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Izvleček
Prispevek osvetljuje kompleksno temo prevodne književnosti, njenega mesta med dru
gimi vrstami književnosti in kriterijev, ki opredeljujejo, kaj v posamezni kulturi obvelja
za »dober« prevod. Pretežno na osnovi praktičnih primerov predstavlja trajne proble
me, s katerimi se ne ukvarjajo le prevajalci, ampak tudi bralci, torej širša javnost in li
terarni teoretiki: probleme, do katerih si vsak bralec izoblikuje tak ali drugačen odnos,
vendar pogosto brez pravega zavedanja, da je mogoče zagovarjati tudi drugačne pristo
pe. Nekatere najpogostejše dihotomije, ki se redno pojavljajo tako v praktičnih izzivih
za prevajalce kot v prevodoslovnih teorijah, so »dobesedno« in »prosto« ali »svobod
no« prevajanje, potujevanje in podomačevanje, posodabljanje in arhaiziranje, vpraša
nje cenzure. Prispevek ne poskuša predstaviti celovite palete vodilnih mednarodnih
ali slovenskih prevodoslovnih teorij in raziskav niti jih nadrobno podati, temveč se
v teoretičnih odlomkih sklicuje zgolj na tiste, ki najnazorneje osvetljujejo omenjene
dihotomije. Posega po primerih tako iz slovenske kakor neslovenske prakse, če so sled
nji izrazito poantirani in zato primerni za reprezentativne zglede. Že iz tega bežnega
pregleda pa se jasno izlušči sklep, da prevod ne zrcali vedno značilnosti izvirnika, saj
se izhodiščno in ciljno besedilo lahko močno razlikujeta po namenu, slogu in celo po
pomenu posameznih besed ali celih odlomkov.
Ključne besede: prevajalstvo, prevodna književnost, prevodne norme

Abstract
The paper illustrates the complexities of translated literature, its status among other
literary systems, and the criteria for what is considered a good translation in a given
culture. Mainly drawing on practical examples, it highlights perennial problems which
engage both translators and readers (the general public as well as literary scholars):
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problems eliciting responses from all readers, although these often lack sufficient
awareness that alternative approaches may be defensible. Common dichotomies which
recur both in practical challenges faced by translators and in translation theories in
clude ‘literal’ v. ‘free’ translation, foreignisation v. domestication, language moderni
sation v. archaisation, and censorship. Rather than introduce in detail the wide range
of leading international or Slovenian translation theories and studies, the theoretical
references are limited to the most graphic illustrations of the aforementioned dichot
omies. The examples are taken both from Slovenian and non-Slovenian translation
practices, if the latter are particularly striking and thus suitable for representation.
Even this cursory review suggests that translation does not necessarily reflect the char
acteristics of the original, as the source and target texts may differ in purpose, style,
and even in the meanings of words or entire passages.
Keywords: translation studies, translated literature, translation norms

1 Prevodi v književnem polisistemu ciljne kulture
V članku želimo na osnovi praktičnih primerov predstaviti izzive, s katerimi se
ne ukvarjajo le prevajalci, ampak tudi bralci, torej širša javnost in literarni teo
retiki: izzive, do katerih si vsak bralec izoblikuje tak ali drugačen odnos, vendar
pogosto brez pravega zavedanja, da je mogoče zagovarjati tudi drugačne pristo
pe. Nekatere najpogostejše dihotomije, ki se redno pojavljajo tako v praktičnih
izzivih za prevajalce kot v prevodoslovnih teorijah in ki se jim bomo posvetili, so
»dobesedno« in »prosto« ali »svobodno« prevajanje, potujevanje in podomače
vanje, posodabljanje in arhaiziranje, vprašanje cenzure. Prispevek ne poskuša
predstaviti celovite palete vodilnih mednarodnih ali slovenskih prevodoslovnih
teorij in raziskav niti jih nadrobno podati, temveč se v teoretičnih odlomkih skli
cuje zgolj na tiste, ki najnazorneje osvetljujejo omenjene dihotomije. Pri izboru
teh teorij in raziskav se naslanja predvsem na pregled Jeremyja Mundaya (2001).
Kot sta najodmevneje poudarila izraelska prevodoslovca Itamar Even-Zohar
(2000) v svoji polisistemski teoriji (»Polysystem Theory«) in njegov sodelavec
Gideon Toury (1995) v svojem opisnem prevodoslovju (»Descriptive Translation
Studies«), prevodna književnost v vsakem jeziku in kulturi sestavlja posebno
skupino znotraj književnega (poli)sistema. Literarni sistemi posamezne družbe
– kanonizirana književnost, otroška književnost, prevodna književnost in dru
ge – nimajo nespremenljivega prestiža, temveč nenehno tekmujejo med seboj
za osrednji položaj. Med zvrstmi ima tak osrednji položaj na primer realistični
roman, medtem ko je žanrska literatura potisnjena na obrobje (Hatim, 2001, str.
67). Marginalizirana je ponavadi tudi prevodna književnost, čeprav ima v neka
terih primerih, denimo kadar je izvirna književnost še zelo mlada in skromna,
lahko velik ugled.
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Različnim družbenim statusom književnih sistemov ustreza dejstvo, da so neka
tere besedilnojezikovne norme, ki usmerjajo besedilno zgradbo in formulacijo,
značilne zgolj za izvirna dela ali zgolj za prevode, čeprav nekatere druge veljajo
za obe skupini. Za jasnejšo predstavo navajamo Touryjevo taksonomijo norm.
Prikaz povzemamo po Grošelj (2013, str. 250):
1. Preliminarne norme. Sem sodita prevajalska politika (tj. metoda pri odločanju,
katera besedila in katere tipe besedil prevajati) in vprašanje (ne)posrednega pre
vajanja: kakšna je strpnost do prevajanja prek prevodov v druge jezike, iz katerih
in prek katerih jezikov je dovoljeno tako prevajati, za katere tipe besedila to velja,
ali je posredno prevajanje pripoznano v kolofonu itn.
2. Operativne norme. Te usmerjajo sámo dejanje prevajanja in rabijo kot model,
v skladu s katerim nastajajo prevodi. K njim sodijo, prvič, norme za matrico pre
voda, ki usmerjajo razporeditev jezikovnega gradiva v prevodu (ali je prevod po
poln, ali je prišlo do izpustov, dodatkov, kako je gradivo razporejeno, razdeljeno
na odstavke itn.), in, drugič, besedilnojezikovne norme, ki usmerjajo zgradbo
besedila in formulacijo. Besedilnojezikovne norme lahko veljajo za prevode na
sploh ali zgolj za določen tip besedila ali prevajanja; nekatere veljajo le za prevo
de, druge za izražanje v ciljnem jeziku nasploh. Pomembno se je zavedati, da se
nam višje, splošnejše prevajalske norme, med njimi denimo izbira, katera bese
dila ali tipi besedil sploh pridejo v poštev za prevajanje, strpnost do posrednega
prevajanja in do prirejanja – do raznoraznih izpustov, dodatkov in prerazporejanj
besedila – pogosto zdijo samoumevne, vendar gre v resnici za vrednote določene
kulturne skupnosti. Primer takega razhajanja so vsebinski posegi v prevedena
besedila: teh v slovenskem prostoru uredniki in prevajalci praviloma ne krajšajo,
medtem ko je v anglofonem svetu krajšanje bistveno bolj sprejemljivo. Uspešnica
Jonasa Jonassona Stoletnik, ki je zlezel skozi okno in izginil je v ameriški izdaji iz
leta 2012 po oceni prevajalca Roda Bradburyja »shujšala« za kakih deset tisoč
besed (R. Bradbury, osebna komunikacija, 18. avgusta 2012).
1.1 Dobesedni in prosti prevod: zgodovinski pristopi
Vse od antike dalje lahko v zahodni misli spremljamo debate o »dobesednem«
in »prostem« prevajanju, s katerimi se prepleta vprašanje prevajalske »zvesto
be« izvirniku. Že največji latinski prozaist Ciceron (106–43 pr. Kr.) je v spisu O
najboljši vrsti govornikov (De optimo genere oratorum) 14, ki ga je sestavil kot
predgovor k svojima (izgubljenima) prevodoma dveh govorov iz grščine, zapisal:
»Iz atiščine sem prevedel mojstrska med seboj nasprotujoča si govora dveh naj
bolj nadarjenih govornikov, Ajshina in Demostena. Nisem ju prevedel kot tolmač,
temveč kot govornik, tako da sem ohranil iste misli z njihovo obliko in figurami
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ter prilagodil besede naši rabi. Ni se mi zdelo potrebno, da bi podajal besedo z
besedo, ohranil pa sem vso slogovno vrednost besed in njihov učinek. Nisem
imel namreč za svojo dolžnost, da bralcu besede naštejem, temveč da mu jih
nekako odtehtam« (prev. David Movrin (Movrin, 2010, str. 37)). Podobno kritičen
odnos do prevajanja »besede z besedo« izkazuje rimski pesnik Horacij (65–8 pr.
Kr.), ki v verzih 133–134 svoje verzificirane razprave Umetnost pesništva zapiše:
»… drugič, ne bodi prezvest prevajalec, ki skuša podati / vsako besedo« (prev.
N. Grošelj (Umetnost pesništva, 2012, str. 33)). Mogoče največji vpliv pa je imela
izjava najslavnejšega prevajalca vseh časov, sv. Hieronima (348–420), ki je pre
vedel grško Biblijo v latinščino in tako postal zavetnik prevajalcev: »Sam namreč
ne le priznavam, temveč svobodno in naglas izpovedujem, da pri prestavljanju iz
grščine – z izjemo Svetega pisma, kjer je skrivnost celo besedni red – ne prevajam
besede z besedo, temveč smisel s smislom. In pri tej stvari imam za učitelja Tulija
[Cicerona] …« (prev. D. Movrin (Movrin, 2010, str. 65)).
Iz gornjih navedkov sledi, da so vodilni mojstri besede v antiki odsvetovali do
besedno prevajanje in – kar je za poznejše prevodoslovne razprave morda še po
membnejše – da so »zvestobo« razumeli kot nekaj nezaželenega, namreč kot togo
kalkiranje. Šele konec 17. stoletja se je uveljavilo drugačno razumevanje in zato
tudi drugačno vrednotenje prevajalske zvestobe: prava in zato zaželena »zvesto
ba« naj ne bi bila slepa zvestoba besedam, ki v svoji skrajni obliki izmaliči pomen
izvirnika, temveč zvestoba smislu. V 17. stoletju so tako nekateri književniki začeli
zagovarjati drugo skrajnost, »imitacijo«: svobodno prirejanje besedil z dodatki
in izpusti vred, ki naj bi kar najbolje poustvarilo »duha« izvirnika za bralce iz
drugega časa in kulture. Toda za klici po svobodnosti prevajanja, ki so odmevali
v 17. in 18. stoletju, je v romantiki zgodnjega 19. stoletja nastopila svojevrstna
reakcija, ki je vpletla vprašanje prevedljivosti in neprevedljivosti. Tej pobudi se
nadrobneje posvečamo v naslednjem podpoglavju.
1.2 Potujevanje in podomačevanje: »duh« izvirnega jezika in namen besedila
Leta 1813 je nemški teolog in prevajalec Friedrich Schleiermacher objavil vplivno
razpravo O različnih metodah prevajanja (Über die verschiedenen Methoden des
Übersetzens). V njej je med drugim zapisal, da ima »pravi« prevajalec, tj. prevaja
lec, ki poustvarja znanstvena in umetniška besedila v nasprotju s komercialnimi
(ta so namreč domena bolj prizemljenega »tolmača«), na voljo dve poti: lahko
poskuša pripeljati bralca k avtorju ali pa avtorja k bralcu. Schleiermacher zago
varja prvi pristop: »zavzema [se] za dobesedno prevajanje, s katerim reproducira
izrazno kategorijo originala in se ne ravna toliko po bralskem užitku sodobnikov,
temveč po genezi tujega dela. V središču je sposobnost prevajalca, da sledi tuje
mu jezikovnemu duktusu in ga poda v svojem maternem jeziku. Tekste je treba
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prevajati tako, da je bralcu tudi v prevodu posredovan ‘duh jezika’ originala.
Znanstvena in umetniška besedila kaže imeti za neprevedljiva: v njih je tisto,
kaj je izrečeno in kako je jezikovno strukturirano, povezano na monojezikovno
specifični način. Jezik ni samo vehikel vsebin, temveč je sam vsebina oziroma
determinira svojo vsebino. Z drugimi besedami: Če hočemo ustrezno razumeti
konkretni tekst, moramo prodreti v duha jezika, torej v tisto, kar je mišljeno v je
ziku samem« (Vevar, 2013, str. 28). V ta namen naj bi se prevajalec izražal v obliki,
»ki ji je vtisnil sledove naprezanja in ji primešal občutek tujega« (Vevar, 2013,
str. 50). Schleiermacherjevo misel lahko osvetlimo s hermenevtiko literarnega
teoretika in filozofa Georgea Steinerja (1929–), ki se opre na nemške romantike:
v knjigi Po Babilonu. Steiner (1998) hvali prevode, v katerih ciljni jezik, jezik pre
voda, tako tesno sledi izhodiščnemu, jeziku izvirnika, da se zlijeta v nekakšno
»metaskladnjo«, ki se že približuje pesniški fantaziji o »absolutnem idiolektu«.
Približno do sedemdesetih let 20. stoletja je prevodna veda gojila skoraj izključno
orientacijo po izhodiščnem jeziku oziroma besedilu. Nato pa se je pojmovanje
izvirnega besedila razširilo tudi na spremljajoče dejavnike, družbo in kulturo,
in preusmerilo žarišče proti ciljnemu besedilu – prevodu – in njegovemu kultur
nemu kontekstu. K temu razvoju sodijo »funkcijske« teorije prevajanja, kakršno
sta utemeljila npr. Hans Vermeer in Katharina Reiss: prevod moramo podrediti
funkciji, ki naj bi jo besedilo opravljalo, in ga ocenjevati po kriteriju, koliko mu
to uspeva.
Še izraziteje je prenesla težišče na funkcionalnost Christiane Nord (1997), katere
teorijo kratko predstavljamo v nadaljevanju kot primerek funkcijskih prevodo
slovnih študij. V nasprotju z izhodiščem K. Reiss, da prevajalski pristop odločil
no kroji dominantna sporočilna funkcija izvirnika (to bi pomenilo, da je mogoče
vsako besedilo ustrezno prevesti le na en način), je po mnenju C. Nord glavna
smernica pri prevajanju želena sporočilna funkcija ciljnega besedila. Besedilne
funkcije so po njeni teoriji (Nord, 1997, str. 40–45) štiri: referencialna, ekspre
sivna, apelativna in fatična. Po svoji referencialni funkciji se besedilo nanaša
na predmete in pojave v realnem ali namišljenem svetu: če denimo gre za nekaj
bralcu neznanega, je ta funkcija informativna, če gre za nekaj, česar se morajo
prejemniki naučiti, pa didaktična. Problemi pri prevajanju se pojavijo, kadar iz
hodiščna in ciljna publika nimata enakega poprejšnjega znanja o realijah izho
diščne kulture. Ekspresivna funkcija se nanaša na tvorčev (avtorjev) odnos do
predmetov in pojavov; lahko gre za izražanje čustev, vrednostne sodbe ali ironijo.
Zaradi razlik med kulturami lahko v prevodu pride do nesporazuma, kadar je ta
odnos v besedilu izražen implicitno. Apelativna funkcija cilja na prejemnikovo
dojemljivost; pri njej se sklicujemo na njegova čustva, izkušnje ali (v primeru
pesniškega jezika) estetski čut. Isto besedilo na pripadnike različnih kultur se
veda učinkuje različno. Povsem kulturnospecifična je tudi fatična funkcija, pri
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kateri gre za golo vzpostavljanje, vzdrževanje ali prekinitev stika med tvorcem in
prejemnikom. Temelji namreč na obema poznanih konvencionalnih sredstvih: če
na primer s tujci načnemo pogovor o vremenu, se razume, da ne želimo povedati
nič posebno tehtnega po meteorološki plati, temveč nam gre le za vzpostavitev
prijateljskih odnosov. V kulturi, kjer ni take konvencije, pa bi prejemnik utegnil
razumeti fatično govorjenje kot referencialno (na primer informativno). Skratka,
vse štiri funkcije izvirnega besedila se v prevodu lahko spremenijo.
Poleg kategorij pomena (semantike) in sloga (estetike) je torej treba upoštevati
še kategorijo pragmatičnosti. Kot opozarja Vevar, sta v svoji skrajni, absolutni
obliki seveda problematični obe orientaciji, po izhodiščnem in po ciljnem bese
dilu: »A kakor je primarna orientacija po izhodiščnem besedilu razgalila svojo
nezadostnost s tem, da se je premalo menila za specifiko ciljnega besedila skupaj
z njegovim kulturnim kontekstom, tako je primarna naravnanost po ciljnem bese
dilu oziroma po specifiki vraščanja prevoda v ciljni kulturni kontekst razrahljala
zvezo z izhodiščnim besedilom […] [D]ominantna orientacija po ciljnem jeziku
legitimira psevdoprevode in jih izenačuje s prevodi; dovolj je, da se popolnoma
prilagodijo verigi dejavnikov ciljnega jezika in kulturnega konteksta. Očitno je,
da sta oba pristopa imela in imata zelo pomembno vlogo v teoriji in praksi lite
rarnega prevajanja, obenem pa tudi drži, da sta v svojih radikalnih premisah
in v svoji izključujočnosti oba tendenčna in kategorična.« (Vevar, 2013, str. 64)
Pri niansirani in kompleksni dejavnosti, kakršna je prevajanje (sklene Vevar), se
je dogmatičnosti najbolje izogibati.
1.3 Potujevanje in podomačevanje: primeri
Na Schleiermacherjev potujitveni pristop močno spominja strategija, ki jo je iz
bral pisatelj Vladimir Nabokov pri prevajanju Puškinove pesnitve Jevgenij Onjegin
v angleščino. Zgovoren je že podatek, da je prvotna izdaja v trdi vezavi obsegala
kar štiri zvezke, od katerih sta bila drugi in tretji posvečena komentarju. Razlago
svojega prevajalskega creda uvede Nabokov (Pushkin, 1990, str. vii–x) z retorič
nim vprašanjem: »Je Puškinovo ali katero koli drugo pesem s trdno določeno
shemo rim sploh mogoče resnično prevesti? Za odgovor na to moramo najprej
opredeliti izraz ‘prevod’.« Poskusi, da bi ubesedili kako pesem, se po njegovem
mnenju delijo na: (1) parafraze, tj. svobodne prepesnitve z izpusti in dodatki, ki
jih narekujejo zahteve forme, konvencije in »prevajalčeva nevednost«; (2) »lek
sikalne« prevode, ki podajajo osnovni pomen besed in njihovo zaporedje (po
njegovem mnenju bi to lahko opravljal tudi stroj pod nadzorom inteligentnega
dvojezičnega govorca); in (3) »dobesedne« prevode, ki ubesedijo pomen izvirnika
v kontekstu tako točno, kolikor le dopuščajo asociativne in skladenjske zmož
nosti drugega jezika; zgolj ti so pravi prevodi. Zato rimane pesnitve, kakršna je
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Jevgenij Onjegin, ni mogoče resnično prevesti in obenem ohraniti rim. V svoji
predanosti »dobesednemu« prevajanju ali popolni reprodukciji pomena z vsemi
podtoni vred Nabokov po lastnih besedah žrtvuje vse formalne prvine, po potre
bi tudi jambski ritem: »eleganco, blagozvočnost, jasnost, dober okus, sodobno
jezikovno rabo in celó slovnico«. Kjer Puškin v ruščini uporabi kak zastarel ali
posiljen izraz, mu Nabokov parira v angleščini.
Ta pristop je, kot bi lahko pričakovali, dvignil veliko prahu; nekateri so ga hvalili,
drugi, med njimi ugledni literarni teoretik Edmund Wilson, pa so bili dokaj kri
tični. Wilson, denimo, zapiše: »Sad tega je okoren jezik, ki nima ničesar skupne
ga niti s Puškinom niti s siceršnjim pisanjem Nabokova. […] Edina nabokovska
značilnost, ki jo prepoznamo v tem neenotnem in včasih banalnem prevodu, je
obsedenost z redkimi in neznanimi besedami, ki so […] tu povsem neumestne.
Za bralca bi bilo smiselneje, da bi poiskal v slovarju rusko besedo, kakor pa da
se je prisiljen zateči k Oxfordskemu angleškemu slovarju zaradi besede, ki je še
svoj živ dan ni videl in je nikoli ne bo imel priložnosti uporabiti. Kdor muči bral
ca s takimi besedami, sploh ne prevaja, ker ne piše idiomatične, prepoznavne
angleščine« (Wilson, 1965, str. 4). Skratka, pri vrednotenju prevajalske strate
gije Nabokov očitno izhaja iz skrajne osredotočenosti na izvirnik, medtem ko je
Wilson usmerjen k ciljnemu besedilu in bralstvu. Dobesedno prevajanje te vrste
sicer pogosto najdemo v neleposlovnih besedilih, kjer je natančnost strokovnega
izrazja pomembnejša od estetike, denimo v filozofiji.
Na povsem nasproten pristop, orientiran k ciljnemu besedilu in bralcu, kaže ko
mentar znamenitega slovenskega prevajalca Antona Sovreta k njegovemu prevo
du pravljice o Amorju in Psihi (Apulej, 1925, str. 13), ki je bila izvirno vstavljena
v roman Metamorfoze ali Zlati osel rimskega pisca Apuleja iz 2. stoletja. Gre za
odlomek: »… in kdor jo [Psiho] je ugledal, je ostrmel v potoglavi zamiki kot pred
nebeško prikaznijo. Kakor pred Venero sámo so sklepali rôke k češčenju [ležeči tisk
N. G.].« V opombi Sovre opozori, da izvirnik ne govori o sklepanju rok, temveč o
kretnji »primikanja desnice k ustom, pri čemer je slonel kazalec na iztegnjenem
palcu«: to kretnjo »so delali v znamenje češčenja Rimci, Grki in Hebrejci. Nazorni
popis kretnje seveda ne sodi v prevod [ležeči tisk N. G.].« Podobno prilagajanje
izrazov predvidenemu bralčevemu dometu opaža Kajetan Gantar tudi v Sovre
tovem prevodu Horacijevega dela Umetnost pesništva – ali, z drugim naslovom,
Pisma o pesništvu (Gantar, 2013).
1.4 Potujevanje in podomačevanje: alternativna mnenja
Dandanes vsaj v nekaterih evropskih državah prevladuje strategija, da prevo
di, namenjeni otrokom, težijo k podomačevanju. Kako zelo je podomačevanje
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uveljavljeno, kažejo imena književnih junakov iz del švedske mladinske pisatelji
ce Tove Jansson, ki so v angleških prevodih deloma prevedena, deloma prilagoje
na angleški fonetiki, tako da na primer »Filifjonka« postane »Fillyjonk« (izčrpen
seznam angleških prevedkov je dostopen na naslovu https://en.wikipedia.org/
wiki/List_of_Moomin_characters, seznam nemških in angleških pa na http://
www.zepe.de/mumin/lexi.php).
Vendar podomačevanju odzivi nekaterih (otroških) bralcev nasprotujejo. Prilju
bljeno otroško knjigo Pika Nogavička švedske avtorice Astrid Lindgren je v ZDA
prva prevedla v angleščino Florence Lamborn leta 1950, v Združenem kraljestvu
pa Edna Hurup leta 1954. Ob stoletnici pisateljičinega rojstva, leta 2007, je Pika
izšla v novem prevodu Američanke Tiine Nunnally, ki je za svoje književne pre
vode iz skandinavskih jezikov prejela več nagrad. Vendar med odzivi na spletu
najdemo kritičen prispevek ameriške piske in recenzentke Deborah Markus, ki
jo je kot otroka prejšnji (verjetno ameriški) prevod navdušil ravno zaradi potuji
tvenih prvin: »To opravilo preprosto ni bilo potrebno. Saj besedilo stare izdaje ni
bilo nerazumljivo. Prejšnji prevod dejansko pripisuje mladim bralcem več inteli
gence. Kot otrok sem z navdušenjem prebirala, kako je Pika pekla ‘pepparkakor
– neko vrsto švedskih piškotov’, kot je pisalo v starem prevodu. Nasprotno Tiina
Nunnally kratko malo pravi, da je Pika ‘pekla medenjake’. To ni ravno usodno,
zdi pa se mi pomenljivo. Svojega prvega branja te epizodice iz Pikine zgodbe se
namreč spomnim ravno zato, ker je bila zame prvi namig, da se ne odvija v drugi
deželi le zgodba, temveč da je knjiga sama do obisti švedska. Pozneje se mi je
ta predstava še utrdila v poglavju ‘Piko obiščeta zmikavta’. […] V tem odstavku
sem se tudi prvič seznanila s predstavo, da različne kulture različno opisujejo
nekatere zvoke. Po mojem mnenju to ni samo zabavno, ampak tudi pomembno.
In nič manj pomembno ni, da se zlasti ameriški otroci seznanijo s pojmom, da
njihova dežela ni niti edina niti najpomembnejša na svetu. (S tem ima težave celo
marsikateri odrasel Američan, tak narodni šovinizem pa po mojem mnenju ne
pomaga ustvarjati boljšega sveta.)« (Markus, 2014)
Morda nas najbolj preseneti bralkino mladostno navdušenje nad opombo v ogla
tem oklepaju, torej nad obliko pojasnila, ki velja za strokovno, še več, tako rekoč
pridržano za suhoparne in pedantne znanstvene objave:
»‘Saj ne zahtevam, da rečeta ″tack″ [″hvala″ v švedščini],’ je zavpila Pika za nji
ma. […] Oglati oklepaj je prisoten že v originalu. Kot otrok sem bila nad njim
navdušena. Zaradi njega sem prvič zaslutila, kakšno delo je prevesti knjigo iz
enega jezika v drugega, in ta tema me nikoli ni nehala zanimati. […] Kot kaže, si
novi prevod od prve do zadnje strani prizadeva izbrisati sleherni namig, da je bila
knjiga napisana v švedščini. […] Ta prevod moje priljubljene knjige se mi je zdel
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podcenjujoč.« (Markus, 2014) Težnje k »bralcu prijaznemu« prevajanju torej ne
sprejemajo brez pomislekov niti vsi mladi bralci.

2 (Ne)trajnost prevoda
Upoštevanje pragmatičnega dejavnika se zrcali v eni od norm, v kateri se – vsaj v
prevladujoči kulturi današnjega slovenskega prostora – prevodi načelno razliku
jejo od izvirnih del: v njihovem roku trajanja, kajti izvirnik naj bi bil »invarianten,
prevod pa variabilen« (Vevar, 2001, str. 68). Zato izvirnike praviloma čim manj
posodabljamo, medtem ko za prevod velja, da po kakih petdesetih letih zaradi
vmesnega razvoja jezika že zastari, zato se pojavi potreba po novem. Težnjo k
razmeroma majhnemu poseganju v kanonizirane izvirnike, omejenemu pred
vsem na ortografijo, jasno osvetljuje Nina Novak v članku »Uredniški popravki v
izdajah Prešernovih pesmi«. Avtorica analizira izdaje Prešerna, ki so jih pripravili
France Kidrič (1936), Janko Kos (1965), Mirko Rupel in Alfonz Gspan (1949) ter
Anton Slodnjak (1962), in v sklepu med drugim ugotavlja: »Največ uredniških
posegov in sprememb v Pesmih je posledica posodabljanja Prešernovega jezika
– kažejo se na izrazni ravni (npr. pri rabi ločil, naglasnih znamenj, zapisovanju
glasov ipd.)« (Novak, 2004, str. 102). Pri izvirnih besedilih se torej posodabljajoči
posegi osredotočajo na ortografijo, medtem ko slovnica in besednjak ohranjata
pečat svojega časa.
Nasprotno pa v prevodu ni zaželen preočiten pečat časa, razen morda v primeru,
ko je že izvirnik namerno in umetno arhaiziran; taka primera bi bila roman Lau
rus ruskega pisatelja Jevgenija Vodolazkina (2015), v katerem je slovenska pre
vajalka Lijana Dejak prelila odlomke v stari ruščini v Trubarjevo slovenščino, ali
pa mladinski roman švedske pisateljice Marie Gripe Hrošč leti v somraku (1988),
kjer je prevajalka Lena Holmqvist nekoliko arhaizirala jezik starih pisem. Z izje
mo takih odlomkov pa naj bi dodali samo ščepec jezikovne patine za pikantnejši
okus. Kot ugotavlja Vevar, »sodobni prevajalec, ki denimo prevaja romantičnega
pesnika, na primer Novalisa, Lermontova, Maho ali Puškina, praviloma ne izo
blikuje sloga, ki bi ga danes občutili kot zgodovinski slog teh avtorjev iz 18. in 19.
stoletja, temveč skuša s sredstvi, ki jih premore moderna poezija, ustvariti iluzijo
sodobnega romantičnega sloga. Vseeno pa je načeloma možen tudi arhaizirajoči
oziroma arhaični prevod, vendar le kot kuriozum za posebne (akademske) name
ne. To bi se na primer zgodilo, če bi pri prevajanju docela obšli načelo pragmatič
ne relativizacije in bi denimo Učna leta Wilhelma Meistra stilistično prenesli tako,
kakor roman percipira današnje nemško bralstvo. Če pa upoštevamo, da mora da
našnji prevod Goetheja izhajati iz primarne recepcije in da mora na svojo lastno
recepcijsko občinstvo delovati približno oziroma relativno tako, kot je Goethejevo
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originalno besedilo delovalo na bralstvo svojega časa, moramo prevod izpeljati
na relativizirajoč način. Ker je Goethejev roman pred približno dvesto leti deloval
moderno, tudi današnji prevod tega romana nikakor ne sme delovati arhaično,
temveč v svojih jezikovno estetskih dimenzijah sodobno« (2010, str. 142–143).
Pri posodabljanju prevajalec ne upošteva zgolj besednjaka, temveč tudi občutlji
vejše in nesnovnejše tančine, kakršna je dojemljivost bralcev prevoda v primerja
vi z bralci izvirnika ob njegovem izidu: »Če je bila torej stilistika literarnega dela
med njegovo prvotno konkretizacijo originala recipirana kot lirična, mora tudi
prevod dobiti lirični odtis, vendar ‘lirični’ v skladu s tem, kar je v ciljnojezičnem
literarnem sistemu v času prevoda pojmovano kot lirično. Ali konkretneje: ker
je treba pri prevodu načeloma izhajati iz prve nepotvorjene recepcije literarnega
originala, denimo tistih mest pri Goetheju, ki imajo danes prizven patetičnega,
ne kaže prevajati patetično, ker pri primarni recepciji niso bila občutena kot pa
tetična. Isto velja tudi za druge slogovne poteze, ki morajo v prevodnem procesu
prav tako skozi kompleksni ‘filter’ relacij.« (Vevar, 2010, str. 143)
Vendar ne kaže spregledati, da se najdejo tudi bralci, ki se s posodabljanjem
jezika ne strinjajo, ampak jim je ljubši arhaični prizvok. O tem bomo podrobneje
spregovorili v naslednjem podpoglavju.
2.1 Posodabljanje proti arhaiziranju: alternativna mnenja
Pred približno dvajsetimi leti je klasična filologinja Andreja Grošelj učencem OŠ
Ledina v Ljubljani, ki so pri njej obiskovali fakultativni pouk latinščine, predlo
žila v branje začetek Apulejeve zgodbe o Amorju in Psihi v dveh prevodih: v (že
omenjenem) Sovretovem namerno arhaiziranem prevodu (1925) in v sodobnejši,
čeprav še vedno nekoliko patinirani različici Primoža Simonitija (1981). V na
sprotju s pričakovanji in priporočili stroke, ki se zavzema za jezikovno raven,
prijaznejšo mlademu sodobnemu bralcu, so ti osnovnošolci brez pomisleka dali
prednost Sovretovemu besedilu – kot so pojasnili, prav zaradi drugačnega, sta
rinskega zvena. Za boljšo predstavo navajamo odlomka vzporedno:
Sovre (Apulej, 1925, str. 13)

Simoniti (Apulej, 1981, str. 119–120)

»V nekem mestu sta živela kralj in kraljica.
Imela sta tri hčere, prezale devojke. Že stárej
ši ste se odlikovali po izredni prelesti, čeprav
ne tóliki, da bi je ne mogla izraziti hvala člo
veških ust. Ali pravi čudež nepopisne očar
ljivosti je bila mlajša. Zemeljska govorica je
preuboga, da bi utegnila le megleno naslikati
njeno žarovito krasoto.

»Nekoč sta živela v nekem mestu kralj in kraljica.
Imela sta tri prelepe hčerke. A čeprav sta bili sta
rejši dve kar se da prikupni na pogled, bi ju bila
lahko primerno slavila bržkone že hvala človeških
ust. Lepota najmlajše pa je bila tako prečudna,
tako sijoča, da je siromašna človeška govorica ne
bi mogla ne opisati ne vsaj za silo poveličevati.
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Glas o tej prelepoti je netil vedečnost domači
nov in tujcev. Premnogo mladeničev je priha
jalo pred dvor in kdor jo je ugledal, je ostrmel
v potoglavi zamiki kot pred nebeško prikazni
jo. Kakor pred Venero sámo so sklepali rôke
k češčenju.«

Mnogo domačinov in tujcev je privabljal glas o tej
krasoti, da so razvneti trumoma hiteli gledat ta
izjemni prizor: strmé so občudovali nedosežno le
poto, k ustom so primikali desnico in s kazalcem,
položenim na stegnjeni palec, so jo s pobožno kret
njo častili kot sámo boginjo Venero.«

2.2 Različen vtis, ki ga ustvarita medsebojno časovno odmaknjena prevoda
Poleg podomačevanja in potujevanja obstaja še več dejavnikov, zaradi katerih
se isto besedilo lahko v različnih prevodih zazdi kot dve deli, spisani v različnih
slogih in celo razpoloženjih. Med takimi dejavniki je eden najvidnejših časovni
prepad med dvema prevodoma. Kako različen vtis lahko napravita prevoda, ki sta
časovno oddaljena drug od drugega, lahko vidimo iz dveh poslovenitev verzov
223–232 iz prvega speva Iliade. Prvi odlomek, objava Antona Sovreta iz leta 1965,
ni zgolj objektivno starejši, ampak za nameček še umet(el)no arhaiziran, drugi
pa je delovna verzija novega prevoda, ki ga pripravlja klasična filologinja Jelena
Isak Kres:
Sovre (Homer, 1965, str. 47)

Isak Kres (Homer, v tisku)

Zdaj nameri Pelíd nov pljusek zasramb na Atrida,
strašno zmerjaje rohní in še ne odneha od ihte:
»Žleva pijana, z očmi kakor pes, po srcu pa zajec,
nikdar še nisi oróžil z ostalo vojskó se za v bitko,
nikdar na prežo odšel obenem s prvaki Ahajcev:
v to je potreben pogum, a tebi je reč prenevarna.
Koliko laže seve, po taboru širnem Ahajcev
s silo jemati darí, če kdo ti kdaj oporeče!
Ljudski zajédavec kralj, ki vladaš nevredni
smotlaki!
Kajti drugače, Atrid, bi danes poslednjič zločinil!«

Zdaj je Pelid Ahil ponovno ozmerjal Atrida
s ploho strupenih besed in ni se nehal jeziti:
»Pasje so tvoje oči, pijandura, srce pa srnjačje,
nikdar te ni, ko se drugi vojaki napravljajo k bitki,
ne ko v zasedo gredo preostali ahajski veljaki,
vse preveč te je strah in zdi se ti smrtno nevarno!
Ti pač raje takole počez po vojski Ahajcev
jemlješ nagrade ljudem, ki ti upajo v čem oporeči!
Kralj - požiralec ljudi, saj samim ničétom
kraljuješ,
kajti sicèr bi, Atrid, zdaj zadnjič otresal žalitve!«

Medtem ko Sovretova različica izstopa po slogovni zaznamovanosti in ponekod
ne zazveni le arhaično, ampak namerno komično, je novi prevod Isak Kresove
bistveno nevtralnejši, kar se tudi točneje ujema z jezikom in slogom izvirnika.

3 Olepševanje ali izpuščanje vulgarnih prvin v prevodu
Drug razvpit dejavnik, zaradi katerega utegne prevod ustvariti povsem druga
čen vtis kot izvirnik, so slogovni premiki, med njimi cenzura ali olepševanje
besedil. O klasični antiki so njeni privrženci v 18. in 19. stoletju gojili in širili v
marsičem nestvarne predstave: kakor je veljalo, da so antični ljudje živeli sredi
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brezmadežne arhitekturne beline, čeprav so bili njihova poslopja in kipi, kot se
je pozneje izkazalo, dejansko poslikani z živimi barvami, se je v književnosti po
udarjala visokomiselnost »starih«, medtem ko so vulgarnejši odlomki in besedila
ostajali neprevedeni ali bili ponedolženi do neprepoznavnosti. Razhajanja, do
kakršnih lahko privede prevajalska (samo)cenzura, se posrečeno izrišejo v dveh
slovenskih prevodih zbadljivke rimskega lirika Katula (ok. 84–ok. 54 pr. Kr.), ki
se tradicionalno označuje s številko 16:
Šmit (Katul, 1959, str. 23)

Marinčič (Katul, 2000, str. 41)

Zagovor

XVI

Capin Avrelij in šaljivec Furij,
ki vama se zaradi nežnih rim
premalo resen in nemoški zdim,
pošteno vama jo Katul podkuri!

Natlačil vaju bom od dna in z vrha,
Avrelij – candra, Furij – pederast!
Samo zato da sem »brezsramna mrha«,
ker mojim stihom manjka moška čast?

(Ležeči tisk N. G.)

(Ležeči tisk N. G.)

Kot je razvidno iz izvirnika »Pedicabo ego vos et irrumabo, / Aureli pathice et
cinaede Furi«, Katul nima v mislih malone prisrčnega zbadanja, ki ga sugerira
Šmitovo besedilo, temveč straniščne zmerljivke, obtožbe točno določenih spolnih
praks, iz necenzuriranega Marinčičevega prevoda. Študijo o omiljevanju ekspli
citnih antičnih besedil v nemških prevodih je 17. marca 2015 v ljubljanskih pro
storih Društva slovenskih pisateljev predstavil klasični filolog Niklas Holzberg v
predavanju »Prüde Antike? Das Übersetzen der Lust im Text (Čistunska antika?
Prevajanje pohote v besedilu)«. Da so takšni posegi dobesedno potvorbe izvirni
kov, je jasno povedano že v vabilu: »V predavanju bo izhajajoč iz svoje bralske in
prevajalske izkušnje ob izbranih besedilih Aristofana, Katula, Ovidija, Marciala,
Petronija in Grške antologije pokazal, kako prevodi erotičnih in obscenih odlom
kov, ki si prizadevajo za ponedolževanje ali prikrivanje, potvarjajo izvirnik – vča
sih do take mere, da dušijo tudi njegov dialog s starejšimi [izvirnimi antičnimi,
op. N. G.] besedili.«

4 Sklep
V sklepu želimo ponoviti in poudariti naslednje misli o pomenu prevodne knji
ževnosti. Prevodna književnost sestavlja posebno skupino znotraj književnosti
v posameznem jeziku in kulturi; nekatere besedilnojezikovne norme in/ali kon
vencije veljajo tako za prevodno kakor za izvirno književnost, nekatere so zna
čilne zgolj za prevodno. Ena od razlik med izvirnikom in prevodom je razlika v
odnosu do starejših jezikovnih ravni: izvirnik (četudi jezikovno zastarel) velja za
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nespremenljivega, medtem ko je v prevodu možnih nešteto vzporednih in novih
različic. Iz tega sledi, da prevoda ne smemo samodejno enačiti z izvirnikom, tako
da bi kakšno delo zgolj na osnovi prevoda označili kot tekoče ali pisali o duho
vitem poigravanju z jezikom, ali pa da bi ga po drugi strani ožigosali kot okorno.
Prav tako se moramo upreti skušnjavi, da bi imeli norme in/ali konvencije na
višji, splošnejši ravni za samoumevne; v resnici so kulturno pogojene in v drugi
kulturi utegne biti prevajalski ali uredniški pristop, ki v nekem prostoru velja za
drznost ali že kar blasfemijo, sprejemljiv in celo zaželen.
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