pro člověka dobrý. Dáš si, Liljo? 

Lilja: Co? Ne, díky… 

Begga: Just give me some champagne, some cocaine and sausages. 

Dagný: No, já si dám. 

Dagný odejde. 

Lilja: To mi přijde fakt zajímavý, že je z ní profesorka.  

Begga: Vodborná asistentka. Proč? 

Lilja: Nevím, jen tak. Nikdy bych tomu nevěřila… na škole jí například vůbec nešly 

přírodní vědy, pamatuješ? 

Begga: Nebyla jsem to jenom já, komu nešly? 

Lilja: Jo, ale tobě to bylo dycky šumafuk… myslím ty školní věci. 

Begga: Jak víš, že mně to bylo šumafuk?  

Lilja: Dyťs‘ mi to sama řekla… 

Begga: Paměť je úplně stejně nespolehlivá jako sny. Tři vosoby si pamatujou událost 

z minulosti, ale ani jedna si ji nepamatuje stejně. 

Lilja: Co tím myslíš? 

Begga: Protože si tu událost pravidelně vybavujou a pokaždý, když si ji vybavěj, se 

jim do toho přimíchá něco z vokolností, ve kterejch jsou zrovna, když si ji vybavujou. 

No a tak se z šedý bundy stane růžová, modrá, zelená, žlutá, hnědá… Podle toho, co 

se jim vobjeví před vočima, když si tu bundu vybavěj.  

Řekněme, že se potkáme a ty mi povídáš: 

Pamatuješ, jaks‘ byla v tyrkysový bundě? Byla tyrkysová, jako můj nejoblíbenější 

hrneček. 

Byla hnědá, říkám já, hnědá, jako mámina kuchyňská linka. 

Ne, byla bílá, říká Dagný, bílá jako záclony v čekárně u doktora. 

Všem nám přijde, že říkáme pravdu, ale žádná to nemáme správně. Jestli už bunda 

neexistuje a nikdy se nenajde fotka, informace je ztracená. Pravda není. 

Lilja: Nikdys‘ nedochodila gympl?… třeba večerní kurz, nebo… 

Begga: Ne. 

Lilja: Takže nemáš maturitu? 

Begga: Ne, a to je samozřejmě ten nejsmutnější fakt mého života, Liljo, v tom je jádro 

pudla. 
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Lilja: Nechceš to dnes zabalit? 

Begga: Né, máma mi řekla, že jestli nedám zkoušky, musím dělat sedmou třídu 

znovu. 

Lilja: Ale notak, Beggo. Můžem jet busem do města a jít do zverimexu. 

Begga: Já už v tom všem ale zase hrozně plavu. 

Lilja: Můžem zajet do vobchoďáku a vylovit peníze z fontány… 

Begga: Asi ne, Liljo. 

Lilja: Jestli budeš furt tak nudná, přestanu si s tebou hrát. A řeknu to Dagný, abys 

věděla. 

Begga: Ne! Nesmíš jí to říct! 

Lilja: To víš, že jí to řeknu a taky řeknu tvojí mámě, žes švindlovala u testu z přírazu! 

Dagný se vrátí. Lilja se pomalu plíží po jevišti.  

Dagný: Proč se tu tak plíží? 

Begga: Tuším se jenom snaží bejt vopatrná. 

Lilja: Jo, aby se nic nerozbilo. 

Dagný: To mě v noci budit nebude. 

Lilja: Ne? 

Dagný: Na to si vůbec nevzpomínám. 

Lilja: Já taky ne. 

Begga: Ja si pamatuju všechno. Tys‘ byla Liljo dycky zničená kvůli nějakýmu 

borcovi… Ha, Petr se jmenoval. Říkalo se mu Slaný Peťa, a šukala s ním Nanna. 

Lilja: NANNA! 

Dagný: Je sice pravda, že často nespím, ale to je jenom kvůli tomu, že nedokážu 

uvolnit svaly na vobličeji. Jak kdyby se mně úplně zablokovala čelist… 

Lilja: Jo, přesně, já taky, já taky, mám takový úplně neklidný nohy. Kopu do peřiny a 

vodkopávám se a pak taky musím spát s takovou speciální zubní protézou, páč skřípu 

zubama, no úplnej magor. 

Dagný: No a šly jste jinak, teda jako, šly jste na nějakou terapii nebo tak něco? 

Duševní vobrodu…? 

Lilja: Vobčas se mi zdává, že chytnu Halldóra za koule a mačkám a mačkám a 

zabořím do nich nehty a vyrvu je z pytlíku a nacpu si je do pusy a chroustám je mezi 

zubama, ale von nikdy nic necejtí. 

Dagný: No, hele, já vím, že se vám s tímhle klidně můžu svěřit, ale stejně vás prosím 

abyste to nikomu neříkaly. Před rokem jsem… šla za jedním vodborníkem no a pak 
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jsem začla v takovým spolku duševní hygieny, kde… každopádně. Myslím, že je pro 

nás důležitý, teda…tím myslím jakože pro lidi vobecně, dívat se… do budoucnosti… 

a vyrovnat se se sebou… a duševní vývoj… a učit se… a tak. 

Lilja: Může za to Begga! Řekla mi, že jestli s ní nepůjdu za školu, tak jsem lůzr a tady 

mě bouchla, dívej, mám tu modřinu!  

 

12 

Lilja (k divákům): Vobčas potkávám Dagný na ulici. Zdraví mě, takhle zdvihne ruku: 

Stop! Tak strašně si s ní chci promluvit. Usmívám se a vona jen cukne koutky, 

takhle… (Lilja se ušklíbne) 

Beggu jsem ale viděla jen jednou. Je to myslím už hodně dávno… Kolem půlnoci 

jsem si zajela do večerky, páč jsem nemohla usnout a v lednici nic nebylo a prostě 

jsem se nudila… vzala jsem auto a byla jsem jenom v županu, ale v hodně tlustým 

županu. Vlastně v moc prima županu… a strašně dlouho jsem si něco prohlížela v tom 

vobchodě a pamatuju si, že tam hráli strašně smutnou písničku… 

 

 

Feelings, nothing more than feelings 

Trying to forget my feelings of love 

Teardrops rolling down on my face 

Trying to forget my feelings of love 

Feelings, for all my life I'll feel it 

I wish I’ve never met you 

You'll never come again 

Feeling, woo-o-o feeling 

Woo-o-o, feel you again in my arms 

Feelings, feelings like I’ve never lost you 

And feelings like I’ll never have you again in my heart 

Feelings, for all my life I’ll feel it 

I wish I’ve never met you, girl; you’ll never come again 

Feelings, feelings like I’ never lost you 

And feelings like I’ll never have you again in my life 

Feelings, woo-o-o feeling it, 

woo-o-o, feeling again in my arms 
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Feelings 

 

… a trochu jsem se zapomněla a pak jsem našla takovej podnos se sushi a měla jsem 

v plánu vochutnat jenom pár kousíčků, ale najednou byl podnos prázdnej a můj 

vobličej celej mokrej a chtělo se mi domů a přitom nechtělo a tak jsem nad tím 

přemýšlela, chtít něco a přitom to nechtít a jakej to může bejt problém a úplně jsem 

zapomněla, že jsem spořádala všechno to sushi. Chtěla jsem jenom rychle pryč z toho 

vobchodu. Hrála nějaká písnička, one two three one two three, I’m gonna swing from 

the chandelilili… a najednou mi strašně začala vadit všechna ta záře světel, a já se jen 

chtěla dostat ven a pak přišel sekuriťák a byl strašně rozčilenej a ptal se mě, jestli jako 

nehodlám platit za všechno to sushi a jestli jako vážně chci řídit domů v takovymdle 

stavu. V jakým stavu? zeptala jsem se a sekuriťák mě nazval do vysílačky xanačkou. 

Xana-co? řekla jsem. Vůbec netuším, co tím myslíte a pak jsem uviděla Beggu! Vešla 

dovnitř a můžu vám říct, byla bílá jako stěna a neviděla mě, neviděla vůbec nic. Byla 

úplně sama a v nějakým tranzu a sekuriťák začal vyhrožovat, že zavolá policajty. 

Neměla jsem u sebe peněženku… Jestli myslíte lék xanax, tak ten jsem neměla vod tý 

doby, co jsem byla těhotná s Rózou… Na čem jsem? Na ničem, nejsem na ničem! 

Kam šla Begga. Proč byl její župan tak mokrej? Vodkapávalo z něj něco vodpornýho. 

Hnus! Fuj! 

Dagný vezme papouška z klece, podrží ho mezi dlaněmi a pak si vloží jeho hlavu do 

úst a skousne. Žvýká dlouho a polkne. 
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Píseň: Panty lies od Sonic Youth. 

Don't just stare, ’cause she’s not wearing underwear 

Em-em-em-em-em-em-em-em 

Oh how rude, at least she’s got you’re attention square 

Em-em-em-em-em-em-em-em 

Don’t you realize, It’s just her disguise 

Ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai 

Hey! mum look, no more panty line 

Ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai 

Shoewa shoewa shoewa shoewa shoewa shoewa shoewa 

I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I 

Peek-a-boo look into the mirror 
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Now you see her, now you'll be her 

Hover your lips, twirl your hair 

Pretend you’re there, pretend it ain’ there 

Little girl playing in the closet 

First comes walking, then comes talking 

Peek-a-boo look into the mirror 

She says: “who am I?” 

Inside! outside!  

Inside, outside, inside, outside, inside, outside, 

Inside, outside, inside, outside 

Shoewa shoewa shoewa shoewa shoewa shoewa shoewa 

Hm-a-hm-a-hm-a-hm-a 

Da-da-da-da-da 

 

Don’ just stare, ’cause she’s not wearing underwear 

Em-em-em-em-em-em-em-em 

Oh how rude, at least she’s got you’ attention square 

Em-em-em-em-em-em-em-em 

Don’t you realize, it’s just her disguise 

Ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai 

Hey! mum look, no more panty line 

Ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai 

I-a-o-a-i-a-a-o-a-i-a-u-a-i-a-i-i-u-a 
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Video č.3 – Pohyby plazů 

Lilja: Čau Peťo. 

Slaný Peťa: Eh… čau… 

Lilja: Potřebuju si s tebou promluvit… 
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SP: Vo čem? 

Lilja: Jo… já, noo… to už jako nejsme spolu? 

SP: Spolu? Co tím myslíš? My jsme snad někdy byli spolu? 

Lilja: … jo, já jsem si myslela, že… jsme… 

SP: Myslíš jako že spolu chodíme, nebo…? 

Lilja: Jo… řekls‘, že… 

SP: Myslíš jako proto, že jsme si zašukali na vosmadvacátýho října? Za záchodkama 

ve městě? Nebo tos‘ nebyla ty? 

Lilja: Ale jo, byla. 

SP: Sory, jestli jsem to pochopil špatně, ale já myslel, že to byla spíš jen taková 

jednorázovka… 

Lilja: Hrozně se mi líbíš. 

SP: Já ale chodím s Nannou… 

Lilja: Ale já… Ale… 

SP: Neber si to vosobně. 

Lilja: Proč ale chceš bejt radši s ní než se mnou? 

SP: Chceš to fakt vědět? 

Lilja: Jo… 

SP: Oukej, prostě proto, že je… je prostě hezčí než ty… 

Lilja: Moh‘ bys to vysvětlit trochu detailněj? 

SP: Eh, cože? Vona prostě vždycky hezky voní a má taky větší prsa a prostě je tak 

nějak líp rostlá…  

Lilja: Moh bys to ale vysvětlit trochu líp? 

SP: Oukej, no, tak já si tě třeba pamatuju ze druhýho stupně, seš v devítce, že? No a 

vono to není jakože by tvůj vobličej nebyl hezkej. Máš fakt hezkej vobličej a tak, ale 

prostě se neumíš moc dobře držet a pak taky vždycky nasadíš takovej fakt mega 

vodpudivej výraz. 

Lilja: Moh bys to ale vysvětlit trošičku líp? 

SP: Oukej, seš prostě taková kost, kterou by člověk vošukal na pařbě, ale se kterou by 

si nic pořádnýho nezačal. 

Lilja: Smrdím? 

SP: Ne, že bys vyloženě smrděla, ale ani zrovna nevoníš. Vlastně jsi jako taková, no, 

neurazí, nenadchne. 
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Lilja: Cože? Moh bys bejt trošilinku přesnější? 

SP: No… Taky hodně používáš zuby. Prostě to s tebou nebylo úplně nejlepší, abych 

byl upřímnej. 

Lilja: Cože? Když jsme se líbali? 

SP: Jo, když jsme se líbali a pak taky kdyžs‘ mi ho kouřila.  

Lilja: To jsem tě jako zranila? 

SP: No vlastně jo, a potoms‘ byla docela dotěrná. A páchne ti z pusy. A máš taky dost 

špatnou pleť. 

Lilja: Jak jako špatnou pleť? 

SP: Nejsou to asi uhry, ale plno pupínků a skvrn a povrch je takovej šupinatej. 

Lilja: Oukej, ale moh‘ bys to s tou pletí vysvětlit líp? 

SP: Oukej, počkej, jak bych jen… No prostě máš takovou trochu volnou kůži a možná 

ten problém není ani ta kůže samotná ale spíš to, co je pod ní. Možná akorát nemáš 

svaly, seš prostě taková sušinka. 

Lilja: Cože? Moh bys to vysvětlit trošilinku líp?  
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Lilja: Hele Beggo, ja bych si docela dala cígo, jestli ti nepochybí. 

Begga se podívá do krabičky. Nabídne Lilje jednu cigaretu. 

Dagný: Co kdybyste se s tím přesunuly na balkon? 

Begga: To víš, že jo! 

Lilja: Co? Ale notak, pojďme přece na balkon, Beggo… 

Begga si zapálí. 

Begga: Jen si zapal tady, a zavři vokno, je mi hrozná kosa… 

Dagný: To vokno nech votevřený, Liljo! 

Begga: Zavři vokno.  

Dagný: Liljo… 

Begga: Vočistit se, povídáš. Vypucovat koupelnu, to chápu. Vomejt záchod, to chápu. 

Vymydlit si nohy, prdel, to chápu. Pocity ale nevyčistíš, a už vůbec ne pocity jinejch 

lidí, se kterejma máš společnou minulost. Rozhodně ne nějakým společným 

gruntováním, rozhovorem nad hrnkem čaje. 
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Nebo chceš, abych v tobě teď vyvolala nějakej určitej pocit? A jak by měl vypadat? 

Jakou by měl mejt barvu? Asi nechceš, aby se jmenoval vostuda, že? 

Dagný: Já jsem si prostě jen říkala, že bysme… 

Begga: Že bysme se podívaly pravdě do vočí? 

Dagný: Myslela jsem si, že bysme mohly… 

Begga: A co by se dělo pak? 

Dagný: Pak bysme třeba mohly… 

Begga: Naše neurózy se rozpáraj do duhový vlny, ze který si můžem uplíst svetry, aby 

nám už nikdy nebyla zima? Nebo jak si to jako představuješ? 

Dagný: Byla bys tak laskavá a přestala v mym bytě hulit jak fabrika?! 

Begga: Já měla taky chlapa. Tak jako vy. Bydleli jsme spolu pět roků. U jeho mámy 

doma. V místnosti ve sklepě, ale nebyl tam žádnej záchod, tak jsme dycky museli 

chcát přímo do vodpadu. 

Lilja: To to tam nesmrdělo? 

Begga: To víš, že smrdělo, a navíc to byl družstevní byt, takže se z toho dycky všichni 

mohli zbláznit. 

Lilja: Jak ponižující! 

Begga: Jo, bylo to docela ponižující. A pak jsem přišla do jinýho stavu. 

Lilja: Fakt? 

Begga: Jo, ale prostě to nešlo. Člověk nemůže mít dítě, když ani nemá záchod. 

Lilja: Takžes‘ šla na potrat? 

Begga: Ano. Von pak šel do vězení a jeho máma mě vyhodila. A pak mě zbavili 

svéprávnosti. 

Lilja: Aj. 

Begga: Jo, sory, holky, že musíte poslouchat takovýho nýmanda. 

Lilja: Proboha, tys‘ měla fakt v životě smůlu… 

Begga: Smůlu? 

Lilja: Jo, nebo teda… 

Begga: Ale jo. Měla jsem prostě velkej pech. To první víte, pak to všechno vostatní a 

ještě tamto. Dohromady je to všecko strašná smůla. 

Dagný: Tuším, že znám jednu právničku, co by ti možná mohla pomoct. 

Begga: To je vod tebe strašně milý, Dagný, chceš mi pomoct bejt svéprávná? 
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Dagný: Můžu si s ní každopádně promluvit a uvidíme, jestli nemůže něco udělat. 

Jakože pro bono. 

Begga: Jo, ne, díky, to nejde. 

Lilja: Snaží se ti přece jen pomoct, Beggo! 

Begga: Jo, oukej, skvělý, ale co chce na voplátku? 

Dagný: Na voplátku? Nic. Nechci vůbec nic. 

Begga: Pamatuješ si, Liljo, když mi dala prince Kena? 

Lilja: Ne… 

Begga: To bylo proto, abych ti neprozradila, že zabila žabáka Kermita. 

Lilja: To byla ona, kdo vzal Kermita? 

Begga: Šla s ním na zahradu a zapálila ho. Ugrilovala ho jako klobásu! 

Lilja: Kermite… 

Dagný: Vrať mi prince! 

Begga: Vidíš? Má tu svini v nátuře. Když mi pomůže, musím udělat něco navoplátku. 

Tak to bylo vždycky. 

Dagný: Dej mi prince! 

Begga: Ty seš tak tupá, Liljo… 

Lilja: Já ale nechápu, proč musela zapálit Kermita. 

Begga: Protože lidi prostě pálej nejvoblíbenější hračky svejch kamarádek, protože lidi 

sou prostě takoví! 

Dagný: Vrať mi toho prince, ty držko jedna! 

Lilja: ŠŠŠŠ. 
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Video č.4 – Úžasné křišťály. 

Lilja: Já se vždycky snažím najít pozitivní stránky. 

No ne, protože to mi tak často pomohlo… 

Pamatujete si například Pollyannu? Byla vochrnutá vod krku dolů a bydlela 

s hnusnejma lidma, ale i tak to bylo v pořádku, protože ve voknech jí vysely lesklý 

křišťály, na který tak krásně zářilo slunce… a hrály všema barvama.  
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Dagný: Vcházím k ní do pokoje. Tam, kde vždycky leží vochrnutá, slintá a hledí na 

paprsky světla zářící skrz křišťály. Sedám si na rám její postele. 

Begga: A co děláš? 

Dagný: Hladím ji po tváři. 

Begga: A co uděláš pak? 

Dagný: Postavím se zpátky na nohy a jdu k voknu. 

Lilja: A co uděláš? 

Dagný: Vezmu křišťály z háčků a dám si je do kapsy. 

Begga: A co pak? 

Dagný: Vodejdu. Pollyanna zůstane sama v pokoji, ale už nemá křišťály. Jenom 

prázdný zdi, hnusný lidi a vochrnutí. 

Lilja: Má ale pořád slunce. Slunce ještě září dovnitř voknem.  

Dagný: Ne. 

Lilja: Co myslíš tím ne? Slunce vychází každý ráno. Vždycky! 

Dagný: Ne v tomto příběhu. 
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Begga chlastá kořalku. Pak vymáčkne do tří sklenic šťávu z fruka a vloží do každé 

hašlerku. 

Lilja: Dej mi loknout. 

Begga: Klídek, drahá. 

Dagný: Chystáš se jít v těchhle kalhotách? 

Begga: Co je s nima? Připadaj ti divný nebo co…? 

Dagný: Ne, jenom… možná trošku pytlovitý, ale stejně vypadáš dobře. 

Begga: Víš, jestli tam bude ta kurva? 

Lilja: Jestli jo, tak se naseru. 

Dagný: Já ji rozmrdám za tebe, mám vocelovou špičku, hele. Blé, já tu sračku pít 

nehodlám. Je jedno co pak člověk udělá. Ta chuť prostě nevodejde.  

Lilja: Nanna vo mě roznáší lži. 

Dagný: Ne?! 

Begga: Tss, ta píča. Jaký? 



66 
 

Lilja: Všelijaký hnusárny. Peťa už mě ani nezdraví. 

Begga: A co vo tobě povídá? 

Lilja: No, řekla, že jsem vykouřila Otu Brežněva, když chodil s Karen a pak řekla, 

že… ani to nemůžu vyslovit. Rrr, jak já ji nenávidím. 

Dagný: Co přesně řekla, Liljo?  

Begga: Co se stane, když člověk vyhulí paralen? 

Lilja: Nestane se nic, musí to bejt parkodein a navíc jich musíš spolykat docela hodně 

dohromady s éčkem. 

Dagný: Chcete vědět, co mi včera řekla Stýna na cígu? 

Begga: Mini Stýna nebo Vošklivka Stýna? 

Lilja: Co řekla? 

Dagný: Vošklivka Stýna. Řekla mi, že minulej tejden pořádaly Nanna a Nina párty a 

všichni byli pozvaní kromě nás. 

Lilja: Á, kundy zavšivený. 

Dagný: A taky řekla, že si tam na nás hrály a všem to přišlo megavtipný… 

Begga: Hrály? Jako jak? 

Dagný: To neřekla. Prostě nějak. Jo a pak taky furt vykládaj, žeprej se prodáváme za 

pilulky kinedrylu a chlastáme na francouzskejch lodích a podobný nesmyslný sračky. 

Begga: Kristova noho! 

Dagný: Jo, však jsem jí taky řekla, hej, Vošklivko, ty moc dobře víš, že já a Begga 

jsme vobě čistý panny, a že Peťa byl jedinej kluk, se kterým kdy Lilja spala. 

Lilja: Tys‘ jí řekla, že jsem spala s Peťou? 

Dagný: Ale simtě, to věděj všichni. 

Begga: Už to na sobě cítíte? 

Lilja: Jo, ale klidně by to třeba mohla bejt všechno lež, stejně jako to všechno 

vostatní, prostě, dyť není žádnej důvod to takhle potvrzovat…  

Dagný: Jako sory, ale já už jsem vážně fakt superunavená z toho, jak mi všichni říkaj 

šlapko jenom proto, že tys‘ byla s nějakým hňupem na vosmadvacátýho října. Jak sis 

to vlastně jako vůbec představovala? Vždyť víš, jakej je. 

Lilja: Jo, ale ona taky řekla… taky řekla, že jsem byla s Tlusťochem Bjossim a 

Retardem Maggim, a že mi, blé. Já prostě nechápu, jak si může vymejšlet takový 

hnusárny.  

Dagný: Co uděláme? 
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Lilja: Netuším. Ja už nikdy nepudu do školy. Určitě těm kravinám všichni věřej. 

Kunda vodporná je to. Nesnáším ji. 

Begga: Zkurvená píča. 

Dagný: Jestli ji večer potkáme, tak si s ní promluvím. 

Begga: Promluvíš? Já ji kurva rozmlátím tu její zkurvenou vymaštěnou krysí tlamu, 

kurva.  

Lilja: Myslíš, že už tvoje máma spí?  

Begga: Jo, jo. Zaručeně. 

Dagný: Nepůjdem do města? 

Begga: Jasně. Vzala si léky, takže bude takhle mrtvá až do rána. Pojďme. Najdeme tu 

kurvu a zabijem ji. 

Lilja: No, ale máma by na to mohla přijít, mohla by zavolat… 

Dagný: Co blázníš, Liljo, je po půlnoci. Pojďme. 

Lilja: Já jsem ale celá ubrečená. Můžu si půjčit pudr? 

Dagný Lilju napudruje a spraví jí make-up na tváři. 

Dagný: Řekněme, Liljo, že já, ty a Begga bysme teď šly do města a byly bysme 

trochu mimo, však víš, a naštvaný na holku, která si začala s tvým přítelem tak, že mu 

vo tobě lhala. Řekněme, že by nám bylo patnáct roků. Že bysme byly nejlepší 

kamarádky vod první třídy. Že bysme byly vlastně tak trochu jako sestry.  

Řekněme, že bysme ji potkaly na cestě do centra, a že by byla sama, úplně stejně 

mimo jako my a že někde nechala kamarádky a bundu. A řekněme, že když bysme ji 

uviděly, neviděly bysme malou holku, která všechno poztrácela a sotva se drží na 

nohách. Viděli bysme draka, kterýho je třeba porazit.  

Řekněme, že bysme ji dotáhly za parlament. Že bysme ji povalily do trávy. Že by 

jedna z nás měla vocelovou špičku. Že by si nikdo přesně nepamatoval, co se stalo. Že 

by nikdo nevěděl, kdo kdy přesně trhal vlasy, nebo kdo vymknul který rameno, nebo 

kdo kopal a kopal a kopal a nemoh‘ s tím přestat. Že by slunce nikdy nezapadlo, páč 

by byl červen.  

Lilja: Tos‘ byla ty, kdo ji tam dotáhl. 

Begga: Tos‘ byla ty, kdo ji kopal do týla. 

Lilja: Tos‘ byla ty, koho to napadlo. 

Dagný: Tos‘ byla ty, kdo měl vocelovou špičku. 

Begga: Tos‘ byla ty, kdo chtěl, abysme jí ublížily. 

Lilja: To vy jste ji napadly. 

Begga: Viděly jsme draka. 
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Lilja: Byly jsme tři sestry na koních. 

Dagný: S meči.  

Begga: A musely jsme zachránit království. 

Lilja: Jaký království? 

Dagný: Prostě… 

Lilja: Aj, prostě nějaký. 

Dagný: Kamkoli přijdu, se kolem mě rozprostírá nemoc. Plno lidožravých krokodýlů, 

žeroucích mé hosty. 

Begga: Já jsem zamknutá ve věži a vystříhala jsem se dohola. 

Lilja: Já musím spát celou věčnost, protože jsem tak vošklivá, že mě nikdo nechce 

políbit.  

  

18 

 

Dagný: Ale přijde mi, že to, co jsem se asi naučila z toho všeho, tím myslím z toho 

rozchodu a z toho šoku, kterej jsem zažila… je, že člověk prochází tou tmou sám, a že 

všechno vostatní je lež. Chápete co tím myslím? Mluvím samozřejmě metaforicky, v 

takovým… připodobnění. 

Begga: Jo, jo, hele úplně na tuty. Stoprocentně. Stodesetiprocentně. 

Lilja: Jó… 

Dagný: Ale taky jsem pochopila, že v tý tmě je měsíc, a že měsíc září, chápete, na co 

narážím? 

Begga: Hmm… jo. 

Dagný: Tím chci říct, že měsíční záře je taky svým způsobem světlo, a nemyslím tím 

teď ve vlastním významu, spíš v takovým symbolickým. 

Lilja: Jooo. 

Begga: Někdy je ale člověk v hustým pralese nebo jeskyni, nebo je zrovna zatmění, 

nebo je prostě úplně zataženo.  

Lilja: Pamatuju si, že jednou… 

Dagný: Pak je asi lepší držet se někoho za ruku. Nejlépe voběma rukama. I když je 

člověk samozřejmě sám, vždycky. Pak může bejt možná dobrý cítit v tý tmě vedle 

sebe i někoho jinýho samotnýho, nejlépe z vobou stran… 

Lilja: Pamatuju si, že jsme jednou na Vánoce všechny dostaly stejný pyžamo a přišlo 

nám strašně fajn, bejt stejný. Ale každopádně… to, na co jsem si vzpomněla je, že…  
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Dagný: Tři rytířky uvízly v džungli a větve stromů jsou hadi, snažící se je uškrtit.  

Begga: Tři rytířky uvízly v džungli a větve stromů jsou hadi, snažící se je uškrtit. 

Lilja: Rytířky, džungle, hadi, škrtit. Pamatuješ, Dagný, kdyžs‘ bydlela u nás 

v obýváku a všechny jsme měly stejný pyžamo, šedý s růžovejma puntíkama. 

Všechny jsme dostaly stejný pyžamo na Vánoce a přišlo nám strašně fajn, bejt stejný. 

Dagný: Vony maj ale vobyčejný meče a laserový meče a pušky a neprůstřelný vesty 

s brněním a helmama! 

Begga: V temný, temný džungli. 

Dagný: Utekly z domu a ukradly tatínkům rytířskou zbroj a jenom trochu zabloudily, 

ale dostanou se z džungle tak, že svejma mečema rozsekaj všechno napadrť. 

Lilja: A co se stane pak? 

Dagný: Narazí na… draka! 

Lilja: Proboha, ne… 

Begga: Jedou na koních? 

Dagný: Počkej, to hned přijde. Rozseknou draka na třetiny a je to hrozný, ale pak se 

ty tři kusy draka promění na světélkující koně. 

Begga: Úplně zelený a šupinatý a zářící, s takovým rozdvojeným hadím jazykem, a 

tak mají koně. 

Dagný: Dračí koně, což jsou mnohem lepší koně než vobyčejný koně a uměj lítat. 

Begga: Vau… 

Lilja: A co pak? 

Dagný: No, pak jsou prostě na výsluní, s brněním a mečem a koňma; a užívaj si 

zábavu. 

Begga: Proháněj se ve svitu měsíce a poslouchaj Guns’n Roses Best Of. 

Lilja: Celou noc až do rána, kdy začínaj pohádky. 

Video č.5 – Dětský pokoj v dálce: neustlaná postel. Slunce svítí dovnitř přes okno. 

Plakáty na stěně: Michael Jackson. Bad. Michael J. Fox. Návrat do budoucnosti. Axl 

Rose. Bílý kůň. Na podlaze sedí stín devítiletého děvčátka. Otočí se zády k divákům, 

ponořená do hry. Stín je také jako díra do obrazu. Díra/stín se zmenšuje, scvrkává se, 

až se z pokoje stane prázdné zátiší.  

 

Tma. 

 


