
Čeprav
smo leta 1996 dobili novi standardni prevod Svetega pisma, je

pod vodstvom Jožeta Krašovca, rednega profesorja za biblične študije
na Teološki fakulteti v Ljubljani in rednega člana evropske in Slovenske
akademije znanosti in umetnosti, v treh letih pod okriljem Slovenske
škofovske konference nastal še en prevod. Po vzoru francoske izdaje Je-

ruzalemske Biblije sta slovensko izdajo prevoda Sveto pismo - Nova zaveza in
psalmi nekaj dni pred svetovnim dnem knjige predstavili založbi Družina in te-
ološka fakulteta. Z uvodom, časovno preglednico,koledarjem, preglednico mer
in denarnih enot, abecednim seznamom najpomembnejših opomb, slovarjem
tematskih opomb in zemljevidi, obsega kar 980 strani.
Zakaj novi prevod? Usklajevalno delo po besedah Krašovca v devetdesetih letih
le ni najbolje uspelo, ker se je večina prevajalcev in sodelavcev šele uvajala v
zahtevno delo. Ker so pri standardnem prevodu sodelovali z Združenimi bi-
bličnimi družbami, so se pri pripravi opomb morali odpovedati nameri, da bi
bilo v pripravi opomb težišče na vsebinski razlagi besedila. Radikalnejše pro-
testantske skupnosti namreč zavračajo obširnejše komentarje teološke narave.
Prepričan je, da jim je tokrat uspelo zadržati dobre rešitve starejšega prevoda,
ki je v bogoslužju v glavnem še vedno v rabi.
Po besedah prevajalca dr. Maksimilijana Matjaža so tudi pri tem prevodu poleg
obveznih tekstno-kritičnih izdaj grškega izvirnika in latinske Vulgate, upo-
števali tudi vse dobre rešitve naših najstarejših prevodov. Vse od Trubarjeve-
ga, Dalmatinovega in Japljevega do Chraskovega iz leta 1914 in novejših; od v
nekaterih pogledih še vedno klasičnega prevoda Nove zaveze, ki so ga v letih
1925-1929 pripravili trije vrhunski strokovnjaki, Jere, Pečjak in Snoj; ta je v t. i.
mariborski izdaji iz leta 1958 in v še vedno aktualnih liturgičnih knjigah ostal
v uporabi vse do današnjih dni. Z drugimi besedami: pretirano posodabljanje
bibličnega sloga in izrazov ter preveliko eksperimentiranje v iskanju novih izra-
znih oblik večinoma doseže prav nasproten učinek od namena prevajalca.
Vrnitev k izročilu torej. K dolgi tradiciji tekstne kritike, ki jo je v uvodu omenil
tudi Krašovec. Glavno vodilo je bila večja usklajenost s temeljnimi postavka-
mi prevoda: točnost glede na izvirnik, jasnost v prevodnem jeziku, blagoglasje
glede na potrebe bogoslužja in zavestno upoštevanja izročila dobrih prevodnih
rešitev v prejšnjih stoletjih. Pomembne so kajpada tudi opombe k 600 najpo-
membnejšim pojmom. »Tako se Sveto pismo interpretira samo v sebi, da se čim
bolj zmanjša nevarnost 'ideološke interpretacije.«
Čeprav je akademik prevod označil za zrelo delo, to seveda ni končano. Čez
šest let naj bi bilo sklenjeno z jeruzalemskim prevodom celotnega Svetega pi-
sma. Potem se bo začelo vse od začetka. Prevod knjige knjig je živ organizem in
zato nikoli dokončano delo. »Ko sem na koncu, šele začenjam,« si je Krašovec
sposodil besede enega od eksegetov. Knjiga knjig je zanj provokacija. »Kdor jo
bere, začne gledati na življenje drugače.« Tudi in predvsem zato, ker je temeljni
svetopisemski pristop k sporočanju resnice literarno-poetična govorica.
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KAJETAN GANTAR, PREVAJALEC: »Spoštovali STANKO GERJOLJ, DEKAN TEOLOŠKE FAKULTETE MAKSIMILIJAN MATJAŽ, PREVAJALEC:
smo generacijeprevajalcev od Trubarja V LJUBLJANI: »Če primerjamo tradicijo »Potreba po katoliškem prevodu se tudi
in Dalmatina dalje. Greh bi bilpregaziti uličnih svetilk, ki razsvetljujejo pri drugih narodih ni izkazala v funkciji
vso to tradicijo. Upoštevali smo ustalje- prehojeno pot in omogočajo, da delitve in polemike, temveč poglabljanja
ne besedne zveze, ki so mnogim starej- naslednjo postavimo tako, da odpira identitete, ki je potrebna za spoštljiv
šim generacijam in osvetljeno pot aiaiog. i\ovi pvevoa
tudi mlajšim še danes v prihodnost, tako ne ukinja
zelo blizu.« lahko z veseljem prejšnjega, temveč

ugotavljam, daje ga dopolnjuje in s
z novim prevodom tem bogati duhovno
postavljena svetilka kulturo naroda.«
na pravo mesto.«


