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UVOD

Benediktinec Placid (Jernej) Javornik, predavatelj Stare zaveze v Celovcu, je Sveto
pismo začel prevajati na Slomškovo pobudo. Prevajal je po Vulgati, upošteval pa je tudi
hebrejsko besedilo. Leta 1847 je izšel prvi snopič: Perve Mosesove bukve, naslednje
leto pa še cela Geneza. Leta 1854 je izdal še Druge in tretje Mosesove bukve. Njegove
prevode, tudi rokopisne, so upoštevali prevajalci t. i. Wolfove Biblije. V diplomskem
delu primerjamo njegov prevod z Japljevo Biblijo, ki je prevedena po latinski predlogi,
in poskušamo ugotoviti, katere spremembe so bile vnesene v Wolfovo Biblijo. Nato
njegov prevod soočamo s hebrejskim izvirnikom, ki ga je Javornik prav tako uporabljal
pri prevajanju, latinsko Vulgato in nemškim prevodom Alliolija. Na jezikovni ravnini
preverjamo najvidnejše glasoslovne, oblikoslovne, skladenjske in besedne značilnosti
Javornikovega jezika, ki je sicer prihajal z istega govornega območja kot tedanji vodilni
slovenski prevajalci Biblije, npr. Japelj, vendar je njegov prevod že nastal v času, ko je
v slovenskem prostoru po Kopitarju in Ravnikarju v jeziku, še posebej v skladnji in
besedju, vladal purizem.
Cilji diplomskega dela so:
 narediti kratek pregled slovenskega prevajanja starozaveznih besedil od 16. do
19. stoletja;
 umestiti Javornikov prevod v slovensko prevajalsko tradicijo od Dalmatina do
Wolfa;
 narediti jezikovno analizo Javornikovega jezika;
 preveriti morebitna odstopanja Javornikovih prevodov s prevodi v Wolfovi
Bibliji;
 preveriti različne jezikovne predloge za Javornikov prevod Mojzesovih knjig,
predvsem latinsko, nemško in hebrejsko;
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 primerjati jezikovne značilnosti Javornikovega prevoda z jezikom Japljeve in
Wolfove Biblije.
Za jezikovno in prevajalsko analizo smo imeli na voljo dve natisnjeni Javornikovi knjigi
prevodov Prve, Druge in Tretje Mojzesove knjige. V Wolfovi Bibliji navajajo več
Javornikovih prevodov, ki so jim bili v pomoč pri prevajanju, zato predpostavljamo, da
obstajajo rokopisni prevodi še šestih prevodov, ki se jezikovno in prevajalsko ne
razlikujejo od prevodov, ki jih obravnavamo v pričujočem diplomskem delu. V Wolfovi
pisni korespondenci zasledimo podatek, da so poleg Javornika uporabljali tudi Japljev,
Klančnikov in Gollmayerjev rokopisni prevod. Ker nam slednji ni dostopen, ne moremo
preveriti njegovega vpliva na Javornikov prevod.1 Zaradi obsežno zastavljene teme in
prostorske omejitve diplomskih del prve bolonjske stopnje smo se odločili analizirati le
izbrana poglavja iz Prve in Druge Mojzesove knjige.
Pri pisanju diplomskega dela smo uporabili:
-

deskriptivno metodo (predstavljanje življenja in dela Placida Javornika),

-

zgodovinsko metodo (zgodovina prevajanja starozaveznih besedil v slovenščini),

-

komparativno metodo (primerjanje Javornikovega prevoda s prevodom Japljeve

in Wolfove Biblije),
-

metodo analize in sinteze (metoda analize je uporabljena v jedrnem delu pri

ugotavljanju jezikovnih in prevodnih značilnosti Javornikovega prevoda; metoda
sinteze je uporabljena pri podajanju sklepnih ugotovitev).

1

Bibliograf F. K. Lukman (1926) navaja podatek, da je Gollmayer leta 1834 prevedel Sveto pismo Nove
zaveze, Prvi del: Sveti Evangeliji, drugi del pa je ostal v rokopisu. Tako nimamo podatka, da bi prevedel
tudi Pentatevh. Tudi Brecelj (1974) navaja, da je bil njegov rokopisni prevod podlaga za 5. in 6. zvezek
Wolfove Biblije.
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1. ŽIVLJENJE IN DELO PLACIDA JAVORNIKA

Placid (Jernej) Javornik se je rodil 22. avgusta 1803 v Trsteniku na Gorenjskem, umrl
pa 30. novembra 1864 pri Sv. Juriju pod Taborom blizu Št. Pavla v Labodski dolini.
Šolal se je v Ljubljani in Karlovcu, nato pa je vstopil v benediktinski samostan v Št.
Pavlu na Koroškem. Teologijo je študiral v Celovcu. Posvečen je bil 24. avgusta 1831.
Nekaj časa je nadaljeval bogoslovne in biblične študije na Dunaju in naredil biblični
izpit, nato so ga poslali v dušno pastirstvo, kmalu pa je postal profesor vzhodnih jezikov
in Stare zaveze v Celovcu. Leta 1850 je postal župnik v Št. Juriju blizu Št. Pavla v
Labodski dolini, kjer je ostal do smrti.
Objavljal je v časopisu Slovenija in almanahu Drobtinice, kjer je leta 1858 objavil
premišljevanje o Kristusovem trpljenju. Prevedel je Schlörovo knjižico Šest nedelj
pobožnosti v čast sv. Alojzija Gonzage (Gradec 1849, 1854, 1865). Uveljavil se je tudi
kot prevajalec Svetega pisma v slovenščino, ki ga je prevajal na Slomškovo pobudo:
leta 1847 je v Ljubljani izšel 1. snopič, leta 1849 pa ves I. zvezek Svetega pisma starega
zakona, ki je vseboval prevod 1. Mojzesove knjige z obsežnim komentarjem vsakega
poglavja in vrstic ter uvodom, povzetem po dunajskem biblicistu Johannesu Jahnu.
Poleg latinskega in hebrejskega izvirnika je uporabljal tudi latinske in nemške biblične
komentarje. Pri tem mu je pomagal študent celovškega bogoslovja Anton Oliban. Prvi
snopič je priporočil Slomšek (psevdonim Ljubomir) v Novicah 1847. Zaradi preveč
strokovnega komentiranja in mestoma zaradi samosvojega jezika so se založniki zbali,
da se njegov prevod ne bo razširil med ljudi. Tako je v krajši obliki izdal 2. in 3.
Mojzesovo knjigo (Celovec 1854, Društvo sv. Mohorja). Izdajanje se je nato ustavilo
deloma zaradi finančnih težav deloma zaradi ljubljanske (Wolfove) izdaje Svetega
pisma (Lukman 1928; Matjaž 2011). Škof Wolf je v svojem pismu škofu Slomšku 21.
junija 1855 sporočil, da bodo za izdajo Pentatevha uporabili prevode goriškega
nadškofa Gollmayerja (rokopis), Japlja, Javornika in Klančnika. V pismu 9. avgusta
istega leta pa mu je sporočil, da bodo sprejeli naslednje Javornikove prevode: 1–5
Mojzesovo knjigo, Jozuetovo knjigo, Knjigo sodnikov, Rutino knjigo, 1–4 Knjigo
kraljev (danes 1–2 Samuelova knjiga in 1–2 Knjiga kraljev), 1–2 Kroniško knjigo
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(Ožinger 1994, 182). Javornik je odpiral tudi številna prevajalska vprašanja, npr. glede
zapisovanja lastnih imen v hebrejskem in latinskem Svetem pismu, kjer se je odločil
bolj zvesto držati se hebrejskega izvirnika; dalje se je posvečal tudi vprašanju avtorstva
svetih spisov, obstoja različnih virov, ustnega in pisnega izročila (Matjaž 2011).
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2. SLOVENSKI PREVODI STAROZAVEZNIH BESEDIL
OD TRUBARJA DO JAVORNIKA2

2.1 Trubarjevi Psalmi (1566, 1582)

Primož Trubar je svoje prevajalsko delo pričel leta 1555, ko je objavil Ta evangeli
svetiga Matevža. Kmalu so sledili prevodi vseh štirih evangelijev in apostolskih pisem
(1557 Ta pervi dejl tiga noviga testamenta; 1560 Ta drugi dejl tiga noviga testamenta;
1566 Ta celi psalter Davidov; 1567 Svetiga Pavla listuvi; 1577 Noviga testamenta
pusledni dejl) ter leta 1582 še pregledani ponatis izdaj 1555–1577 Ta celi novi
testament. Breznik (1917, 171) je menil, da je Trubar prevajal deloma po Lutru in
deloma po Vulgati. Ahačič (2007) je natančneje dodal, da je Trubar Novo zavezo
prevajal po Erazmovem latinskem prevodu, ki ga kombinira z Luthrovim. Psalme je
prevajal po latinski komentirani izdaji Psalterja Wolfganga Muscula in prevodu
Psalterja v nemščino Rudolpha Waltherja. Krašovec (2013, 139) meni, da se Trubarjev
prevod sorazmerno dobro ujema z izvirnikom. Trubarjev jezik so raziskovali številni
jezikoslovci. Martina Orožen (1996, 114–160) je ugotovila, da je Trubar, v nasprotju z
Dalmatinom, ostajal pri dobesednem prevodu, njegova skladnja je še precej kalkirana
(npr. gori vstati, doli poklekniti, dopasti), v glasoslovju in oblikoslovju ter besedju pa je
bolj arhaičen, kot je bil kasneje Dalmatin (npr. Gospudi – Gospuda; hočo – hočem). Pri
Trubarju najdemo več pomenskih vlog sedanjika, medtem ko Dalmatin pogosteje rabi
opisne časovne oblike preteklika, predpreteklika in prihodnjika. Prav tako Trubar
pogosteje rabi trpne oblike kot Dalmatin, ki so mu bliže tvorne (Orožen 1996, 134,
180). Majda Merše (2009: 13–76, 273–290; 2013: 11–88) se je osredotočala predvsem
na oblikoslovne značilnosti Trubarjevega jezika, v zadnjem času pa raziskuje tudi
prevajalsko problematiko in besedne zamenjave v njegovih prevodih.
Pričujoči pregled slovenskega prevajanja starozaveznih besedil prinaša zgolj opise natisnjenih prevodov.
Izjemoma dodajamo Kastelčev prevod zaradi pomembne jezikovne vrednosti in pomanjkanja takih
prevodov v 17. stoletju. Izpuščamo Pohlinov prevod Svetega pisma starega testamenta perve Moyzesove
Bugve iz razlaganjem svetega teksta (1773) in Klančnikovo prevajanje zaradi namernega krajšanja zgodb
in izpuščanja nekaterih, po njegovem mnenju, nepomembnih mest v besedilu.
2
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2.2 Dalmatinova Biblija (1584)

Jurij Dalmatin je celotno Sveto pismo izdal leta 1584. Pri prevajanju Stare zaveze se je
opiral na Lutrov prevod, upošteval pa je tudi hebrejsko in grško besedilo. Pri prevajanju
Nove zaveze si je pomagal s Trubarjem (Krašovec 2013, 140). Pri prevajanju
starozaveznih biblijskih knjig je bil Dalmatin v precej drugačnem položaju kot pri
prevajanju novozaveznih, saj ni mogel slediti Trubarju. Prav zato nam dajejo njegovi
starozavezni prevodi še jasnejšo potrditev o naslonitvi na Luthra. Kot je pokazal že
Ramovš (1971, 148–149), kaže Dalmatin v prvotnih izdajah prevodov starozaveznih
knjig na nekaterih mestih naslonitev na grški (septuaginta), redkeje tudi na latinski
prevod (Vulgata), vendar le kot pomoč pri prevajanju določenih besed in težjih mest,
nikakor pa ne kot predlogo, iz katere bi neposredno prevajal. Opozoriti je potrebno, da
je bila predloga za prvi starozavezni prevod, Jezus Sirah (1575), ki kaže enake
značilnosti kot ostali starozavezni prevodi, tedaj na voljo samo v grškem jeziku,
hebrejskega originala tedaj namreč še niso našli (Ahačič 2007). Majda Merše (2009;
2013) je raziskovala Dalmatinov jezik, predvsem oblikoslovje (predpreteklik, glagolska
vid in čas, pogojnik), besedje (besedne zamenjave), besedotvorje, prevajanje (skladnost
z Lutrovim prevodom).

2.3 Matija Kastelec (1680)

Od njegovega prevoda Biblije sta se ohranila samo dva zvezka: starozavezni del knjig
(Jozue – Paralipomenon) in Novi testament, ki ju je kot katoliški pisec prevedel iz
latinščine. Njegov jezik je raziskovala Martina Orožen (1996: 290–297), zato navajam
le najvidnejše jezikovne značilnosti Kastelčevega katoliškega prevoda, ki se je pri
prevajanju sicer naslanjal na Dalmatina. Kastelec v primerjavi z Dalmatinom uvaja žive,
takrat govorjene oblike, npr. dvoglasniki za jat (desnu – deisnu lice); redukcije (konec –
konc; šroko; perjatelj); mestnik ednine m. in sr. spola: v'Egyptu – u'Egipti; občasni
prehod končnega -ł > -u: častiu, posvetiu, obudiu; občasno potrjeni prehod -om/-em > -
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am: predan Judam, otrokam. Kot sočasno notranjska sta prepoznana le dva pojava:
prehod izglasnega -g > -h (kreh, odloh, dolh); pojavitev prvotne atematske končnice -ste
v 2. os. mn. (spoznaste, želiste, jmaste). V besedišču uvaja izvirne termine (Šaci –
zakladi, Štima – glas, brumen – pravičen, potroštani – odžaleni) ali pa drugačne
prevodne rešitve (dečla – divica, colnar – očitni grešnik, život – duša, pakal – paklenski
ogin, služili – stregli).

2.4 Paglovčeve Tobijeve bukve (1733, 1742)

Fran Mihael Paglovec je bil prvi katoliški prevajalec kake svetopisemske knjige. Leta
1733 je izdal Tobijove bukve. To je kratko starozavezno prozno besedilo. Vsekakor je
moral poznati tudi Dalmatinov in Hipolitov prevod (Dalmatinove Tobiove Bukve in
Hipolitov Kempenzar sta prevedena iz nemščine). Njegov jezik je raziskovala Martina
Orožen (2010, 155–161), ki je najprej opazila izmenjavo Dalmatinovih besednih
arhaizmov (zali – hudoben, lajnu – blatu, sel – pot, selstvu – pošta, rod, seime – žlahta,
blagu – premožene, gostovanje – kosilu, perotnice – čelusti, merov – umorjen, farlikost
– navarnost, leben – žiulenie, hlapčič – mladeneč, starosti trošt – starosti palca, plakati
– jokati, vzdati – pozdraviti, od mize gori vstati – skočiti od mize, skriuši – skrivaj), pri
čemer Paglovec izboljšuje Dalmatinove nerodne rešitve (perotnice – čelusti, koza je
vekala – meketala). Paglovec se je tudi zatekal k posplošitvam in ekonomičnem krčenju
skladenjsko razvlečenih mest pri Dalmatinu, občasno pa se odloča tudi za stilno
ekspresivnejše poimenovanje (velika riba – grozna riba). Uvajal je izvirne pogovorne
skladenjske vzorce, npr. opisni prihodnjik (ti očeš pojti – ti boš šel), opisno stopnjevanje
proti obrazilnemu, pogovorni frazeologemi (ga je žegnal – je slovu uzel). Pomembna je
pojavitev zaimenskih naslonskih oblik, svojilnega rodilnika, naklonskih in namernih
nedoločniških zvez kot skladenjskih strnjevalcev. V svojih delih je uveljavil skoraj vse
tiste gorenjske razlikovalne prvine (razen Bug, pomuč, nuč, nebu; inu, ino, truplu, aku),
ki so značilnost knjižne norme Japljevega kroga ob koncu 18. stoletja. Paglovec je
upošteva preobrazbo nekaterih soglasniških sklopov šč > š in čre/žre > če, že, tk – xk;
pojavlja se delna feminizacija samostalnikov srednjega spola (lepe mesta), ne pa v
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govoru uveljavljena maskulinizacija (dobr deu). Dosledna je izmenjava končnic -om z am (z očetam), dolenjski u za stalno dolgi o je Paglovec ukinjal le v določenih položajih
(je govoril, brez nog, zapoud), ohranjal pa izglasni -u < -o (inu, dobru) in starejše
izvorno skupno knjižno stanje (malu > mau). Paglovec torej gorenjsko-dolenjskih prvin
ni mešal, pač pa dosledno ukinjal, izločal arhaične dolenjske. Ključni pojav, ki nakazuje
odmik od tradicije, je tudi v Škofjeloškem pasijonu dosledno izpričani prehod -l > ou
(douge, souza) in del. -l (dal – dau).

2.5 Japljeva Biblija (1784–1802)

Japljeva Biblija je prvi katoliški prevod celotne Biblije in je nastal na pobudo škofa
Herbersteina. Pod vodstvom Jurija Japlja je pri prevajanju sodelovalo več prevajalcev:
B. Kumerdej, A. Traven, J. Škrinar, J. Rihar, M. Šraj in J. Debevec. Izšla je v enajstih
zvezkih (devet starozaveznih, dva novozavezna) v letih od 1784 do 1802. Japelj se je pri
prevajanju Nove zaveze opiral tudi na Dalmatinov prevod, kjer se je ta ujemal z
Vulgato, drugod se je opiral na Rosalina in na ostroško Biblijo (Krašovec 2013: 141).
Breznik (1917: 333) je menil, da Japelj pri prevajanju ni bil samostojen, saj je le
nekoliko izboljšal Dalmatinove konstrukcije, fraze in stavke. Glavna podlaga mu je bil
torej Dalmatin, čeprav v uvodu navaja Rosalinijev nemški prevod, kardinala Himenesa
poliglota, Huterjevo mnogojezično izdajo, med njimi malorusko. Večko (2011, 240–
242) pa ugotavlja, da je Japelj pri prevajanju zvesto sledil latinski Vulgati, ki je
zanesljiv prevod hebrejskega izvirnega besedila. Svojega prevoda ni preverjal po
izvirniku, saj ni vnesenih popravkov na mestih, kjer Vulgata odstopa od le-tega. Japelj v
jeziku ni prekinil s protestantsko knjižno normo, vendar se tudi ni približal sočasni
govorni ljubljanščini kot njegov rojak Pohlin. Kot že pred njim Paglovec je tudi Japelj
uveljavljal gorenjske govorne prvine: načrtno izločanje dvoglasnika ej za dolgo
poudarjeni ě in i za nepoudarjenega (rezh, rezhi, deviza, veter, dete, detetz; ej se ohranja
le ob antonimih: lejtu : letu, svejt : svet ter se vzdržuje ob posamičnih zleksikaliziranih
primerih: vejditi, bejshi); pri obeh je dosledna uveljavitev prvotnega orodniškega -om : am (sam. m. in sr. sp.: z bratam, z vinam); ohranjata pisavo preteklega del. na -l > -ou, u
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(mešanje deležniških oblik je npr. značilno za Tobijeve Bukve iz kasnejšega ponatisa
1767); poenostavljata soglasniški sklop šč > š (piʃhe, pokorʃhina); prvotna palatalna l',
n' sta skladno z govorom opuščena; ob glagolnikih in trpnih deležnikih je dokaj
dosledno izpričan zapis prvotnega n' z nj (Paglovec: Boshie kraleʃtvo; odpuʃhanie,
napolnien, ponovlenie); Japelj po Dalmatinu posamično poleg lj uveljavlja celo jl
(krajl), sicer pa izkazuje v vseh zgodovinsko upravičenih položajih razen glagolnikov
otrditve obeh prvotno palatalnih l', n' (z veʃselam, krulovi, napolnena, prelubesnivi,
lubesen, shivlenje; dopolneni, isvelizhanje, ponovlenje, popiʃvanje); delna feminizacija
sr. sp. mn. (lepe meʃta, mehke oblazhila), v ednini kljub govorni maskulinizaciji srednji
spol ohranjata (dobr vin, lep žit); posplošena pridevniška moška oblika primernika,
presežnika za vse tri spole (narlepši mož, narbolši žena); Paglovec je od predhodne
»dolenjsko« zaznamovane knjižne dediščine ohranil le dolgo naglašeni o > u (Goʃpud,
Bug), ki pa je že v Rateško-celovškem rokopisu izkazoval gorenjski razlikovalni razvoj
(ô > o ter izglasni -o > u); med takimi skupnimi regularnimi izmenjavami so še nekatere
druge: nejsem, nejmam: nisem, nimam, ushe – she, mej – med, aku – zhe (Orožen 2010).
Japelj pa samostojno piše naslednje oblike: prvi je skoraj dosledno nadomestil dolenjski
odraz razvoja dolgo naglašenega o > u z gorenjskim ô (Goʃpod, pokora, nozh, mozh);
tradicionalni u ohranja le v besedah, ki mu soočanj z govornim ustreznikom ne
omogočajo (taku, ʃkusi); ohranja še nenaglašeni u (inu, hudu ʃturiti, poʃvezhenu);
tradicionalno knjižni nenaglašeni in izglasni o > u > o je odkril in uveljavil šele Kopitar.
Primerjava med Paglovcem in Japljem kaže naslednje nadomestitve: tukei – tukaj, tedei
– tedaj, kader – kadar, koker – kakor; je blu – je bilu, je otil – je hotel, palza – paliza
itd. Na oblikoslovni ravnini jezika je opazen določen odmik od Dalmatina in Paglovca:
v rodilniku ednine večinoma piše končnico -a (mojga Syna/Synu, s moʃta); odpravlja
staro sklonsko variantnost (Paglovec: v petnajstim lejtu, na sonzi); Japelj je vpeljal le
kratke oblike pomožnika biti: bom, bo, bote, bodo; omejil je tudi predpreteklik, utrdil pa
namerni nedoločnik (Orožen 2010).
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3. JEZIKOVNE ZNAČILNOSTI JAVORNIKOVEGA
PREVODA PRVE, DRUGE IN TRETJE MOJZESOVE
KNJIGE

3.1 Javornikov jezik

3.1.1

Pisava, glasoslovje in oblikoslovje

Javornikovi biblijski prevodi so že zapisani v tedanji novi pisavi gajici oz. slovenici, ki
je nasledila bohoričico. Na Slovenskem leta 1848, ko je izšel prevod Prve Mojzesove
knjige, še niso vsi sprejeli nove pisave: Bleiweis je že leta 1843 v Novice sprejel poleg
bohoričice tudi gajico, dokončno pa je zavrnil vse ostale črkopise (npr. metelčico) leta
1848 v prispevku V rečeh slovenskega pravopisa. Slomšek je gajico (slovenico) v
Drobtinice sprejel leta 1847, prav tako je Jožef Muršec istega leta izdal Slovensko
slovnico za pervence v novem črkopisu. Medtem pa so se na Kranjskem še vedno
izdajale knjige pridig v bohoričici (npr. Jurij Volc, Pridige ob poʃebnih perloshnoʃtih,
1848).

3.1.1.1 Glasoslovne značilnosti (1848)

Po Kopitarju je ravno gorenjščina tisti ljudski jezik, ki naj bo osnova knjižnemu. Vendar
kljub temu ni dopuščal vokalne redukcije, t. i. švapanja, sekundarne palatalizacije
mehkonebnikov (roke, noge, muhe – roče, noje, muše), tipične gorenjske poenostavitve
soglasniških sklopov (drobtina → drftina, dedca → desca), temveč je upošteval le
knjižno izpričane poenostavitve sklopov čre, žre → če, že (češna, čeuli, žebu) in šč v š
(kleše, pišu) (Orožen 2003, 404). Ker je med Japljevim in Javornikovim prevodom
minilo že več kot 50 let, so že opazne določene izboljšave in spremembe na glasoslovni
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ravnini jezika, kljub temu da sta prihajala z istega govornega prostora. Tako Javornik po
tedanjih slovnicah dosledno uvaja palatalna glasova n' in l', izglasni in etimološki
(gorenjski) -o ter enoglasnik za dolgi jat. Kot v vseh takratnih besedilih pa je kratki
polglasnik še vedno pisan z -i-, ponekod pa tudi nenaglašena jat in polglasnik. Pojavlja
se tudi soglasniška in samoglasniška redukcija ter sekundarna palatalizacija, ki je
Kopitar ni priporočal v svoji slovnici. V nadaljevanju navajam najvidnejše glasoslovne
značilnosti prevoda Prve Mojzesove knjige:
 palatalni l' je zapisan z dvočrkjem lj: zemljo, giblje, polji (Japelj: zemlo, gible);
 samoglasniška asimilacija pri vezniku da (de) in samostalniku jaz (jez);
 reducirana oblika veznika in namesto etimološke oblike ino (Japelj: inu);
 etimološki o ima gorenjski odraz -o-: imenoval, Bog (Japelj: imenuval, Bog);
 samoglasniški r se zapisuje kot er: germovje, perst, persih;
 kratki polglasnik je zapisan z i: sim, jedil;
 nenaglašeni jat je zapisan z e: svetloba;
 onemitev nenaglašenih samoglasnikov: perkaže, ktero, je djal, varh (Japelj:
kateru);
 izpričan je tudi izglasni gorenjski -o: tako, bilo, dobro, zgodilo, meso (Japelj:
taku, bilu, dobru, mesu);
 nenaglašeni polglasnik je v deležnikih zapisan z e: rekel (Japelj: rekal), v
obrazilih pa z i: studeniz (Japelj: studenez);
 stalno dolgi jat ima enoglasniški odraz: leta, zvezda, greh (Japelj: lejta, zvezda,
greh);
 pojavljajo se hiperkorekcije: laznjina;
 fonem g včasih onemi v vzglasju: lejta 'glejta';
 a pod vplivom fonema j prehaja v e: tedej;
 sklop -šč- je olajšan v -š-: odpušenje, maševan;
 palatalizacija mehkonebnika k: vsaciga (Japelj: vsakiga);
 za vokalom in pred zobnikom se pojavi narečni parazitski j, značilen za
vzhodna narečja: plajš 'plašč';
 vokalna redukcija dolgonaglašenega i v e: memo 'mimo'.
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3.1.1.2 Glasoslovne značilnosti (1854)

V prevodu 2. Mojzesove knjige ni opaznih bistvenih sprememb v primerjavi s
prevodom 1. Mojzesove knjige:
 zapisovanje glasu u namesto v v predložnih zvezah: u ločje, u tistem času, u
pesek, u plamenu;
 pojavlja se soglasniški sklop pt-: ptujec;
 palatalni n': bližnjega; konje;
 v nekaterih besedah ne piše palatalnega l': zgol; golufaj;
 veznik da je v skladu s predlaganimi novimi oblikami že zapisan z a-jevskim
odrazom namesto z e-jevskim: da grem (Japelj: de grem);
 ni še sprejel predlagane oblike sklopa -šč-: narašali, pušavo;
 samoglasniška in soglasniška redukcija je še prisotna: kteri, bote, clo, dans;
 pojavlja se narečni sekundarni -j-: ojster kamen;
 hiperkorekcije še niso odpravljene: lažnjive besede, od delječ;
 deležniški -l se v obrazilu -lec zapisuje dvoustično: priganjavci;
 naglašeni a se spreminja v e: tedej, delječ (Japelj: tedaj, delezh);
 naglašeni e zapisuje z i: vsih; vendar vsemu (Japelj: vʃimu);
 jaz je tudi tukaj zapisan z enoglasniškim odrazom: vedel, lep (Japelj: vejdel,
lejp);
 samoglasniški r je še zapisan kot er: verzite;
 nikalni samostalniški zaimek že ima začetni n- po analogiji z drugimi
nikalnicami: nobeden (Japelj: obeden);
 ponekod se pojavlja izglasni -o namesto -u: blizo, verjetno po vplivu oblik:
prišlo, kako (Japelj: blisu, priʃhlu, kaku);
 ni narečnega predstavnega v-: upal, usta (Japelj: vupal, vusta);
 kratki polglasnik še vedno zapisuje z i: jaz sim, kteri sim.
 soglasnik r lahko tudi izpade: čede 'črede';
 narečno akanje ni prisotno: domu (Japelj: damu);
 zaradi lažje izgovorjave se lahko samoglasniškemu r dodajajo samoglasniki:
grometi (Japelj: garmeti); rež 'rž' (Japelj: rosh); rudeče 'rdeče';
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 izuj 'sezuj';3
 ni več redukcije osebnega zaimka jaz (prej je pisal jez);
 nenaglašeni samoglasnik v besedi prikazati tokrat ne onemi, kot je to vidno v 1.
Mz.

3.1.1.3 Oblikoslovne značilnosti (1848)

Najvidnejše oblikoslovne značilnosti, v primerjavi z Japljem, so: končnica -u v
rodilniku, dajalniku in mestniku ednine moškega spola, uresničena dvojina in raba
svojilnih zaimkov:
 končnica -u v mestniku ednine moškega spola: v začetku, v enim mesu (Japelj:
v' sazhetki, v' enim meʃsi), najdemo tudi končnico -i: na polji, po porodi;
 končnica -u v dajalniku ednine moškega spola: Setu (Japelj: Seti);
 končnica -u v rodilniku ednine moškega spola: Adamoviga rodú (Japelj: roda);
 osrednjeslovenska končnica -am v orodniku ednine srednjega spola: nad
breznam, z mesam, redko -em: pred obličjem;
 osrednjeslovenska pridevniška končnica -iga: od vsiga svojiga dela;
 členica nar- v presežniku: nar bolji;
 v primerniku ni členice -j: veči (Japelj: vekʃhi);
 podaljševanje osnove z -ov: sinove, vendar to ni razvidno pri samostalniku
dar: je pernesil dari od sadu;
 delna feminizacija nevter: rodovitne drevesa, dve velike luči;
 deležniki in deležja na -č: lazijočo žival, rekoč;
 dvojina je uresničena: ju je stvaril, množita se, sta bila dodelana (Japelj: jih je
ʃtvaril, gmerajte se, ʃo bile dodelane);
 pojavlja se predpreteklik: kar je bil storil, kteriga je bil naredil;
 uporablja svojilne zaimke: svojiga življenja (Japelj: tvojga shivelnja);
 samostalniki moškega spola dobijo pri sklanjanju pripono -n-: Abeljna;
Beteljna;
Iz Pleteršnikovega slovarja (1894/95) lahko razberemo, da so glagol izuti v pomenu sezuti pisali že
Trubar, Megiser, Jarnik in Murko.
3
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 preglas -ov > -ev ni dosledno zapisan: komolcov; čudežev;
 kratke oblike glagola: dobó, gredo.

3.1.1.4 Oblikoslovne značilnosti (1854)

Prevod 2. Mojzesove knjige vsebuje največ sprememb na oblikoslovni ravnini jezika,
saj je Javornik upošteval nekatere predlagane nove oblike: -ega < -iga; -om < -am; da <
de.
 v skladu s predlaganimi novimi oblikami se pojavi končnica -ega namesto
osrednjeslovenske -iga: svojega očeta, moškega spola;
 v skladu z novimi oblikami najdemo končnico -om namesto osrednjeslovenske am: z Abrahamom, z Izakom in Jakobom (Japelj: s' Abrahamam, s' Isaakam inu
s' Jakobam);
 ujemanje pridevniške besede s samostalnikom, kot je predlagano v novih
oblikah, vendar predvsem v dvojini: dve mesti (Japelj: te dva mesta), medtem ko
primeri za ednino in množino tega ne izpričujejo: človekove usta; vse drevesa.
 končnica -u v mestniku ednine moškega spola: pri porodu, ob kraju (Japelj: per
porodi, per kraji);
 prisoten je preglas -ov- > -ev- Israelcev;
 svojilni pridevniki in zaimki: Israelovih sinov, iz svojih nog, bom jaz svojo roko
stegnil (Japelj: Israelʃkih otrok, iz tvojih nog, jeʃt bom mojo roko ʃtegnil);
 primernik se stopnjuje s pripono -ji namesto -jši: močneji (Japelj: mozhnejʃhi);
 tvorjenje prihodnjika brez modalnih zvez z nedoločnikom, razen redkih izjem,
tudi ni prisoten nekdanji futur I iz sedanjika glagola imeti: pojdem, bom delal,
naj naprosi, kaj da govoriš (Japelj: hozhem jiti, hozhem ʃturiti, ima naprositi, kaj
imaʃh govoriti);4
 kratke oblike glagola: porekó;
Od srede 19. stoletja naprej so zaradi purističnega slovanskega načela začele izginjati iz knjižnega jezika
predvsem naslednje infinitivne možnosti: imam + inf., namerni in historični infinitiv ter druge
kontekstualne infinitivne zveze, značilne za osrednjeslovenski knjižni jezik ob koncu 18. in v začetku 19.
stoletja (Orožen 2003, 29).
4
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 deležniki in deležja na -č: vidijočega, nesoč;
 najdemo že tudi deležniško obliko na -e: obiskaje;
 tvorjenje rodilnika pri zanikanju: ne poslušali mojih besedi (Japelj: ne bodo moje
beʃsede poʃluʃhali).

3.1.2

Skladnja5

3.1.2.1 Predložne besedne zveze

Pri Javorniku skoraj ni več opazne dajalniške predložne zveze reči k/h komu: jim je
rekel (Japelj: je on k' njim rekal); prav tako že zamenjuje tožilniški zvezi čez koga/kaj:
usmilila se ga je (Japelj: zhes njega vʃmilila) in skozi koga/kaj: s težkimi deli (Japelj:
ʃskusi teʃhke dela). Še bolj redko pa najdemo kalkirano rodilniško predložno zvezo od
koga/česa: mesti za zaklade (Japelj: shrambe od blaga). Predlog čez zamenjuje celo z
več predlogi: nad, po, od, zoper in s/z (priti čez nas – nad nas; razprostirati se čez vode
– nad vodami; mahniti jo čez Egipt – po Egiptu; vpiti čez dela – od del; vzdigniti se čez
brata – zoper brata). Kalkirano predložno zvezo za + glagol v nedoločniku zamenjuje
predlog v; zvezo z rodilniškim predlogom od pa predloga iz in za. V nadaljevanju
prikazujemo primere 23 predložnih zvez.
NAD: ta predlog se veže z orodnikom in tožilnikom in ima prostorski pomen: tema je
bila nad breznam; duh božji se je prostiral nad vodami (Japelj: zhes); vojska nad nas
priti (Japelj: zhes); Gospod vse spolni nad Abrahamam.
V/U: predlog v ima večinoma prostorski in časovni pomen: v začetku; v enim mesu;
stanovajočih v šotorih (Japelj: ʃo pod ʃhotorji prebivali); u ločje; u tistem času; u pesek;
u plamenu; u Egiptu. Najdemo tudi predložni tožilnik: ktero si mi v tovarišico dal
(Japelj: katero ʃi ti meni sa tovarʃhizo dal); prijetno v jed (Japelj: prietne sa jesti).
V SREDI: ta predlog se veže z rodilnikom in ima prostorski pomen: bodi terdina
(nébez) v sredi vodá (Japelj: med vodami).
V poglavju o skladnji obravnavam le predložne besedne zveze, saj pri tvorjenju zloženih povedi ni
vidnih velikih odstopanj od Japljevega prevoda, predloga pa prav tako ni dopuščala prevelike
samostojnosti pri prevajanju.
5
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POD: ta predlog se veže z orodnikom in izraža prostorski pomen: pod nebam; pod
drevesam.
PO: predlog po se veže z mestnikom, včasih tudi s tožilnikom, in večinoma izraža
prostor, čas in lastnost: po svojim plemeni; po zemlji giblje (Japelj: na semli); po Bogu
sim dobila človeka (Japelj: skusi Boga); po porodi Seta; po enakim zgodilo; mahnil po
Egiptu (Japelj: mahnil zhes Egypt).
NA: ta predlog ima večinoma prostorski pomen in se veže z mestnikom, redkeje s
tožilnikom: na zemlji; na terdini neba; na polji; idite na svojo tlako (Japelj: k' vajmu
delu).
OD: ta predlog večinoma izraža vzrok in prostor: počival od vsiga svojiga dela; od
delječ; od ondot; je pernesil dari od sadu; redko se pojavi predložni rodilnik: ženo od
svojega rodú; lahko tudi nadomešča predlog o in izraža določenost vsebine: vpitje od
del (Japelj: vpitje zhes dela); najdemo tudi primere izražanja vršilca glagolskega
dejanja: da žabe vzame od mene.
O: ta predlog se veže z mestnikom in izraža čas: stvarjena o dnevi (Japelj: na dan/ob
zhaʃi)
IZ: predlog iz se veže z rodilnikom ter izraža lastnost in prostor: iz ila (prahu) zemlje;
kost iz mojih kosti (Japelj: od); iz ledij; iz Levitove hiše (Japelj: od roda Levi); iz reke
(Japelj: od tekozhe vode).
S/Z/Ž: ta predlog se veže z orodnikom in izraža lastnost, včasih tudi skupnost: z mesam;
s težavo boš rodila sinove (Japelj: v' teshavi); s potam svojiga obraza (Japelj: v' poti); z
hčerami ljudi; z Bogam je hodil; s težkimi deli ilovce in opekov (Japelj: ʃkusi); udaril z
mnogimi čudeži (Japelj: vdaril ʃkusi vʃe ʃorte moje zhudesha); ž njo.
ZA: predlog se veže s tožilnikom, redkeje z orodnikom, in ima predmetni ter prostorski
pomen, zveza imeti za pa izraza povedkovodoločilno zvezo: za Adama pa ni bilo najti
pomočnice; za sina imela; za durmi šotora; včasih je predlog za nepotreben ali pa
nastopa namesto bolj primernega predloga o: za Jožefa ni nič vedel (Japelj: od Josepha).
PRED: ta predlog se veže z orodnikom, redkeje s tožilnikom in izraža predvsem
prostorski pomen: sta se skrila pred obličjem; milost dosegel pred Gospodom; pred-nje
položil.
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ČEZ: ta predlog se veže s tožilnikom in ima predmetni pomen, ki izraža kalkiranje: ti
gospoduj čez-nj; postavil čez naju.
ZOPER: ta predlog se veže s tožilnikom in ima lastnostni pomen: vzdignil zoper brata
(Japelj: zhes brata).
K: predlog k se v sledečem primeru veže z dajalnikom namesto s tožilnikom: ker sim
moža ubil k svoji rani, in mladenča k svoji bolečini; pojavi se še redka dajalniška
besedna zveza: rekel k Abrahamu; v naslednjih primerih pa ima predlog k prostorski in
časovni pomen: k sebi poklical; k studencu usedel (Japelj: per ʃtudenzi doli vʃedel); k
Bogu donelo; k letu obsorej; k letu obsorej.
PRI/PER: ta predlog izraža časovni in prostorski pomen ter se veže z mestnikom: pri
porodu; stal per njih; lahko tudi nadomešča predlog v: je spet pri pokoji.
OB: ta predlog izraža prostorski in časovni pomen: ob kraju vode (Japelj: per kraji
vode); ob čudežu (Japelj: per zhudeshi); ob času njih poroda.
DO: ta predlog izraža prostorski, merni in načinovni pomen ter se veže z rodilnikom: do
svojih bratov (Japelj: k' svojim bratam); je prišel do božje gore (Japelj: k' Boshji gori);
do tal priklonjeni častili (Japelj: na semlo perkloneni molili).
PRIČO 'vpričo': ta predlog se veže z rodilnikom in izraža čas: pričo ljudstva (Japelj:
pred ludʃtvam).
PROTI: ta predlog se veže z dajalnikom in ima prostorski pomen: proti Bogu
pogledali.
MED: ta predlog se veže z orodnikom in izraža prostorski pomen: jih bom med njimi
delal.
ZNAD 'iznad': predlog se veže z rodilnikom in ima prostorski pomen: znad zemlje.
MEMO 'mimo': predlog izraža prostor in se veže z rodilnikom: memo hlapca.
Predlog ZATEGAVOLJO je redek in izraža vzročnost.
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3.1.3

Besedje

3.1.3.1 Sopomenke

Sopomenke piše v oklepaju takoj za prvo besedo, včasih v oklepaju sledi tudi razlaga ali
prevod posameznega izraza:
terdina (nebez);6 ila (prahu); bdelji (dišeča smola);7 kamen onih (drag kamen);8
pomočnice (pomoči); moževke (žene);9 smokvino (figovo) listje; persih (trebuhu);10
sinove (otroke);11 Adam (človek); opekov (ceglov); nagota (sram); ilovce (morta); Babel
(zmešnjava); kamel (velbljodov); Sidimsko (gojzdno) dolino; dedič (jerb); molil (prosil);
moža ima (omožena je); deželo Morio (deželo perkazni); Jehova jire (Gospod vidi);
zravinžena (perspavnica); sorodovine (žlahte); Lahaj roj (Živiga in Vidijočiga); Edom
(Rudeči); Esek (prepir); Sitna (sovražtvo); Rehobot (širokost); poljubi (kušni); brat
(ujčnik); moje meso (moj sorodnik); kermeljivih (boljnih) oči; v pervim času (jesen); v
poznejšim času (spomlad); dedine (erbišine); sinove (unuke); bratam (tovaršam); kesit
(jagnet); pod hrastam (dobam); kraji stolpam čede (Migdal-Eder); Cafnat-Faaneah
(odrešenik sveta); pili (obedvali); vganjvati (prerokovati); v Beršebo (k studencu
persege); premazati (balzamirati); žalovanje Egipčanov (Abel-Micraim); ilovce (morta).

3.1.3.2 Osebna in zemljepisna lastna imena12

Fison (Fišon); Eva (Hava); Henoha (Haneka); Henoh (Hanok); Maviaela (Mehujaela);
Metusaela (Metušaela); Lameha (Lameka); Sela (Cila); Noema (Naama); Set (Šet);
Enos (Enoš); Juda; Isahar; Cabulon; Naftali; Ašer; Jožef; Fitom; Raamses; Šifra, Fue;
Moses; Zifora; Geršom; Eliecer; Kananejcev; Hetejcev; Amorejcev; Ferizejcev;
Hevejcev; Jebusejcev; gori Armenski (Araratu); Kanaan (Kenaan); Mosoh (Mešek);
Klančnikov izraz: nebes.
Oba izraza najdemo tudi v Klančnikovem prevodu.
8
Oba izraza vključuje tudi Klančnik.
9
Oba izraza piše tudi Klančnik.
10
Klančnik ima samo besedo trebuhu, medtem ko najdemo pri Japlju izraz persih.
11
Japelj in Klančnik imata samo izraz otroke.
12
Prevajanje osebnih in zemljepisnih lastnih imen podrobneje predstavljamo v podpoglavju 5.1.
6
7
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Askenec (Aškenaz); Elisa (Eliša); Tarsis (Taršiš); Cetim (Kitim); Kus (Kuš); Mecraim
(Micraim); Saba (Seba); Sabata (Sabta); Regma (Rama); Sabataka (Sabteka); Saba
(Šeba); Arak (Erek); Asur (Ašur); mestne ulice (Rehobot); Kale (Kalah); Laabima
(Lehabima); Neftuima (Naftuhima); Amoreja (Emora); Gergesa (Girgaša); Cemareja
(Cemara); Amateja (Hamata); do Lese (Laše); Arfaksad (Arfakšad); Mes (Maš); Saleta
(Selaha); Heber (Eber); Salefa (Šalefa); Acarmota (Hacarmaveta); Jareta (Jaraha);
Tare (Terah); Melka (Milka); Ješe (Iske); Saraj; do terebinškiga dola More; Faraon
(Faro); v Pontu (Elasaru); Segorja (Coara); Salemski (Šalemski); Amoreji (Emoreji);
Gergaseji (Girgašeji); proti Surju (Šurju); Ismael (Išmael); Hagar; v dolini Mamre;
Sirjancov (Aramejcov); Rebeko (Ribko); v mestu Arbe (Arba); Seorja (Coharja);
Mambri (Mamri); Camrana (Cimrana); Jeksana (Jokšana); Madana (Medana);
Madjana (Midjana); Jesboka (Išbaka); Sueta (Šuaha); Saba (Šeba); Dadana (Dedana);
Asurim (Ašurim); Latusim (Letušim); Loomim (Leumin); Ofer (Efer); Henoh (Hanok);
Nabajot (Nebajot); Cedar (Kedar); Mabsam (Mibsam); Masma (Mišma); Nafis (Nafiš);
Cedma (Kedma); Sura (Šura); iz Mezopotamije (iz Fadan-Aram); Balo (Bilho); Simeon
(Šimeon); Juda (Jehuda); Cabulon (Zebulon); Jožef (Josef); Fanuel (Feniel); do
Salema (Šalema); v Luzo (Luco); Rahuela (Reuela); Jehusa (Jeuša); Ihelona (Jalama);
Koreta (Koraha); Cenez (Kenaz); Denaba (Dinhaba); iz dežele Temam (Temamljanov);
Balanan (Baal-Hanan); Sua (Šua); Her (Er); Selata (Šela); Carata (Cerah); Putifar
(Fotifar); v Onu (Heliopoli); Jehova (Adonaj).

3.1.3.3 Zamenjava Japljevih tujk

Največ je zamenjeval germanizme, manj italijanizme:
terdina (nebez) – firmament; blagoslovil – poshegnal; raja – paradisha; glas – ʃhtimo;
daroval – offruval; kaznovan – ʃtraffan;13 milost – gnado; plemeni – sorti; tolažil –
potroʃhtal; množiti – gmerati; rod – shlahta; poljubil – kuʃhnil; kerčmi – oʃhtariji;

13

Klančnik še vedno piše germanizem ʃhtrafing.
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jezerkrat jezer – tavshenkrat taushent; opeke – zegle;14 narediti – odrajtati; potolažili –
porajtali; vražarje15 – Zopernike.
Včasih je Japljeve besede tudi poslabšal, npr. tabart – takrat.

3.1.3.4 Druge besedne zamenjave

germovje dobrave – ʃhibje tiga pola; prekanjena – pregnana; ogrinjala16 – okrilje;
ovčar – paʃtir; se togotiš – si jezen; pregreha17 – krivica; citre in harpe18 – Harfe in
Orgle; oblastnikov – preganjavze; bičnat jerbasček19 – koʃhik is bizhovja; s kecmecom20
– s' jilam; tepeš – byeʃh; britkost – shaloʃt; palico – ʃhibo;21 razserdil – resjezil; cedi –
tezhe; slehern – vʃaki; predstojnikom – shupanom;22 prigrajala – saʃemradila; vražarje
– zopernike; stanica23 – hram; otekline in napeti mehurji24 – tvorovi inu bule; smodeč
veter – gorak veter.25

3.1.3.5 Tvorjenje in izboljševanje izrazov

Javornik je tvoril tudi svoje besede ali pa je posamezen izraz izboljšal, predvsem
nemške kalke:
laznjino26 – laseozhe shivali; je oživel – je ʃhiva duʃha poʃtal; nestanovin in bežin27 –
boʃh v' bejgi, inu ʃe boʃh po ʃvejti okuli klatil; stanovajočih – ʃo prebivali; velikani28 –

Klančnik še vedno piše germanizem zeglov.
Ta izraz uporabi že Klančnik.
16
Klančnikov izraz.
17
Klančnikov izraz.
18
Isto Klančnik.
19
Klančnik piše: bizhnat jerbaʃzhik.
20
Ta izraz ima samo Javornik. Vsebujeta ga tudi štajerska slovarja 19. stoletja, Murkov in Cafov slovar;
besedno zvezo arabski kecmec pa najdemo pri Petru Dajnku. Izraz je sprejel tudi Pleteršnikov slovar.
21
Tudi Klančnik ima izraz palica.
22
Klančnik uporabi izraz shupanom.
23
Ta izraz uporabi že Klančnik.
24
Klančnikovi izrazi.
25
Klančnik uporabi oba izraza.
26
Klančnik ne piše mehkega n': lasnino.
27
To je Javornikova novotvorba, saj Klančnik prevaja v begu in po svetu.
14
15
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ʃilnu veliki ludje; povodnjo29 – vode tiga potopa; zaklade – ʃ-hrambe od blaga; reke30 –
tekozhe vode; napajal – dal piti; rešiš – vun ispeleʃh; srečal – na pruti priʃhal; vernil –
prozh podal; sklicala – vkupej poklizala; povedal – naprej neʃsel; raslo – gor jemal;
zidal – gori sydal; izlekla – is vode vun vsela; odrinili – prozh odgnali; nabirat – vkup
poberat; odjenjalo – doli puʃtilu; potegnil – vun ʃpelal; odrekoval – doliʃtavil;
zoperstaviš – doli ʃtavish; mesično čišenje – po shenʃki navadi.

3.2 Kritike Javornikovega jezika

3.2.1

A. M. Slomšek in vprašanje pisanja palatalnega l'

Anton Martin Slomšek je v Novicah (1847, 50/51) objavil oceno Javornikovega prevoda
prvega zvezka. Dotaknil se je tudi njegovega jezika in grajal predvsem pisavo dvočrkja
-lj- za palatalni l':
»Kar ni hvaliti, temuč le poterpeti, je prepogosta raba -lj- ki ni lika, ampak
spodtika naše gladke besede, na kterim -lj- se tudi naše hvale vredne Novice
prerade spodtikajo. Mislim, de ni pisati prijatelj, učitelj, nedelja, nedeljc, ampak
učitel, prijatel, nedela, nedelc i. t. d., ker Korošci in Gorenci le prijatev, nedevc i.
t. d. pravijo. Tudi bi lehko -lj- večidel pred e ino i pogrešali ino raj brali: na
zemli – zemle, kakor pa: na zemlji – zemlje.« (Ljubomir 1847, 204)
V Novicah (XIII/35) se je leta 1855 razplamtela »slovniška sodnija« med Poženčanom
(Ravnikarjem) in Bleiweisom. Ravnikar se med drugim dotakne tudi pisave palatalnega
l' in ga tako zagovarja:
»Namest 'Cele', 'Celovec', 'celski', 'celovski' bi moralo biti pisano 'Celje,
Celjovec, celjski, celjovski'. Po pravilih krajnsko-slovenskih se el v enem zlogi
izrekuje kot ev. In krajnski Gorenci, sosedje teh dveh mest, praviloma lo vselej
Klančnikov izraz.
Klančnik: povodinj.
30
Tudi Klančnik uporabi izraz reka.
28
29
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kot vo zgovarjajo; ne enega razgleda ni najti, da bi ga kot lo zgovarjali. Nasproti
pa tudi li enega razgleda ni, da bi lj v v spreminjali. Kjer je l z j topljen, in
nasproti kjer je el, il, al, ol, ul, la, lo, lu, to je, l brez j, so oni mojstri to razločiti.
Iz vsega tega se vidi, da, če bi ne bil l v teh imenih topljen, bi se moralo 'cevski'
brati in 'Celjovcu' bi krajnski gorenci gotovo 'Cevovec' rekli. Pa tega ne storé,
ampak v teh imenih se pri njih popolnoma lj sliši.« (Poženčan 1855, 139)
Razvidno je, da je Ravnikar razlikoval med različnimi vrstami konzonanta l. Na
Koroškem in Gorenjskem je poznan jezikovni pojav, t. i. »švapanje«, ko se trdi l
izgovarja dvoustično. Trdi l se pojavlja samo pred zadnjimi vokali (y, u, ó, ô, ǫ, a)
(Ramovš 1924, 2). Slovničarji 19. stoletja (npr. Vodnik, Murko, Majar, Malavašič,
Levstik, Janežič) so priporočali izgovor na

in pisavo z l. Tako pride do razlike med

pisnim in govorjenim jezikom. Palatalni l' se je razvil na tri načine: (1) po asimilaciji l +
(npr. vol- + - a); (2) po onemitvi šibkih vokalov nastane sekundarni l': -lьj-  -lj(npr. veselь e); (3) če se je med ustnični glas (b, p, v, m) in vrinil epentetični l': m +
 ml' (zemlja); v +

 vl' (oživljen); p +

 pl' (kaplja); b +

 bl' (gibljem).

Otrditev palatalnega l', ki se je vršila od 16. stoletja naprej, je značilna za vsa slovenska
narečja razen Notranjske, Goriške in Rezije (Ramovš 1924, 61–63). Tako tudi Slomšek
ni poznal palatalnega l' iz svojega narečja. V svoji slovnici iz leta 1809 je Kopitar
zahteval pisavo dvočrkja lj za palatalni l', Metelko pa je v svoji slovnici (1825) uveljavil
tudi posebna znaka za oba fonema. Kopitarjevo zahtevo je v svojih delih poskušal
uresničiti Ravnikar, vendar kot Gorenjec ni razločeval palatalnega in srednjega l ter je
poleg pravilnih oblik (npr. nedelja, volja, ljubiti, kralj) pisal tudi neetimološke (npr.
ljuna, preljila), prav tako ni vedno prepoznal palatalnega l' (semla, poshle, shivlenje,
opravlal). Pridigar Jernej Basar je nasprotno hotel razločevati med l in lj (molji, shelja,
kruljov, ljushtov; poleg nevolen, kapla, krajlestvo) (Ramovš 1924, 65). Sekundarni l' sta
palatalno zapisovala že Trubar (npr. vesselie) in Dalmatin (npr. oljem, vesselja)
(Ramovš 1924, 68–69). Naj omenim, da tudi Klančnik v svojem prevodu Mojzesovih
knjig leta 1840 piše palatalni l'. Slabost Javornikovega prevoda so hiperkorekcije, ali
kakor je rekel Slomšek »prepogosta raba -lj-« v besedah, ki sicer ne vsebujejo
mehčanega, npr. laznjina (Klančnik piše lasnina).
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3.2.2

A. A. Wolf in vprašanje t. i. »novih oblik«

Leta 1855 je ljubljanski škof Wolf v pismu Slomšku zahteval, naj prevajalec Javornik v
svojih rokopisih, ki jih bodo sprejeli za nov prevod Biblije, ne uporablja več novih oblik
in se naj ravna po načinu pisave Danice (Ožinger 1994, 182). S terminom »nove
oblike« imenujemo poskus jezikovnega poenotenja med Slovenci iz različnih
slovenskih pokrajin. Objavil jih je Luka Svetec v časopisu Slovenija leta 1850: 1. raba
končnic -om, -oma namesto -am, -ama pri samostalnikih moškega in srednjega spola
(npr. z bogom – z bogam); 2. raba končnic -ega, -emu, -em namesto -iga, -imu, -im (npr.
lepega – lepiga); 3. ujemanje pridevnika s samostalnikom (terdne vrata – terdna vrata;
lepši mož, lepša žena, lepše dete – lepši mož, lepši žena, lepši dete); 4. sklop -ščnamesto -š-; 5. veznik da namesto de; 6. glagoli druge nedoločniške skupine na -nem se
spregajo na -uti (oti) -ul (ol) namesto -iti -il (npr. mahnem mahnuti mahnul – mahniti
mahnil). Predlagal je tudi pisavo veznika i poleg že ustaljenega ino, pisanje dvoglasnika
ei za i (npr. pri zelenej gori – pri zeleni gori) in pisanje kazalnega zaimka ti ta to
namesto ta ta to (Svetec 1850, 8, 12, 16). Nove oblike je pričel uvajati Miklošič v svojih
berilih (1853–1881) in Občedržavljanskem zakoniku (od 1850 dalje), leta 1851 so jih
sprejele Slomškove Drobtinice, Bleiweis31 jih je v Novice sprejel leta 1853, dokončno
pa so se normirale v Janežičevi slovnici (1854, 1863). Danica je nove oblike sprejela
šele leta 1862. Javornik v svoj prevod 2. in 3. Mojzesove knjige ni sprejel vseh
predlaganih novih oblik, temveč le štiri: pisanje veznika da namesto osrednjeslovenske
oblike de, pridevniško končnico -ega namesto osrednjeslovenske -iga, samostalniško
končnico -am je zamenjal z -om, ponekod pa je upošteval tudi ujemanje pridevnika s
samostalnikom. Nikoli se ni uveljavila oblika i za veznik ino/in, prav tako ne
vzhodnoslovenski oblikoslovni značilnosti: členica -j pri samostalnikih in pridevnikih
ženskega spola ter pripona -no-/-no- pri glagolih II. nedoločniške skupine.

»/…/ zato pa smo se udali novim oblikam, ko smo čutili, da jih večina veljavnih pisateljev terja /…/«
(Bleiweis 1855: 144).
31
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3.3 Spremembe v Wolfovi Bibliji (1857)

Prva Mojzesova knjiga ne vsebuje tako bistvenih sprememb Javornikovega jezika in
prevoda. Kot že rečeno, Wolfova Biblija ni sprejela predlaganih novih oblik, zato so v
prevodu ohranjene vse oblike, ki jih je Javornik pisal v prevodu 1. Mojzesove knjige,
medtem ko omenjene spremembe v prevodih 2. in 3. Mojzesove knjige niso upoštevane.
V nadaljevanju navajam najznačilnejše spremembe v prevodu 1. in 2. Mojzesove
knjige.

3.3.1

Glasoslovno-oblikoslovne spremembe

 Soglasniki niso več tako izpostavljeni redukciji: vstvaril (Javornik: stvaril);
sprosteral (Javornik: prostiral); rastite (Javornik: rasite);
 prevajalci niso bili dosledni pri rabi dvojine: je bilo dodelano nebo in zemlja
(Javornik: sta bila dodelana);
 nenaglašeni polglasnik in jat sta dosledno zapisana z e-jevskim odrazom:
začetek, studenec, jedel (Javornik: začetik, studenic, jedil);
 izglasni -u je v sklonih dosledno pisan: per delu in trudu (Javornik: per deli in
trudi);
 hiperkorekture so odpravljene: poveršino, laznino (Javornik: poveršinjo,
laznjino);
 samoglasnik e se pri Javorniku zoži, vendar Wolfova Biblija piše nenarečno
obliko: ven (Javornik: vun);
 veznik prilastkovega odvisnika se piše v obliki ki (Javornik: ktere); veznik kader
'kadar' se zamenjuje z veznikom ko, sicer pa najdemo obliko kadar z
nenaglašenim a, medtem ko je Javornik v tem položaju še pisal e (kader);
vzročni veznik ko se zamenjuje s ker; pojavi se osebkov veznik kdor.
 prisotno je narečno akanje: altar (Javornik: oltar);
 manj je deležnikov in deležij na -č in -ši: in je oljkino vejico pernesel (Javornik:
nesoč oljkino vejico); ko jih je ugledal (Javornik: to vidši);
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 sprememba iz sedanjega v prihodnji čas: bodi prekleta (JAV) – si prekleta (W);
naj grem in pogledam – pojdem in bom pogledal;
 sprememba iz predpreteklega v sedanji čas: ko so bile k Raguelu nazaj prišle –
ko pridejo k Raguelu.

3.3.2

Spremembe na skladenjski ravnini jezika

Pri besednem redu je opazno, da Wolfova Biblija glagola ne stavi rada na konec povedi,
saj je takrat to veljalo za germanizem, to pa je tudi značilnost latinske skladnje, npr.:
Pa glej, prišla je Faraonova hči doli k reki, se kopat, in njene dekle so hodile ob
reki. In ko je ugledala jerbasčik v ločji /…/. (W; 2 Mz 2,5)
In glej! hči Faraonova je doli prišla, da bi se u vodi kopala, in nje dekle so ob
kraju vode hodile. Ko je bila jerbasček u ločji ugledala /…/. (JAV; 2 Mz 2,5)
Opazen je tudi spremenjen besedni red v naslednjih povedih: kje je Abelj, tvoj brat?
(Javornik: kje je tvoj brat Abelj?); prevelika je moja pregreha (Javornik: moja pregreha
je veči).
Predložne zveze so ponekod izboljšane: predlog o v zvezi o dnevi je odstranjen: ta dan;
predložna besedna zveza s potam obraza je zamenjana z zvezo v potu obraza; zveza k
svoji rani/bolečini je zamenjana z zvezo v rano/bulo; tožilniška predložna zveza klicati
v koga/kaj ni izpričana: klical njegovo ime (Javornik: klical v njegovo ime), popolnoma
pa je odstranjena zveza reči h/k komu: je rekel Saraji, medtem ko se pri Javorniku, sicer
redko, še pojavlja. Mestniška predložna zveza po enakem zgoditi je zamenjana s
prislovno: enako zgodilo.
Poglejmo si sedaj skladenjske spremembe v 2. Mojzesovi knjigi, kjer je Javornik sledil
Klančniku in Japlju, medtem ko je prevod v Wolfovi Bibliji bil naslonjen na Dalmatina:
»Dajmo, prekanjeno ga potrimo, da se ne množi, in da se, ko bi vtegnila vojska
nad nas priti, z našimi sovražniki ne sterne, nas ne premaga in iz dežele ne
potegne.« (JAV; 2 Mz 1,10)
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»Dajte! Zaterajmo ga zvijačno, da se ne bo kje množilo; zakaj permeri naj se
kaka vojska, se bo perdružilo našim sovražnikam, in se bo vojskovalo zoper nas,
in se bo vzdignilo iz dežele.« (W; 2 Mz 1,10)

3.3.3

Spremembe v besedju

Wolfova Biblija navaja sopomenske besede v opombah: tako npr. obdrži Javornikov
izraz terdina, v opombi pa navaja še ostale izraze, ki so jih uporabili različni prevajalci
od Japlja naprej: firmament (Japelj), nebes (Klančnik), zračje32. Biblija ni upoštevala
Javornikovih predlaganih prevodnih hebrejskih lastnih in zemljepisnih imen. Spodaj
navajamo nekaj zamenjanih ali preoblikovanih Javornikovih izrazov:
zbiraljša (Javornik) – stoke (Wolf); sadonosne drevesa – ki rodi sad; ptiče – perutnino;
vert – raj; kuško (zamorsko) deželo – etiopsko deželo; moževka – možina; ogrinjala –
krila; zinila – odperla; nestanovin in bežin – spotikal se boš in bežal; stanovajočih –
prebivavcov; bíli – brenkali; spridena – popačena; potrebil – pokončal; lijaki –
zatornice; letenjina – perutnina; konec vzelo – pomerlo; jezerkrat jezer – tavženkrat
tavžent; vpitje – krik; britkost – težavo; ilovce (morta) – mavte; zetinjo – sinaho;
blagoslovil – oblagodaril; mesično čišenje – njen čas; dve mesti za zaklade – šotorske
mesti; dočakovala – gledala/vejdila; kerčmi – gostivnici; slame – sternišnice.
Opazno je tudi zamenjevanje Javornikovih (Klančnikovih in Japljevih) besed z
Dalmatinovimi, npr. je vekal – je jokalo; otrok – dete; redi mi ga – doji mi ga; s
kecmecom – s smolnim ilam; nadlogo – revo; orla – vrana;33 viri – studenci; nagota –
sramota; zeljše – travo; mervico – grižljej; poljubil – kušnil; predstojnikom – županom.

32
33

Izraz zračje vsebujejo štirje slovarji 19. stoletja: Cigaletov, Janežičev, Cafov in Pleteršnikov slovar.
Klančnik uporabi izraz goloba.
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4. PREVAJALSKE ZNAČILNOSTI JAVORNIKOVEGA
PREVODA 1–3 MOJZESOVE KNJIGE

4.1 Prevajanje osebnih in zemljepisnih lastnih imen iz hebrejščine

Transkripcija hebrejskih soglasnikov pri Javorniku:
 = )´( אni grafema
( בּ בḇ b) = b
( גּ גḡ g) = g
(דּ דḏ d) = d
( הh) = h, na koncu besede onemi
( וw) = v
( זz) = z, c
( חḥ) = h
( טṭ) = ni primera v izbranih imenih
( יy) = j
( ךּ ך כּ כḵ k) = k, k
( לl) = l
( ם מm) = m
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( נ ןn) = n
( סs) = s, š
 = )`( עni grafema
 ( פּ ףּ פ ףp) = f, f
( צ ץṣ) = c
( קq) = k
( רr) = r
( שׂś) = s
( שׁš) = š, s
( תּ תṯ t) = t
Iz zgoraj navedenega seznama soglasnikov lahko razberemo, da je Javornik hebrejske
črke skušal približati slovenskemu jeziku, ni pa se vedno oziral na izgovor imena.
Latinski jezik, po katerem bi se lahko zgledoval, namreč ne vsebuje šumnika š,
slovenski jezik pa prav tako ne vsebuje latinskih glasov q34, w in y. K temu je
pripomogla tudi uvedba gajice (slovenice) v slovenskem prostoru, ki jo je že leta 1848
prevzel tudi Javornik. Pri transkripciji ni upošteval hebrejske izgovorjave fonemov  ףּp
[p] in  כḵ [h], ki ju zapisuje kot f in k (Arfakšad35). Tudi ni bil dosleden pri pisanju
glasov  זz in  שׁš, saj najdemo nekaj primerov, kjer zapisuje tudi druge grafeme:
Cimrana, Luco, Cerah (SSP: Zimrana, Luz, Zerah); Selaha (SSP: Šelah). Če je
soglasnik y zapisan skupaj s samoglasnikom i, ju združi v en glas i (Išmael, Išbaka, Iske,
Micraim).36 Poglejmo si sedaj nekaj posameznih primerov prevajanja hebrejskih lastnih
imen.

Vulgata ne vsebuje črke q pri svetopisemskih imenih, saj je ne poznata niti grščina niti hebrejščina
(Krašovec 2007, 211).
35
Chraska piše Arpaksad, SSP pa dosledno po hebrejskem izgovoru Arpahšad.
36
Latinščina in tudi grščina ne razlikujeta med glasovoma j in i.
34
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Hava/Eva: razen Javornika noben slovenski prevod ne uvaja oblike Hava za v
slovenskem jeziku udomačeno ime Eva. Vulgata in septuaginta ohranjata herbejsko
fonetiko (Hava, Heuan), to obliko pa najdemo tudi v nekaterih poznejših prevodih:
Luther Bibel 1545, Geneva English Bible 1599, Buber/Rosenzweig 1925–36, La Bible
de Andre Chouraqui 1985 (Krašovec 2007, 33).
Feniel/Penuel: v Bibliji se izraza pojavljata v dveh oblikah: Pünû´ël (prim. Sod 8,8) in
Pünî´ël (prim. 1 Mz 32,21), pri tem pa gre pri prvem za besedno igro (iz obličja v
obličje – Pänîm ´el-Pänîm) (Krašovec 2007, 57). Javornik je zapis imena tudi
harmoniziral na podlagi latinske izgovorjave ali pa le ni bil pozoren pri transkripciji
prve črke:  ףּvsebuje dageš in se tako ne izgovarja kot glas f. Dalmatin je pisal obliko
Pnuel, Japelj pa latinizirano Phanuel (Vulgata ima obliko Phanuhel37).
Ribka/Rebeka: Javornik celo pri znanih imenih uvaja transliterirano obliko hebrejskega
imena. Vsi slovenski prevodi imajo obliko Rebeka, tudi latinska Vulgata: Rebecca.
Josef/Jožef: transliterirano obliko Josef je prevzel tudi latinski prevod (Ioseph),
vsebujejo pa jo tudi starejši slovenski prevodi; tako ima Dalmatin obliko Ioseph, Japelj
pa Joseph.
Reuel/Reguel: obliko Reguel imajo vsi slovenski prevodi, samo Japelj je prevzel
latinizirano obliko zapisa Rahuel (Vulgata: Rauhel).
V spodnji tabeli prikazujemo 89 osebnih in zemljepisnih lastnih imen, najdenih v
Javornikovem prevodu Prve, Druge in Tretje Mojzesove knjige. Prvi stolpec prikazuje
latinizirano ime, ki je bilo do tedaj v rabi, drugi stolpec pa Javornikov predlog imena, ki
ga je transliteriral iz hebrejskega izvirnika. Tretji stolpec prikazuje prevod imen
slovenskega standardnega prevoda, ki je dosledno preveden iz izvirnih besedil, v
zadnjem stolpcu pa podajamo izvirni hebrejski zapis lastnih imen in njihovo
tnanskripcijo v latinico. Javornikove izraze zapisujemo v izvirni obliki in jih ne
spreminjamo v imenovalniško obliko.

Krašovec (2007, 183) domneva, da je vstavitev konzonanta h za hebrejski alef v latinskih prevodih
pomenila, »da je treba oba samoglasnika izgovoriti ločeno«.
37
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JAVORNIK 1

JAVORNIK 2

SSP

HEBREJSKOO

Fison

Fišon

Pišon

pîšôn ישֹׁון
ׁ֑ ִּפּ

Eva

Hava

Eva

ḥawwâ ַחוָּ ה

Henoha/Henoh

Haneka/Hanok

Henoha/Henoh ḥănôḵ ֲחנׁ֑ ֹוְך

Maviaela

Mehujaela

Mehujaela

məḥûyā’ël ְמ ֽחויָּ ׁ֑אל

Metusaela

Metušaela

Metušaela

məṯûšā’ël ושׁ ֵ֔אל
ָּ ְמ ֣ת

Lameha

Lameka

Lameha

lāmeḵ ָּ ֽל ֶמְך

Sela

Cila

Cila

ṣillâ ִּצ ָּ ֽלה

Noema

Naama

Naama

na`ămâ ַנ ֲֽע ָּ ֽמה

Set

Šet

Set

šēṯ שׁת
ׁ֑

Enos

Enoš

Enoš

’ĕnôš ֱאנׁ֑ ֹושׁ

gori Armenski

Araratu

na araratskih

hārê ’ărārāṭ ָּה ֵ֥רי ֲא ָּר ָּ ֽרט

gorah
Kanaan

Kenaan

Kanaan

kənā`an ְכּ ָּנ ַׁ֑ען

Mosoh

Mešek

Mešeh

mešeḵ ֶ ֶ֖מ ֶשְׁך

Askenec

Aškenaz

Aškenaz

’aškănaz ַא ְשׁ ֲכּ ַנֵ֥ז

Elisa

Eliša

Eliša

’ĕlîšâ ישׁה
֣ ָּ ֱא ִּל

Tarsis

Taršiš

Taršiš

ṯaršîš ַת ְר ִּ ׁ֑שׁישׁ
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Cetim

Kitim

Kitejci

kittîm ִּכּ ִּ ֶ֖תּים

Kus

Kuš

Kuš

kûš ֵ֥כּושׁ

Mecraim

Micraim

Micrajim

miṣrayim ִּמ ְצ ַ ֶ֖ריִּ ם

Saba

Šeba

Seba

səḇā’ א
֙ ְס ָּב

Sabata

Sabta

Sabta

sabTâ ַס ְב ָּ ֵ֥תּה

Regma

Rama

Rama

ra`mâ ַר ְע ָּ ֶ֖מה

Sabataka

Sabteka

Sabteha

sabTükä´ ַס ְב ְתּ ָּכׁ֑א

Saba

Šeba

Šeba

šəḇā’ ְשׁ ָּ ֵ֥בא

Arak

Erek

Ereh

’ereḵ ֶ ֶ֖א ֶרְך

Asur

Ašur

v Asirijo

’aššûr ַא ׁ֑שור

Kale

Kalah

Kelah

kālaḥ ָּ ֽכּ ַלח

Laabima

Lehabima

Lehabejci

ləhāḇîm ְל ָּה ִּ ֶ֖בים

Neftuima

Naftuhima

Naftuhejci

naptuḥîm נַ ְפ ֻּתּ ִּ ֽחים

Amoreja

Emora

Amorejec

´émörî ֱאמ ִֹּרי

Gergesa

Girgaša

Girgašejec

girgāšî
גִּּ ְרגָּּ ִּשׁי

Cemareja

Cemara

Cemarejec

ṣəmārî ְצ ָּמ ִּרי

Amateja

Hamata

Hamatejec

ḥămāṯî ֲח ָּמ ִּתי
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do Lese

Laše

Leše

lāša`‘ָּ ֽל ַשׁע

Arfaksad

Arfakšad

Arpahšad

’arpaḵšaḏ ַא ְר ַפּ ְכ ַ ֶ֖שׁד

Mes

Maš

Maš

maš ַ ֽמשׁ

Saleta

Selaha

Šelah

šālaḥ ָּ ׁ֑שׁ ַלח

Heber

Eber

Eber

`ēḇer ֽע ֶבר

Salefa

Šalefa

Šelef

šālep ָּ ׁ֑שׁ ֶלף

Acarmota

Hacarmaveta

Hacarmavet

ḥăṣarmāweṯ ֲח ַצ ְר ָּ ֶ֖מוֶ ת

Jareta

Jaraha

Jerah

yāraḥ יָּ ֽ ַָֽרח

Tare

Terah

Terah

tāraḥ ָּ ֽתּ ַרח

Melka

Milka

Milka

milkâ ִּמ ְל ֵָּ֔כּה

Ješe

Iske

Jiskinega očeta ábî yiskâ ֲא ִּבּי יִּ ְס ָּ ֽכּה

Faraon

Faro

faraon

par`ò ֹה
֙ ַפ ְרע

v Pontu38

Elasaru

elasarski kralj

melek ’ellāsār ֶמ ֶ ְלְ֙ך ֶא ָּל ָּ ׁ֑סר

Segorja

Coara

Coarja

ṣō`ar ֽצ ֹ ַער

Salemski

Šalemski

salemski

šālēm ָּשׁ ֵ֔לם

proti Surju

Šurju

Šuru

šûr ֽשׁור

Ismael

Išmael

Izmael

yišmā`ë’l יִּ ְשׁ ָּמ ֵ֔עאל

Gr. Pontos 'visoka morja'; območje na severni strani Male Azije pri Črnem morju, od leta 65 pr. Kr.
rimska provinca (Odelain in Seguineau 1982, 307).
38
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Rebeko

Ribko

Rebeka

riḇqâ ִּר ְב ָּ ְׁ֑קה

Camrana

Cimrana

Zimrana

zimrān ֙זִּ ְמ ָּרן

Jeksana

Jokšana

Jokšana

yoqšān יָּ ְק ֵָּ֔שׁן

Madana

Medana

Medana

məḏān ְמ ָּ ֶ֖דן

Madjana

Midjana

Midjana

miḏyān ִּמ ְדיָּ ָֽׁ֑ן

Jesboka

Išbaka

Jišbaka

yišbāq יִּ ְשׁ ָּ ֶ֖בּק

Sueta

Šuaha

Šuaha

šûªH וח
֙ ַ ֽשׁ

Dadana

Dedana

Dedan

dəḏān ְדּ ָּ ׁ֑דן

Asurim

Ašurim

Ašuriti

’aššûrim שורם
ֵ֥ ִּ ַא

Latusim

Letušim

Letušejci

ləṭûšîm טושׁים
ֶ֖ ִּ ְל

Loomim

Leumin

Leumejci

lə’ummîm ְל ֻּא ִּ ֽמים

Ofer

Efer

Efer

`ëper ֙ע ֶפר

Nabajot

Nebajot

Nebajot

nəḇāyōṯ נְ ָּב ֵ֔י ֹת

Cedar

Kedar

Kedar

qëḏār ק ָּ ֵ֥דר

Mabsam

Mibsam

Mibsam

miḇśām ִּמ ְב ָּ ֽשׂם

Masma

Mišma

Mišma

mišmā`‘ ִּמ ְשׁ ָּ ֵ֥מע

Nafis

Nafiš

Nafiš

näpîš נָּ ִּ ֶ֖פישׁ

Cedma

Kedma

Kedma

qëḏmâ ֽק ְד ָּמה
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iz

iz Fadan-Aram

Mezopotamije

iz

mippaddan ’ărām

Mezopotamije

ִּמ ַפּ ַ ֶ֖דּן ֲא ָּ ׁ֑רם

Balo

Bilho

Bilho

bilhāh ִּבּ ְל ָּ ֶ֖הה

Simeon

Šimeon

Simeon

šim`ôn ִּשׁ ְמ ֽעֹון

Juda

Jehuda

Juda

yəhûḏâ הודה
ׁ֑ ָּ ְי

Cabulon

Zebulon

Zabulon

zəḇulûn זְ ֻּב ֽלון

Jožef

Josef

Jožef

yôsēp יֹוסף
ׁ֑

Fanuel

Feniel

Penuel

Pənû’ēl נואל
ׁ֑ ְפּ

(do) Salema

Šalema

(do) Sihema

šəḵem ְשׁ ֶֶ֗כם

(im. Sihem)
v Luzo

Luco

v Luz

lûzâ/lûz לֵ֥ וז ֶ֗לוזָּ ה

Rahuela

Reuela

Reguela

rə`û’ël עואל
ֽ ְר

Jehusa

Jeuša

Jeuša

yə`ûš יְ ֵ֥עושׁ

Ihelona

Jalama

Jalama

ya`lām יַ ְע ָּ ֶ֖לם

Koreta

Koraha

Koraha

qōraḥ ׁ֑קֹ ַרח

Cenez

Kenaz

Kenaz

qənaz ְק ַנֽז

Denaba

Dinhaba

Dinhaba

dinhāḇâ ִּדּנְ ָּ ֽה ָּבה

Balanan

Baal-Hanan

Baal Hanan

ba`al ḥānān ַ ֵ֥בּ ַעל ָּח ָּ ֶ֖נָֽן

Sua

Šua

Šua

šûa`‘ וע
ַ֙ ׁ֑שׁ

Her

Er

Er

`ēr ֽער
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Selata

Šela

Šela

šēlâ שׁ ָּלׁ֑ה

Carata

Cerah

Zerah

zeraḥ ֶ ֶ֖ז ַָֽרח

Putifar

Fotifar

Potifar

pôṭîpar ֙יפר
ַ פֹּוט
ִּ

Tabela 1: Prikaz osebnih in zemljepisnih lastnih imen v Javornikovem in slovenskem
standardnem prevodu ter v hebrejskem izvirniku

4.2 Prevajanje časovnih glagolskih oblik

Latinščina ima tri glavne pretekle čase: latinskemu perfektu ustreza slovenski dovršni
preteklik, imperfektu pa nedovršni preteklik. Poleg tega lahko slovenščina preteklost
izraža tudi z dramatičnim in nedovršnim sedanjikom (Bajec idr. 1964, 236–244).
Latinščina pozna tudi predpretekli čas, imenovan pluskvamperfekt, kateremu ustreza
slovenski predpreteklik, izpričan v slovenskih prevodih Svetega pisma vse do sodobnih
prevodov, ki ga pod vplivom slovničarjev že zamenjujejo s preteklikom. Poleg tega ima
latinščina dva prihodnja časa: futur I in II, od katerih drugi izraža dovršeno dejanje v
prihodnosti; slovenščina prihodnost oblikovno izraža z enim časom, prihodnjikom,
pomensko pa tudi s sedanjikom. Hebrejščina ima posebne oblike za dovršnik (perfekt)
in nedovršnik (imperfekt ali futur), medtem ko sedanjik nadomeščata particip ali
imperfekt.
Poglejmo si sedaj nekaj značilnih primerov prevajanja glagolskih časov pri Javorniku v
primerjavi s starejšimi slovenskimi prevodi, latinskim in nemškim prevodom ter
hebrejskim izvirnikom.
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4.2.1

Predpreteklik

Ko so pa bili Jožef, in vsi njegovi bratje, in ves tisti rod pomerli /…/ in so se,
kakor da bi bili iz zemlje rasli, množili /…/ (JAV; 2 Mz 1,6–7); Ko je bila
jerbasček u ločji ugledala, je poslala eno od svojih dekel /…/ (2 Mz 2,5); U
tistem času, ko je bil Moses odrasel, je do svojih bratov šel /…/ (2 Mz 2,11); /…/
in ko so bile korita nalile, so hotle čede svojega očeta napojiti. (2 Mz 2,16); /…/
in ko je bil svojo čedo delječ u pušavo gnal, je prišel do božje gore Horeb. (2 Mz
3,1); In Moses je Aronu vse Gospodove besede povedal, s katerimi ga je bil
poslal, in čudeže, ki mu jih je bil naročil. (2 Mz 4,28); In Aron jim je vse besede
povedal, ki jih je bil Gospod govoril Mosesu (4,30); /…/ kakor jima je bil Bog
ukazal (7,6).
Quae cum vidisset fiscellam in papyrione /…/ (VUL; 2,5); in diebus illis
postquam creverat Moses (2,11); cumque minasset gregem ad interiora deserti
(3,1); Narravitque Moyses Aaron omnia verba Domini quibus miserat eum, et
signa quae mandaverat. (4,28); locutusque est Aaron omnia verba quae dixerat
Dominus ad Mosen (4,30); sicut praeceperat Dominus (7,6).
/…/ die der Herr zu moses geredet hatte (A; 4,30); wie der Herr besohlen hatte
(7,6); nachdem der Herr den Fluß geschlagen hatte (7,25).
Javornik predpreteklika ni rabil samovoljno, temveč je sledil pretekli prevajalski
tradiciji, tako slovenski kot tudi tuji. Med slovenskimi prevodi se najbolj ujema z
Dalmatinom,39 med nemškimi pa bolj z Lutrom kot Alliolijem, saj slednji rabi
predpreteklik predvsem na mestih, kjer je davna preteklost izražena v zvezi z dejanji in
govorom Boga. Največje ujemanje pa je vidno z latinsko Vulgato. Iz zgornjih zgledov
je tudi razvidno, da je Javornik predpreteklik včasih tvoril iz nedovršnikov: glagola
gnati in govoriti. Vendar je pri glagolu govoriti tokrat poudarjena dovršna uresničitev.

O rabi predpreteklika pri Dalmatinu je pisala Majda Merše (2009, 33–44), ki je na podlagi izpisa oblik
ugotovila njegovo pogosto rabo (3004 zapisov). Vendar je Dalmatin v posameznih primerih, v primerjavi
z Lutrom, preteklo preddobnost že izražal s preteklikom. Kljub temu je raba predpreteklika pri Dalmatinu
pogostejša in bolj premišljena kot pri Lutru.
39
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4.2.2

Perfekt in imperfekt

Javornik izraža tako dovršeno kot nedovršeno preteklo dejanje s preteklim opisnim
deležnikom na -l. Takšno izražanje je značilno tudi za Japlja in Dalmatina, medtem ko
se Trubar velikokrat izraža z dovršnim sedanjikom, kar je značilno še za kasnejši
Stritarjev in Chráskov prevod.
/…/ so hotle čede svojega očeta napojiti (JAV; 2 Mz 2,16); In Moses je
prisegel pri njem ostati (2,21).
/…/ ʃo hotle zhede njih ozheta napoyti (JAP; 2 Mz 2,16); Tedaj je Mojses
perʃegel, de hozhe per njemu oʃtati (2,21).
/…/ de bi ʃvojga Ozheta Ouce napuyle (DAL; 2 Mz 2,16); Inu Moses je
pervolil per tem Moshu oſtati (2,21).
/…/ adaquare cupiebant greges patris sui (VUL; 2 Mz 2,16); Juravit ergo
Moyses quod habitaret cum eo (2,21).
/…/ wollten ihres Vaters heerden tränken (A; 2 Mz 2,16); Da schwur Moses,
daß er bei ihm wohnen wolle (2,21).
יהן
ֽ ֶ ( ְל ַה ְשׁ ֶ֖קֹות ֵ֥צ ֹאן ֲא ִּבHEB; 2 Mz 2,16); שׁ ֶבת ֶאת ָּה ִּ ׁ֑אישׁ
֣ ֶ ָֹּשׁה ל
ֶ֖ ֶ ֹואל מ
ֶ ( וַ ֵ֥י2,21).
Prvi zgled prikazuje, kako je Javornik zvesto sledil Japlju, Vulgati in Allioliju z uporabo
naklonske zveze hoteti + nedoločnik, medtem ko Dalmatinov prevod izraža namero s
pogojno obliko glagola biti in opisnim deležnikom na -l, hebrejski izvirnik pa glagol
uporabi v infinitivni obliki qal perfekta. V drugem primeru je s skladenjskim strnjanjem
z nedoločnikom viden odmik od Japlja, Vulgate in Alliolija. Takšno strnjanje najdemo
pri Lutru in Dalmatinu. Hebrejski izvirnik drugi glagol (glagol prebivati) zapiše v obliki
constructus infinitiva, prvi pa izraža željo, zapisano v glagolskem času imperfekta
konjugacije hifil.
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4.2.3

Futur I in futur II

In temu ljudstvu bom dal milost najti pred Egipčani; in ko vun pojdete, ne
pojdete prazni (JAV; 2 Mz 3,21); On bo namesti tebe ljudstvu govoril, in bo
namesti tvojih ust; ti pa boš njemu za Boga (4,16); Glej! za Boga te postavim, in
Aron, tvoj brat, bo tvoj prerok (7,1); poklicite ga, da je z nami (2,20).
Inu jeſt hozhem timu Folku gnado dati pred Egypterji, de kadar vy vun pojdete,
nikar prasni vun nepojdete (DAL; 2 Mz 3,21); inu on bo sa te h'timu folku
govuril: On ima tvoja uſta biti, inu ti imaſh njegou Bug biti (4,16); Pole, jeſt ſim
tebe sa eniga Boga poſtavil zhes Pharaona, inu Aaron tvoj Brat ima tvoj Prerok
biti (7,1); de ga néſte povabile, de bi s'nami bil jedil? (2,20)
Poklizhite ga, de s'nami je (JAP; 2 Mz 2,20).
Daboque gratiam populo huic coram Aegyptus: et cum egrediemini, non exibitis
vacui (VUL; 2 Mz 3,21); Ipse loquetur pro te ad populum, et erit os tuum: tu
autem eris ei in his quae ad Deum pertinent (4,16); Ecce constitui te Deum
Pharaonis: et Aron frater tuus erit propheta tuus (7,1); vocate eum ut comedat
panem (2,20).
Und dieses Volk will ich Gnade bringen bei den Aegypttern: und wenn ihr
aussiebet, werden ihr nicht leer geben (A; 2 Mz 3,21); Er soll für dich zum Volk
reden, und soll dein Mund sein: du aber sollst ihn leiten in dem, was Gott angeht
(4,16); Siehe, ich habe dich zum Gott gesetzt über Pharao: und Aaron, dein
Bruder, soll dein Prophet sein (7,1); Rufet ihn, daß er einen Bissen mit uns esse
(2,20).
אכל ָּ ֽל ֶחם
ַ ֹ ( ִּק ְר ֶ ֵ֥אן ֶ֖לֹו וְ ֵ֥יHEB; 2 Mz 2,20).
Javornik glagolsko dejanje v prihodnosti večinoma izraža opisno z glagolom biti in
opisnim deležnikom na -l, zelo redke so modalne sintagme tipa hočem + nedoločnik.
Velikokrat prihodnost izraža z dovršnim sedanjikom. Trubarjeva in Dalmatinova
besedila se skladata z Lutrovim nemškim prevodom (wollen + inf., sollen + inf.), pravi
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futur (werden + inf.) pa Trubar prevaja z dovršnim sedanjikom (Orožen 2003).40 Tako
se Javornikov prevod veliko bolj sklada z Japljem, ki je že izločal modalne besedne
zveze, ki pri Javorniku že skoraj popolnoma izginejo. V rabi dovršnega sedanjika se
dokaj sklada z Dalmatinom in Japljem. Tretji zgled, ki ga navajamo zgoraj, je v prvem
delu v vseh predhodnih prevodih preveden s preteklim časom (JAP, DAL: ʃim poʃtavil;
VUL: constitui; LUT, A: habe gesetzt; HEB: )נְ ַת ִּ ֵ֥תּיָך, vendar ga Javornik prevaja z
dovršnim sedanjikom, ki v slovenskem jeziku lahko izraža tako preteklost kot tudi
prihodnost. Zadnji primer dokazuje, da je Javornik v rabi sedanjika s pomenom
prihodnosti sledil Japlju, Vulgati in tudi Allioliju, saj hebrejski izvirnik izpričuje
glagolsko obliko prihodnjika: y ʾḵal.

4.3 Besedni red

Gramatični besedni red v latinščini na prvo mesto prostega stavka postavlja osebek, na
zadnje pa glagol, vendar je v Vulgati besedni red velikokrat retorični. V svetopisemski
hebrejščini pa npr. glagolske povedi predvidevajo glagol pred osebkom.
Poglejmo si sedaj različne primere prevodov 2. Mojzesove knjige:
In Egiptovski kralj je clo Hebrejskim babicam rekel, kterih ena je se Šifra,
druga Fua imenovala. (JAV; 2 Mz 1,15)
Dixit autem rex Aegypti obstetricibus Hebraeorum, quarum una vocabatur
Sephora, altera Phua. (VUL; 2 Mz 1,15)

Dalmatin je nedovršeno dejanje v prihodnosti izražal s perifrastično konstrukcijo bom + nedovršni
deležnik -l, medtem ko je za dovršeno dejanje rabil dovršni sedanjik in modalne sintagme imam +
nedoločnik, hočem + nedoločnik. Ob koncu 18. stoletja se poleg perifrastične forme futura še vedno
pogosto pojavlja modalna sintagma hočem + nedoločnik, sintagma imam + nedoločnik pa ponovno veča
svojo frekvenco. Dovršni sedanjik se rabi ob glagolih s prepono po- (pojdem, porečem, ponesem, povem,
pridem). Sredi 19. stoletja se razvije polemika prav zaradi neslovanske rabe dovršnega sedanjika, ki je
bila značilna za kranjski jezik ob koncu 18. in v začetku 19. stoletja; tako so nedovršeno dejanje v
prihodnosti izražale oblike bom + nedov. part. -l, dovršeno dejanje v prihodnosti pa oblike bom + dov.
pret. -l, medtem ko je dovršni sedanjik ostal stilsko označena varianta (Orožen 2003, 18–29).
40
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Aber der König von Aegypten sprach zu den Wehmüttern der hebräer, von
denen eine Sephora, die andere Phua hieß. (A; 2 Mz 1,15)
פּועה
ֽ ָּ ת ִּשׁ ְפ ָּ ֵ֔רה וְ ֵ֥שׁם ַהש ִּנֶ֖ית
֙ שׁם ָּ ֽה ַא ַח
ֵׁ֤ אמר֙ ֶ ֣מ ֶלְך ִּמ ְצ ַ ֵ֔ריִּ ם ַ ֽל ְמיַ ְל ֶ֖ד ֹת ָּ ֽה ִּע ְב ִּר ֹׁ֑ית ֲא ֶֶׁ֨שׁר
ֶ ֹ ( וַ יHEB; 2
Mz 1,15)
Iz zgornjega primera je razvidno, da Javornik pri prevajanju ni vedno sledil Japlju in
Vulgati, saj se je slednji zgledoval po Dalmatinu, ta pa po Lutru. Alliolijev prevod v
nasprotju z Lutrom drugi glagol stavi na konec povedi, čemur je verjetno sledil tudi
Javornik. Vpliv hebrejske skladnje ni viden.41
Tedej jih je kralj k sebi poklical in jim rekel: Kaj je to, kar ste mislile storiti, da
ste fantiče ohranile? (JAV; 2 Mz 1,18)
Quibus ad se accersitis, rex ait: Quidnam est hoc quod facere voluistis, ut puero
s servaretis? (VUL; 2 Mz 1,18)
Da rief sie der König zu sich, und sprach: Was ist's, was euch zu thun beliebte,
daß ihr die Knäblein erhieltet? (A; 2 Mz 1,18)
יתן ַה ָּדּ ָּ ֣בר ַה ֶזׁ֑ה וַ ְתּ ַח ֶיֶ֖י֙ן ָּ ֶאת ַהיְ ָּל ִּ ֽדים
ֶ֖ ֶ וע ֲע ִּשׂ
ַ֙ אמר ָּל ֵֶ֔הן ַמ ֵ֥דּ
ֶ ֹ ם ַ ֽל ְמיַ ְל ֵ֔ד ֹת וַ ֣י
֙ ִּ( וַ יִּ ְק ָּ ֵׁ֤רא ֶ ֽמ ֶלְך ִּמ ְצ ַריHEB; 2
Mz 1,18)
Iz drugega primera je razvidno, da je Javornik upošteval latinsko Vulgato in tudi nemški
prevod Alliolija. Prejšnji slovenski prevodi pa so nasprotno bliže izvirniku, saj je
Dalmatin sledil Lutru, Japelj pa Dalmatinu.
Javornik velikokrat sledi Vulgati in Allioliju tudi pri zamenjavi samostalnikov z
osebnimi zaimki ali pa pri izpuščanju odvečnih informacij glede na sobesedilo, kar pa ni
značilno za izvirno hebrejsko besedilo, Lutra in Dalmatina: Odgovorile so (JAV; 2 Mz
1,19) – Quae responderunt (VUL) – Sie aber antworteten (A) – Die Wehmütter
antworteten Pharao (LUT) – Te Babe ſo odgovorile Pharaonu (DAL) – ֶאל ַפּ ְר ֵ֔עֹה
ֹת
֙ ֹאמ ְר֙ן ָּ ַ ֽה ְמיַ ְלד
ֵׁ֤ ַ ( וַ תּHEB).

Šele Chraska je pri prevajanju upošteval tudi hebrejsko skladnjo: In ukaže kralj egiptovski dvema
hebrejskima babicama, katerih prvi je bilo ime Šifra in drugi ime Pua. (2 Mz 1,15.)
41
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Ko Vulgata in Allioli postavita glagol pred osebek in na začetek povedi, Javornik temu
ne sledi in ostaja zvest Japlju, čeprav včasih najdemo že pri Dalmatinu lepo skladenjsko
oblikovano poved. V teh primerih gre za dvojne formule, kar je stilistična značilnost
slovenskih prevodov že od 16. stoletja naprej:
Faraon je tedej vsemu svojemu ljudstvu ukazal, rekoč /…/ (JAV; 2 Mz 1,22)
Praecepit ergo Pharao omni populo suo, dicens /…/ (VUL)
Da gebot Pharao seinem ganzen Volke, und sprach /…/ (A)
Inu Pharao je sapovédal vſimu ſvojmu folku, inu je rekàl /…/ (DAL)

Poglejmo si sedaj nekaj primerov dvojnih formul, kjer so prisotni glagoli rekanja:
In tej je Faraonova hčer govorila in djala /…/ (JAV; 2 Mz 2,9); /…/ ga je iz
srede germa poklical in je djal /…/ (2 Mz 3,4)
Inu Pharaonova Hzhy je knjej rekla /…/ (DAL; 2 Mz 2,9); /…/ ga je Bug klizal
is ſréde tiga Gàrma, inu je djal /…/ (2 Mz 3,4)
S' leto je Pharaonova hzhy govorila, inu je rekla /…/ (JAP; 2 Mz 2,9); /.../ ga je
is ʃred gérma klizal, inu je djal /…/ (2 Mz 3,4)
Da sprach Pharaos Tochter zu ihr /…/ (LUT; 2 Mz 2,9); /…/ rief ihm Gott aus
dem Busch und sprach /…/ (2 Mz 3,4)
Da redete mit dieser die Tochter Pharaos, und sprach /…/ (A; 2 Mz 2,9); /…/
rief ihm aus dem Dornbusche, uns sprach /…/ (2 Mz 3,4)
Ad quam lucuta filia Pharaonis /…/ (VUL; 2 Mz 2,9); /…/ vocavit eum de
medio rubi, et ait /…/ (2 Mz 3,4)
אמר ָּלּ֣ה ַבּת ַפּ ְר ֶ֗עֹה
ֶ ֹ ( וַ ֹּ֧תּHEB; 2 Mz 2,9); ֹּ֛אמר
ֶ ֹ ֹלהים ִּמ ֣תֹּוְך ַה ְס ֶ֗ ֶנה וַ י
ִִּ֜ ( וַ ִּי ְק ָּרא֙ א ֶׁ֨ ָּליו ֱא2 Mz
3,4)
Na podlagi prikazanih primerov lahko ugotovimo, da je Javornik pri rabi dvojnih formul
sledil Japlju in Allioliju, saj dvojna formula v prvem primeru ni izpričana niti v
izvirniku niti v protestantskih in latinskih prevodih.
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Javornik je ostal zvest slovenskemu jeziku in slovenski prevajalski tradiciji tudi pri
prevajanju samostalniških besednih zvez, kjer latinski in nemški prevod ter hebrejski
izvirnik izpričujejo desni prilastek, npr.: Israelovih sinov; Egiptovskega kralja (JAV) –
filiorum Israël; regis Aegypti (VUL) – Söhne Israels; Königs von Aegypten (A) –
;בּנ֣י יִּ ְשׂ ָּר ֵ֔אל
ְ ( ֶ ֣מ ֶלְך ִּמ ְצ ָּ ׁ֑ריִּםHEB).
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ZAKLJUČEK

Placid Javornik kot samostojni prevajalec svetopisemskih knjig, življenjepisov in
molitev v slovenskem znanstvenem prostoru ni bil deležen tolikšne pozornosti, kot bi jo
morda zaslužil. V diplomski nalogi smo se osredotočili na Javornikove ohranjene
starozavezne prevode ter jih primerjali z različnimi slovenskimi in tujimi
svetopisemskimi prevodi. S pomočjo začetnega pregleda slovenskega prevajanja
starozaveznih besedil je bilo ugotovljeno, da si je Javornik pri prevajanju lahko pomagal
le z Japljevo in Dalmatinovo Biblijo. V nadaljevanju smo njegov jezik podrobneje
primerjali z Japljevo in Wolfovo Biblijo, pri preverjanju besedja pa smo v raziskavo
vključili tudi Klančnikov skrajšan prevod Mojzesovih knjig. Prevajalske značilnosti
njegovega prevoda smo primerjali z latinskim, hebrejskim in nemškim besedilom ter
predhodnimi slovenskimi prevodi.
Javornikov prevod odraža jezikovne značilnosti osrednjeslovenskega knjižnega jezika
prve polovice devetnajstega stoletja. Zanj je značilno hitro sprejetje nove pisave – gajice
oz. slovenice leta 1848 in t. i. novih oblik leta 1854 (-ega < -iga; -om < -am; da < de).
Torej je spremljal in poznal jezikovno dogajanje ter novosti na Slovenskem, k temu pa
bi ga lahko usmeril tudi Slomšek, ki je dal pobudo za prevajanje Svetega pisma.
Javornik je v primerjavi z Japljem dosledno pisal palatalna glasova n' in l', čeprav ga je
zaradi te odločitve marsikdo kritiziral (Slomšek), žal pa se pojavljajo tudi
hiperkorekcije (npr. laznjina), saj kot Gorenjec teh glasov ni poznal; dosledno piše
knjižne glasoslovne in oblikoslovne oblike, npr. izglasni in etimološki -o, enoglasnik za
dolgi jat, končnico -u v mestniku in dajalniku ednine moškega spola, uresničuje
dvojino, velikokrat pa v njegovih besedilih najdemo tudi narečne oblike, npr.
soglasniška in samoglasniška redukcija, sekundarna palatalizacija, sekundarni j. V
skladnji in besedju je sledil purističnemu načelu piscev in slovničarjev prve polovice 19.
stoletja – v njegovem prevodu se ne pojavljajo več kalkirane predložne zveze, opazne v
Japljevem prevodu, temveč najdemo novo rabo predlogov, npr. predlog čez zamenjuje s
predlogi: nad, po, od, zoper in s/z. Besedje je zelo bogato, saj marsikje piše sopomenke
ali razlage izrazov v oklepaju. Tako pisanje je bilo v tistem času zelo pogosto, še
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posebej v časopisju, saj so pisci prihajali z različnih slovenskih pokrajin in prinašali
narečno slovensko besedje ter s tem izpodrivali tujke iz slovenskega knjižnega jezika.
Pisanje sopomenk kaže tudi na neenotnost slovenske terminologije tistega časa.
Javornik je v svoje prevode vključeval Japljeve in Klančnikove izraze ali pa navajal
svoje novotvorbe. Osebna in zemljepisna lastna imena, ki jih je dodajal v oklepaju k
latinskemu imenu, so transliterirana iz hebrejščine, kar je bila novost v slovenskem
prevajanju. V skladu s purističnim načelom, ki se je pričel s Kopitarjem (1808/09) in
Ravnikarjem (1816), je zamenjeval Japljeve germanizme in kalke. Zato je velikokrat
tvoril tudi svoje izraze, ki jih sledeča Wolfova Biblija ni sprejela. Le-ta ni sprejela niti
Javornikovih predlaganih prevodov osebnih in lastnih imen niti novih oblik, pogosto pa
je namesto Javornikovega izraza raje uporabila Dalmatinovega. Sicer pa Wolfova
Biblija na glasoslovno-oblikoslovni ravnini jezika izpričuje mnogo izboljšav, npr.
redukcija je manj prisotna, nenaglašeni polglasnik in jat sta dosledno zapisana z ejevskim odrazom, hiperkorekcije so odpravljene.
Vpliv hebrejskega izvirnika na Javornikove prevode je viden zgolj pri osebnih in
zemljepisnih lastnih imenih. Njegova transkripcija je dokaj dosledna, primerljiva s
sodobnimi slovenskimi prevodi, vendar je kljub temu vidno neupoštevanje hebrejske
izgovorjave fonemov  ףּp [p] in  כḵ [h], ki ju zapisuje kot f in k, ter nedoslednost pri
pisanju glasov  זz in  שׁš. Na podlagi izbranih analiziranih poglavij iz Druge Mojzesove
knjige lahko zaključimo, da je Javornik pri prevajanju glagolskih časov sledil latinski
Vulgati in nemškemu prevodu Alliolija, med slovenskimi prevodi pa se najbolj ujema z
Japljem. Pri raziskovanju besednega reda je vidno, da se je Javornik zgledoval po
nemški predlogi Alliolija, velikokrat tudi po latinski Vulgati, predhodni slovenski
prevodi pa so bliže izvirniku. Slovenski prevajalski tradiciji je ostajal zvest pri
prevajanju dvojnih formul in samostalniških besednih zvez.
Pri morebitnih nadaljnjih raziskavah Javornikovih starozaveznih prevodov bo potrebno
njegov prevod natančneje primerjati s Klančnikovim, saj smo se v pričujočem
diplomskem delu osredotočili zgolj na njegovo besedje. Pri preverjanju Javornikovih
prevajalskih metod in značilnosti pa bo potrebno vključiti obširne eksegetske opombe,
ki jih vsebuje prva natisnjena knjiga, ki prinaša prevod Prve Mojzesove knjige.
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POVZETEK

Diplomska naloga predstavlja prevajalsko delo benediktinca Placida Javornika,
predavatelja Stare zaveze v Celovcu. Danes so ohranjeni njegovi prevodi 1., 2. in 3.
Mojzesove knjige, prevedeni v letih 1848 in 1854. Najprej je prikazan pregled
slovenskega prevajanja starozaveznih besedil od Trubarja do Japlja, ki je skromnejši od
novozaveznih prevedenih besedil, če upoštevamo tudi lekcionarje. Nato predstavljamo
glasoslovne, oblikoslovne, skladenjske in besedne značilnosti njegovega prevoda.
Javornik je na glasoslovni, oblikoslovni in skladenjski ravnini jezika sledil
osrednjeslovenski knjižni normi prve polovice devetnajstega stoletja, ko se je po
Kopitarjevi slovnici (1808/09) na slovenskem območju kranjske, štajerske in koroške
pokrajine pričelo obdobje purizma, ki je trajalo do leta 1850 oz. do sprejetja t. i. »novih
oblik«. Njegov prevod je vzporedno primerjan z Japljevim in Klančnikovim, medtem ko
je primerjavi z Wolfovo Biblijo posvečeno posebno poglavje. Javornik se je v besedju
oziral na Klančnikov prevod, v želji po preoblikovanju Japljevih germanizmov in
kalkov pa je tudi sam tvoril nove besede. Wolfova Biblija ni sprejela vseh Javornikovih
jezikovnih rešitev, npr. uvedbe novih oblik ter osebnih lastnih in zemljepisnih imen iz
hebrejščine, velikokrat pa se je raje ozrla na Dalmatinov prevod. Javornikov prevod
kaže veliko skladnost z latinsko Vulgato in nemškim prevodom Alliolija, med
slovenskimi prevodi pa je največje ujemanje vidno z Japljevo Biblijo. Vpliv hebrejske
skladnje ni viden.
Ključne besede: Placid Javornik, Stara zaveza, Japljeva Biblija, Wolfova Biblija,
prevajanje, osrednjeslovenski knjižni jezik, obdobje purizma
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SUMMARY

Diploma thesis presents the translation work of Benedictine monk Placid Javornik,
lecturer of the Old Testament in Klagenfurt. His translations of 1., 2. and 3. Book of
Moses translated in years 1848 and 1854 are preserved. The thesis first illustrates an
overview of Slovenian translation of the Old Testament texts from Trubar to Japelj
which are more modest than the New Testament translated texts, considering the
lectionary. Then we present phonological, morphological, syntactic and verbal
characteristics of his translation. On phonetic, morphological and syntactic level of
language Javornik followed central Slovenian literary norm of the first half of the
nineteen century, when the period of purism began after the Kopitar's grammar
(1808/09) in the Slovenian area of Carniola, Styria and Carinthia province, which lasted
until 1850 or until the adoption of so-called »new forms«. His translation is compared in
parallel with Japelj's and Klančnik's, while a special chapter is devoted to comparison
with Wolf's Bible. In vocabulary Javornik regarded Klančnik's translation, in the desire
to transform Japelj's Germanisms and calques he also formed new words. Wolf's Bible
has not adopted all the Javornik's language solutions, for example the introduction of
new forms, personal and geographical names from Hebrew and it has many times rather
regarded Dalmatin's translation. Javornik's translations show great consistency with
Latin Vulgate and German translation of Allioli. Among Slovenian translations the
greatest match is visual with Japelj's Bible. Influence of Hebrew syntax is not visible.
Key words: Placid Javornik, Old Testament, Japelj's Bible, Wolf's Bible, translation,
central Slovenian literary language, period of purism
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