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Premene prevajalstva v samostojni Sloveniji: prevajalci kot literarni posredniki 
Prevajanje leposlovnih in humanističnih besedil v angleščino in iz angleščine  
 
 
Iztok Ilc 
Šestdeset let japonske književnosti v Sloveniji 
 
V svojem prispevku bom naredil kratek pregled zgodovine prevajanja japonske književnosti v 
slovenščino, od zgodnjih šestdesetih let 20. stoletja do danes. Ker do prvega desetletja 21. 
stoletja neposrednih prevodov iz japonskega jezika skoraj ni bilo, so se založniki zatekali k 
posrednemu prevajanju. V prispevku bom podal osnovne podatke, koliko je bilo teh del in iz 
katerih posredniških jezikov so bila prevedena. Posebno zanimivo vprašanje se dotika tudi 
recepcije japonske kulture, kar lahko opazujemo na knjižni opremi (naslovnice, fonti), kot 
tudi v spremljevalnih besedilih. Prelom se je zgodil v prvih letih novega tisočletja, ko se je 
prevajanja lotila generacija prvih japonologov, ki je začela prevajati neposredno iz 
japonščine. Pogledal bom, ali obstajajo razlike v izbiri naslovov »prej« in »potem« in skušal 
ugotoviti, v kolikšni meri so na odločitve založb vplivali prevajalski predlogi.  
 
mag. Barbara Skubic 
Premene prevajalstva v samostojni Sloveniji: Prevajalci kot literarni posredniki 
 
V svojem prispevku bi rada predstavila izzive, s katerimi se srečujemo prevajalci, ki v Sloveniji 
nimamo svoje skupnosti – torej prevajalci iz jezikov, za katere je prevajalcev izjemno malo, 
hkrati pa se srečujemo tudi s pomanjkanjem resursov in pomanjkanjem referenčnih 
materialov. Izhajala bom iz svojega primera, torej, kako je v Sloveniji videti literarno 
prevajanje iz arabščine. Predstavila pa bom tudi primer dobre prakse – projekt LEILA, ki se je 
začel junija letos in povezuje književne prevajalce iz arabščine v različne evropske jezike: cilj 
projekta je vzpostaviti referenčno skupino strokovnjakov, ki bo v pomoč tako prevajalcem pri 
delu, kakor tudi urednikom pri izbiranju relevantnih besedil, hkrati pa oblikovati katalog 
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besedil, na katere je pri izbiranju predlogov za prevode vredno biti pozoren – s tem se olajša 
delo prevajalcem kot posrednikom posameznih arabskih književnosti, hkrati pa arabsko 
pišoči avtorji dobijo več možnosti, da je njihovo delo širše opaženo in ni odvisno zgolj od 
tega, ali ima posamezni_a prevajalec_ka dostop do njega, čas za branje in prevajanje, pa 
seveda od njegovega ali njenega okusa in prevajalskih preferenc.  
 
dr. Katja Zakrajšek 
Frankofonske afriške literature v slovenščini v obdobju 1960-1990: k prevodni zgodovini  
 
Na podlagi v ta namen zbrane knjižne in revialne bibliografije prevodov bom predstavila, 
kako so slovenski prevajalci in založniki v obravnavanem obdobju odkrivali frankofonske 
afriške literature: kdaj in kje so izhajali prevodi, kaj se je prevajalo, kdo je prevajal in kdo pisal 
spremna besedila, dotaknila pa se bom tudi vprašanja, kako se je prevajalo. Ti podatki 
omogočajo preverjanje in natančnejše razvijanje večkrat podane domneve, da je glavni 
sprožilec prvega »vala« prevajanja afriških književnosti v slovenščino predstavljalo gibanje 
neuvrščenih, saj skozi desetletja, ko je to gibanje trajalo, prevodi niso enakomerno 
razporejeni – zlasti bibliografija revialnih prevodov v tem smislu ponuja nekaj zanimivih 
informacij.  
 
dr. Nike K. Pokorn 
Slovenska diaspora v ZDA – prvi prevajalci slovenske literature v angleščino 
 
Čeprav prve slovenske izseljence v Severni Ameriki najdemo lahko že med prvimi 
protestantskimi naseljenci, so se Slovenci začeli množično izseljevati v ZDA predvsem v 
obdobju med 1870 in 1924, ko se je v ZDA preselila skoraj petina slovensko govorečega 
prebivalstva. Naselili so se predvsem na industrijska območja na severozahodu in srednjem 
zahodu ZDA, kjer so začeli ustanavljati svoje župnije, kulturna društva, podporne enote 
(nekakšne zavarovalniške družbe diaspore), založbe in časopise v slovenskem jeziku. Prvi 
slovenski časopis v ZDA je izšel leta 1891 pod imenom Amerikanski Slovenec v Chicagu, 
kmalu pa so mu sledili številni drugi. Leta 1927 je tako izhajalo kar 18 časopisov v slovenskem 
jeziku v ZDA, ki so bili različnih političnih prepričanj in svetovnonazorskih opredelitev, in 
mnogi izmed njih so na svojih straneh redno objavljali prevode v slovenski jezik, od srede 
dvajsetih let naprej pa tudi v angleški jezik. V predstavitvi bodo predstavljeni prvi angleški 
prevodi slovenske literature, ki so bili objavljeni v medvojnem obdobju na straneh Prosvete, 
edinega časopisa slovenskih Američanov, ki je preživel do današnjih dni. 
 
Renata Zamida 
Prevajalci kot literarni agenti in skavti 
 
Izhodišče prispevka je, da so ključni literarni posredniki pri izvozu slovenske literature v 
tujino prevajalci. Razlog tiči v dejstvu, da se poklic literarnega agenta v Sloveniji (in širše v 
jugovzhodni Evropi) doslej ni uveljavil, tudi ko se je s padcem berlinskega zidu v nekaterih 
državah zaradi potreb trga začel razcvet tega segmenta založniškega posla (npr. Poljska). 
Tezo bomo utemeljili z nekaj konkretnimi primeri prevajalcev, ki aktivno izvajajo vse 
dejavnosti literarnih agentov (Patrizia Raveggi, Amalija Maček, Urška P. Černe) ali zrcalno 
preslikano, delujejo kot izraziti skavti za neko nacionalno literaturo v Sloveniji (Simona 
Škrabec za katalonsko), pri čemer se sprašujemo, ali v tujini obstajajo tudi skavti za slovensko 
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literaturo, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za to, da jih bodo tuje založbe najemale ter ali 
imamo v Sloveniji ustrezne mehanizme za usposabljanje skavtov in literarnih agentov. 
 
dr. Amalija Maček 
Prevajalci kot posredniki slovenske lirike v nemški jezikovni prostor 
 
Izhajala bi iz izhodišča Fabjana Hafnerja, ki je prevajal le poezijo po svojem izboru, se 
dotaknila Hartingerjevih prevodov Srečka Kosovela in predstavila nekatere prevodne izzive, 
na katere sva naletela z Matthiasom Göritzem ob pripravi rubrike, posvečene slovenski liriki, 
v priznani literarni reviji _manuskripte_ ter ob snovanju velike antologije slovenske lirike, ki 
bo leta 2023 izšla pri založbi Hanser in Nemški akademiji. Spregovorila bi predvsem o 
problematiki t. i. »neprevedljivosti« in objektivnosti/subjektivnosti pri izboru. 
 
mag. Dušanka Zabukovec 
Naši na tujem: Kaj, zakaj, kdo, kako? (O prevajanju slovenske književnosti v angleščino in 
druge jezike)  
 
Naloga slovenskega prevajalca je, da besedilo iz tujega jezika z vsemi posebnostmi in 
značilnostmi tuje kulture prenese v svoj jezik in kulturno sredino, da bo izkušnja bralcev v 
novem okolju čim bolj podobna izkušnji bralcev izvirnika. Kaj pa se zgodi, ko slovenski 
literarni ustvarjalec želi prodreti na tuje, med bralce drugih jezikov in v tuje kulture? Zbrala 
sem izkušnje nekaterih slovenskih pisateljev, pesnikov, dramatikov, založnikov, literarnih 
posrednikov in prevajalcev s prodiranjem na tuje trge, ne kot suhoparno statistiko 
prevedenih knjig slovenskih avtorjev in navajanjem podatkov o številu, avtorjih, prevajalcih 
in naslovih prevedenih del, ki jo lahko najdemo na spletnih straneh Javne agencije za knjigo, 
temveč kot osebno doživljanje izzivov na tej poti. 
 
Tina Mahkota 
Cankar Goes West – Cankar gre na Zahod 
 
V prispevku bom predstavila dvoletni mednarodni projekt (partnerstvo Prešernovega 
gledališča Kranj in Crane Creations Theatre Company iz Kanade), sofinanciran s sredstvi 
Evropske unije, katerega cilj je prevesti, izdati, distribuirati in promovirati celoten dramski 
opus Ivana Cankarja v angleščino. https://www.cranecreations.ca/plays-of-ivan-cankar/ 
Cankarjeve drame v prevodu Michaela Bigginsa, Alenke Blake, Jasona Blakea, Rawleyja Graua 
in Tine Mahkota bodo izdane v tiskani obliki in v obliki e-knjige, kar bo zagotovilo lažji dostop 
in sodobno, učinkovito distribucijo. Kanadski partner bo pripravil vrsto odrskih branj novih 
prevodov v več kanadskih in ameriških mestih ter si prizadeval za uprizoritve v angleško 
govorečem prostoru ter jih promoviral v svoji mreži mednarodnih gledališč in univerz. Ta 
mreža bo vključevala National Theatre UK, Royal Court UK, The Yard Theatre UK, Stratford 
Festival Canada, Shaw Festival Canada, University of Toronto, University of Dalhousie in 
Halifax, Cleveland State University, University of Alberta in University of Washington. Poleg 
zunajbesedilnih dejavnikov tega pomembnega mednarodnega prevajalskega projekta bom 
osvetlila tudi vrsto jezikovnih in kulturno-specifičnih vprašanj, ki so se mi porajala pri 
prevajanju Cankarjevih Hlapcev in Lepe Vide. 
 

https://www.cranecreations.ca/plays-of-ivan-cankar/
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Rawley Grau 
Being Faithful: The Problem of Translating Culturally Specific References  
 
As translators, we constantly face the problem of how to convey to our target readers 
various phenomena that are specific to the culture of our source text – these range from 
toponyms, street names, forms of address, unusual idioms, meaningful character names, 
and all sorts of wordplay to cultural and historical references and intertextual allusions. 
Typically, such phenomena are familiar and unproblematic to the original readers of the text 
but may seem strange, exotic, and perhaps even baffling to the intended readers of the 
translation. The translator is here faced, among other things, with the classic dilemma of 
how much to »domesticate« the translation in order to achieve a smooth, accessible text 
and how much to retain elements that are »foreign« to the reader. Whatever strategy the 
translator chooses, it always involves risks. In my talk, I will look at several examples from my 
own practice as a literary translator and discuss the principles that motivated my choices. At 
the same time, I will try to show how such problems encapsulate the ancient question of 
what it means for a translation (and a translator) to be »faithful« – to what, and to whom, 
should we be faithful? 
 
Breda Biščak 
Angleška različica zgodovinske monografije o Tonetu Kralju – prevajalska refleksija 
 
V prispevku bom premislila zapleten in dolgotrajen proces prevajanja zgodovinske 
monografije o cerkvenih poslikavah Toneta Kralja vzdolž nekdanje rapalske meje, ki jo je 
napisal uveljavljeni slovenski zgodovinar dr. Egon Pelikan in ki je štiri leta in pol po začetku 
prevajanja izšla pri ugledni mednarodni akademski založbi Peter Lang. Refleksijo bom 
opravila na podlagi pregleda elektronske korespondence z avtorjem in primerjave shranjenih 
različic izvirnika in prevoda. Refleksija ne bo zajemala zgolj jezikovnih in vsebinskih vidikov 
prevajanja humanističnega besedila iz slovenščine v angleščino, marveč tudi predstavitev 
institucionalnih dejavnikov, ki so vplivali na nastajanje in kakovost prevoda in na realne 
prevajalske življenjske razmere.  
 
 
dr. Simon Zupan 
Sleng kot prevajalski izziv v romanu Varuh v rži 
 
Varuh v rži je najbolj znani roman J. D. Salingerja. O njegovi priljubljenosti priča število 
ponatisov v angleščini ter prevodov v tuje jezike in nenazadnje dejstvo, da je v slovenščini 
izšel v dveh različnih prevodih in več ponatisih. Prvi prevod je leta 1966 pod naslovom Igra v 
rži oskrbela Milka Mirtič-Saje; drugega pa 1990 pod naslovom Varuh mlade rži Boris Jukić; 
slednji je kasneje doživel več ponatisov pod naslovom Varuh v rži. Roman opisuje dva dni v 
življenju Holdena Caulfielda, depresivnega 16-letnika iz New Yorka, ki ju po pobegu iz šole 
preživi v iskanju iskrenosti v pokvarjenem svetu odraslih. Caulfielda vsaj tako kot peripetije v 
romanu zaznamuje njegov jezik, slengovska angleščina New Yorka iz obdobja po koncu druge 
svetovne vojne. Prevajalec romana se mora tako spopasti z vsaj dvema večjima izzivoma: 
prevajanjem neknjižnih izrazov in patino časa. Kot bo prikazano, starejši prevod sledi takrat 
sodobni praksi nadomeščanja nestandardnih izrazov s knjižno slovenščino, novejši prevod pa 
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se nato začne odmikati od omenjene prakse v smer pogovornih, slengovskih izrazov v 
slovenščini. 
 
dr. Janko Trupej 
Dileme pri prevajanju izrazov za temnopolte v ameriških in angleških literarnih delih 
  
Rasizem do temnopoltih predvsem v ZDA predstavlja perečo problematiko, zato je uporaba 
nekaterih rasističnih izrazov v angleščini že dolgo sporna in posledično so tudi nekatera 
književna dela, v katerih se takšni izrazi pogosto pojavljajo, sčasoma postala kontroverzna. 
Tudi določeni izrazi, ki so bili v preteklosti nevtralni, so postopoma postali manj sprejemljivi. 
V prispevku bomo z analizo primerov iz izbranih prevodov ugotavljali, kakšne strategije so 
prevajalke in prevajalci uporabljali pri prevajanju izrazov za temnopolte iz angleščine v 
slovenščino oz. s kakšnimi dilemami so se pri tem soočali. Na podlagi nekaterih izmed 
prevodnih rešitev bomo poskušali osvetliti tudi, kako prevodni premiki utegnejo spremeniti 
pomen posameznega odseka in kako lahko konstantni premiki v določenih primerih vplivajo 
celo na sporočilnost besedila kot celote. 
 
dr. Nada Grošelj 
Verz v slovenskih in angleških ušesih 
 
Čeprav dva jezika v poeziji posegata po istih uveljavljenih metričnih obrazcih, se v praksi 
vendarle lahko oblikujejo medjezikovne razlike v udejanjanju teh obrazcev. Angleščina velja 
za stress-timed language, tj. jezik, v katerem se poudarjeni zlogi izgovarjajo v približno 
enakih časovnih razmakih in tako tvorijo ritmično osnovo. Ker pa govorni takt poleg 
začetnega poudarjenega zloga lahko vsebuje od nič do štiri nepoudarjene, hitrost izgovora 
vseh zlogov v taktu nekoliko prilagodimo glede na njihovo število. Izgovor daljšega niza med 
dvema poudarkoma se vsaj nekoliko pospeši in izgovor krajšega upočasni, tako da nastane 
psihološki vtis izohronizma. Tej težnji angleščine gre pripisati dejstvo, da je najstarejša in 
ljudska angleška poezija, na primer balade ali otroške pesmice, akcentuacijska, s stalnim 
številom poudarjenih in spremenljivim številom nepoudarjenih zlogov; ustrezno večjo 
sproščenost forme najdemo tudi v vrhunski novejši anglofoni metrični poeziji (W. B. Yeats, 
W. H. Auden). Nasprotno pa slovenščina podobno kot francoščina velja za syllable-timed 
language, torej za jezik, kjer naj bi vsak zlog zavzel približno enako časa. Slovenski pesniški 
ritem je po naravi silabotoničen, kar pomeni, da temelji na pravilnih zaporedjih poudarjenih 
in nepoudarjenih zlogov, in to se odzrcali v strožji formi. V našem prispevku se bomo 
posvetili posledicam te medjezikovne razlike za prevajanje poezije iz enega jezika v drugega.  
 
 
 
 


