
Novi prevod Svetega pisma

Od prejšnjega prevoda je minilo komaj 14 let -Večja skladnost z izvirnikom v slogu, literarnih figurah
in retoriki -Posebnost jeruzalemske izdaje so podatki o zgodovini, kulturi in razlaga temeljnih pojmov
Ljubljana - Včeraj so na Teološki fakulteti v Ljubljani predstavili novi pre-
vod Svetega pisma (slovenska jeruzalemska izdaja): Sveto pismo: Nova za-
veza in psalmi. Prevod sta izdali teološka fakulteta in založba Družina pod
pokroviteljstvom Slovenske škofovske konference. Knjiga je opremljena z
uvodom, časovno preglednico, preglednico mer in denarnih enot, abece-
dnim seznamom najpomembnejših opomb, slovarjem temeljnih pojmov
ter zemljevidi, ki zajemajo obdobja in dogodke stare in nove zaveze.

Ker je prevod Svetega pisma izje-
mno velik zalogaj, ki od skupine
prevajalcev in drugih sodelavcev
zahteva dolgotrajno trdo delo in
zamudno usklajevanje, utegne biti
za marsikoga presenetljiva odloči-
tev za novi prevod, glede na to, da
je od izida zadnjega, imenovanega
slovenski standardni prevod, mini-
lo komaj 14 let. Prejšnji prevod je
ekumenski, delo je proti koncu po-
tekalo v okviru Združenih biblič-
nih družb oziroma leta 1993 usta-
novljene Svetopisemske družbe
Slovenije.

Po besedah dr. Jožeta Krašovca,
takratnega in zdajšnjega nosilca in
urednika projekta, je bilo tedaj ne-
kaj težav pri usklajevanju, ker se je
večina prevajalcev temu delu šele
privajala, bila pa so tudi nesoglasja
glede narave prevoda, uvodov in
opomb, zaradi česar prevod ni bil v
vseh pogledih optimalen.
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Zato so si pri zdajšnjem prevodu
prizadevali za večjo skladnost z
izvirnikom v slogu, literarnih figu-
rah in retoriki, hkrati pa so upošte-
vali dobro izročilo slovenskih pre-
vodov Svetega pisma. Največ re-
dakcijskega truda je bilo vloženega
v poenotenje besed, besednih zvez
in lastnih imen, ki se v isti obliki po-
javljajo na različnih mestih. Tudi
iskanje ustreznega in enotnega lite-
rarnega sloga je bilo zahtevno. »Za
razumevanje svetopisemskega spo-

ročila je posebno pomembno, da
smo prevajalci, razlagalci in bralci
pozorni na metaforiko, na svet pri-
spodob, podob in na ponavljanje
ključnih besed oziroma besednih
zvez, kajti te sestavine so najbolj
univerzalne in imajo zelo pogosto
ključno vlogo znotraj zgradbe bese-
dila v celovitosti njegove zgradbe,«
razlaga dr. Krašovec.

Zgodovina, kultura
in temeljni pojmi

Pomembna novost novega pre-
voda so opombe in slovar. Opombe
so prevzeli iz zadnje revidirane iz-
daje francoske Jeruzalemske Biblije
iz leta 2000 in jih priredili skladno s
svojim preglednim sistemom ter jih
tudi razširili. V opombah, teh je kar
600, so podatki iz zgodovine in kul-
ture ter razloženi temeljni pojmi.
Opombe niso preprosto prevedene
iz francoske Jeruzalemske Biblije,
temveč so precej dopolnjene na te-
melju drugih virov. Zato ima slo-
venska izdaja Jeruzalemske Biblije
povprečno do 20 odstotkov več
opomb kakor francoski izvirnik.
Razlaga besedišča je sestavljena na
podlagi vzporednih mest iz celo-
tnega Svetega pisma. In opombe so

tiste, zaradi katerih je Jeruzalemska
Biblija tako pomembna. Obsežen
slovar tematskih opomb, ki so ga še
dodali slovenskemu prevodu, pa so
prevedli iz španske izdaje Svetega
pisma.

Še jeruzalemska
izdaja Svetega pisma

Besedilo Svetega pisma, prvotno
pisano v hebrejščini, pozneje v ara-
mejščini, je bilo najprej prevedeno
v grščino, v četrtem stoletju pa še v
latinščino. Prav latinski prevod, je
včeraj dejal dr. Krašovec, je po-
membno zaznamoval celotno kul-
turno območje takratne srednje
Evrope. »Tako je nastala tradicija
tekstov, ki jih mora vsak resen pre-
vod upoštevati.«

KnjigaiVove zaveze in Psalmov, ki
je delo skupine prevajalcev in dru-
gih sodelavcev, zbranih okoli kate-
dre za Sveto pismo in judovstvo na
teološki fakulteti, ima 980 strani.
Tokrat je prevod nastal izključno v
okrilju Katoliške cerkve, zato se ga
bo bržčas prijel naziv katoliški.

V šestih letih naj bi v slovenščini
izšla tudi jeruzalemska izdaja celo-
tnega Svetega pisma.
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