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Etično-religiozni temelji in perspektive družbe
ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije
Rezultati izvajanja raziskovalnega programa
P6-0269 v obdobju 2004–2008

S

kupina je začela delovati kot združenje dveh skupin z 1,6 FT – usklajeno in načrtno
po predvidenem programu. Prof. dr. Janez Juhant in prof. dr. Stanko Gerjolj sta
uskladila vsebine in metodični pristop, raziskovanje vrednot in vrlin in njihovo uveljavitev na pedagoškem področju. Raziskava je bila interdisciplinarna glede na vede in
sestavo skupine teologov, ki so usposobljeni tudi v drugih vedah: Janez Juhant, filozofija, Stanko Gerjolj, pedagogika, Stanislav Slatinek, pravo, Tomaž Erzar in Bojan Žalec,
filozofa, ki se posvečata preučevanju vloge etike v družbi oziroma psihološko-analitičnemu delu. Takšna sestava je omogočila uveljavljanje smernic raziskovanja: 50 % teologija, 30 % antropologija in 20 % filozofija.
Upoštevali smo nekaj teoretičnih izhodišč.
Družba je utemeljena na vrednostnih temeljih. Za Slovenijo sta pomembna krščansko izročilo in njegov vrednostni sistem. Obenem nastaja vprašanje, kaj je s tako imenovano laičnostjo in katere sestavine ta laičnost ima.
Člane je zanimalo, kako se te vrednostne postavke, ki tvorijo evropsko identiteto,
primerljivo kažejo v slovenskih razmerah. Metodično so imeli vsi člani ves čas možnost
izmenjave teh izhodišč z evropskimi, ne le ob ustrezni literaturi, ampak tudi ob vsakoletnih posvetih, v katerih so sodelovali tuji vrhunski strokovnjaki s teh področij. Raziskovanje je imelo, kakor pove naslov programa in kaže sestav sodelavcev, predvsem
filozofsko-etično noto (Juhant, Žalec), ki sta jo dopolnjevala pravno-teološki (Slatinek)
in psihološko-pedagoški (Erzar, Gerjolj) vidik. Povsod je bilo vodilno vprašanje, na kakšnih vrednotah temeljita človek in družba (antropologija), katere vrline so opazne in
katere moramo še razvijati ter kakšno mesto dati vrlinam v etiki, v pravu, v psihologiji in v pedagoških procesih. Pozorni smo bili na to, kako so vrednote in vrline navzoče
v slovenski pretekli in sedanji dediščini in kakšno vlogo ima v teh procesih krščanstvo.
Skušali smo ugotoviti, ali ima in kakšno vrednostno vlogo ima krščanska vera v družbenih procesih in pri osebnem odločanju današnjega slovenskega človeka. Pri tem je
pomembno, metodično izhajati iz družb v soseščini; na to smo nenehno pozorni ob
primerljivosti raziskav s tujino.
Prvi dve leti sta bili namenjeni teoretični obdelavi teh izhodišč, čeprav smo člani
sproti objavljali rezultate, in delo je bilo vpeto v mednarodni okvir. Juhant je kot podpredsednik Evropskega združenja katoliških teologov (ET) leta 2004 soorganiziral 5.
kongres ET »Gespenster der Angst in Europa: Provokation für die Theologie« (Fribourg
– Ženeva, Švica), bil je soorganizator mednarodnih simpozijev Združenja za pospeše-
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vanje katoliške etike (član predsedstva) v Srednji in v Jugovzhodni Evropi s sedežem
na Dunaju (Sozial-ethisches Symposium v Bratislavi, 31. 3.–2. 4. 2005; Internationales
Symposium v Opolah, Poljska, 12.–14. 4. 2007). Deluje kot urednik izdaj Theologie
Ost-West pri založbi LIT v sodelovanju s prof. dr. Albertom Franzem (Dresden). Na Dunaju je iz rok zveznega kanclerja W. Schüssla prejel Leopold-Kunschak-Preis za teoretično filozofsko-etično raziskovanje in praktično uveljavljanje etike na družbenem področju. Bojan Žalec je leta 2004 soorganiziral simpozij European Identity Antropološkega društva v Ljubljani.
Juhant in Žalec sta organizatorja vsakoletnih simpozijev raziskovalne skupine v Celju. Prvi je bil leta 2005 v okviru Slovenskega filozofskega združenja na temo Oseba in
dobro in je obravnaval temelje vrednostnih postavk človeka, ki so antropološko pogojeni in skupni različnim teološkim, filozofskim, znanstvenim in psevdoznanstvenim
pristopom. Rezultati skupine se v izdanem zborniku organsko prepletajo z ugotovitvami drugih strokovnjakov iz petih evropskih držav, to pa raziskavam skupine daje ustrezno mednarodno primerljivost. Skupina je na tej stopnji raziskav ugotovila, da je mesto vrednot v antropoloških temeljih osebe, pomembno vlogo pa igrajo idejno-religiozne oziroma svetovnonazorske podlage. Te podlage imajo osebne ali družbene oziroma kulturne in idejne, praviloma neizražene (prikrite) postavke. Zato se je skupina
usmerila k raziskavi teh ozadij in jih v naslednjem letu spet v mednarodno primerljivi
zasedbi vrhunskih strokovnjakov predstavila na posvetu z naslovom Vera in znanost.
Pokazalo se je, da idejni in vrednostni sistemi – še posebno v našem prostoru – potrebujejo tankočutne analize, ki jih je mogoče razreševati v procesih in z mehanizmi dialoga. Ti določajo oblikovanje vrednot in vrlin, s tem pa je skupina prodrla v osrčje sodobnih humanističnih in družboslovnih dilem. Vprašanje vere se ne le zaradi vedno
večjega vpliva islama v svetu, ampak zaradi vrednostnih postavk zaostruje in skupina
je v drugem koraku ugotovila, da mora raziskava vrednot odgovoriti na to vprašanje.
Pokazalo se je, da je vse (ne le znanstveno) človekovo delovanje odprto tem razsežnostim, zato je nemogoče govoriti o vrednotah in vrlinah, ki naj ohranjajo družbo, ne da
bi pokazali na utemeljitev teh vrednot. To pa je vprašanje odnosa vere in znanosti,
vprašanje pristopa k resničnosti, ki zadeva vsakega človeka in vse njegovo delovanje.
Posebno pomembno je to v znanstvenem preučevanju, še zlasti v humanistiki. Skupina ugotavlja in opozarja, da je v Sloveniji zaradi polpretekle zgodovine veliko nerazrešenih dilem. Tudi znameniti sodobni misleci, med drugim »levičarski« predstavniki
frankfurtske šole, opozarjajo na ta problem. Horkheimer v intervjuju za Spiegel leta
1970 pove: »Teologija pomeni zavest, da je svet pojav, da ni absolutna resnica, ni tisto
zadnje. Teologija je – izražam se zavestno previdno – upanje, da kljub tolikim krivicam,
ki prevevajo ta svet, ne ostane pri tem, da ni nepravičnost zadnja beseda …; je izraz
hrepenenja, hrepenenja po tem, da morilec ne bi triumfiral nad nedolžno žrtvijo.«
Takšno stanje stvari nas je dalje vodilo k raziskovanju tega, kako doseči ujemanje
glede teh temeljnih svetovnonazorskih, idejnih oziroma vrednostnih postavk v razponu človeške misli med vero (prepričanjem, zaupanjem) in preverljivim vedenjem
(»trdo« znanostjo). Kako torej stopiti v dialog ob različnostih in napetostih, kjer so v
ozadju prepričanja, vere, ideologije? Za preživetje človeštva je ujemanje na tem presečišču nujno, to pa nas je usmerilo v iskanje poti dialoga. Tudi k temu pristopamo v
mednarodnem okviru in prve rezultate smo predstavili v delu Dialog in krepost. Poti
premagovanja trkov civilizacij. Našo ugotovitev o pomenu vrline za dialog je na medkulturnem dialogu v Ljubljani izrecno omenil evropski komisar Jan Figel. Ugotovili smo,
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kako nujen je dialog. V nadaljevanju se bomo posvetili zgodovinskim dilemam in rešitvam, razumevanju različnosti ter smernicam in strategiji dialoga v sporih svetovne
skupnosti. Predmet nadaljnjega raziskovanja bodo značilni zgodovinski primeri dialoga, hermenevtične poti dialoga danes in možnosti dialoških strategij med religijskimi,
kulturnimi, socialnimi in političnimi napetostmi v svetu.
Janez Juhant je raziskave usmeril v presojo vrednostnih in vilinskih postavk v katoliški Cerkvi danes, ki se kakor preostala družba spoprijema z globalizacijskimi tokovi
(post)moderne družbe. Primerjalno je prikazal vlogo vrednot in vrlin v slovenski idejni zgodovini na presečišču totalitarizmov in posledice za slovensko družbo danes. Tako
je dopolnil raziskave iz sodelovanja v projektu »Aufbruch« desetih držav in rezultate
objavil v knjigi Im Feuer der europäischen Ideenzüge: Slowenien (LIT Verlag). Rezultate je predstavil na predavanjih na univerzah v Torontu, v Tübingenu, v Olomucu, v
Gradcu in v Innsbrucku, na simpozijih v Djakovu, na Reki, v Splitu, na Cresu, v Leuvnu
in na drugih forumih. Kot predsednik kolegija ministra MVZT (član tudi Bojan Žalec)
za humanistiko in član Komisije za NRRP je sooblikoval smernice za Resolucijo NRRP
2006–2010. Raziskovalno delo skupine je tako imelo delež pri uveljavljanju ciljev humanistike v NRRP. Kot urednik pri LIT je Janez Juhant izdal v zbirki Theologie-Ost West
enajst del.
Stanko Gerjolj je izdal obsežno publikacijo (376 str.) Živeti, delati, ljubiti (Celje: Mohorjeva družba, 2006). V njej sodobno razlaga zlasti Prvo in Drugo Mojzesovo knjigo
in Tobitino knjigo. V njih odkriva močna religijska in moralno-etična sporočila, ki senzibilizirajo dileme človeka in družbe danes. Sodeloval je na mednarodnih simpozijih v
Celju, v Radovljici (Kakšna bo šola prihodnosti? 2004), v Ljubljani na Institutu »Jožef
Stefan« na 8. mednarodni multikonferenci Informacijska družba IS 2005, na 9. mednarodni multikonferenci Informacijska družba IS 2006; v tujini: Debrecen 2006 (School
Community), Gradec (Inklusive Pädagogik), München 2008 (New Challenges in Religious Education of Young People in Central and Eastern Europe). Ugotavlja: 1. Desetletja totalitarne vzgoje v nekdanjih komunističnih družbah so imunizirala človeka za
osebno odgovornost in religiozno-moralno dimenzijo življenja. 2. Sodobni človek je
odprt za vrednote in vrline, treba je iskati primerne pedagoške in didaktične poti. 3.
Zlasti mlade generacije izgubljajo občutek za »besedo« in postajajo vse bolj dojemljive za vizualni pristop, to pa zahteva nove pedagoške in didaktične spretnosti. 4. Globalizacija je izziv, ki vpliva tako na oblikovanje osebne kakor kolektivne (narodne, nacionalne in državne) identitete.
Tomaž Erzar je izvedel dve raziskavi o medgeneracijskem prenosu vrednot in navezanosti na slovenskem vzorcu, rezultate je objavil v znanstvenem tisku in na mednarodnih konferencah, na predstavitvah in izvedbah delavnic na mednarodnih (Berlin,
Montreal, New Orleans, Glasgow) in domačih znanstvenih in strokovnih srečanjih
(Rogla, Rogaška, Draga). Poleg tega je članke na temo čustveni in medgeneracijski dialog v družinah in v partnerstvih objavljal v periodičnih publikacijah (Naša družina),
na predavanjih in na delavnicah.
Bojan Žalec raziskuje moralne temelje sodobne družbe, to pa vključuje vrednote,
načela in kreposti. Izsledke je objavljal, preverjal in zagovarjal v mnogih domačih in
tujih publikacijah in na številnih simpozijih doma (Ljubljana, Bled, Celje) in v tujini (npr.
Cres, Leuven, Szeged), leta 2004 je imel plenarno predavanje na simpoziju evropskega znanstveno-etičnega društva Societas Ethica v Ljubljani (pluralizem in perspektive
EZ v sklopu »Kultura«, »Pravo« in »Ekonomija«), v obdobju 2007/2008 pa ciklus pre-
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davanj iz etike za podiplomske študente na KBF Univerze v Zagrebu; leta 2007 je ob
dnevu filozofije UNESCO govoril o »Filozofiji in globalizaciji«, predaval o etiki na gimnazijah, na srečanjih ravnateljev vrtcev, osnovnih šol in srednjih šol v Portorožu o državljanskih krepostih; leta 2006 in leta 2007 je imel tečaj na Zavodu sv. Jožefa v Ljubljani o krepostih vere in razuma. Hkrati je urednik humanistične knjižne zbirke Claritas pri Študentski založbi v Ljubljani, dve leti je vodil Slovensko filozofsko društvo in
sodeloval v Društvu antropologov Slovenije in v več uredništvih znanstvenih revij.
Stanislav Slatinek je raziskoval vrednost človekove osebe v kanonskih in civilnopravnih sistemih in aktivno deloval na metropolitanskem cerkvenem sodišču kot sodnik v ničnostih zakonskih pravd na I. in II. stopnji. Pri SŠK je pravni svetovalec in deluje za poglabljanje in dvig kvalitete življenja in za kvalitetnejši razvoj civilne družbe.
Je član mednarodne komisije EU-Vocatio in urednik zbirke Znanstvena teologija pri
Slomškovi založbi. Soustanavlja delavnice ločenih in tako prispeva k reševanju tega
pomembnega družbenega vprašanja pri nas.V knjigi Pereča pravna vprašanja razčlenjuje probleme vrednot, ki so podlaga za izdelavo območne zakonodaje RKC na Slovenskem. Primerjalno v mednarodnih okvirih obravnava probleme, ki so predmet
javnih diskusij v medijih (npr. spolne zlorabe).
Pedagoško so člani delovali na vseh ravneh izobraževanja in na posvetih, pripravili
so učbenike in strokovna gradiva za uveljavljanje rezultatov raziskovanja. Poleg pedagoškega je bilo njihovo strokovno delo usmerjeno v javnost, v medije, na področje
splošnega izobraževanja, osebnega in skupinskega svetovanja, oznanjevanja Cerkve,
v implementacijo raziskovalnih rezultatov v življenje vernih, to pa pomeni uveljavljanje
vrednot in vrlin v družbi in krepitev civilne družbe, ki se v slovenski tranzicijski družbi
šele utrjuje.
Janez Juhant
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Nova zaveza in Psalmi
Predstavitev jeruzalemske izdaje
Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 21. aprila 2010

Sveto pismo. Nova zaveza in Psalmi. Jeruzalemska izdaja. Ljubljana: Teološka fakulteta in Založba Družina, 2010. 980 str. ISBN: 978-961-222-789-0.

prof. dr. Stanko Gerjolj, dekan Teološke fakultete Univerze v Ljubljani

1.

Uvodni nagovor
Spoštovani!

K

o sem kot župnik v primestni župniji spremljal, kako je nastajalo novo naselje,
sem opazil, da je bila marsikdaj pred položitvijo temeljnega kamna narejena ograja. Nastale so lepe hiše, umeščene med lične ograje. V tej župniji je bilo tudi nekaj
tradicionalnih kmetij, brez ograj. Ko so prihajali otroci k verouku, sem med drugim
vedel, od kod prihajajo, po tem, da so domačini – staroselci – prihajali brez ključev
okrog vratu. Tako otroci kakor odrasli so se lepo razumeli, saj so vsi vedeli, da drug
drugega potrebujejo. Staroselci so prodajali mleko in druge poljske pridelke, otroci
domačinov pa so bili veseli kake bolj »mestne« igrače.

Podobni občutki me navdajo, ko primem v roke novi prevod Svetega pisma Nove
zaveze in Psalmov. Zlasti bogati komentarji in opombe, ki upoštevajo bogato tradicijo
izročila, dajejo občutek domačnosti in zanesljivosti, ki ne potrebuje »ograj«. Hkrati pa
prevod vsebuje veliko novejših spoznanj, ki bogatijo tradicijo in jo nadgrajujejo. Če
primerjamo tradicijo z uličnimi svetilkami, ki razsvetljujejo prehojeno pot in omogočajo, da naslednjo svetilko postavimo tako, da odpira osvetljeno pot v prihodnost,
lahko z veseljem ugotavljam, da je z novim prevodom svetilka postavljena na pravo
mesto. Pogled v tradicijo nam pove, od kod prihajamo, pogled v prihodnost pa, kam
vodi pot dalje. Zato sem vesel in hvaležen skupini prevajalcev in drugih sodelavcev,
zbranih okoli katedre za Sveto pismo in judovstvo na Teološki fakulteti, da je pod vodstvom akad. prof. dr. Jožeta Krašovca v letošnjem akademskem letu končala prvi del
projekta novega komentiranega prevoda Svetega pisma: Sveto pismo. Nova zaveza in
Psalmi. Jeruzalemska izdaja, ki sta jo v lepem in kreativnem sodelovanju izdali Teološka fakulteta in Založba Družina, skupaj z dodatki obsega 980 strani. Knjiga je lepo
oblikovana, krasijo pa jo tudi že omenjeni bogati komentarji in opombe ter pripomočki oziroma navedki tako ob strani besedila kakor pod njim, ki pomagajo, da se bralec
bolje znajde. Prepričan sem, da bo čas s to knjigo v roki dobro uporabljen in bo bralca
hranil s kakovostno duhovno globino.
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doc. dr. Maksimilijan Matjaž

Prevod evangelijev v Jeruzalemski izdaji Svetega pisma

veseljem in hvaležnostjo predstavljamo danes slovenski javnosti nov prevod in
novo izdajo Svetega pisma Nove zaveze in Psalmov. Veselje ob dejstvu, da nam je
to delo uspelo izvesti v relativno kratkem času treh let, saj je bilo treba poleg zahtevnega prevajalskega dela hkrati graditi tudi organizacijsko strukturo in možnosti, ki zagotavljajo tudi nadaljnjo integriteto prevoda, njegovo vzdrževanje in razvoj. Vse to je
bilo mogoče doseči le ob požrtvovalnem delu vseh sodelavcev in ob enormnem prizadevanju organizatorja in urednika celotnega projekta akademika prof. Krašovca.
Obhajajo pa nas tudi občutki hvaležnosti ob zavedanju, da vstopamo v brazde bogate
zgodovine prevajanja Svetega pisma kot temeljne knjige naše kulture, ki sega ne samo
štiristo šestdeset let nazaj v Trubarjev in Dalmatinov čas, ampak vse do prvih prevodov
odlomkov svetopisemskih besedil v slovanski jezik, ki sta jih v 9. stoletju opravila naša
blagovestnika Ciril in Metod.
Prevod Svetega pisma je živ organizem in zato nikoli dokončano delo. Skoraj vsaka
generacija mora vedno znova preverjati njegovo točnost in pomensko ustreznost. Prevod Svetega pisma tako že po svoji definiciji predpostavlja medgeneracijsko sodelovanje. Tako smo tudi pri aktualnem prevodu poleg obveznih tekstnokritičnih izdaj
grškega izvirnika in latinske Vulgate upoštevali vse dobre rešitve naših najstarejših
prevodov vse od Trubarjevega, Dalmatinovega in Japljevega do Chraskovega iz leta
1914 in do novejših, od v nekaterih ozirih še vedno klasičnega prevoda Nove zaveze,
ki so ga v letih 1925–1929 pripravili trije vrhunski strokovnjaki Jere, Pečjak in Snoj in
je v tako imenovani mariborski izdaji iz leta 1958 in v še vedno aktualnih liturgičnih
knjigah ostal v rabi vse do današnjih dni, do zadnjih dveh prevodov Nove zaveze, do
tako imenovane Jubilejne izdaje iz leta 1984 in do Slovenskega standardnega prevoda
iz leta 1996.
Pobuda za novi prevod je dozorela ob pripravi svetopisemskih besedil za liturgične
knjige v letih od 1997 do 2005. Po sistematičnem pregledu točnosti prevoda v razmerju do izvirnika in do tekstnokritičnih različic najstarejših prevodov Svetega pisma in do
primernosti oblik in jezika za zborno, pevsko in drugo bogoslužno rabo smo spoznali,
da bo končno moral nastati nov prevod. V prevodih, ki so primerni tudi za rabo v bogoslužju, je namreč potrebna še večja občutljivost za dosledno ravnovesje med izvirnikom in prevodno obliko, saj so ta besedila močno zakoreninjena v narodovem spominu in so del izvorne narodove kulture. Še posebno to velja za evangelije, za temeljne in najbolj brane tekste Svetega pisma. Vsako premočno eksperimentiranje v iskanju
novih izraznih oblik je zato zelo nevarno, saj večinoma doseže prav nasprotni učinek
od prevajalčevega namena. Sodobne oblike pogosto ne izčrpajo bogastva svetopisemske metaforike in imajo večinoma zelo kratko življenjsko dobo. Bogoslužni jezik mora
ohranjati duha sakralnega, h kateremu prispevajo tudi klasične oblike in izrazi. Prevelika vnema za posodabljanje prevoda nujno privede do njegovega osiromašenja. Prav
to pa je bilo čutiti v evropskih prevajalskih tokovih v sedemdesetih letih prejšnjega
stoletja, katerih sad je bil tako imenovani Enotni prevod Svetega pisma za nemške dežele (nem. Einheitsübersetzung). Pod njegovim vplivom je v osemdesetih letih nastal
tudi predzadnji slovenski prevod evangelijev. V njem so skušali uveljaviti tako imenovano dinamično prevajanje, ki želi pretirano posodabljati biblični slog in izraze in razložiti teže razumljive oblike. Kljub prizadevanju prevajalcev standardnega prevoda,
da bi odpravili te nedoslednosti in stranpoti, je ostalo še veliko neopravljenega dela.
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Na podlagi vseh dosedanjih izkušenj smo se pri novem prevodu trudili, da bi dosegli še večjo skladnost prevoda z izvirnim besedilom glede na slog, glede na literarne
figure in glede na retoriko izvirnega besedila. Pri tem smo močneje upoštevali dobre
in uveljavljene rešitve starejših prevodov, tako patrističnih kakor slovenskih. Velika
skrb je veljala natančnemu prevajanju vseh izrazov ter poenotenju besedišča in stalnih
besednih zvez, da bi se tako čimbolj približali izvirni misli in slogu. Pri teže razumljivih
mestih smo upoštevali pomen sobesedila in tekstnokritične različice.
Če v zvezi z novim prevodom govorimo tudi o katoliškem prevodu oziroma katoliški
izdaji, mislimo s tem na katoliškost v izvornem pomenu besede. To je namreč splošni
in temeljni prevod, ki prihaja do izvirnega pomena z doslednim upoštevanjem besedišča in sloga, z intertekstualno primerjavo in z upoštevanjem razvoja besedila na
podlagi tekstnokritičnih analiz ter z recepcijo besedil v najstarejši tradiciji. Katoliškost
prevoda je v tudi temah, predstavljenih v naslovih odlomkov in v opombah. Zlasti tematske opombe upoštevajo celoto Svetega pisma in izročila. Prav to varuje svetopisemsko besedilo pred subjektivno in ideološko interpretacijo. Potreba po katoliškem
prevodu se tudi pri drugih narodih ni izkazala v funkciji delitve in polemike, ampak v
funkciji poglabljanja identitete, ki je potrebna za spoštljiv dialog. Novi prevod in nova
izdaja Svetega pisma tako ne ukinjata prejšnjega prevoda, ampak ga dopolnjujeta in
s tem bogatita duhovno kulturo naroda.

3.

M

akad. prof. dr. Kajetan Gantar

Prevod Apostolskih del v Jeruzalemski izdaji Svetega pisma

oje sodelovanje pri prevajanju Svetega pisma sega več kakor četrt stoletja nazaj,
pred leto 1984, ko sem za jubilejno izdajo Svetega pisma Nove zaveze prispeval
prevod Apostolskih del. Svoj prevod sem potem ves čas popravljal in izboljševal, ne
samo za standardni prevod (SSP), ki je izšel pred štirinajstimi leti (1996), ampak tudi
za nekatere druge priložnosti (npr. ob pripravi bogoslužnih knjig v komisiji, ki jo je vodil p. dr. Miran Špelič OFM) in še zlasti zadnje leto, ko se je pripravljal prevod Jeruzalemske Biblije.
Osebno sem prepričan, da so Apostolska dela – poleg evangelijev – najlepše berljiva, najbolj zanimiva in privlačna knjiga Nove zaveze. Knjiga mi je kot klasičnemu filologu še posebno blizu, saj nikjer v Svetem pismu ni tako izrazitega soočenja, ponekod
pa tudi tako strpnega dialoga med antiko in krščanstvom kakor prav v Apostolskih
delih. O tem najlepše priča znameniti Pavlov govor pred atensko intelektualno elito
na areopagu, ali poglavja, ki opisujejo nemire v Efezu med častilci boginje Afrodite, ali
Pavlov zagovor pred rimskim cesarskim namestnikom, dalje opis brodoloma v viharju
na morju, zasilni pristanek in bivanje na Malti: to so strani, ki jih lahko označimo kot
bisere antičnega zgodovinopisja.
Vsak moj zaporedni prevod Apostolskih del prinaša – v primerjavi s prejšnjim – vrsto na prvi pogled mogoče manj opaznih, a vendar pomembnih izboljšav. V zadnji
verziji se (ne le v mojem, ampak tudi v drugih prevodih) izboljšave kažejo v večjem
upoštevanju naše bogate večstoletne prevajalske tradicije: namesto pretiranih novosti za vsako ceno, ki so bile značilne za standardni prevod, se zdajšnji prevod skuša
močneje nasloniti na besedne rešitve, ki jih najdemo že pri Trubarju, Dalmatinu, Japlju
ali v Jere-Pečjak-Snojevem prevodu: mislim predvsem na znana svetopisemska rekla,
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stavčne sklope, besedne zveze, ki starejšim generacijam še danes domače zvenijo v
ušesih.
Posebno bogastvo Jeruzalemske Biblije so izčrpne opombe in uvodne študije, pa
tudi dodatki s časovnimi in drugimi preglednicami in zemljevidi. Posebej naj poudarim,
da se opombe ne omejujejo le na realije, na razlage krajevnih in osebnih imen, tudi
ne samo na navedbe zgodovinskih, zemljepisnih, narodopisnih in drugih podatkov.
Nasprotno, te opombe gredo velikokrat v globinsko interpretacijo, saj ves čas opozarjajo tudi na duhovne razsežnosti in na idejne odmeve posameznih govorov in dogodkov.
Kot posebno odliko knjige naj še omenim, da pri dodanih opombah to ni vedno in
povsod samo dobesedni prevod iz francoskega izvirnika, ki ga je zvesto in z lepim posluhom poslovenil prof. Janez Zupet, ampak je k temu – s pritrditvijo in s polnim razumevanjem založnice, ki razpolaga z avtorskimi pravicami – dodana cela vrsta opomb
iz prejšnjih dveh izdaj, ponekod pa tudi kaj novega, kar sem sam dodal ob sprotnem
spremljanju novejših zgodovinskih in arheoloških odkritij in ob upoštevanju novejše
strokovne literature.

prof. Janez Zupet

4.

N

Priprava uvodov in opomb v Jeruzalemski izdaji
Svetega pisma

aj takoj povem, da po formalni izobrazbi nisem biblicist, ampak navaden teolog
in kos jezikoslovca. K prevajanju Svetega pisma oziroma na začetku obsvetopisemskih besedil me je leta 1979 pritegnil prof. Krašovec, ki me je prosil za sodelovanje
pri prevajanju zajetnega Uvoda v Sveto pismo Stare zaveze in tri leta zatem še Uvoda
v Novo zavezo. Za jubilejni prevod Nove zaveze sem prevedel dobršen del uvodov in
opomb iz francoske ekumenske izdaje SP (TOB). Za standardni prevod pa sem poslovenil sedem knjig Stare zaveze.
Pri jeruzalemski izdaji Nove zaveze in Psalmov je bila moja naloga prevod vseh
opomb iz francoskega izvirnika. Teh je na nekaterih straneh več kakor svetopisemskega besedila. Bolj kakor opombe v običajnem pomenu je to uvajanje v sámo besedilo
in njegova razlaga ali interpretacija. Prevajanje teh opomb je bilo zahtevno predvsem
zaradi njihove izredne zgoščenosti in jedrnatosti, ki je včasih na meji še razumljivega.
Jeruzalemske opombe upravičeno slovijo kot najboljša katoliška razlaga Svetega
pisma. Njihova odlika je v tem, da Sveto pismo dosledno razlagajo s Svetim pismom
in tako najbolje odgovarjajo na pogost očitek nam katoličanom, da v svetopisemsko
razlago vnašamo svoje vnaprejšnje teološke predpostavke. Te opombe le v redkih primerih navajajo podatke zgodovinsko-geografske narave in se zavestno osredotočajo
na teološko, ali bolje duhovno, vsebino svetih spisov. Odstirajo nam bistvene značilnosti svetopisemske duhovnosti, ki nima nič skupnega s kako pogrošno moralo. Pričajo o neverjetno natančnem in celovitem poznavanju vsebinskega bogastva Svetega
pisma, saj bralca naravnost zasipajo s podatki o sorodnih in dopolnjujočih se mislih na
različnih mestih v knjigi. Tako lahko dajejo izredno poglobljene uvide in presenetljive
vidike temeljnega svetopisemskega sporočila, da nad nami vselej in povsod bdi nedoumljiva skrivnost Stvarnikove ljubezni do vsakega od nas.

Bogoslovni_vestnik_1_2010.indd 150

16.6.2010 9:22:57

Poročilo

151

Ker pa si bralec Svetega pisma želi več informacij tudi o tako imenovanih bibličnih
realijah in ker nobena izdaja ni v vseh pogledih popolna, smo se odločili, da jeruzalemske opombe dopolnimo in nadgradimo z izborom opomb zlasti iz jubilejnega prevoda Nove zaveze, iz katerega sem po svoji presoji odbral najtehtnejša dopolnila. Teh
je največ v evangelijih, v povprečju pa jih je vsaj 20 odstotkov. Poleg faktografskih
podatkov vsebujejo tudi teološka pojasnila. Za Apostolska dela je opombe dopolnil
sam prevajalec akad. Kajetan Gantar, pri Psalmih pa sem jeruzalemske opombe kombiniral z opombami akad. Krašovca iz standardnega prevoda.
Izpustil sem le nekaj bolj ali manj verjetnih hipotez (fr. conjectures), ki jih navaja
Jeruzalemska Biblija. Tako pripravljene opombe so pregledali in s svojega stališča nekoliko dopolnili še prevajalci svetopisemskega besedila. »S svojega stališča« pomeni,
da so po potrebi dali v opombo dobesedni pomen kakega izraza ali besedne zveze,
navedli še kako drugo možnost prevoda ali pa nakazali, katero besedo so zaradi lažjega razumevanja morali dodati. V prevodnem deležu akad. Alojza Rebula sem za tovrstna dopolnila poskrbel sam.
Naj opozorim še na posebni znak, na katerega boste naleteli v opombah, to je križec (+), ki stoji za tistim svetopisemskim navedkom, pri katerem boste našli tako imenovano ključno opombo. Abecedni seznam teh najpomembnejših opomb je na koncu
knjige.
Kar zadeva tehnično plat opomb, smo se zgledovali po sistemu francoske Ostyjeve
Biblije, ki smo ga uvedli že v standardnem prevodu, ker se zdi bolj pregleden.
Naj končam: prepričan sem, da so te na kratko predstavljene opombe skupaj z uvodi in referencami na robu zelo dober komentar k svetopisemskemu besedilu in da
bodo v veliko pomoč prizadevnemu bralcu, da se bo laže prebil do osrednjega evangeljskega veselega oznanila, namreč: da je Gospod Jezus Kristus za nas umrl in vstal
zato, da bi mi z njim živeli (1 Tes 5,10).

akad. prof. dr. Jože Krašovec

5.

N

Jeruzalemska izdaja Svetega pisma in druge nove
publikacije

ovi prevod Svetega pisma po jeruzalemski izdaji je potekal ob upoštevanju treh
temeljnih postavk: 1) skladnost z izvirnim besedilom glede na slog, literarne figure in retoriko izvirnika; 2) iskanje ustreznega literarnega sloga v prevodu; 3) upoštevanje dobrega izročila slovenskih prevodov Svetega pisma. Največ naporov je bilo
vloženih v redakcijo po enotnem sistemu celote izdaje in v revidirano standardizacijo
lastnih imen, besedišča in besednih zvez, ki se v isti obliki najdejo na različnih mestih.
V skladu z gibanjem v Evropi v novejšem obdobju je temeljno vodilo standardizacije
oblik svetopisemskih imen, da se v načelu ravnamo po izvirni obliki. Izjema je okoli
tristo imen (od okoli tri tisoč petsto vseh imen), ki so znana in v naši kulturi udomačena po grško-latinskem izročilu. Iskanje zanesljivih strokovnih osnov za standardizacijo lastnih imen v skladu s najbolj uveljavljenim evropskim izročilom je bila potrebna
motivacija za pripravo moje znanstvene monografije o transformaciji svetopisemskih
lastnih imen, ki je pred mesecem dni izšla pri založbi T & T Clark International v New
Yorku in v Londonu.
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Za razumevanje svetopisemskega sporočila je posebno pomembno, da smo prevajalci, razlagalci in bralci pozorni na metaforiko, na svet prispodob in podob in na ponavljanje ključnih besed oziroma besednih zvez, kajti te sestavine so najbolj univerzalne in imajo zelo pogosto ključno vlogo znotraj zgradbe besedila v celovitosti njegove zgradbe. Sveto pismo odseva enotnost v dojemanju temeljnega besedišča in literarnih oblik, kakor so pripovedi, prilike in druge literarne vrste in zvrsti. Vendar temeljno pomensko enotnost vidi le tisti, ki pozna celotno Sveto pismo in izročilo. Razlagalne opombe bralcu odpirajo vpogled v širino in globino pomena ključnih pojmov, besednih zvez in daljših literarnih enot, da začuti vezno tkivo v razmerju med najpomembnejšimi in manj pomembnimi vsebinskimi vidiki besedil. Enotnost novega prevoda presojamo v razmerju do semantike, stilistike in retorike.
Temeljni svetopisemski pristop k sporočanju resnice je literarno-poetična govorica,
ki je po svoji naravi hkrati konkretna in abstraktno-presežna, ker je simbolna. Le poetični jezik lahko ustrezno predstavi dinamiko življenjskih razmerij. Svetopisemska poetična govorica posrečeno povezuje vse prvine človekovega spoznavanja in čutenja v
razponu med konkretnim in abstraktnim, med časovnim in večnim. V svojem pristopu
k Svetemu pismu iščemo celostni pomen na semantični in na slogovni ravni. V smislu
teorije o semantičnih poljih se ne zadovoljimo z navadnim pomenom nekaterih besede, ampak iščemo dopolnila v odnosih do sorodnih in do nasprotnih besed v njihovem
osnovnem pomenu in v danem kontekstu. Za določitev pomena je odločilno prav vsakokratno besedilo v vsej svoji strukturalni celoti, v povezanosti vseh slovničnih in slogovnih prvin: metafor, retoričnih figur, skladenjskih oblik, ritma in literarnih vrst. Naše
prevajanje in branje potekata v znamenju iskanja skladne celote v povezanosti objektivnih podatkov in izkušnje o presežnem pomenu. Tako se vključujemo v celotno ozadje nazorov, verovanja in vrednot, zakonov splošne logike in težnje k sintezi, ki pomirja
naš razum in naše srce.
Po srečnem sklopu okoliščin se z izidom jeruzalemske izdaje Svetega pisma ujema
izid še dveh pomembnih knjig, ki sta sad raziskovanja ob sodelovanju različnih slovenskih in mednarodnih ustanov. Pred nedavnim je izšel zbornik glavnih predavanj 19.
kongresa Mednarodne organizacije za raziskovanje Stare zaveze (IOSOT), ki je julija
2007 potekal v Ljubljani. Izšel je pri založbi Brill v Leidnu in v Bostonu z naslovom Congress Volume Ljubljana 2007. Po oceni urednika Andréja Lemaira z univerze Sorbone
v Parizu je zbornik »zelo dober vzorec glavnih trendov in napredka sedanjega bibličnega raziskovanja o masoretski tradiciji, hebrejski filologiji, tekstni kritiki, literarni kritiki, antičnega judovstva, oblikovanja zbirk starega Svetega pisma, bibličnih tem (zlasti
glede na pravoslavno tradicijo interpretacije). Enaintrideset avtorjev sodi med glavne
mednarodne figure sedanje biblične eksegeze; njihovi prispevki so reprezentativni za
študij Stare zaveze na začetku tretjega tisočletja.«
Pred nekaj dnevi pa je pri Mladinski knjigi izšla obsežna znanstvena monografija
doc. dr. Irene Avsenik Nabergoj, ki kot raziskovalka deluje na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, na Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in
umetnosti, kot predavateljica pa tudi na Univerzi v Novi Gorici. Njena knjiga ima naslov
Hrepenenje in skušnjava v svetu literature: motiv Lepe Vide. Knjiga je precej razširjena
slovenska izdaja monografije, ki je lansko leto izšla v Angliji pri založbi Cambridge
Scholars Publishing (Newcastle upon Tyne). Težišče monografije je na motivih zgodbe
o Adamu in Evi, o egiptovskem Jožefu, o Faustu in o Lepi Vidi v folklornih različicah in
v umetniških predelavah. Avtorica je med nastajanjem te monografije v sodelovanju
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z nekaterimi drugimi slavisti med drugim skrbela za jezikovno podobo novega prevoda Svetega pisma.
Vse te publikacije in končno monografija prof. dr. Antona Štruklja, ki je v poljskem
jeziku pravkar izšla v Lublinu, so sad zavzetega osebnega dela v nenehnem preseganju
skušnjave po iskanju lahkih poti v začaranem krogu province. Noben posameznik in
nobena javna ustanova v izolaciji ne moreta preživeti, ne materialno ne moralno; v
odprtosti do drugih pa lahko prispevata trajne sadove. Ti sadovi imajo domet prek
vseh prepadov razdeljenosti, ki je najbolj boleča travma naše vsakdanje resničnosti.
Sadovi sinergije zgovorno pomenijo znamenje upanja za sedanjost in za prihodnost.
S to zavestjo bi želel vsem dragim sodelavcem, ki ste navedeni v predgovoru novega
prevoda Svetega pisma, in vsem drugim, ki ste z dobro voljo kako drugače sodelovali,
izraziti priznanje in iskreno zahvalo. Za uresničitev sanj o slovenski izdaji Jeruzalemske
Biblije ste prispevali svoj dragoceni čas, svoje moči, svoj razum in svoje srce. Ob tej
priložnosti posebej izrekam zahvalo Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije, ki je
z naklonjenostjo sofinancirala zahtevno pripravo besedila in je z razumevanjem podaljšala običajni rok izdaje knjige.
Ne nazadnje se iskreno zahvaljujem Akademskemu pevskemu zboru Tone Tomšič,
ki nas je kljub obremenjenosti počastil s svojim prihodom, s himno strnil svoje in naše
vrste, valove našega veselja in zahvale razgibal do konca in simbolno pokazal, s kakšno
intonacijo se je pot do slovenske izdaje Jeruzalemske Biblije začela.
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