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Zaslužna profesorica na Oddelku
za slovenistiko Filozofske fakultete v
Ljubljani Ada Vidovič Muha je več kot
štiri desetletja z razpravnim razmišljanjem vpeta ne samo v jezik(osl)ov
ne analize slovenščine, ampak tudi
v (vsaj zanjo) samoumevno skrb za
družbeno polnofunkcijskost slovenščine. Njeno tvorno spremljanje jezikovnega védenja in vedênja (naglašenega in posledično tudi razumljenega
tako in drugače) je tokrat predstavljeno s štiriintridesetimi izbranimi razpravami, ki tvorijo koherentno celoto. Monografija Moč in nemoč knjižnega jezika v razpravah, neposredno
ali posredno vezanih na knjižni jezik
in zlasti na njegovo družbeno vlogo,
z več vidikov utemeljuje, kako je pojem knjižnosti povezan z večstolet
nim procesom kultiviranja jezika in z
jezikovno kulturo sploh. Problemsko
oz. kritično in razvojno obravnava
bivanjskost slovenščine skozi čas v
razponu enega tisočletja, od kulturnega do knjižnega jezika, tj. razvoj od
deželnega prek nacionalnega v državni jezik. Razložen in hkrati problematiziran je nujni stalni razvoj celovite
funkcionalnosti slovenščine, kajti avtorica se še predobro zaveda, da je bistvo vsega ravno živeti jezik v smislu
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utrjevanja jezikovne samozavesti, in
pogoj za to je zlasti aktualno utrjevanje polnofunkcionalnega knjižnega
jezika. Zato avtorica že uvodoma išče
vzroke in utemeljitve za današnje
prenovljene opredelitve jezikovnega
standarda v razmerju s knjižnim jezikom; in kar je bistveno: spremenjene
opredelitve skuša razumeti in utemeljiti in nikakor ne že vnaprej izločati.
Kot se ne da izločiti knjižne slovenščine z aktualnimi vlogami oz. vsebinami, kajti, če povzamem, »dobro vemo,
da spreminjanje izraza še ne pomeni
kakovostnega premika jezikovnega
vedenja družbe« (str. 8 ).
Avtoričina zasluga je, da so prvič
ovrednotene tudi vloge nekaterih
eminentnih osebnosti slovenske kulturne zgodovine pri kultiviranju in
navsezadnje tudi normiranju knjižne
slovenščine kot sodobnega dinamičnega intelektualiziranega jezika. Ta
vrednotenjski in hkrati problemski
pregled odraža veliko avtoričino strokovno angažiranost, pospremljeno
tudi s čisto osebno prizadetostjo, kar
je povsem razumljivo, če raziskuješ in
razvijaš nič manj kot materinščino. Z
vidika funkcionalističnega strukturalizma se potrjuje, kako šele združevanje sistemskosti jezika z njegovo
družbenostjo omogoča dovolj celovito ovrednotenje položaja slovenščine
v različnih obdobjih. Odraz vsebine
je tudi zbrano in opredeljeno jezikoslovno izrazje; glede na poudarjen
sociolingvistični značaj izbranih razprav, so večinske sintagme s pojmom
jezik v jedru.
Razprave so razvrščene v tematska poglavja: 1 Družbeni položaj

knjižnega jezika in jezikovna politika,
2 Normativna vprašanja knjižnega jezika – aktualni in zgodovinski vidik,
3 Funkcijski vidik knjižnega jezika
– s poudarkom na družbeni funkciji,
4 Iz novejše zgodovine slovenskega
jezikoslovja in 5 Iz novejše zgodovine ljubljanskega slovenističnega
jezikoslovja. Razprave iz prvih treh
sklopov obravnavajo takorekoč definicijske prvine knjižnega jezika zlasti
glede na njegovo družbene funkcijo.
V osredju je razumevanje knjižnojezikovne norme kot celovitosti mišljenja
in izraza z upoštevanjem določenih
pragmatičnih okoliščin, ki omogoča
vzpostaviti kritično distanco do vsakršne ideologizacije jezika. Znotraj
jezikovne politike so predstavljeni
nekateri sociolingvistični pojmi, ki
jih je v monografijo vključena razprava prvič definirala – vzpostavljena so npr. razmerja med maternim
in prvim jezikom, med kulturnim in
narodnim jezikom, pa tudi med nacionalnim in državnim jezikom, pri
slednjem med jezikom države in jezikom v državi. Sklop razprav je tematsko vezanih na zgodovino ljubljanske
slovenistike in na nastajanje Slovarja
slovenskega knjižnega jezika. Predstavljeno je tudi, kako se je tematika
jezikoslovnega študija na ljubljanski
slovenistiki zlasti v drugi polovici
20. stoletja poglabljala in širila tudi s
študijskimi programi, vezanimi na
razmah slovenističnih kateder in lektoratov na univerzah v tujini, s čimer
je slovenščina dobila svojo novo vsebinsko in strateško razsežnost.
Naj si izberemo katerokoli izmed poglavij, ob vsem sporočenem

ostane tudi vtis, da ne glede na družbene procese, ki nujno bolj ali manj
posegajo tudi v jezik – v zadnjih desetletjih zagotovo globalizacija, individualizacija postmoderne družbe,
populistična demokratičnost ipd.,
ostajata glavna cilja ohranjati polnofuncionalnost slovenščine in v tesni
soodvisnosti s tem je seveda ohranjanje in razvijanje slovenistike kot
nacionalne stroke. Kolikšna je dejanska vzajemna odvisnost moči stroke
(slovenistike) in moči jezika (slovenščine) se najbolj praktično izraža npr.
v današnji jezikovni kompetenci. Zdi
se namreč, da se slednja za ceno večje všečnosti preveč prilagaja uporabniku in da se jezik že kar prepogosto ceneno ponuja kot vsak drugi
izdelek pod sloganom »uporabniku
prijazno«. In kje tu (za)ostaja stroka,
slovensko jezikoslovje? Se jezik(osl)ovno raziskovanje tudi že prepogosto in očitno zamenjuje z jezikovnim
menedžmentom? Tudi na to opozarja
ta monografija. Sicer pa so tovrstne
monografije v našem prostoru, vsaj
do sedaj, redke, avtorskih pa takorekoč ni.
Ena od vodilnih misli monografije
je, da je samo od nas odvisno, kaj bo
v prihodnje s slovenščino – besedilo
poleg vsebinske in izrazijske sporočilnosti namreč dovolj jasno sporoča,
da je današnje stanje slovenščine odvisno izključno od nas samih. Vendar
samo dober in lagoden občutek ob
tem dejstvu seveda še zdaleč ni dovolj, zato je to delo lahko tudi spodbuda, naj bo trenutno ukvarjanje s
slovenščino čimbolj angažirano, proaktivno, in naj piše že nove razprave.
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Za tolmačenje bi lahko rekli, da je
eden od najstarejših znanih poklicev,
nasprotno pa je tolmačeslovje relativno nova znanstvena disciplina, ki se
je začela razvijati v okviru prevodoslovja v 2. polovici 20. stoletja. Na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je tolmačenje postalo predmet samostojnega
specialističnega študija v letu 2001;
po bolonjski reformi je tolmačenje
dvoletni magistrski študij 2. stopnje.
Monografija Slovensko tolmačeslovje je prva znanstvena publikacija na
Slovenskem, ki se ukvarja izključno s
tem področjem.
Tolmačenje poteka na raznolikih
področjih; tako je tudi monografija
z dvanajstimi članki in urednikovo
spremno besedo razdeljena v 3 sklope: Izobraževanje tolmačev, Konferenčno tolmačenje in Tolmačenje za
skupnost. Pred vse tri sklope je uvrščen članek staroste poučevanja tolmačenja v Sloveniji Jasmine Markič z
naslovom O tolmačenju in tolmačeslovju, kjer na enciklopedičen način
spregovori o tolmačenju kot disciplini: podaja osnovne razlike med tolmačenjem in prevajanjem ter razlago
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terminov tolmač, tolmačenje, hkrati
pa osvetli zgodovinski pregled discipline, pa tudi razlike med posameznimi načini tolmačenja (šepetanje,
konsekutiva, simultano tolmačenje)
in tudi vrstami tolmačenja, kjer izpostavlja konferenčno tolmačenje kot
najprestižnejšo in najbolje plačano
vrsto tolmačenja, omenja pa tudi povezovalno tolmačenje, tolmačenje za
skupnost in druge.
V prvem sklopu monografije z
naslovom Izobraževanje tolmačev,
ki obravnava didaktiko in metodiko tolmačenja, si sledijo 4 članki. V
prvem z naslovom Vloga mednarodnega sodelovanja pri zagotavljanju
kakovosti izobraževanja tolmačev
v Sloveniji Amalija Maček povzema
zgodovino ukvarjanja s tolmačenjem na Oddelku za prevajalstvo
Filozofske fakultete v Ljubljani (v
nadaljevanju OP) ter podaja opis
dela na smeri tolmačenje od sprejemnih izpitov do zaključka študija,
poglablja pa se tudi v dobre prakse,
ki so od uvajanja programa v letih
1997/1998 oziroma 2001/2002 prinesle pozitivne spremembe v izvajanju študija tolmačenja in vplivale
na prenovo programa magistrskega študija tolmačenja, ki se je začel
v letu 2007/2008. Hkrati prikazuje
pomembnost mednarodnega sodelovanja in vpetosti v projekte za
prehajanje dobrih praks in napredek v širjenju dejavnosti na druge
vrste tolmačenja, ne le konferenčno.
Poudarja tudi nujnost sodelovanja z
zunanjimi sodelavci – akreditiranimi
tolmači in interdisciplinarnost izobraževanja tolmačev.

Matevž Pajek v prispevku Škarje in platno – kako ukrojiti študijski
program konferenčnega tolmačenja
predstavlja pregled razvoja tolmačenja, zgodovino konzorcija tolmaških
šol European Masters in Conference
interpreting (EMCI) ter na podlagi
študentskega vprašalnika kritično
analizira predmetnik. Helena Biffio
Zorko v članku Poučevanje konsekutivnega tolmačenja – pogled iz
prakse prinaša svoj pogled na poučevanje konsekutivnega tolmačenja, ki ga je izoblikovala na temeljih
večletne prakse. Specializiran študij
didaktike in metodika tolmačenja je
mogoč le na Ecole des Traducteurs
et Interprètes (ETI) v Ženevi in kljub
obstoju specializiranih seminarjev
za učitelje v okviru EMCI se vsak učitelj znajde v položaju, kjer je odvisen
predvsem od sebe, saj mora prilagoditi poučevanje specifični publiki, s
katero dela.
Jana Zidar Forte v prispevku Spremljanje napredka študentov pri simultanem tolmačenju opisuje svoj
eksperiment v okviru doktorskega
študija, kjer na podlagi korpusa iz
primerov tolmačenja preverja rabo
različnih strategij razumevanja in podajanja, ki tolmačem pomagajo pri
obvladovanju »nenaravnih« okoliščin
simultanega tolmačenja. Prvi sklop
monografije tako predstavlja tendenco po uveljavitvi »ljubljanske šole«
tolmačenja, ki bo podprta z izvirnimi
raziskavami področja tolmačenja in
specifiko našega prostora.
Drugi sklop z naslovom Konferenčno
tolmačenje
prinaša
dve razpravi. V prispevku Status

konferenčnega tolmača v Sloveniji
Lara Vidmar na podlagi anket o statusu tolmača preučuje družbeno dimenzijo tolmačenja in prihaja do
sklepov, da se širša javnost, pa tudi
prevajalske agencije same ne zavedajo pomembnosti specifike dela
tolmača in nujnosti usposabljanja za
ta poklic. Nadalje Romana Mlačak v
članku Tolmačenje v institucionalnem okolju opisuje eksperiment, v
katerem 20 študentov ocenjuje 50
tolmačenih govorov iz angleščine
v slovenščino iz korpusa govorov
plenarnega zasedanja Evropskega
parlamenta iz leta 2011. Pogled na
kakovost tolmačenje je podan v okviru spremenljivk za retorično dobro
besedilo: prepričljivost, razumljivost,
tekoče podajanje, prijeten glas in melodija, splošna kakovost tolmačenja,
idiomatičnost. Avtorica zaključuje, da
je količina izpustov, ki so značilna kršitev tolmaške norme, večinoma odvisna od hitrosti podajanja izvirnega
govorca in da se kakovostno tolmačenje oblikuje tudi v odnosu ozaveščenega govorca do tolmača. S svojim
pristopom k raziskovanju, ki se dotika psihologije, pragmatike in analize
diskurza, opredeljuje tolmačeslovje
kot izrazito interdisciplinarno vedo.
V tretjem delu z naslovom Tolmačenje za skupnost vsi prispevki
prinašajo raziskave, ki bodo gotovo vplivale na zavedanje o procesih
tolmačenja in njihovem namenu.
Vojko Gorjanc v svojem prispevku
Tolmačenje za skupnost in vprašanje nadnacionalne odgovornosti podaja pregled zgodovine tolmačenja
za skupnost ter v tem okviru pregled
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različnih vrst tolmačenja (sodno,
medicinsko, v postopkih prošenj za
azil etc.) v odnosu do pragmatičnih
komponent, kot so razmerje moči,
ki je a priori asimetrično, človekove
pravice in etika. Vzpostavlja primerjavo med teorijo in prakso v Sloveniji, kjer zaradi specifike okolja prihaja
do težav pri zagotavljanju jezikovnih
pravic.
Alenka Morel v članku Tolmačenje za skupnost v Sloveniji s kritično
analizo diskurza opisuje jezikovno
situacijo v Sloveniji in formalno-pravne podlage za organizacijo tolmačenja, osvetljuje okoliščine tolmačenja
v primeru posebej ranljivih skupin, ki
iščejo mednarodno zaščito, v nadaljevanju pa z analizo vzorca v postopku
mednarodne zaščite prikazuje, kako
dinamična je v resnici vloga tolmača.
Nike Kocjančič-Pokorn, Lars Felgnerter in trije zdravniki Marko Pokorn, Branka Kores-Plesničar in Uroš
Ahčan v prispevku Položaj tolmača
in usmerjenost njegovega pogleda
v medicinskem okolju obravnavajo
prostorsko določitev položaja tolmača v skrbi za boljše tolmačenje in napotke, kam naj bo usmerjen pogled
sodelujočih. Članek prinaša zanimiv
premik v mišljenju, ki ga na podlagi intervjujev s tolmači in zdravniki
predstavljajo avtorji – od v tolmaških
krogih splošno priznanega mnenja,
da je tolmač neke vrste »medij« v
sporazumevanju (in »umaknjen« iz
sporazumevalne situacije, kot je primer pri konferenčnem tolmačenju,
kjer sedi v kabini), se tu nakaže, da je
vsem laže, če deluje kot polnopravni
udeleženec v sporazumevanju, ker
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je sporazumevanje tako naravnejše.
Vsekakor pa avtorji opozarjajo tudi
na odsotnost napotkov in navodil za
ravnanje pri tolmačenju v medicinskem okolju.
Tatjana Balažic-Bulc in Vesna
Požgaj-Hadži se v članku Potrebe po
tolmačenju za skupnost pri južnoslovanskih jezikih v Sloveniji lotevata
razmeroma novega področja potreb,
ki v prejšnjem skupnem državnem
prostoru ni obstajalo, in opozarjata
na neurejenost področja v Sloveniji v
okviru bolnišnic in uradov. Rok Chitrakar v razpravi Med dvema ognjema: tolmačenje na kriznih območjih
obravnava tolmačenje na vojnih
območjih in območjih humanitarnih kriz. Omeni tudi usposabljanje
za te vrste tolmačenje, ki je zaenkrat
edinstvena praksa v Ženevi pod vodstvom Barbare Moser-Mercer, ter izpostavi problem etike in morale ter
vprašanja krivde in kazni v razmerju
do poražencev in zmagovalcev (kaj
se s tolmačem, ki je običajno civilna
oseba in opravlja poklic ne glede na
pripadnost zmagovalni oziroma poraženi strani, zgodi potem, ko se vojna konča).
Monografijo zaključuje spremna
beseda urednika Vojka Gorjanca, v
kateri poudarja pomembnost inter
akcije med izvajanjem programov
doktorskega in magistrskega študija
in raziskovalnim delom na OP, ki poteka v različnih projektih in v okviru
programske skupine Slovenski jezik
– bazične in kontrastivne raziskave. Sklicuje se tudi na projekt ARRS
Korpus in pilotna slovnica znakovnega jezika Špele Vintar, ki vključuje

raziskovanje interakcije med slišečimi in neslišečimi in se s tem tudi uvršča v širše področje tolmačenja. Predvsem pa je monografija postavljena
v luč odpravljanja demokratičnega
primanjkljaja v slovenski družbi, kar
so poudarjali že avtorji posameznih
prispevkov s področja tolmačenja za
skupnost.
Zanimivi prispevki interdisciplinarno odpirajo pogled na raznovrstne potrebe po tolmačenju in oblike
dela tolmačev in so pomembni tako
za strokovno kot za širšo javnost. Poleg obravnavanja precej raziskanega
področja konferenčnega tolmačenja prinaša monografija Slovensko
tolmačeslovje tudi vpogled v manj
prestižna, pa kljub temu izredno pomembna področja tolmačenja za
skupnost v azilnih domovih in na
kriznih območjih ter daje slutiti nov
pristop v globaliziranem svetu, kjer
se angleščina vedno bolj uveljavlja
kot lingua franca in s tem zmanjšuje
pomen konferenčnega tolmačenja.
Predvsem z zadnjim delom, obravnavo tolmačenja za skupnost, monografija odpira nove vidike tolmačenja
in možnosti zaposlovanja tolmačev v
prihodnosti. Nikakor pa nista nepomembna tudi prva dva dela knjige, ki
nakazujeta smernice za nadaljnje raziskovanje tako v didaktiki in metodiki pouka tolmačenja kot v strategijah
konferenčnega tolmačenja ter poudarjata pomembnost prehajanja med
teorijo in prakso.
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2013, str. 212, 50,00 EUR
(ISBN 978-961-237-565-2)
Od svojih začetkov v prvih letih zadnjega desetletja prejšnjega stoletja se
je korpusno usmerjeno prevodoslovje uveljavilo kot integralni del lingvistično usmerjene translatologije. Z
njim je tudi pri jezikoslovno usmerjenih raziskovalcih povezan premik od
normativnega k deskriptivnemu pristopu. Razvoj korpusne lingvistke je
zaradi lažjega in hitrejšega dostopa k
zmogljivi strojni in programski opremi omogočal tudi demokratizacijo
raziskovalnega dela in tako tudi manjšim in ekonomsko šibkejšim družbam
omogočil, da se enakopravno vključijo v raziskovalne procese.
V zborniku je združenih 9 razprav,
ki so povezane z nastankom in uporabo slovenskega prevodoslovnega
korpusa SPOOK (Slovenski PrevOd
Oslovni Korpus). Korpus zajema 95
leposlovnih del (23 izvirnih slovenskih romanov, ostalo pa so tujejezična besedila in njihovi prevodi v slovenščino). Korpus je nastajal v okviru
projekta Slovensko prevodoslovje – viri in raziskave, ki je od maja 2009 do
aprila 2012 pod vodstvom Špele Vintar potekal na ljubljanski Filozofski
fakulteti v partnerstvu z Institutom
Jožefa Stefana.
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V uvodnem članku Vzporedni korpus SPOOK: označevanje, zapis in
iskanje terminoloških virov Tomaž
Erjavec kratko in nazorno predstavlja nastajanje, tehnične in vsebinske
značilnosti korpusa ter možnosti njegove uporabe. Uvodnemu prispevku
sledijo posamezni prispevki, ki so
urejeni po jezikovnih parih in raziskovalnih problemih.
Na osnovi slovensko-angleškega
podkorpusa Nataša Hirci ugotavlja
pogostost vzročno-pojasnjevalnega
izraza namreč v izvirnih in prevodnih
besedilih ter ga povezuje z vprašanjem njihove eksplicitnosti in implicitnosti. Pri tem je jasno zaznavno
tudi avtoričino prizadevanje za preseganje zgolj slovarskih ustreznic pri
prevajalskem delu in za zavestnejšo
uporabo strateško učinkovitejših prijemov.
Korpusni pristop je zelo pripraven tudi za analizo distribucije samostalnika človek v generični in
specifični rabi. Kot ugotavlja Neža
Pisanski Peterlin na osnovi angleškoslovenskega podkorpusa, bi razlike,
ki jih je glede rabe samostalnika človek mogoče ugotoviti med izvirnimi
in prevodnimi besedili, utegnile biti
pogojene v jezikovnih interferencah.
Za nadgradnjo te hipoteze predlaga
primerjalne študije z ostalimi jezikovnimi pari.
Pri neosebni glagolski obliki deležja je – kot v knjigi o tem izčrpno
poroča Tamara Mikolič Južnič – bilo
potrebno precej ročne poravnave, da
se iz korpusa izluščijo ustrezni primeri. Kot gradivo sta avtorici služila podkorpus izvirnih slovenskih besedil
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in podkorpus prevodnih besedil z
jezikovnim parom slovenščina-italijanščina. Pri tem pride avtorica do na
prvi pogled presenetljive ugotovitve,
da pogostnost deležja v slovenščini,
prevedeni iz italijanščine, ni izrazito
pogojena s prisotnostjo neosebnih
glagolskih oblik v italijanskih izvirnikih, saj le malo več kot 40 % deležij
tudi dejansko odslikava neosebne
glagolske oblike v italijanščini. Daleč
najpogosteje se po avtoričinem mnenju pojavljajo deležja kot prevodi
odvisnikov, zlasti načinovnih. Podroben prikaz vrst sintaktičnih struktur,
prevedenih v slovenščino z deležjem
(tabela 6), pa bralca opozarja na količinsko razsežnost uporabljenega korpusa, saj pri podrobni razčlenitvi tega
redkega fenomena le z nekaterimi
primeri v posameznih kategorijah ne
moremo dobiti znanstveno relevant
nih rezultatov. Dejstvo, da se v leposlovnih delih, prevedenih iz italijanščine, deležje pojavlja precej redkeje,
in sicer približno pol manjkrat kot v
izvirnih besedilih, avtorica upravičeno pripisuje vplivu hiperkoretnosti.
Adriana Mezeg je za potrebe svojega doktorskega študija zgradila prvi
samostojni francosko-slovenski vzporedni korpus FraSloK, ki je bil pozneje vključen v skupni korpus SPOOK.
FraSloK je obstajal iz dveh podkorpusov: podkorpusa publicističnih besedil, sestavljen iz 300 besedil časnika
Le Monde diplomatique in njegove
slovenske različice, ter iz podkorpusa izvirnikov in prevodov dvanajstih
sodobnih francoskih romanov, objavljenih med letoma 1995 in 2008.
Zaradi tovrstne dvojne provenience

je korpus še posebej primeren za
analizo zvrstne pogojenosti analiziranih pojavov. Na tem korpusu temelji tudi avtoričina analiza francoskih
pridevniških polstavkov, ki bi zaradi
strukturnih razlik med francoščino in
slovenščino bila še posebej zanimiva
s kulturološkega in prevajalsko-strateškega vidika. Slovenska jezikovna
in prevodne norme namreč bolj ali
manj rigorozno zahtevajo njihovo
amplifikacijo in s tem upoštevanje
kulturnega in kognitivnega ozadja bralcev. Zato bi morda navedene
primere veljalo osvetliti še s tega vidika. Samo računalniško in deloma
ročno ‘luščenje’ slovnične kategorije
pridevniških polstavkov je pokazalo
že omenjeno zvrstno pogojenost, saj
literarni korpus vsebuje 35 % več primerov pridevniških polstavkov od
publicističnega korpusa. V podrobni analizi prevajalskih strategij, ki jih
avtorica ponazarja z didaktično dobro izbranimi primeri, spet ugotavlja
pomembne razlike med literarnimi
in neliterarnimi besedili, znotraj literarnih besedil pa med posameznimi
avtorji. Stopnja skladenjska eksplicitacije znaša, kot ugotavlja avtorica, pri
prevodih iz publicističnega podkorpusa 86 %, pri besedilih iz literarnega
podkorpusa pa 82 %, kar bi narekovalo podmeno, da je normativni pritisk
v literarnih besedilih manjši, semantični prostor in s tem intendirani prostor interpretacije pa večji. Analiza
pomenske vrednosti, ki se s eksplicitacijo pripisuje pridevniškim polstavkom, je pokazala manjše razlike med
literarnimi in neliterarnimi besedili,
kot bi pravzaprav pričakovali.

S pomočjo istega korpusa je
 ojca Schlamberger Brezar raziskoM
vala distribucijo slovenskih ustreznic
francoskega veznika in povezovalca
mais. Pri tem je izhajala iz hipoteze,
da se prevajalci pri izbiri veznikov
kot prevodnih ustreznic mais ravnajo
predvsem po svojem lastnem okusu
in stilu pisanja oziroma prevajanja.
To hipotezo je potrdila s statistično
podkrepljenim pregledom prevajalskih rešitev in pri tem ugotovila jasne
preference prevajalcev za določene
veznike, ki s tem prekrivajo izhodiščno zvrstno opredeljenost posameznih prevodov.
Darja Fišer in Kristina Bizjak v monografiji poročata o prizadevanjih
za razvijanje wordneta za slovenščino (sloWNet) po zgledu angleškega
Wordnet, najobsežnejše leksikalne
zbirke, ki je začela nastajati v 80. letih prejšnjega stoletja na Oddelku za
psihologijo na Univerzi v Princetonu. V njej so avtosemantični leksemi
(samostalniki, glagoli, pridevniki in
prislovi) razčlenjeni v t. i. sinsete, se
pravi nize kognitivnih sinonimov, ki
se uporabljajo za izražanje istega pojma. Sinsetom so poleg domenskih
oznak pogosto dodani tudi primeri
rabe, njihove semantične in leksikalne relacije pa povezane v nazorno
semantično mrežo. V prvi fazi so bili v sloWNet avtomatsko inducirani
slovenski sinseti iz že obstoječih leksikalnih virov. Naslednji korak je obsegal prizadevanja za širjenje gesel in
identifikacijo nezanesljivih literalov z
uporabo referenčnega korpusa FidaPLUS. Za semantično označevanje besed in za primerjavo medjezikovnega
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ujemanja pojmov pa je bil uporabljen
korpus SPOOK. V analitičnem delu
prispevka primerjata avtorici slovenski in angleški wordnet s pomočjo
leksikalne in semantične analize angleško-slovenskega delnega korpusa,
sestavljenega iz 4 literarnih besedil in
njihovih slovenskih prevodov. Obe
analizi naj bi služili evalvaciji v sloW
Net že doseženega, obenem pa naj bi
nakazali z analizo posebej občutljivih
primerov tudi smer nadaljnjega razvoja.
Špela Vintar v poglavju z naslovom Ptičji pogled na leksikalno
ustvarjalnost v slovenskih prevodih
s pomočjo spoznanj slovenske korpusne lingvistike z GIGAFIDO-m in
prevajalskim korpusom SPOOK dokazuje, da prevajalci s svojo ustvarjalnostjo nikakor ne zaostajajo za avtorji
izvirnih besedil. Kot merilo ji služi njihova inovacijska sposobnost in kreativnost, ki se med drugim odražata v
številu enopojavnic, torej v dejavniku, ki ga je s pomočjo medtod korpusne lingvistike dokaj lahko identificirati in kvantificirati. V nasprotju
z ustaljenim prepričanjem, da je niveliranje izraza ena izmed prevajalskih univerzalij, ugotavlja, da je delež
enopojavnic v prevajalskem korpusu
celo višji kot v korpusu z izvirnimi
besedili. Podobno velja tudi za besede, ki se pojavljajo samo v enem delu, in za produktivnost posameznih
obrazil. Oboje bi po mnenju avtorice
predvsem pri besedilih, zbranih v angleško-nemškem podkorpusu, govorilo celo o nekoliki večji ustvarjalnosti pri prevajalcih. Vendar je avtorica
dovolj previdna, da ugotovitev takoj
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relativizira in jo pripisuje žanrski neuravnoteženosti korpusa. Nasprotno
sliko pa dajejo frekvence slovenskih
slengizmov, pogovornih izrazov in
narečnih besed, glede katerih izvirna
besedila prednjačijo pred prevodi. Za
tako ugotovitev je treba izvesti presojo na podlagi numeričnih podatkov,
kar je avtorica dovolj uspešno tudi
naredila.
Prispevek Mojce Šorli Pragmatični pomen in semantična prozodija v medjezični perspektivi: primer
slovenščine in angleščine se po svoji
naravnanosti nekoliko razlikuje od
ostalih prispevkov. Metodološko gre
za zelo lep primer dosledne mikroanalize leksikalnih enot za izraz postati rdeč . Avtorica je skušala ugotoviti,
v kolikšni meri se na videz ustrezni
elementi posameznih paradigem v
svojih strukturnih in besedilnih značilnostih tako formalno kot funkcijsko ujemajo s elementi paradigem v
angleškem jeziku.
Z navedenimi devetimi članki se
zbornik s svojo metodološko pestrostjo tako v domačem kot v mednarod
nem kontekstu uspešno uvršča v
vrh lingvistično usmerjene in opisne
translatologije. Posamezni prispevki
se z ustrezno metodologijo in z veliko zavzetostjo ukvarjajo s širokim
spektrom jezikovnih, prevajalskih in
prevodoslovnih problemov. Korpus
SPOOK pa bo, ko bo tudi količinsko dosegel relevantno velikost, dal
slovenskim prevodoslovcem v roke
konformno in zmogljivo analitično
orodje. Skupaj s korpusom GIGAFIDA, ki vsebuje že 1,2 milijarde besed
in tako zdaleč presega uveljavljene

korpuse, kot so The Bank of English s
650 milijoni besed, ustvarja perspektivno in konkurenčno raziskovalno
okolje, v katerem se bo sorazmerno majhna slovenska translatološka
skupnost tudi v bodoče lahko uveljavljala v lingvistično-prevodoslovni
znanosti.

Nejc HOČEVAR, Jan KOVAČIČ,
Martin RETELJ
Fakulteta za družbene vede,
Univerza v Ljubljani
Boštjan Udovič
Zgodovina (gospodarske)
diplomacije
Založba Fakulteta za družbene vede
(knjižna zbirka Acta diplomatica),
Ljubljana 2013, str. 332, 25,00 EUR
(ISBN 978-961-235-665-1)
Knjiga Zgodovina (gospodarske)
diplomacije je novo in dobrodošlo
gradivo s področja diplomacije, ki
predstavlja svež veter v slovenskem
znanstveno-akademskem prostoru.
Avtor se v monografiji sprehodi skozi izbrana poglavja svetovne zgodovine, ki jih obravnava z vidika diplomacije. Cilj znanstvenega dela je podrobneje osvetliti tudi gospodarski
vidik diplomacije, s pomočjo katerega avtor razlaga potek zgodovinskih
dogodkov tako v svetu kot tudi v Sloveniji. Ambiciozno zastavljen uvod
obetavno napoveduje analizo diplomacije skozi preplet njene politične
in gospodarske komponente, čemur
avtor spretno sledi skozi knjigo in
kritično izbira zgodovinske mejnike

in dejavnike, ki prikazujejo razvoj in
vlogo diplomacije na splošno in tudi
z gospodarskega vidika. Monografija
poskuša celostno in znotraj nekaterih
omejitev dokaj temeljito obravnavati
razvoj diplomacije, zato je avtor analizo omejil zgolj na izbrana obdobja iz
zgodovine, ki so obravnavana zadosti
natančno, da besedilo sledi zastavljenim ciljem. Na določenih mestih so
nekateri vidiki tematike vrednoteni
zelo splošno, kar bi bilo v morebitni
dopolnjeni izdaji dobro odpraviti.
Dodana vrednost poglavij so tudi
izčrpne sprotne opombe, ki bralcu
odpirajo širši kontekst obravnavanih
dogodkov. Njihova izčrpnost je po
drugi strani lahko tudi njihova (morebitna) pomanjkljivost, saj lahko zaradi številnosti bralčevo pozornost preusmerijo stran od glavne tematike.
Kljub omejenemu naboru dostopnih podatkov o zgodovini (gospodarske) diplomacije v svetovni
literaturi avtor dobro prikazuje organiziranost, namen in potek diplomacije med državami starega veka. Že v
uvodu je namreč naznanjeno, da je
raziskovanje odnosov, ki so v tistem
času tvorili diplomacijo, zelo težavno zaradi omejenosti in pomanjkanja
virov. Avtor zato najde smiselno rešitev; bolj kot s samo (gospodarsko)
diplomacijo se ukvarja z diplomacijo
v širšem pomenu s poudarkom na
njeni simbolni vlogi – položaju protokola in ceremoniala ter pogojev za
sprejem v službo odposlanca.
V poglavju o antični diplomaciji
se bralec sprehodi mimo poslednjega
‘mejnika progresivnega razvoja diplomatskega obnašanja držav’ (str. 48),
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ki je zamrl z zatonom zahodno-rimskega imperija. V tem delu knjige
je na več mestih vključenih veliko
podatkov, a avtor ponuja v presojo
predvsem specifične vidike rimskih
in grških zunanjih odnosov, ki so še
posebej relevantni. Grška in rimska
diplomacija sta predstavljeni temeljito. Avtor obenem navaja tudi več
gospodarskih vidikov tedanje diplomacije, saj je bila diplomacija od
začetkov pa do institucionalizacije
predvsem ‘gospodarska diplomacija’.
V srednjem veku se razvijejo temeljni vzorci diplomacije (odposlanstva in predstavništva), ki se preko
Bizanca prenašajo tudi na njegovi
učenki – Beneško in Dubrovniško
republiko. Prav značilnosti diplomacije teh dveh držav se v knjigi odlično
navezujejo na sodobno italijansko
diplomacijo, ki se je razvila po koncu
srednjega veka. V delu so zelo dobro
predstavljene novosti, ki so se razvile
v italijanskih državicah, veliko pozornosti pa je namenjene tudi gospodarski diplomaciji, ki je takrat že začela
prevladovati nad politično diplomacijo. Po vestfalskem miru je podrobna analiza ponovno večinoma namenjena politični diplomaciji, kar je v
tem delu razvidno tudi pri zmanjšani
obravnavi gospodarske diplomacije.
Avtor smiselno nadaljuje kronološko zgodovinsko sosledje dogodkov
v čas francoske revolucije, ki celostno
dopolnjujejo in že v drugo drastično spreminjajo obstoječo definicijo
diplomacije, ki tokrat prvič začne izgubljati svojo gospodarsko prvino
na račun politične. Ta premik avtor
odlično podkrepi s konkretnimi in
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ilustrativnimi primeri, ki jih povezuje
s starimi in novimi, hitro vzpenjajočimi se velesilami. Dodana vrednost
poglavja se zagotovo skriva v zgodovini posameznika, ki dobro dopolnjuje in celostno zaključuje reformativno in za gospodarsko diplomacijo
ključno obdobje konca 18. stoletja. V
tem delu se avtor v želji po temeljiti
in karseda celostni obravnavi razvoja
diplomatskega sistema nekoliko odmika od začrtanih ciljev. Bralec mu
lahko sledi in se posledično osredotoči bolj na posamezna polemična
stališča kot na celostno razumevanje
razvoja.
Poglavje, ki sledi, se najprej dotak
ne liberalizacije, ki kot zgodovinski in
hkrati družbeni pojav spreminja percepcijo dojemanja gospodarstva na
državno-globalni in tudi diplomatski
ravni. Natančno in premišljeno izbrani primeri (pri čemer je primer sueške krize morda gospodarsko pozitiven, vendar je bil ideološko katastrofalen za Veliko Britanijo) prikazujejo
jasno sliko vzdušja, ki je vladalo na
predvečer prve svetovne vojne, in so
po mnenju avtorja prelomnica med
staro diplomacijo, ki se je uveljavila
v času italijanskih mestnih državic, in
novim oblikovanjem mnogostranske
(konferenčne) diplomacije, ki je po
grozotah vojne svoj višek doživela z
rojstvom Organizacije združenih narodov (OZN).
V prvem delu naslednjega poglavja, ki je postavljeno v medvojno obdobje, avtor z mnogo grafičnimi prikazi potrjuje dearistokratizacijo stare
diplomacije in jo ob množici podatkov utemeljuje skozi oči povojne

demokracije, ki se je začela oblikovati
že v obdobju Društva narodov in njegovega vprašljivega uspeha. Ta se je
kasneje dokončno uveljavila v OZN.
Drugi del bralcu razširja nabor diplomatskega ‘gradiva’, relevantnega za
moderno dojemanje gospodarske diplomacije, s čimer avtor dobro zaključuje opis in pojasnjevanje preobrazbe diplomatskega procesa, katerega
nastavki so bili nakazani že v revolucionarnih francoskih letih.
Avtor tematsko nadaljuje zgodovinski razvoj dogodkov z vidika diplomacije in se pri tem osredotoča na
čas po drugi svetovni vojni in na vlogo (gospodarske) diplomacije med
osamosvojitvijo Republike Slovenije.
V jedrnatem pregledu zgodovinskih
okoliščin po letu 1945 je obravnavana vloga gospodarske in politične
diplomacije pri ustanavljanju nekaterih ključnih mednarodnih organizacij
in povojne ureditve nasploh, zaradi
kompleksnosti obdobja pa se avtor
ne loteva podrobnosti. Namesto tega
je več vsebinskega prostora namenjenega krepitvi vloge (gospodarske)
diplomacije na Slovenskem, kar avtor
obravnava v nadaljevanju.
Zadnji del monografije z zgodovinsko in primerjalno analizo kritično in dosledno obravnava razvoj
gospodarske diplomacije v Sloveniji.
Ta tematika je v slovenskem akademskem prostoru zaenkrat premalo obdelana, zato je ta zgoščen in pregleden razvoj gospodarske diplomacije
nadvse dobrodošel. Avtor se ukvarja
predvsem s (pogosto prezrtim) vidikom gospodarske diplomacije in
njene vloge v procesu osamosvojitve,

prav tako pa tudi njene dejavnosti
pred osamosvojitvijo in po njej, saj
ugotavlja, da je pomembno prispevala k promociji države in je bila zato
eden izmed ključnih dejavnikov pri
vključevanju Slovenije v mednarodne
(gospodarske) odnose. Poleg tega avtor obravnava tudi razumevanje (vloge) gospodarske diplomacije znotraj
slovenskega političnega prostora in
njeno prehajanje med ministrstvom
za zunanje zadeve in ministrstvom,
pristojnim za gospodarstvo, kar se
je v slovenskem političnem prostoru zgodilo nekajkrat v zadnjih 23 letih. Avtor na določenih mestih poleg
termina gospodarska diplomacija
vpeljuje tudi termin ekonomska diplomacija, s čimer bralca opozarja na
problematiko (ne)razlikovanja med
omenjenima oblikama diplomacije, a
bi bralcu zaradi kompleksnosti razlikovanja pomagala tudi avtorjeva pojasnitev obeh terminov. Nedvomno
pa je pomembna odlika tega dela
tudi uporabljena metoda intervjuja
(anonimnih) akterjev v slovenski diplomaciji, s katero avtor bralcu prikazuje do sedaj še neznane vpoglede v
diplomatsko dejavnost obravnavanega obdobja, kar spodbudi bralca in
odpira vrata novim polemikam o na
videz že znanih temah.
Namen avtorjeve razprave o zgodovinskem razvoju (gospodarske) diplomacije je bil poleg same evolucije
(gospodarske) diplomacije tudi njen
očrt in polemizacija, kar je podkrepljeno s slikovitimi praktičnimi primeri, ki bralcu še dodatno približajo
obravnavano tematiko. Tako so bralcu sicer znani zgodovinski dogodki
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prikazani v novi luči in kontekstu,
zato je kakovost dela zagotovo tudi
novo osmišljanje poteka zgodovinskih tokov skozi prizmo vloge diplomacije. Ključna odlika monografije
pa je v kronološkem sosledju razvoja (gospodarske) diplomacije, ki je
prvič zbran na enem mestu, in kar
je še pomembnejše, prvič zapisan
v slovenskem jeziku. S tem je bralcu
poleg pregleda tematike omogočeno tudi dovolj navdiha za nadaljnje
raziskovanje in proučevanje. Knjigo
še dodatno izpopolnjuje avtorjeva
analiza slovenske diplomatske dejavnosti od začetkov osamosvojitve, pri
čemer bralcu prikazuje pogosto prezrto vlogo gospodarske diplomacije,
ki je med osamosvojitvijo in iskanjem
mednarodnega priznanja igrala precejšnjo vlogo. Kljub nekaterim manjšim pomanjkljivostim (kot je npr. prevelika izčrpnost) je knjiga tudi zaradi
stila pisanja zelo berljiva. Metaforični
izrazi so izbrani kontekstualno, a bi
bralca znali presenetiti, čeprav po
drugi strani niso tako številni, da bi ga
pri branju motili. Avtor bi na nekaterih mestih lahko še bolj poglobljeno
analiziral izbrane dogodke in čas, v
katerem so potekali, kar bi bilo dobro
v morebitni dopolnjeni izdaji monografije dodati.
Monografija Zgodovina (gospodarske) diplomacije hrabro in lege
artis sledi zastavljenim ciljem. Poleg
že omenjenih odlik je treba poudariti tudi časovni okvir obravnavane
diplomatske zgodovine, saj avtor ne
začenja v 14. stoletju (kot večina ostalih), ko je bila diplomacija institucionalizirana, temveč že v starem veku.
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Knjiga je tako (poleg znanega Potemkinovega prevoda) prvo delo v slovenščini, ki se tako loteva zgodovine
diplomacije. Glede na njen razgibani
stil pa ni primerna zgolj za znanstveno, temveč tudi za (širšo) zainteresirano javnost.

Maruša Pušnik
Fakulteta za družbene vede,
Univerza v Ljubljani
Philip Lee in Pradip N. Thomas (ur.)
Public memory, public media,
and the politics of justice
Palgrave Macmillan, Basingstoke in
New York 2012, 220 strani,
(ISBN 978-0-230-35406-7)
Ko smo ob izjemnem porastu izdanih knjig in člankov o kolektivnem
spominu in medijskem upravljanju
s preteklostjo v akademski srenji
nemara pomislili, da so te teme že
izčrpane in dokaj podrobno popisane, sta urednika knjige Public memory, public media, and the politics
of justice odkrila še eno področno
nišo, v okviru katere je mogoče misliti preplet kolektivnega spomina in
medijev v sodobni družbi, in sicer z
vidika človekovih, državljanskih in
komunikacijskih pravic. Tako namreč
pravicah temelječ pristop k proučevanju kolektivnega spomina, ki se
dandanašnji oblikuje predvsem pod
vplivom medijev v javni sferi oziroma v infosferi, imenujeta urednika
knjige. Pravita, da gre za »pravico do
spominjanja« (str. 7). Nedvomno je
proučevanje kolektivnega spomina

v zadnjih letih postalo nadvse modno področje v okviru družboslovne
in humanistične misli. Zgodovinarji,
sociologi, komunikologi, kulturologi, politologi, antropologi, arheologi,
etnologi, psihologi, jezikoslovci pa
tudi filozofi so v svojih raziskovalnih
naporih z zelo raznolikih disciplinarnih perspektiv poskusili zaobjeti človeka in družbo v primežu kolektivnega spomina. Človekov individualni
spomin in kolektivni spomin družbe
sta bila kot predmeta znanstvenega
proučevanja v zadnjih dvajsetih letih
revitalizirana celo do te mere, da so
odkritja v zvezi z njima redefinirala
in revoltirala mnoge teoreme, na katerih so trdno slonele številne znanstvene discipline. Zato ne presenečajo niti hitro naraščajoča produkcija
znanstvenih zapisov o kolektivnem
spominu, množična organizacija
znanstvenih konferenc in sestankov
na to temo niti na novo ustanovljeni
odseki za proučevanje kolektivnega
spomina pri raznih inštitutih in drugih akademskih ustanovah. Kljub vsej
tej pestrosti žanrov in dogodkov, povezanih s proučevanjem kolektivnega spomina, pa vse vsaj do neke mere
povezuje skupna točka, in sicer osredotočenost na temačne, težke, tragične, travmatične, v mnogih primerih
celo katastrofične dogodke iz preteklosti. Kar je tudi rdeča nit pričujoče
knjige. Zato je dandanes v luči hiperprodukcije znanstvenih zapisov o
kolektivnem spominu pripomba nekega študenta – ki me je po absolviranem predmetu Mediji in kolektivni
spomin izzval z vprašanjem, zakaj so
bile na predavanjih izbrane tematike

iz preteklosti tako morbidne in zakaj
nismo govorili o več svetlih, optimističnih preteklih dogodkih – še kako
znanstveno relevantna.
Odgovor na to vprašanje sem tudi
sama pričakovala in iskala pri listanju
omenjene knjige. Pobiti in izginuli
Perujci v času notranjega oboroženega spopada; izginotja ljudi v obdobju
argentinske vojaške diktature med
letoma 1976 in 1983; pokoli prebivalcev Vzhodnega Timorja v času indonezijske kolonizacije pod »pokroviteljstvom« ZDA; apartheid v Južni
Afriki; genocid v Ruandi leta 1994;
zasužnjevanje Romov v Evropi s posebnim ozirom na Romunijo; dve vojni v Čečeniji (1994–1996 in od 1999
do danes) za samostojnost in neodvisnost od Rusije; državljanska vojna
v Bosni in Hercegovini s pričetkom
leta 1992; Karibi in tristo let trgovine s sužnji iz zahodne Afrike v obe
Ameriki – so pretekli dogodki, ki jih
tematsko pokrivajo posamični članki
v zborniku. Vse predstavljene teme
so tragične in katastrofične in spomini, ki se spletajo okrog teh preteklih
dogodkov, so pogosto povezani z
globokimi individualnimi in kolektivnimi travmami. Zakaj se pri proučevanju kolektivnega spomina vsi članki
v pričujočem zborniku naslanjajo na
težke, pogosto krvave in travmatične
dogodke? Avtorji/-ice člankov in oba
urednika teh odgovorov ne ponudijo, niti se o tem ne sprašujejo, čeprav
bi z vidika izpostavljanja pravice do
spominjanja vseh članov družbe (tako žrtev kot agresorjev, tako vodilnih
kot podrejenih, tako dominantnih
zahodnih kot subalternih subjektov
TEORIJA IN PRAKSA let. 51, 4/2014

697

698

itd.) in oblikovanja kolektivnega spomina v medijski infosferi, kar urednika izpostavljata v uvodniku, bralci to
pričakovali. Knjiga nas na nek način
pušča nepotešene in le špekuliramo
lahko, da travma in krvavi dogodki najmočneje oblikujejo sodobne
družbe in identitete pripadnikov teh
družb, zato pa so tudi tako izpostav
ljeni. Avtorji/-ice člankov sicer implicitno vlečejo te niti med izbranimi
preteklimi dogodki in proučevanjem
kolektivnega spomina, pogrešam pa
več analize pomena teh spominov
za sodobne družbe tukaj in zdaj, o
katerih avtorji govorijo. Vsi pisci/-ke
namreč izhajajo iz predpostavke, da
»smo ljudje to, kar se spominjamo«
(prim. X).
Urednika v uvodniku zgledno in
priročno tudi prek številnih primerov (npr. zalivska vojna) postavita
okvire, v katerih se gibljejo vsi članki
s konkretnimi študijami primerov. Trdita, da so danes globalni množični
mediji tisti, ki oblikujejo skladovnico javnega spomina, saj gre za moč
nad tem, kdo bo oblikoval spomine
ljudi in družb. To pa pomeni, da se
lahko neka verzija preteklosti vzpostavi kot prevladujoča, medtem ko se
druge potiska v pozabo. Na tej točki
je pohvalno, da knjiga naredi korak
naprej, saj odpira novo perspektivo,
ko z vidika komunikacijskih pravic
ocenjuje sodobno medijsko posredovanje spominov, kjer vse pozicije
postavi v enak položaj, saj oživlja tudi zamolčane in prezrte spomine na
preteklost. Urednika pri tem razgrneta pregled vseh različnih zakonov,
pravilnikov, deklaracij in konvencij,
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ki se posredno vežejo na pravico do
spominjanja in jo urejajo. Opozarjata,
da za razliko od pravice do komuniciranja pravica do spominjanja ni direktno omenjena v nobenem aktu, jo
pa ti implicitno evocirajo. Tesno se
naslanjata na pomen globalnih medijev in komunikacijskih pravic, saj pravita, da se le v odprtem javnem medijskem prostoru lahko oblikuje javni
spomin in pravica do spomina je po
njunem mnenju stvar pravičnosti:
»Pravica do spomina je lahko zagotovljena prav z utrjevanjem medijev kot
javnih servisov, ki delujejo kot psi čuvaji preteklosti in branilci demokratične odgovornosti« (str. 15). Še več,
avtorja celo predstavita, da bi takšni
javni in odgovorni mediji lahko upravljali s pravičnostjo v družbah, saj po
njunem mnenju obstaja inherenten
in intrinzičen odnos med spomini
in pravičnostjo. Študije primerov, ki
so nadalje nanizane v člankih, tako
razdeljujejo številne povezave med
medijskim upravljanjem s spomini
ter javnim zaznavanjem in dojemanjem preteklosti širom po svetu. Vsi
avtorji/-ice pa razgrajujejo posamične dele preteklosti s predpostavke a
priori dane pravice do spominjanja.
Češ, če je javnost celovito obveščena
prek javnih medijev o preteklosti in
ima dostop do relevantnih informacij
o preteklosti, kar lahko omogočijo le
javni mediji, je javnost nato tudi motivirana, da pritiska na številna razkritja. Verjamejo, da to lahko pripelje do
reforme v družbi in da na njeni osnovi lahko pride do sprave oziroma do
konsenza med številnimi stranmi v
družbi. Knjiga nas nauči, da je čut za

skupnost, javno dobro tesno povezan s kolektivnim spominom.
Čeprav v knjigi ni navedenega
slovenskega primera, pa se bralec ob
prebiranju posamičnih študij lahko
ves čas spotika ob osrednje razklanosti slovenske družbe, katerih korenine se vlečejo iz preteklosti (npr.
domobranci vs. partizani, levica vs.
desnica, jugonostalgiki vs. sovražni
neonacistični izbruhi proti privržencem nekdanje Jugoslavije). Z vidika
geografske bližine in polpretekle
slovenske preteklosti odcepa od Jugoslavije je za slovenski kontekst
pomemben članek K. Erjavec in Z.
Volčič, ki se loteva razgradnje vojne
v Bosni in Hercegovini z vidika percepcij vojne v očeh novinarjev. Z vidika sorodnih tematik, ki na podobnih
osnovah delijo tudi slovensko družbo, pa so priporočljivo branje članki
Germana Vargasa o nihanju med javno amnezijo in javnim spominjajem
na pobite in izginule Perujce v času
notranjega oboroženega spopada,
nato še članek Claudie Feld o vizualnih podobah (fotografija, filmi in
televizija) izginotja ljudi v obdobju
argentinske vojaške diktature med
letoma 1976 in 1983 ter članek Anne
Marie Reading o javnih diskurzih in
digitalizaciji zgodovinskih tekstov o
zasužnjevanju Romov v Evropi. Gre
za nizanje številnih mikroprimerov,
ki kažejo, kaj se dogaja v posamičnih družbah na področju medijskega
upravljanja s preteklostjo. Druga odlika, ki jo odpirajo nekateri članki in
se je urednika v uvodniku in zaključku na žalost le dotakneta z omembo, pa je pomen novih digitalnih in

družbenih medijev za kolektivno
spominjanje. Ti mediji namreč odpirajo prostor pravici do spominjanja
in vsem omogočajo delitev informacij o preteklosti.
Pomanjkljivosti knjige se vežejo
na nekatere pasti, ki jih avtorji/-ice in
urednika ne problematizirajo. Izhajajo namreč s predpostavke pravice
do spominjanja in pravijo, da tak pristop vodi do demokratizacije medijev, infosfere in družbe ter da temelji
na upravljanju s pravičnostjo. To do
neke mere drži, problem, ki se ob
tem pojavi in ga članki ter uvodnik
spregledajo, pa so pasti relativizacije
preteklosti, če izhajamo iz principa
svobodnega dostopa do vsakršne
preteklosti. Tak pristop na nek način
lahko osvobodi sodobne razcepljene
družbe zaradi preteklosti, a kar knjiga
na tej točki omogočenega obujanja
spominov vsem skupinam v družbi
spregleda, je to, da lahko vsi spomini in vse verzije preteklosti zasedajo
enako interpretativno mesto razlaganja preteklosti. Takšna pot je lahko
zelo nevarna, saj na tej točki vse verzije preteklosti kar naenkrat postanejo
enako relevantne in v takšni demokratizaciji vsakršnih spominov in verzij preteklosti kar naenkrat na primer
tudi agresorske ali sovražne verzije
preteklosti postanejo enako relevantne kot spomini in verzije preteklosti
žrtev. Na takih osnovah pa, kot vemo,
danes pogosto prihaja do ponovnega pisanja zgodovin. Revizionistično
zgodovinopisje kar naenkrat na teht
nico postavi strani žrtve in agresorja,
ko izhaja s predpostavke, da so vsi
spomini enako relevantni. Zagotovo
TEORIJA IN PRAKSA let. 51, 4/2014

699

700

je, da to ni bil namen knjige, a s takš
nimi pristopi seveda lahko zdrsnemo
tudi v takšne pasti, da se kar naenkrat
obrnejo »slabe-dobre« strani v zgodovini.
Natanko na tej točki se križata
hkrati vrednost knjige, ko le-ta poskuša opraviti s preteklostjo in zamolčanimi glasovi, ki so v sodobnih družbah pogosto utišani zaradi različnih
razmerij moči, in slabosti oziroma
pasti knjige, saj v vročičnem zagovarjanju pravice do spominjanja lahko
zdrknemo v revizionizem in relativizacijo različnih verzij preteklosti. Ta
želja knjige po upravljanju s pravičnostjo v sodobni mediatizirani družbi
niti ni naključje, saj je knjiga finančno
in epistemološko usidrana v krščanski diskurzivni dispozitiv in je nastala
pod okriljem Svetovne zveze za krš
čansko komuniciranje. Tako lahko razumemo njene motive po demokratizaciji družbe. Zagotovo pa ji lahko
očitamo tudi nekoliko zastaran tradicionalen pristop k medijem in demokraciji, ki se v mediatizirani družbi in
z vznikom novih medijev, družbenih
omrežij in GPS informacijskih-komunikacijskih tehnologij zdi že zastarel
in bi ga bilo treba radikalno premisliti. Bolj kot posamičnim člankom, ki
te korake naprej že delajo, ga lahko
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očitamo urednikoma v uvodni in zaključni besedi. Drug žgoč problem
knjige pa je terminološka nedoslednost in različica poimenovanj za
opisovanje javnega spomina (public
memory). Ko ga opisujejo, avtorji/ice in urednika operirajo z različnimi
termini kot s sopomenkami – javni
spomin, kulturni spomin, družbeni
spomin, socio-kulturni spomin, kolektivni spomin, zgodovinski spomin.
Ker ne prihaja do terminološkega poenotenja na ravni knjige, to v študije
spomina vnaša še dodatno zmedo.
Priporočljivo bi bilo, da bi urednika
s tem počistila v uvodu in pojasnila,
zakaj rabijo različne termine kot sopomenke, če so študije kolektivnega
spomina vsaj na načelni ravni že dosegle konsenz, kaj vsi ti omenjeni termini pomenijo in kako jih rabiti.
Knjiga je navkljub omenjenim pomanjkljivostim priporočljivo branje,
saj odpira nove in sveže vidike k študijam kolektivnega spomina v sodobni mediatizirani družbi. Njena velika
vrednost so predvsem številni konkretni nanizani primeri, ki poskušajo
opravičiti, zakaj bi naj bila pravica do
spominjanja ena izmed temeljnih človekovih in državljanskih pravic in je
vsaj toliko pomembna kot pravica do
komuniciranja.

