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IZVLEČEK
Diplomsko delo se bo ukvarjalo z analizo retoričnih figur v treh Shakespearovih delih – Juliju Cezarju,
Othellu in Macbethu. Pri tem si bomo najprej pogledali in razjasnili, kaj so retorične figure, kakšna je
njihova vloga in kako so se razvile, nato pa bomo nadaljevali s povzetkom Shakespearovega življenja in
njegove pisateljske poti, saj nam bo to omogočilo lažje razumevanje naslednje snovi.
Krajšemu uvodu bo sledilo jedro diplomskega dela, kjer se bomo poglobili v podrobnejšo analizo vseh
treh obravnavanih dramskih del. Pri tem bomo še posebej pozorni na uporabo retorike pri Antoniju,
Jagu, Lady Macbeth in navsezadnje še pri veščah oziroma čarovnicah. Opazili bomo lahko, da vse
omenjene literarne osebe uporabljajo retoriko in retorične figure za doseganje manipulacije, kar je tudi
najpomembnejša točka tega dela. Zaradi tega dejstva lahko med obravnavanimi tragedijami
potegnemo številne vzporednice, ki na prvi pogled ostajajo zakrite. Te bomo natančneje spoznali v
sedmem poglavju, kjer bomo po sklopih poskušali analizirati primere različnih retoričnih figur.
Primerjave bodo vključevale primere, ki izvirajo iz originalnega besedila, hkrati pa bodo dodani tudi
prevodi. To nam bo omogočilo, da naredimo primerjavo med angleškim izvirnikom in slovenskim
prevodom ter ovrednotimo Župančičev oziroma Jesihov prevod. Ob podanih izvirnih in prevedenih
citatih bomo poskušali pojasniti vlogo retoričnih figur in jih poiskati v citatu.
Ključne besede: William Shakespeare, Julij Cezar, Othello, Macbeth, retorične figure, retorika,
manipulacija, Antonij, Jago, Lady Macbeth
ABSTRACT
The Role of Rhetorical Devices in Shakespeare's Julius Caesar, Othello, and Macbeth
This diploma dissertation deals with the analysis of the rhetorical devices in three of Shakespeare's
plays – Julius Caesar, Othello, and Macbeth. The very first chapter dealing with rhetorical devices tries
to explain what those devices are, how they developed over time, and how we use them. Following
this, there is a description of Shakespeare's life and work since this provides a lot of useful information
with respect to the following topics.
This short introduction is then followed by the main subject of the diploma dissertation – the detailed
analysis of the given plays. The analysis mainly focuses on the use of rhetoric that could be found in
connection with the following characters: Anthony, Iago, Lady Macbeth, and the three witches.
Stemming from this analysis is a concluding thought that all the mentioned characters use rhetoric and
rhetorical devices in order to manipulate – a fact that presents the very core of this bachelor’s thesis.
We can, therefore, make a conclusion that there are several similarities between the mentioned
tragedies – similarities that are, perhaps, not directly visible when taking a brief look at the plays. Those
similarities are dealt with in the seventh chapter where an analysis of various examples of rhetorical
devices can be found.
Those analyses include examples originating from the original text as well as their translations. This
enables us to make a comparison between the original text in English and their counterparts in
Slovene. Those comparisons also provide an estimate of how suitable the translations of both
translators (Župančič and Jesih) are. In addition, there is an explanation of the usage of rhetorical
devices in every quote that is given.
Keywords: William Shakespeare, Julius Caesar, Othello, Macbeth, rhetorical devices, rhetoric,
manipulation, Anthony, Iago, Lady Macbeth
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1.

UVOD

Shakespeare je eden največjih dramatikov nasploh. Njegova dela so prisotna na odrih gledališč
po vsem svetu, čeprav od njihovega nastanka mineva že skoraj pol tisočletja. Zaradi takšne
trajnosti se je še danes treba ukvarjati z njihovo analizo, vsaka pa prinaša nove poglede na
obravnavana dela.
V diplomskem delu si bomo zato, na podlagi splošne literature, ki je navedena v virih, pogledali
analizo treh Shakespearovih tragedij – Julij Cezar, Othello in Macbeth. Namen diplomskega
dela je prikazati vzporednice med omenjenimi deli in hkrati poudariti, da se retorične figure v
veliki meri povezujejo z manipulacijo, ki jo povzročajo literarne osebe. Tako lahko trdimo, da
obstajajo med Antonijem, Jagom in Lady Macbeth določene povezave, hkrati pa se omenjene
osebe tudi poglavitno razlikujejo glede na klasifikacijo njihove vloge. Na tej točki govorimo o
antagonistu in protagonistu – Antonij je za razliko od Jaga in Lady Macbeth pozitiven lik in
dosega pozitivno manipulacijo, druga dva pa predstavljata negativni pol v svojih tragedijah.
Kljub temu pa lahko opazimo, da vsi trije uporabljajo podobne retorične figure.
Potemtakem bo naša analiza tragedij temeljila na retoričnih figurah. Te imajo, kakor bomo
ugotovili v nadaljevanju, najpomembnejšo vlogo pri izteku obravnavanih dramskih del.
Njihovo pomembnost (in hkrati analizo) bomo poskušali pojasniti v sedmem poglavju, ki
predstavlja jedro diplomskega dela.
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2.

RETORIČNE FIGURE

Retorične figure imajo v literaturi dolgo tradicijo, ki sega od zgodnje antike in vse do danes.
Opazimo jih lahko v poeziji, dramatiki, epiki, javnih nastopih in drugih oblikah govora, vse pa
lahko (ne glede na kontekst uporabe) razumemo kot osrednji material pri sporočanju oziroma
posredovanju informacij, katerih primarni namen je prepričevanje prejemnika v povedano.
Govornik ali nemara celo pisec lahko torej z uporabo retoričnih figur dosega tisto, kar sam
dojema kot cilj napisanega ali govorjenega – s poslušalcem ali prejemnikom lahko manipulira,
vpliva na njegovo mišljenje, njegove predsodke, ali pa zgolj pritegne njegovo pozornost. Takšni
uporabi retoričnih figur pravimo retorika ali govorništvo – veda, ki se je začela razvijati že v 5.
stoletju pr. Kr. oziroma v klasičnem obdobju grške književnosti. Definiramo jo lahko kot
»oblikovno premišljen, slogovno in ritmično izoblikovan način izražanja, katerega glavni
namen je prepričati poslušalce in jih pritegniti k temu, kar govorec podaja v svojem izvajanju.«
(Smolej, Hriberšek, 2006: 8)
Kljub zgornji definiciji, ki retoriko primarno povezuje z govorništvom oziroma javnim
nastopanjem, pa moramo opozoriti, da se znotraj nje pojavlja še dodatna razčlenitev – retorika
kot lingvistična disciplina, ki se ukvarja s teorijo o izraznih sredstvih (figurah in tropih). Takšna
literarna retorika je dandanes »zgolj ena izmed ožjih področij literarne teorije, katere
pomemben del so tudi retorične figure kot dogovorjene oznake za nekatere pojave v govoru
oziroma besedilu.« (Smolej, Hriberšek, 2006: 8) Takšna literarna retorika se je začela pojavljati
šele z grškimi Sofisti, ki so sprožili skokovit razvoj retoričnih prvin in figur, govorništvo pa vnesli
v vsakdanje življenje. Pred tem je bila retorika v stari Grčiji definirana zgolj kot umetnost
nastopanja v javnosti (kakor je to prikazal tudi Shakespeare v Juliju Cezarju) – na političnih
dogodkih, pogrebih, raznih praznovanjih in na sodiščih. Tako je grška kultura povzročila
skokovit razvoj retorike, ki je izrazito vplivala na moč govorjene besede, posameznikove
retorične sposobnosti pa postavila na piedestal, saj so vplivale na posameznikovo uspešnost v
javnem življenju. (Smolej, Hriberšek, 2006: 8—10)
Do konkretnega preloma pri razvoju retorike je prišlo z nastopom demokracije, saj se je v tem
obdobju začela povezovati z umetnostjo, posameznikom pa omogočala javno izražanje
mnenja in tako postala politično orodje in eden glavnih virov vpliva in moči. Na tej točki se je
retorika konkretno približala tistemu namenu, ki ga danes razumemo kot njenega primarnega
– manipulaciji. Ljudje so se takrat začeli zavedati, da se uporaba retorike in retoričnih figur v
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vsakdanjem življenju ne povezuje zgolj z govorništvom, temveč tudi z besedno umetnostjo.
Sofisti so s pomočjo zavestne uporabe retoričnih figur in slogovnih sredstev poskušali povečati
učinkovitost govora (manipulacije) in s tem prišli do zaključka, da je govorjena beseda »tisto
sredstvo, s katerim je mogoče učinkovito manipulirati z ljudmi in vplivati na njihova čustva; je
sredstvo, ki lahko – in pri tem igrajo pomembno vlogo prav retorične figure – s spretno uporabo
tudi slabšo stvar prikažejo kot boljšo.« (Smolej, Hriberšek, 2006: 11) Pri tem pa ne smemo
pozabiti na enega izmed najpomembnejših Sofistov, Gorgiasa, ki je, sledeč po zgoraj napisani
definiciji, postavil cilje uspešnega govora oziroma govorca. Navedel je, da mora uspešen
govornik zmeraj vzbuditi pozornost poslušalcev in manipulirati z njihovimi čustvi oziroma
ustvariti psihagogični učinek, kar pa lahko doseže le, če doda govoru poseben čar. To lahko
govornik stori le, če poseže po t. i. Gorgijevih figurah, za katere je Gorgias postavil dve načeli:
načelo pravega trenutka in načelo primernosti. (Smolej, Hriberšek, 2006: 9—11)
Izhajajoč iz tega je bil osnovni namen govora prepričevanje bralca ali poslušalca v povedano
ali napisano, z uporabo retoričnih sredstev pa je govor ali besedilo dosegalo lastno poživitev –
z njimi se je govornik poskušal približati prejemniku, hkrati pa doseči najvišjo jezikovno čistost
in jasnost. Z drugimi besedami je moral govornik »poslušalca na prefinjen način pripraviti do
tega, da je razmišljal o povedanem; vzbuditi mu je moral določena čustva in ga prisiliti, da je
bil pozoren na vsebino govora in tudi na način, kako je bila vsebina podana. Če mu je to uspelo,
je bil uspeh zagotovljen, hkrati pa je lahko s poslušalstvom – če je bilo treba – tudi manipuliral.«
(Smolej, Hriberšek, 2006: 14)
To lahko govornik stori s spretno uporabo retoričnih figur ali tropov, ki delujejo kot okrasje.
Primarno jih delimo na figure zamenjave, figure dodajanja, figure odvzemanja, figure
premeščanja in miselne figure. Z njimi lahko pisec ali govorec prosto razpolaga in jih
premišljeno vstavlja v sporočilo, ki ga želi izraziti. Pri tem lahko svojo izredno učinkovitost
prikažejo figure dodajanja, ki se osredotočajo na kopičenje enakih ali podobnih besed
(geminacija, anafora, epifora, polisindeton, kiklos, simploka ...), ali miselne figure, ki
predstavljajo

metafore,

alegorije,

komparacije,

metonimije,

perifraze,

sinekdohe,

onomatopeje, katahreze in litote. Za nas je pomembna predvsem zadnja, saj temelji na
zanikanju in je zaradi tega ena izmed najuspešnejših figur pri manipulaciji. V govoru ali
besedilu se za poživitev lahko pojavljajo tudi neologizmi ali arhaizmi, sinonimi, hiperbole,
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retorična vprašanja, oksimoroni, klimaksi za izražanje močnih čustev in zamolki, ki lahko
prejemnika odvrnejo od povedanega ali pa ravno nasprotno – zbudijo zanimanje.
3.

WILLIAM SHAKESPEARE

William Shakespeare, rojen 23. aprila 1564 v mestu Stratford-upon-Avon v grofiji
Warwickshire, je eden izmed najprepoznavnejših angleških dramatikov, a vendar je o
njegovem življenju znanih le malo podatkov. Njegova starša, John in Mary Shakespeare, sta ga
pri starosti sedmih let vpisala v brezplačno ljudsko šolo Kraljeva nova šola (King's New School)
v Stratfordu, kjer se je srečal s šolskimi predstavami pomembnejših klasikov. Kljub temu se je
William domnevno navdušil nad gledališkimi igrami že nekoliko prej. To je bilo leta 1569, ko je
njegov oče v mesto povabil dve profesionalni igralski skupini. (Greenblat, 2016: 22—26)
Shakespeare je bil kot najstarejši sin primoran pomagati očetu pri delu. Tako je ves svoj čas
preživel zunaj, kjer je pridobival navdih za kasnejša literarna dela, hkrati pa so bila njegova
mladostniška leta močno zaznamovana z očetovo izjemno podjetnostjo in ambicijami. Kljub
temu je očetova podjetnost kmalu zamrla, saj je z nekaj napačnimi potezami zabredel v
dolgove. Ko je William dopolnil osemnajst let, se je bil (domnevno proti svoji volji) primoran
poročiti z nekaj let starejšo Anne Hathaway, s katero je imel tri otroke – Susanno ter dvojčka
Hamneta in Judith. Dvojčka sta bila krščena 2. februarja 1585, kar pomeni, da je Shakespeare
v tem času še živel v Stratfordu (ali pa se je tja vsaj redno vračal). Njegova selitev iz Stratforda
v London kljub vsemu ostaja nepojasnjena, predvsem pa ostaja nepojasnjen začetek njegove
poklicne poti v gledališču. Predpostavljamo lahko, da je bil sam nadarjen mladenič, ki je do
poklica v gledališču prišel z vajeništvom. (Greenblat, 2016: 52—54, 68, 115)
Stratford naj bi zapustil sredi osemdesetih let. Razlog za takšno odločitev ni natančno znan,
vseeno pa se pogosto navaja, da je imel v Stratfordu težave zaradi krivolova. Dr. Johnson je
sredi 19. stoletja zapisal, da se je Will v Londonu preživljal tako, da je pri vratih gledališča pazil
konje tistih, ki niso imeli služabnikov. Obe zgoraj navedeni zgodbi sicer nista povsem potrjeni,
saj obstajajo številne različice, ki so si med sabo v nasprotju, hkrati pa so z njima v nasprotju
tudi nekateri še dostopni arhivi. (Greenblat, 2016: 138—139)
Potemtakem je najustreznejša predstava, da je Shakespeare prišel v London kot najemniški
igralec in hitro dojel, da cvetoča javna gledališča predstavljajo veliko priložnost. Za
pisateljevanje ni potreboval posebne licence in London mu je omogočil razvoj lastnih ambicij
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po igranju in pisanju. Ključnega pomena za razvoj Shakespearovega opusa je bil njegov
sodobnik Christopher Marlowe, čigar predstavo (Tamburlaine the Great) si je Shakespeare tudi
ogledal. To je bil tudi povod za njegovo odločitev, da napiše protiudarec – tri igre o
problematičnem vladanju Henrika VI. Po nastanku te drame je Shakespeare spoznal še številne
druge sodobnike – Thomasa Watsona, Thomasa Lodgea, Georga Peela, Thomasa Nasha in
Roberta Greena. Skupina omenjenih piscev pa mladega Shakespeara ni ravno dobro sprejela,
saj ni študiral ne v Cambridgeu in ne v Londonu. Kljub temu je Shakespeare v svojem poklicu
uspel in nakopičil veliko denarja. (Greenblat, 2016: 174—178, 194)
Pri tej uspešni pisateljski poti pa ne smemo pozabiti na Shakespearovo pesniško ustvarjanje.
Pri tem najprej pomislimo na pesnitev Venera in Adonis, ki je izšla leta 1593 in velja za prvo
natisnjeno Shakespearovo delo nasploh. Pesnitev zajema skoraj tisoč dvesto verzov in
»ponavlja svarilo iz sonetov: mladeničeva zavrnitev ljubezni – Ljubezni same, utelešenje v
Veneri – smrti omogoči, da zmaga nad njim.« (Greenblat, 2016: 223) Po velikih uspehih s tem
delom je Shakespeare napisal še nekoliko resnejšo Lukrecijo.
Pri tem pa ne smemo zaobiti njegovih Sonetov. Shakespearovi Soneti so prvič izšli v t. i. kvartni
izdaji z naslovom Shake-speare's Sonnets (Shake-spearovi soneti) leta 1609, nastali pa so kar
nekaj let pred tem. Zbirka zajema stoštiriinpetdeset sonetov, ki so razvrščeni tako, da dajejo
bežen oris zgodbe, v kateri nastopajo pesnik, lep mladenič, en ali dva pesniška tekmeca in črna
dama. Omenjene pesmi so sprva krožile v zasebnih krogih, potem pa so počasi pronicale v
javnost in dosegle vsesplošno slavo. (Greenblat, 2016: 214, 223, 227)
Po začetnih uspehih je Shakespearovo pot do slave prekinila bubonska kuga, ki je zdesetkala
prebivalstvo, oblasti pa so za ukrepanje zaprla gledališča. Kljub temu se Shakespeare ni odločil
za razmerje s pokroviteljem, ampak se je po koncu kuge vrnil v gledališče in hitro dosegel
prepoznavno mesto med dramatiki. Njegov glavni in nemara tudi edini tekmec je bil
Christopher Marlowe. V tem času je imel Shakespeare izjemno plodno in delovno obdobje.
Postal je tudi delničar v gledališču Theatre, kasneje pa dobil v last desetino gledališča Globe,
kjer je njegova skupina igralcev Lord Chamberlain's Men tudi zaslovela. (Greenblat, 2016: 238,
272—274)
Na prelomu iz 16. v 17. stoletje je Shakespeare vse bolj začel opažati problematiko v
družbenem dogajanju in jo poskušal vpeljati v svoja dela. Hkrati so se v njegovem gledališču
nekaj dni pred uporom kraljici Elizabeti I pojavili zarotniki in naročili uprizoritev Riharda II, kjer
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je prikazan umor nesposobnega kralja. Z naročilom predstave so upali, da bodo spodbudili
upor v resničnosti. Zaradi teh dogodkov obstaja tudi teorija, da naj bi Shakespeare pri zaroti
sodeloval z grofoma Southamptonom in Essexom. Ti dogodki so Shakespeara nedvomno
pretresli, hkrati pa je njegovo življenje zaznamovala tudi izguba sina Hamneta. Vse skupaj je
zaznamovalo tragedijo Hamlet, ki je predstavljala novo obdobje za Shakespeara kot dramatika.
V svoja dela je začel vključevati slo po maščevanju, neodgovornost kraljev, morilsko sovraštvo
med družinami, patološke ambicije in usodne posledice političnih atentatov. V letih po
Hamletu je napisal dve zelo znani tragediji, Othello (leta 1603 ali 1604) in Macbeth (1606).
(Greenblat, 2016: 288–289, 301–304)
Leta 1604, ko je začel pisati Kralja Leara, je Shakespeare razmišljal o upokojitvi. Te ni načrtoval,
temveč je zgolj govoril o njenih strahotah, zato je tudi Kralj Lear tragedija o izjemno visoki
starosti. Shakespeare je v tem času na veliko kupoval zemljišča in kopičil denar. Na začetku
julija 1613 je do tal pogorelo gledališče Globe, kar je predstavljalo finančni udarec za delničarje
– tudi za Shakespeara. Ta v tistem času ni več živel v Londonu, temveč se je vrnil v Stratford in
morda je tudi ta dogodek prisostvoval njegovi upokojitvi. Umrl je domnevno na svoj rojstni
dan leta 1616, pokopali pa so ga 25. aprila v ladji cerkve Svete trojice in že nekaj let kasneje
tam postavili poslikan nagrobnik. (Greenblat, 2016: 332, 354—360)
4.

JULIJ CEZAR

Drama Julij Cezar je nastala leta 1599 ali 1600 in spada v skupino tako imenovanih »rimskih
iger« (kamor lahko vključujemo tudi Kriolan ter Antonija in Kleopatro), saj si je Shakespeare
izsposodil njeno tematiko iz rimske zgodovine. V igrah z rimsko tematiko se je Shakespeare
opiral na Plutarhove upodobitve v delu Vzporedni življenjepisi slavnih Grkov in Rimljanov, za
obravnavano tragedijo pa je uporabil predvsem Cezarjev in Brutov življenjepis. Pri tem
moramo poudariti, da je avtor resnične zgodovinske dogodke poljubno spreminjal, dodajal
povsem izmišljene odlomke, nekatere pa prevzel tudi dobesedno. Drama je bila prvič
objavljena šele leta 1623 v Zbranih delih, besedilo pa je bilo dobro zapisano – brez dvoumnih
mest oziroma tiskarskih napak. (Jurak, 1984: 396—398)
Julij Cezar je po svoji vsebini ena najpomembnejših političnih iger v svetovni dramatiki, saj
obravnava javne in družbene zadeve, vprašanje glede prihodnosti Rima ter posredno
razpravlja o politični problematiki rimske države. Kljub temu so vse glavne dramske osebe
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prikazane kot individualne osebnosti. »Shakespearu ni šlo za natančno, znanstveno
predstavitev javnega življenja v času vladanja Julija Cezarja, ampak je dramatik predvsem želel
upodobiti razne osebe in njihovo doživljanje tistega časa, njihove kreposti in slabosti, njihove
odločitve.« (Jurak, 1984: 399)
Zaradi tega v drami nastopa veliko dramskih oseb (kar polovica več kot v drugih
Shakespearovih delih), za nas pa so pomembne le tri glavne osebe: Julij Cezar, Brut in Mark
Antonij. Ta predstavlja najpomembnejšega akterja, ki se konkretno povezuje z domeno
manipulacije. To uporablja tako spretno, da kljub izredno subtilnemu nakazovanju
nasprotovanja Brutu, Kasiju in drugim upornikom prepriča rimske množice v dejstvo, da so
zarotniki ubili Cezarja po krivici. Pri tem imamo v mislih Antonijev govor po Cezarjevi smrti;
govor, ki je do potankosti prežet s številnimi retoričnimi figurami (predvsem pa z geminacijo)
in je zato pomemben akter pri analiziranju Shakespearove uporabe retorike za doseganje
manipulacije.
Potemtakem lahko trdimo, da je Antonij glavna figura dramskega obrata. Je tista gonilna sila,
ki nastopi na kritični točki dramskega dogajanja (takoj po Cezarjevi smrti) in konkretno
spremeni celoten potek dogodkov. Zato tudi ni presenetljivo, da ga kot dramsko figuro
Shakespeare ohranja prežečega v zasedi skozi celoten prvi del tragedije, nato pa mu v
kritičnem trenutku nameni najpomembnejšo vlogo. Mark Antonij je tista figura, ki se spremeni
iz nekoliko neodločnega človeka, ki na skrivaj kljubuje zarotnikom, v spretnega govorca in
manipulatorja, ki s spretno izdelanim načrtom poseže v nastalo zmedo. Na tej točki govorimo
o Antonijevem govoru na forumu oziroma njegovem tveganem demagoškem govoru
rimskemu ljudstvu. (Kralj, 1984: 128)
Na tem mestu si lahko postavimo pomembno vprašanje – kako je Shakespeare sploh lahko
dosegel tako izpopolnjeno uporabo manipulacije, ki se izraža skozi Antonija. Odgovor se skriva
v analizi jezika in sloga. Če obravnavano dramo primerjamo z drugimi Shakespearovimi
tragedijami (recimo z Macbethom), je njen slog izrazito nepoetičen, a vendar prežet s
številnimi jezikovnimi sredstvi, ki jih bomo spoznali v nadaljevanju tega poglavja. Prav tako se
skozi celotno dramo pojavljajo prozni vložki, ki se v skladu z renesančnimi tragedijami
pojavljajo pri meščanih in drugih neizobraženih ali manj pomembnejših osebah, ter
verzifikacija, ki temelji na značilnem blank verzu. V povezavi s to dvojnostjo lahko opazujemo
tudi razliko med Brutovim in Antonijevim govorom na forumu. Prvi temelji na argumentaciji,
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razumskosti in je potemtakem oblikovan v skladu z grško retoriko. V govoru se pojavljajo
številne retorične figure, ki vsaj na začetku pripomorejo k doseganju cilja, ki si ga je zastavil
Brut – prepričati podivjano rimsko množico, da podpre zarotnike in spregleda, da je bil Cezar
prava grožnja za rimski imperij in njegovo republikansko ureditev. Kot nasprotje temu, pa
nastopi Mark Antonij. Njegov govor temelji na verzifikaciji, je veliko bolj speven in še toliko
bolj tvegan kot prvi. Antonij je moral za svoj nastop ubrati povsem drugačno pot kot njegov
predhodnik Brut, saj je moral podivjani množici predstaviti povsem drug pogled – Cezar ni
predstavljal nikakršne grožnje republikanski ureditvi imperija in potemtakem so bili zarotniki
zgolj morilci, ne rešitelji. Antonijev položaj je bil zaradi tega povsem nepredvidljiv – rimske
množice bi se lahko vsak trenutek obrnile zarotnikom v bran, njega pa dokončno pokončale.
Tako se je sam odločil, da svoj govor zasnuje drugače kot Brut. Kot govorec se je spustil na
raven poslušalcev in poskušal nagovoriti preproste ljudi. Pri tem je uporabljal t. i. azijansko
retoriko (Logar, 2001: 55) v kombinaciji s številnimi retoričnimi figurami, predvsem pa
geminacijo in ironijo.
Zdaj se lahko po vsebinski razlagi vrnemo na vprašanje Antonijeve manipulacije. S kakšnimi
sredstvi Shakespeare in posledično tudi Mark Antonij dosega naklonjenost ljudstva in kako se
to izraža v govoru na forumu? Pri odgovoru si lahko pomagamo s funkcijo retoričnih figur, ki
smo jo natančneje opredelili že v drugem poglavju diplomskega dela. Kot je bilo navedeno,
imajo retorične figure prav posebno funkcijo v vsakdanjem govoru. Uporabljamo jih za
prepričevanje sogovorca v tisto, kar zagovarjamo in jih posledično uporabljamo v svojo korist.
S takšnim namenom je retorične figure uporabil tudi Mark Antonij in jih pomešal z azijansko
retoriko. Svoj znameniti govor na forumu tako začne z nagovorom oziroma apostrofo, saj svoj
govor namenja poslušalcem – zbranim Rimljanom:
MARCUS ANTONIUS: »Friends, Romans, countrymen, lend me your ears.« (Shakespeare, 2015: 598)
ANTONIJ: »Poslušajte, prijatelji, Rimljani!« (Župančič, 2001: 127)1

Z uporabo takšne retorične figure pritegne pozornost poslušalcev, saj je to najpomembnejši
del uspešne manipulacije. To podkrepi z besedo »prijatelji«, kar mu omogoča, da se svoji
publiki še bolj približa in stopi na njihovo raven. V svojem govoru prav tako ne uporablja velikih
besed in, čeprav za razliko od Bruta govori v vezani besedi, ohranja jezik preprost in razumljiv;

1

Zaradi boljše preglednosti bodo prevodi Shakespearovih del navedeni kot: prevajalec, letnica, stran.

12

takšno dejanje nam prikazuje dejstvo, da Antonij dobro pozna nagovorjeno publiko in se
zaveda, da bo manipulacija uspešna le, če ga bo preprosto ljudstvo lahko popolnoma
razumelo.
Kljub temu pa se pri podrobnejši analizi istega primera razkriva še ena retorična figura, ki se
pojavlja le v originalu, v prevodu pa je izgubljena. To je metonimija »lend me your ears«
(Shakespeare, 2015 598), ki je prevedena dobesedno, brez metaforičnega učinka kot
»poslušajte«. (Kralj, 1984: 127) Metonimija se sama po sebi tesno povezuje s sinekdoho,
vendar za razliko od nje nakazuje vzročno povezanost. V tem govoru lahko rečemo, da je njena
funkcija precej jasna – razmeroma navaden govor krepi s svojim stilnim učinkom, ki lahko
pritegne pozornost nagovorjenega ljudstva in s tem pomaga Antoniju pri doseganju svojega
cilja. Kljub temu pa je na tem mestu treba izpostaviti dejstvo, da je takšne vrste metonimija
lahko že leksikalizirana in je posledično niti ne prištevamo več med retorične figure.
Kot je bilo navedeno že prej, želi Antonij s svojim nastopom, ki je hkrati tudi Cezarjev nagrobni
govor, prepričati ljudstvo, da so zarotniki tisti, ki se jim je treba upreti in ne Cezar, ki je bil
umorjen po krivici. Hkrati se sam zaveda, da je s takšnim javnim aktom v veliki nevarnosti, saj
bi se lahko velika množica v trenutku obrnila zarotnikom v bran, sam pa bi končal enako kot
Cezar. Zaradi takšnega položaja začne z nastopom izredno previdno, potem pa se opogumi in
s pomočjo ironije ter uporabe številnih geminacij doseže svoj cilj:
Marcus Antonius: »For Brutus is an honourable man;« (Shakespeare, 2015: 598)
Antonij: »Ker Brutus vam je častivreden mož;« (Župančič, 2001: 128)

Pri tem je treba poudariti, da Antonij v svojem govoru nikoli ne dobesedno zanika tistega, kar
je pred njim povedal Brut, temveč uporablja litoto (glej stran 31). Sam večkrat poudari besedo
častivreden, ki je povezana z Brutom, s tem pa doseže učinek ironije, kar poslušalce pripelje
do točke, da začnejo dvomiti to častivrednost. Tako lahko v nadaljevanju govora opazimo še
številne ponovitve:
Marcus Antonius: »For Brutus is an honourable man;
So are they all, all honourable men, ... (Shakespeare, 2015: 598)
Antonij: »ker Brutus vam je častivreden mož;
in prav tako so vsi, vsi častivredni.« (Župančič, 2001: 128)

Če se poglobimo v analizo navedenega odlomka, lahko opazimo, da se v njem pojavlja tako
epifora kot tudi poliptoton. Epifora je retorična figura ponavljanja na koncu določenega verza
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(beseda »man« in v prevodu »mož« se v govoru ponovi na koncu verza kar štirikrat);
poliptoton pa je ponavljanje iste besede v različnih sklonih. Ta se pojavi kot ponavljanje
samostalnika »man« najprej v ednini in nato v množini kot »men«; in takšen motiv lahko do
določene mere zaznamo tudi v prevodu, kjer se najprej pojavi samostalnik mož, nato pa lahko
opazimo zgolj namig na njegovo ponovitev v množini. Na tem mestu se namreč pojavi zgolj
pridevnik kot levi prilastek, ki nakazuje izpuščeno ponovitev »možje«.
Kot ena izmed najbolj prepoznavnih retoričnih figur pa se v obravnavanem govoru pojavlja še
retorično vprašanje, ki sodi pod miselne figure. Pri retoričnem vprašanju »govornik poudari
svoje mnenje in postavi vprašanje, na katerega ne odgovori, ker je odgovor večinoma jasen«
(Smolej, Hriberšek, 2006: 73). Takšna spodaj navedena retorična vprašanja, ki se pojavljajo
tako v izvirniku kot tudi v prevodu, imajo enako funkcijo kot vse ostale uporabljene retorične
figure – bogatijo Antonijev govor in pripomorejo k uspešnosti manipulacije.
Marcus Antonius: »Did this in Caesar seem ambitious?« (Shakespeare, 2015: 598)
Antonij: »To kaže Cezarjevo častihlepnost?« (Župančič, 2001: 128)
Marcus Antonius: »Which he did thrive refuse: was this ambition?« (Shakespeare, 2015: 598)
Antonij: »Trikrat jo je odbil – iz častihlepja?« (Župančič, 2001: 128)
5.

OTHELLO

Othello ali The Tragedy of Othello, the Moor of Venice je ena izmed najpopularnejših in
najodmevnejših tragedij Williama Shakespeara. Nastajala je med letoma 1602 in 1603, njena
prva omemba pa datira v leto 1604, saj naj bi se takrat Othello prvič pojavil na odru v banketni
dvorani londonske palače Whitehall. Predstava, ki je takrat bila naslovljena The Moor of Venice
(Beneški Maver), je pod okriljem skupine The King's Men (Kraljevi možje) – v katero je bil kot
najpomembnejši predstavnik vključen tudi Shakespeare – doživela velik uspeh. Kljub
razmeroma hitri uprizoritvi (le leto po nastanku) pa je omenjena tragedija doživela svojo
knjižno objavo šele po Shakespearovi smrti leta 1622, in sicer v kvartni izdaji (Quatro Editions),
ki jo je pripravil Thomas Walkley, tragedijo Othello pa razdelil na pet dejanj in posamezne
prizore. Tej objavi je leto kasneje sledila bolj izpopolnjena folio izdaja (Folio Editions), ki sta jo
uredila in pripravila Shakespearova soigralca John Heminge in Henry Condell. (Jurak, 1996:
208—209) S tem knjižnim delom se je Othello prvič pojavil v neskrajšani tiskani obliki, ostale
Shakespearove tragedije in komedije pa so bile dodatno popravljene in dopolnjene.
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Domnevamo lahko tudi, da se je krajša različica Othella v prvotni kvartni izdaji pojavila zaradi
omejitve znakov pri tiskanju.
William Shakespeare je snov za številne tragedije in komedije črpal iz tujih virov – predvsem
francoskih in italijanskih – kar lahko opazimo tudi pri Othellu. Skozi celotno tragedijo se
pojavljajo drobci oziroma, natančneje, kar številne obsežne navezave na novelo Un Capitano
Moro italijanskega pisca Giovannia Battista Giraldija. Giovanni, znan tudi kot Cinthio, je napisal
devet tragedij in zbirko romanc v prozi Hecatommithi (Sto mitov), v kateri je tudi omenjena
novela. Cinthio se je pri pisanju te novele naslanjal predvsem na Boccaccia, Shakespeare pa je
snov novele priredil Aristotelovemu nauku, ki poudarja princip enotnosti kraja, časa in dejanja.
(Jurak, 1996: 208—209)
Prostorsko je tragedija umeščena na področje Cipra in Benetk, ki so med letoma 1500 in 1750
veljale za najbolj donosno in najbolj razvito italijansko mesto, ki se je postavljalo kot simbol
prava in civilizacije, družbeno pa so izstopali krščanstvo, patriarhalna ureditev in izrazito
odklonilen odnos do pripadnikov neevropske rase. Vse te komponente so na tem mestu
omenjene zaradi najpomembnejšega dejstva tragedije – Othello je kot glavni protagonist
istoimenske tragedije prišel v beneško družbo kot tujec, kot temnopolt moški druge vere,
prepričanj in tradicij. Čeprav ga prebivalci Benetk brez pomislekov sprejmejo medse (zaradi
njegovih vojaških sposobnosti), obstaja v odnosu do njega še vedno določen odklonilen
prizvok. Tako se mora Othello kot tujec soočiti s povsem novimi družbenimi pravili, tradicijo,
kulturo in religijo. Soočiti se mora z rasizmom in patriarhalno ureditvijo, ki skupaj predstavljata
najpomembnejšo komponento pri doseganju cilja Jagove manipulacije, kakor bomo videli v
nadaljevanju.
S patriarhalno ureditvijo družbe je želel Shakespeare prikazati dvojna moralna merila – ena za
moške in druga za ženske. Besede, kot so »poštenost, odkritost, svoboda«, imajo v tragediji
pozitiven prizvok le, če se vsebinsko povezujejo z moškimi dramskimi osebami; ravno
nasprotno pa imajo v povezavi z ženskami negativno konotacijo. »V jeziku strukturalistične
kritike lahko rečemo, da med označevalcem in označenim ni objektivne korelacije, ker so
navedeni pojmi različno sprejeti in tolmačeni, odvisno pač od govorca in nagovorjenega.«
(Jurak, 1996: 219) Tako ima lahko Cassio ljubico brez slabe vesti in obsojanja, ženska pa si
nikakor ne bi smela dobiti ljubimca. Potemtakem Othella krepko zaskrbi, ko mu Jago namigne
na Desdemonino nezvestobo, ki je sicer lažna. Iz takšnega prepričanja lahko sklepamo, da so
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morale biti v tedanjem času in prostoru ženske v vseh pogledih podrejene moškim, še posebej
znotraj zakona; in takšno percepcijo je v tragediji prevzel tudi Othello. (Jurak, 1996: 219—220)
Na tem mestu lahko izpostavimo lik Desdemone, ki na zelo značilen in konkreten način
prevzema zgoraj napisano trditev kot osnovno prepričanje. Desdemona je tista, ki v tragediji
prikazuje tragično usodo žrtve takšne patriarhalne ureditve – pred poroko je morala kot
hčerka pomembnega beneškega veleposlanika in kot pripadnica višjega družbenega stanu
paziti na svoj ugled in se podrejati očetu, po poroki pa je takšno očetovo vlogo sprejel Othello.
Kljub vsemu se je Desdemona kot ženski lik (vsaj do določene mere) uprla patriarhalni družbi
v trenutku, ko se je na skrivaj poročila z Othellom, torej brez očetovega dovoljenja – s takšnim
dejanjem je spodbudila emancipacijo in hkrati tragičen propad. Seveda pa Desdemona ni bila
edina, ki je podpirala poroko na skrivaj, saj se ji je v tej miselnosti pridružil tudi Othello. Zanj
je bila odločitev za poroko na začetku povsem samoumevna, potem pa so ga besede
Desdemoninega očeta povsem prizemljile:
Barbantio: »Dobro glej nanjo, Maver, in se varji, da kot očeta te ne oslepari.« (Jesih, 1996: 37)

Po teh besedah lahko sklepamo, da je Desdemonin oče Barbantio povsem tradicionalen
človek, saj s svojim govorom namiguje na dejstvo, da sta mladoporočenca s prikrito poroko
porušila tradicijo beneške družbe in zaobšla očetovo dovoljenje zakona. Othello se tako šele
na tem mestu začne zavedati pomena tradicije pri Benečanih in morda si ravno v tem trenutku
zapriseže, da se bo nove tradicije držal tudi sam, hkrati pa se v njegovih mislih, morda zavedno
ali ne, prvič pojavi ideja Desdemonine nezvestobe ali njene morebitne nezvestobe v
prihodnosti. Posledično lahko trdimo, da so Barbantijeve besede konkretna podlaga za
nadaljnjo Jagovo manipulacijo, ki se z razvojem tragedije razmahne v vsej svoji tragičnosti in
pripelje do končnega zla. Tako Barbantijevo svarilo Othellu podlo izkoristi tudi Jago, ki poskuša
Othellove dvome o Desdemonini nezvestobi le še podkrepiti in izkoristiti v svojo korist:
Jago: »Ko vas je vzela, je varala očeta;
ko se je zdelo, da najbolj se trese
v strahu pred vašimi pogledi, najbolj
jih je ljubila.« (Jesih, 1996: 97)

V tem odlomku Jago prvič namigne na možnost Desdemonine nezvestobe, čemur Othello brez
sekundarnih pomislekov ne verjame. Na tem mestu se mu zdi Jagov namig absurden, kasneje
pa ga s pomočjo nadaljnje Jagove podlosti in manipulacije začne sprejemati kot nekaj
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potencialno resničnega. Othello tako postaja vse bolj nerazsoden v svojih mislih, kar pripelje
do zadnjega besa in jeze ter umora njegove žene. Zakon med Othellom in Desdemono pa kljub
vsem sestavinam ni bil zaznamovan s propadom že od samega začetka. Kot opozarja Mirko
Jurak (Jurak, 1996: 211), bi brez Jagove manipulacije in Barbantijeve sumničavosti
mladoporočenca lahko živela srečno, čeprav je med njima obstajala velika starostna razlika, ki
se je mešala z združitvijo dveh različnih ras in kultur. Posledično lahko trdimo, da je Othellova
tragična usoda zaznamovana s sočustvovanjem, saj je bil umor, ki ga je zgrešil, v večini
konstrukt manipulacije in socialnega vpliva, ki ga je nanj naredila beneška družba.
Iz vsega tega lahko predpostavljamo, da je Othello individualna psihološka drama glavnega
protagonista in hkrati umetniška upodobitev človekovega bistva in nravi. Ravno to bistvo pa
se v tragediji kaže kot problematično, saj se lahko pri številnih ljudeh in posledično tudi
dramskih karakterjih (Jago) meša z nebistvom; tako lahko podlegamo manipulaciji,
zapeljevanju, retoričnim spretnostim ter vsiljenim sodbam in družbenim normam.
Manipulaciji so lahko podvrženi vsi, ki ne razvijejo kritičnega mišljenja ali pa niso dovolj
ozaveščeni ali samozavestni, da bi se poskusom manipulacije uprli že na začetku in s tem
preprečili morebitne negativne posledice. (Jurak, 1996: 207—208)
5.1 JAGOVA RETORIKA
Če bi morali tragedijo Othello označiti z nekaj pojmi, bi lahko uporabili izraze, kot so:
manipulacija, zavajanje, obratna psihologija, litote, retorične figure in spretnost govora. Iz
takšne predpostavke lahko sklepamo, da se v Othellu resnično pojavlja moč jezika in izbire
besed, kot bralci pa lahko pobliže opazujemo, kako se takšna izbira povezuje s konkretnim
vplivom, ki ga imajo na ljudi oziroma, konkretnejše, na dramske osebe. Ravno ta izbira besed
predstavlja najpomembnejšo vlečno silo v ozadju Othellove transformacije iz umirjenega in
poštenega človeka v ljubosumneža in pošastnega ubijalca, ki se pred nami razodene kot
konstrukt Jagove manipulacije. Potemtakem niti ni presenetljivo, da posveča Shakespeare
»veliko pozornosti predstavitvi Jagove zločinske dejavnosti, njegovim domišljijskim
konstruktom, ki ostanejo predolgo skriti pod plaščem Jagovega navideznega prijateljstva do
Othella, njegovega dozdevnega razumevanja Othellovega trpljenja, dokler ni končno – ko se
je tragedija že zgodila – razkrit kot pravo utelešenje zla.« (Jurak, 1996: 210) Iz trditve, ki jo
postavlja Mirko Jurak, lahko razberemo, da je Jagova manipulacija razdelana do potankosti,
zato lahko vršitelj ohranja dobre odnose z vsemi literarnimi osebami, ki ga obdajajo; pri tem
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pa uporablja obratno psihologijo, litote, neposredne aluzije in različne metafore, s katerimi
spodbuja občutja močnih strasti in številnih nepredvidljivih odzivov, ki jih brez takšnih ali
drugačnih povodov ne bi bilo.
Pred nami tako že na začetku obravnavane tragedije stoji glavni antagonist Jago kot najbolj
negativna in prevarantska oseba, ki za svojo korist posega po manipulaciji z drugimi dramskimi
osebami – predvsem z Othellom; to dejstvo ga hkrati postavlja na enakovreden položaj z
glavnim protagonistom. Jago je torej vse prej kot stranska oseba; od njega sta odvisna potek
tragedije in hkrati tudi delovanje drugih akterjev. Pri tem pa se pojavi pomembno vprašanje –
kaj žene Jaga v tako negativno dejanje in kakšni so razlogi za poseganje po tako negativni
manipulaciji. Pri odgovoru si lahko pomagamo že z začetkom tragedije, kjer Jago spregovori o
svojih zamerah do Othella. Te so v marsikaterem pogledu neutemeljene in morda se tega v
določeni meri zaveda tudi Jago, vendar pa se zaradi lastne zaslepljenosti, ki narašča z uporabo
manipulacije, niti ne more znebiti svojih prepričanj. V prvem prizoru prvega dejanja tako
poroča Roderigu, da se bo maščeval Othellu, ker ga ni povišal v poročnika – s takšnim dejanjem
Jago ne namiguje le na dejstvo, da mu je bil odvzet častni naslov, ampak tudi priznava, da ga
je Othello, kot pripadnik druge in posledično manjvredne rase, pred vsemi ponižal. Hkrati pa
Jago ne besni zgolj zaradi javnega ponižanja, temveč meni, da ga je žena Emilija varala z
Othellom, za kar pa nima nobenega potrdila ali oprijemljivih dokazov. (Jurak, 1996: 213-214)
Iago: »I am not what I am.« (Shakespeare, 2015: 818)
Jago: »Jaz nisem to, kar sem.« (Župančič, 1963: 217)
Jago: » … tisto pa več nisem jaz.« (Jesih, 1996: 11)

Čeprav Jago prizna, da v resnici ni to, kar je, oziroma prizna, da se izdaja za nekaj, kar v resnici
ni, mu naiven Roderigo, ki prisostvuje tej izpovedi, prav tako kot vse druge literarne osebe, še
vedno zvesto zaupa. Takšno zaupanje omogoča Jagu neposreden stik z drugimi osebami in
čustveno manipulacijo, ki se razodeva kot bistvo zla obravnavane tragedije. Pri tej manipulaciji
uporablja Jago številne retorične spretnosti, kar vodi do uspešnih in pozitivnih odnosov, ki jih
sam vzdržuje z vsemi, ki ga obdajajo. Jago je torej lutkar psihe, je tisti, ki drži niti vseh
konformističnih oseb in vseh tistih, ki brez obotavljanja sprejmejo zunanje vplive ali pa pri
procesu sprejemanja ne posežejo po lastnem kritičnem mišljenju. Jago se s pomočjo svojih
monologov izkaže za dobrega retorika oziroma oratorja, ki pred nas stopi kot mojster
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metaforičnega in konotacijskega jezika, vsi ti elementi pa pripomorejo k uspešni manipulaciji
in vodijo v neizogibno škodovanje Othellu.
»Jago se tudi ob samem spočetju svojega peklenskega načrta, da bo porušil Othellovo in
Desdemonino srečo, odloči za sprenevedanje, za dvoličnost, ko bodo ljudje mislili, da govori s
srcem, on pa v resnici ne bo to, kar bodo videli.« (Jurak, 1996: 214) Pri tem se v prvem dejanju
prvega poglavja pojavi metafora oziroma komična primera o golobih, ki bodo kljuvali njegovo
lažnivo srce, to pa bo nosil na vidnem mestu. Primerjava namiguje na Jagovo dvojno naravo,
ki bo v nadaljevanju zavajala prav vse karakterje, golobi pa hkrati predstavljajo eno izmed
številnih podob iz narave, ki imajo še kako pomembno vlogo v Shakespearovih delih. Elementi
iz narave lahko tako predstavljajo naravno ravnovesje, ki se v tragedijah pogosto poruši – in
eden izmed takšnih primerov je tudi obravnavana tragedija. Analiza jezikovnih podob pri Jagu
tako razkriva povezavo med živalmi in njegovo obsedenostjo s spolnostjo, ki jo vidi le na
sprevržen in obscen način. (Jurak, 1996: 214—215) Temu smo kot bralci priča že na začetku
tragedije, ko Jago opozarja Desdemoninega očeta Barbantia na novonastali zakon, predvsem
pa na Othella in njegove namene, ki jih ima z Desdemono:
Iago: »Zounds, sir, y'are robb'd; for shame, put on your gown;
your heart is burst, you have lost half your soul;
even now, now, very now, an old black ram
is tupping your white ewe.« (Shakespeare, 2015: 819)
Jago: »Oropali so vas, gospod, plašč nase,
vdrli v srce, pol duše so vam vzeli;
prav zdajle naskakuje star črn oven
vašo ovčico belo.« (Jesih, 1996: 13)
Iago: »…you'll have your daughter cover'd with a Barbary
horse; you'll have your nephews neigh to you;
you'll have coursers for cousins, and hennets for
Germans.« (Shakespeare, 2015: 819)
Jago: »… res hočete, da vašo hčerko
oplodi berberski žrebec; vnuki vam bojo rezgetali,
z dirkači in kljusači boste žlahta.« (Jesih, 1996: 14)

S prikazovanjem takšnih podob in metafor je razumljivo, da Barbantio ne more ostati
prostodušen in s tem je Jagova manipulacija uspešno dosegla svoj kratkoročni cilj. Barbantio
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po takšnem pogovoru zagotovo postane nastrojen proti Othellu, četudi ga do zdaj še ne bi
mrzil. Kot tipičen konformističen človek torej podleže Jagovi manipulaciji. Takšne metafore iz
živalskega in naravnega sveta pa se ne pojavljajo zgolj na začetku tragedije. Jago jih pogosto
uporablja v pogovorih z Emilijo, Desdemono, Roderigom in predvsem z Othellom, saj mu
poskuša z grotesknimi podobami iz narave, ki jih povezuje z Desdemono, prikazati njeno
osebnost v čim bolj negativni luči. Kot bralci smo lahko priča številnim primerjavam opic in koz
z ženskami. Na takšne podobe se Othello sprva niti ne odzove, potem pa se v njegovi
notranjosti počasi začne velik čustveni preobrat – govor se brez njegove vednosti sprevrača v
vulgarnost in obscenost, ki ju dobiva od Jaga. Na tem mestu se v Othellu začneta mešati bes
in žalost, ki nikakor ne moreta vzpostaviti normalnega psihičnega ravnovesja. (Jurak, 1996:
215—216) Ob tako slikovitih podobah, ki se preko Jaga rišejo v Othellovih mislih, se ta začne
zavedati, da je morebitna Desdemonina nezvestoba navsezadnje le lahko resnična. Takšno
prepričanje zazna tudi Jago in ob tem še bolj podkrepi svojo manipulacijo s pomočjo številnih
retoričnih sredstev, ki nazorno prikažejo, kako nevarno orožje je jezik lahko v resnici. Pri tem
igrajo pomembno vlogo načrtno postavljena ločila, ki bralcu omogočajo jasno razumevanje
Jagovega podtona in sprememb v njegovi intonaciji:
Iago: »My noble lord …« (Shakespeare, 2015: 835)
Jago: »Prežlahtni general …« (Župančič, 1963: 262)
Jago: »Prosim, nikar …« (Jesih, 1996: 110)

V zgoraj navedenih primerih lahko zaznamo načrtno uporabo pretkano uporabljenih ločil v
pisnem zapisu in uporabo premorov oziroma obotavljanj v tekočem govoru. Ti na prvi pogled
izražajo Jagovo nelagodje (v tej epizodi v zvezi z razkritjem Desdemonine nezvestobe) in s tem
zakrivajo njegove primarne, torej resnične namene. Kot navaja Mirko Jurak (Jurak, 1996: 220),
je Jago mojster sprenevedanja, njegovo celotno zavajanje Othella in ščuvanje proti Desdemoni
pa je potemtakem nepresenetljivo, zgrajeno na besedni figuri, ki ji pravimo litota. Litota pri
tem deluje v skladu s t. i. obratno psihologijo, ki poskuša s svojimi dejanji ali besedami vedno
pridobiti ravno nasproten učinek. Z uporabo takšnega retoričnega sredstva lahko Jago uspešno
zakrije svoj primarni cilj manipulacije, saj se Othellu zdi, da so njegovi nameni v resnici dobri.
Litota mu služi kot orodje, ki ga naredi na videz bolj odkritega in poštenega; Jago se na površju
izkaže za lojalnega in dobrega prijatelja, njegova uporaba besed in ton govora pa kljub temu
ob podrobnem branju nakazujeta, da sam vedno implicira na ravno nasproten pomen, kot ga
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v resnici imajo njegove besede. Pri tem lahko navedemo primer iz epizode, kjer ga Othello
povpraša po Cassiu in njegovi nezvestobi, Jago pa mu prikrito odvrne:
Iago: »Cassio, my lord? No, sure, I cannot think it,
That he would steal away so guilty like,
Seeing your coming.« (Shakespeare, 2015: 834)
Jago: »Cassio, gospod? Ne, kje pa, ne bi rekel,
da bi se odplazil,
ko bi videl vas prihajati.« (Jesih, 1996: 88)

Na prvi pogled se zdi, da Jago zagovarja Cassija v svojih dejanjih, hkrati pa s svojimi besedami
subtilno namigne, da je ravno Cassio tisti grešnik, ki ga Othello išče. S tem izraža tudi svoj dvom
v to, ali naj razkrije Cassievo »pravo naravo«, kar zgolj še podkrepi Othellovo pozornost. Tako
Jago raje izraža svoje skrbi in dvome, ki prisilijo Othella v to, da kar sam naredi sintezo številnih
namigov, ki so usmerjeni v promiskuitetnost njegove žene:
Iago: »Though I perchance am vicious in my guess,
As, I confess, it is my nature’s plague
To spy into abuses, and oft my jealousy
Shapes faults that are not—that your wisdom yet,
From one that so perfectly conceits,
Would take no notice.« (Shakespeare, 2015: 836)
Jago: »Prosim vas, ker menda
je moje sklepanje res napačno
(in to priznam, da moj značaj bolestno
napake zalezuje in jih rad ustvarja kar na lepem) – naj modrost
se vaša ne ozira na nekoga,
ki sodi pomanjkljivo; naj ne moti
raztreseno vas in nezanesljivo njega opazovanje.« (Župančič, 1963: 264)
Iago: »Did Michael Cassio, when you woo'd my lady,
Know of your love?« (Shakespeare, 2015: 835)
Jago: »Je Cassio, ko snubili ste gospo,
vedel za ljubezen vašo?« (Župančič, 1963: 262)

Od tega trenutka dalje Othello le še psihično propada. Ko se že skoraj zdi, da bo kljub Jagovi
manipulaciji vendarle zmagal razum in se bo Othello le odločil, da Desdemone ne kaznuje za
nezvestobo (ki se v resnici sploh ni zgodila in je bila v Othellove misli vnesena zgolj kot
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konstrukt Jagove manipulacije), se dogodki razmahnejo v vsej svoji tragičnosti po tisti poti, ki
si jo je že na začetku tragedije začrtal Jago. Cilj njegove manipulacije je bil Othellov propad,
propad njegovega zakona in maščevanje za stvari, ki niti niso izvirale pri Othellu. Tako se glavni
protagonist pred nami spremeni iz ljubečega soproga v pošastnega ubijalca, hkrati pa njegova
dejanja spremlja sočutje, saj sam ne more doumeti, da je Desdemonina zvestoba nastala le
zaradi Jaga. Othello tako nasede Jagovim načrtom in njegovi navidezni zaskrbljenosti. (Jurak,
1996: 217)
Na tem mestu je treba poudariti dejstvo, da Jago kot glavni antagonist ne manipulira le z
Othellom, ampak tudi z drugimi stranskimi dramskimi osebami – Cassiem, Roderigom in ženo
Emilijo. Njegov primarni načrt ni uperjen zgolj proti Othellu, saj svojo ljubosumje obrača tudi
na Cassia. Tega se želi znebiti s pomočjo Roderiga in mu namigne, da je tudi Cassio zaljubljen
v Desdemono, njegov podli načrt pa se pri tem še vedno ne konča. V tretjem poglavju prvega
dejanja se želi Jago okoristiti še z Roderigovim premoženjem, kar mu uspeva z znamenito
uporabo retoričnih sredstev – predvsem geminacije. (Jurak, 1996: 214) Njegova retorika se
preko manipulacije razširi čez celotno tragedijo in zajame vse pomembne akterje. Priča temu
je Jagova žena Emilija, ki na koncu drame prepozna Jagov pravi značaj in ga javno izda, s tem
pa se sama obsodi na tragičen konec, saj jo Jago za kazen ubije.
6.

MACBETH

Macbeth ali The Tragedy of Macbeth je Shakespearova najbolj nekonvencionalna in najkrajša
tragedija, ki naj bi bila napisana spomladi leta 1606 in še konec istega leta tudi prvič
uprizorjena v gledališču Globe. Tragedija prikazuje skrajno negativne posledice – tako
psihološke kot tudi fizične – ki nastajajo kot produkt pretiranih političnih ambicij. Njen
najzgodnejši ohranjeni zapis datira v leto 1623 in se nahaja v t. i. folio izdaji (Folio Editions),
njegove številne režiserske okrajšave pa namigujejo na dejstvo, da gre najverjetneje za
režiserjev izvod. Shakespeare naj bi snov za obravnavano tragedijo črpal iz Holinshedovih
Kronik, ki so nastale leta 1577, v katerih je bila tudi Balada o Macbethu. Če je Shakespeare
snov črpal iz te, danes žal izgubljene balade, se je pri dramski zasnovi zgledoval po Seneki. V
drami tako lahko opazujemo propad glavne dramske osebe – kralja Macbetha, ki se pred nami
razgrne v obliki psihološke grozljivke in moralnopolitične tragedije. Po mnenju številnih
kritikov pa lahko ob glavni niti zgodbe spremljamo še temo uspeha oziroma propada, intimo

22

zakoncev Macbeth ter dihotomijo med civilizirano, krščansko Anglijo in divjo, necivilizirano
Škotsko. Tako niti ni presenetljivo, da smo kot bralci ali gledalci priča uporabi dramatičnih in
zgoščenih metafor, ki mojstrsko vpeljujejo idejo moralnega razkroja, naraščajoče blaznosti in
končnega samouničenja. (Logar, 2016: 157)
6.1 LADY MACBETH IN VEŠČE (ČAROVNICE) KOT JEDRO MANIPULACIJE
Če se navežemo na prejšnji poglavji, ki se ukvarjata z uporabo retoričnih figur pri Juliju Cezarju
in Othellu, lahko pridemo do zaključka, da se vse obravnavane retorične figure povezujejo z
manipulacijo. Antonij, Brut in Jago tako predstavljajo tisto gonilno silo, ki s pomočjo retoričnih
figur in manipulacije povzroča premikanje zgodbe tragedij. S pomočjo njihovih besed nastajajo
zapleti in konflikti, ki vključujejo še druge karakterje ter vodijo v končen propad in zlo. V
primerjavi s tem se Macbeth nikakor ne razlikuje od Julija Cezarja in Othella. Pri Macbethu
imamo opravka ne le z eno, temveč kar dvema zlobnima silama, ki poskušata (in jima na koncu
tudi uspe) manipulirati z glavno osebo – Macbethom. Te dve sili se izrazita preko treh vešč
oziroma čarovnic in Macbethove žene, zato se bomo v nadaljevanju poglobili v razumevanje
teh likov in poskušali pojasniti, kako njihova izbira retoričnih figur pripomore k uspešni
manipulaciji.
Najprej je treba pojasniti, da je bilo stanje čarovništva v 16. in 17. stoletju povsem drugačno
kot danes. Veljalo je namreč splošno prepričanje, da so čarovnice tiste, ki prejemajo moč in
ukaze od Satana in s tem ogrožajo krščansko vero. Iz te misli lahko sklepamo, da so čarovnice
ogrožale tudi politično oblast – spodbujale bi lahko upor ljudstva proti kralju in oblasti ali pa
vplivale na kralja, kakor lahko opazujemo v tragediji. Večinoma so bile čarovništva obtožene
ženske, ki so imele poleg vsega drugega velik vpliv na moške – prav takšen vpliv, kot ga ima
Lady Macbeth na svojega moža. »Čarovnice« so bile zaradi takšnih dejanj obsojene na izredno
stroge kazni. Nasprotno danes zla ne iščemo več v demoničnih silah zunaj človeka, temveč v
nas samih. Človeška narava je tista, ki združuje tako dobro kot tudi zlo, včasih pa lahko eno
prevlada na drugim. Pri takšni prevladi so pomembna predvsem naša etična in moralna načela
ter princip, po katerem družba uresničuje cilje v vsakdanjem življenju. Kljub pozitivnim
principom in načelom pa lahko v določenem trenutku in pri določenem posamezniku prevlada
zlo. Takšno prevlado lahko opazujemo pri glavnem protagonistu tragedije – Macbethu. Njegov
osebni propad se začne že v prvem dejanju, ko se Macbeth in Banquo srečata s tremi veščami
oziroma čarovnicami. Te Macbethu napovejo, da bo postal gospod Glamisa in Cawdorja,
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nekoliko kasneje pa še kralj; njihova druga napoved, ki zadeva Banqua, pa pravi, da bodo kralji
njegovi potomci. Tako Macbeth kot Banquo sta ob takšni napovedi najprej skeptična; in če
kasneje Banquo ne goji skritih načrtov, kako prerokbo uresničiti, jih zagotovo goji Macbeth. Ta
v notranjem monologu že razmišlja o sebi kot o vladarju, njegova fantazija pa postaja z vsakim
trenutkom močnejša. Njegove moralne norme se počasi podrejajo želji po oblasti, dokler
končno ne dosežejo prestopne točke in prisilijo Macbetha v aktivno dejanje – umor kralja
Duncana. (Jurak, 1997: 155–161)
Na kakšen način lahko čarovnice v takšni meri vplivajo na razsodnega Macbetha? Odgovor se
skriva v vsebini sporočila, ki ga posredujejo Macbethu, v njihovi spretni uporabi
prepričevalnega govora in predvsem v spretni uporabi retoričnih sredstev. Na prvi pogled se
zdi, da je govor čarovnic veliko bolj speven kot drugi deli besedila in ravno ta spevnost
pripomore k uspešnosti njihove manipulacije. Pri tem uporabljajo retorične figure dodajanja –
geminacija, anafora, anadiploza in kiklos (glej stran 37). Zadnji je še najpomembnejši, saj
vsebinsko zajema geslo čarovnic, ki je zagotovo moralo osupniti tedanje bralce oziroma
gledalce:
Witches: »Fair is foul, and foul is fair ...« (Shakespeare, 2015: 858)
Vešče: »Lepo je zlo in zlo je lepo ...« (Župančič, 2016: 8)

Kot opozarja Mirko Jurak v spremni besedi Usodna univerzalnost zla v Shakespearovem
Macbethu (Jurak, 1997: 160), se pojem lepote pogosto enači z dobroto, kar pride do
posebnega izraza v izvirniku, saj ima v angleščini beseda »fair« dva pomena – dobro in lepo.
Čarovnice pa z uporabo takšnega besedila nakažejo misel, da stvari v tragediji nikoli ne bodo
takšne, kot se zdijo na prvi pogled. Pri tem pa nikakor ne smemo pozabiti na uporabo miselnih
figur, ki so pri manipulaciji tudi najpomembnejše. Čarovnice oziroma vešče tako spretno
uporabijo paradoks, ki lahko nagovorjenega zmede in poveča možnosti za uspešno
manipuliranje:
First Witch: »Lesser than Macbeth, and greater.« (Shakespeare, 2015: 860)
Prva vešča: »Manjši kot Macbeth in večji.« (Župančič, 2016: 17)

Pričakovano bi bilo, da bi se Macbeth in njegova žena izogibala sodelovanju s čarovnicami, par
pa ravno nasprotno – išče čarovniško pomoč. Zaradi tega sodelovanje z zlom se spremenita
oba karakterja. Sprememba se kaže na Macbethovem obrazu, madež Lady Macbeth pa naj bi
predstavljal pogodbo s Satanom. To tudi kaže na dejstvo, da je njen lik skrajno nasprotje
24

tipične ženske 17. stoletja – izkaže se, da je Lady Macbeth preudarna, zlobna, zvita, pametna
in prepričljiva. Njene lastnosti pripomorejo k razpletu tragedije, saj je ravno Lady Macbeth
tista sila, ki s svojo manipulacijo prepriča Macbetha v resničnost tistega, kar so napovedale
čarovnice. Ko sama v pismu prebere prerokbo, postane obsedena s prihodnostjo in željo po
oblasti, ta pa jo prevzame do te mere, da vse svoje sposobnosti manipulacije usmeri na moža
in mu s tem prepreči lastno tehtno premišljevanje o nastali situaciji. Lady Macbeth hitro
ugotovi, da je v njenem možu premalo zla, da bi lahko sam izpeljal umor kralja Duncana, in
prepričana je, da lahko to spremeni. Za dosego zastavljenega cilja se je pripravljena povezati s
hudičem, se odreči svoji ženskosti in materinstvu – vse, kar vidi od tega trenutka dalje, je zgolj
želja po oblasti. Njena obsedenost se v vsej svoji širini razmahne v šestem prizoru prvega
dejanja, ko smo kot bralci priča njenemu monologu:
Lady Macbeth: »Come, you spirits

L. Macbethova: »Pridite, duhovi,

That tend on mortal thoughts, unsex me here;

vi, ki prežite na ubojne misli,

And fill me, from the crown to the toe, top-full

razženščite me, zvrhajte me vso

Of direst cruelty! Make thick my blood,

od nog do glave s krutostjo najhujšo!

Stop up th'access and passage to remorse,

Kri mi zgostite, zamašite vesti

That no compunctious visiting of nature

vstop in prehód, da prav noben skesán

Shake my fell purpose, nor keep peace between

poziv nature ne zamaje naklepa

Th'effect and it!«

mi mrkega in ne zastavi poti

(Shakespeare, 2015: 862)

mu k izvršitvi.« (Župančič, 2016: 29—30)

Ta izraža dejstvo, da je Lady Macbeth utelešenje zla že od začetka tragedije, njen mož pa to
šele postane s pomočjo manipulacije, ki je je deležen z njene strani. Lady Macbeth se loti
svojega moža ravno tam, kjer se zaveda, da bo njena manipulacija najuspešnejša – pri njegovi
moškosti. Shakespeare je pri tem uporabil besedno igro ali paronomazijo, saj ima beseda
»man« v angleščini dva pomena – človek ali moški:
Lady Macbeth: »O, never shall sun that morrow see!

L. Macbethova: »O, nikoli

Your face, my thane, is as a book where men

naj sonce tega jutra ne uzre!

May read strange matters: - to beguile the time,

Obraz, tan moj, ti je kot knjiga,

Look like the time; bear welcome in your eye,

kjer lahko kdo bral prečudne bi reči.

Your hand, your tongue: look like the innocent

Da svet prevariš, glej kot drugi svet;

flower

pozdrav v očeh, na dlani, na jeziku:

But be the serpent under't.« (Shakespeare, 2015:

kaži se kot cvet nedolžen, toda bodi

862)

kača pod njim. (Župančič, 2016: 30—31)
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Macbeth jo lahko zaradi tega sprva tudi zavrne, saj predpostavlja, da je kruto dejanje – umor
– zagotovo izven tistega, kar lahko imenujemo človeškost. Kljub temu po številnih
prepričevanjih umor sprejme kot realno možnost za izpolnitev svojih načrtov; takšno dejanje
pa se povezuje z njegovo tragično zmoto. Neizogibno je, da je načrt, ki si ga je zastavila Lady
Macbeth in ga spretno zasadila v moževe možgane, zločinski. Zločinski je umor in zločinsko je
njeno sprenevedanje po umoru, saj ga izpelje tako dobro, da nihče niti ne pomisli, da bi bila
za celotnim zločinskim načrtom prav ona. Kljub tej trdnosti, ki jo sama izraža na začetku
tragedije, pa se na koncu vendarle izkaže, da njena osebnost le ni tako hrabra. V prvem
poglavju petega dejanja smo kot bralci tako priča njenemu duševnem razkroju in blodnjam, ki
nastajajo kot stranski produkt strašnih dejanj, ki jim je sama botrovala. Blazna Lady Macbeth
v svojih blodnjah predstavlja grozljivo podobo človeka, ki ne zdrži več svojega moralnega
bremena. Njena blaznost se konkretno izraža s pomočjo retoričnih vprašanj, ki se v monologih
kar vrstijo (glej stran 47). (Jurak, 1997: 157—166)
V obravnavani tragediji se glavna sila zla torej ne izraža preko glavnega protagonista, ki kljub
vsemu še vedno uteleša neetičnost in nemoralnost. Glavno zlo se v vsej svoji veličini razmahne
v karakterju Lady Macbeth, ki se vseskozi bojuje za moževo dušo, dokler je ne osvoji in podredi
svojemu poželenju. Ta moralni in čustveni preobrat spremeni Macbetha iz poštenega človeka,
ki jasno razločuje med dobrim in zlim, v propadlega morilca, ki vstopa v popolnoma nihilističen
odnos s svetom. Njegov moralni propad se dogaja v prvi polovici tragedije, kot končen produkt
pa se izraža v drugi. Zaradi tega je Macbeth v marsikaterem pogledu povsem podoben Othellu,
vlogo manipulacijskega Jaga pa prevzema njegova žena. Omenjena lika torej predstavljata
glavno gonilo tragedije, vse ostale osebe pa so po pomembnosti na veliko nižji stopnji. To
dejstvo se nanaša tudi na čarovnice ali vešče, ki same po sebi nikakor ne bi bile zmožne
uresničiti svojega poslanstva, pa naj bi predstavljale utelešenje zla ali usode. (Jurak, 1997:
168—170)
Zdi se, da celotna tragedija temelji na izpeljavi nemoralnih dejanj, ki pa nikakor ne morejo
pripeljati dokončne sreče, saj z vsakim takšnim dejanjem udejanjamo v sebi in v družbi kršenje
človečnosti ali celo njeno izničenje. Človek se potem nikakor ne more povzdigniti v duhovno
najvišje bitje sveta, temveč se lahko zgolj razčloveči, kakor se je v vsem svojem apokaliptičnem
koncu razčlovečil Macbeth. (Jurak, 1997: 170)
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7.

RETORIČNE FIGURE

Seveda pa se v obravnavanih Shakespearovih delih (poleg že omenjenih retoričnih figur v
prejšnjih poglavjih) pojavljajo še druge retorične figure. Te bomo spoznali v nadaljevanju in s
pomočjo konkretnih primerov poskušali ponazoriti njihov pomen. Za lažje razumevanje jih
bomo razdelili v pet večjih sklopov – figure dodajanja, figure odvzemanja, figure premeščanja,
miselne figure in figure zamenjave.
7.1 FIGURE ZAMENJAVE
Figure zamenjave so ene izmed najpomembnejših retoričnih figur, saj so konkretno povezane
z vsebino sporočila – torej združujejo pomen vsebine in oblike določenega zapisa. Zato so
figure zamenjave tudi najpomembnejše za nas; tesno se povezujejo s prepričevalnim govorom
in posledično uspešno dosegajo cilje manipulacije ali manipulacij, ki jih lahko vidimo v vseh
treh obravnavanih tragedijah.
Najpreprostejša figura zamenjave je komparacija ali primerjava. Komparacija določen pojem,
osebo ali stvar primerja z neko drugo stvarjo. Sestavljena je iz komparata, komparanda in
predikata ali t. i. tertium comparationis (tretje v komparaciji) ter ima shemo A je X kakor B.
Tertium komparationis je zamolčani skupni imenovalec oziroma lastnost komparata in
komparanda, ki omogoča primerjavo. Na takšni shemi temeljijo tudi naslednji primeri
komparacij, ki se pojavljajo tako v izvirniku kot tudi v prevodu. Njihova primarna naloga je, da
popestrijo govor.
1.

Brutus: »And therefore think him as a serpent's egg,
Which, hatched, would, as his kind, grow mischievous,
And kill him in the shell.« (Shakespeare, 2015: 588)
Brut: »... kar je, pomnoženo,
lahko dobi še tak in tak omah;
zato za kačjo ga imej zalego,« (Župančič, 2001: 92)

2.

Othello: »Her name that was as fresh
As Dian’s visage is now begrimed and black …« (Shakespeare, 2015: 838)
Othello: »… ime, prej jasno kot lice Diane, zdaj je črno sáj …« (Jesih, 1996: 107)

3.

Lady Macbeth: »The sleeping and the dead
Are but as pictures.« (Shakespeare, 2015: 865)
L. Macbethova: »Mrtvec in spavač, sta le podobi.« (Župančič, 2016: 47)
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V vseh navedenih primerih lahko opazimo, da se komparacija pojavi tako v izvirniku kot tudi
prevodu. Prva komparacija je ustrezno prevedena, saj ostaja zvesta izvirniku v izbiri besed in
vsebini. Pomembno je poudariti zgolj drugačen vrstni red besed v prevodu, kar lahko
pripišemo ohranitvi ritma. Podobno lahko trdimo tudi za tretjo komparacijo, kjer sta v prevodu
zamenjani samostalniški besedi »mrtvec« in »spavač«. Nasprotno pa se prevod komparacije v
drugem primeru popolnoma drži izvirnika. Zaključimo lahko, da so vsi prevodi ustrezni.
Kot podzvrst navadne komparacije poznamo še homersko komparacijo, ki je poimenovana po
pesniku Homerju. Homerska komparacija je vrsta razširitve navadne komparacije na dogodke
iz človeškega življenja in dogodke iz narave. Pri tem je komparat dogodek iz človeškega
življenja, komparand pa dogodek iz narave. Takšne vrste komparacijo lahko zasledimo v
Othellu, kjer postane Pontsko morje prispodoba za Othellovo življenje. Takšna homerska
komparacija se pojavi tako v izvirniku kot tudi prevodu.
Iago: »Patience, I say; your mind perhaps may

Jago: »Ne, saj se še premislite, lahko da.«

change.«

Othello: »Nikoli, Jago. Kakor Pontsko morje,

Othello: »Never, Iago: Like to the Pontic sea,

ki tok njegov leden nenehno lije

Whose icy current and compulsive course

v Propont in Helespont, in ne udrži ga

Ne’er feels retiring ebb, but keeps due on

umikajoča se oseke moč,

To the Propontic and the Hellespont,

naj nič se ne ozira moja kri

Even so my bloody thoughts, with violent pace,

v silnem navalu na krotko ljubezen,

Shall ne’er look back, ne’er ebb to humble love,

dokler se v maščevanja neobsežno

Till that a capable and wide revenge

globoko šir ne stoči. Tu pri temle

Swallow them up. Now, by yond marble heaven,

nad nami marmornatem nebu, sklonjen

[Kneels] in the due reverence of a sacred vow

pred svetostjo prisege, dam besedo.«

I here engage my words. (Shakespeare, 2015: 839)

(Jesih, 1996: 110)

Včasih lahko pri komparaciji določene dele izpustimo in dobimo metaforo. Pri metafori se
izgubi tretje v komparaciji in primerjalni veznik. Tako ostane le še komparand, ki zdaj prevzame
mesto metafore. Te lahko razdelimo na samostalniške, glagolske in pridevniške, ločimo pa jih
tudi po vsebini – živo nadomeščeno z živim, neživo z neživim, živo z neživim in neživo z živim.
V spodaj navedenih odlomkih lahko zasledimo tri primere preprostih metafor. Prva se pojavlja
v prvem prizoru prvega dejanja Julija Cezarja, ko Flavius metaforično izrazi, da bi bilo treba
zajeziti Cezarjevo naraščajočo moč. Druga metafora se izrazi pri Othellu. Uporabi jo Jago, ki
poskuša s svojim prepričevalnim govorom manipulirati z Barbantiem. Pri tem mu v misli
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nastavlja slikovite podobe njegove hčerke Desdemone in Othella ter si s tem pridobi njegovo
podporo. Zadnji navedeni primer pa izhaja iz Macbetha. Z metaforo o škorpijonih želi Macbeth
poudariti, da so njegove misli napačne in negativne kakor strup, avtor pa je s takšno retorično
figuro obogatil govor.
1.

Flavius: "These growing feathers plucked from Caesar's wing
Will make him fly an ordinary pitch; who else would soar above the view of men
And keep us all in servile fearfulness." (Shakespeare, 2015: 583)
Flavij: »Če Cezarju rastoče preje iz kril
populimo, mu znižamo polet,
ki bi sicer se dvignil v nedogled
in držal nas vse skupaj v sužnjem strahu.« (Župančič, 2001:72)

2.

Iago: »’Zounds, sir, you’re robb’d; for shame, put on your gown;
Your heart is burst, you have lost half your soul;
Even now, now, very now, an old black ram
Is topping your white ewe.« (Shakespeare, 2015: 819)
Jago: »Oropali so vas, gospod, plašč nase,
vdrli v srce, pol duše so vam vzeli;
prav zdajle naskakuje star črn oven
vašo ovčico belo.« (Jesih, 1996: 13)

3.

Macbeth: »Oh, full of scorpions is my mind, ...!« (Shakespeare, 2015: 870)
Macbeth: »... duh mi poln je škorpijonov!« (Župančič, 2016: 75)

Metafore se lahko v posameznih jezikih razlikujejo, lahko pa ohranjajo svojo podobo in
ostajajo povsem enake. To se zgodi v zgoraj navedenih primerih iz vseh treh obravnavanih del.
Če si pogledamo prevod prvega primera, lahko opazimo, da se izvirnik in prevod razlikujeta na
ravni tvornika in trpnika. V izvirniku se tako pojavi trpnik oziroma »passiv«, saj se je avtor
odločil za skritje osebka. Ta pa se, ravno nasprotno, pojavi v prevodu. Zaznamo ga lahko v
povezavi z glagolom »populiti«, ki se v zgoraj navedeni obliki uporablja za prvo osebo množine.
Nasprotno pa takšnih sprememb v naslednjih dveh navedenih primerih ni. Pri obeh se pojavita
dobesedna prevoda izvirnika, brez posebnih razkrajanj. Pri tem bi lahko morda samo opozorili,
da se je Župančič pri tretjem navedenem primeru za prevajanje samostalnika »mind« odločil
za nekoliko manj ustrezno besedo »duh«, ki bi v dobesednem prevodu morala biti
nadomeščena s samostalniško besedo »misli«.
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Takšne metafore lahko tudi kombiniramo in jih povezujemo v niz metafor oziroma alegorijo,
kakor je takšno nizanje poimenoval Kvintiljan. (Smolej, Hriberšek, 2006: 38) Alegorijo lahko
opazimo pri Juliju Cezarju, uporabi pa jo Brut, ko primerja situacijo, v kateri so se znašli
zarotniki s plimo. S takšno alegorijo izraža dejstvo, da morajo izkoristiti prednost, ki jo imajo,
še ta trenutek.
Brutus: »There is a tide in the affairs of men

Brut: »Človeških poslov tok kipi in pada:

Which, taken at the flood, leads on to fortune;

izrabi plimo, k sreči te privede;

Omitted, all the voyage of their life

zamudi jo, in vso življenja pot

Is bound in shallows and in miseries.

se moraš v stiski med klečevjem viti.

On such a full sea are we now afloat,

Mi plujemo zdaj po nabreklem morju;

And we must take the current when it serves,

držimo struje se, dokler nam služi,

or lose our ventures.« (Shakespeare, 2015: 584)

če ne zgubljena ladja in tovor.« (Župančič, 1963:
147—148)

V navedenih primerih lahko zaznamo alegorijo tako v izvirniku kot tudi prevodu. Kljub temu
moramo opozoriti na dejstvo, da se je pri izbiri besed Župančič nekoliko odmaknil od izvirnika
(npr. besedo flood prevaja kot plima, tide kot tok, ventures kot ladja in tovor), kljub temu pa
je obdržal ritem in vsebino, zato lahko trdimo, da je prevod ustrezen.
Alegorija v marsikaterem pogledu spominja na perifrazo, vendar je uporabljena takrat, ko z
več besedami izrazimo tisto, kar lahko povemo z eno samo besedo. Kot taka se perifraza
pojavlja pri vseh obravnavanih tragedijah, mi pa si bomo pogledali tri različne primere. Prvi
primer, ki izhaja iz Julija Cezarja, nakazuje perifrazo povezano s Cezarjevim umorom. Uporabi
jo Brut, saj se v svojem govoru želi izogniti izrazu »ubiti«. Na podoben način uporabi perifrazo
tudi Jago, ko želi Barbantiu sporočiti novico glede Desdemone, sam pa se na iznajdljiv način
izogne uporabi besedne zveze »spolni odnos«. Zadnji spodaj navedeni primer pa se povezuje
z Macbethom, kjer se Macbeth z uporabo perifraze želi izogniti besedi »umor«.
1.

Marcus Brutus: »And then, I grant, we put a sting in him ...« (Shakespeare, 2015: 588)
Brut: »S tem kajpada mu izročimo želo ...« (Jesih, 1996: 91)

2.

Iago: »“I am one, sir, that comes to tell you
Your daughter and the Moor are now making
The beast with two backs.” (Shakespeare, 2015: 819)
Jago: »Nekdo, ki vam prihaja povedat, gospod, da vaša hči in
Maver zdajle delata zver z dvema hrbtoma.« (Jesih, 1996: 19)
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3.

Macbeth: »Is he dispatcht?« (Shakespeare, 2015: 871)
Macbeth: »Je že odpravljen?« (Župančič, 2016: 80)

Prevodi zgoraj navedenih perifraz so zvesti izvirniku. Najbolj konkretno se to vidi pri drugem
in tretjem primeru, kjer sta oba prevajalca upoštevala izbiro enakih besednih zvez z enakim
pomenom. Nekoliko drugače pa je preveden prvi primer, kjer prihaja do manjše razlike v
pomenu obeh glagolov. Pri izvirniku se tako uporablja glagol »put«, ki je nato preveden kot
»izročiti«, in nekoliko omili povedano. Kljub temu pa takšna zamenjava nima velikega vpliva
na pomen.
Figure zamenjave lahko opazujemo tudi na ravni zvoka oziroma zvočnega učinka. Ena izmed
takšnih figur je onomatopeja ali onomatopoija, ki temelji na zamenjavi besede z zvokom, ki
ustreza njenemu čutnemu vtisu. (Smolej, Hriberšek, 2006: 50) Onomatopejo uporabi Brut v
prvem prizoru drugega dejanja, ko sredi noči prejme pismo in ga prebere. Pri tem dejanju tudi
poroča, da je meteoritski dež, ki se pravkar dogaja, tako svetel, da lahko Brut brez težav sredi
noči bere pismo. Ko govori o tem, uporabi besedo »whizzing«, ki je ustrezno prevedena kot
»šviganje«, v izvirniku pa predstavlja onomatopejo, saj s svojo zvočnostjo predstavlja
predmet, ki s hitrostjo švigne mimo nečesa. Hkrati pa je meteoritski dež izredno pomemben
simbol v tragediji, saj nakazuje približujočo se nevarnost – Cezarjev umor. Hkrati lahko
onomatopejo opazimo tudi pri Macbethu. Uporabi jo Lady Macbeth, ki z besedo ponazori
krakanje vranov. Ta onomatopeja se pojavi tako v izvirniku kot tudi prevodu. Za razliko od
prvega primera je ta prevod ustreznejši, saj ohranja retorično figuro.
1.

Marcus Brutus: »The exhalations, whizzing in the air,
Give so much light that I may read by them.« (Shakespeare, 2015: 588)
Brut: »Utrinki ti, po zraku švigajoči,
tako so svetli, da lahko se bere. (Župančič, 2001: 93)

2.

Lady Macbeth: »The raven himself is a hoarse
That croaks the fatal entrance of Duncan ...« (Shakespeare, 2015: 862)
L. Macbethova: »Še vran je hripav,
ki kraka Duncanov prihod usodni ...« (Župančič, 2016: 29)

Kljub vsemu pa je najpomembnejša in zagotovo ena izmed najpogostejših figur v obravnavanih
Shakespearovih delih litota. Litota je zamenjava neke besede z zanikanjem njenega nasprotja.
(Smolej, Hriberšek, 2006: 51) Kot je bilo navedeno že v prejšnjem poglavju, je litota tista
retorična figura, ki najbolje pride do izraza preko manipulacije oziroma prepričevalnega
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govora tako pri Jagu kot tudi Antoniju. Oba jo uporabljata v smislu obratne psihologije, s katero
poskušata doseči cilj svoje manipulacije – in kakor se izkaže na koncu, sta oba to storila
razmeroma uspešno. Najbolj znan primer litote je uporabljen v Antonijevem govoru na
forumu, kjer praktično celoten govor temelji na zanikanju in ponavljanju besednih zvez. To
zanikanje ali litota se v vsej svoji moči izrazi s pomočjo poudarjanja Brutove poštenosti (glej
poglavje 4). Enako se dogaja tudi pri Jagu. Ta se zavzema za Cassijevo poštenost, v resnici pa
je pomen njegovih besed ravno nasprotje – Jago na prvi pogled brani Cassijevo početje, v
resnici pa imajo njegove besede globlji in s tem tudi popolnoma drugačen pomen.
Iago: »Cassio, my lord? No, sure, I cannot think it
That he would steal away so guilty like,
Seeing your coming.« (Shakespeare, 2015: 834)
Jago: »Cassio, gospod? Ne, kje pa, ne bi rekel,
da bi se odplazil,
ko bi videl vas prihajati.« (Jesih, 1996: 88)

Glede prevodov litot lahko rečemo, da se oba držita izvirnika. Prevod prvega primera je
povsem zvest originalu, kar se vidi v izbiri besednih vrst, kot v pomenu besed. Pri drugem
prevodu pa prihaja do manjšega razkrajanja. Župančič je pri prevodu izpustil dobesedni prevod
besed »guilty like«, hkrati pa je ta izpust vključil v glagol »odplaziti«. Zato lahko trdimo, da je
tudi drugi prevod povsem ustrezen.
V obravnavanih tragedijah pa se srečamo tudi s sinekdoho. Sinekdoha je figura, ki temelji na
podlagi vključenosti, poznamo pa rastočo in padajočo sinekdoho. Takšno figuro lahko pri
Othellu vidimo tako v izvirniku kot tudi prevodu. Spodaj navedeni (prvi) primer se navezuje na
rastočo sinekdoho (pars pro toto), pri kateri del ponazarja celoto oziroma kri ponazarja očeta.
Pri drugem primeru vidimo sinekdoho iz tragedije Julij Cezar. Ta sinekdoha predstavlja
povezavo med »krvavo roko« in celotno lojalnostjo meščanov. Sinekdoho pa uporabi tudi
Macbeth. V tretjem navedenem primeru lahko opazimo rastočo sinekdoho, kjer del (lice)
nadomešča celoto (celega človeka). Gre torej za pars pro toto.
1.

Barbantio: »… O treason of the blood!« (Shakespeare, 2015: 820)
Barbantio: »Kri je izdala!« (Jesih, 1996: 17)

2.

Marcus Antonius: »Let each man render me his bloody hand.« (Shakespeare, 2015: 596)
Antonij: » ... podajte vsak krvavo mi roko!« (Župančič, 2001: 120)
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3.

Macbeth: »Take thy face hence.« (Shakespeare, 2015: 881)
Macbeth: »Odnesi proč to lice.« (Župančič, 2016: 134)

Omenjena sinekdoha se pri vseh treh primerih pojavi tako v izvirniku kot tudi prevodu. Oba
prevajalca sta bila torej zvesta originalu. Ustrezno sta prevedla vsebino, pri tam pa obdržala
še retorično figuro. Pri prvem in drugem primeru zato ne pride do nikakršnih razlik, manjše
odstopanje pa se pojavi pri zadnjem primeru, kjer je samostalnik »face« preveden kot »lice«.
Kljub temu je tudi zadnji prevod ustrezen, saj še vedno zajema prvotni pomen, hkrati pa
ohranja retorično figuro.
To pa nas prinese do zadnje obravnavane retorične figure zamenjave – metonimije.
Metonimija temelji na oddaljenem odnosu, ki izraža kakovostno, vzročno povezanost s shemo
X je vzrok Y, X zato zamenjuje Y (Y zato zamenjuje X). (Smolej, Hriberšek, 2006: 55) Metonimijo
lahko opazimo na začetku Antonijevega govora na forumu, kar pomeni, da te vrste metonimija
hkrati predstavlja tudi apostrofo ali dobesedni nagovor. Ohranjena je le v izvirniku, v prevodu
pa se izgubi, saj se je prevajalec raje odločil za dobesedno navajanje pomena. Do takšne razlike
pripelje tudi dejstvo, da se slovenščina in angleščina pri takšni metonimiji razlikujeta.
Metonimija »lend your ears« je v angleščini ustaljena, v slovenščini pa na enak način sploh ne
obstaja. Podobno se zgodi pri Macbethu. V spodaj navedenem (drugem) primeru lahko
metonimijo opazujemo le v izvirniku, kjer se pojavi v povezavi z vsebino in kjer dežela (Norway)
nadomešča njene prebivalce oziroma enega konkretnega prebivalca. V prevodu pa se zgodi
nekaj popolnoma drugačnega. Prevajalec se je odločil za izpust metonimije, ki bi na tem mestu
v slovenščini vseeno ostala.
1.

Marcus Antonius: »Friends, Romans, countrymen, lend me your ears ...« (Shakespeare, 2015: 598)
Antonij: »Poslušajte, prijatelji, Rimljani!« (Župančič, 2001: 127)

2.

Ross: »Norway himself,
With terrible numbers,« (Shakespeare, 2015: 859)
Ross: »Sam Norvežan, s strahotno množico, ...« (Župančič, 2016: 11)

7.2 FIGURE DODAJANJA
V najširšem pomenu se figure dodajanja povezujejo s principom ponavljanja besed, besednih
zvez, stavkov ali daljših delov besedila v določenem odlomku. Ti elementi se lahko ponovijo
dobesedno ali v obliki variacij z manjšim odstopanjem; vsakršno ponavljanje pa v pomenu
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retorike spodbuja vsebino prepričevalnega govora oziroma manipulacije (kakršno lahko
zaznamo v vseh treh obravnavanih tragedijah).
Kot prvo figuro dodajanja si bomo pogledali najsplošnejšo geminacijo, ki se definira kot
ponavljanje besed ali besednih zvez na začetku, sredini ali na koncu stavka ali verza. (Smolej,
Hriberšek, 2006: 59). Geminacija je ena izmed najbolj prepoznavnih figur dodajanja in se
posledično večkrat pojavi pri Othellu, Juliju Cezarju in Macbethu. Za boljše razumevanje in
ponazoritev, lahko navedemo preprost primer iz prvega dejanja Othella. V tem odlomku se
geminacija pojavi pri Roderigu, ki poskuša zbuditi spečega Barbantia ter ga prepričati, da je
Othello storil zlo njegovi hčerki Desdemoni. Na tem mestu lahko opozorimo, da tudi
geminacija kot vse druge figure ponavljanja ustvarja ritem in je ena izmed najpomembnejših
figur, ki omogočajo uspešno manipulacijo.
Roderigo: »What, ho, Barbantio! Barbantio, ho!« (Shakespeare, 2015: 819)
Roderigo: »Gospod, gospod …« (Jesih, 1996: 13)

Kakor lahko opazimo v navedenih odlomkih, se obravnavana geminacija pojavi tako v izvirniku
kot tudi prevodu, seveda pa se pri tem pojavi tudi očitna razlika na podlagi izbire besed. V
izvirniku se ponavlja ime nastopajoče osebe, v prevodu pa je to ime nadomeščeno s
samostalnikom »gospod«, ki prav tako spominja na naziv in deluje nekoliko bolj uradno.
Seveda pa lahko avtor uporabi geminacijo zgolj za ritmični učinek – uveljavljanje metrične
sheme, ki se pri Shakespearu navadno kaže v obliki nerimanega jambskega pentametra. Pri
tem geminacija dosega določeno spevnost, kar lahko opazimo pri tretji obravnavani tragediji,
Macbeth:
First witch: »A sailor's wife had chestnuts in her lap,
And muncht, and muncht, and muncht ...« (Shakespeare, 2015: 859)
Prva vešča: »Žena mornarjeva kostanja v krilu
Imela je, pa žveči, žveči, žveči;« (Župančič, 2016: 16)

Pri natančnejši primerjavi obeh primerov lahko najprej opozorimo na inverzijo ali zamenjan
vrstni red v prevodu prve vrstice primera, vendar je celoten Župančičev prevod tudi
popolnoma zvest originalu. Edina razlika je torej inverzija besed »žena mornarjeva«, ki je na
tem mestu uporabljena zaradi ritmičnega učinka. Zaradi takšne inverzije se je spremenil tudi
položaj glagola »imela je«, ki prihaja šele za osebkom in predmetom v stavku. Takšne
zamenjave v izvirniku ni mogoče zaznati, saj ga angleška slovnica niti ne dopušča.
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Seveda pa se geminacija, ki zagotavlja ritem, pojavi tudi v tragediji Julij Cezar. V drugem prizoru
tretjega dejanja smo kot bralci ali gledalci lahko priča najbolj znamenitemu prepričevalnemu
govoru v literaturi nasploh (glej stran 12).
Geminaciji sledijo še anafora s ponavljanjem na začetku verzov, epifora s ponavljanjem na
koncu in mezodiploza ali ponavljanje delov na sredini dveh ali več zaporednih verzov. Prav
tako kot geminacija imajo tudi anafora, epifora in mezodiploza podobno vlogo pri doseganju
cilja tistega, ki jih uporablja – dosežejo namreč stabilnost, poslušalca pa prepričajo, da začne
verjeti v povedano ali napisano (drugi in tretji primer), lahko pa tudi zgolj stopnjujejo napetost
ali omogočajo ritem (prvi primer):
1.

1 citizen: »O piteous spectacle!«
2 citizen: »O noble Caesar!«
3 citizen: »O woeful day!«
4 citizen: »O traitors, villains!«
1 citizen: »O most bloody sight.« (Shakespeare, 2015: 599)
Prvi meščan: »O žalostni pogled!«
Drugi meščan: »O blagi Cezar!«
Tretji meščan: »O tožni dan!«
Četrti meščan: »O tolovaji, izdajalci!«
Prvi meščan: »O krvavi prizor!« (Župančič, 2001: 131)

2.

Barbantio: »I here do give thee that with all my heart
Which, but thou hast already, with all my heart« (Shakespeare, 2015: 823)
Barbantio: »tukaj ti zdaj izročam – z vsem srcem –,
Kar, da si nisi vzel bil, bi z vsem srcem« (Jesih, 1996: 33)

3.

First Witch: »All hail, Macbeth! hail to thee, thane of Glamis!«
Second Witch: »All hail, Macbeth! hail to thee, thane of Cawdor!«
Third Witch: »All hail, Macbeth, that shalt be king hereafter!« (Shakespeare, 2015: 859)
Prva vešča: »Slava ti, Macbeth; zdrav, tan Glamiški!«
Druga vešča: »Slava ti, Macbeth; zdrav, tan Clawdorski!«
Tretja vešča: »Slava ti, Macbeth, ki nekoč boš kralj!« (Župančič, 2016: 16)

V prvem primeru in njegovem prevodu se ponavlja medmet »o«, ki v vseh primerih nakazuje
vzklik in s tem omogoča ritem. Prav tako je prevod prvega odlomka dokaj zvest izvirniku,
vendar se pojavljajo tudi določene (čeprav manjše) pomenske razlike: pridevnik »pitieous« se
prevaja kot »žalostni«, čeprav bi bil vsebinsko bolj ustrezen prevod »pomilovanja vreden«.
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Kljub temu lahko sklepamo, da se je prevajalec odločil za izbiro »žalostni« zato, ker je želel
ohraniti enako strukturo, kot je v izvirniku – medmet, ki mu sledita zgolj en levi prilastek ter
samostalnik. Druga pomembnejša razlika je zamenjan vrstni red besed v prevodu primera
četrtega meščana. Najprej so omenjeni tolovaji, šele nato izdajalci; če pri tem pogledamo
izvirnik, pa lahko opazimo, da sta omenjena samostalnika zamenjana. Kot zadnjo razliko lahko
navedemo še izpust prislova »most« v prevodu primera prvega meščana.
Prav tako lahko tudi za prevod drugega primera (iz tragedije Othello) trdimo, da ostaja zvest
izvirniku, saj se pojavlja zgolj ena manjša stilistična razlika, ki je posledica različnih slovničnih
pravil med slovenščino in angleščino. Na tem mestu govorimo o inverziji, ki se pojavlja v
Jesihovem prevodu.
Če si na koncu pogledamo še tretji primer, pridemo do zaključka, da je tudi prevod tega
odlomka vsebinsko zvest izvirniku, pri tem pa moramo opozoriti tudi na eno bistveno
vsebinsko razliko – medtem ko se v izvirniku pojavlja ponavljanje besedne zveze »hail to thee«,
se v prevodu pojavi zgolj ena sama beseda »zdrav«. Morda bi bilo vsebinsko gledano bolje, da
se tudi pri tej drugi geminaciji pojavi prevod »slava ti«, saj se nekoliko bolj korektno povezuje
z izvirnikom.
Ponavljanje besed ali besednih zvez pa je lahko tudi bolj zapleteno. To ponazori anadiploza
oziroma ponavljanje na koncu in nato na začetku naslednjega verza ali stavka. Zaradi svoje
zapletenosti se anadiploza v prevodu navadno izgubi, saj mora prevajalec upoštevati še ritem
in vsebino izvirnika. Takšen izpust anadiploze lahko opazimo pri Juliju Cezarju, nasprotno pa
se obravnavana retorična figura pri Othellu in Macbethu ohrani tudi v prevodu:
1.

Marcus Brutus: »The enemy, marching along by them,
By them shall make a fuller number up ...« (Shakespeare, 2015: 604)
Brut: »Sovražnik, ki potuje po tej deželi,
iz nje krdela svoja izpopolni, …« (Župančič, 2001: 147)

2.

Othello: »Is he honest?«
Iago: »Honest, my lord!« (Shakespeare, 2015: 835)
Othello: »A ni pošten?«
Jago: »Pošten, gospod?« (Jesih, 1996: 92)

3.

Third witch: » ... all hail, Macbeth and Banquo!«
First witch: »Banquo and Macbeth, all hail!« (Shakespeare, 2015: 860)
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Tretja vešča: » ... zatorej zdrava, Macbeth in Banquo!«
Prva vešča: »Banquo in Macbeth, zdrava!« (Župančič, 2016: 17)

Najprej lahko opozorimo na dejstvo, da sta prevoda primerov iz Othella in Macbetha
popolnoma zvesta izvirniku. Pri prvem se pojavi prevod pridevnika »honest« kot »pošten«, pri
drugem pa gre za ponovitev imena »Banquo«. Nasprotno je pri prvem navedenem primeru (iz
tragedije Julij Cezar) anafora »by them« v prevodu izgubljena. Predvidevamo lahko, da je to
posledica ohranjanja ritmičnega učinka.
Naslednja figura dodajanja, ki jo bomo obravnavali, je kiklos. Kiklos dobimo takrat, ko ena in
ista beseda ali besedna zveza uokvirja verz – torej takrat, ko se ista beseda pojavi najprej na
začetku in nato na koncu verza. Kiklos lahko pri Juliju Cezarju opazimo v izvirniku, v prevodu
pa se izgubi oziroma spremeni v geminacijo na začetku verza. Govorimo torej o ponavljanju
imena »Cassius« v izvirniku in »Kasij« v prevodu. Če se pri tem še bolj poglobimo v prevod,
lahko zaključimo, da ostaja vsebinsko zvest izvirniku, pojavljajo pa se manjše razlike v izbiri in
količini besed, vendar je to zgolj posledica razlik med dvema jezikoma. Predpostavljamo lahko,
da se je Shakespeare za kiklos na tem mestu odločil zaradi forme verza oziroma ritma, ki ga ta
retorična figura omogoča. Na drugi strani pa lahko kiklos pri Othellu in Macbethu opazimo
tako v izvirniku kot tudi prevodu, njegova uporaba pa je lahko utemeljena na enak način kot
pri Cezarju.
1.

Cassius: »Cassius from bondage will deliver Cassius.« (Shakespeare, 2015: 587)
Kasij: »Kasija Kasij reši suženjstva« (Župančič, 2001: 88)

2.

Barbantio: »Light, I say! light!« (Shakespeare, 2015: 819)
Barbantio: »Luč, pravim, luč!« (Jesih, 1996: 16)

3.

Witches: »Fair is foul, and foul is fair ...« (Shakespeare, 2015: 858)
Vešče: »Lepo je zlo in zlo je lepo ...« (Župančič, 2016: 8)

Prav tako sta pri podrobnejši obravnavi zvesta tudi prevoda drugih dveh primerov. Pri drugem
primeru se ponavlja samostalniška beseda »light«, ki ima dobeseden prevod tudi v slovenščini
– »luč«. Enako lahko trdimo tudi za tretji primer, kjer se ponavlja pridevnik »fair« in je
preveden dobesedno z »lepo«. Zaključimo lahko torej, da so prevodi ustrezni.
Besede se lahko ponavljajo tudi v različnih sklonih. Takšne vrste retorično figuro označujemo
kot poliptoton. Tega lahko opazimo v znamenitem Antonijevem govoru. Kot je bilo omenjeno
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že prej, se v obravnavanem govoru večkrat pojavljajo besede ali besedne zveze, med njimi pa
lahko zasledimo tudi poliptoton (glej stran 13). Ta pride najbolj do izraza v izvirniku, v prevodu
pa se deloma zabriše. Takšno prevajalčevo odločitev bi lahko pripisali ohranjanju ritma.
Ponavljanje pa ne temelji nujno zgolj na ponavljanju besed, temveč se lahko ponavljajo tudi
zvočne podobe besed. Paronomazija je ponavljanje besed s podobno zvočno podobo in
različnim pomenom. Tako lahko opazujemo ponavljanja enakozvočnic ali blizuzvočnic (Smolej,
Hriberšek, 2006: 66). Kot primer paronomazije lahko navedemo odlomek iz tragedije Julij
Cezar, kjer se pojavlja ponavljanje besede »will« kot oporoke v enem pomenu in pomožnega
glagola biti v drugem. Takšne vrste paronomazija lahko obstaja samo v angleškem jeziku, torej
v izvirniku, saj se s prevajanjem v slovenščino takšen pomen izgubi. Shakespeare je z uporabo
te retorične figure ustvaril besedno igro, ki temelji na ponavljanju homonima »will« v
samostalniški in glagolski obliki, s tem pa je ustvaril tudi izrazit zvočni učinek. Na razmeroma
podoben način pa lahko zaznamo paronomazijo tudi pri Macbethu. Razlika je le v tem, da v
zadnjem primeru ne pride do ponavljanja homonimov, temveč paronimov ali blizuzvočnic –
opazujemo lahko dve besedi, »fear« in »fair«, ki se v takšni vlogi v prevodu izgubita, saj
slovenščina nima ustreznih prevodov za obstoj takšne retorične figure.
1.

Citizens: »The will, the will! We will hear Caesar's will.« (Shakespeare, 2015: 598)
Meščani: »Da, oporoka, res, berite oporoko! « (Župančič, 2001: 133)

2.

Banquo: »Good sir, why do you start; and seem so fear
Things that do not sound so fair?« (Shakespeare, 2015: 859)
Banquo: “Gospod moj, kaj strmite, kot da v strahu
saj prelepo zveni? (Župančič: 2016: 17-18)

Za zaključek poglavja o figurah dodajanja si bomo pogledali še dve figuri: polisindeton in
asindeton. Polisindeton lahko imenujemo tudi mnogovezje, saj lahko pri tej retorični figuri
opazujemo povezovanje stavkov ali delov besedila z istim ali podobnim veznikom. Asindeton
pa izraža ravno nasprotno – brezvezje. Pri asindetonu gre za izpuščanje veznikov oziroma
kopičenje delov besedila ali stavkov brez vmesne vezave.
1.

Marcus Brutus: »As Caesar loved me, I weep for him; as he was fortunate, I rejoice at it; as he was
valiant, I honour him: but, as he was ambitious, I slew him.« (Shakespeare, 2015: 597)
Brut: »Ker me je Cezar ljubil, jočem za njim; ker je bil srečen, se veselim; ker je bil hraber, ga
spoštujem; ker pa je bil slavohlepen, sem ga umoril.« (Župančič, 2001: 125)
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2.

Macbeth: »To-morrow, and to-morrow, and to-morrow, ...« (Shakespeare, 2015: 882)
Macbeth: »Le jutri in spet jutri in spet jutri ...« (Župančič, 2016: 141)

V navedenem prvem primeru lahko opazujemo polisindeton tako v izvirniku kot tudi prevodu.
Brut je z uporabo tega retoričnega sredstva želel prikazati dihotomijo, ki izvira iz njegovega
odnosa do Julija Cezarja. Na eni skrajni točki ga je Brut cenil in spoštoval, saj je bil Cezar
nasploh cenjen zaradi svojih veščin in osebnosti, po drugi strani pa ga je zaradi ene tragične in
usodne napake tudi sovražil. Tako lahko v izvirniku opazujemo kopičenje veznika »as«, ki je
ustrezno preveden z veznikom »ker«. Prav tako je ustrezen tudi prevod drugih delov
omenjenega odlomka, saj je Župančič poskušal ostati zvest izvirniku. Na prvi pogled lahko
opazimo, da je prevod vsebinsko povsem ustrezen, hkrati pa so skoraj identične tudi
uporabljene besedne vrste. Kako lahko na tem mestu utemeljimo uporabo polisindetona?
Brut je z govorom in uporabo retoričnih sredstev želel prepričati poslušalce, da je bil umor
Cezarja povsem upravičen in polisindeton je s svojim stopnjevanjem napetosti kot tudi
omogočanjem ritma k temu pripomogel. Takšne vrste polisindeton lahko opazimo še v drugem
primeru, ki prihaja iz Macbetha. Uporaba v tem primeru nima tolikšnih posebnosti kot pri Juliju
Cezarju, zagotovo pa kopičenje veznika »and« oziroma »in« v prevodu vpliva na ritem besedila
in pripomore k poudarjanju tistega, kar Macbeth želi povedati. Tudi ta prevod je popolnoma
zvest originalu.
Kot nasprotje polisindetona pa si moramo pogledati še asindeton. Spodaj navedena primera
torej predstavljata asindeton ali brezvezje. Opazujemo lahko kopičenje glagolov, ki niso
povezani s konkretnimi vezniki, ampak največ s krajšimi premori. Takšno kopičenje ustvarja
borbenost, ki je na tem mestu več kot ustrezna. Kljub temu moramo opozoriti na manjše
spremembe, ki nastajajo pri prevodu prvega primera. Že na prvi pogled lahko opazimo, da
prevod ni povsem zvest originalu, saj prihaja do pomenskih razlik: v prevodu je maščevanje
omenjeno šele na drugem mestu, predlog »about« ni preveden, prav tako ni preveden
samostalnik »fire«. Namestu teh dveh besed se v prevodu pojavita besedi »pokonci« in
»palite«, ki bi ju lahko imeli za nadomestek. Kljub tem razlikam je prevod vendarle ustrezen,
saj ne izpusti ničesar vsebinsko pomembnega in ohranja pomen izvirnika. Povsem nasprotno
pa je prevod drugega obravnavanega primera zvest izvirniku v pomenu in izbiri besednih vrst.
1.

Citizens: »Revenge, -about, -seek, -burn, - fire, -kill, -slay, - let not a traitor live!« (Shakespeare, 2015:
599)
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Več meščanov: »Pokonci! Maščevanje! Iščite! Požigajte! Palite, morite! Niti enega izdajalca ne
pustite živega!« (Župančič, 2001: 132)
2.

Macbeth: »... the valued file
Distinguishes the swift, the slow, the subtle,
The housekeeper, the hunter, ...« (Shakespeare, 2015: 869)
Macbeth: » ... a po vrednosti
jih v hitre ločimo, počasne, zvite,
čuvaje, lovce, ...« (Župančič, 2016: 70)

7.3 FIGURE ODVZEMANJA
Kot nasprotje figur dodajanja, ki smo jih obravnavali v prejšnjem poglavju, se v retoriki
uporabljajo tudi figure odvzemanja. V to kategorijo spadata zgolj dve retorični figuri – elipsa
in zevgma, obe pa temeljita na izpuščanju besed, besednih zvez ali daljših delov besedila
oziroma stavka ali povedi. Če smo natančnejši, je elipsa »izpuščanje kakega, največkrat
predvidenega stavčnega člena ali njegovega dela.« (Smolej, Hriberšek, 2006: 70) Opazimo jo
lahko v tretjem dejanju prvega poglavja Othella in v sedmem poglavju prvega dejanja
Macbetha. V spodaj navedenem (prvem) primeru lahko vidimo, da je načrtno izpuščena zveza
»my letters say« v izvirniku in »moj vestnik piše« v prevodu – v obeh primerih kar dvakrat.
Takšen izpust nam omogoča, da povedano strnemo in se izognemo kopičenju odvečnih delov
besedila ali govora. V enakem pomenu je avtor uporabil elipso tudi v drugem navedenem
primeru, kjer gre za izpust zadnjega dela povedi »at murdering Banquo« v izvirniku in
»Banquov umor« v prevodu.
1.

First Senator: »Indeed, they are disproportion’d; My letters say a hundred and seven galleys.«
Duke of Venice: »And mine, a hundred and forty.«
Second Senator: »And mine, two hundred:« (Shakespeare, 2015: 821)
Senator 1: »Res, ne grejo skupaj; moj vestnik piše, sto sedem galej.
Dož: »In moj sto štirideset.«
Senator 2: »Moj pa dvesto …« (Jesih, 1996: 24)

2.

Macbeth: »If we should fail?« (Shakespeare, 2015: 863)
Macbeth: »A če se ponesreči ...« (Župančič, 2016: 37)

Prav tako sta prevoda obeh zgoraj navedenih odlomkov zvesta izvirniku. Tako Jesih kot tudi
Župančič sta v svojih prevodih izbirala ustrezne prevode vsebine, hkrati pa sta se osredotočala
tudi na izbiro enakih besednih vrst.
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7.4 FIGURE PREMEŠČANJA
Ta skupina retoričnih figur na splošno temelji na premeščanju stavčnih členov oziroma besed
v določeni povedi ali delu besedila. Sem prištevamo tri retorične figure: hiperbaton, hipalaga
in histeron proteron. Hiperbaton je najpreprostejša figura premeščanja, ki temelji zgolj na
prestavljanju stavčnih členov in za katerega se avtor navadno odloči takrat, ko mora zapolniti
metrično shemo. (Smolej, Hriberšek, 2006: 71)
1.

Cassius: »Ay, and that tongue of his, that bade the Romans
Mark him and write his speeches in their books,« (Shakespeare, 2015: 584)
Kasij: »Ta jezik, ki posluša ga Rimljan
in piše v knjigo vsak njegov izrek ...« (Župančič, 2001: 77)

2.

Iago: »Good name in man and woman, dear my lord,
Is the immediate jewel of their souls:« (Shakespeare, 2015: 836)
Jago: »Dobro ime, gospod, človeški duši
je drag in nenadomestljiv dragulj:« (Jesih, 1996: 95)

V zgoraj navedenih primerih lahko opazimo hiperbaton v izvirniku kot tudi prevodu. Tako Jesih
kot tudi Župančič sta pri prevodu ostala zvesta izvirniku. To se vidi predvsem v vsebini in
ohranitvi omenjene retorične figure premeščanja. Glede razlik med izvirnikom in originalom
pa lahko navedemo zgolj manjše odstopanje v prevodu prvega primera: izvirnik poudarja
svojino jezika s predložno zvezo »of his«, kar se v prevodu izgubi in ostaja zgolj še besedna
zveza »ta jezik«. Podobno lahko opazimo tudi v prevodu drugega odlomka, kjer se izgubijo
besede »in man and woman«.
Na podoben način kot hiperbaton pa deluje tudi hipalaga. Hipalaga je retorična figura, ki se
pojavi takrat, ko prestavimo pridevnik od samostalnika, s katerim je povezan, k nekemu
drugemu. (Smolej, Hriberšek, 2006: 71) Opazimo jo lahko v Kasijevem govoru v drugem prizoru
prvega dejanja, ko želi Kasij prepričati Bruta, da je umor Cezarja povsem upravičen. Kasij pri
doseganju takšnega cilja uporabi hipalago, ki prenese pridevnik »coward« v izvirniku oziroma
»plahost« v prevodu od glavnega zamika, s katerim se ta pridevnik povezuje (»his« ali »mu«),
k povsem drugem samostalniku – »lips« v izvirniku in »kri« v prevodu. Čeprav se na prvi pogled
zdi, da Župančičev prevod ne ostaja zvest izvirniku, to ne drži. Opazimo lahko zgolj nekoliko
zamenjan vrstni red, ki nastane zaradi razlik med jezikoma.
Cassius: »His coward lips did from their color fly;« (Shakespeare, 2015: 584)
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Kasij: »Zbežala mu je z ustnic plaha kri,« (Župančič, 2001: 77)

7.5 MISELNE FIGURE
Nazadnje pa si bomo pogledali še miselne figure, ki se pogosto pojavljajo v Shakespearovih
delih. Kot takšne so zelo pomembne za razumevanje vsebine, hkrati pa se konkretno
povezujejo s tisto vsebino, ki je za nas na tem mestu najpomembnejša – z manipulacijo in
manipuliranjem z literarnimi osebami. Miselne figure so: apostrofa, ironija, oksimoron,
paradoks ter retorično vprašanje (z odgovorom). Že iz poimenovanja lahko razberemo, da se
razlikujejo od vseh prejšnjih figur, saj ne delujejo zgolj kot okras, ampak imajo globlji pomen
pri tehtanju in predstavljanju argumentov.
Prva miselna figura, ki jo bomo obravnavali, je apostrofa ali dobesedni nagovor. Uporablja se
takrat, ko določena literarna oseba nagovori neko drugo literarno osebo, predmet, ali
občinstvo. Zelo dober primer apostrofe uporabi Jago, ki nagovarja predmet, torej neživo stvar,
hkrati pa ta njegov nagovor predstavlja tudi metaforo. »Medikament«, »lek« ali kar
»medicine« v izvirniku se konkretno nanaša na Jagovo manipulacijo z Othellom oziroma
natančneje se v tem točno določenem trenutku nanaša na misli, ki jih je Jago podtaknil v
Othellovo zavest.
Iago: »Work on, my medicine, work!« (Shakespeare, 2015: 843)
Jago: »Deluj, ti medikament, deluj …« (Jesih, 1996: 130)
Jago: »Deluj, moj lek, deluj!« (Župančič, 1963: 283)

Pri prevodu tega primera lahko opazimo, da sta ga Župančič in Jesih prevedla razmeroma
enako in zato lahko trdimo, da sta bila pri tem zvesta izvirniku. Edina večja razlika je zgolj njun
prevod samostalnika »medicine«, ki ga Jesih prevaja z »medikament«, Župančič pa s
samostalnikom »lek«. Zaključimo lahko, da sta oba prevoda ustrezna, vendar je Župančičev
nekoliko zastarel.
Apostrofa kot takšna pa se ne pojavlja le v Othellu. Zelo znamenit primer je tudi začetek
Antonijevega govora na forumu (glej stran 12). Uporaba apostrofe na tem mestu je nujna, saj
z njo Antonij pritegne občinstvo in opozori nase, hkrati pa pove, da bo govoril o nečem
pomembnem in zato potrebuje pozornost poslušalcev.
Kot je bilo navedeno že v prvem primeru apostrofe, se lahko ta pojavi kot nagovor neke stvari
in niti ne nujno neke tretje osebe ali občinstva. Takšno uporabo apostrofe lahko zaznamo v
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prvem poglavju drugega dejanja Macbetha. Uporabi jo Macbeth, ko v svojih blodnjah vidi
bodalo in ga nagovori:
Macbeth: Is this a dagger
Which I see before me,
The handle toward my hand? Come, let me clutch thee!
I have thee not, and yet I see thee still.
Art thou not, fatal vision, sensible
To feelings as to sight? (Shakespeare, 2015: 864)
Macbeth: »Je to bodalo, kar pred sabo vidim
z ročajem k meni? Daj, naj te zagrabim: –
držim te ne, in vendar te še vidim.
Nisi, privid, usodni, otipljiv,
Kakor si viden? (Župančič, 2016: 42)

Apostofa se v zgoraj navedenem primeru pojavi tako v izvirniku kot tudi prevodu. Župančič se
je pri prevajanju držal izvirnega besedila in uporabljal ustrezne prevode – tako vsebinsko kot
tudi stilistično. Če se natančneje poglobimo v prevod, lahko ugotovimo, da uporablja enake
besedne vrste kot izvirnik. Potemtakem lahko predpostavimo, da je prevod ustrezen.
To pa nas pripelje do druge miselne figure, ki ima v obravnavanih tragedijah izredno
pomembno vlogo, predvsem v Juliju Cezarju, saj na njej temelji celoten Antonijev govor na
forumu. Ironija je figura, ki jo uporabimo takrat, ko želimo izraziti ravno nasprotno od tistega,
ki povedo besede. Do neke mere bi celo lahko predpostavljali, da se ironija tesno povezuje z
litoto oziroma obratno psihologijo. To dejstvo potrdita primer ironije pri Antoniju (glej stran
12) in spodaj navedeni primer, kjer se ironija izraža v Othellovih besedah.
1.

Othello: »I think thou dost;
And for I thou 'rt full of love and honesty …« (Shakespeare, 2015: 835)
Othello: In ker to vem
in vem, da si pošten …« (Jesih, 1996: 93)

Sam je na tem mestu tako zaslepljen z Jagovo manipulacijo, da nikakor ne more sprevideti
Jagovih resničnih namenov. To se izraža skozi njegove lastne besede, saj še vedno verjame, da
je Jago pošten. Takšne vrste ironija ni namenjena manipulaciji, temveč obstaja zgolj za
prikazovanje (do določene mere) groteskne podobe, ki nastaja kot posledica manipulacije ali
– kakor vidimo pri spodaj navedenem primeru – že preteklih dejanj.
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Lennox: »... the gracious Duncan
Was pitied of Macbeth: – marry, he was dead ...« (Shakespeare, 2015: 870)
Lennox: »Macbeth žaloval je
za blagim Duncanom: – ej, bil je mrtev ...« (Župančič, 2016: 91)

Ironija se torej v obeh navedenih primerih pojavlja tako v izvirniku kot tudi prevodu. Pri tem
je pomembno opozoriti na dejstvo, da sta oba prevoda ustrezna, saj se držita izvirnika in
ohranjata tisto, kar je torej najpomembnejše – omenjeno retorično figuro, ki ima, kakor smo
videli zgoraj, prav poseben pomen. Kljub temu pa bi bilo na tem mestu treba opozoriti na
prevod prvega, zgoraj navedenega primera. »Full of love and honesty«, ki se pojavi v izvirniku,
je Jesih nekoliko skrajšal in izpustil prevod »full of love« ter zgolj navedel pridevnik »pošten«.
Tukaj vidimo, da gre za manjšo pomensko razliko oziroma izpust, ki pa navsezadnje nima
pretirano pomembne vloge, saj ostaja vsebina povedanega enaka, čeprav nekoliko
osiromašena. Podobno lahko opazimo tudi pri drugem navedenem primeru, vendar pa tukaj
ne gre za razliko v pomenu, temveč za razliko v strukturi povedi. V izvirniku lahko opazimo
trpnik, saj je osebek »Macbeth« prestavljen na konec povedi; ravno nasprotno se zgodi v
prevodu, kjer imamo tvornik. Takšna razlika ne vpliva na vsebino besed, zagotovo pa vpliva na
ritem in ga s tem izboljšuje. Tako bi lahko predpostavili, da je Župančič izbral trpnik ravno
zaradi ritma.
Naslednji dve retorični figuri pa temeljita na nasprotju druga do druge. To sta oksimoron in
paradoks. Paradoks je za razliko od oksimorona daljši, torej zaobsega daljšo misel, ki je
sestavljena iz nasprotujočih si pojmov. Na drugi strani pa imamo oksimoron ali t. i. bistroumni
nesmisel, ki pomensko nasprotujoče se pojme povezuje v tesno zvezo. (Smolej, Hriberšek,
2006: 76—79)
1.

Marcus Brutus: »Not that I loved Caesar less, but that I loved Rome more.« (Shakespeare, 2015:
597)
Antonij: »Ne, ker sem Cezarja manj ljubil, temveč ker sem Rim bolj ljubil.« (Župančič, 2001: 125)

2.

Iago: »Poor and content is rich, and rich enough;« (Shakespeare, 2015: 836)
Jago: »Ubog in miren je bogat kot kralj,« (Jesih, 1996: 96)

3.

First Witch: »Lesser than Macbeth, and greater.« (Shakespeare, 2015: 860)
Prva vešča: »Manjši kot Macbeth in večji.« (Župančič, 2016: 17)

4.

Witches: »Fair is foul, and foul is fair ...« (Shakespeare, 2015: 858)
Vešče: »Lepo je zlo in zlo je lepo ...« (Župančič, 2016: 8)
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V zgoraj navedenih odlomkih lahko opazujemo konkretne primere paradoksa. V prvem
odlomku se pojavi pri Brutovem govoru, saj se ta želi izogniti trditvi, da ni maral Cezarja in tako
nastane paradoks, ki omili tisto, kaj je Brut želel prvotno izraziti. Podobna situacija nastane
tudi pri Othellu. V drugem odlomku Jago uporablja paradoks, ko želi pomiriti razdraženega
Othella po tem, ko mu je v misli vsadil idejo o Desdemonini nezvestobi. Paradoks mu pri tem
pomaga zakriti resnične namene z Othellom. Zadnja dva primera pa izhajata iz Macbetha. Pri
tej tragediji paradokse večinoma uporabljajo vešče oz. čarovnice, saj s tem bogatijo svoj govor
in dosegajo poseben učinek spevnosti. Tako tretji navedeni primer izpostavlja dve
samostalniški besedi, ki sta si sicer v nasprotju, kar pomeni, da zajemata paradoks in sta za nas
tudi najpomembnejši. To sta besedi »fair« in »foul«, ki sta prevedeni dobesedno in s tem tudi
ustrezno: »lepo« in »zlo«. Zadnji primer pa zgolj izraža paradoks med »lesser« in »greater«
oziroma »manjšim« in »večjim« v isti povedi.
Prevodi zgornjih primerov niti ne potrebujejo veliko pozornosti, saj so vsi popolnoma zvesti
izvirniku – pri tem imamo v mislih tako vsebino kot besedne zveze, ohranjen pa je tudi
paradoks, ki je v teh primerih tudi najpomembnejši.
Enako kot parodijo lahko v obravnavanih tragedijah opazimo oksimoron. Ta se pojavlja na
številnih mestih, mi pa si bomo pogledali nekaj primerov iz vsake posamezne tragedije. V teh
primerih lahko opazimo nasprotje med deli besednih zvez, kot so »plaha kljubost« in »čedni
hudič« . Vsi oksimoroni tako izražajo nasprotje in bogatijo govor tistega, ki jih uporablja.
1.

Marcus Antonius: »With fearful bravery, ...« (Shakespeare, 2015: 606)
Antonij: »S klubostjo plaho ...« (Župančič, 2001: 152)

2.

Othello: »For the fair Devil.« (Shakespeare, 2015: 839)
Othello: » ... čedni hudič.« (Jesih, 1996: 111)

3.

Desdemona: »What miserable praise hast thou
for her that's foul and foolish? (Shakespeare, 2015: 827)
Desdemona: »Kakšno bedno hvalnico imate pa za grdo in neumno?« (Jesih, 1996: 53)

4.

Barbantio: »Upon malicious bravery, dost thou come ...« (Shakespeare, 2015: 819)
Barbantio: » ... razgret s pijačo v objesti zlonamerni mi prihajaš
kalit počitek? (Jesih, 1996: 13)

5.

Macduff: »I know this is a joyful trouble to you ...« (Shakespeare, 2015: 866)
Macduff: »Vem, ta nadlega vam je ljuba ...« (Jesih, 1997: 50)
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6.

Lennox: »Did he not straight, in pious rage, the two delinquents tear ...« (Shakespeare, 2015: 873)
Lennox: »Ni na mah, lojalno besen, strgal izvršilcev?« (Jesih, 1997: 90)

V skoraj vseh navedenih primerih je prevod zvest originalu. Tako lahko v prvih treh primerih
opazimo kombinacijo samostalniške in pridevniške besede, ki se pojavi tako v izvirniku kot tudi
prevodu. Pri tem moramo opozoriti na zamenjan vrstni red levega prilastka s samostalniško
besedo v prevodu prvega odlomka, kljub temu pa je ohranjena vsebina besed, zato lahko
vseeno trdimo, da je prevod ustrezen. Takšen vrstni red je prevajalec morda izbral zato, da je
ohranil ritem. Manjšo spremembo med izvirnikom in prevodom lahko opazimo tudi pri zadnjih
treh primerih. V četrtem se pojavi razlika pri prevodu same retorične figure, kar nas privede
do dejstva, da se oksimoron s prevodom skoraj povsem izgubi. Beseda »bravery« je namreč
prevedena kot objestnost, kar ni popolnoma ustrezno, hkrati pa je zamenjan tudi vrstni red,
saj je prevajalec spremenil levi prilastek v desnega. Podobno lahko opazimo tudi pri petem
primeru, kjer je besedna zveza »ljuba nadlega« ločena, hkrati pa ima tudi ta primer zamenjan
vrstni red – levi prilastek s prevodom ponovno postane desni, kljub temu pa lahko trdimo, da
je oksimoron v prevodu še vedno nekoliko nakazan. Razlika med izvirnikom in prevodom pa
se pojavi tudi pri zadnjem primeru, kjer se samostalnik »rage« spremeni v pridevnik.
Kot zadnjo miselno figuro pa bomo pogledali retorično vprašanje, ki se lahko v govoru ali
besedilu pojavlja z odgovorom ali brez. Retorično vprašanje je zagotovo najbolj znana
retorična figura te vrste. Govornik jo uporabi takrat, ko že utrdi svoje mnenje, prepričanje ali
tezo, potem pa na to tezo postavi vprašanje, na katero se ne odgovori, saj je odgovor večinoma
jasen. (Smolej, Hriberšek, 2006: 73) V obravnavanih tragedijah lahko retorično vprašanje
najpogosteje zaznamo v tistih govorih, ki delujejo prepričevalno, njihov primarni cilj pa je
manipulacija z drugimi. Takšno situacijo lahko opazujemo v spodaj navedenih primerih –
retorično vprašanje je eno izmed najpomembnejših sredstev, ki peljejo do uspešne
manipulacije, saj prisili sogovornika, da ponovno premisli o izrečenih besedah, pretehta
določeno situacijo in postavi lastno sodbo. Na tem mestu moramo opozoriti na dejstvo, da se
v tretji obravnavani tragediji (Macbeth), v primerjavi z ostalima dvema, prepričevalni govor
pojavlja le redko. Posledično retorična vprašanja ne služijo za doseganje cilja manipulacije,
temveč nakazujejo povsem drugačne pomene. V spodaj navedenem (tretjem) primeru se
retorično vprašanje pojavi v trenutku, ko Lady Macbeth zapušča zdrav razum. V omenjenem
govoru se retorična vprašanja konkretno kopičijo. Te nastajajo v njenem podzavestnem stanju,
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torej med spanjem, in prikazujejo njeno nezmožnost shajanja s psihološkim trpljenjem, ki
nastaja kot stranski produkt umora kralja Duncana.
1.

Marcus Brutus: »Had you rather Caesar were living, and die all slaves, than that Caesar were dead,
to live all free men?« (Shakespeare, 2015: 597)
Brut: »Ali bi vi rajši, da Cezar živi in vi vsi umirate sužnji, ali da je Cezar mrtev in živite vsi svobodni
možje?« (Župančič, 2001: 125)

2.

Iago: »Honest, my lord?« (Shakespeare, 2015: 835)
Jago: »Pošten, gospod?« (Jesih, 1996: 92)

3.

Lady Macbeth: »What, will these hand ne'er be clean?« (Shakespeare, 2015: 880)
L. Macbethova: »Kaj, ali ne bodo te roke nikdar čiste?« (Župančič, 2016: 128)

Prevodi na tem mestu od nas ne zahtevajo veliko pozornosti, saj so v vseh treh odlomkih
popolnoma zvesti izvirniku. V vseh zgoraj navedenih primerih je mogoče zaslediti enake
besedne vrste tako v izvirnikih kot tudi prevodih, hkrati pa prevodi ohranjajo tudi retorično
vprašanje, kar je za nas tudi najpomembnejše.
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8.

ZAKLJUČEK

Kot smo opazili v prejšnjih poglavjih, imajo retorične figure izredno velik pomen v vseh treh
obravnavanih literarnih delih. So tista gonilna sila, ki omogoča manipulacijo in hkrati tudi samo
dogajanje. Shakespeare jih polaga v usta vsem nastopajočim osebam, predvsem pa so
pomembne tiste, ki imajo vodilno vlogo pri zapletu in razpletu dogajanja. Pri tem imamo v
mislih Antonija, Jaga in Lady Macbeth, ki retorične figure uporabljajo z namenom, da
manipulirajo z drugimi. Ta manipulacija lahko pelje proti zmagi (Julij Cezar) ali pa v končen
propad (Othello in Macbeth).
Potemtakem niti ni presenetljivo, da se retorične figure v večini primerov pojavljajo tako v
izvirniku kot tudi prevodih, kakor smo ponazorili v sedmem poglavju. Iz tega sledi ugotovitev,
da je najustreznejši prevod tisti, ki se drži vsebine besed, hkrati pa ohranja še izvirno retorično
figuro. Ta se lahko na določenih mestih izgubi zaradi razlik med slovnico ali besediščem
angleščine in slovenščine, kljub temu pa lahko zaključimo, da so vsi prevodi v sedmem poglavju
ustrezni.
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