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Sammanfattning 

Denna studie analyserar hur president Obamas retoriska figurer överförs till tjeckiska samt i vilken 

utsträckning parallellismer återges, baserat på analyser av två valda medietolkningar. Analysen visar 

bl.a. att de bildliga uttrycken överförs i form av omskrivningar eller utelämnas. Några retoriska 

figurer, såsom anaforer, anadiploser och parallellismer, skapas genom upprepningar. Eftersom tolkar 

inte kan förutse vart talaren leder talet är det svårt att hinna analysera om en upprepning är en retorisk 

figur med en funktion som bör behållas eller en onödig upprepning som bör undvikas. De undersökta 

tolkningarna fick en P-poäng på 70% resp. 63% vilket stämmer överens med Pöchhackers resultat om 

överföringar av parallellismer vid medietolkning utan manus (2012). 

Nyckelord: Medietolkning, retoriska figurer, Obama, P-poäng, tjeckiska 

Abstract 

This study analyses how president Obama's rhetorical figures are transferred into Czech and to what 

extent parallelisms are reproduced, based on the analysis of two selected media interpretations. The 

analysis showed that the metaphorical expressions are either rewritten or omitted. Some rhetorical 

figures, such as anaphors, anadiplosis and parallelisms, are created by repetitions. Because interpreters 

cannot predict where the speaker is taking the speech, it is difficult for them to analyse whether a 

repetition is a rhetorical figure with a function that should be retained or an unnecessary repetition that 

should be avoided. The examined interpretations yielded a P-score of 70% and 63%, which 

corresponds with Pöchhacker's results on transferring of parallelism in media interpretation without 

script (2012). 
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1. Introduktion  

Detta examensarbete utgörs av en empirisk studie av två medietolkningar av ett tal av president Barack 

Obama som hölls vid ett besök i Prag, Tjeckien, år 2009. Baserat på analysen av samlade material 

undersöks både hur Obamas retoriska figurer behandlas i två simultantolkningar till tjeckiska och i 

vilken utsträckning en specifik retorisk figur återges i tolkningarna. 

Båda tolkningarna utfördes simultant från engelska till tjeckiska. Den ena versionen sändes i den 

statliga tjeckiska Tv-kanalen ČT24 och den andra i den oberoende internet-nyhetskanalen Z1. 

Inledningsvis i det andra kapitlet redogör jag för tidigare studier om medietolkning, vad medietolkning 

innebär samt vilka svårigheter som kan uppstå vid denna typ av tolkning. Samma kapitel behandlar 

även ämnet retorik med fokus på politisk diskurs, vilket är relevant för undersökningen. Ett avsnitt 

ägnas även åt transkribering av tolkningar. Tredje kapitlet presenterar studiens material som består av 

videoinspelningar, ett manus, transkriptioner och intervjumaterial samt en beskrivning av studiens 

kvalitativa och kvantitativa metod. Det fjärde kapitlet analyserar originaltalet. Det femte kapitlet 

undersöker hur retoriska figurer överförs i simultantolkningar till tjeckiska samt i vilken utsträckning 

parallellismer överfördes till tolkningarna. Studiens resultat sammanfattas i det sjätte kapitlet. 

Transkriptionerna innehåller även mina översättningar till svenska från engelska respektive tjeckiska. 

Översättningarna försöker jag att hålla så nära källtexten som det går för att läsaren ska kunna 

orientera sig i de tjeckiska tolkningarna utan att behöva behärska språket. 

I avsnittet där jag går igenom tidigare studier utgår jag från bl.a. Franz Pöchhacker, Ingrid Kurz och 

Daniel Gile. Pöchhacker har undersökt medietolkning med fokus på Obama i bl.a. Researching TV 

interpreting: selected studies of US presidential material (2011) och Obama’s Rhetoric In German: A 

Case Study Of Inaugural Address (2012). Kurz har även skrivit studien Physiological stress responses 

during media and conference interpreting (2002) som fokuserar på utmaningar i medietolkning samt 

Quality in TV Interpreting (1995) som Kurz arbetade på tillsammans med Pöchhacker. Giles Errors, 

omissions and infelicities in broadcast interpreting (2011) som behandlar medietolkningar av ett av 

Obamas tal till tyska, franska och japanska, hänvisar jag också till i min studie. För att beskriva 

Obamas retorik utgår jag från bl.a. Manfred Kienpointners Strategic maneuvering in the political 

rhetoric of Barack Obama (2013) och Analysis of the Rhetorical Devices in Obama’s Public Speeches 

skrivet av Li Fengije et al. (2016).  

Undersökningen inspireras av Pöchhackers studie som behandlar överföringar av Obamas retoriska 

figurer till tyska (2012). I studien presenterar han ett s.k. P-poäng för att procentuellt visa hur stor 

andel av Obamas parallellismer som återges i de valda tolkningarna till tyska. P-poäng används även i 

denna studie. 

Det har genomförts en del studier i tolkning av president Barack Obama, men det finns inga som 

handlar om svårigheterna med överföringar av hans tal till tjeckiska, och därför blev jag som tolk med 

intresse av politisk retorik och med tjeckiska som förstaspråk intresserad av temat.  Trots att studien 

har en begränsning i form av att endast två tolkningar undersöks tror jag att resultaten kan ge en 

ungefärlig uppfattning om hur vissa retoriska figurer överförs till tjeckiska samt i vilken utsträckning 

parallellismer återges i simultantolkningar. Jag hoppas därför att resultaten kan bidra till att få fram ny 

kunskap inom fältet. 
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1.1. Syftet 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur valda retoriska figurer överförs i simultantolkning till 

tjeckiska samt i vilken utsträckning parallellismer återges. Detta undersöks utifrån två medietolkningar 

utförda från engelska till tjeckiska. 

1.2. Inspiration till denna studie 

Studien inspireras av Franz Pöchhackers studie Obama’s Rhetoric in German: A Case Study Of The 

Inaugural Address (2012). I studien analyseras överföringarna av Obamas retoriska figurer till tyska 

vid simultantolkning av hans installationstal från 2009, som sändes på sex tysktalande TV-kanaler (två 

österrikiska, två tyska, en schweizisk och en fransk-tysk). Inledningsvis analyserar Pöchhacker 

originaltalets retoriska figurer på olika nivåer: lexikalisk och syntaktisk nivå samt meningsnivå. 

Vidare redogör han för hur dessa återgetts i tolkningarna. Pöchhacker lägger särskild tyngd vid den 

retoriska figur som förekom mest i talet - parallellism. Slutligen markerar han den procentuella 

andelen av parallellismer i de tyska tolkningarna, något han kallar P-score (P-poäng). Hans resultat är 

bl.a. att tolkarna hade svårt att återge bildliga uttryck i sådana avsnitt när meningsuppbyggnaden var 

för komplicerad samt att stilen kan förloras för att kunna behålla informationen. Vid beräkning av P-

poäng kom Pöchhacker fram till att det fanns skillnader i P-poäng mellan de tolkar som hade manus 

och de som inte hade ett. Tolkarna med manus återgav i genomsnitt 85% av parallellismerna i 

jämförelse med tolkar som inte hade manus som återgav i genomsnitt 60% parallellismer.  

Pöchhacker beräknar P-poäng baserat på parallellismer på olika lingvistiska nivåer, men i denna studie 

ska endast beräkna P-poäng på parallella strukturer på meningsnivå eftersom materialet annars hade 

blivit för omfattande. Jag kommer dock att presentera parallellismer även på syntaktisk nivå, även om 

dessa inte används för att beräkna P-poäng för att visa hur skickligt president Obama kan använda de 

parallella strukturena på olika nivåer och för att se hur tolkarna hanterar dessa. 
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2. Den teoretiska bakgrunden 

Detta kapitel beskriver forskning som tidigare fokuserat på medietolkning och tolkning av politiska 

tal. Dessutom behandlar detta kapitel den retorik och de retoriska figurer som kommer att undersökas i 

analysen. 

2.1. Medietolkning 

I detta avsnitt beskrivs vad medietolkning är samt tidigare studier på området.  

Medietolkning innefattar tolkning som sker under en live-sändning genom ett medium såsom TV, 

radio eller andra online-medier (Pöchhacker 2012:124). TV-tolkning är den mest traditionella formen 

av medietolkning och började användas på 1960-talet (Pöchhacker 2011:22).  

Medietolkning och tolkning av politiska tal har behandlats av flera forskare inom tolkvetenskapen 

(bl.a. Pöchhacker 2007, 2011, 2012; Pöchhacker et Zwischenberger 2010; Kurz 1985, 1995, 1996, 

1997, 2002; Gile 2011). Området började analyseras närmare på 1980-talet och det var Ingrid Kurz, en 

österrikisk tolkforskare, som först uppmärksammade ämnet medietolkning (1985) och de specifika 

svårigheter som finns vid just den formen av tolkning (Pöchhacker 2011:21). Efter detta började 

medietolkning etableras som ett forskningsfält och omfattar idag en bred skala av ämnen (ibid.), 

exempelvis språkliga analyser av TV-tolkning (Pöchhacker 2007, 2012; Gile 2011), analys av 

åhörarnas förväntningar på medietolkning (Pöchhacker 2011) eller tolkningsutmaningar specifika för 

medietolkning (se bl.a. Nishiyama 1988; Kurz 2002; Mack 2002). 

Pöchhacker beskriver två typer av medietolkning. Antingen är tolken närvarande i en studio, där han 

möter tolkningsproblem liknande dem inom dialogtolkning (bl.a. rörande turtagning) eller så tolkar 

tolken simultant från ett rum utrustat för simultantolkning (med bl.a. hörlurar, mikrofon och skärm) 

samtidigt som talaren befinner sig på någon annan plats (Pöchhacker 2011:22).  

Den första typen har undersökts exempelvis av Cecilia Wadensjö (2008). Wadensjö analyserade en 

tolkad intervju med den dåvarande Sovjetunionens president Michail Gorbatjov, vilken sändes på den 

brittiska TV-kanalen BBC. Studien visade hur presidenten lyckades använda den tolkade interaktionen 

på TV till sin fördel och hur situationen positivt påverkade den brittiska allmänhetens uppfattning av 

presidenten.  

Den andra typen av medietolkning anses vara mer effektiv eftersom tolkningen sker simultant i form 

av en voice-over för publiken och tolken inte behöver vara närvarande på samma plats som talaren 

(Pöchhacker 2012:124). Voice-over innebär att tolkens röst läggs ovanpå originaltalet, som hörs något 

svagare i bakgrunden (Pöchhacker 2015:408). I den första typen använder tolken oftast 

viskningstolkning kombinerat med konsekutivtolkning eller semi-simultantolkning och sitter bredvid 

talaren (Pöchhacker 2012:124). I det här arbetet kommer den sistnämnda varianten, en 

simultantolkning med voice-over, att analyseras. 

En tredje typ av tolkning som också tillhör medietolkning är teckenspråkstolkning i TV. Denna typ av 

medietolkning har uppmärksammats i flera studier (McKee 2014, Kurz et Mikulasek 2004). 

Organisationen World Federation of the Deaf (WFD) arbetar för att nationella sändningsorganisationer 

ska möta dövas och hörselskadades behov, öka antalet teckenspråkstolkade program och tillhandahålla 

fler program med teckenspråkstolkning (Kurz et Mikulasek 2004: 82). Även inom 
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teckenspråkstolkning har forskarna varit intresserade av Obamas tal och tolkning av dessa, vilket har 

undersökts med syftet att studera den kognitiva belastningen vid tolkning till både talade och tecknade 

språk, till exempel i studien Lexical decisions and related cognitive issues in spoken and signed 

language interpreting (Swabey et al. 2016). 

2.1.1. Utmaningar med medietolkning 

Pöchhacker och Kurz beskriver några utmaningar som är karakteristiska för just medietolkning. 

Pöchhacker nämner exempelvis stressfaktorn. Faktumet att det kan vara miljontals åhörare som 

lyssnar på tolken skapar en stor stress hos tolkarna. Ett annat problem som han också pekar på är 

problem med överlappningen mellan olika tolkar om de är placerade i olika rum, eftersom det kan vara 

svårt för dem att planera in när de ska byta av varandra. Slutligen kan ett annat problem vara om 

tolkarna inte skriftligen får tillgång till talet som ska tolkas. Talaren brukar vara någon politiskt 

framstående person vars tal är omsorgsfullt skrivet och som oftast utgår från ett manus, vilket leder till 

tolkningssvårigheter som bara väl erfarna tolkar klarar av (Pöchhacker 2011:23-25). Komplexiteten 

hos det skrivna språket skiljer sig betydligt från ett spontant tal vilket orsakar svårigheter för tolkarna 

vid simultantolkning (Pöchhacker 2012:130). AIIC (International Association of Conference 

Interpreters) ger en kort guide för tolkar som ägnar sig åt medietolkning. De understryker bl.a. att vid 

tolkning av ett skrivet tal ska tolken be om manuset i förväg för att ha tid för att förbereda sig inför 

tolkningen (AIIC, 2016). Å andra sidan menar Pöchhacker att det inte alltid är möjligt att få manuset i 

förväg i praktiken på grund av att manuset kan innehålla känslig information eller för att talet hålls på 

någon annan plats än tolkningen (Pöchhacker 2012:124). 

Kurz (2002) redogör för tre huvudstressfaktorer som påverkar tolkarna vid medietolkning: den fysiska 

miljön, yrkesrelaterade faktorer och psyko-emotionella faktorer. Den fysiska miljön omfattar bland 

annat själva tolkrummet.  Tolkarna brukar sitta i rum som inte är ljudisolerade, till skillnad från 

konferensbås, och tolkarna kan därför vara utsatta för olika akustiska distraktioner. Dessutom får 

tolken den visuella informationen endast via en skärm och har därför inte lika mycket överblick som 

vid konferenstolkning över vad som sker runt om talaren och hur publiken reagerar.  Yrkesrelaterade 

faktorer är enligt Kurz sådana som ovanliga arbetstider (om t.ex. talaren befinner sig i någon annan 

tidszon) eller om tolken kallas till tolkningen med kort varsel och därför inte har så mycket tid för att 

förbereda sig. Den psyko-emotionella faktorn är, som även Pöchhacker understryker (2011), ett större 

antal åhörare än vid konferenstolkning. Det har dessutom visat sig att förväntningarna på kvalitén hos 

medietolkning generellt är väldigt höga. TV-tittarna har inte förståelse för tolkningssvårigheterna och 

tidningar brukar peka på brister vid TV-tolkningar om sådana anses finnas (Kurz 2002:195-196). 

Det finns betydande skillnader mellan konferenstolkning och medietolkning, men ändå är det oftast 

konferenstolkar som ägnar sig åt medietolkning i Europa. Till skillnad från i Europa får medietolkar i 

Japan en särskild utbildning för att kunna hantera de speciella utmaningarna (Gile 2011:203). 

2.1.2. Tidigare ämnen i studier om medietolkning 

Pöchhacker sammanfattar vilka inriktningar studierna om medietolkning hittills har haft (Pöchhacker 

2011:34). 

De är analyser av tittares upplevelser av medietolkning, jämförande systematiska lingvistiska analyser 

av flera versioner av ett och samma tal på olika lingvistiska nivåer (bl.a. lexikalisk nivå, syntaktisk 

nivå och meningsnivå), analyser av överföringar av idiom och kulturella referenser eller analys av 

överföring av retoriska figurer vid medietolkning (Pöchhacker 2011:26-31). Den sistnämnda kommer 

att behandlas i detta arbete.  
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2.2. Retorik 

Detta avsnitt består av presentation av retorik och retoriska figurer samt visar en lista på sådana 

retoriska figurer som är relevanta för studien. 

Ordet retorik kommer från det grekiska ordet rhetorike. Begreppet användes första gången i Platons 

dialoger Gorgias som skrevs på 300-talet före Kristus. Retorik är konsten att tala inför publik och 

utvecklades på formella tillfällen såsom deliberativa församlingar och domstolar under den atenska 

demokratin, där medborgare hade möjlighet att genom att tala inför publik påverka situationen 

(Kennedy 1994:3). 

I retoriken urskiljer vi tre talgenrer: den juridiska (t.ex. rättsliga tal vid domstolar), den politiska (t.ex. 

tal om lagar i parlamentet) och den demonstrativa (hyllningstal på t.ex. fester eller begravningar). 

Aristoteles som introducerade det demonstrativa konceptet menade att denna typ av tal är ett sådant 

som är riktat till allmänheten och dess syfte är att hylla eller förkasta någon plats eller någon person. 

Till denna katergori tillhör även sådana politiska tal som hålls vid olika ceremonier eller tillställningar 

och dess syfte är att väcka känslor hos publiken (Kennedy 1994:58-61). Talet som undersöks i studien 

tillhör därför det demonstrativa talet.  

Aristoteles formulerade tre övertalningsmedel (pistis): ethos (talarens trovärdighet), pathos (väckning 

av känslor hos åhörarna) och logos (övertygelse med hjälp av logiskt resonemang) (Crowley & 

Hawhee 2004:163-176).  

För att lyckas med dessa övertalningsmetoder har retoriklärarna utvecklat en praktisk modell 

bestående av fem steg (partes) som hjälper till vid skapandet av ett tal. Dessa steg är följande: 1. 

Inventio: att samla passande argument för den kommande talsituationen. 2. Dispositio: att organisera 

argumenten i en passande ordning. 3. Elocutio: att välja en passande stilnivå och språkverktyg för att 

uppnå talets syfte 4. Memoria: att memorera talet. 5. Pronuntiatio: att planera uppträdandet. Under 

arbetet med partes ska talaren jobba med de tre pistis i respektive steg av den praktiska modellen 

(Dominik et Hall 2010:168-169).  

Steget elocutio är särskilt intressant för denna studie eftersom det är just stilfigurer (retoriska figurer) 

som kommer att behandlas i analysen.  

2.2.1. Retoriska figurer 

Nationalencyklopedin ger följande definition till retorisk figur: ”[ett] språkligt element som skapar 

stilistisk effekt.” (NE 2018). Corbetts definition ger en mer konkret beskrivning (1990) av retoriska 

figurer: ”a form of speech artfully varied from common usage.”. (Corbett 1990:425). 

Med andra ord är retoriska figurer sådana språkliga element som avviker från sedvanlig konstruktion, 

ordordning eller betydelse och samtidigt är konstnärliga. Det är ett språkligt verktyg som hjälper 

talaren att uppnå talets syfte och övertyga sina åhörare.   

Här presenterar jag en lista med exempel på retoriska figurer som är relevanta för studien. Listan utgår 

främst från en online-handbok om retoriska figurer skriven av Robert Harris, med titeln A Handbook 

of Rhetorical Devices (Harris 2013) och är kompletterad med andra verk som behandlar retoriska 

figurer. 

Allitterationer skapas av en upprepning av det första konsonantljudet i närliggande ord. Med hjälp 

av denna figur skapar talaren en rytmisk effekt i talet och får därmed åhörarnas uppmärksamhet till 

ord som talaren vill understryka (Harris 2013). Även om allitterationer som sådana inte gör talet 

mer övertygande kan de diskret uppvisa talarens retoriska färdigheter (Halmari et Virtanen 
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2005:122). Det är viktigt att understryka att allitterationer kan uppstå avsiktligt men även genom en 

slumpmässig eufonisk ackumulering (t.ex. trevlig tisdag) (Březovská 2016:45).  

Anadiploser består av upprepning av ett ord eller en fras från slutet av föregående mening i början 

av nästa mening (Literary devices 2018).  

Exempel: The general who became a slave. The slave who became a gladiator (Literary devices 

2018).  

En anafor är en sådan retorisk figur som inleder näraliggande satser eller meningar med samma 

ord eller fras. Anaforer kan användas i parallella strukturer (Harris 2013). 

Exempel: Will he read the book? Will he learn what it has to teach him? Will he live according to 

what he has learned? (Harris 2013). 

Antiteser kännetecknas av att talaren använder motsatta ord eller idéer i anslutning till varandra 

(Harris 2013). 

Exempel: That's one small step for a man, one giant leap for mankind (Harris 2013). 

Asyndeton består av en utelämning av en konjunktion mellan ord, fraser eller satser. Figuren kan 

ge känslan av att talet är mer improviserat än förberett.  

Exempel: On his return he received medals, honors, treasures, titles, fame (Harris 2013). 

Samma effekt kan skapas med hjälp av dess motsats, polysyndeton, som känns igen av en 

överdriven användning av bindeord mellan ord eller satser (Harris 2013).  

Exempel: They read and studied and wrote and drilled (Harris 2013). 

Metafor innebär att ett ord byts ut mot ett bildligt uttrycksätt som liknar det ursprungliga uttrycket. 

Metaforen är som en jämförelse fast utan jämförelseled. När talaren använder en metafor gör han 

något abstrakt eller okänt till något konkret och bekant, med hjälp av åhörarens fantasi (Harris 

2013). 

Exempel: We are the trees whom shaking fastens more (Harris 2013). 

Metonymier bygger på en närhet mellan det metonymiska uttrycket och det som betecknas. Med 

användning av det metonymiska uttrycket skapas en association hos åhörarna som bidrar till att 

talarens tanke eller idé uppfattas lättare (Harris 2013). 

Exempel: The orders came directly from the White House (Harris 2013). 

I detta exempel menas egentligen att ordern kom från presidenten. Metonymin bygger alltså på att 

Vita huset är nära associerat med presidenten (Harris 2013).  

Parallellismer avser någon återkommande syntaktisk eller grammatisk likhet. Flera näraliggande 

satser eller meningar uttrycks med en likadan form eller på samma sätt för att visa att idéerna i 

enheterna är lika viktiga. Parallellismer skapar en balans och rytm och bidrar till tydligare meningar 

(Harris 2013).  

Exempel: The teacher told the students that they need to get up early in the morning, that they need 

to sleep properly, and that they need to eat properly (Literary devices 2018). 

Parallellismer kan förekomma på flera lingvistiska nivåer (Pöchhacker 2012:128; Chmelařová 

2018:8). För att skapa en parallellism kan talare använda sig av andra retoriska figurer som bl.a. 

anaforer och antiteser (Harris 2013). 
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Synekdoke är en typ av en metonymi där en del står för en helhet eller en helhet står för en del 

Harris 2013). 

Exempel: It is sure hard to earn a dollar these days (Harris 2013). 

A dollar står för pengar i detta exempel.  

En underdrift är en figur med vilken talaren avsiktligt uttrycker någon idé mindre viktig än den är 

för att skapa en humoristisk effekt (Harris 2013). Humor kan bidra till effektiviteten av politisk 

retorik (Vuorikoski 2004:167). 

2.3. Politisk retorik och översättningsvetenskap 

Detta avsnitt behandlar först politisk retorik och sedan svårigheterna med att överföra retoriska figurer 

i tolkningar.  

Under den atenska perioden förväntades det av politiska talare att de använde ett kraftigt kroppsspråk 

och en hög röst eftersom de personligen talade till sin publik. Idag brukar dock politiska tal 

förmedlades genom TV, skrift eller någon online-kanal till åhörare som befinner sig någon helt 

annanstans. Detta har påverkat den politiska retoriken på olika sätt. Talarens potentiella publik som 

han ska rikta sig till blir betydligt mer diversifierad, och den nya tekniken väljer selektivt vad som ska 

uppmärksammas i talet (bl.a. hur mycket av talaren som finns med i bilden) (Condor et al. 2013:6–7).  

För att kunna få sympatier av så många åhörare som möjligt försöker politiker ofta presentera sina 

argument från en rad olika synvinklar. Eftersom publiken kan vara så mångsidig försöker politikerna 

sammanföra publiken och adressera åhörarna som att de var en sammansatt grupp (t.ex. nation, vi). 

Det har forskats en del om politikers användning av pronomenen vi och oss, vilka kan uppfattas 

inkluderande men också exkluderande (Condor et al. 2013:6–7).  

När en politisk talare vill föra fram sina argument ska den vädja till attityder och känslor som redan 

finns hos åhörarna. Genom att åhörarna uppfattar att deras åsikter stöds skapar talaren närhet till dem 

(Charteris-Black 2011:17). 

Med hjälp av metaforer och metonymier kan talaren aktivera någon viss känsla hos åhörare (Charteris-

Black 2011:49).  

2.3.1. Karakteristiska drag hos Obamas retorik 

Barack Obamas retorik är känd i hela världen och har fångat intresset hos flera språkforskare 

internationellt (bl.a. Kienpointners 2013, Fengjie et al. 2016).  

Den har analyserats ur olika perspektiv, till exempel hans övertygande strategier (Kienpointners 2013), 

social identitetskomplexitet i hans retorik (Atwater 2007; Augoustinos, & Garis 2012) och rollen av 

berättandet i Obamas retorik (Hammer 2010).  

Det finns många faktorer för varför Obamas tal är framgångsrika, varav ett är att han är skicklig i att 

tillämpa en mängd retoriska figurer som är noggrant utvalda för talets situation och karaktär (Fengjie 

et al. 2016:142). Det är just genom en effektiv tillämpning av de klassiska retoriska figurerna 

(allitterationer, anaforer, parallellismer, antiteser, klimax, metaforer, ironi och andra retoriska frågor) 

som Obama lyckas med att lägga fram sina argument på ett övertygande sätt. Han formulerar talets 

centrala idéer på ett tydligt, rytmiskt och väl strukturerat sätt vilket hjälper åhörarna att komma ihåg 

dem (Kienpointners 2013:362). 
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 I Fengjie et als studie (2016) analyserades fyra av Obamas tal i syftet att sammanfatta de retoriska 

figurer som är mest karakteristiska för hans sätt att tala. De retoriska figurer som analysen visade var 

mest förekommande kan delas in i tre större kategorier: fonologisk, lexikalisk och syntaktisk nivå 

(ibid.:143–145).  

På den förstnämnda nivån finns allitterationer. Obama upprepar samma stavelser eller bokstäver i 

början av nära liggande ord för att skapa en allitteration (Fengjie et al. 2016:143). 

På den lexikala nivån menas metaforer, metonymier och synekdoken (Fengjie et al. 2016:143–144). 

Dessa använder han för att uttrycka sina idéer på ett mer levande och visuellt sätt (ibid.:146) 

På den syntaktiska nivån använder president Barack Obama sig mest av parallellismer (Fengjie et al. 

2016:144-145). Med hjälp av parallellismer försöker han att understryka sitt tema och skapa en 

tankeväckande atmosfär (ibid.:146).  

2.3.2. Överföring av retoriska figurer till ST 

Överföring av politiska tal inom översättningsvetenskapen med fokus på tolkning behandlas av bl.a. 

Pöchhacker (2012), Vuorikoski (2004) och Vik-Tuovinen (2006). Detta tema undersöks även i en del 

mastersarbeten (bl.a. Neuberger 2010; Kaiser 2015; Burget 2006; Březovská 2016; Chmelařová 2018). 

Eftersom det är just överföringar av retoriska figurer i simultantolkning som står i fokus för denna 

studie beskrivs kort vad simultantolkning innebär och vilka svårigheter som kan uppstå vid 

överföringar av dessa figurer vid simultantolkning.  

2.3.2.1. Simultantolkning 

Simultantolkning (ST) består som andra typer av tolkningar av lyssnande, förståelse, analysering och 

omformulering (Jones 2002:66). Det som är specifikt för just ST är att dessa faser sker samtidigt. Vid 

simultantolkning har tolken inte möjlighet att veta vart talaren leder sitt tal varken på makro- eller 

mikronivån. Med makronivån menas vart talaren leder sitt tal i sin helhet och med mikronivån menas 

vart talaren leder enstaka satser eller meningar och hur dessa kommer att fortsätta. Vid 

simultantolkning är det också viktigt att tolken har en bra sikt över talaren samt en ST-utrustning 

(hörlurar och mikrofon) (ibid.:66-67).   

Jones (2002:4) menar att konferenstolkar ska överföra originaltalet korrekt och troget och avvikelser 

från det ursprungliga yttrandet kan få förekomma om avvikelsen bidrar till bättre förståelse av det 

tolkade talet. En trogen tolkning kommer så nära originalyttrandets betydelse som möjligt, och 

behöver alltså inte exakt kopiera vad talaren sa (ibid.:81). Tolken bör dock anstränga sig att överföra 

talarens retoriska stil (ibid.:97). Det finns flera strategier som tolkar tillämpar vid ST. De 

grundläggande tolkstrategierna är följande: omformulering, ”salami teknik” (uppdelning av långa 

meningar till kortare avsnitt), förenklingar, generaliseringar, utelämnanden, effektiv omformulering 

(dvs effektiviteten av att uttrycka sig för att nå i kapp med talaren), rekapitulation, förklaring och 

förutseende (ibid.:80-105). 

Ovan nämnde jag att tolken inte kan veta vart talaren leder sitt tal. Tolken kan dock, baserat på 

sammanhanget och på tolkens kunskap om målspråket, lära sig att förutse hur en påbörjad mening 

slutar. Detta kan spara honom värdefull tid som han kan använda för tolkning av nästa stycke (Jones 

2002:106-107).  

Tidsbristen vid ST kan vara orsaken till s.k. interferens i tolkning.  Med det menas att tolken 

omedvetet kan påverkas av källspråkets lexikala och syntaktiska drag (Vik-Tuovinen 2006:113-114) 
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vilket kan resultera i bl.a. felaktiga böjningar i målspråket, oönskade lexikala lån osv. (Čeňková 

1988:152).  

2.3.2.2. Svårigheter vid överföring av retoriska figurer til l ST 

Flera studier har visat att under en simultantolkning för TV tenderar tolkar att inte återge retoriska 

figurer i den utsträckning som de finns i originaltalet (Pöchhacker 2012; Vuorikoski 2004; Čeňková 

1988) vilket kan ses som förståeligt med tanke på den höga kognitiva ansträngningen och 

tidsbegränsningen vid simultantolkning. Dessutom, som tidigare sagts, är politiska tal noggrant 

skrivna och det kan inte förväntas att tolken perfekt återger talarens stil. 

Överföring av bildliga uttryck kräver extra tid och koncentration (Vik-Tuovinen 2006:209) och kan 

ofta vara orsaken till avbrott i en tolkning (Vuorikoski 2004:150). Vid överföringar av bildliga uttryck 

måste tolken överväga om metaforen är tillräckligt känd i målkulturen och väcker önskade 

associationer hos åhörarna (Vik-Tuovinen 2006:205).  På grund av tidsbristen är det vanligt att tolken 

omskriver det som avses (Vik-Tuovinen 2006:207; Burget 2006:42).  

Ironi brukar inte vara enkelt att identifiera i talets hastiga flöde och därmed inte heller enkelt att 

överföra i tolkningarna (Vuorikoski 2004:167). Det kan uppstå en neutralisering av ironin i 

tolkningarna på grund av tidsbristen. Neutraliseringen av något humoristiskt i talet kan även bero på 

att tolken vill anpassa stilen till målkulturen (Burget 2006:76). Enligt Jones ska tolken dock anstränga 

sig för att återge den humoristiska effekten på något sätt eftersom talaren kommer att förvänta sig 

någon reaktion från publiken (Jones 2002:111).  

Upprepningar i originaltalet tenderar tolkar att ersätta med synonymer (Herák 2015:65).  

Antalet parallellismer i tolkningarna brukar vara lägre än i originaltalet. Om tolkarna har tillgång till 

talets manus kan andelen överföringar vara högre (ungefär 85%) och om tolkarna inte får manuset kan 

antalet av parallellismer i tolkningarna förväntas vara lägre (ungefär 60%) (Pöchhacker 2012:134-

135). 

2.4. Transkriberingsmetod för analyser av 

tolkningar 

I detta avsnitt presenteras kort de transkriberingsmetoder som används vid forskning inom 

översättningsvetenskap med fokus på tolkning. 

Transkribering är ett verktyg som används för att överföra ett tal till ett analysbart format (Niemants 

2012:165). 

Transkriptionsnycklar som används i analyser av tolkningar brukar härstamma från conversation 

analysis (Niemants 2012:180), på svenska samtalsanalys. Conversation analysis använder sig av en 

detaljerad analys av kommunikation mellan människor och därför tar man hänsyn till alla nivåer av en 

kommunikation: verbal, prosodisk, paralingvistisk och extralingvistisk nivå (Gile et al 2001:171). 

Niemants påpekar dock att en transkription nödvändigtvis inte behöver återge alla aspekter av ett 

samtal för att bli korrekt. En transkription ska återge sådan information som är relevant för en studies 

forskningsfrågor och därmed användbar för forskaren (Niemants 2012:169). Hon menar att s.k. 

selektiv transkription (transkription där forskaren behandlar aspekter relevanta för forskningen) kan 

vara korrekt utan att den är komplett (Niemants 2012:180). 
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I detta arbete har jag valt att utelämna icke-verbala signaler och särskilda markeringar av pausers 

längd i transkriptionen som inte skulle tillföra något viktigt i analysen. Transkriptionen är skriven 

ortografiskt för att underlätta läsningen, meningar börjar med en versal och där intonationen är 

fallande avslutas meningen med en punkt.  

Transkriptionsnyckeln är inspirerad av Fang Tangs transkriptionsmetod (2018) som består av tre 

principer: 1. den återger lingvistisk och paralingvistisk information, 2. transkriptionen är i möjlig mån 

ortografisk, 3. paralingvistisk information är markerad med tydliga markörer. Transkriptionsnyckeln 

återges i sin helhet i bilaga 5.   
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3. Material och metod 

Detta kapitel behandlar studiens material och metod. Avsnitt 3.1. Material beskriver de tre 

materialtyper som jag utgår från i studien: videoinspelningar, transkriptioner och intervjumaterial. 

Avsnitt 3.2. Metod består av en beskrivning av studiens kvalitativa och kvantitativa metod.  

3.1. Material 

Det material som används i denna studie består av två elva minuter långa videoinspelningar av ett tal 

av den dåvarande amerikanske presidenten Barack Obama, som hölls i Prag, Tjeckien, den 5 april 

2009, två transkriptioner, ett manus samt material från intervjuer med tolkarna. 

Videoinspelningarna använde jag för transkribering av talet samt för att uppfatta sammanhanget som 

talet utspelade sig i. Utöver själva tolkningarna intervjuade jag båda tolkarna för att få en översikt av 

tolkarnas kunskaper samt bakgrundsinformation till tolkningarna.   

3.1.1. Videoinspelningar 

Två videoinspelningar med tolkningen i form av en voice-over, nedladdad i videoformatet .mp4, ligger 

till grund för denna undersökning. Videoinspelningarna var publicerade av den statliga tjeckiska TV-

kanalen ČT24 och av den oberoende privata nyhetskanalen Z1. Den förstnämnda kanalen sänder 

nyhetsrapporter via internet och digitala satellitsändningar, medan den sistnämnda är en 

internetbaserad nyhetskanal som var aktiv under tiden 2008–2011. 

Talet tolkades från amerikansk engelska till tjeckiska. De båda TV-kanalerna hade i förväg engagerat 

tolkar och sände talet direkt med simultantolkning i form av voice-over. Hela talet var 26 minuter 

långt men för att begränsa arbetets omfattning analyserar jag bara de första 11 minuterna av talet. En 

annan anledning till varför jag väljer att just analysera de första 11 minuterna är att det är tiden innan 

det första tolkbytet sker. Detta byte sker på Z1. Tolkarna på ČT24 byttes av något senare, efter 15,5 

minuter av talet. 

Trots att nyhetskanalen Z1 inte finns kvar idag och deras officiella webbsida är nedstängd fick jag 

tillgång till deras sändningar genom nyhetskanalens arkiv på Youtube (Z1TV 2009). 

Videoinspelningen av tolkningen som för ČT24 laddades ned från kanalens officiella webbsida (Česká 

televize 2009). 

3.1.2. Manus 

Originaltalet var tillgängligt på Vita husets webbsida i form av ett manus (The White House 2009) och 

laddades ner därifrån. Det nedladdade manuset var kompletterat med paralingvistisk information, 

såsom skratt och applåder, och är därför antagligen uppdaterat med det som verkligen sades. För att 

säkerställa detta lyssnade jag på originalet och gick igenom manuset. Manuset återges vid slutet av 

arbetet som Bilaga 1: Originaltalets manus. I analysen har jag översatt den paralingvistiska 

informationen till svenska. 

3.1.3. Transkription 

De första 11 minuterna av båda tolkningarna transkriberades grovt och finns som Bilaga 2 och Bilaga 

3 vid slutet av arbetet. De två transkriptionerna och manuset ligger till grund för studiens lingvistiska 
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analys. De exempel som används i analysen anges med en mer detaljerad transkribering enligt Tangs 

transkriptionsnyckel (2018) som är närmare beskriven i avsnitt 2.4. Transkriptionsnyckeln återges i sin 

helhet i bilaga 5.  

3.1.4. Intervjumaterial 

För att få en bättre förståelse för tolksituationen intervjuade jag de två tolkar som tolkade de första 11 

minuterna av talet. Båda tolkarna blev informerade om att intervjumaterialet skulle användas i ett 

examensarbete och godkände detta.  

Tolken som tolkade åt ČT24 kallas för Tolk A och tolken som tolkade åt Z1 kallas för Tolk B i detta 

arbete. Tolk A träffade jag personligen i Prag. Intervjun skedde i oktober 2017 och jag hade möjlighet 

att ställa följdfrågor. Det blev ett intressant och informellt samtal.  

Jag och Tolk B bestämde en tid för att genomföra intervjun via Skype i mars 2018 men på grund av att 

Tolk B var väldigt upptagen under den perioden föredrog tolken att få frågor via ett mejl i ett Word-

dokument. Trots att det hade varit optimalt att genomföra båda intrevjuer på samma sätt, alltså 

personligen, var det av nämnda skäl inte möjligt. Eftersom Tolk B endast svarade skriftligt kunde jag 

inte veta om tolken uppfattade frågorna rätt.  

Det tog längre tid kontakta Tolk B eftersom tolkens namn inte stod med i reportaget från talet. Jag 

kontaktade flera tolkar med språkkombinationen engelska-tjeckiska innan jag, några månader efter,  

lyckades att få kontakt med Tolk B. 

Jag valde en öppen typ av intervjufrågor i detta arbete för att få en mer komplex bild av tolkningens 

bakgrund. Eftersom tolkningarna var utförda för nio år sedan var det oklart vilka moment tolkarna 

kom ihåg. Jag antog därför att öppna frågor skulle ge studien mer svarsmaterial än slutna som hade 

varit mer lämpliga om jag var intresserad av något konkret problem och om jag var säker på att 

tolkarna skulle kunna svara på frågan. Intervjumaterialet består av mina anteckningar från intervjun 

med Tolk A och det skriftliga svar på frågorna som jag fick skickat från Tolk B.  

Frågorna var samma vid båda intervjuerna och gällde tolkarnas tolkningserfarenhet, utbildning, deras 

upplevelse av den undersökta tolkningen samt förutsättningar i vilka tolkningarna utspelade sig i. 

Dessa intervjuer gjordes i syfte att få bakgrundsinformation om tolkarna och tolkningssituationen. I 

avsnitt 4.2.1. återger jag sådan information som jag utifrån uppsatsarbetet ansett vara relevant. Detta 

sker fortlöpande i uppsatsens resultatkapitel. Frågorna ställdes på tjeckiska och jag har översatt 

frågorna till svenska. De finns bifogade i arbetet som Bilaga 4. 

3.2. Metod 

Denna empiriska studie är en kombination av en kvalitativ och en kvantitativ metod. Den kvalitativa 

delen består av en lingvistisk analys av retoriska figurer i originaltalet samt en analys av hur figurerna 

behandlas i tolkningarna till tjeckiska. Den kvantitativa delen behandlar i vilken utsträckning en 

särskild typ av retorisk figur – parallellism - överfördes i tolkningarna.  

Det är viktigt att betona att tolkningarna inte uppfattas som bristande på något sätt och respektive 

innehållsmässiga avvikelser från originalet kommer att kommenteras endast i den mån de påverkade 

de retoriska figurerna.  Det är just hur tolkarna överförde de retoriska figurerna under de mycket 

specifika förutsättningarna vid medietolkning som är av intresse i studien. 
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3.2.1. Den kvalitativa analysen 

Först utförs en lingvistisk analys av retoriska figurer på fonologisk, lexikal och syntaktisk nivå samt 

meningsnivå. Exempel på de mest använda retoriska figurerna i talet anges och de som är mest 

intressanta för analysen ägnas särskild uppmärksamhet. Vidare analyseras de retoriska figurerna i 

utdragen av tolkningarna på tjeckiska. Dessa analyser ska också göras på ovan nämnda nivåer. Jag ska 

också redogöra för hur de retoriska figurerna, som kartläggs i analysen av originalet, uttrycks på 

tjeckiska av respektive tolk. 

Exemplen i analysdelen är försedda med en hänvisning till manuset (Bilaga 1) eller transkriberingarna 

(Bilaga 2 resp. Bilaga 3) så att exemplen kan spåras och hittas i sin kontext. Hänvisningar finns i en 

parantes i följande format (sidnummer:exempelnummer). 

3.2.2. Den kvantitativa analysen 

I den andra delen av analysen ska jag redogöra för i vilken utsträckning den mest återkommande 

retoriska figuren - parallellismen - överfördes i tolkningarna. Denna metod tydliggör den kvantitativa 

förlusten av den nämnda figuren. Jag ska räkna ut parallellism-poäng (P-poäng) genom att jämföra 

källtexten med måltexten. Jag räknar ut andelen parallellismer som återgavs i tolkningarna på det sättet 

att jag summerar det totala antalet av parallellistiska element i originalet (n), den totala andelen av 

överföringar av de parallellistiska elementen i tolkningarna (X av den totala n) och uttrycker andelen 

procentuellt (X/n ∙ 100). Med ett parallellistiskt element menas en sats eller en mening som bygger 

upp en parallell struktur.  

Det följande exemplet som är hämtat från arbetets undersökta originaltal visar hur P-poängen kommer 

att beräknas.  

I följande exempel ser vi tre parallellistiska element.  

That means investments to create new jobs. That means resisting the walls of protectionism that 

stand in the way of growth. That means a change in our financial system, with new rules to prevent 

abuse and future crisis. 

Det som har betydelse för poängräkningen är alltså hur många av parallell-elementen i originalet som 

återges i tolkningen. Om en tolk endast återger två av dessa tre element i en parallell struktur blir P-

poäng: 2/3x100 = 66,6% och om han endast återger ett parallell-element blir P-poäng: 1/3x100 = 

33,3%. Uträkningen görs i enlighet med Pöchhackers tillvägagångssätt (2012).   
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4. Analys av originaltalet 

Detta kapitel innehåller en lingvistisk analys av president Obamas tal. Inledningsvis presenteras talets 

bakgrund, sedan följer en analys av de retoriska figurerna, som undersöks på fonologisk nivå, lexikal 

nivå, syntaktisk nivå och meningsnivå. Antalet parallellismer jämförs med originalet och det kommer 

att användas till att beräkna parallellism-poäng i nästa kapitel.   

4.1. Talets bakgrund 
Den 9 april 2009 deltog Barack Obama i ett inofficiellt toppmöte mellan EU och USA som 

arrangerades i Tjeckien, och i samband med mötet höll han ett tal om vikten av internationellt 

samarbete. Detta evenemang uppmärksammades av flera medier som live-sände talet. Talet kunde 

därför nå flera än bara de några tusen som befann sig på Hradčany torg i Prag där talet ägde rum. Att 

Obama förstod att talet skulle sändas genom medier märks i hans inledningsfraser där han hälsar alla i 

närvarande publiken välkomna, men också alla andra Pragbor och alla tjecker.  

4.2. Analysen av originaltalet 

I denna lingvistiska analys undersöks de retoriska figurer som president Barack Obama använde i sitt 

tal i Prag och för att analysen ska bli enkel att orientera sig i är den indelad i fyra nivåer: fonologisk 

nivå, lexikal nivå, syntaktisk nivå och meningsnivå. I varje nivå nämns exempel på de olika retoriska 

figurerna hämtade från originalet.  

4.2.1. Fonologisk nivå 

Allitterationer 

I talet finner vi exempelvis följande allitterationer: expose the emptiness (41:23), dismissed as dreams 

(41:13), peace could prevail (41:26), cannot stand still (41:27), confront climate change (42:34) och 

learned too late (42:35).   

Som förklarat i 2.2.1. Retoriska figurer är syftet med allitterationer att uppmärksamma vissa ord och 

visa talarens retoriska kunskaper vilket president Obama gör på flera ställen. Han pekar bl.a. på att vi 

tillsammans ska hantera frågan om klimatförändringar och använder allitterationen confront climate 

change eller cannot stand still (trots att den dåvarande tjeckiske presidenten Václav Klaus, som satt i 

publiken, länge hade varit känd för sina offentliga uttalanden om att klimatförändringar inte existerar 

(bl.a. Klaus 2009; International Center For Trade and Sustainable Development 2009)).  

4.2.2. Lexikal nivå 

De retoriska figurer som är mest karakteristiska för politiska tal är följande: metaforer, metonymier 

och synekdoke (Pöchhacker 2012:127). Alla dessa tre figurer är representerade i talet.  

Metaforer 

Eftersom likheten är beroende av sammanhanget och metaforen endast fungerar när åhörarna förstår 

sammanhanget, använder president Obama sådana metaforer som har med tjeckernas historia och 

kultur att göra.  
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Exempelvis förekommer följande metaforer i talet: shake the foundations of an empire (41:22); an 

Iron Curtain was lifted (42:37); division could be bridged (41:24); side of a wall (41:17) och 

Sametová revoluce (41:20). 

President Barack Obama visar sin kunskap i Tjeckiens historia och nämner samtida historiska 

händelser som spelade en viktig roll för Tjeckiens utveckling som en demokratisk republik.  

Exempel 1:  

And we should — stood shoulder to shoulder — year after year, decade after decade — until an 

Iron Curtain was lifted, and freedom spread like flowing water (42:36). 

Järnridån är ett begrepp som för första gången användes av den brittiska politikern Winston Churchill 

år 1946. Med detta begrepp menades uppdelningen av världen i Öst- och Västeuropa. Begreppet blev 

en symbol för det pågående kalla kriget mellan de kommunistiska länderna och västländerna (Smetana 

2011). 

Exempel 2:    

We’re here today because of the courage of those who stood up and took risks to say that freedom 

is a right for all people, no matter what side of a wall they live on, and no matter what they look 

like (41:15). 

Med sidan av en mur syftade president Obama troligen på Berlinmuren.  

Berlinmuren delade inte bara staden till västra och östra delen men också resten av Europa i den 

kommunistiska och västdemokratiska delen under den andra halvan av 1900-talet. Även Berlinmuren 

uppfattas som en symbol för det kalla kriget (Engel 2009:17-18).  

I denna mening hyllar talaren modet hos alla de som ställde sig mot den kommunistiska regimen för 

att försvara en av de mänskliga rättigheterna – friheten. 

Exempel 3:    

Sametová Revoluce — the Velvet Revolution taught us many things. It showed us that peaceful 

protest could shake the foundations of an empire, and expose the emptiness of an ideology 

(41:20). 

Bara i denna mening finns flera metaforer. Med skaka grundvalarna som uttrycks i samband med 

Sammetsrevolutionen syftar president Barack Obama på en händelse som stod bakom den 

kommunistiska regimens fall i Tjeckoslovakien. Sammetsrevolutionen som skedde utan något våld var 

ett av skeden vid slutet av 80-talet som gjorde att de kommunistiska partierna förlorade sin makt i 

Östeuropa (Encyclopedia.com 2018). Sammetsrevolutionen uppfattas av tjecker som en positiv 

vändpunkt i Tjeckiens historia (Šubrt et Vinopal 2013:142). 

Metonymier 

President Barack Obama refererar även till stora historiska händelser med hjälp av metonymier. En del 

av de metonymiska uttrycken är kopplade till andra världskriget: Great powers let you down (42:39), 

without you at the table (42:38), den kommunistiska regimen i Tjeckien: power of tanks (41:18); walls 

could come down (41:25), eller även till terroristattackerna i USA år 2001: were killed on our soil 

(42:43).  

Exempel 4:  
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Great powers let you down, or determined your destiny without your voice being heard. (42:39) 

Med meningen vill Barack Obama förmodligen framkalla minnet av en historisk händelse - 

Münchenöverenskommelsen. Detta var en överenskommelse mellan Tyskland, Storbritannien, 

Frankrike och Italien år 1938 som handlade om att Tjeckoslovakien skulle avträda 

de tyskspråkiga gränsländerna, det så kallade Sudetlandet, till Tyskland under villkoret att Hitler inte 

skulle börja krig. Enligt Versaillesfreden skulle stormakterna ha hjälpt Tjeckoslovakien om Tyskland 

attackerade detta land. Tjeckoslovakerna fick dock ingen hjälp och Hitler tog de begärda områdena 

utan att några andra länder ingrep (Britannica 2018). 

Synekdoke finns i talet också såsom follow his footsteps (41:6); people ignored the voices (41:14); 

without your voice being heard (42:40).  

Exempel 5:  

I don’t think I can match his record but I am honored to follow his footsteps from Chicago to 

Prague (41:5). 

Med den metaforiska bilden följa hans (Tomas Garrigue Masaryks) steg ersätter Obama en del – steg 

för det hela – personen. 

4.2.3. Syntaktisk nivå 

Det finns många retoriska figurer på syntaktisk nivå i talet. I följande exempel presenterar jag några av 

dem som finns i talet och som blir intressanta för den senare analysen av tolkningarna.   

Anadiplos 

I följande exempel ser vi hur den retoriska figuren anadiplos användes i talet.  

Exempel 6:  

We are bound by shared values, shared history. [applåd]. We are bound by shared values and 

shared history and the enduring promise of our alliance. (42:42) 

Först uttrycker talaren en idé och sedan upprepar han den med samma ord i början av nästa mening 

samt utvecklar idén vidare.  

Anaforer 

Anaforer är den mest förekommande retoriska figuren i talet. 

 Exempel 7: 

Thank you so much. Thank you for this wonderful welcome. Thank you to the people of Prague. 

Thank you to the people of the Czech Republic (41:1)  

And we have an obligation to our common prosperity and our common humanity (…)  (42:32) 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tyska
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 (…) no matter what side of a wall they live on, and no matter what they look like. (41:16) 

I de flesta fallen byggs anaforer i talet genom en upprepning av subjekten och predikaten i början av 

efterföljande meningar.  

Exempel 8: 

That means investments to create new jobs. That means resisting the walls of protectionism that 

stand in the way of growth. That means a change in our financial system, with new rules to prevent 

abuse and future crisis (42:31)  

We are targeting the same al Qaeda terrorists who (…). We are demonstrating that free nations 

can make common cause on behalf of our common security (42:44)  

As the world has become less divided, it has become more interconnected. (41:28). 

Antiteser 

Exempel 9:  

And this city –- this Golden City which is both ancient and youthful -– stands as a living 

monument to your unconquerable spirit. (41:9) 

Presidenten uppfattar staden Prag som både gammal och ungdomlig och beskriver i talet denna 

kontrast. 

Det finns fler antiteser i talet, såsom You’ve known war and peace. (41:7); You’ve seen empires rise 

and fall. (41:8); As the world has become less divided, it has become more interconnected. (41:28). 

Notera att exemplen av anaforer och antiteser är strukturerade i parallella meningar. 

Asyndetoner och polysyndetoner 

Exempel 10:  

Few would have imagined that the Czech Republic would become a free nation, a member of NATO, a 

leader of a united Europe. (41:12) 

I detta exempel ser vi att talaren nämner en lista av olika saker. Grammatisk korrekt skulle vara om det 

innan den sista uppräkningen a leader of a united Europe stod konjunktionen and (Grammar and Style 

in British English 2018). Att talaren utelämnade konjunktionen skapade en retorisk figur på den 

syntaktiska nivån, en asyndeton, som bidrar till uppfattningen att talet är mer improviserat.  

Exempel 11:  

We are bound by shared values, shared history [applåd]. We are bound by shared values and shared 

history and the enduring promise of our alliance. (42:42) 
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Dessa två meningar undersöktes redan för den retoriska figuren anadiplos i exempel 6. I meningarna 

finns dock även en asyndeton (utelämnandet av bindeordet innan sista uppräkningen i den första 

meningen) samt en polysyndeton (överdriven användning av bindeordet and i andra meningen.)  

Parallellismer  

Som nämnt i avsnitt 2.3.1. Karakteristiska drag hos Obamas retorik är parallellismer de mest 

förekommande retoriska figurerna i Obamas tal, och detta tal är inget undantag. Talet är fullt med 

parallella konstruktioner av satser och några av dem återges visuellt i det följande avsnittet.  

Exempel 12:  

But all of them demand  

          that we listen to one another and work together;  

          that we focus on our common interests, not on occasional differences;  

and    that we reaffirm our shared values, which are stronger than any force that could drive us 

apart. (42:29) 

Exempel 13: 

As the world has become less divided,  

              it has become more interconnected. (41:28). 

Exempel 14: 

Together, we must confront climate change  

          by ending the world’s dependence on fossil fuels,  

          by tapping the power of new sources of energy like the wind and sun,  

          and calling upon all nations to do their part. (42:33) 

Underdrift 

Exempel 15: 

In 1918, after America had pledged its support for Czech independence, Masaryk spoke to a crowd in 

Chicago that was estimated to be over 100,000. I don't think I can match his record [skratt] but I am 

honored to follow his footsteps from Chicago to Prague. (41:3) 
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President Obama påpekar i talet att han följde Tomáš Masaryks1 resa från Chicago till Prag. Han 

nämner att Tomáš Masaryks höll tal i Chicago inför 100 000 människor och att han inte tror att han 

kan nå upp till hans rekord. Folkmassan på Hradčany torg var uppskattat till några tusen människor 

och skillnaden mellan folkmassan Tomáš Masaryk och Obama talade inför är därför relativt stor. Att 

presidenten säger att han inte tror att han kan nå upp till hans rekord kan därför uppfattas humoristiskt. 

4.2.4. Meningsnivå 

I detta arbetet uppdelas parallellismer på syntaktisk nivå och meningsnivå eftersom de på meningsnivå 

undersöks vidare i beräkningen P-poäng. Jag har kartlagt 9 parallella strukturer på meningsnivå. Dessa 

parallellismer är sammanställda i bilaga 6. Presidenten uttrycker många av sina idéer i just denna 

struktur. Några av dessa anger jag visuellt som gjordes i förra avsnittet. 

Exempel 16: 

You’ve known war and peace. 

You’ve seen empires rise and fall.  

You’ve led revolutions in the arts and science, in politics and in poetry. (41:7) 

Exempel 17: 

Few people would have predicted that someone like me would one day become the President of the 

United States.  

Few people would have predicted that an American President would one day be permitted to speak 

to an audience like this in Prague.  

Few would have imagined that the Czech Republic would become a free nation, a member of 

NATO, a leader of a united Europe. (41:11) 

Exempel 18: 

We are here today because enough people ignored (…). 

We’re here today because of the courage of those who (…). 

We are here today because of the Prague Spring (…). 

                                                      

 

 

 

 

1 Tomáš Garrigue Masaryk var Tjeckoslovakiens första president (Encyclopedia.com 2018). 
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We are here today because because 20 years ago, (…). 

We are here today because Americans and Czechs (…). (41:14) 

Exempel 19: 

We are here today because because 20 years ago, (…). 

It showed us that peaceful protest could shake the foundations of an empire, and expose the         

emptiness of an ideology.  

It showed us that small countries can play a pivotal role in world events, and that young people 

can lead the way in overcoming old conflicts.  

And it proved that moral leadership is more powerful than any weapon. (41:20) 

Denna parallellism uttrycks i den paragraf som börjar med We are here today because because 20 

years ago, (…) i förra exemplet, dvs invecklad i en annan parallell struktur. 

4.3. Sammanfattning 

De retoriska figurerna har analyserats på fonologisk, lexikalisk och syntaktisk nivå samt meningsnivå. 

På varje nivå har exempel på respektive retorisk figur presenterats. Vissa exempel intressanta för 

tolkningsanalys har beskrivits närmare. På den fonologiska nivån (avsnitt 4.1.2.1.) analyserades en del 

allitterationer (bl.a. stand still, climate change och learned too late). På den lexikala nivån (avsnitt 

4.1.2.2.) presenterades metaforer, metonymier och synekdoke. Det fanns exempel på många bildliga 

uttryck och en del av dem användes för att skapa associationer med historiska händelser, främst ur 

Tjeckiens moderna historia. Den syntaktiska nivån (4.1.2.3.) behandlade anadiploser, antiteser, 

anaforer, asyndetoner och parallellismer på satsnivå och en underdrift. Det totala antalet parallellismer 

på meningsnivå i materialet uppgår till nio.  

Talet är fullt med många olika retoriska figurer och denna analys presenterade speciellt de som är 

intressanta vid undersökningen av tolkningarna. Det är ofta flera typer av retoriska figurer i en och 

samma mening. Flera bildliga uttryck kan förekomma i en mening, vilket visades i exempel 3. I 

exempel 6 resp. 11 ser vi även flera retoriska figurer på den syntaktiska nivån som kan förekomma 

samtidigt i en mening, dvs, asyndetoner och polysyndetoner finns, där en anadiplos används. Anaforer 

och parallellismer är de mest återkommande retoriska figurerna i talet. Anaforerna bildas oftast genom 

upprepningar av subjekt och predikat. Parallellismerna innehåller oftast just anaforer och det ser vi på 

både sats- och meningsnivå. Parallella meningar finns invecklade i andra strukturer, vilket visas i 

exempel 19. 
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5. Analys av tolkningarna 

Denna del omfattar en analys av de två simultantolkningarna till tjeckiska. Först beskrivs tolkarnas 

kunskap och tolksituation. Sedan undersöks hur tolkarna hanterade Obamas retoriska figurer i 

tolkningarna vilket jag behandlar på samma nivåer som i analysen av originaltalet: fonologisk, 

lexikalisk, syntaktisk samt meningsnivå. Slutligen ska jag beräkna P-poäng.  

5.1. Tolkarna och tolksituationen 

5.1.1. Tolk A 

Tolk A tog masterexamen i konferenstolkning år 2003. Tolken har främst ägnat sig åt medietolkning på 

ČT, som är ett TV-hus som har flera TV-kanaler (bl. a. ČT24). Tolken har även tolkat på konferenser 

vid ett fåtal tillfällen.  

År 2009, när det analyserade talet tolkades, hade tolken 6 års erfarenhet av tolkning och ungefär 4 års 

erfarenhet av medietolkning. Tolken var van vid tolkning av Obama och dessutom var han van vid att 

tolka andra politiska ledare för medier.  

Tolken fick lovat en översättning av Obamas manus inför talet som han endast skulle ha läst. En 

timme innan själva tolkningen fick han veta att han inte fick översättningen och inte heller själva 

manuset.  

Tolken kände ett stort ansvar för tolkningen efter att han fick veta att han inte skulle få manuset. Tack 

vare tidigare tolkningar av Obama var tolken medveten om att Obamas tal brukar vara väl 

strukturerade och att den dåvarande amerikanske presidenten talar hastigt, och hade därför som 

strategi att hålla sig nära Obamas yttranden.  

Tolken upplever att Obamas tal kan vara känslomässiga och att han håller sig till känsliga ämnen. 

Detta upplevde tolken inte som problematiskt. De känslomässiga avsnitten försökte han anpassa till 

den tjeckiska kulturen för vilken, enligt honom, känslomässighet inte är lika vanligt. Det han upplevde 

störande vid tolkningen var att han inte fick något ljud eller någon bild av publiken och visste därför 

inte hur publiken reagerade på talet. Han fick endast en skärm som visade Obama. 

5.1.2. Tolk B 

Tolk B tog masterexamen i konferenstolkning år 2006. Tolken började jobba för Z1 direkt när de 

började sända nyheter och upplevde att hon jobbade för dem som tolk relativt frekvent. Tolkningarna 

hon utförde gällde politiska debatter och tal. Tolken ägnade sig även åt konferenstolkning. 

Vid tolkningen av Obama upplevde tolken att hon fortfarande hade relativt lite erfarenhet som tolk. 

Efter att hon tog masterexamen i konferenstolkning ägnade hon sig åt översättning och hon började 

jobba med tolkning år 2008. Vid tolkningen av Obama år 2009 hade hon ett års jobberfarenhet av 

medietolkning samt ett års jobberfarenhet av tolkning.  

Tolken fick inget manus inför tolkningen vilket hon var medveten om när hon tackade ja till 

uppdraget. 



22 

 

Tolken kommer väl ihåg denna tolkning som hon upplevde som psykiskt väldigt krävande. Hennes 

nervositet orsakades av att många skulle lyssna på tolkningen. Tolken tillskriver brister i tolkningen 

till stressfaktorn samt hennes oerfarenhet inom tolkning. 

Tolken upplever Obamas sätt att tala som hastigt med ett brett ordförråd utan några ord som uttrycker 

tvekan. Tolken upplevde att all information i Obamas tal verkade vara viktig och om tolken 

utelämnade någon information var det svårt att veta hur hon skulle fortsätta tolka. 

5.2. Analys av tolkningarna   
I detta avsnitt analyseras de två tolkningarna av Obamas tal. För att urskilja originaltalet, Tolk A:s och 

Tolk B:s yttranden anges O för Obamas yttrande, TA för Tolk A:s yttranden och TB för Tolk B:s 

yttranden i analysen. 

5.2.1. Fonologisk nivå 

Allitterationer 

Tolkarna återgav ingen av allitterationerna från originalet, däremot skapade de nya allitterationer på 

andra ställen. 

TA: společně snížit (’tillsammans sänka’) (44:16), stáva skutečností (’blir till verklighet’) (43:12), 

zamezí zneužívání (’stopppar missbruket’) (44:14). 

TB: pokojné protesty (’fredliga protester’) (45:12), povstala a padla (’uppstod och föll’) (45:4), 

odlišným okolnostem (’olika omständigheter’) (45:6). 

5.2.2. Lexikal nivå 

Metaforer 

Exempel 20: 

O: an Iron Curtain was lifted (42:37) 

TA: padla železná opona (44:17) 

          (’föll Järnridån’) 

TB: padla železná opona (46:16) 

        (’föll Järnridån’) 

Metaforen An Iron Curtain was lifted återgav båda tolkarna som padla Železná opona (’föll 

Järnridån’). Själva metaforen överfördes ordagrant men det är just vad som hände med järnridån som 

tolkades motsatt. Verbet lifted (’lyftes’) tolkades som föll. Detta utbyte kan förklaras med att uttrycket 

Järnridån oftast brukar användas med verbet padnout (’falla’) i tjeckiskan. Detta bekräftades på 

sökmotorn Google där železná opona se zvedla (’Järnridån lyftes’) endast förekom 94 gånger och 

železná opona padla (’Järnridån föll’) förekom 3 640 gånger. Tolkarna hade förmodligen använt sig 

av en förutseende strategi och använde verbet som oftast är kopplat med metaforen. 



23 

 

Exempel 21: 

O: shake the foundations of an empire (41:22) 

TA: otřást základy říší (43:11) 

       (’skaka grundvalarna för ett imperium’). 

TB: změnit svět (45:13) 

      (’förändra världen’) 

I detta exempel ser vi att tolkarna hanterade metaforen shake the foundations of an empire (’skaka 

grundvalarna för ett imperium’) på olika sätt. Tolk A behöll denna metafor otřást základy říší (’skaka 

grundvalarna för ett imperium’) medan Tolk B förklarade metaforens betydelse och sa změnit svět 

(’förändra världen’).  

Exempel 22: 

O: No matter what side of a wall they live on (41:16) 

TA: nezávisle na jejich přesvědčení (43:9) 

       (’oavsett deras övertygelser’). 

TB: ať žijete kdekoli (45:9) 

(’oavsett var ni lever’) 

No matter what side of a wall skapade också svårigheter för tolkarna. Tolk A sa nezávisle na jejich 

přesvědčení (’oavsett deras övertygelse’) och försökte omformulera metaforen. Tolk B sa ať žijete 

kdekoli (’oavsett var ni lever’) och valde också att förklara metaforens innehåll för att närma sig den 

tänkta associationen.  

Metonymier 

Exempel 23: 

O: Great powers let you down (42:39) 

TA: Velké ‹p› říše vás nechaly ‹p› bez pomoci (44:19) 

     (‘Stora imperier er lämnade utan hjälp’) 

TB: Velké ‹p› mocnosti vás nechaly ‹p› bez pomoci (46:18) 

     (‘Stora makter er lämnade utan hjälp’) 
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Tolk A tolkade great powers som velké říše (‘stora imperier’) och flyttar därför betydelsen något. 

Denna metonymi uttrycks när talaren beskriver historiska händelser. Tolk B behåller metonymin och 

great powers tolkas som velké mocnosti (‘stora makter’). 

Exempel 24: 

O: without you at the table (42:38) 

     (‘utan er vid bordet’)  

TA: bez vás u jednacího ‹p› stolu (44:18) 

      (‘utan er vid förhandlingsbordet’) 

TB: ‹p› bez vás  (46:17) 

      (‘utan er’) 

Här ser vi att Tolk A la till ett förklarande adjektiv till ordet bordet för att hjälpa åhöraren att få den 

önskade associationen av förhandlingar som gjordes utan tjeckoslovakerna. Tolk B valde en motsatt 

strategi och utelämnade helt metonymin och sa endast bez vás (‘utan er’).  

Synekdoke 

Exempel 25: 

O: (…) but I am honored to follow his footsteps from Chicago to Prague. (41:5) 

TA: (…) a jsem hrdý na to, že jsem následoval jeho kroky z~ Chicaga do Prahy. (43:4) 

      (’(…) och jag är ärad att jag följde hans steg från Chicago till Prag’) 

TB:  A nesmírně ‹p› mě ‹p› těší, že mohu ‹p› být ‹p› z Chicaga tady v Praze. (45:2) 

       (’Och det oerhört gläder mig att jag får vara från Chicago till Prag’) 

Tolk A behöll synekdoke och tolkade follow his footsteps som následoval jeho kroky (följde hans 

fotspår).  I Tolk Bs tolkning ser vi återigen en tendens att omformulera det bildliga uttrycket och 

förklara dess innehåll. Dock hann inte tolken i detta fall tänka ut en grammatisk korrekt mening och sa 

že mohu být z Chicaga do Prahy (’att jag får vara från Chicago till Prag’).  

Exempel 26: 

O: without your voice being heard (42:40) 

TA: nebylo vám nasloucháno (44:20) 

      (’det hade inte på er lyssnats’).  
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TB: a váš hlas nebyl ‹p› slyšet (46:19) 

       (’och er röst var inte hörd). 

I detta exempel ser vi att Tolk A inte behöll synekdoke och valde att förklara dess betydelse. 

Synekdoke betyder att det var er som inte lyssnades på, dvs nebylo vám nasloucháno (’det hade inte 

på er lyssnats’). Tolk B översätter synekdoke i den formen den finns i originalet och säger a váš hlas 

nebyl slyšet (’er röst var inte hörd’). 

Exempel 27: 

O: a crowd that was estimated to be over 100 000. (41:4) 

TA: davu ‹p› čítajícím ‹p› sto tisíc hlav (43:2) 

      (’Folkmassan uppskattades till hundratusen huvuden’)   

Där det står a crowd that was estimated to be over 100 000 i originalet tolkar Tolk A davu čítajícím sto 

tisíc hlav (’Folkmassan uppskattades till hundratusen huvuden’) som är en vanlig synekdoke på 

tjeckiska. Här ser vi användning av en synekdoke på en sådan plats i tolkningen där den inte 

förekommer i talet, förmodligen i syftet att kompensera för tidigare förluster för att behålla stilen. 

5.2.3. Syntaktisk nivå  

Anadiplos 

Exempel 28: 

O: I am here to say that the United States will never turn its back on the people of this nation. 

(Applause.) We are bound by shared values, shared history (applause.). We are bound by shared 

values and shared history and the enduring promise of our alliance. NATO's Article V states it 

clearly: An attack on one is an attack on all. (42:41) 

TA: A já ‹p› vám chci říct, že Spojené státy se nikdy neobrátí zá~dy k lidem toho to národa, protože 

sdílíme společné ‹p› hodnoty, společné dějiny, společnou historii. A‹p›  je před námi ten slib, 

příslib aliance. To znamená, že útok na jednu členskou zemi, znamená útok na ‹p›  c~elou alianci a 

je to slib, který platí a bude platit. (44:21) 

(’Och jag vill säga att Förenta staterna aldrig vänder ryggen mot folket av denna nation, eftersom 

vi delar gemensamma värderingar, gemensamt förflutet, gemensam historia. Och är framför oss 

det löftet, alliansens löfte. Det betyder, att en attack på ett medlemsland betyder en attack på hela 

alliansen, och det är ett löfte som gäller och som kommer att gälla.’) 

TB: Ale chci říci, že ‹p› nyní se to mění vážená společná ‹p›  milost, společné hodnoty. Jsme 

vázáni společnou minulostí a hodnotami a NATO ‹p› jasně ‹p› říká, když zaútočí někdo na jeden 

stát, útočí na všechny. (46:20) 
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(’ Men jag vill säga, att nu håller det på och förändras hederliga gemensamma barmhärtigheten, 

gemensamma värderingar. Vi är bundna med gemensamt förflutet och värderingar och NATO 

tydligt säger, när någon attackerar en stat, attackerar den alla.’) 

Vid överföring av denna retoriska figur är dess kontext intressant. Tolk A kopplade ihop första och 

andra meningen med konjunktionen protože (’eftersom’). Som tolken sa i intervjun hörde han inte 

publiken och applåderna, vilket hade kunnat ge honom en signal av att den första meningen var 

avslutad. We are bound by shared values, shared history tolkar han som sdílíme společné hodnoty, 

společné dějiny, společnou historii (‘vi delar gemensamma värderingar, gemensamt förflutet, 

gemensam historia) där ordet dějiny och historii är synonymer (Internetová jazyková příručka 2018). 

Mellan dessa två upprepningar finns en relativt lång paus eftersom presidenten väntade tills applåderna 

var slut. Tolken valde att inte upprepa slutet på meningen.  

När Obama avslutade den första meningen med orden the people of this nation var Tolk B inte klar 

med den föregående meningen än. Att tolken låg långt efter talaren skulle kunna vara anledningen till 

varför tolken inte hörde eller inte hann säga. We are bound by, och den tidspressen skulle även kunna 

vara orsaken till att tolken sa milost (’barmhärtighet’) i stället för minulost (’historia’). Även Tolk B 

hann tolka klart det första stycket så att också hon fick en kort paus inför det nästa stycket. We are 

bound by shared values and shared history i andra meningen förkortar tolken till Jsme vázáni 

společnou minulostí a hodnotami (‘Vi är bundna med gemensamt förflutet och värderingar’) och valde 

att utesluta upprepningen av adjektivet gemensam men överförde ändå till viss del figuren.   

Anaforer 

Exempel 29: 

O: Thank you so much. Thank you for this wonderful welcome. Thank you to the people of 

Prague. Thank you to the people of the Czech Republic. (41:1) 

TA: Díky, díky za vřelé přijetí. Dobrý den, Praho. Chtěl bych poděkovat občanům České republiky. 

(43:1) 

(‘Tackar, tackar för det varma välkomnandet. Goddag, Prag. Jag skulle vilja tacka medborgare 

av Tjeckiska republiken.’) 

TB: Dobré dopoledne. Je úžasné, že tu s vámi mohu být. Děkuji lidem ‹p›, obyvatelům Prahy a lidu 

České republiky. (45:1) 

(‘God förmiddag. Vad underbart att här med er jag får vara. Jag tackar folk ‹p›, invånare av Prag 

och folk av Tjeckiska republiken.’) 

I detta exempel ser vi att tolkarna inte behöll anaforen som bildades genom upprepning av ordet thank 

you i början av de fyra efterföljande meningarna, utan de formulerade om meningarna och minskade 

antalet tackande ord. De föredrog att skapa mer flyt i tolkningarna över att behålla den retoriska 

figuren.  Tolk A väljer dessutom det mer informella díky (’tackar’) i början av talet. 
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Exempel 30: 

O: And we have an obligation to our common prosperity and our common humanity (…). (42:32) 

TA: Máme povinnost ‹p› vůči své vlastní prosperitě, vůči lidstvu, vůči lidem (…). (44:15) 

      (‘Vi har en skyldighet ‹p› till vårt eget välstånd, till mänskligheten, till folket (…). ‘) 

TB: A máme povinnost ‹p› vůči ‹p› lidstvu, (…). (45:15) 

     (‘Och vi har en skyldighet ‹p› till mänskligheten, (…).’) 

Båda tolkar gjorde en kort paus efter ordet povinnost (’skyldighet’). Tolk A baserade anaforen på 

upprepningen av prepositionen vůči (‘till’) och dessutom utökade tolken anaforen och la en 

upprepning till i stycket. Tolk B utelämnade anaforen och sa endast vůči lidstvu (‘till mänskligheten’). 

Som nämnt i analysen av originaltalet bildar president Obama en del anaforer just på upprepning av 

subjekten och predikaten.  

Exempel 31: 

O: You’ve seen (…). You’ve led (…). (41:8) 

TA: Viděli jste (…). Zažili jste (…).(43:5) 

      (‘Såg  (….), Upplevde’(…).’) 

TB: Viděli jsme (…). Viděli jsme (…).(45:3) 

          (’ Såg (…).  Såg (…).’) 

I denna anafor ser vi en upprepning av subjektet you och hjälpverbet‘ve (have). Eftersom verbet böjs 

enligt subjektet behöver man dock inte lägga till subjektet före verbet i tjeckiskan (Petr 1987:669). 

Verbet innehåller redan information om vem/vad som syftas på (ibid.:695). Dessutom har tjeckiska 

inte något perfekttempus utan bara preteritum för att uttrycka dåtiden. Det blir därför svårt att återge 

denna typ av anafor i en tjeckisk tolkning, vilket visas i exempel 31 och blir tydligt i TA:s tolkning. 

TB lyckas å andra sidan skapa en anafor genom att säga samma verb, i samma form, två gånger. 

Antites 

Exempel 32: 

O: (…) this Golden City which is both ancient and youthful, (…). (41:9) 

TA: (…) toto zlaté město, které je starobylé i ‹p›mladé,(…). (43:6) 

      (’(…)denna gyllene stad, som är forntida  och ung (…).’) 

TB: (…)v tomto svět ‹p›, v tomto městě, které je ‹p› zároveň mladistvé a starobylé (…).(45:5) 



28 

 

      (’(…) i denna värld, i denna stad, som är både ungdomlig och forntida (…).’) 

Trots att youthful inte är en direkt antonym till ordet ancient (Dictionary.com) används dessa som 

motsatser i detta avsnitt. Dessutom användes denna antites parallellt med andra antiteser (ex. war and 

peace; rise and fall).  

Vi ser att Tolk A tolkade ordet youthful som mladé (’ung’) vilket är en antonym till staré (gammal) 

(Internetová jazyková příručka 2018). Dock, en ung stad skapar snarare en association med en 

nybyggd stad (ibid.).  

Ordet mladistvý (’ungdomlig’), som Tolk B valde, betyder även livlig, något som har energi (ibid.). 

Att Tolk B bytte plats på dessa motsatser påverkade, enligt min uppfattning, inte själva antitesen eller 

associationen på något större sätt. Det är att orden står i en motsatt relation till varandra som skapar en 

antites (Harris 2013), och inte platsen på orden. 

Asyndeton 

Exempel 33:  

O: Few would have imagined that the Czech Republic would become a free nation, a member of 

NATO, a leader of a united Europe. (41:12) 

TA: Málo lidí by si dokázalo představit, že Česká republika se stane ‹p› svobodným národem, 

členem NATO a ‹p› vůdčí~ m subjektem sjednocené Evropy. (43:7) 

(‘Få människor skulle ha kunnat föreställa sig, att Tjeckiska republiken skulle bli en fri nation, 

en medlem av NATO och ‹p› en ledande enhet i ett förenat Europa.’) 

TB: Málokdy, ‹p› málokdo by si ‹p› dokázal představit, že Česká republika bude svobodným ‹p›  

národem, vůdcem spojené Evropy a členem NATO. (45:7) 

(‘Sällan, skulle ha kunnat föreställa sig, att Tjeckiska republiken skulle vara en fri nation, en 

ledare i ett förenat Europa och en medlem av NATO.’) 

Vid uppräkningen av saker som ingen skulle kunna föreställa sig nämner Obama tre saker: a free 

nation, a member of NATO, a leader of a united Europe. Obama utelämnar det grammatiskt korrekta 

och innan den sista uppräkningen a leader of a united Europe och skapar en retorisk figur – asyndeton. 

Vid simultantolkning ska tolkar kunna förutse vad talaren tänker säga innan han säger det (se avsnitt 

2.3.2.1. där just denna teknik kort beskrivs).  

Polysyndeton 

Exempel 28 som analyserades i avsnittet om anadiploser innehåller även ett exempel på en 

polysyndeton. Det ser vi i andra meningen We are bound by shared values and shared history and the 

enduring promise of our alliance som alltså föll bort i tolkningarna. Tolk A säger A je před námi ten 

slib, příslib aliance. (’Och är framför oss det löftet, alliansens löfte.’) och Tolk B säger Jsme vázáni 

společnou minulostí a hodnotami a NATO jasně říká… (…) (’Vi är bundna med gemensamt förflutet 

och värderingar och NATO tydligt säger’). Det sista uppräkningselementet utelämnas och det andra 
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bindeordet and som har som funktion i originalet att binda de uppräkningselementet får funktionen att 

samordna satserna istället.  

 

Parallellismer 

Exempel 34: 

O: But all of them demand  

                         that we listen to one another and work together;  

                          that we focus on our common interests, not on occasional differences;  

                   and that we reaffirm our shared values, which are stronger than any force that could 

drive us apart. (42:29) 

TA: (…) ale je třeba,  

             abychom si naslouchali,  

            abychom spolupracovali,  

            abychom se soustředili na společné zájmy a né na naše nějaké občasné ‹p›rozdíly,  

            a abychom stvrdili naše společné hodnoty, které jsou silnější, než jakákoliv síla, která by 

nás chtěla rozdělit. (43:13) 

       (’ (…) men det krävs, 

              att vi skulle lyssna på varandra 

              att vi skulle samarbeta 

              att vi skulle fokusera på gemensamma intressen och inte på våra tillfälliga 

skillnader  

       och att vi skulle bekräfta våra gemensamma värderingar som är starkare än någon kraft 

som skulle oss vilja dela.’) 

TB: (…) ale všechny vyžadují,  

                    abychom si vzájemně naslouchali a spolupracovali,  

                    abychom se zaměřili na společné zájmy, né na příležitostné ‹p› rozdíly,  

                 a abychom potvrdili společné ‹p› hodnoty, které jsou silnější, než jakákoli hodn síla, 

která nás může ‹p› rozdělit. (45:14) 
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        (’(…) men alla kräver  

                 att vi skulle på varandra lyssna och samarbeta, 

                 att vi skulle fokusera på gemensamma intressen, inte tillfälliga skillnader,  

          och att vi skulle bekräfta gemensamma värderingar, som är starkare än någon värd 

kraft, som oss kan dela.’) 

Båda tolkarna uppfattade den parallella strukturen och överförde parallellismen i tolkningarna. Tolk A 

utökade den genom att även lägga till verbet spolupracovat (’samarbeta’) i den parallella relationen. 

Tolk B höll sig nära originalets struktur. 

Underdrift 

Exempel 35: 

O: I don’t think I can match his [Tomáš Masaryks] record [skratt]. (41:5) 

TA: Myslím si, že se zde také ‹p› sešlo mnoho lidí (…).(43:3) 

      (’Jag tycker att här även samlades mycket folk (…)’)  

TB: - 

Tolk B utelämnade helt denna mening och figur. Tolk A sa Myslím si, že se zde také sešlo mnoho lidí. 

(’Jag tycker att här även samlades mycket folk’) och behöll inte den humoristiska effekten.   

Här krävdes det att tolkarna visste hur mycket folk som var på torget samt att folk i publiken reagerade 

med skratt, och inte minst att tolkarna hade tid för en sådan analys. 

5.2.4. Meningsnivå och P-poäng 

Alla parallellismer på meningsnivå finns samanställda i bilaga 6. I detta avsnitt undersöker jag två av 

dem närmare.  

Parallellismer  

Exempel 36: 

O: We are here today because enough people ignored (…). We’re here today because of the 

courage of those who (…). We are here today because of the Prague Spring (…). We are here 

today because 20 years ago, the people of this city took to the streets to claim the promise of a new 

day, (…). We are here today because Americans and Czechs believed against all odds that today 

could be possible. (41:14) 

TA: A dnes jsme zde, protože dost lidí~  nedbalo (…). Jsme zde díky odvaze těch, kteří (…). Jsme 

zde díky Pražskému jaru,(…). Před dvaceti lety ‹p›, lidé toho to města‹p› se vydali do ulic‹p›, aby 
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žádali‹p› o svou~ o své právo, (…).Dnes jsme‹p› tu proto, že Američané i ‹p›  Češi vždy věřili v ten 

sen, který~ se stává~ skutečností.  (43:8) 

(’Och idag är vi här, eftersom tillräckligt många människor inte ignorerade (…).Vi är här tack vare 

modet hos dem, som (...). Vi är här tack vare Prags vår, (...). För tjugo år sedan, folket av denna stad 

gick ut på gatorna, för att be om sin ... sin rättighet (...). Idag är vi här för att amerikaner och tjecker 

alltid trodde på den dröm som kan bli till verklighet.’) 

TB: Dne Dnes zde stojíme, protože ‹uh›, (…). Ale odvážní (…). Dnes zde stojíme ‹p› díky 

Pražskému ‹p› jaru, (…). Zde ‹p› stojíme, protože před dvaceti lety vyrazili lidé toho to města do 

ulic a povstali ‹p› za ‹p› svá ‹p› práva, (…). Zde stojíme, protože ‹p› Američané i Češi věří ve 

stejné hodnoty, že ‹p› dnes je možné dosáhnout světa bez zbraní. (45:8) 

(’Id Idag här står vi eftersom, ‹uh›, (...). Men de modiga (…). Idag här står vi tack vare Prags vår, 

(...). Här står vi, eftersom sedan tjugo år hade gick ut folk av denna stad på gatorna och stod upp för 

sina rättigheter (...). Här står vi, eftersom amerikaner och tjecker tror på samma värderingar, att idag 

är det möjligt att nå upp till världen utan vapen’) 

I originalet ser vi fem parallella meningar som börjar med satsen We are here today because. I en 

online tjeckisk-engelsk ordbok (Lingea) ser vi att ordet because är en konjunktion som anger en orsak 

till något som hände och översätts som protože, poněvadž, jelikož (’eftersom’ eller ’för att’).  Because 

of är däremot en preposition och översätts som bl.a. kvůli (‚på grund av’) eller díky (’tack vare’). 

Eftersom Obama säger because och because of blir därför protože (’eftersom‘) och díky (‘tackar‘). 

Dessutom anges oftast inte subjekt och predikat i en tjeckisk mening utan bara predikatet. Vi är blir 

därför bara är. 

Tolk A kunde därför inte behålla satsen We are here today because i sin tolkning, men ändå behåll han 

en viss upprepning: jsme zde (’är här’). Han lyckades skapa parallellismer i de första tre meningarna. I 

den sista meningen utelämnar tolk A upprepningen. Tolken uppfattade att president Obama försöker 

uttrycka sina idéer i en parallell struktur med användning av anaforer. I den sista meningen säger han 

jsme tu (’är här’) där tu är en synonym till zde (’här’) och inte heller skapar en parallell konstruktion 

till förra elementen (Internetová jazyková příručka 2018). Tolken överförde tre parallellistiska element 

av fem. 

Tolk B valde att tolka verbet are i satsen We are here today because som står och lyckades behålla 

den parallella strukturen på fyra av fem meningar. Satsen hon upprepar är Dnes zde stojíme (’Idag här 

står vi’) resp. Zde stojíme (’Här står vi’).  Även Tolk B utelämnade en av upprepningarna - 

upprepningen i den andra meningen. Trots att tolken ändrade det upprepande elementet var hon 

konsekvent med att upprepa det i en och samma form i början av fyra meningar och skapade en 

parallell struktur. Tolk B behöll fyra parallella element av fem.   

Exempel 37: 

O: It showed us that peaceful protest could shake the foundations of an empire, and expose the 

emptiness of an ideology. It showed us that small countries can play a pivotal role in world events, 

and that young people can lead the way in overcoming old conflicts. And it proved that moral 

leadership is more powerful than any weapon. (41:21) 
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TA: Ukázala nám, ‹p› že mírové protesty dokáží otřást základy říší a ukázat vyprázdněnost 

ideologií. Ukázalo nám to, že ma~lá země nebo malé z~emě mohou hrát ústřední roli při utváření 

historie světa, že mladý lid může vé~st k cestě ze starých konfliktů. Je to ‹p› důkaz toho, že morální 

síla je ‹p›nadevše. (43:10) 

(’Det visade oss, att fredliga protester kan skaka grundvalarna för ett imperium och visa tomhet 

av ideologierna. Det visade oss, att ett litet land eller små länder kan spela en central roll vid 

formandet av historia i världen, att ett ungt folk kan leda till en väg ut ur gamla konflikter. Det är 

ett bevis på att moralens kraft är störst.’) 

TB:Ukázala nám, že ‹p› pokojné ‹p› protesty ‹p› mohou změnit svět. Ukázalo to na prázdnotu 

některých ideologií. Ukázala, že ‹p› mladí ‹p› lidé ‹p› mohou ‹p› vést a překonat staré konflikty. 

Ukazala, ukázala, že ‹p› takový to typ vedení je mocnější než jakákoliv zbraň. (45:11) 

(’Det visade oss, att fredliga protester kan förändra världen. Det visade tomhet av vissa 

ideologier. Det visad att ett ungt folk kan leda och övervinna gamla konflikter. Det visade, det 

visade, att denna typ av ledning är mäktigare än något vapen.’) 

I originalet finns tre parallella strukturer på meningsnivå: It showed us that (…) and (…), It showed us 

that (…) and (…) och And it proved that.  

Både Tolk A och Tolk B tolkade ordet expose som det mer generella ukázat (’visa’) istället för det mer 

konkreta odhalit (’avslöja’). Verbet ukázat förekommer därmed fler gånger i tolkningarna än det gör i 

originaltalet.  

Tolk A följer meningsstrukturen i de första meningarna och säger ’Det visade oss att (…) och (…)’. 

Den andra meningen saknar konjunktionen och. För att meningen ska vara grammatiskt korrekt skulle 

konjunktionen finnas efter ordet världen på den tredje raden men utelämnandet skapar en asyndeton 

och bidrar till flytet i meningen. För att följa den parallella strukturen skulle sista meningen behöva 

påbörjas med A to dokázalo (’Och det bevisade’). A to dokázalo kan dock även betyda att Det 

avklarade. Vi kan därför tro att tolken hann inse att verbet i den formen skulle ha dubbel betydelse.   

I Tolk Bs tolkning förekommer verbet ukázalo (’visade’) fem gånger. Tolken sänkte tonläget efter 

första meningen, vilket indikerade ett slut på meningen, och påbörjade det andra ukázat (’visa’) som i 

en ny mening. På detta sätt skapade tolken en ny parallell mening. I sista meningen upprepade tolken 

verbet ukázat två gånger. Första verbet sa tolken lite långsammare och sedan sa hon verbet en gång till 

i en hel mening. Denna tolk skapade totalt fyra parallella meningar vilket är en mer än i originalet.   

I talet kartlade jag 9 parallella strukturer på meningsnivå. Tillsammans består de av 27 parallella 

element. Tolk A återgav 19 parallella element, vilket blir totalt 70% och Tolk B 17 stycken vilket blir 

63%. En tabell med alla identifierade parallella konstruktioner på meningsnivå finns i bilaga 6. 

5.3. Sammanfattning 
Allitterationerna från originalet förekom inte i tolkningarna, dock fanns de på andra ställen. Antingen 

var detta resultatet av en strategi och tolkarna försökte att kompensera för utelämnanden på andra 

ställen, eller, förmodligen mer troligt, skulle dessa allitterationer kunna tillskrivas slumpmässiga 

eufoniska ackumuleringar. På den lexikala nivån (avsnitt 4.2.2.2.) behandlades överföringar av 

metaforer, metonymier och synekdoke. Antingen återgavs de bildliga uttrycken i form av en direkt 
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översättning (exempel 23 och 25), eller så omformulerades de (exempel 21 och 22) eller så 

utelämnades de (exempel 24). En kompensation för tidigare förluster upphittades också (se exempel 

27). Vid överföring av retoriska figurer som bygger på upprepningar, dvs anadiplos, anaforer och 

parallellismer, visade det sig att tolkarna tenderar att minska antalet av de upprepade orden, vilket 

påverkar figurerna. Detta är tydligt i bl.a. exempel 29 och 30. När anaforer bildas med hjälp av subjekt 

och predikat kan detta också skapa utmaningar vid tolkning till tjeckiska (se exempel 31 och 37). Den 

humoristiska effekten av underdriften omformulerades eller utelämnades helt. P-poängen blev 70%  

för överföringar av parallellismer hos Tolk A och 63% hos Tolk B. 
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6. Diskussion 

I detta mastersarbete har alltså utförts en empirisk studie av överföringar av president Barack Obamas 

retoriska figurer från engelska till tjeckiska vid medietolkning. De retoriska figurerna har undersökts 

på fonologisk, lexikalisk och syntaktisk nivå samt meningsnivå. Utöver denna kvalitativa del har även 

gjorts en beräkning av s.k. P-poäng, dvs hur många procent av uttrycken i parallellismerna som 

återgivits i tolkningarna. 

Analys av originalet 

Analysen av originalet visade att talet innehöll en mängd retoriska figurer. Det var vanligt att flera 

typer av retoriska figurer fanns i en och samma mening. Detta var tydligt från exempel 3 som innehöll 

tre bildliga uttryck i en mening eller exempel 6 resp. 11 där ett kort avsnitt bestod av asyndetoner och 

polysyndetoner samt en anadiplos. Anaforer och parallellismer var de mest återkommande retoriska 

figurerna i Obamas tal. Flera parallellismer på sats- och meningsnivå undersöktes och visade att 

parallellismerna bygger särskilt på anaforer, dvs på upprepningar av ett ord eller en fras i början av 

parallella satser eller meningar. Som visat i exempel 19 kan dessutom parallellismer förekomma på 

olika nivåer, invecklade i varandra. Analysen bekräftade tidigare studiers resultat om att president 

Obamas tal brukar innehålla en hög densitet av retoriska figurer (Manfred Kienpointners 2013 och Li 

Fengije et al. 2016).  

Analys av tolkningarna på den fonologiska nivån 

På den fonologiska nivån analyserades inte några överföringar av allitterationer från originaltalet. 

Däremot fanns allitterationer på andra ställen i tolkningarna. Det stämmer överens med Chmelařovás 

resultat (2018), som i simultantolkning från engelska till tjeckiska inte heller identifierade några 

direkta överföringar av allitterationer utan bara ett exempel på kompensation, på ett annat ställe i 

tolkningen. Det är svårt att kartlägga om allitterationerna i tolkningarna förekommer avsiktligt eller 

oavsiktligt eftersom de kan uppstå både i syftet att dra uppmärksamhet till vissa ord i talet men också 

genom en slumpmässig eufonisk ackumulering (Březovská 2016:45). Att det finns allitterationer också 

i tolkningarna skulle jag tillskriva just den sista förklaringen eftersom det inte känns sannolikt att 

tolkarna skulle ha tid att analysera och återge en allitteration avsiktligt i en sådan krävande tolkning.  

Analys av tolkningarna på den lexikaliska nivån 

Analysen på den lexikaliska nivån visade att tolkarna hanterade de bildliga uttrycken (metaforer, 

metonymier, synekdoke) på olika sätt. Antingen översattes de direkt (exempel 23 och 25), eller så 

omformulerades de och istället för att behålla den metaforiska bilden valde tolkarna att skriva om dem 

(se exempel 21 och 22) eller så utelämnades de helt (se exempel 24). Det upphittades en synekdoke på 

ett ställe i tolkningen där den inte förekommer i originalet och det skulle kunna bero på att tolken ville 

kompensera (se exempel 27) för tidigare förluster (se exempel 26). I överföringar av retoriska figurer 

på den lexikaliska nivån ser vi likheter med Pöchhackers resultat av analysen av retoriska figurer till 

tyska (2012). Det visade också att tolkarna i de flesta fall inte behöll den metaforiska bilden och 

antingen utelämnas den helt eller så omskrivs den i tolkningarna.  

Analys av tolkningarna på den syntaktiska nivån 

På den syntaktiska nivån analyserades överföring av anadiploser, anaforer, antiteser, parallellismer och 

underdrifter.  
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Anadiploser överfördes inte i tolkningarna, vilket visades i exempel 28. Figuren användes i en 

långsammare passage där även en längre paus fanns. Tolkarna hade tid för att tänka genom sin strategi 

och därför kan detta ses som en avsiktlig utelämning av upprepandet i den efterföljande meningen.  

I avsnittet där överföring av asyndeton och polysyndeton behandlades fann jag att tolkarna inte behöll 

dessa figurer. Det är troligt att båda tolkarna använde sig av en teknik i simultantolkning – 

förutseende, beskriven av bl.a. Jones (2002:106). De förutsåg troligen att talaren skulle avsluta 

uppräkningen med det grammatiskt korrekta, dvs och innan det sista uppräkningselementet i exempel 

33 och utelämnade av det upprepade bindeordet och i exempel 28. Den rekommenderade strategin att 

förutse vad som skall komma skulle därmed kunna bli något av ett hinder för återgivning av det här 

slaget av retoriska figurer. 

Där anaforer skulle överföras valde tolkarna hellre variation eller utelämning (se exempel 29). 

Anaforerna bildades oftast med hjälp av upprepning av subjekt och predikat, vilket är svårt att återge i 

tjeckiskan där subjekt inte behövs uttryckas. Detta beskrevs i exempel 31. Däremot skapade antiteser 

inte några problem vid tolkningen vilket visades i exempel 32.   

Underdrifter utelämnades helt av Tolk B och omformulerades av Tolk A men förlorade sin 

humoristiska effekt. Som flera studier visar (bl.a. Burget 2006: 76 eller Vuorikoski 2004:167) är det 

svårt att hinna identifiera humoristiska retoriska figurer i talets hastiga flöde och därmed är det heller 

inte enkelt att överföra sådana i tolkningarna. Detta resulterar i att tolkarna neutraliserar den 

humoristiska effekten som vi såg hos Tolk A eller utelämnar den som Tolk B gjorde.  

Genom att det var just anaforer som användes för att skapa parallellismer i talet och tolkarna oftare 

valde variationer vid överföringar av anaforer ser vi ett bortfall av parallellismer i tolkningarna.  

Upprepningar bildar olika retoriska figurer såsom anadiploser, anaforer och parallellismer. Det var 

tydligt från analysen att tolkarna hade en tendens att ersätta upprepningarna med synonymer eller 

formulera om meningarna i det troliga syftet att undvika upprepande ord. Herák pekar på detta i sin 

studie där han också kartlägger detta fenomen baserat på en fransk-tjeckisk korpus (2015:65).  Jones 

hävdar också att onödiga upprepningar i originalet bör undvikas i tolkningarna (2002:97). Att tolkarna 

inte behöll upprepande ord skulle kunna bero på att tolkarna inte hann förstå att upprepningarna 

bildade en avsiktlig retorisk figur. Därför är det möjligt att de valde att anpassa språket så att det har 

flyt i den tjeckiska tolkningen och för att undvika det de kunde ha upplevt som onödiga upprepningar. 

Tolkarna kunde inte ha vetat hur talet skulle utveckla sig och därför är det troligt att de kunde ha 

uppfattat parallellismernas anaforer endast som upprepningar. Som Jones betonar har tolken inte 

möjlighet att med säkerhet veta vart talaren leder sitt tal vid simultantolkning varken på textens 

makro- eller mikronivå (Jones 2002:66).  

Analys av tolkningarna på meningsnivå samt beräkning av p-poäng 

Vid överföring av parallellismer på meningsnivån ser vi, liksom vid överföring av parallellismer på 

syntaktisk nivå, tendenser att omformulera upprepandet i de parallella strukturerna. Även på denna 

nivå används anaforer för att skapa parallellismer.  Det visade sig att om anaforer bildas genom 

upprepningar av subjekt och predikat kan de skapa utmaningar vid tolkning till tjeckiska. Tolkarna kan 

inte enkelt upprepa dessa former eftersom de måste ta hänsyn till böjningar av bl.a. verb som kan 

förstöra anaforen. Som visas i exempel 37 kunde tolkarna inte behålla en verbform som den användes i 

originalet eftersom den skulle ha fått dubbel betydelse i tjeckiska. Detta kunde ha varit anledningen till 

att Tolk A offrade den sista parallella meningen för att behålla en tydlig tolkning och omformulerade 

början på meningen.  
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Tolkarna visade ändå höga resultat av P-poäng, som blev 70% för Tolk A och 63% för Tolk B, vilket 

stämmer överens med Pöchhackers resultat (2012) som visar att tolkar som inte hade tillgång till 

manus överförde i genomsnitt 60% av parallellismerna. Det något högre resultatet i denna studie kan 

tillskrivas faktumet att Pöchhacker tog hänsyn till parallellismer på olika nivåer medan denna studie 

endast fokuserade på parallellismer på meningsnivån.  

Trots att tolkningarna utfördes av två utbildade tolkar ser vi olika resultat för P-poäng. Tolk B 

uttryckte i intervjun att hon var medveten om att tolkningen var viktig och att många skulle lyssna på 

den. Utifrån intervjun vet vi dessutom att Tolk B, till skillnad från Tolk A, inte var van vid tolkning av 

Obama och kände stor stress inför tolkningen. Obamas sätt att tala uppfattade hon som väldigt svårt. 

Kurz (2002) menar att medietolkning kan skapa en stor stress hos tolkar och visade att stressfaktorn 

kan ha en negativ inverkan på tolkarnas koncentration. Trots att båda tolkarna var utbildade tolkar med 

masterexamen inom konferenstolkning och hade erfarenhet av tolkning när det undersökta 

tolkuppdraget utfördes hade de inte samma förutsättningar för att utföra uppdraget. Tolk A hade längre 

erfarenhet inom medietolkning inklusive tolkning av Obama medan Tolk B upplevde sig själv som 

relativt oerfaren inom medietolkning. Dessutom var det hennes första tolkning av presidenten. Dessa 

olika förutsättningar kan ha påverkat resultaten.  

Slutsatser och fortsatt forskning 

Slutsatserna som kan dras av fallstudien är följande. Allitterationer brukar inte behållas från originalet. 

På den lexikaliska nivån tenderar tolkarna att omskriva de bildliga uttrycken eller utelämna dem helt. 

Att tolkarna valde variation istället för att behålla anaforer är en av anledningarna till bortfallet av 

Obamas mest använda retoriska figurer - parallellismen - i tolkningarna till tjeckiska. Eftersom tolkar 

inte med säkerhet kan förutse vart talaren leder sitt tal är det svårt att hinna analysera om en 

upprepning ska bli till en retorisk figur med en funktion i talet som borde behållas för att återge 

talarens stil, eller bara en onödig upprepning som bör undvikas. Generellt kan det sägas att 

tolkningarna bara sporadiskt återger de retoriska figurerna från originalet, och att tolkar föredrar att 

återge innehållet snarare än stilen.  

En studie om hur talarnas stil förändras vid medietolkning samt i vilket utsträckning återgivningen av 

talarnas stil påverkas när tolkar inte har tillgång till manus skulle kunna vara intressant att undersöka i 

en studie. En annan idé är att använda dessa två tolkningar som underlag för ytterligare studier där 

lyssnarnas upplevelser av tolkningarna kan undersökas. En annan möjlig undersökning skulle kunna 

vara en analys av överföringar av Obamas retoriska figurer vid tolkning till slovakiska och jämföra 

resultaten med detta arbetes resultat.  
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Bilaga 1: Originaltalets manus 

(första 11 minuterna av talet) 

President Obama: (1) Thank you so much. Thank you for this wonderful welcome. Thank you to the 

people of Prague. Thank you to the people of the Czech Republic. (Applause.) Today, I'm proud to 

stand here with you in the middle of this great city, in the center of Europe. (Applause.) And, to 

paraphrase one of my predecessors, I am also proud to be the man who brought Michelle Obama to 

Prague. (Applause.) (2) To Mr. President, Mr. Prime Minister, to all the dignitaries who are here, 

thank you for your extraordinary hospitality. And to the people of the Czech Republic, thank you for 

your friendship to the United States. (Applause.) I've learned over many years to appreciate the good 

company and the good humor of the Czech people in my hometown of Chicago. (Applause.) Behind 

me is a statue of a hero of the Czech people –- Tomas Masaryk. (Applause.) (3) In 1918, after America 

had pledged its support for Czech independence, Masaryk spoke to (4) a crowd in Chicago that was 

estimated to be over 100,000. (5) I don't think I can match his record -- (laughter) -- but I am honored 

to (6) follow his footsteps from Chicago to Prague. (Applause.) For over a thousand years, Prague has 

set itself apart from any other city in any other place. (7) You've known war and peace. (8) You've 

seen empires rise and fall. You've led revolutions in the arts and science, in politics and in poetry. 

Through it all, the people of Prague have insisted on pursuing their own path, and defining their own 

destiny. (9) And this city –- this Golden City which is both ancient and youthful -– stands as a living 

monument to your (10) unconquerable spirit. When I was born, the world was divided, and our nations 

were faced with very different circumstances. (11) Few people would have predicted that someone like 

me would one day become the President of the United States. (Applause.) Few people would have 

predicted that an American President would one day be permitted to speak to an audience like this in 

Prague. (Applause.) (12) Few would have imagined that the Czech Republic would become a free 

nation, a member of NATO, a leader of a united Europe. Those ideas would have been (13) dismissed 

as dreams. (14) We are here today because enough people ignored the voices who told them that the 

world could not change. (15) We're here today because of the courage of those who stood up and took 

risks to say that freedom is a right for all people, (16) no matter what (17) side of a wall they live on, 

and no matter what they look like. We are here today because of the Prague Spring –- because the 

simple and principled pursuit of liberty and opportunity shamed those who relied on the (18) power of 

tanks and arms to put down the will of a people. (19)We are here today because 20 years ago, the 

people of this city took to the streets to claim the promise of a new day, and the fundamental human 

rights that had been denied them for far too long. (20) Sametová Revoluce -- (applause) -- the Velvet 

Revolution taught us many things. (21) It showed us that peaceful protest could (22) shake the 

foundations of an empire, and (23) expose the emptiness of an ideology. It showed us that small 

countries can play a pivotal role in world events, and that young people can lead the way in 

overcoming old conflicts. (Applause.) And it proved that moral leadership is more powerful than any 

weapon. That's why I'm speaking to you in the center of a Europe that is peaceful, united and free. 

Because ordinary people believed that (24)divisions could be bridged, even when their leaders did not. 

They believed that (25) walls could come down; that (26) peace could prevail. We are here today 

because Americans and Czechs believed against all odds that today could be possible. (Applause.) 

Now, we share this common history. But now this generation -– our generation -– (27) cannot stand 

still. We, too, have a choice to make. (28) As the world has become less divided, it has become more 
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interconnected. And we've seen events move faster than our ability to control them -– a global 

economy in crisis, a changing climate, the persistent dangers of old conflicts, new threats and the 

spread of catastrophic weapons. None of these challenges can be solved quickly or easily. (29) But all 

of them demand that we listen to one another and work together; that we focus on our common 

interests, not on occasional differences; and that we reaffirm our shared values, which are stronger 

than any force that could drive us apart.  (30) That is the work that we must carry on. That is the work 

that I have come to Europe to begin. (Applause.) To renew our prosperity, we need action coordinated 

across borders. (31) That means investments to create new jobs. That means resisting the walls of 

protectionism that stand in the way of growth. That means a change in our financial system, with new 

rules to prevent abuse and future crisis. (Applause.) (32) And we have an obligation to our common 

prosperity and our common humanity to extend a hand to those emerging markets and impoverished 

people who are suffering the most, even though they may have had very little to do with financial 

crises, which is why we set aside over a trillion dollars for the International Monetary Fund earlier this 

week, to make sure that everybody -- everybody -- receives some assistance. (Applause.) Now, to 

protect our planet, now is the time to change the way that we use energy. (Applause.) (33) Together, 

we must (34) confront climate change by ending the world's dependence on fossil fuels, by tapping the 

power of new sources of energy like the wind and sun, and calling upon all nations to do their part. 

And I pledge to you that in this global effort, the United States is now ready to lead. (Applause.) To 

provide for our common security, we must strengthen our alliance. NATO was founded 60 years ago, 

after Communism took over Czechoslovakia. That was when the free world (35) learned too late that it 

could not afford division. So we came together to forge the strongest alliance that the world has ever 

known. (36) And we should -- stood shoulder to shoulder -- year after year, decade after decade –- 

until (37) an Iron Curtain was lifted, and freedom spread like flowing water. This marks the 10th year 

of NATO membership for the Czech Republic. And I know that many times in the 20th century, 

decisions were made (38) without you at the table. (39) Great powers let you down, or determined 

your destiny (40) without your voice being heard. (41) I am here to say that the United States will 

never turn its back on the people of this nation. (Applause.) (42) We are bound by shared values, 

shared history (applause.) We are bound by shared values and shared history and the enduring promise 

of our alliance. NATO's Article V states it clearly: An attack on one is an attack on all. That is a 

promise for our time, and for all time. The people of the Czech Republic kept that promise after 

America was attacked; thousands were (43) killed on our soil, and NATO responded. NATO's mission 

in Afghanistan is fundamental to the safety of people on both sides of the Atlantic. (44) We are 

targeting the same al Qaeda terrorists who have struck from New York to London, and helping the 

Afghan people take responsibility for their future. We are demonstrating that free nations can make 

common cause on behalf of our common security. And I want you to know that we honor the 

sacrifices of the Czech people in this endeavor, and mourn the loss of those you've lost.  

  



3 

 

Bilaga 2: Transkribering av 

tolkning ČT 

(första 11 minuterna av tolkningen) 

Tolk A: (1) Díky, díky za vřelé přijetí. Dobrý den, Praho. Chtěl bych poděkovat občanům České 

Republiky. Jsem hrdý, že zde nyní mohu stát s vámi uprostřed toho to skvělého města uprostřed 

Evropy. Abych parafrázoval jednoho z mých předchůdců, jsem také hrdý na to, že jsem přivezl 

Michelle Obamovou s sebou do Prahy. Děkuji panu Prezidentu, děkuji panu Premiérovi i ostatním 

předním politickým osobnostem, děkuji za pohostinnost. Děkuji také občanům České Republiky za 

vaše přátelství ke Spojeným státům. Naučil jsem se za řadu let oceňovat dobrý smysl pro humor a 

dobrou náturu Čechů, kteří žijí v mém rodném městě, Chicagu, pardon, ve městě Chicagu. Za mnou 

vidíme sochu hrdiny Českého národa, Tomáše Garrigua Masaryka. V roce 1918, po té, kdy Amerika 

podpořila nezávislost Československa, Masaryk hovořil v Chicagu k (2) davu čítajícím sto tisíc hlav. 

(3) Myslím si, že se zde také sešlo mnoho lidí (4) a jsem hrdý na to, že jsem následoval jeho kroky z 

Chicaga do Prahy. Po více než tisíc let byla Praha vždy výjimečná v porovnání s jinými městy, za času 

míru i války. (5) Viděli jste jak říše vznikají i padají. Zažili jste revoluci v vědě, umění, v politice i 

v poezii. Pražané vždy následovali svou vlastní cestu, vždy svůj vlastní osud. A toto město, (6) toto 

zlaté město, které je starobylé i mladé, stojí jako živící monument ducha Evropy. Když jsem se 

narodil, tak svět byl rozdělen. Naše národy zažívaly složité okolnosti. Jen málo lidí by předpokládalo, 

předpovědělo, že někdo takový, jako já, se jednoho dne stane prezidentem Spojených států. Jen málo 

lidí by předpokládalo, předpovídalo, že Americký prezident bude moci jednoho dne pohovořit 

k takovému to publiku jako já dnes v Praze. (7) Málo lidí by si dokázalo představit, že Česká republika 

se stane svobodným národem, členem NATO a vůdčím subjektem sjednocené Evropy. Tyto myšlenky 

by byli zavrženy jako sny. (8) A dnes jsme zde, protože dost lidí nedbalo těchto hlasů, které tvrdily, že 

svět se nemůže změnit. Jsme zde díky odvaze těch, kteří zaujali pozici a řekli, že svoboda je právem 

všech lidí (9) nezávisle na jejich přesvědčení, na tom, jak vypadají. Jsme zde díky Pražskému jaru, 

boji o svobodu převážil nad uzurpátorstvím. Před dvaceti lety, lidé toho to města se vydali do ulic, aby 

žádali o svou… o své právo, které jim bylo odepíráno. Sametová revoluce. Sametové, teda pardon, 

Sametová revoluce nás naučila mnoho věcí. (10) Ukázala nám, že mírové protesty dokáží (11) otřást 

základy říší a ukázat vyprázdněnost ideologií, ukázalo nám to, že malá země, nebo malé země mohou 

hrát ústřední roli při utváření historie světa, a že mladý lid může vést k cestě ze starých konfliktů. Je to 

důkaz toho, že morální síla je nadevše. A z toho to důvodu nyní k vám hovořím z centra Evropy, která 

je svobodná, která je sjednocená, protože mnoho lidí věřilo ve tyto vize, i když vůdčí představitelé v to 

nevěřili. Věřili, že zdi mohou být zbořeny, že mír bude nastolen. Dnes jsme tu proto, že Američané i 

Češi vždy věřili v ten sen, který se (12) stává skutečností.  Sdílíme společnou historii, ale tato 

generace, naše generace, nemůže stát nečinně. My také máme před sebou volbu. Svět není již tolik 

rozdělen, naopak, je více propojen, a viděli jsme, že se nám může tento mechanismus určitým 

způsobem vymknout kontrole. Hovořím o finanční krizi, o klimatických změnách, o těch trvajících 

nebezpečích starých konfliktů, o šíření jaderných zbraní. Nic z toho nemůže být vyřešeno jednoduše a 

rychle, (13) ale je třeba, abychom si naslouchali, abychom spolupracovali, abychom se soustředili na 

společné zájmy a né na naše nějaké občasné rozdíly, a abychom stvrdili naše společné hodnoty, které 

jsou silnější, než jakákoliv síla, která by nás chtěla rozdělit. To je práce, která před námi stojí. To je 

práce, kvůli níž jsem přijel do Evropy, abych ji zahájil, abych ji inicioval. Abychom obnovili 
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prosperitu, potřebujeme koordinovanou akci napříč hranicemi. Potřebujeme investice do tvorby 

pracovních míst. Musíme se stavit proti zdem protekcionismu. Znamená to, že musíme změnit 

finanční systémy na základě nových pravidel, které (14) zamezí zneužívání vedoucí k budoucím 

krizím. (15) Máme povinnost vůči své vlastní prosperitě, vůči lidstvu, vůči lidem v nových trzích v 

rozvojových zemích, protože tam chudí lidé nejvíce trpí následky krize. Následky finanční krize… . 

My jsme právě v… činnosti s Mezinárodním měnovým fondem alokovali bilion dolarů tak, aby se 

každému dostalo pomoci. Abychom chránili naši planetu, přišel čas, abychom změnili způsob jak 

využíváme energii.  Společně se musíme postavit proti klimatickým změnám a (16) společně snížit 

závislost světa na fosilních palivech. Musíme využít nových zdrojů energie jako je například solární 

energie, vítr, větrná energie, musíme se obrátit na všechny národy, aby sehrály svou roli a já vám 

slibuji, že v tomto globálním úsilí Spojené státy je … jsou připraveny vést, přijmout tu vedoucí úlohu. 

Musíme zajistit společnou bezpečnost, musíme posílit své aliance. NATO vzniklo, bylo založeno, před 

šedesáti lety, poté, co se komunismus chopil Československa. Svět se v ten… se příliš pozdě naučil, že 

si nemůže dovolit rozdělení, ale poučili jsme se a dnes stojíme bok po boku, rok po roce, deset let po 

deseti letech, až (17) padla železná opona a až se svoboda rozšířila do celé Evropy. A nyní slavíme 

vlastně deset let přistoupení České Republiky do NATO. Mnohokrát v dvacátém století byly přijímány 

rozhodnutí (18) bez vás u jednacího stolu. (19) Velké říše vás nechaly bez pomoci a (20) nebylo vám 

nasloucháno. (21) A já vám chci říct, že Spojené státy se nikdy neobrátí zády k lidem toho to národa, 

protože sdílíme společné hodnoty, společné dějiny, společnou historii. A je před námi ten slib, příslib 

aliance. To znamená, že útok na jednu členskou zemi, znamená útok na celou alianci a je to slib, který 

platí a bude platit. Lidé České republiky svůj slib splnili, poté, co došlo k útokům na Ameriku, NATO 

reagovalo. Mise NATO v Afganistánu je klíčová pro bezpečnost lidí na obou stranách Atlantického 

oceánu. Čelíme stejným teroristům z Al-Káidy, kteří napadli Londýn, New York a pomáháme lidem 

v tomto regionu, aby si sami vytvářeli svou vlastní budoucnost. Máme před sebou společnou… otázku 

společné bezpečnosti a já samozřejmě oceňuji, vysoce oceňuji oběti Českých občanů v tomto úsilí. 
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Bilaga 3: Transribering av 

tolkning Z1 

(första 11 minuterna av tolkningen) 

Tolk B: (1) Dobré dopoledne. Je úžasné, že tu s vámi mohu být. Děkuji lidem, obyvatelům Prahy a 

lidu České republiky. Dnes, jsem hrdý na to, že mohu stát s vámi zde, uprostřed toho krásného města 

v samém středu Evropy. A rád bych použil slov jednoho ze svých předchůců, předchůdců a chci říct, 

že jsem velmi rád, že je zde se mnou i Michelle Obamová. Vážený pane prezidente, vážený pane 

premiére, vážení organizátoři, děkuji vám za vaši pohotinnost, za to, že jste zde přijali mě jako 

presidenta spojených států. Již celou řadu let obdivuji dobré kvality a smysl pro humor Čechů, kteří 

žijí v mém domovském městě, v Chicagu. Za mnou je socha hrdiny Českého lidu, Tomáš Garrigue 

Masaryk. V roce 1980, poté co Amerika přislíbila svoji podporu české nezávislosti, hovořil jsem 

k Čechům v Chicagu, bylo jich tam přes sto tisíc. (2) A nesmírně mě těší, že mohu být z Chicaga tady 

v Praze. Přes tisíc let se Praha vyznačovala a byla nad ostatními městy světa. (3) Viděli jsme tu, viděli 

jsme císařství, která (4) povstala a padla. Viděli jsme revoluce ve vědě, politice, umění i poezii. A 

přesto lid Prahy následoval svou vlastní cestu a osud. A (5) v tomto svět…, v tomto městě, které je 

zároveň mladistvé a starobylé, je vidět úžasný duch boje. Když jsem byl…, když jsem se narodil, svět 

byl rozdělen a naše národy činily velmi (6) odlišným okolnostem. Málokdo by předpověděl, že někdo 

jako já se někdy stane prezidentem Spojených států.  Málokdo by očekával, že jednou bude americký 

president moci hovořit na takovém to místě v Praze.  (7) Málokdy, málokdo by si dokázal představit, 

že Česká republika bude svobodným národem, vůdcem spojené Evropy a členem NATO. Takové 

myšlenky by lidé považovali za nemožné. (8) Dne… Dnes z-zde stojíme, protože eh, se nenaplnili 

představy lidí, že svět se nemůže změnit. Ale odvážní povstali a řekli, že svoboda platí pro všechny, 

(9) ať žijete kdekoli. (10) Dnes zde stojíme díky Pražskému jaru, díky následování svobody a 

příležitostí a vidíme, že zbraně nemají místo. Zde stojíme, protože před dvaceti lety vyrazili lidé toho 

to města do ulic a povstali za svá práva, která jim byla příliš dlouho upírána. Sametová revoluce. 

Sametová revoluce nás naučila řadu věcí. (11) Ukázala nám, že (12) pokojné protesty mohou (13) 

změnit svět. Ukázalo to na prázdnotu některých ideologií. Ukázala, že mladí lidé mohou vést a 

překonat staré konflikty. Ukázala, ukázala, že takový to typ vedení je mocnější než jakákoliv zbraň. A 

proto dnes hovořím v centrum Evropy, které je svobodné sjednocené a svobodné. Můžeme věřit tomu, 

že mír může zvítězit nad válkou.  Zde stojíme, protože Američané i Češi věří ve stejné hodnoty, že 

dnes je možné dosáhnout světa bez zbraní.  Sdílíme tuto společnou minulost, ale dnes tato tato 

generace, naše generace, nemůže zůstat v klidu. I my máme před sebou rozhodnutí. Svět se přestal 

dělit a je stále propojenější a světová ekonomika je však krizi. Čelíme změnám klimatu, novým 

hrozbám a rozšiřování katastrofických zbraní. Žádná z těchto výzev se nedá řešit rychle a snadno, (14) 

ale všechny vyžadují, abychom si vzájemně naslouchali a spolupracovali, abychom se zaměřili na 

společné zájmy, né na příležitostné rozdíly, a abychom potvrdili společné hodnoty, které jsou silnější, 

než jakákoli hodn síla, která nás může rozdělit. A to je důvod proč jsem přišel do Evropy. Chci 

obnovit naši prosperitu, a proto potřebujeme přeshraniční spolupráci, investice do vytvoření 

pracovních příležitostí. Musíme zamezit protekcionismu. To znamená změnu ve finančním systému, 

abychom zamezili vytvoření nové budoucí krize.  (15) A máme povinnost vůči lidstvu, abychom…, 

potřebujeme také zasáhnout rozvíjející se trhy, lid, který trpěl nejvíce. Díky… V důsledku finanční 

krize, a právě proto jsme přislíbili podporu více než bilionu dolarů eh MMF, aby každý mohl získat 
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podporu, abychom chránili naši planetu.  Přišel čas, abychom změnili způsob, jakým využíváme 

energii. Společně musíme konfrontovat klimatické změny a závislost světa na fosilních palivech. 

Musíme využívat nové zdroje energie, jako je energie větru, slunce a podobně. Vyzývám všechny 

národy, aby se na tom podílely. A mohu vám přislíbit, že spojené státy jsou v tomto ohledu připraveny 

vést. Abychom zabezpečili společnou bezpečnost musíme posílit naše aliance. Před šedesáti lety bylo 

založeno NATO. Bylo to v době, kdy se svobodný svět dozvěděl příliš pozdě, že si nemůžeme dovolit 

rozdělení. Vytvořili jsme nejsilnější alianci světa a stáli jsme bok po boku, rok po roce, dekádu po 

dekádě, až (16) padla železná opona a svoboda se začala sířit jako povodeň. Dnes slavíme desátý rok 

přistoupení České republiky k NATU. Vím, že řada rozhodnutí ve dvacátém století se učinila (17) bez 

vás. (18) Velké mocnosti vás nechaly bez pomoci (19) a váš hlas nebyl slyšet při tvoření osudu světa. 

(20) Ale chci říci, že nyní se to mění vážená společná milost, společné hodnoty. Jsme vázáni 

společnou minulostí a hodnotami a NATO jasně říká, když zaútočí někdo na jeden stát, útočí na 

všechny. Lid České republiky za… zachoval tento slib, když bylo zaútočeno na Ameriku. Tisíce lidí 

padlo u nás a NATO reagovalo. Mise NATO chrání lid v Afganistánu. Pomáháme Afgánskému lidu, 

aby vzali na sebe odpovědnost za jejich budoucnost.  
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Bilaga 4: Intervjufrågor 

1. Vilken utbildning har du? Tolkar du några andra språk? Tolkar du både till och från tjeckiska?  

2. Hur länge har du jobbat med tolkning i TV? Gör du andra TV-uppdrag (voice over, audio 

description)? Simultantolkar du i kabin vid konferenser också? Brukar du oftast tolka 

amerikanska eller brittiska talare när du tolkar någon som har engelska som modersmål?  

3. Var det din första tolkning av Obama? Har du tolkat någon annan liknande person tidigare 

(statsman, megakändis) i verkligheten eller på TV? Hur förberedde du dig? Fick du något 

underlag från nyhetskanalen? 

4. Kommer du ihåg hur du upplevde tolkningen? Var det något som var svårt? Kan du beskriva 

det? Var det något som var lätt? Kan du beskriva det? Var det något som förvånade dig? 

5. Om du jämför Obama med andra du tolkat, är det något som är speciellt för tolkning av 

Obama?  Kan du beskriva det?   

6. Ni var två tolkar som tolkade talet. Hade ni kommit överens om när ni skulle byta? Kan du 

beskriva ert lagarbete?  
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Bilaga 5: Transkriptionsnyckel 

Förklaring Symbol 

‹p› Paus 

‹uh› Tvekljud 

~  Förlängning  

av vokal/konsonant 

Understrykning  omstart, hackigt tal, icke-

normerat uttal 

. avslutningsintonation (vanligen 

med en fallande ton). 

? frågeintonation (vanligen med 

en stigande ton). 

, fortsättningsintonation 

(vanligen med en stigande eller 

kvarhållen ton). 

Fet stil Det som är viktigt för analysen 

(Efter Tang 2018)  
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Bilaga 6: P-poäng 

 

 

 

Original: Barack Obama 

  

ČT: Tolk A 

  

Z1: Tolk B 

 

 

1

. 

 

Thank you so much.  

Thank you for this wonderful 

welcome.  

Thank you to the people of 

Prague.  

Thank you to the people of the 

Czech Republic 

 

4 

 

- 

Díky, díky za vřelé přijetí.  

Dobrý den, Praho.  

 

Chtěl bych poděkovat občanům 

České republiky. Dobré dopoledne. 

 

1 

 

- 

Je úžasné, že tu s vámi mohu 

být.  

Děkuji lidem…, obyvatelům 

Prahy  

a lidu České republiky. 

 

1 

 

2

. 

 

To Mr. President, Mr. Prime 

Minister, to all the dignitaries 

who are here,  

thank you for your 

extraordinary hospitality.  

And to the people of the 

Czech Republic,  

thank you for your friendship 

to the United States.  

 

2 

 

Děkuji panu Prezidentu, děkuji 

panu Premiérovi i ostatním předním 

politickým osobnostem, děkuji za 

pohostinnost.  

 

Děkuji také občanům České 

Republiky za vaše přátelství 

ke Spojeným státům.  

 

 

2 

 

Vážený pane prezidente, vážený 

pane premiére,  

vážení organizátoři, děkuji vám 

za vaši pohotinnost,                                                    

 

za to, že jste zde přijali mě jako 

presidenta spojených států 

 

 

1 

 

3

. 

 

Few people would have 

predicted that someone like 

me would one day become the 

President of the United States.  

Few people would have 

predicted that an American 

President would one day be 

permitted to speak to an 

audience like this in Prague.  

Few would have imagined 

that the Czech Republic would 

become a free nation, a member 

of NATO, a leader of a united 

Europe. 

 

3 

 

Jen málo lidí by předpokládalo, 

předpovědělo, že někdo takový, 

jako já, se jednoho dne stane 

prezidentem Spojených států.  

Jen málo lidí by předpokládalo, 

předpovídalo, že Americký 

prezident bude moci jednoho dne 

pohovořit k takovému to publiku 

jako já dnes v Praze.  

Málo lidí by si dokázalo 

představit, že Česká republika se 

stane svobodným národem, členem 

NATO a vůdčím subjektem 

sjednocené Evropy. 

 

 

3 

 

Málokdo by předpověděl, že 

někdo jako já se někdy stane 

prezidentem Spojených států.   

 

Málokdo by očekával, že 

jednou bude americký president 

moci hovořit na takovém to 

místě v Praze.   

 

Málokdy, málokdo by si 

dokázal představit, že Česká 

republika bude svobodným 

národem, vůdcem spojené 

Evropa členem NATO. 

 

3 

 

4 

 

You’ve known war and peace. 

You’ve seen empires rise and 

fall.  

You’ve led revolutions in the 

arts and science, in politics and 

in poetry. 

 

3 

 

(…) za času míru i války.  

Viděli jste jak říše vznikají i padají.  

 

Zažili jste revoluci v vědě, umění, v 

politice i v poezii. 

 

2 

 

- 

Viděli jsme tu, viděli jsme 

císařství, která povstala a padla.  

Viděli jsme revoluce ve vědě, 

politice, umění i poezii.  

 

2 

 

5 

We are here today because 

enough people ignored (…) 

We’re here today because of 

the courage of those who (…) 

We are here today because of 

the Prague Spring (…). 

We are here today because 20 

years ago, the people of this city 

took to the streets to claim the 

promise of a new day, (…). 

We are here today because 

Americans and Czechs believed 

against all odds that today could 

be possible. 

 

5 

A dnes jsme zde, protože dost lidí 

nedbalo (…).  

Jsme zde díky odvaze těch, kteří 

(…). 

Jsme zde díky Pražskému jaru,(…). 

 

Před dvaceti lety, lidé toho to města 

se vydali do ulic, aby žádali o 

svou… o své právo, (…). 

 

Dnes jsme tu proto, že Američané 

i Češi vždy věřili v ten sen, který se 

stává skutečností.   

 

 

3 

Dne Dnes zde stojíme, protože 

eh, (…). 

Ale odvážní (…). 

 

Dnes zde stojíme díky 

Pražskému jaru,(…). 

Zde stojíme, protože před 20 

lety vyrazili lidé toho to města 

do ulic a povstali za svá práva, 

(…). 

Zde stojíme, protože 

Američané i Češi věří ve stejné 

hodnoty, že dnes je možné 

dosáhnout světa bez zbraní.   

 

4 



10 

 

 

6

. 

 

It showed us that peaceful 

protest could shake the 

foundations of an empire, and 

expose the emptiness of an 

ideology.  

It showed us that small 

countries can play a pivotal role 

in world events,  

               and that young 

people can lead the way in 

overcoming old conflicts.  

And it proved that moral 

leadership is more powerful 

than any weapon. 

 

 

3 

 

Ukázala nám, že mírové protesty 

dokáží otřást základy říší a ukázat 

vyprázdněnost ideologií. 

 

 

Ukázalo nám to, že malá země 

nebo malé země mohou hrát 

ústřední roli při utváření historie 

světa,       a že mladý lid může vést 

k cestě ze starých konfliktů.  

 

Je to důkaz toho, že morální síla je 

nadevše. 

 

 

2 

 

Ukázala nám, že pokojné 

protesty mohou změnit svět.  

 

 

Ukázalo to na prázdnotu 

některých ideologií.  

 

 Ukázala, že mladí lidé mohou 

vést a překonat staré konflikty.  

 

 

Ukázala, ukázala, že takový to 

typ vedení je mocnější než 

jakákoliv zbraň 

 

4 

 

7

. 

 

That is the work that we must 

carry on.  

That is the work that I have 

come to Europe to begin. 

 

 

2 

 

To je práce, která před námi stojí.  

 

To je práce, kvůli níž jsem přijel 

do Evropy, abych ji zahájil, abych ji 

inicioval. 

 

2 

 

- 

 

A to je důvod proč jsem přišel 

do Evropy 

 

1 

 

8

. 

 

To renew our prosperity, we 

need action coordinated across 

borders. 

That means investments to 

create new jobs.  

That means resisting the walls 

of protectionism that stand in 

the way of growth.  

That means a change in our 

financial system, with new rules 

to prevent abuse and future 

crisis. 

 

 

3 

 

Abychom obnovili prosperitu, 

potřebujeme koordinovanou akci 

napříč hranicemi. 

Potřebujeme investice do tvorby 

pracovních míst. 

Musíme se stavit proti zdem 

protekcionismu.   

 

Znamená to, že musíme změnit 

finanční systémy na základě nových 

pravidel, které zamezí zneužívání 

vedoucí k budoucím krizím. 

 

 

3 

 

Chci obnovit naši prosperitu, a 

proto potřebujeme přeshraniční 

spolupráci,  

investice do vytvoření 

pracovních příležitostí. 

Musíme zamezit 

protekcionismu. 

 

To znamená změnu ve 

finančním systému, abychom 

zamezili vytvoření nové budoucí 

krize.  

 

 

1 

 

9

. 

 

We are targeting the same al 

Qaeda terrorists who have 

struck from New York to 

London, and helping the 

Afghan people take 

responsibility for their future.  

We are demonstrating that 

free nations can make common 

cause on behalf of our common 

security. 

 

 

2 

 

Čelíme stejným teroristům z Al-

Káidy, kteří napadli Londýn, New 

York a pomáháme lidem v tomto 

regionu, aby si sami vytvářeli svou 

vlastní budoucnost. 

 

- 

 

1 

 

 -   

                      Pomáháme 

Afgánskému lidu, aby vzali na 

sebe odpovědnost za jejich 

budoucnost. 

 

- 
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