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Potek predavanja 

 Motivacija 

 

 Prevodna in jezikovna norma  

 Objektivizacija jezikovnega opisa in 

heteronormativna besedila 

 Vloga prevoda 

 Vloga prevajalca   

 Dinamika prevodnih in jezikovnih norm oz. 

njihova statičnost 





“I would say an absolute love between one man 

and another.” 
http://www.bbc.co.uk/films/2004/11/30/joseph_fiennes_the_merchant

_of_venice_interview.shtml 

 

“Melanholični Antonio je zaljubljen v mladega 

Bassania /…/” 
 Ovitek DVD “Beneški trgovec”, New Films International, licenca za 
 Slovenijo 

 

http://www.bbc.co.uk/films/2004/11/30/joseph_fiennes_the_merchant_of_venice_interview.shtml
http://www.bbc.co.uk/films/2004/11/30/joseph_fiennes_the_merchant_of_venice_interview.shtml


Original, 1600 Prevod, 1921 

Tell her the process of Antonio’s end,  Žêni me svoji blagi priporoči:  

Say how I loved you, speak me fair in death, povej, kako Antonio je končal,  

And when the tale is told, bid her be judge kako sem ljubil te; lepo spominjaj 

Whether Bassanio had not one a love.  se me po smrti; potlej naj presodi, 

je li Bassanio imel prijatelja. 



Norme 

 Prevodna norma se oblikuje med prevajalci 
glede na socio-kulturne okoliščine, pričakovanja in 
prilagajanja tem pričakovanjem v določenem 
času, pri čemer se s prevodom konfrontirajo 
izhodiščne norme z normami ciljne kulture.  

 Jezikovna norma standardnega jezika, torej 
tistega segmenta jezika, ki je družbeno 
uravnavan, nastaja kot rezultat nenehnega 
oblikovanja govorjenega in pisnega diskurza v 
soodvisnosti od socio-kulturnega okolja ter 
jeziko(slo)vnih intervencij.  



Heteronormativnost 

 

 

Institucionalizirana ideologija univerzalnosti 

heteroseksualnosti kot niz kulturnih vzorcev, 

družbenih in tudi pravnih norm, ki vzpostavljajo 

hegemonijo heteroseksualnosti (Yep et al. 2003, 

Lovaas et al. 2007) 



Opis jezikovne norme 

 

 Leksikalni opisi 

 Slovar slovenskega knjižnega jezika 

Obsežno gradivo – podatki o jezikovni rabi 

 Izjemen jezikovni vir 

 

 Analiza leksike s področja homoseksualnosti 

 



Leksika s področja 

homoseksualnosti 

 za posamezne lekseme primerov rabe ni veliko; 

 je večina virov leposlovnih oz. spremnih besed in 
predgovorov k leposlovnim delom, ob tem pa je 
dovolj zgledov tudi s področja medicine in iz 
publicistike; 

 so zgledi različnih avtorjev, a hkrati lahko 
sorazmerno hitro prepoznamo avtorja, ki je najbolj 
eksplicitno ideološki; 

 se homoseksualnost pojavlja večinoma v 
negativnih kontekstih, a ne izključno negativnih; 

 eksplicitno kažejo na takratni družbeni koncept 
heteronormativnosti. 

 



Zgled 1 



Vloga posameznika 

 Ni zanemarljiva 

 

 Anton Sovrè: “Erotične zablode” (Monografija 

o Starih Grkih)  
Skupno prebivanje z istim spolom je pri Spartiatih pospeševalo 

pederastijo, ki so jo imeli Grki sploh v krvi. Reč je normalnemu človeku 

ogabna, pa naj jo poklicani ali nepoklicani moralni tapetniki še tako 

ovešajo z etično pobarvanimi krpami. […] Pederastija je ena od redkih 

odurnosti, ki človeka od Grkov odbija, posebno ko vidi, da niti možje 

kakor Sofokles in Sokrates niso bili povsem brez tega nečednega 

nagnjenja (Sovrè 1939: 113–114). 



Zgled 2 



Zgled 3 



Isti avtor 

Platonov Simpozij in Georgis (Sovrè 1960)  

 

 [V] liriki je bila homoerotika važen faktor. […] Do malega vsi liriki so bili seksualno 
invertirani […]. Grška lirika vsebuje brez dvoma prvine večnostne lepote, le da je, 
žal, tako prepojena s homeoretičnimi izlivi, da imaš neugoden občutek, ko da držiš v 
roki lepo rožo, ki ji je polž oslinil lističe  (Sovrè 1960: 12–13). 

  

 V dramskem slovstvu so bili homoerotični motivi tako pogostni, da so nekateri stari 
kritiki tragedijo imenovali gojišče pederastije. Naravnost dominantno vlogo pa je 
igrala v grški komediji (Sovrè 1960: 14).  

  

 [V]se ali domalega vse kulturne stvaritve Grkov […] stojijo na etičnem vrednotenju 
moškosti, zato modernemu človeku mnogokrat ne zbujajo čistega ugodja  (Sovrè 
1960: 22). 

  

 Pederastija je bila Grku etično neoporečna, kakor je zamorcu etično neoporečno, če 
svojega očeta poje, oče pa je srečen, da najde grob v sinovem želodcu (Sovrè 1960: 
30). 

 



V gradivu 

 

 Ne zgolj podatki iz besedil 

 O leksikografskih dilemah 

 Vprašanja in odgovori 

 Sledi leksikografskih odločitev 

 … 



Zgled 4 



Zgled 5 



Slovarska realizacija 

SSKJ 

pederást                    

-a m (ȃ) moški, ki čuti spolno nagnjenje do 
dečkov: biti pederast // knjiž. homoseksualec 

 

 Metodološka doslednost 

 gradivo 

 predvsem literarno in predvsem prevodno 

 Vprašanje oznake omejitve v rabi 



Slovarska realizacija 

 Definiranje : zgledi rabe 

 Prostor ideološkosti 

 
ekshibicionist  homoseksualci in ekshibicionisti  

onanist  zašel je v družbo homoseksualcev in 

onanistov  

perverzija  ekshibicionizem, 

fetišizem,homoseksualnost in druge 

perverzije  

perverznež  homoseksualci, ekshibicionisti in drugi 

spolni perverzneži  

perverznost  homoseksualnost, ekshibicionizem in 

druge perverznosti  

sprevrženec  homoseksualci in drugi sprevrženci  



Sklep 

 Vključenost prevodnih besedil in stališč 
prevajalcev pomembno sooblikuje opis 
slovenske leksikalne norme. 

 Pri leksikalnih elementih, povezanih s 
homoseksualnostjo, rešitve v SSKJ ne le 
institucionalizirajo ideologijo univerzalnosti 
heteroseksualnosti, ampak heteroseksualnost 
postavljajo kot normo, homoseksualnost pa ne 
samo kot odmik od nje, ampak celo kot 
deviantnost. 

 



Sklep 

 Z družbenimi spremembami se spreminja 
prevodno polje in posledično prevodne norme, 
prav tako lahko skozi čas opazujemo evolucijo 
jezikovnih norm.   

 Težava nastane v trenutku, ko v določenem 
prostoru ostajajo vplivni jezikovni opisi na eni in 
prevodi na drugi strani, ki so nastali v nekem 
drugem prostoru in času, hkrati pa danes dajejo 
vtis aktualnosti, v resnici pa kodirajo  
 vrednote nekega drugega časa, 

 tolerantno obnašanje nekega drugega časa, 

 težnje in sprejemljivost nekega drugega časa.  


