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Daleč plove misel meni ( Jenko)

Zmaga šentviških dijakinj

V galeriji Družina so predstavili prevod jeruzalemske izdaje Svetega pisma: modrostne in preroške knji-
ge. Knjiga je izšla v sodelovanju Slovenske škofovske konference, Teološke fakultete in založbe Družina, 
predstavili so jo Tone Rode, Jože Krašovec in Christian Gostečnik.   Foto: Tatjana Splichal

Modrostne in preroške 
knjige v novem prevodu
Tri leta po izidu prevoda jeruzalemske izdaje Svetega pisma: Nova 
zaveza in Psalmi je izšel še komentiran prevod prvega dela Stare 
zaveze Sveto pismo: modrostne in preroške knjige.

Na predvečer tradicionalnega julijskega vseslovenskega srečanja v državnem 
zboru, na katerem se zberejo predstavniki Slovencev iz zamejstva in po svetu, 
sta v razprodani dvorani Slovenske filharmonije nastopila Bernarda in Marko Fink.

Večer samospevov mezzosopranistke Ber-
narde Fink Inzko in basbaritonista Marka 

Finka v sredo, 3. julija, je bil sicer v sklopu 61. 
izdaje ljubljanskega festivala, ki tudi v leto-
šnjem poletju prinaša v Ljubljano kar nekaj 
vrhunskih umetniških dogodkov, a je še kako 
»odslikaval slovenstvo«, kar je bila osrednja 
tema srečanja Slovencev iz zamejstva in po 
svetu v državnem zboru. Pevca sta se rodila 
slovenskim staršem v Argentini, na glasbeni 
poti, ki ju je pripeljala v domovino, pa uspešno 
predstavljata Slovenijo in slovensko glasbo 
po vsem svetu.

Po junijskih nastopih v Švici, Franciji, Av-
striji in Angliji sta Bernarda in Marko Fink 
nastopila z enakim programom – nemškega, 
slovenskega in španskega samospeva – še v 
razprodani veliki dvorani Slovenske filhar-
monije. V prvem delu koncerta sta prepevala 
skladbe treh velemojstrov samospeva z nem-
škega govornega področja: Johannesa Brahm-
sa, Franza Schuberta in Huga Wolfa. Nato so 
prišli na vrsto slovenski ustvarjalci samospe-
va, nekoč tako priljubljene zvrsti pri nas: od 
skladatelja Antona Lajovica sta izvedla skladbi 
Mesec v izbi in Kaj bi gledal, skladatelja Frana Le-
biča samospev V noči, dva samospeva Lucijana 
Maria Škerjanca Počitek pod goro in Beli oblaki 
ter bratu in sestri Fink posebej priljubljenega 
skladatelja Josipa Ipavca in samospev Pomla-

dni počitek. V tretjem delu koncerta sta pev-
ca – na odru ju je spremljal pianist Anthony 
Spiri – predstavila argentinsko ljudsko glasbo 
in njihove najboljše skladatelje. Ob koncu ju 
hvaležno občinstvo kar ni spustilo z odra in za 
tretji dodatek – po Carrillu in Guastavinu – do-
bilo še slovensko Na tujih tleh Davorina Jenka.

Da sta prav s slednjo skladbo občinstvo 
najbolj ganila, ni čudno. Marko in Bernarda 
sta se rodila slovenskim staršem na tujih tleh, 
tam tudi odraščala ter si pridobila izobrazbo. 
Bernarda, ki se je na Koroško v Sveče preselila 
po poroki, sodi med najuglednejše operne in 
koncertne pevke našega časa, koncertirala in 
snemala je z najslovitejšimi dirigenti v naj-
večjih koncertnih dvoranah po svetu. Tudi 
vrsta velikih dirigentov in slovitih pevskih 
kolegov, s katerimi je nastopal Marko na naj-
uglednejših koncertnih in opernih odrih, je 
nepregledna. V svetovnem merilu velja za 
najbolj »muzikalnega pevca« in »inteligen-
tnega interpreta«. 

Ob številnih nagradah in priznanjih, ki sta 
jih – posamezno in skupaj – prejela Marko in 
Bernarda, je posebno mesto dobila letošnja na-
grada Prešernovega sklada. V sredo so bili na 
koncertu kar štirje letošnji Prešernovi lavrea-
ti: Bernarda in Marko na odru, med poslušal-
ci pa pisatelj Zorko Simčič in baritonist Jože 
Vidic.    K. H. 

Dekliški zbor sv. Stanislava Škofijske klasične gimnazije je zmagal 
na mednarodnem festivalu Summa Cum Laude na Dunaju

Pod vodstvom Helene Fojkar Zupančič je De-
kliški zbor sv. Stanislava Škofijske klasične 

gimnazije zmagal na mladinskem glasbenem 
tekmovanju. Kot najboljši zbor tekmovanja je 
prejel še nagrado največje mednarodne glasbe-
ne mladinske organizacije Jeunesse Musical, ki 
že 60 let povezuje mlade po glasbi v 45 državah 
sveta. Tekmovanje je bilo v Zlati dvorani Musi-
kvereina. Na tekmovanju  Summa Cum laude 
letos sodeluje 30 zborov in orkestrov iz 18 dr-

žav in vseh celin – skupaj več kot 1300 mladih 
glasbenikov. 

V dneh od nedelje do srede, 7. do 10. julija, 
so imela dekleta še en koncert in dve delav-
nici na Glasbeni akademiji z dvema članoma 
žirije, nastopile so na zaključnem koncertu v 
dunajskem Konzerthausu in imele koncert v 
koncertni dvorani Dunajskih dečkov v Muthu. 
Pevkam in zborovodkinji iskreno čestitamo!   
 L. S. K.

Na predstavitvi novega prevoda svetopi-
semskih modrostnih in preroških knjig 

je nosilec projekta Jože Krašovec dejal, da Slo-
venci spadamo med zadnje narode v Srednji 
Evropi, ki dobivajo prevod jeruzalemske izdaje 
Svetega pisma. »Jeruzalemska biblija je najbolj 
razširjena izdaja na svetu, obstaja v različnih 
jezikih, mi se opiramo na francosko izdajo, ki 
so jo revidirali leta 2000.«

DIREKTOR RODE: »NOV KORAK V 
DOLGEM IN ZAHTEVNEM PROJEKTU«
»Knjiga je nov korak v dolgem in zahtevnem 
projektu celotnega prevoda jeruzalemske iz-
daje Svetega pisma, ki se je pričel leta 2006 
in se bo predvidoma končal leta 2016,« je na 
predstavitvi povedal direktor založbe Družina 
Tone Rode. »V letu 2010 smo predstavili prevod 
Nove zaveze in Psalmov in velja omeniti, da je 
v tistem letu knjiga prejela nagrado za najlepšo 
slovensko knjigo v okviru slovenskega knji-
žnega sejma. V letu 2013 pa s ponosom pred-
stavljamo modrostne in preroške knjige Stare 
zaveze. Kot založba smo ponosni, da smo del 
tega projekta in da smo našli resnično kreativne 
in pozitivne načine, kako lahko tri institucije 
slovenske Cerkve sodelujejo. Veselimo se, da 
je projekt že prešel v zadnjo fazo, saj bomo čez 
nekaj let Slovenci dobili nov prevod celotnega 
Svetega pisma.«

DEKAN GOSTEČNIK: »DELATE ORJAŠKO 
DELO!«
Da je ponosen na nosilca projekta, profesorja 
na Teološki fakulteti Jožeta Krašovca, je dejal 
dekan Teološke fakultete Christian Gosteč-
nik. »Delate orjaško delo, ki ga mi najbrž niti 
ne slutimo, kako globoko je – ne le da ste zelo 
sakralno usmerjeni ljudje, se pravi, da imate 
izjemen čut za globino, ste tudi inteligentni 
do take mere, da zmorete tudi druge kulture 
integrirati v to našo miselnost.« Znanje jezika 
ne pomeni le, da se naučiš nove slovnice, da se 
naučiš novih besed, da se naučiš novega slovar-
ja, da integriraš nov besednjak v svoje znanje, je 
poudaril p. Gostečnik, ampak da osvojiš novo 
kulturo. »Ekipa prevajalcev in drugih strokov-
njakov, ki jo je Krašovec zbral ob sebi, je ekipa, 
ki je zmožna te nove kulturne širine.« Gosteč-
nik je še poudaril, da prevod Svetega pisma 
zahteva intelektualni naboj, izjemno širino, 
poznavanje kulture in jezika, pa tudi izjemno 
resnost in vztrajnost. 

KRAŠOVEC: POSEBNA POZORNOST 
LEPOTI
»Temeljno vodilo novega prevoda je zvestoba v 
razmerju do hebrejskega, aramejskega in grške-
ga izvirnika, upoštevanje sloga izvirnega bese-

dila in ustaljene tradicije v slovenski duhovni 
kulturi,« je zapisal Jože Krašovec in naštel šest 
osnovnih načel prevoda svetopisemskega bese-
dila: večja točnost prevoda na splošno; poveča-
no upoštevanje svetopisemskih literarnih vrst, 
sloga in retorike; popolno poenotenje stalnih 
besednih zvez in citatov iz Stare zaveze v Novi 
zavezi; popolno poenotenje besedišča tehnične 
narave; relativno poenotenje besedišča teološke 
narave; dosledna standardizacija lastnih imen.

»Posebna pozornost je posvečena bogastvu 
in lepoti svetopisemskih literarnih struktur, 
sloga in retorike. Besedišče tehnične narave je 
poenoteno za glasbila, daritve, mere, denarne 
enote, koledar in praznike. Že nekaj časa ob-
staja dvom glede nekaterih slovenskih izrazov, 
kakor je na primer beseda 'pošten', ki zagotovo 
ni primerna in smo jo v novem prevodu mora-
li izločiti. Znova smo odprli možnosti za rabo 
besede 'zveličanje' itd.« Krašovec je na tiskov-

ni konferenci še dejal, da so posebnega pome-
na predvsem daljše sintetične opombe, ki so 
poseben razlog za uporabnost in popularnost 
jeruzalemske biblije.

P. HOLC: »ČUDIM SE VPRAŠANJU, 
ZAKAJ ŠE EN PREVOD«
Na vprašanje, kdaj ob rednem profesorskem 
delu in drugih obveznostih še prevajajo, je od-
govoril p. Milan Holc, ki je prevedel Pregovore, 
Daniela in male preroke. »Imel sem profesorja, 
ki je vedno ponavljal: če hočete kaj ustvariti, 
morate delati, ko drugi spijo. Tudi vnuk mo-
drega Siraha piše, da je delal ponoči.« Minorit 
p. Holc je dejal, da ga je več ljudi, predvsem du-
hovnikov, spraševalo, zakaj še en prevod Svete-
ga pisma in da so se nad tem skoraj pohujševali. 
»Čudim se takim vprašanjem,« je dejal p. Holc 
in izpostavil Italijo, ki je v enem letu dobila tri 
različne prevode Svetega pisma. »Papež in vse 
cerkvene konstitucije priporočajo in naročajo, 
naj si narodi oskrbijo nove prevode.« P. Holc je 
še dejal, da vsakega prevajalca žene želja, da bi 
naredil dober prevod, a po njegovem je »tudi 
najboljši prevod še vedno slab prevod. Naša že-
lja je, da se božja beseda – kajti za božjo govorico 
gre – približa ali se naredi najboljše. Prav je, da 
se Slovenija pridružuje velikim narodom, ki 
že imajo jeruzalemski prevod in mislim, da je 
to bogastvo ne samo za Sveto pismo, ampak za 
celotno kulturo, za Slovenijo, za naš prostor.«  

KSENJA HOČEVAR

Bernardo in Marka Finka je spremljal pianist Anthony Spiri  Foto: Miha Fras/Ljubljanski festival

JERUZALEMSKA BIBLIJA 
JE NAJBOLJ RAZŠIRJENA 
IZDAJA SVETEGA PISMA 
NA SVETU.


