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 A conviction common to all those who reflect upon their work in the pages 
 that follow is that there can be no hard and fast rules concerning translation 
 for the stage, that there can no more be a prescriptive theory for translation 
 than there can be for the writing of a play or a poem. Rather than centred 
 upon the theory of translation, therefore, or on translation seen from the 
 perspective of the science of language and linguistics, the essays and 
 interviews contained within this book tend to consider translation as an 
 extension of stage-craft, another activity to be understood as an integral 
 strand of that multilayered process of making a play work on stage.1 
 
 (Sú afstaða er sameiginleg öllum þeim sem velta verkum sínum fyrir sér á 
 eftirfarandi síðum að ekki sé hægt að setja neinar fastar reglur varðandi 
 þýðingar fyrir leiksviðið, að ekki sé frekar hægt að setja fram neinar 
 forskriftarkenningar fyrir þýðingar frekar en fyrir ritun á leikriti eða ljóði. Í 
 stað þess a vinna út frá kenningum um þýðingar, eða þýðingar frá sjónarhóli 
 tungumála- og málvísinda, hafa því ritgerðirnar og viðtölin í þessari bók  
 tilhneigingu til að líta á þýðinguna sem framlengingu á sviðslist, athöfn sem er 
 þráður sem ekki er hægt að aðskilja frá þeirri marglaga þróun sem gerir 
 leikrit sýningarhæft á sviði.) 
 

Inngangur 
Þau verk sem ég hef valið til að þýða sem MA-verkefni eru Sweet Bird of Youth (Ljúfi 

æskufugl) frá 1959 og 27 Wagons Full of Cotton (27 Farmar af bómull) frá 1946 eftir 

Tennessee Williams. Vinnuheiti verkefnisins er Ljúfi æskufugl. Fyrra verkið er heils 

kvölds verk í tveimur þáttum. Það fjallar um Chance Wayne, ungan mann sem kemur 

til heimabæjar síns, St Cloud, í Suðurríkjum Bandaríkjanna, ásamt fölnandi 

kvikmyndastjörnu, Alexöndru del Lago til að reyna að ná aftur ástum æsku-unnustu 

sinnar, Heavenly Finley – með hörmulegum afleiðingum. Seinna verkið sem höfundur 
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þróaði síðar í kvikmyndina Baby Doll (1956) ásamt kvikmyndaleikstjóranum Elia 

Kazan, er einþáttungur í þremur atriðum sem gerist á bómullarbúgarði. Eins og fleiri 

verk Tennessee Williams (TW)2 fjallar verkið um varnarlausa, brothætta og bernska 

konu Floru Meighan. Hún verður leiksoppur í samkeppni og átökum eiginmannsins 

Jakes og Silva Vicarros verkstjóra hjá Syndicate Plantation, stórfyrirtæki í 

bómullariðnaði sem er smám saman að eyðileggja lífsviðurværi bómullarbænda í 

Mississippi. 

Ólík	verk	
	
Þótt eitt og annað sé skylt með verkunum tveimur (kunnuglegt TW persónugallerí, 

ofbeldi, togstreita og átök milli ríkidæmis og fátæktar, valds og valdleysis) eru þau 

gerólík og gerast í ólíkum menningarheimum. Sweet Bird of Youth gerist í bæ í 

Flórída þar sem fátækt er ekki sýnileg – en öll atburðarásin er sprottin af stétta- og 

kynþáttamismun. Chance (sem í þessu verki er brothætti og varnarlausi aðilinn) hefur 

náð að mismuna sér inn í þann glamúrheim sem hann álítur Alexöndru lifa í og það er 

úrkynjaður blær yfir öllu verkinu. 27 Wagons Full of Cotton gerist úti í sveit, þar sem 

baklæg átökin eru á milli stórfyrirtækis og bænda sem eru að berjast vonlausri baráttu 

fyrir lífi sínu. Flora, sem er ung og ómenntuð kona lendir í átakamiðjunni. 

 Verkin lýsa því tveimur ólíkum heimum – sem er ein af ástæðunum fyrir því 

að ég valdi þessi verk saman. Málfar persónanna er gerólíkt. Við fyrstu sýn virðist 

orðræðan í Sweet Bird of Youth nokkuð blátt áfram en þegar betur er að gáð kemur í 

ljós að nokkur mismunur er á málfari Chance og Alexöndru. Hann talar það mál sem 

er staðbundið í St Cloud. Hann hefur aldrei hleypt heimdraganum þótt hann hafi verið 

í burtu um árabil. Alexandra sem er fullkomlega sjálfhverf heimskona hefur hins 

vegar ferðast í efri (efnaðri) lögum samfélagsins og hefur tileinkað sér ‚menntaðra‘ 

mál – sem er auk þess mjög beinskeytt. Hún hefur flækst svo víða að hún virðist ekki 

eiga sér upprunamál. Við fáum aldrei að vita hver hennar bakgrunnur er. Í 27 Wagons 

Full of Cotton er staðan allt önnur. Staðurinn er Mississippi og orðræðan er 

hreinræktað Suðurríkjamál þar sem persónurnar virðast hafa takmarkaðan orðaforða. 

Flora er ómenntuð og bernsk og málfar hennar mjög óvandað. Það er hikandi eins og 

hún eigi í basli með munnleg samskipti (sem hún viðurkennir reyndar sjálf) – eða sé 

mjög óvön því. Eiginmaðurinn er líka Suðurríkjamaður en málfar hans lýsir mun 
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meira öryggi. Þriðji aðilinn í verkinu, verskstjórinn Silva, hefur mun meira vald á 

málinu, bæði hvað beitingu þess og skilning á því varðar og endurspeglar það síðan 

valdið sem hann nær yfir hjónunum. 

 Það má segja að málfar persóna TW sé alltaf mjög persónulegt. Það er einatt 

mjög lýsandi fyrir sálarástand þeirra, kynþátt og þjóðfélagsstöðu – og oftast eru 

aðalpersónur hans að þrotum komnar í lífsbaráttunni, eru á barmi örvæntingar eða við 

dauðans dyr. Málfar persóna í einu og sama verkinu getur því verið mjög 

mismunandi. Það er þessi mismunur – sem getur verið aðeins blæbrigðamunur – sem 

gerir verk TW ákaflega spennandi þýðingaverkefni. 

Flækjustig	við	leikritaþýðingar	
	
Leikritaþýðingar eru nokkuð flóknar í eðli sínu. Í þýðingafræðinni virðast helstu 

kenningasmiðir hafa annað hvort skapað kenningar sem hægt er að heimfæra á 

bókmenntatexta eða nytjatexta og það virðist vera tilhneinging til að líta á leikritatexta 

sem bókmenntatexta. Það er að mínu mati afar ófullnægjandi einkum vegna þess að 

leikrit eru eðli málsins samkvæmt á talmáli, ekki bókmenntamáli. Texti leikrita er 

fluttur af leikurum fyrir áhorfendur og sá texti þarf ekki að standast kröfur ritaðs máls. 

Hann þarf hins vegar að gera áhorfendum kleift að skilja persónuna sem talar; ekki 

aðeins orðin sem hún segir, heldur forsendur, aðstæður og líðan persónunnar. Sú 

persóna getur verið af hvaða þjóðfélagsstigi sem er, á hvaða menntunarstigi sem er, af 

hvaða litarhætti sem er og hvaða kynhneigð sem er. Jói bófi sem flosnaði upp úr 

grunnskóla getur ekki beitt sama málfari og hámenntaði og starfsreyndi dómarinn sem 

dæmir hann í grjótið svo dæmi sé tekið. 

 Við þýðingu á leikriti er fyrsta spurningin alltaf: Hvers eðlis er þetta verk? Er 

það alvarlegs eðlis, gamanleikur, söngleikur, farsi, absúrd leikrit, nútímaverk, 

klassískt, o.s.frv. Hvernig er textinn? Tala persónurnar gott mál? Rétt mál? Er 

málhæfni þeirra ábótavant? Eru mállýskur í textanum – og þá þarf að finna leið á 

markmálinu til að koma þeim til skila. Það getur reynst nokkur höfuðverkur þegar 

þýtt er á íslensku vegna þess að þótt til sé hverfandi framburðarmunur höfum við 

engar mállýskur. Í verkinu geta verið orðaleikir sem vísa til þess staðar og tíma sem 

verkið var ritað og þá þarf að leysa þá gátu og koma henni til skila til áhorfandans. 

Það er ekki bara hægt að segja eitthvað sem lítur allt í lagi út. Lykillinn að verkinu 

getur falist í orðaleiknum. Slíkt er til dæmis frekar algengt hjá Tennessee Williams.  



 En það eru vissulega fleiri þættir sem flækja málið í leikritaþýðingum. Þar er 

fyrst að nefna allan textann sem ekki er ritaður, texta sem í íslensku leikhúsi er 

kallaður undirtexti. Hann felst í vinnu leikarans, t.d. með svipbrigðum, hreyfingu, 

líkamstjáningu, raddbeitingu, að skila hugsun með augunum. Þótt þessi texti sé 

ósýnilegur er hann afar mikilvægur í frumtextanum og verður að skila sér á 

markmálinu. Þennan texta þarf þýðandinn að geta ‚lesið‘. Og fleira kemur til. Eins og 

Geraldine Brodie segir, „þá er leikhúsið margstofna miðill“ og ytri þættir sem er 

þröngvað upp á þýðandann af öðrum stofnum en verkinu sjálfu geta haft augljós áhrif 

á þýðinguna.3 Þar má nefna leikstjórann. Hversu langt vill hann ganga í að millifæra 

þann menningarheim sem hann er að leikstýra inn í sýninguna? Sá flutningur er oft 

samofinn undirtextanum og á endanum er það leikstjórinn sem ákveður hversu mikið 

af honum er millifært – eða hvort hann er yfir höfuð millifærður. Það eru til bæði 

þýðendur og leikstjórar sem vilja ‚staðfæra‘ eða ‚aðlaga‘ verkin sem þeir 

þýða/leikstýra og það eru til leikstjórar sem hafa takmarkaðan áhuga á undirtexta. Og 

síðan eru til þýðendur og leikstjórar sem vilja millifæra að fullu þann framandi 

menningarheim sem er verið að setja á svið og fyrir þeim er undirtextinn ekki síður 

mikilvægur en ritaði textinn.  

 En flækjustigin eru fleiri þegar verið er að þýða fyrir leikhús. Þar geta til 

dæmis fjármál leikhússins spilað hlutverk. Þýðandi getur fengið þau fyrirmæli að 

hann þurfi að fækka persónum verksins til að spara leikarakostnað. Þar sem höfundar 

eru almennt lítið fyrir að skrifa óþarfar persónur inn í verk sín getur reynst þrautin 

þyngri að eyða persónum úr verkinu án þess að það hafi skekkjandi áhrif á verkið í 

heild.  

 Stefna leikhússins í markaðsmálum getur einnig haft áhrif á vinnu þýðandans. 

Nú til dags er til eitthvað sem heitir ‚ekki nógu sexí‘ hjá þeim sem starfa að 

markaðsmálum og felur í sér kröfu um að þýðandinn eða leikstjórinn finni leið til að 

lokka áhorfendur í leikhúsið til að sjá verk sem markaðsfólkið hefur ekki endilega 

mikla trú á. Verkið getur verið of gamalt, of klassískt, of alvarlegt, of þungt, o.s.frv. 

Sú krafa getur jafnvel komið upp að þýðandinn sé beðinn að leita leiða til að ‚létta 

verkið‘ til að gera það ‚boðlegt.‘ Sem þýðir að hann á ekki að fylgja skilningi sínum á 

verkinu né tilfinningunni fyrir því. Þýðandinn er sem sagt beðinn um að vera hvorki 

trúr verkinu né höfundinum, né þeim menningarheimi sem verið er að sýna. Oft er 
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reynt að fela þessa meinsemd og talað um að viðkomandi (þýðandinn) hafi ‚aðlagað‘ 

eða ‚staðfært‘ verkið, jafnvel að hann hafi skrifað nýtt (og þá að sjálfsögðu betra) verk 

sem er ‚byggt á‘ verkinu sem var verið að þýða. 

 

Aðferðafræði við þýðingu verkanna 
Þar sem ég er ekki að þýða þessi verk fyrir tiltekið leikhús geng ég óbundin að 

þýðingunni. TW er höfundur sem skrifar aldrei óþarfar persónur, aldrei óþarfa 

setningu eða óþarft orð; Allt sem stendur í textanum hefur merkingu. Einnig það sem 

ekki stendur þar en getur þó verið í skáletruðum fyrirmælum innan sviga. Eins og 

áður sagði er textinn lýsandi fyrir persónurnar sem tala, það er að segja 

aðalpersónurnar. Texti aukapersóna er oftast þannig skrifaður að hann varpar ljósi á 

sálarástand aðalpersónanna, aðstæðurnar í verkinu og styður við undirtextann. 

Menningarheimur verkanna tveggja sem ég þýði er framandi fyrir okkur Íslendinga. 

Þau gerast bæði í Suðurríkjum Bandaríkjanna (þótt ólík séu), annað í Flórída fyrir um 

sextíu árum, hitt í Mississippi fyrir rúmlega sjötíu árum. Þetta var tími mikilla 

breytinga í kjölfar seinni heimsstyrjaldarinnar í Suðurríkjum Bandaríkjanna og hafði 

einkum afgerandi áhrif á afdrif og stöðu kvenna eins og TW lýsir best í A Streetcar 

Named Desire en verður ekki fjallað um hér. En þótt staðsetning og aðstæður í 

verkunum séu framandi eru mannlegu örlögin sem fjallað er um það ekki. Vonir og 

vonbrigði, ást og ástleysi, stéttskipting, metnaður, svik, einsemd, örvæting, uppgjöf og 

flótti inn í geðveikina eru sammannlegir þættir og alltaf að verki í öllum samfélögum 

bæði nær og fjær. Verk TW einkennast af miklu ofbeldi. Í þeim er ávallt að finna 

andlegt, líkamlegt og félagslegt ofbeldi. Varnarleysi manneskjunnar sem brotnar 

undan harðneskjulegum aðstæðum er honum hugleikið. Þeim harða heimi er oftast að 

mæta í persónunum sem standa næst þeim (eða þeirri) sem er varnarlaus. Orðræðan í 

verkum hans er því full af ofbeldi og ógnum.  

 TW er það sem gjarnan er kallað leikara-höfundur, þ.e.a.s. texti hans reiðir sig 

á að leikarinn komi ástandi persónunnar til skila án utanaðkomandi hjálpar – og til 

þess þarf leikarinn að hafa réttan texta sem hjálpar honum til þess. Öðruvísi kemst 

hugsun persónunnar ekki til skila til áhorfandans. TW er afar nákvæmur í orðavali og 

vísar gjarnan út fyrir verkið og heim þess í textanum, til dæmis í ljóð og bókmenntir 

annarra höfunda, staðbundnar venjur og siði, staði og atburði sem hafa ákveðna 

merkingu og getur því ljáð textanum allt aðra merkingu en felst í orðanna hljóðan. 



Með þessari aðferð getur sakleysislegur og blátt áfram texti falið í sér ógnun og/eða 

fyrirboða um að skelfilegir atburðir eigi eftir að gerast. Það getur verið nokkuð snúið 

að finna réttu leiðina að þessum leikjum TW til þess að missa ekki út merkinguna í 

þýðingunni. Það má orða það svo að það sé ávallt heil og mjög stór hugsun á bak við 

það sem persónurnar TW segja, þótt þær noti aðeins örfá orð. Þær tala undir rós; þær 

gefa í skyn, þær segja annað en þær meina og meina ekki endilega það sem þær segja. 

En á bak við allar þessar flækjur er heil hugsun og það er sú hugsun sem mér finnst 

þurfa að komast til skila. 

 Hvort sem það heitir að vera trú textanum, höfundinum eða þeim 

menningarheimum sem felast í verkunum tveimur sem ég þýði vinn ég þýðinguna af 

merkingarlegri nákvæmni þar sem mér finnst merkingarjafngildið, langt umfram 

orðajafngildi, henta ágætlega við þýðingu á verkum TW. Ekki einungis þá merkingu 

sem felst í orðanna hljóðan, heldur merkingunni í hugsuninni sem er að baki þeim. 

Þar sem möguleiki er á fleiri en einu hugtaki til að nota í þýðingunni, vel ég það sem 

fellur betur að andrúmslofti og vísunum verksins og ástandi persónanna. Ég lít á hvort 

verk um sig sem sérstæðan og heildstæðan menningarheim og það eru þeir heimar 

sem ég vil koma til skila með öllum sínum framandleika og kunnugleika.  

 Það má því segja að þýðing þessara tveggja verka hvíli á Skopos kenningu 

Vermeers. 

 

SKOPOS 
• translatum (þýðing) skilgreinist af skopos (tilgangi, hlutverki) 
• textar skilgreindir sem upplýsingatilboð 
• ekki skilyrði að unnt sé að snúa upplýsingunum við 
• marktexti skal hafa hugsanasamhengi 
• marktexti skal standa í samhengi við frumtexta4 

Tilgangur	
	
Tilgangurinn með þýðingunni er að gera verkin tilbúin til flutnings á íslensku 

leiksviði – fyrir íslenska áhorfendur. Þótt vissulega sé mikilvægt að leikverk sé þýtt 

þannig að leikstjóri, leikarar og aðrir sem að uppfærslu koma skilji textann, tilurð 

hans og markmið sem og þær upplýsingar sem í honum felast er það áhorfandinn sem 

er lykilatriðið þegar leiktexti er þýddur. Leiksýningar eru ekki sviðsettar til að sýna 
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þær fyrir tómu húsi. Leiktexti er að því leyti ólíkur bókmenntatexta að hann er ætlaður 

til lifandi flutnings. Hann er háður því að leikarinn komi honum þannig til skila að 

áhorfandinn skilji persónuna sem hann er að leika. Ekki bara orðin, heldur líðan 

persónunnar, tilfinningar, kenndir, viðbrögð, aðstæður sem og orsakir og afleiðingar 

sem hafa markað líf hennar, svo eitthvað sé nefnt. Þótt ég telji mikilvægt að komast 

eins nærri frumtextanum og hægt er, finnst mér enn mikilvægara að þessir 

undirliggjandi þættir skili sér í þýðingunni. Þegar persóna í leikriti afhjúpar 

lyndiseinkunn sína í frumtextanum, verður sú afhjúpun að koma fram í þýðingunni.  

 Skýrt dæmi er Alexandra del Lago (Princess Kosmonopolis) í Sweet Bird of 

Youth (Ljúfi æskufugl). Hún afhjúpar lyndiseinkunn sína smám saman í verkinu. Í 

byrjun sjáum við hana sem timbraða, morgunúldna miðaldra leikkonu sem reykir 

hass, kyngir pillum og drekkur áfengi í morgunmat. Henni er orðið sama um allt – 

meira að segja sjálfa sig. Hún rekst áfram í lífinu, hirðandi upp unga menn sem hún 

dundar sér við eins lengi og hún hefur not fyrir þá. Hver minnsti vottur af mótlæti 

verður til þess að virkja flóttaþörf hennar. Það þarf ekki meira til en að ekki sé 

dreginn fram rauður dregill þegar hún mætir á svæðið. Hún er gróf í tali, treystir 

engum og virðist ekki vera annað en tilfinningalaus, hégómleg ófreskja – sem hún 

segist reyndar sjálf vera. En strax í fyrsta þætti kemur sprunga í þann múr sem hún 

hefur reist í kringum sjálfa sig og áhorfandinn fær að sjá að hún er skelfingu lostin 

kona á flótta. Hún er á flótta eftir frumsýningu á nýjustu kvikmyndinni sem hún lék í 

þar sem hún misskildi viðbrögð áhorfenda og túlkaði þau sem höfnun. Höfnun á henni 

sem leikkonu. Hún taldi áhorfendur sjá það sem hún sá, að fegurð hennar væri fölnuð 

og það væri ljóst að hún hafði aldrei neina hæfileika. Hún hafði bara útlitið. Og ef hún 

hefur hvorki útlit né æsku til að leika í kvikmydum er ekkert eftir. Enginn 

persónuleiki, ekkert hlutverk í lífinu, engin stefna, engin markmið. Bara örvænting. 

Þetta kristallast í öðrum þætti þegar hún ráfar illa til reika inn á barinn á hótelinu í leit 

að Chance afþví að hún getur ekki verið ein með sjálfri sér. Þótt hún hafi niðurlægt 

hann svo um munar og sýnt honum fyrirlitningu fyrr þennan sama dag, er hann skárri 

en enginn. Hún er fullkomlega umkomulaus. Í þriðja þætti sjáum við Alexöndru 

berskjaldaða. Varnarmúrarnir hafa fallið, saga Chance (sem hann segir henni í fyrsta 

þætti) hefur snortið hana. Hún hefur fundið samhljóm í henni og eins og hún segir, þá 

er þetta í fyrsta sinn sem hún hefur fundið til með einhverjum öðrum en sjálfri sér. 

Hún upplifir það að vera mennsk, ekki bara ímyndin sem hún hefur gengist inn á að 



vera. Chance sem hefur sinn eigin drösul að draga hefur engan áhuga á að hjálpa 

henni aftur til að vera mennsk. Hún vill fara í burtu, hann vill vera kyrr.  

 Þegar Alexandra svo heyrir að hún hafi í rauninni unnið eins konar leiksigur í 

síðustu kvikmynd sinni, hefur hún ekki lengur þörf fyrir Chance. Hún gengur beina 

leið inn í hlutverk ófreskjunnar aftur – og er snögg að því. Samt hefur eitthvað breyst. 

Eins og höfundurinn gefur fyrirmæli um, þá endar verkið á því að Alexandra og 

Chance sitja hlið við hlið á rúminu og vita að þau eru dauðadæmd. Það er hins vegar 

ekki rætt í verkinu, heldur er það í hlutverki leikarans að láta áhorfandann átta sig á 

því. Sem er mjög sterkt og afgerandi dæmi um undirtexta. Við sjáum líka þróun í 

persónu Chance, frá því að vera sjálfumglaður, tækifærissinnaður ungur maður sem 

lifir í fullkominni sjálfsblekkingu, yfir í bugaðan mann sem áttar sig á því að hann 

hefur tapað öllu. Allt tilfinningalitrófið, öll dýptin, sem birtist í þróun þessara tveggja 

persóna í gegnum verkið þarf að komast til skila til áhorfandans. Helsta verkfærið 

sem leikarinn notar til að koma því til skila er textinn sem hann túlkar. Þess vegna er 

mikilvægt að þýðingin geri honum það kleift. Sem dæmi vil ég nefna að þegar 

Alexandra segist vera monster í frumstextanum hefði verið hægt að þýða það sem 

skepna í staðinn fyrir ófreskja (og væri nútímalegra). En það hefði dregið úr vigtinni 

sem felst í þessu eina orði. Skepna myndi hljóma eins og hún væri að gera létt grín að 

sjálfri sér, væri að þykjast búa yfir einhverri sjálfsþekkingu; þetta væri bara setning 

sem hún notaði til að koma í veg fyrir að viðmælandi hennar færi nú að segja eitthvað 

neikvætt um hana. Tilgangurinn með því að þýða monster sem ófreskja, er að varpa 

ljósi á þá algeru sjálfsfyrirlitningu sem Alexandra er haldin. Í þessu samhengi er 

áhugavert að skoða hvað TW hafi sjálfur um þessa tilteknu ófreskju að segja: Í 

bókinni Tennessee Willams: Mad Pilgrimag into the Flesh skrifar John Lahr:  

 The term “monster” was one that he regularly applied to himself, a defining 

 descriptor in the idiom of his “out-crying heart.” “I am a monster, but I don’t 

 hurt anybody by plan or intention,” he wrote to Kazan as they were reworking 

 Sweet Bird of Youth. “Am simply very self-centered without confidence in the 

 center – Chance without looks, shall we say. And middle-aged and hate it.” 

 The play itself dissected the concept of monstrousness at length... Williams 



 had become a stranger to himself. He could live successfully in his art but not 

 in his life. By cultivating his literary persona, he had starved his private one. 5 

 (Hugtakið ófreskja var nokkuð sem hann heimfærði reglulega upp á sjálfan 

 sig, afgerandi lýsiorð í orðfæri hans um sitt „hrópandi hjarta“. „Ég er ófreskja, 

 en ég meiði engan, hvorki samkvæmt fyrirætlun né vísvitandi“ skrifaði hann 

 til Kazan þegar þeir voru að endurvinna Ljúfi æskufugl. „Er einfaldlega mjög 

 sjálfmiðaður án nokkurrar trúar á sjálfið – Chance án útlits, getum við sagt. 

 Og miðaldra og hata það“. Í leikritinu sjálfu er hugmyndin um ófreskjuna 

 krufin til mergjar... Williams var orðinn sjálfum sér framandi. Honum tókst að 

 lifa vel heppnuðu lífi í list sinni en ekki í eigin lífi. Með því að rækta 

 bókmenntapersónu sína, hafði hann svelt manneskjuna í sjálfum sér. 

Það er nokkuð ljóst hversu mikill þungi er í þessu eina orði, monster, þegar Alexandra 

er að lýsa sjálfri sér. Hún er ekki bara að segja sísvona. Þegar upp er staðið er ekki 

nóg að þýða verkið til að segja áhorfandanum sögu á leiksviði, heldur er tilgangurinn 

að hrífa hann inn í heim verksins þannig að hann upplifi það að hann þekki þessar 

persónur, þekki samfélagið sem leikritið gerist í, þekki átökin, geti samsamað sig 

persónunum og staðsett sig í samfélaginu sem birtist á sviðinu. 

Upplýsingar	
	
Upplýsingarnar sem koma fram í frumtextanum verða að skila sér í marktextanum. 

Ég vel að halda verkunum í Suðurríkjunum og halda framandleika þeirra í stað þess 

að staðfæra þau inn í íslenskt samfélag eða færa þau til í tíma. Þótt mannlegu 

tilfinningarnar og örlögin gætu gerst hvar sem er í heiminum, eru það þessar tilteknu 

aðstæður í verkunum tveimur sem hleypa atburðarásinni af stað, aðstæður sem eru 

einkennandi fyrir Suðurríkin á þeim tíma sem verkin voru skrifuð. Í báðum verkunum 

kemur fram mjög afgerandi kynþáttamunur og þeir sem telja sig valdið hafa kalla 

þeldökkt fólk negra. Í Sweet Bird of Youth (Ljúfi æskufugl) hefur negri verið geltur og 

Finley stjóri heldur ræðu á fjöldafundi um verndun hvíta kynstofnsins gagnvart 

blóðblöndun við þann svarta. Í 27 Wagons Full of Cotton (27 Farmar af bómull) talar 

Jake um að keyra negrana áfram eins og múlasna, það sé ekki heili í skrokknum á 

þeim, þeir séu bara skrokkar – og hann skilji ekki hvernig þeir borði án þess að 

einhver segi þeim að stinga matnum upp í sig. Þetta eru upplýsingar um samfélag sem 
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Co.	2014,	bls.	377.	



getur ekki verið annars staðar en þar sem þrælahald hefur viðgengist og þar sem 

spornað er gegn því að allir, af hvaða kynþætti sem er, hvaða kyni sem er og hvaða 

kynhneigð sem er, njóti sömu réttinda. Ég þýði negro sem negra vegna þess að í 

þessu eina orði fáum við allar upplýsingar sem við þurfum um persónuleika Finleys 

og Jakes. Og þótt konur séu ekki mikið hærra skrifaðar hjá þessum tveimur mönnum 

sem líta á þær sem varanleg börn, þá eru þær mikilvægar til að viðhalda hvíta 

kynstofninum. Með geldingunni á negranum í St Cloud fáum við upplýsingar um að 

viðhald svarta kynstofnsins sé ekki eins mikilvægt. Geldingin er í rauninni 

upplýsingar um að hugmyndir um kynþáttaútrýmingu séu til staðar í þessu samfélagi. 

Vegna allra þeirra upplýsinga sem felast í þessu eina orði, negri, hefði ekki gengið að 

þýða það upp á nútíma réttrúnað sem þeldökkur maður. Það hefði haft of afgerandi 

breytingar á báðum þessum ógeðfeldu mönnum, Finley stjóra og Jake. Í því hefði 

falist viss virðing og tillitssemi af þeirra hálfu sem hefði skekkt upplýsingarnar um 

persónuleika þeirra og samfélagið sem verkin gerast í. Hvað varðar skilaboðin til 

áhorfanda sem þekkir ekki það samfélag sem lýst er í verkunum af eigin raun, þ.e.a.s. 

Suðurríki Bandaríkjanna um miðja síðustu öld, þá er það ekki meginmálið. 

Valdbeiting, valdahroki, mannfyrirlitning, ójöfnuður og fordómar eru til staðar í 

öllum mannlegum samfélögum. Í þessum tveimur verkum fáum við upplýsingarnar 

um þá meinsemd í gegnum Finley stjóra og Jake. 

 Ég held nöfnum persónanna, staðarheitum, nöfnum á hótelum og verslunum 

o.s.frv. á frummálinu til að halda samhengi við frumtextann. Önnur ástæða er sú að 

þau myndu hljóma ankannalega á íslensku. Þýðing á borginni St Cloud yrði Heilagt 

Ský og Palm Beach Hotel yrði Pálmastrandarhótelið, Golf Stream Bay (sem er í 

rauninni smábær í Flórída og ekki við sjóinn) yrði Golfstraumsflói. Slík þýðing myndi 

flokkast undir hugtök sem leikarar kalla gjarnan ‚óímunnberanleg‘ og myndi gera lítið 

annað en að rjúfa athygli áhorfandans frá framvindu verksins sem hann er að horfa á 

vegna þess að þau myndu ‚stinga í eyrun‘ ef svo má að orði komast. Hins vegar nota 

ég þýðingu á ýmsum landfræðilegum heitum, t.d. varðandi haf og þjóðvegi, þar sem 

þau koma fyrir vegna þess að þau eru þegar til á íslensku. Þannig tel ég að ég haldi 

best samhengi við frumtexta.  

 Samkvæmt Vermeer er ekki nauðsynlegt að hægt sé að snúa upplýsingum í 

marktextanum aftur yfir í frumtextann.  

 As the name implies, the source text is oriented towards, and is in any case 

 bound to the source culture. The target text, the translatum, is oriented towards 



 the target culture, and it is this which ultimately defines its adequacy. It 

 therefore follows that source, and target texts may diverge from each other 

 quite considerably, not only in the formulation and distribution of the content 

 but also as regards the goals which are set for each, and in terms of which the 

 arrangement of the content is in fact determined.6 

 (Eins og nafnið gefur til kynnar er frumtextanum beint að og á sér stoð í þeirri 

 menningu sem hann sprettur úr. Marktextanum, þeim þýdda, er beint að mark 

 menningunni sem er það sem í rauninni ákvarðar hentugleika hans. Það þýðir 

 því að  frumtexti og marktexti skiljast að töluverðu leyti hvor frá öðrum, ekki 

 aðeins í framsetningu og dreifingu á innihaldi, heldur einnig hvað varðar 

 markmiðin sem hvorum þeirra eru sett, og miðað við hvor tilhögun 

 innihaldisins er ákvörðuð.) 

Þeim markmiðum sem frumtexta og marktexta eru sett eru nokkuð ólík. 27 Farmar af 

bómull var fyrst sviðsett í Playhouse Theatre Broadway í leikstjórn Davids Brook í 

apríl 1955, Ljúfi æskufugl var frumsýnt í Martin Beck Theatre í New York í mars 

1959 í leikstjórn Elia Kazan. Þó hafði það verk verið sýnt í Studio M Playhouse sem 

leikstjórinn George Keathley rak í Coral Gables í Flórída árið 1956 á meðan það var 

enn í vinnslu (og þá undir heitinu The Enemy of Time). Það líða 13 ár frá því TW 

skrifar 27 Farmar af bómull þangað til það er sviðsett – sem var nokkuð algengt með 

einþáttunga TW. Hann skrifar flesta þeirra á milli þess sem hann skrifar stærri verk 

sín og virðast þeir oft vera einhvers konar útúrdúrar úr stærri verkunum. Ég fer þó 

ekki nánar út í það hér þar sem það væri út af fyrir sig efni í að minnsta kosti annað 

MA verkefni. Einnig líða 3 ár frá reynsluuppfærslu á Ljúfi æskufugl í Flórída þangað 

til TW fullklárar verkið til uppfærslu í New York. Stærri og virtari leikhús í New 

York voru alltaf markmið TW þegar hann var að rita verk sín og langflest stærri verka 

hans voru frumsýnd þar.  

 Það er því nokkuð ljóst hver markmenningheimur hans var. Í New York var 

mesta gróskan í bandarísku leikhúsi, þar var stærsti hópurinn af áhorfendum sem voru 

leikhúsreynsluboltar ef svo má að orði komast og þar var gervöll marktæka pressan. 

Þetta var menningarheimur sem þekkti orðið verk hans og bakgrunn þeirra sem og þá 

átakaheima sem hann skrifaði um og fólst einatt í mismunun kynjanna og kynþáttanna 

																																																								
6	Vermeer, Hans J, „Skopos and Commission in Translational Action“, The 
Translation Studies Reader 3rd Ed, Lawrence Venuti ed., Routledge Taylor & Francis 
Croup London and New York 1012, bls. 193. 



í Suðurríkjunum. Þetta var menningarheimur sem skildi vísanir hans í aðra höfunda 

(t.d. Edgar Alan Poe í A Streetcar Named Desire), þekkti slagara sem hann óf inn í 

verk sín og skildi hvers vegna tilteknir slagarar voru valdir sérhverju sinni. Það má 

því segja að verkin hafi verið samtímaverk og markmiðið með þeim hafi verið að ná 

til áhorfenda sem skildu þau.  

 Það horfir dálítið öðruvísi við þegar verkin eru þýdd á íslensku. Það eru 

áratugir síðan þau voru skrifuð og því eru verkin ekki aðeins úr framandi 

menningarheimu heldur segja þau einnig frá fjarlægum tíma í heimi sem hefur tekið 

byltingarkenndum breytingum. Hér á landi er TW tiltölulega lítið og illa kynnt 

leikskáld. Þau verk hans sem hafa verið sýnd hér eru Sporvagninn Girnd, Köttur á 

heitu blikkþaki og Glerdýrin eftir því sem ég kemst næst. Þetta sætir nokkurri furðu 

þegar á það er litið að TW er einn af merkustu leikritahöfundum sögunnar. Hann er sá 

höfundur sem er hvað óhræddastur við að kafa djúpt ofan í sálarlíf persóna sinna, 

afhjúpa sársauka þeirra og umkomuleysi, sýna ofbeldið og kúgunina sem þeir sem 

valdið hafa beita þá sem minna mega sín af fullkominni hörku. En fyrst og fremst er 

það skilningur TW á sálarlífi manneskjunnar, sama hvar hún stendur í 

þjóðfélagsstiganum, sem skapar honum sérstöðu. 

 Þegar heimur TW birtist íslenskum áhorfendum getur hann virst nokkuð 

framandi. Verk gerast nánast alltaf í Suðurríkjum Bandaríkjanna. Vegna þeirrar 

sérstöku stéttskiptingar sem þar var á hans tíma (stéttskiptingar á milli hvítra og hvítra 

og síðan á milli hvítra og svartra) væri nokkuð snúið að heimfæra þau upp á íslenskt 

samfélag. Þetta er og verður framandi heimur. Hins vegar eru tilfinningaátökin í 

verkum hans þau sömu og manneskjan er og hefur alltaf verið að kljást við um allan 

heim. Markmiðið með þýðingunni hlýtur því alltaf að vera að finna leið til að koma 

þessum tilfinningaátökum til skila þrátt fyrir þann framandi heim sem birtist á 

sviðinu. Meginmarkmiðið hlýtur þó alltaf að vera að kynna þennan stórbrotna höfund 

fyrir íslenskum áhorfendum og finna hentuga leið til þess.  

 Skýrasta dæmið um hentugleika í þýðingum mínum eru þeir lagstúfar sem 

sungnir eru í verkunum. Í Ljúfi æskufugl eru það „Under the Bamboo Tree“ (samið í 

lok 19. aldar) eftir Bob Cole og J. Rosamund Johnson og „It’s a Big Wide Wonderful 

World“ (samið 1939) eftir John Rox. Þrátt fyrir mikla leit og fyrirspurninr til eldra 

fólks á Íslandi (fólks fætt fyrir seinni heimsstyrjöld) hef ég ekki getað fundið íslenska 

þýðingu á þeim og hef ekki fundið neinn sem þekkir þessa slagara. Engu að síður 

voru þeir mjög vinsælir í Bandaríkjunum um langa hríð og hafa báðir ratað inn í 



söngleiki og kvikmyndir. Mig grunar að ástæðan fyrir því að þessi lög hafi ekki ratað 

inn í íslenskan slagarakúltúr sé sú að þeir voru vinsælir í Bandaríkjunum áður en 

menningaráhrif þaðan fóru að berast til Íslands með seinni heimsstyrjöldinni. Og þótt 

einhverjir af elstu kynslóðum Íslendinga kynnu að kannast við slagarana, hafa þeir 

litla sem enga skírskotun inn í íslenskt samfélag okkar tíma. Hvað varðar „Under the 

Bamboo Tree“, sem naut vinsælda í Bandaríkjunum í áratugi, þá þótti textinn 

móðgandi (saminn af þeldökkum manni) sem er að líkindum ástæðan fyrir því að TW 

velur að láta Chance syngja hann en ekki einhvern annan texta. Hann er að ögra 

gildismati Finleys stjóra og því samfélagi sem fylgir honum. Ég tel útilokað að þessi 

skírskotun myndi skiljast á Íslandi í dag. Ég ákvað því að setja inn í staðinn slagara 

sem eru þekktir á Íslandi – og efnislsega skyldir frumtextunum.  

 Í 27 Farmar af bómull er staðan önnur. Þar eru lagstúfarnir úr „My Baby Just 

Cares for me“ (fyrst hljóðritað 1930), eftir Walter Donaldson og Gus Kahn, „Silvery 

Moon“ (frá 1930) eftir Gus Edwards og Edward Madden og „Rock-a-bye, baby“, 

gamalli enskri barnagælu. Munurinn á slögurunum í þessu verki og þeim sem heyrast 

í Ljúfi æskufugl er sá að „My Baby Just Cares for me“ og „Silvery Moon“ hafa orðið 

að klassískum dægurlögum, sem og hluti af jass/blús efnisskránni um allan heim og 

eru hljóðrituð að listamönnum enn í dag. Enska barnagælan er einnig mjög vel þekkt. 

Þótt ég hafi ekki fundið þýðingu á textunum á íslensku, tel ég þessa lagstúfa vera það 

vel þekkta að fjölmargir áhorfendur myndu strax kannast við lögin. Þess vegna ákvað 

ég að halda lögunum sjálfum inni og þýða texta þeirra. 

Hugsanasamhengi	innan	textans	
	
Hvað hugsanasamhengi innan verksins varðar liggur kannski beinast við að taka Floru 

í 27 Farmar af bómull sem dæmi. Í fyrsta atriði birtist Flora sem afar bernsk, nánast 

þroskaskert sem gerir hjónaband hennar og Jakes óhugnanlegt. Orðaforði hennar er 

ákaflega takmarkaður, hún talar varla þroskaðra mál en sjö ár stelpa og notar gjarnan 

bara helmiginn af hverju orði sem hún lætur út úr sér. Hún virðist bregðast við fremur 

en að hugsa: Hún er þyrst og vill fá kókakóla, hún er með hausverk og vill fá pillur, 

hún getur ekki sofið afþví að það er hávaði í hænsnunum (ekki vegna þess að hún er 

með áhyggjur af því sem hún veit, að maðurinnn hennar kveikti í fræskilju 

Sambandsplantekrunnar). Forsenda þess að hjónaband hennar og hins rúmlega 

sextuga Jakes gangi upp er að hún leiki hlutverk smástelpu. Það kemur fram í 

fyrirmælum höfundar að það sé ekki laust við að hún njóti líkamlega ofbeldisins sem 



Jake beitir hana. Sem þýðir, að hún er svo steindofin í þessu hlutverki sínu að hún 

fagnar því að finna til. Það er þó snerting. Þá finnst henni hún vera á lífi. Hún virðist 

ekki þekkja aðra tegund af líkamlegri snertingu sem verður nokkuð ljóst þegar hún 

horfir áhyggjufull á reiðsvipu Silva í öðru atriði. Það er ekki líkami Silva sem hún 

hræðist. Hún er ekki hrædd um að hann nauðgi henni. Það er svipan sem hún hræðist. 

Þótt hún sé vön ofbeldi sér hún strax að ofbeldið er komið á eitthvert allt annað stig 

þegar svipa er með í spilinu. Í þriðja atriði hefur málfar hennar og fas breyst all 

nokkuð. Þegar þýðingin er skoðuð mætti í fljótu bragði ætla að ég hefði misst sjónar á 

samkvæmninni og hugsanasamhenginu. En svo er ekki. Vegna þess að textinn (hvorki 

frumtexti né marktexti) snýst ekki um hugsun og orðfæri Floru, heldur um 

heildarhugsunina í verkinu. Eftir að hafa eytt degi með Silva er útilokað að Flora geti 

haldið áfram að leika smástelpu – ekki einu sinni til að þóknast Jake. Hún er orðin 

kona. Sú sem virtist heimskur stelpubjálfi í byrjun getur talað. Hún getur líka hugsað. 

Hún hefur langanir og þrár. Hún veit alveg hvað hún er að gera þegar hún lætur Silva 

vita að Jake hafi kveikt í bómullarfræskiljunni. Hún girnist hinn unga Silva alveg frá 

því að hún ber hann fyrst augum. Hún vill fá að njóta konunnar sem hún er. Það má 

vel vera að það þýði meira og harðara ofbeldi en það er verð sem hún er tilbúin til að 

greiða til að fá að verða kona. Það er verð sem Jake er líka alveg til í að láta hana 

greiða til að hann þurfi ekki að flosna upp af búgarði sinum eins og aðrir bændur í 

héraðinu. Hann tekur ekki eftir því hvað hún er illa útleikin af Silva – og ætlar ekki að 

taka eftir því. Hann tekur ekki eftir því að hún talar ekki lengur eins og smástelpa – og 

ætlar ekki að taka eftir því. TW er hér (eins og í mörgum öðrum verkum sínum) að 

fjalla um stúlkuna sem ekki hefur fengið að þroskast eðlilega inn í hlutverk konu. Hún 

hefur verið svikin um ferlið. Þegar hún svo skyndilega verður kona á einum degi, 

kann hún það ekki og tekur því sem nánast eðlilegum hlut að það þýði að hún verði að 

þola ofbeldi. Hún er föst inni í ofbeldis- og valdaheimi þessara tveggja karla og það er 

ljóst að hún á sér engrar undankomu auðið. Hún þarf ekki einu sinni að leika hlutverk 

til að fá að vera þar. Það er heildarhugsunin í verkinu sem mér finnst þurfa að koma 

fram í þýðingunni og þjónar tilgangi verksins. 

Samhengi	við	frumtexta	
	
Í bók sinni Introducing Translation Studies skýrir Jeremy Munday hvað átt er við með 

samhengi við frumtexta:  



 the fidelity rule merely states that there must be coherence between the 

 translatum and the ST or, more specifically, between  

(i) the ST information received by the translator;  

(ii) the interpretation the translator makes of this information;  

(iii) the information that is encoded for the TT receivers.7 

 (trúnaðarreglan segir aðeins að samhengi þurfi að vera á milli þýðingar og 

 frumtexta, eða nánar tiltekið, á milli 

(i) upplýsinganna sem þýðandinn tekur við; 

(ii) túlkunar þýðanda á þeim upplýsingum; 

(iii) upplýsinganna sem eru skráðar fyrir viðtakendur marktextans. 

Fyrstu spurningar þýðandans hljóta að vera í hverju trúnaður við frumtextann felist og 

hvaða upplýsingum beri að koma til skila til viðtakandans, í þessu tilfelli, 

áhorfandans. Mitt svar við þeim spurningum er að trúnaðurinn felist ekki í því að 

þýða textann orðrétt, þannig að t.d. gæluávarpið ‚baby‘ sé þýtt sem ‚barn‘, heldur sé 

fundin leið til að þýða það ávarp þannig að það falli að merkingunni hverju sinni. Í 27 

Farmar af bómull notar Jake þetta ávarp þegar hann talar við Floru. Eins og áður 

segir, þá hefur Flora hlutverk lítillar stúlku í hjónabandinu og í þýðingunni valdi ég þá 

leið að þýða þetta sem ‚litla mín‘,  ‚telpa mín‘ og ‚ljúfan‘ til að undirstrika þetta 

afbrigðilega hlutverk. Þótt ‚elskan‘ sé nokkuð algeng þýðing á hugtakinu ‚baby’ á 

íslensku, finnst mér það allsendis ófullnægjandi í þessu tilfelli. Það er of hlutlaust og 

segir okkur ekkert um samband Floru og Jakes. Ekki heldur um samskipti Chance og 

Alexöndru í Ljúfi æskufugl. Þar nota ég hugtakið ‚væni‘ þegar Alexandra ávarpar 

Chance með ‚baby‘ en þegar hins vegar Finley stjóri notar það til að ávarpa dóttur 

sína, Heavenly, nota ég ‚krúttið mitt‘ eða skyld hugtök sem yfirleitt eru aðeins notuð 

til að ávarpa börn. Á sama hátt valdi ég að nota ‚babbi‘ þegar Heavenly og bróðir 

hennar Tom Júníor ávarpa föður sinn, einfaldlega vegna þess að það er bernskara 

ávarp en ‚pabbi‘. Þótt Heavenly og Tom Júníor séu fullorðið fólk, eru þau algerlega 

undir hælnum á drottnandi föður sínum og verða börn svo lengi sem hann lifir, sem 

leggur líf þeirra í rúst. 

 Plássins vegna læt ég nægja að nefna þessi tvö dæmi af þeim fjölmörgu sem 

finna má í þýðingunum. Þegar kemur að trúnaði við upplýsingarnar í frumtextanum 

finnst mér sá trúnaður fyrst og fremst þurfa að snúast um að koma persónum verksins 
																																																								
7 Munday, Jeremy, Introducing Translation Studies 3rd Ed., Routledge Taylor & 
Francis Group, London and New York, 2012, bls. 123. 



(hugarástandi og tilfinningum) og aðstæðum, sem og samfélaginu sem mótar þær og 

stýrir orðum þeirra og gerðum til skila til áhorfandans.  

 

Niðurstaða 
Eins og ég drap á í inngangi eru til ýmsar leiðir til að þýða leikrit. Upphaflega fannst 

mér útfærsla Jonatans Pettersson á fjölkerfakenningu Itamars Even-Zohar eiga best 

við leikritaþýðingar. Pettersson segir að í fjölkerfakenningunni beri fremur að skilja 

kerfi sem tengslanet innan félags-sagnfæðilegra aðstæðna eða sem tengsla á milli 

ólíkra fyrirbæra á mismunandi stigum stigveldisformgerðar. Hægt sé að líta á stakan 

texta sem kerfi sem á sama tíma sé hluti af stærra bókmenntakerfi tiltekins tungumáls, 

sem sé síðan hluti af stærra menningarkerfi. Hvert kerfi sé alltaf tengt öðrum kerfum 

og það sé þessi hugmynd um kerfi tengd öðrum kerfum innan annarra kerfa sem sé 

ástæðan fyrir því að talað sé um fjölkerfi. Niðurstaðan sé sú að ekki sé hægt að skilja 

einstakan texta án þess að túlka hann í tengslum við aðra texta og þær aðstæður sem 

þeir séu hluti af.8 Eftir því sem leið á vinnu við þýðingarnar varð mér ljóst að þessi 

útfærsla Petterssons átti alls ekki við þá aðferð sem ég hafði valið. Hún hefði átt við ef 

ég hefði ákveðið að staðfæra verkið og aðlaga það íslenskum raunveruleika hér og nú.  

 Ég ákvað hins vegar að halda framandleika verkanna. Þótt persónurnar í 

verkunum og hlutverkin sem þær leika innan þeirra séu vísast til á Íslandi skortir 

ýmislegt til að hægt sé með góðu móti að heimfæra þau upp á íslenskt samfélag. Þar 

er helst að nefna togstreituna á milli hvítra og svartra manna sem er óþekkt hér á 

landi. Þótt við eigum vissulega til fordóma eru þeir allt annars eðlis að átökin sem 

voru í Suðurríkjum Bandaríkjanna á þeim tíma sem verkin voru skrifuð. Eins og áður 

segir hef ég haldið nöfnum persónanna eins og þau eru í frumtextanum sem og staðar- 

og hótelnöfnum. Verkin eru eftir erlendan höfund um atburði sem gerast á erlendri 

grundu og mér finnst mikilvægt að halda framandleikanum sem birtist í þeim. Það 

þýðir ekki að örlög persónanna sem verkin tvö fjalla um gætu ekki gerst hér á landi. 

Þetta eru manneskjur sem eru ekkert frábrugðnar öðrum manneskjum hvar sem er í 

heiminum.  

																																																								
8	Jonatan	Pettersson,	„Riddarasögur	in	the	North	Atlantic	literary	polysystem	of	
the	thirteenth	century.	The	value	of	a	theory“,	Riddarasögur	–	The	Translation	of	
European	Court	Culture	in	Medieval	Scandinavia,	ritstj.	Karl	G.	Johansson,	og	Else	
Mundal,	Novus	Forlag	Oslo	2014,	bls.	110.	
	



 Ég útskýri val mitt á þýðingarleiðum mjög gjarnan í neðanmálsgreinum – 

einkum vegna þess að þær varða málbeitingu persónanna. Ástæðan er sú að 

tilgangurinn með þýðingu verkanna er sviðsetning fyrir áhorfendur. Til þess þurfa 

leikstjóri og leikarar að skilja hvers vegna þýðandinn velur þá leið sem birtist í 

marktextanum. Leikstjórinn þarf t.d. að skilja að þegar persóna verksins beitir málinu 

rangt er það ekki vegna þess að prentvillupúkinn hafi læðst inn í þýðinguna.  

 Það má vissulega færa rök að því að finna megi orðajafngildi, 

merkingarjafngildi og áhrifajafngildi víða í þýðingunni á verkunum tveimur. Hins 

vegar álít ég að jafngildiskenning Nida flokkaðist fremur sem aðferð sem er beitt hér 

og þar í stað þess að vera kenning sem þýðingarnar hvíla á. Skoposkenning Vermeers 

fannst mér hins vegar eiga best við þá leið sem ég ákvað að fara í þýðingunum og hef 

fært rök fyrir í þessari greinargerð. 

 Útgáfur verkanna sem ég þýði eru: Tennessee	Williams:	Sweet	Bird	of	Youth	

and	Other	Plays,	Penguin	Modern	Classics	2009	og Tennessee Williams:	27	

Wagons	Full	of	Cotton	and	Other	Plays,	New	Directions	1966.	 
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