
Umsögn um þingsályktunartillögu um að efla íslensku sem opinbert mál á 
Íslandi

Þýðingar hafa frá upphafi ritaldar á Íslandi og til þessa dags verið einn helsti 
aflvaki íslenskrar tungu. Þess vegna vekur undrun að ekki sé minnst orði á 
eflingu þýðinga í þingsályktuninni, að frátalinni hugmynd um að þýða tiltekið 
matstæki á íslensku og „þýðingavéU. Mikið af miðaldahandritum Íslendinga ern 
þýðingar og leiða má að því líkur að íslenskir höfundar þess tíma hafi einmitt 
lært handverk sitt af þýðingum. Siðaskiptin voru síðan bylting í notkun íslensku, 
þýðing Biblíunnar, sem hefur síðan komið út í 10 úgáfum hefur verið eitt helsta 
viðhaldstæki tungunnar, að ógleymdum öllum þeim sálmum sem þýddir voru og 
almenningur hefur sungið í kirkjum landsins um aldir. Málrækt Íslendinga á 
nítjándu öld má einnig að hluta til rekja til þýðinga, einkum Jónasar 
Hallgrímssonar sem sýndi með þýðingu sinni á stjörnuspeki Úrsínusar hvernig 
nýyrðasmíði gegnum þýðingar fer fram. Tímaritaflóð á íslensku á síðari hluta 
19. aldar var einnig byggt að stórum hluta á þýðingum eins og rannsóknir hafa 
sýnt fram á. Og á 20. öld hafa Íslendingar þýtt meira en nokkru sinni og 
sannanlega bætt gríðarlegri þekkingu og orðaforða við málið með þeim hætti. 
Það menningarlega viðbragð sem Íslendingar sýndu með stofnun íslensks 
sjónvarps á sjöunda áratug síðustu aldar byggðist einnig að miklum hluta á 
þýðingum, enda hefur meirihluti efnis í íslensku sjónvarpi alltaf verið á 
erlendum málum en það er birt með íslenskum þýðingatextum. Sama má segja 
um íslenska lagatexta sem löngum hafa verið þýddir, ekki síst eftir að 
Íslendingar gerðust aðilar að EES, en gríðarleg þýðinga- og nýyrðastarfsemi 
Þýðingamiðstöðvar utanríkisráðuneytisins hefur bætt meiru við umdæmi 
íslensks máls en flesta grunar. Það sem kannski kom aftan að íslenskunni er 
tölvu- og netvæðingin, þar var farið af stað af krafti til að byrja með, en síðar 
slaknaði á því og segja má að hirðuleysi stjórnvalda gagnvart þýðingum á 
tölvuleikjum barna á tíunda áratug síðustu aldar hafi verið stórslys í viðhaldi 
íslensku meðal ungmenna í þessu landi. Vel var að verki staðið þegar Microsoft 
var fengið til að þýða stýrikerfi sitt á íslensku, en stjórnvöld geta gert miklu 
meira sem stórkaupendur á tölvum og tölvukerfum með kröfum um íslenskun 
slíks búnaðar. Samtímis þarf að efla þýðingar á öllum sviðum tungumálsins -  í 
fagurbókmenntum, bókum og afþreyingarefni fyrir börn og ungmenni, 
fræðatextum og margskonar námsefni auk fjölbreytilegs efnis sem ætlað er til 
netmiðlunar - því að eftir því sem umdæmum íslenskunnar fækkar þeim mun 
erfiðar mun hún eiga uppdráttar. Þýðingar eru því lykilþáttur í eflingu íslensks 
máls og þess ætti að sjá stað í þingsályktun sem um það fjallar.
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