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Uvodna beseda 
 

Vse se je začelo 8. novembra 2005, ko je založba 

EPTA uradno naznanila, da bo predzadnjo knjigo o 

Harryju Potterju prevajal Branko Gradišnik in ne 

Jakob J. Kenda, prevajalec prvih petih knjig. Večina 

ljubiteljev je bila ob tej novici zelo razočarana, saj 

menjava prevajalca tik pred koncem v nobenem 

primeru ne more biti v prid kontinuiteti in s tem 

tudi ne kvaliteti knjižne serije. Še toliko bolj nas je 

zaskrbelo, ko je gospod Gradišnik v enem svojih 

intervjujev izjavil, da se je prevajanja šeste knjige 

lotil, ne da bi prej prebral prvih pet knjig. Sledile so 

množične pritožbe ljubiteljev, ki pa jih je založba 

preprosto ignorirala. Gradišnikov Polkrvni Princ je 

prišel na police slovenskih knjigarn 9. februarja 

2006, skoraj 7 mesecev po izidu izvirnika. 

  

Žal so se naše skrbi izkazale za upravičene. Večina 

bralcev je razočarano ugotovila, da svet Harryja 

Potterja ni več to, kar je bil, in da je prevod šeste 

knjige le senca prevodov prvih petih knjig. Po enem 

letu se je začetno razburjenje pomirilo, Gradišnikov 

prevod pa nam ni zato nič bolj prirasel k srcu. 

Rezultati ankete, ki je bila ob obletnici izida 

prevoda objavljena na spletni strani Harry Potter 

Slovenija in v kateri je bilo v oddanih več kot 1000 

glasov, kažejo, da si kar 85% bralcev z zadnjo knjigo 

želi vrnitev prvega prevajalca, Jakoba Kende.  

 

Razlogi za nezadovoljstvo nad Gradišnikovim 

prevodom so utemeljeni in vsekakor presegajo 

očitke, da so naši protesti zgolj posledica nekritične 

navezanosti na prevode Jakoba Kende. Nekateri 

ljubiteljski poznavalci Harryja Potterja so se lotili 

poglobljene analize prevoda in primerjave z 

izvirnikom ter podali argumentirane ocene prevo-

da. Pred vami je zbirka njihovih kolumn in kritik, ki 

so bile v zadnjem letu objavljene na najbolj obiska-

ni slovenski spletni strani o Harryju Potterju 

www.HPSlo.com. V prvem poglavju je na kratko 

predstavljen kronološki pregled zapletov s prevo-

dom, na koncu pa je dodan še pregled vsebinskih 

napak, ki so jih izpostavili člani HPSlo foruma. 

  

Ljubitelji ugotavljamo, da v Gradišnikovem prevodu 

mrgoli tako vsebinskih napak kot tudi jezikovnih 

nerodnosti, spremembe poimenovanj iz prejšnjih 

prevodov pa so nepotrebne in moteče. Novi 

prevajalec se je v svojem pripovednem slogu 

preveč oddaljil od izvirnika in je Harryja 

povprečnemu bralcu odtujil, namesto da bi mu ga 

približal. Prav posebno ogorčenje pa je izzval tudi 

dodatek ob koncu knjige, tako imenovani 

Pojasnjevalnik, ki ga je Branko Gradišnik izkoristil 

predvsem za poskus diskreditacije svojega 

predhodnika, Jakoba Kende. Smatramo, da je s tem 

oskrunil eno najpomembnejših del sodobne 

mladinske književnosti, ki ga številni bralci cenimo 

prav zaradi neomajne morale, ki jo pisateljica 

Joanne Rowling vseskozi vpleta v svojo zgodbo.  

 

21. julija 2007 bo izšla še zadnja knjiga o Harryju 

Potterju. Slovenski ljubitelji si nikakor ne želijo, da 

bi se tudi tokrat ponovila podobna zgodba kot pri 

šesti knjigi. Spletna stran Harry Potter Slovenija si 

bo zato v njihovem imenu prizadevala, da bi dobili 

kvaliteten prevod celotne knjižne serije. S to zbirko 

kolumn o prevodu 6. knjige bi radi opozorili, da še 

zdaleč ni vseeno, kdo in kako prevede knjigo.  

 

Šesta knjiga je bila prevedena površno in brez 

pravega poznavanja in razumevanja HP sveta, kar 

je verjetno logična posledica podcenjevanja 

slovenskih bralcev in njihovih pričakovanj, tako s 

strani prevajalca kot tudi založbe. Naj ob tem 

poudarimo, da Harryja Potterja ne berejo le otroci, 

ampak je pri srcu tudi odraslim bralcem. K 

prebiranju naše e-knjižice pa vas vabimo z 

besedami bralke Katje, ene od mladih slovenskih 

ljubiteljev, ki zaradi nezadostnega znanja 

angleščine še ne morejo brati izvirnika in zato 

nestrpno in zaskrbljeno pričakujejo izid prevoda 

zadnje knjige: 

 

"Želimo knjigo, ki bo čim bolj podobna svoji sestri v 

angleščini in ki bo napisana v tekočem, duhovitem 

stilu, kot smo ga bili vajeni pri njenih starejših 

sestrah, kajti s to knjigo se konča zbirka, ki je 

marsikomu, ne samo meni, odprla vrata in okna v 

svet knjig. Harry Potter je zgodba, s katero sem 

odraščala, in želim, da se tudi v slovenščini konča 

tako, kot je prav."  
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Aryl Lanselius:  Zapleti s 
prevodom –  kronološki pregled 
 
16. julij 2005: 
Izid šeste knjige – Half-Blood Prince. 
  
22. julij 2005: 
Delo objavi članek z izjavo Jakoba Kende, da se je 
bil pripravljen posvetiti prevajanju 6. knjige takoj 
po izidu originala, vendar to ni bilo mogoče, ker z 
založbo Epta še vedno niso sklenili pogodbe o 
prevajanju 6. knjige. Na večmesečne pozive 
prevajalca o pripravi in podpisu pogodbe se je 
založba odzvala šele 20. julija. V istem članku Janko 
Dolinšek, direktor Epte, pove, da si založba želi 
čimprejšnjega izida. 
  
31. julij 2005: 
Nedelo objavi intervju z Jakobom Kendo, v katerem 
izvemo, da Epta že več kot leto dni zamuja z 
izplačilom starih dolgov. Kenda pojasni, zakaj noče 
sprejeti sodelovanja prevajalskega tima, ki mu ga 
vsiljuje založba, in pove, da bi prevod zadnje knjige 
lahko dobili že decembra, če bi Epta pravočasno 
uredila vse potrebno, da bi se lahko končno lotil 
svojega dela. 
  
avgust 2005: 
Zaskrbljeni ljubitelji Harryja Potterja se obrnejo na 
Epto z vprašanji, kaj se dogaja s slovenskim 
prevodom. Grimlast, urednik Eptine spletne strani 
o Harryju Potterju, v odgovorih na elektronsko 
pošto zagotavlja, da bo tudi šesto knjigo prevajal 
Jakob J. Kenda. 
  
23. avgust 2005: 
Jakob J. Kenda je gost v klepetalnici RTVSLO. Med 
drugi izvemo, da Kenda še ni pričel s prevajanjem, 
ker pogodba še vedno ni sklenjena. 
  
29. september 2005: 
HpSlo na Epto naslovi peticijo. Sporočilo 
obiskovalci strani HpSlo po elektronski pošti 
množično pošljejo predstavnikom Epte. Odgovora 
ni. 
  
18. oktober 2005: 
Obiskovalec Foruma HpSlo objavi telefonski 
pogovor z založbo Epta. Tam povedo, da se je 
prevajanje pričelo in da knjigo pričakujejo februarja 
2006. Istočasno HpSlo izve, da knjige ne prevaja 
Kenda. 
  
8. november 2005: 
Založba Epta na svoji spletni strani 
HarryJeZakon.com sporoči, da šesto knjigo prevaja 

Branko Gradišnik, znan po prevodu Gospodarja 
prstanov. Zamenjavo prevajalca opravičijo s 
trditvijo, da bi nas Jakob Kenda pustil na knjigo 
čakati predolgo. Slovenski ljubitelji se na to 
odzovejo z ogorčenjem in 8. november okličejo za 
dan žalovanja za slovenske ljubitelje Harryja 
Potterja. 
  
22. november 2005: 
HpSlo objavi intervju z Jakobom J. Kendo, v 
katerem ta pojasni več o ozadju zapletov s 
prevodom. Med drugim izvemo, da Epta Kende 
sploh ni obvestila o zamenjavi prevajalca in da je 
bilo z osnovno pogodbo določeno, da bo Kenda 
prevedel vseh sedem knjig o Harryju Potterju. 
Kenda pove, da se kljub Eptinemu kršenju te 
določbe ni odločil za tožbo in sodno prepoved 
distribucije in prodaje prevoda zaradi etične 
dileme, kaj bi to pomenilo za bralce, ki težko čakajo 
na prevod. 
  
9. december 2005: 
Jakob J. Kenda avtorici J. K. Rowling pošlje pismo 
glede zapletov, v katerem jo prosi za nasvet v zvezi 
s sporom z založbo. 
  
13. december 2005: 
V reviji Jana izide kratek intervju z Jakobom Kendo, 
v katerem še enkrat spregovori o zapletih s 
prevodom.  
  
13. december 2005: 
Spletna stran Nova Magija objavi intervju z 
Gradišnikom, v katerem ta ljubitelje Harryja 
Potterja preseneti z izjavo, da pred začetkom 
prevajanja šeste knjige sploh ni prebral prvih petih 
knjig. Branko Gradišnik med drugim pove, da si pri 
prevajanju pomaga z enciklopedično spletno 
stranjo HP Lexicon in da se zanaša na strokovno 
pomoč urednika Eptinega kotička o Harryju 
Potterju, Rajka Antleja. 
  
16. december 2005: 
Revija Joker objavi odlomek iz prevoda šeste 
knjige. Kritike so izrazito negativne. Ljubitelji dajo 
jasno vedeti, da so spremembe imen in izrazov, ki 
jih poznamo že iz prvih petih knjig, povsem 
nezaželene. 
  
19. december 2005: 
HpSlo avtorici J. K. Rowling pošlje pismo, v katerem 
jo obvesti o zapletih s prevodom in prosi za 
posredovanje pri zadevi. 
  
24. december 2005: 
Časopis Delo objavi članek, v katerem lahko 
preberemo tudi izjavo direktorja založbe Epta, 

http://www.hpslo.com/novice/fullnews.php?id=1586
http://www.hpslo.com/novice/fullnews.php?id=1586
http://www.hpslo.com/novice/fullnews.php?id=1650
http://hpslo.com/?hpslo=peticija
http://www.hpslo.com/novice/fullnews.php?id=1813
http://www.hpslo.com/novice/fullnews.php?id=1813
http://www.hpslo.com/novice/fullnews.php?id=1813
http://www.hpslo.com/novice/fullnews.php?id=1902
http://www.hpslo.com/?hpslo=intervju-jjk
http://www.hpslo.com/?hpslo=pismo-jjk
http://www.hpslo.com/?hpslo=pismo-jjk
http://www.hpslo.com/?hpslo=pismo-jjk
http://hpslo.com/?hpslo=jana-jjk
http://www.hpslo.com/novice/fullnews.php?id=1989
http://www.hpslo.com/novice/fullnews.php?id=1989
http://www.hpslo.com/novice/fullnews.php?id=1989
http://www.hpslo.com/?hpslo=odlomekhbp
http://www.hpslo.com/?hpslo=odlomekhbp
http://www.hpslo.com/?hpslo=odlomekhbp
http://www.hpslo.com/?hpslo=pismojkr
http://www.hpslo.com/novice/fullnews.php?id=2008
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Janka Dolinška, da so Jakoba J. Kendo zamenjali z 
Brankom Gradišnikom, ker naj bi Kenda povzročal 
težave pri izidu pete knjige. 
  
9. januar 2006: 
Branko Gradišnik se pojavi v oddaji Studio City, v 
kateri govori o prevajanju šeste knjige. Slovenske 
bralce razburi predvsem z izjavo, da bi bilo treba 
prvih pet knjig prevesti še enkrat, ker bo šele v tem 
primeru Harry Potter lahko postal klasika. 
  
10. januar 2006: 
Jakob J. Kenda se v odprtem pismu Epti v časopisu 
Delo odzove na Dolinškove izjave, ki so bile v Delu 
objavljene 24. decembra. Eptine izjave označi za 
neresnične in poda nove informacije o tem, kaj se 
je dogajalo pred izidom Feniksovega reda in o 
medsebojnih pogajanjih v zvezi s prevodom 6. 
knjige. 
  
30. januar 2006: 
Epta objavi datum izida šeste knjige: 9. februar 
2006. 
  
9. februar 2006: 
Prevod šeste knjige izide, vendar ga večina 
naročnikov ne prejme na napovedani datum in 
marsikatera knjigarna ga tega dne še nima na 
policah. V prevodu je nemogoče spregledati velike 
in po mnenju večine bralcev zelo moteče  
spremembe v primerjavi s prejšnjimi knjigami. 
Gradišnik v svojem dodatku h knjigi izrazi svoja 
nestrinjanja s prevajalskimi rešitvami Jakoba J. 
Kende. 
  
13. februar 2006: 
Komentarji v Preroških novicah in na forumu 
kažejo, da je velika večina ljubiteljev ogorčena nad 
Gradišnikovim izdelkom. V anketi, kakšno oceno bi 
presodili prevodu, je do tega dne glasovalo 388 
obiskovalcev; od teh jih je 146 izbralo odgovor: Ti 
trol! 
  
16. februar 2006: 
V klepetalnici RTVSLO poteka klepet z Brankom 
Gradišnikom, v katerem ta med drugimi odgovori 
tudi na vprašanja, ki se tičejo prevajanja šeste 
knjige. 
  
21. februar 2006: 
HpSlo objavi nagovor bralcem Jakoba J. Kende, v 
katerem se ta odzove na pošto bralcev, ki mu 
izražajo podporo. 
  
23. februar 2006: 
V časopisu Dnevnik se pojavi članek z naslovom 

'Polkrvni Princ razburja'. V njem direktor založbe 
Epta, Janko Dolinšek, navaja razloge, zakaj naj bi 
bila zamenjava prevajalca potrebna, izrazi svoje 
zadovoljstvo nad prevodom in doda še: "Skoraj 
gotovo pa je, da bo tudi zadnjo, sedmo knjigo o 
Potterju prevajal Gradišnik, saj je Kenda zavrnil 
vsako sodelovanje z nami." 
  
26. februar 2006: 
Anketa, kakšno oceno bi prisodili prevodu, je 
končana; od 1125 obiskovalcev, ki je glasovalo, jih 
je največ (404) izbralo oceno ti trol. Skupaj se je 
53% obiskovalcev odločilo za eno izmed negativnih 
ocen (599 glasov), 47% pa jih je izbralo eno izmed 
pozitivnih ocen (526 glasov); od teh je največ 
glasov prejela oceno sprejemljivo, najmanj pa 
ocena izjemno. 
  
4. april 2006: 
Ona, tedenska priloga Dela in Slovenskih novic, 
objavi pogovor z Brankom Gradišnikom, v katerem 
se dotaknejo tudi zamenjave prevajalca 
  
15. junij 2006: 
Obiskovalec Foruma Harry Potter Slovenija, Timer, 
objavi intervju, ki ga je opravil s prevajalcem 
Brankom Gradišnikom, v katerem ta razlaga svoje 
prevode imen in izrazov v šesti knjigi. 
  
1. februar 2007: 
Joanne Rowling na svoji spletni strani objavi, da bo 
zadnja knjiga, Harry Potter and the Deathly 
Hallows, izšla 21. julija 2007. 
 
9. februar 2007: 
Spletna stran HPSlo objavi anketo z vprašanjem, 
koga bi bralci izbrali za prevajalca zadnje knjige, če 
bi imeli možnost odločitve. Do konca meseca je 
bilo oddanih več kot 1000 glasov; od tega 85% za 
prevajalca prvih petih knjig, Jakoba Kendo.  
 
18. februar 2007: 
V okviru naše spletne strani HPSlo.com se zaradi 
vsesplošnega nezadovoljstva nad Gradišnikovim 
prevodom 6. knjige oblikuje 12-članski Odbor za 
kvaliteten prevod knjig o Harryju Potterju, ki si bo v 
imenu slovenskih ljubiteljev prizadeval vplivati, da 
se zgodba s slabim prevodom ne bi ponovila tudi 
pri zadnji knjigi, da bi dobili kvaliteten prevod 
zadnje knjige in kasneje po možnosti še Kendov 
prevod šeste.  
  

http://www.hpslo.com/novice/fullnews.php?id=2048
http://www.hpslo.com/novice/fullnews.php?id=2049
http://www.hpslo.com/novice/fullnews.php?id=2081
http://www.hpslo.com/poll/index.php?dispid=47
http://www.hpslo.com/novice/fullnews.php?id=2107
http://www.hpslo.com/?hpslo=jjk-nagovor
http://www.hpslo.com/novice/fullnews.php?id=2118
http://www.hpslo.com/poll/index.php?dispid=47
http://www.hpslo.com/novice/fullnews.php?id=2183
http://www.hpslo.com/novice/fullnews.php?id=2238
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Koralina:   Šesta knjiga v 
slovenščini 

1.  Gradišnikov memorandum 
 
Slovenska zgodba o Harryju Potterju se nadaljuje. 
Februarja, dan po kulturnem prazniku, je v naš svet 
'praščil' Polkrvni Princ v prevodu Branka 
Gradišnika. Kako pa kaj čarovnija? No ja ... meni se 
zdi, da tokrat precej klavrno frfota po dvorišču 
'Brathwitch Arka', čeprav so oskubljeni slovenski 
kokoški za rep obesili bahav pojasnjevalnik, ki naj bi 
ustvaril vtis, da je pred nami pravcati El condor 
pasa. In ker je v bistvu prav 'oni' pojasnjevalnik 
tista reč, ki se mi je pri šesti knjigi najbolj zamerila, 
ga bom pokomentirala najprej, na čisto načelni 
ravni. 
  
Hvalabogu takšnile večnamenski dodatki v 
prevajalskih vodah niso ravno običajen pojav. Moje 
mnenje je, da resnično dober prevod ne potrebuje 
nobenih posebnih razlag, predgovora ali recimo 
raje zagovora ... Še manj se mi v tujem 
leposlovnem delu bere o prevajalčevem 
subjektivnem doživljanju slovenskega jezika in 
sveta nasploh. Harry Potter je zgodba Joanne 
Rowling in bralci si jo želijo v miru prebrati. Na to 
"malenkost" je Gradišnik očitno pozabil, kar se 
pozna tudi pri prevodu samem, ki je v jezikovnem 
pogledu mestoma že prav komično 
ekshibicionističen. Ampak o tem več naslednjič. Kar 
se pojasnjevalnika tiče, je problem v tem, da ga je 
Gradišnik izkoristil za marsikaj, s še posebnim 
užitkom pa za oseben obračun s svojim 
predhodnikom, Jakobom Kendo. 
  
To, kako brezobzirno Gradišnik lomasti po 
Kendovem delu in se odkrito posmehuje njegovim 
prevajalskim rešitvam, presega vse meje zdravega 
razuma in okusa. Prevajalec, ki nekaj da nase in na 
svoje delo, si takšnega neprofesionalnega izpada 
ne bi smel privoščiti. Razni intervjuji in časopisni 
članki bodo sčasoma utonili v pozabo, Gradišnikov 
'memorandum' pa bo ostal zapisan na straneh 
priljubljenega mladinskega dela, ki je na najboljši 
poti, da postane klasika ... In evo ti ga na – mladi 
slovenski bralci so ob koncu zgodbe, ki je skoz in 
skoz prežeta s pisateljičino žlahtno moralo, dobili 
še resničnostni show z nadvse nečarobnim 
podukom iz bunkeljskega "fair playa". Le kaj bi 
rekla J. K. Rowling, če bi izvedela, kako je nek 
prevajalec v neki 'cartkani' državici onečastil njeno 
knjigo? 
  
Kakršna koli kritika, takole objavljena v literarnem 
delu, kaj šele takšno natolcevanje, kot se ga v 

svojem geslovniku poslužuje Gradišnik, je etično 
hudo dvomljive sorte. Kritiziranemu, v tem primeru 
Jakobu Kendi, je namreč onemogočena razprava na 
enakovrednem odru; Gradišnikovih očitkov ne 
more ovreči pred isto publiko. Glede na starostno 
strukturo bralcev je Gradišnikova strategija še 
toliko bolj manipulativna, saj večina otrok 
angleškega jezika ne obvlada dovolj, da bi prevode 
primerjala z originalom. Verjetno marsikateri od 
njih v pojasnjevalniku prebrane trditve dojame kot 
sveto resnico ... Kar malo žalostno je spremljati, 
kako zdaj kakšen 12, 13-letnik smelo reproducira 
Gradišnikovo sporočilo, da je Kenda poenostavljal 
izvirnik, in podobne neslanosti. 
  
Druga, po mojem mnenju nič kaj dosti manj sporna 
zadeva pa je pompozen nagovor o slovenskem 
jeziku, ki ga je Gradišnik v svojem pojasnjevalniku 
namenil bralcem in potencialnim kritikom in spričo 
katerega bi se moral človek skorajda že počutiti kot 
sovražnik materinščine in samodeklarirana budala, 
če si drzne izjaviti, da ne mara oziroma da ne 
razume Gradišnikovega idioma. Gradišnik nam 
sugerira, da je njegov prevod spisan v prvovrstni 
slovenščini in če ne bo pozitivno sprejet, potem je 
treba to pripisati mentalni razvajenosti in jezikovni 
švohotnosti slovenske mladeži. In to (domnevno) 
polpismeno smrkljovje pač ne more 'meritorno' 
presojati o Njegovi kvaliteti ...  
  
Gradišnikov 'zagovor' temelji na drzni 
predpostavki, da bodo ljudje pripravljeni verjeti 
takšni preproščini. In glej, nekateri so bili to res 
pripravljeni storiti ... tako da se večina forumskih 
prepirov okoli prevoda odvija na relaciji, kdo je 
nerazgledan, neumen ali kako drugače prizadet. 
Kakor koli že, zanimivo, da je tak prevajalski džek, 
kot naj bi bil Gradišnik, sploh začutil nujo po 
tovrstni obrambi in samopromociji. Izkušnje z 
ljubitelji Gospodarja prstanov, ogorčeni odzivi na 
objavo testnega odlomka v Jokerju ... pa, hm, 
mogoče še kakšna lektorica na robu živčnega zloma 
zapovrh ... so očitno naredili svoje. No, če stroka 
ugrizne v nastavljeno kost, se lahko začnejo nikoli 
do konca prežvečene razprave o (ne)učinkovitosti 
našega šolskega sistema, o perspektivah 
slovenskega jezika (ki ga, takole mimogrede, 
ogroža predvsem nizka nataliteta) ... In pri vseh teh 
resnično perečih problemih se že kar ne spodobi, 
da bi svet odraslih svojo pozornost namenjal 
nečemu tako trivialnemu, kot je Harry Potter, tako 
da se naposled nihče več ne zmeni za proteste 
ljubiteljev, ki bi radi nazaj svojega prevajalca. 
Jakoba Kendo. 
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Ah, ko pa slovenski 'bralčki' ne vedo, kaj je dobro 
zanje ... ;) Branko Gradišnik nas rade volje takole 
razsvetli: 
  
'V posameznosti se ne bi spuščal, le toliko naj ti 
pojasnim, da je Kendov "prevod" v resnici priredba. 
Nič ni narobe s tem -- priredba je, "kar je vsebinsko, 
oblikovno prirejeno za ustrezen namen" -- in 
Kendov namen (pa tudi Eptin) je bil, da bi knjigo 
čimlaže brali otroci, ki hodijo v šolo, ki temelji na 
prirejanju (na prilagajanju učne snovi mentalni 
zrelosti najbolj "počasnega" učenca v razredu). 
Vendar ima takšno prilagajanje ali prirejanje tudi 
svoje neljube posledice -- mentalno lenobo in 
nerazvitje zmožnosti vseh tistih, ki niso "najbolj 
počasni" v razredu in ki jih takšno podajanje snovi 
nekaj časa dolgočasi, potem pa hočeš nočeš 
pristanejo na to "raven" in se zadovoljijo z njo in s 
tem, da jim ni treba nikoli nič misliti. Ko pridejo 
potem v širni svet, se izkaže, da jim manjka ravno 
tisto, kar bi iz njih spravila malo večja zahtevnost. 
Pri prevajanju je priredba lahko zelo všečna in tudi 
ima svojo funkcijo, ampak če naj bi HP postal in 
ostal klasično delo svetovne književnosti, potem ga 
je in bo treba tudi prevesti, ne zgolj prirediti. 
(Podobno najdeš v slov. knjižnicah priredbe in 
prevode Gulliverja, Šeherezade, Grimmov, Homerja 
itn. Priredba je pač nezahtevna in namenjena 
nezahtevni publiki, prevod pa si pomembno 
literarno delo pač tudi zasluži.) Najlažje ti pojasnim 
razliko med priredbo in prevodom takole: v prvi 
knjigi nekje takoj na začetku (nimam pri roki) je 
avtorica zapisala, da Dursleyjevi stanujejo na Privet 
Driveu. Kenfda je to priredil v blagozvenečo 
Rožmarinovo ulico. A ker ime v angl. pomeni 
Kostenikin (kostenika = liguster) privoz, je s svojo 
poriredbo zašel daleč od izvirnega pomena ...' (citat 
iz Gradišnikovih odgovorov na pisma bralcev; 
Eptina stran HarryJeZakon.com) 
  
Ko Gradišnik mlade bralce poskuša naplahtati, da 
so Kendovi prevodi le poenostavljene, za nivo 
'najbolj počasnih' šolarčkov prilagojene priredbe, 
to svojo trditev vedno znova utemelji z enim in 
istim primerom – Rožmarinovo ulico, zato najprej 
komentar na to temo: 
  
Privet je po angleško grmičasta rastlina, ki jo 
uporabljamo za živo mejo. Pri nas ji običajno 
rečemo liguster, redkeje kalina. Izraz kostenika 
pozna le malokdo in noben slovenski splošni 
leksikon ne nudi pojasnila tega pojma. Kostenikin 
privoz bi za slovenskega bralca predstavljal precej 
trši oreh kot Privet Drive za angleškega, Ligustrov 
ali pa Kalin(k)in privoz pa se tudi ne sliši najbolje. 
Prav tako bi bilo zelo škoda, če bi ime ostalo 
neprevedeno in bi se prva knjiga začela s stavkom: 

"Gospod in gospa Dursley s Privet Drivea štiri sta 
bila nadvse ponosna, da sta popolnoma običajni 
človeški bitji ..." 
  
Meni je ime Rožmarinove ulice všeč. Če drugega 
ne, bralca ne prikrajša za nič bistvenega in je 
gotovo povsem neškodljivo za okolje. Heh, nekako 
ne verjamem Gradišnikovi propagandi, da Kendovi 
'prevedki' zaviralno vplivajo na intelektualni razvoj 
naših ljubiteljev Harryja Potterja ... (Kot tudi ne 
verjamem, da nam bo Polkrvni Princ v tem, 
vzgojno-izobraževalnem smislu prinesel kakšno 
silno renesanso.) 
  
Sicer pa tudi gospod Gradišnik prevaja imena in jih 
po potrebi prireja, včasih – kdo bi si mislil – samo 
zaradi boljše zvočnosti. Vzemimo par primerov iz 
Gospodarja prstanov; pri tem lahko ostanemo kar 
lepo pri botaniki. Recimo, tale Gradišnikova je prav 
prisrčna: Ime hobitinje Chice je priredil v Čičeriko, 
čeprav chica nima prav nobene zveze s to 
stročnico. Malvo (latinsko ime za slezenovec) pa je 
Gradišnik prekrstil kar v Malino in s to svojo 
blagozvenečo priredbo zašel vsaj tako daleč od 
izvirnega pomena, kot če bi na primer od Privet 
Drivea primarširal tja nekam do Čebulnega privoza. 
  
Podobnih primerov je še veliko in v Gradišnikovi 
maniri bi zdaj komot rekla, da je tudi prevod 
Gospodarja prstanov zgolj priredba. Seveda bi bila 
taka izjava tako nepoštena kot tudi bedasta ... No, 
ampak točno take si privošči Gradišnik, ko poskuša 
razvrednotiti delo svojega predhodnika. V spletni 
klepetalnici RTV Slovenija je celo izjavil, da je Kenda 
's svojimi odločitvami, ki se pomensko oddaljujejo, 
poteptal avtorico'. Vrli Branko ob vsaki priliki važno 
razklada, da če (hočemo, da) bo Harry Potter nekoč 
postal klasika, potem bo treba vse prevesti še 
enkrat ... Khem, malce nerodno je, da se v isti sapi 
pohvali, kako prvih petih knjig sploh ni prebral. Niti 
v originalu niti v prevodu! Gradišnik si je torej svoje 
'za Kendo ne posebej ugodno mnenje' ustvaril le na 
podlagi seznama prevodov imen in poimenovanj, ki 
ga je hočeš nočeš podedoval od svojega 
predhodnika in ki ga je bil prisiljen uporabiti, 
čeprav so se Kendove rešitve 'upirale njegovemu 
jezikovnemu čutu in logiki' ... Ubožec. 
  
No, meni se vsekakor zdi, da se je Jakob Kenda pri 
prevajanju imen izkazal z resničnim mojstrstvom. 
Gradišnik na tem področju še zdaleč ne doseže 
njegove domiselnosti in duhovitosti. Res je sicer, 
da se je Kendi med množico naravnost genialno 
prevedenih imen pripetil tudi kakšen ne ravno 
posrečen Dreco, ampak to se zlahka odpusti. 
Bistveno je, da je Kenda pri prevajanju besedila 
ostal zvest izvirniku, tako po vsebinski kot tudi po 

http://www.harryjezakon.com/brankogradisnik_odgovori.php
http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rtvchat&op=chat&func=read&c_id=269
http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rtvchat&op=chat&func=read&c_id=269
http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rtvchat&op=chat&func=read&c_id=269
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stilistični plati. Prav to slednje pa je Gradišniku 
popolnoma spodletelo. Gradišnikov prevod nima z 
literarnim slogom izvirnika prav nič skupnega in bi 
ga v tem pogledu dejansko lahko označili za 
priredbo. 
  
Dejstvo je, da Gradišnikov prevod ni neka 
uspešnica. Skoraj polovica od več kot 1000 bralcev, 
ki so sodelovali v anketi na spletni strani 
HPSlo.com, mu je prisodila oceno Ti trol! Ah, saj 
res, 'Vésekdo' tega internetnega občestva ne 
priznava za meritorne kritike ... Hja, vsekakor bi 
bilo lepo in prav, ko bi se s strokovno 
argumentirano analizo prevoda sčasoma oglasil 
tudi kdo iz literarnih in prevajalskih krogov, ampak 
kakor koli, Harry Potter je namenjen bralcem in 
tudi preveden naj bi bil za njih. Večinsko mnenje 
ljubiteljev torej v vsakem primeru JE merodajno in 
bi se ga spodobilo upoštevati. 
  
Iz različnih intervjujev z Brankom Gradišnikom se 
da razbrati, da mu Harry Potter intimno ne pomeni 
nič. Škoda. Če bi do njega čutil količkaj "rešpekta", 
potem tako kompleksnega dela, kot je šesta knjiga, 
ne bi prevedel kar na horuk, v pičlih dveh mesecih, 

brez pravega poznavanja in razumevanja HP sveta. 
In ta brezbrižen, mačehovski odnos se seveda še 
kako odraža tudi na prevodu. 
  
Ob prvih petih knjigah na moji knjižni polici 
zaenkrat stoji angleški Half-Blood Prince. 
Gradišnikov Polkrvni Princ je šlapl; zame ni in nikoli 
ne bo legitimen del zbirke o Harryju Potterju. 
Prebrala sem ga kot nekakšen kuriozum, da se 
izrazim po Gradišnikovo, potem pa sem ga fliknila v 
kot, kot nekaj, s čimer se niti ni vredno ukvarjati. 
No, na prevod bi zlahka pozabila, Gradišnikov 
memorandum s konca knjige pa mi ves ta čas kar ni 
šel iz glave. Po dveh mesecih se mi je naposled 
zaluštalo, da bi Polkrvnega Princa vseeno malček 
pokomentirala; najprej po jezikovni in potem še po 
vsebinski plati. Ja, si bom vzela to pravico. Ker 
imam od srca rada tako slovenski jezik kot Harryja 
Potterja. In resnično upam, da se bo prej ali slej 
oboje spet združilo v tisto čarobno kombinacijo, ki 
nas je navduševala v prevodih Jakoba Kende. 

  

http://www.hpslo.com/poll/index.php?dispid=47
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2.  Drug svet, drugačni junaki 
 
Pred nekaj dnevi smo izvedeli, da bo zadnja knjiga 
o Harryju Potterju izšla že 21. julija. Čas je torej, da 
vprašanje prevoda spet postane aktualno. 
Slovenski bralci imamo pravico do dostojnega 
prevoda. Harry Potter je namenjen nam, knjige se 
prevajajo za nas in jih tudi pošteno plačamo. 
Nobene potrebe ni, da bi se morali pohlevno 
sprijazniti z vsem, kar dobimo. Nasprotno, prav je, 
da jasno in glasno povemo, da z Gradišnikovim 
prevodom nismo bili zadovoljni. To, kar se je 
zgodilo s šesto knjigo, se pri sedmi ne sme 
ponoviti! Kdor koli že bo prevajal zadnji del – od 
'pripoznavanja' napak iz šeste knjige je odvisna tudi 
kvaliteta sedme. Gradišnikov Polkrvni princ – ne le, 
da ni dovolj dober, ampak je zanič. In brez skrbi, to 
svoje mnenje nameravam v nadaljevanju pošteno 
argumentirati.  

Najprej pa na kratko povzemimo preteklo 
dogajanje: Če ste morda pozabili, kako je prišlo do 
odstavitve Jakoba Kende, si lahko spomin osvežite 
v temi Zapleti s prevodom na spletni strani 
HPSlo.com. Kot veste, je Epta vse peticije in 
proteste ljubiteljev, ki so bili odločno proti 
zamenjavi prevajalca, preprosto ignorirala. Branko 
Gradišnik seveda ni odgovoren za to nerazumljivo 
potezo založbe, bil pa je v moralno in pravno precej 
spornih okoliščinah pripravljen prevzeti prevajanje 
šestega dela, očitno brez posebnih zadržkov in ne 
da bi pri tem čutil potrebo, da bi moral prej 
prebrati prvih pet knjig. Prevajanje je opravil v 
dveh mesecih. Sam pravi, da je bilo časa povsem 
dovolj. Pravzaprav ga je ostalo še toliko, da je ob 
svojem prevodu uspel napisati še 'Pojasnjevalnik', v 
katerem je ljubitelje Harryja Potterja soočil z 
domnevno nesposobnostjo svojega predhodnika. O 
tem sramotnem dodatku Polkrvnega Princa sem 
pisala v prvi iz ciklusa kolumn o prevodu šeste 
knjige. Zdaj pa nameravam izpolniti staro obljubo, 
da bom napisala tudi kritiko samega prevoda. 
  
Na to temo je spletna stran HPSlo.com takoj po 
izidu Polkrvnega Princa sicer že objavila nekaj zelo 
prepričljivih in tehtnih kolumn, vendar še kakšna 
gotovo ne bo odveč. Mislim namreč, da za piko na i 
še vedno manjka nekaj bistvenega – primerjava z 
originalom. Vse prevečkrat slišimo odmeve Eptine 
propagande, da Gradišnikov stil prevajanja bolj 
ustreza izvirniku kot Kendov. Veliko je tudi očitkov, 
da nam Gradišnikov prevod ni všeč zato, ker je bil 
Kenda prvi in smo se pač navadili nanj ... No, stvari 
še zdaleč niso tako enostavne. Tukaj prav gotovo 
ne gre za neko slepo malikovanje. Tudi Kendi smo 
po peti knjigi povedali, kje ga je polomil. In ko smo 
že pri tem, Kenda je bil toliko načelen, da je javno 

izrazil svoje obžalovanje zaradi napak, do katerih je 
prišlo zaradi prevelike naglice pri izdaji pete knjige. 
Spoštovanja vredna gesta. 
  
No, da se vrnemo k tokratnemu prevajalcu: Res je, 
ni kot Kenda, ampak to še zdaleč ni največji 
problem. Moj glavni očitek je, da Gradišnik ni kot 
Rowlingova. Niti približno. V stilističnem pogledu se 
je tako nevzdržno oddaljil od izvirnika, da njegov 
prevod na številnih mestih dejansko deluje že kot 
priredba. Prav to bom skušala pokazati v 
nadaljevanju, na konkretnih primerih in s citati v 
obeh jezikih. 
  
Najprej pa se vprašajmo, kaj je pravzaprav naloga 
prevajalca. Gradišnik je v Gospodarju prstanov od 
A do Ž na strani 28 zapisal takole: 
 
 'Temeljna prevajalska etika terja, da prevajaš 
delo tako, da ga bo povprečni bralec v prevodnem 
jeziku (ki je, jasno, njegov materni jezik) sprejemal 
natanko tako, kot ga sprejemajo povprečni bralci 
v izvirniku (njihovem maternem jeziku).' 
  
No, kar se gole vsebine tiče, mislim, da bi bil prav 
vsak prevajalec ali celo marsikateri amater s 
solidnim znanjem angleščine po predhodnem 
branju prvih petih knjig sposoben pravilno prevesti 
dogajanje v šesti knjigi. In po kakšnih forumskih 
komentarjih sodeč, bi nekaterim bralcem to tudi 
zadoščalo. Meni ne. Zame še zdaleč ni pomembna 
samo zgodba. Dober prevod bi moral dihati kot 
izvirnik. Resnični mojstri prevajanja znajo prevesti 
tudi avtentično vzdušje in izvirniku ostanejo zvesti 
tudi v stilističnem pogledu. Zaradi razlik v jezikih to 
seveda ni lahko. Prav zato pravimo, da je 
prevajanje umetnost. Prevod je lahko mojstrovina 
ali pa zgolj obrtniški izdelek. Verjamem, da je 
Branko Gradišnik sposoben prevajalec, vendar, 
kako prevod izpade, ni odvisno le od prevajalčevih 
sposobnosti, ampak tudi od njegovega odnosa in 
pristopa do dela. Slovenski Polkrvni Princ je imel to 
smolo, da je v Gradišnikovih brezčutnih rokah 
postal objekt brez pravega življenjskega utripa. 
  
Svet Harryja Potterja ni več tisto, kar je bil. Junaki 
niso več takšni, kot bi morali biti. To se čuti 
predvsem v dialogih, ki naj bi dajali barvo njihovim 
značajem. Ni namreč pomembno samo, kaj 
določene osebe povedo, pač pa tudi način, kako se 
izražajo. V Gradišnikovem prevodu naši stari znanci 
delujejo, kot da ne bi bili povsem pri sebi. Če bi šlo 
za fanfiction – in Gradišnikov prevod v resnici vse 
prevečkrat spominja na slab FF – bi lahko rekli, da 
so njegovi junaki OOC ('out of character'). Prav to 
me je v slovenski izdaji motilo najbolj, zato bom ta 
problem izpostavila najprej. Za primer bom vzela 

http://www.hpslo.com/?hpslo=knjiga6-zaplet
http://www.hpslo.com/novice/fullnews.php?id=2107
http://www.hpslo.com/?hpslo=butik23
http://www.hpslo.com/?hpslo=knjiga6-ocene
http://www.hpslo.com/?hpslo=butik2
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nekaj svojih najljubših likov: Harryja, Dumbledorja, 
Hagrida in Fleur. 
  
213 – "Rubbish," said Harry coldly. 
190 – "Nonsens," je hladno rekel Harry. 
 
Bohganimarad! Če bi Harry res rekel kaj takega, bi 
ga prijatelji poslali nekam ... K madam Pomfrey, 
recimo. Harry ni nek intelektualec ali kak 
drznvraanovski "kuler", ampak dokaj normalen 
šestnajstletnik. 'Rubbish' bi se dalo preprosto 
prevesti v neumnost, traparijo, bedarijo ali celo 
bedastočo. Karkoli bi bilo bolje od Gradišnikovega 
nonsensa! 
  
Še hujši pa so kakšni tako umetelno prepesnjeni 
dialogi, da Harry ob njih izpade totalno čudaško. V 
naslednjem dialogu se s Hagridom pogovarja kot 
izumetničena stara dama: 
 
380 – "Don't try and make me feel guilty, it won't 
work!" said Harry forcefully. 
326 – "Nikar ne brenkaj na moje krivdne občutke, 
ker ti ne bo uspelo!" je odločno rekel Harry.  
  
Težave pri izražanju ima tudi Dumbledore: 
 
554 – "Well, I cannot pretend it does not disgust 
me a little." 
468 – "No, ne morem se delati, da se mi prav nič ne 
gravža." 
 
Ravnatelj se je vedno odlikoval po izbornem, 
kultiviranem jeziku. Nemške popačenke so same 
po sebi lahko prav simpatične, v Dumbledorjevem 
besedišču pa nimajo kaj iskati. "No, ne morem se 
pretvarjati, da se mi prav nič ne gnusi." Tak prevod 
bi se mu veliko bolje prilegal. Še posebej, ker gre v 
tem primeru za pogovor z vokodlakom Fenrirom. 
Na eni strani imamo torej primitivnega psihopata 
in na drugi dostojanstvenega, učenega starega 
modreca. Njune besede bi morale še podkrepiti to 
razdaljo. 
  
V naslednjem primeru Dumbledore opisuje odnos 
med Markom Neelstinom in Hebzibo Smith: 
 
411 – "He wanted the two fabulous trophies that 
poor, besotted old woman showed him." 
353 – "Hotel je bajni trofeji, ki mu ju je pokazala 
uboga stara zatelebanka." 
 
No, mislim, da pravi Dumbledore vpričo Harryja za 
zapeljano staro gospo Smith ne bi uporabil tako 
ponižujoče in neolikane besede, kot je zatelebanka. 
  

In ko smo že pri ravnatelju, še ena 'mimogredna' 
pripomba: Dumbledore, tak kot je, ne bi Harryja 
tikal, ostale študente pa vikal. In kar se vikanja oz. 
tikanja tiče – Harry je običajno zelo vljuden do 
odraslih oseb, zato je prav nezaslišano, da na 
primer Debelo gospo tika, pa čeprav je le portret! 
  
29. poglavje; Harry se ne more odtrgati od 
Dumbledorjevega trupla: 
 
"C'mere, Harry ..." 
"No." 
"You can' stay here, Harry ... come on, now ..." 
"No." 
 
Zame osebno je to najbolj pretresljiv del 6. knjige. 
In preveden je popolnoma brez občutka. Čeprav 
gre za samo nekaj besed, je njihov učinek v 
prevodu (str. 480) čisto drugačen kot v izvirniku 
(str. 570). Hagridovo zaskrbljeno prigovarjanje v 
Gradišnikovem prevodu dobi nestrpen podton in 
Harryjev boleče preprost "Ne," postane otroško 
kljubovalen "A–a":  
 
"Pridi no, Harry ..." 
"A–a." 
"Ne moreš ostati tu, Harry ... Daj, pridi no že ..." 
"A–a." 
  
Tukaj pa je prevod Hagridovih besed, ko med 
popivanjem po Aragogovem pogrebu spregovori o 
prerani smrti svojega očeta ter Jamesa in Lily 
Potter: 
 
456 – "Me dad was no age ter go ... nor were your 
mum an' dad, Harry ... bes' wiz and witchard o' 
their age I never knew ..." 
389 – "Moj stari jih še zdaleč ni imel toliko, da bi 
moral iti ... pa tvoja mat in foter tudi ne, Harry ... 
boljšega čoprdeja in čoprniče nisem poznal, ne v 
njunem rodu ..." 
 
Pri svojih letih oz. v svoji generaciji sta bila Lily in 
James najboljša čarovnika, kar jih je Hagrid kdaj 
poznal. Pojma nimam, kje je Gradišnik snel 'njun 
rod'. Še hujša 'neodpustljivka' pa je, da je Hagrid 
Harryjeva starša imenoval mat in foter! To je v 
popolnem nasprotju z njegovim značajem! 'Mum' 
in 'dad' v izvirniku pomenita mami in oči! 
  
Nasploh je Hagrida tokrat v slovenščini doletela 
velika osebnostna sprememba. To ni več naš dobri 
stari Ruralus! Skupaj s Kendovim gorenjsko 
obarvanim narečjem je izgubil tudi dobršen del 
svoje dobrodušne robatosti. Gradišnik je iz 
Hagridovega pisma pogruntal, da obvlada pravopis, 
in po njegovem mnenju zatorej ni nobenega 
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razloga, da bi govoril neknjižno ... Khem, mislim, da 
Gradišnik Hagridove govorice v resnici preprosto ni 
bil zmožen prevesti v neko simpatično podeželsko 
narečje, pa se je v svojem Pojasnjevalniku (str. 515) 
izgovoril, da je Kenda pri njem 'prav po baročno 
pretiraval,' saj Hagrid menda v izvirniku 'le po 
škotsko skrajšuje nekatere u–je oziroma jih 
izgovarja polglasniško ...' 
  
Ojej, le kaj je Gradišniku treba pametovati o 
stvareh, o katerih več kot očitno pojma nima! 
Hagrid niti slučajno ne govori škotskega dialekta, 
saj ne prihaja iz Škotske, ampak čisto z druge strani 
Otoka, iz jugozahodne Anglije, iz področja, ki se 
imenuje West Country. Od tam izvira veliko 
ljudskih povesti o velikanih. In tam je odraščala 
tudi Rowlingova. Značilnosti njihovega dialekta so 
opisane na primer na Wikipediji. Kot je povedala 
pisateljica sama, Hagrid ne govori tako zato, ker bi 
bil neumen, polpismen ali kaj takega ... Gre za 
podeželsko narečje, s katerim je Rowlingova želela 
poudariti Hagridovo preprosto naravo. Skratka, v 
izvirniku Hagrid govori izrazito narečno in 
neslovnično, torej bi moral tako govoriti tudi v 
slovenskem prevodu! 
  
380 – "I dunno, Harry, I shouldn'ta heard it at all! I 
– well, I was comin' outta the Forest the other 
evenin' an' I overheard 'em talkin' – well arguin'. 
Didn't like ter draw attention to meself, so I sorta 
skulked an' tried not ter listen, but it was a – well, a 
heated discussion, an' it wasn' easy ter block it 
out." ... " I know what yeh're like abou' Snape, 
Harry, an' I don' want yeh ter go readin' more inter 
this than there is." 
326–327 – "Ne vem, Harry, saj sploh ni bilo prav, 
da sem kaj slišal! Ampak – no, ko sem oni večer 
prihajal iz Gozda, sem ju neopažen slišal, kako se 
menita – no, prerekata. Nisem hotel, da bi me 
zasačila pri tem, pa sem se malo potuhnil in si pač 
prizadeval, da ne bi poslušal, ampak – saj razumeš, 
bila sta pošteno razvneta, tako da je bilo težko, da 
ne bi slišal." ... "Vem, kako ti gledaš na Rawsa, 
Harry, in ne maram, da bi zdaj v temle videl kaj več, 
kot pa je." 
  
Fleur je naslednja Ghadišniková cvetká. V izvirniku 
6. knjige je njena angleščina sicer veliko bolj tekoča 
kot v 4. knjigi, vendar se ji še vedno primeri kakšna 
ljubka jezikovna nerodnost, ki jo je Gradišnik 
"velikodušno" spregledal, tako da Fleur v 
slovenskem prevodu govori slovnično popolnoma 
pravilno. Kar se pa njenega naglasa tiče – ta mlada 
dama, ki je v Kendovih prevodih resnično izžarevala 
neko francosko nobleso in rahlo domišljavost, 
tokrat zveni samo še kot punca z zoprno govorno 
napako. 

Poskusite na glas prebrati kak stavek, z 
upoštevanjem vseh tistih ostrivcev nad zadnjimi 
samoglasniki ... Ja, zveni bedasto. Fleurino h-kanje 
prav gotovo ni tipičen element francoskega jezika, 
saj Francozi h–ja pred samoglasniki sploh ne 
izgovarjajo. Povedano po domače – za njih ni ha, 
he, hi, ho, hu–ja. Tako je povsem logično, da 
Rowlingova v originalu črko h v Fleurini govorici 
izpušča. Primeri s strani 126: Harry – 'Arry (v 
prevodu Ahí), he – 'e, has – 'as, herself – 'erself, 
horrible – 'orrible, hair – 'air ... Gradišnik pa je 
ubral ravno nasprotno pot kot pisateljica: h–je je še 
namnožil, tako da je tudi r-je spremenil v h-je, kar 
je po moje čisto zgrešeno. Resda črka 'r' pri 
Francozih ne pride s konca jezika kot pri nas, 
ampak nekje iz začetka grla, vendar je ta glas še 
vedno bolj podoben r-ju kot h-ju. 
  
126 – "... Bill and I 'ave almost decided on only two 
bridesmaids, Ginny and Gabrielle will look very 
sweet togezzer. I am theenking of dressing zem in 
pale gold – pink would of course be 'orrible with 
Ginny's 'air –" 
114: "... z Billóm sva se že skoráj odločilá, da bostá 
družicí samo dve. Ginny in Gabhielle bostá skupáj 
phav ljubkí. Mislím, da bi ju obleklá v svetlo zlató – 
hožnatá bi bila ghozná, ko ima Ginn? takšné lasé –" 
Mimogrede, 'Ginn?' ni moja zatipkancija. V knjigi je 
še polno takšnih napak. 
  
Pa poglejmo za primerjavo prevoda z izvirnikom še 
en Fleurin citat, ki je nasploh eden mojih najljubših 
v 6. knjigi. Po ugrizu volkodlaka se je Billu močno 
povečal apetit do krvavih zrezkov ... 
591 – "... so eet ees lucky 'e is marrying me," said 
Fleur happily ...  "because ze British overcook their 
meat, I 'ave always said this." 
497 – "... zato ima shečó, da se bo pohočil z moi–
nó," je vsa zadovoljna pravila Fleur ... "kajti 
Bhitanci tako ali tako pheveč phepečete meso, to že 
od nekdaj thdim." 
  
Tako, bodi za danes dovolj. Nadaljevanje sledi zelo 
kmalu. Primerjave med prevodom in izvirnikom pač 
ni mogoče opraviti na kratko, zato sem se odločila, 
da bodo naslednji mesec v Zmajčkovem butiku 
vsakih nekaj dni izhajale kolumne, posvečene 
prevodu 6. knjige. V vsaki bom izpostavila določen 
problem in ga ilustrirala z nekaj tipičnimi odlomki. 
Zavedam se, da bo to nekaterim zelo odveč, ampak 
boste pač morali potrpeti. Prej ali slej bodo tudi 
Gradišnikovi dnevi mimo. ;) Vsi ostali pa vljudno 
vabljeni k branju in h komentiranju. Pa tole velja za 
nazaj in naprej: Ves čas sta z mano moji čudoviti 
beta bralki, sweet14 in Nagini. Punce, najlepša 
hvala za pomoč in podporo!  

http://en.wikipedia.org/wiki/West_Country_dialects
http://www.accio-quote.org/articles/1999/1099-connectiontransc2.htm
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3.  Sčesnjenščina 
 
Tudi tokrat bom začela z isto iztočnico kot zadnjič: 
V Gradišnikovem prevodu HP svet ni več tisto, kar 
je bil. Najbolj očitna sprememba je, da se je z 
jezikom vred močno postaral. No, Gradišnik sicer 
morda ne priznava jezikovne evolucije, saj trmasto 
zatrjuje, da njegov jezik nikakor ni starinski. To 
svoje stališče zagovarja z argumenti, kot je na 
primer ta, da je tudi Prešernov jezik še vedno 
izvrstna slovenščina ... No, seveda je, o tem ni 
nobenega dvoma, in še vedno se ga da brez težav 
razumeti, ampak tudi Prešeren danes svojih stihov 
ne bi koval z istim besediščem kot pred več kot 
poldrugim stoletjem. 

Predpreteklik, stavčne strukture, ki je svet že 
pozabil nanje, deležja na -e (Harry se je obotavljal, 
gledaje v modre oči ...), kopica besed (npr. 
prenikavo, posihmal, tedajci, čeravno, počemu ...), 
ki jih v Slovenskem pravopisu ne najdemo ali pa je 
ob njih pripisana oznaka starinsko, niso ravno 
tipični elementi sodobne slovenščine. Pa da ne bo 
nesporazuma, sami po sebi me ne motijo. Problem 
je v tem, da Gradišnikov prevod v jezikovnem 
pogledu ne ustreza izvirniku. Harry Potter je 
sodobno mladinsko delo, zgodba se dogaja v 
današnjem času in je napisana v moderni knjižni 
angleščini. Torej bi morala biti prevedena v 
sodobno knjižno slovenščino!  
  
V HP knjigah dogajanje spremljamo skozi oči 
glavnega junaka. Harry Potter pa se je rodil leta 
1980 in je do svojega 11. leta odraščal v 
"normalnem", urbanem bunkeljskem okolju. 
Nobenega razloga ni, da bi govoril drugačen jezik 
kot mi, razen luskusta seveda. 'Harry najbrž nima 
pojma, kako uporabljati predpreteklik, kaj šele da 
bi v njem razmišljal!' je omenila neka bistra duša na 
HPSlo forumu. Današnji, pretežno najstniški bralci 
bi ga morali doživljati kot enega svojih vrstnikov. 
Harry in njegovi sošolci pa v Gradišnikovem 
prevodu zvenijo kot kmečki živelj iz začetka 
prejšnjega stoletja. 
  
185 – "Še vedno se vidi, kako so se pametnjakoviči 
v Ministrstvu lotili mene, poglejta," je rekel Ron in 
si pritresel rokave više gor. 
"To pa tudi ne škoduje, da si se čez poletje potegnil 
kot žrd," je končala Hermiona, ne da bi se zmenila 
za Rona. 
207 – "You can still see where those brains got hold 
of me in the Ministry, look,' said Ron, shaking back 
his sleeves. 
"And it doesn't hurt that you've grown about a foot 
over the summer, either," Hermione finished, 
ignoring Ron. 

 
No, Rona se na Ministrstvu v 5. knjigi niso lotili 
kakšni 'pametnjakoviči', ampak čisto pravi možgani 
z lovkami! Hja, kdor te knjige ni prebral, tega pač 
ne more vedeti ... Kar se naslednjega stavka tiče pa 
– če bi danes kakšna punca fantu rekla, da se je 
potegnil kot žrd ... khem, mislim, da bi jo samo 
pisano gledal. Hermiona je prav tako kot Harry 
odraščala v mestnem okolju. Njena starša sta oba 
bunkeljna in zobozdravnika. Žrd pa je dolg, 
debelejši lesen drog, ki se ga vzdolžno položi na vrh 
s senom, snopi naloženega voza in na obeh koncih 
priveže, da je tovor trdneje nameščen (SSKJ). Že 
mogoče, da je Hermiona spričo svoje vsesplošne 
razgledanosti ena redkih izjem, ki poznajo to 
besedo, vendar ji takšna kmečka metaforika 
gotovo ni blizu. Lahko bi preprosto rekla, da je 
Harry zrastel za celo glavo. 
 
Nekaj podobnega je tudi s 'pokrito rihto'. Prav 
zanima me, koliko bralcev pozna to frazo. 
 
424 – "Ti rihta pokrita! Kaj pa ti in Lavender? 
Kamor je človek pogledal, sta se mečkala, kot da bi 
bila na tekmovanju!" je rekla Ginny. 
501 – "You filthy hypocrite! What about you and 
Lavender, thrashing around like a pair of eels all 
over the place?" demanded Ginny. 
 
Ginny bi Rona prav lahko ozmerjala tudi z 
nemarnim ali celo pokvarjenim hinavcem, pa bi vsi 
vedeli, za kaj gre. Nadalje, v izvirniku ni govora o 
nobenem tekmovanju. In ... saj ne da bi imela kaj 
proti 'mečkanju', ampak originalna Ginny se je 
izrazila veliko bolj slikovito, ko je Rona in Lavender 
primerjala s parom jegulj. 
 
Vprašajte za hec svoje babice in dedke, če mogoče 
vedo, kaj pomeni 'držati ravbarske'. 
 
75 – "... Na Ministrstvu kar mrgoli Toastwampovih 
nekdanjih protežirancev, od nekdaj je znal držati 
ravbarske, ampak za Arthurja pa ni imel nikdar 
časa – menda se mu ni zdelo, da bi lahko dovolj 
visoko prilezel." 
83 – "... The Ministry's littered with Slughorn's old 
favourites, he was always good at giving leg–ups, 
but he never had much time for Arthur – didn't 
seem to think he was enough of a high–flier." 
 
No, da razložimo zadevo: Držati nekoga na 
'ravbarske lojtrice' pomeni nastaviti komu 
sklenjene roke, da se povzpne nanje ... Ta 
Gradišnikov prevod sicer ni napačen, je pa zato 
dokaj nerazumljiv. 'He was always good at giving 
leg-ups', bi lahko prevedli tudi kot 'vedno je znal 
pomagati povzpetnikom'. Poleg tega v prevodu ni 

http://forum.hpslo.com/viewtopic.php?p=143807&highlight=#143807
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dovolj jasno povedano, zakaj profesor Slughorn 
Arthurja ni uvrstil med svoje ljubljence. Najbrž ni 
dvomil v njegove sposobnosti, samo očitno ga ni 
smatral za dovolj častihlepnega oz. ambicioznega 
('high–flier'!). In v resnici se gospod Weasley po tej 
lastnosti močno razlikuje od večine vodilnih 
uslužbencev na Ministrstvu. 
 
439 – Nekaj velikih balvanov, kakršen je bil ta, na 
katerem sta stala z Dumbledorom, se je bilo kdaj v 
preteklosti očitno odlomilo od njenega pročelja. Bil 
je puščoben, strog prizor; morje in skala, ki ju niso 
blažili ne drevo ne drn ne peščina. 
519 – A few large chunks of rock, such as the one 
upon which Harry and Dumbledore were standing, 
looked as though they had broken away from the 
cliff face at some point in the past. It was a bleak, 
harsh view; the sea and the rock unrelieved by any 
tree or sweep of grass or sand. 
 
'Kdaj' (oz. nekoč) v preteklosti je bilo morda 
splošno znano, kaj je 'drn'. Danes pač ne. Če morda 
niste tekli po slovar že med branjem, vam zdaj 
povem, da je drn starinska beseda za travno rušo. 
'Sweep of grass or sand' bi bila lahko tudi 
preprosto 'zaplata trave ali peska'. 
 
V prvih petih knjigah smo bili navajeni, da so se 
posamezne osebe izražale svojemu značaju, 
položaju in starosti primerno; Gradišnik pa je 
njihov govor tako poenotil, da vsi zvenijo enako – 
od 150 let starega Dumbledorja do Harryjevih 
vrstnikov. Z eno razliko – mlajši generaciji je 
prevajalec privoščil nekaj "slenga" oz. žargona, ki 
ga Gradišnik smatra za današnjo pouliščino. 
Pogovorni jezik in domnevni sleng je natlačil celo 
tja, kjer Rowlingova uporablja povsem nevtralen 
knjižni jezik. 
  
Takole Hermiona poskuša odvrniti Harryja od tega, 
da bi v salonu madam Malkin uročil Narcisso 
Malfoy: 
 
100 – "... tako boš zamočil ..." 
111 – " ... you'll be in such trouble ..." 
 
Pri Hermioni nismo navajeni takšnega izrazoslovja. 
V izvirniku Harryja povsem resno opozori, da si bo 
nakopal težave. 
 
Iz pogovora med Tango in Harryjem: 
 
134 – "Hvala ti za ... a veš ..." 
"Ni frke," je rekla, ne da bi se nasmehnila. 
150 – "Thanks for ... well ... " 
" No problem," said Tonks, without smiling. 

Takole pa je Loona sprejela Harryjevo (prijateljsko) 
povabilo na Slughornovo zabavo: 
 
255 – "... prav rada grem kot tvoja prijatla," je 
rekla in zažarela, kot je še ni videl." Še nikoli me ni 
nihče povabil kot prijatlo na kako zabavo!" 
291 – "... I'd love to go with you as friends!" said 
Luna, beaming as he had never seen her beam 
before. "Nobody's ever asked me to a party before, 
as a friend!" 
 
Komentar moje betke: "Od kod, pri milem bogu, je 
pobral tole?!" 
No, glede na Gradišnikov nagovor o slovenskem 
jeziku (Pojasnjevalnik, str. 514), bi jaz rekla, da 
nemara tukaj: 

 
Spet trte so rodile, 

prijatli, vince nam sladko, 
ki nam oživlja žile, 

srce razjasni in oko, 
ki utopi 

vse skrbi, 
v potrtih prsih up budi. 

 
Večna čast in slava našemu največjemu pesniku! 
Gradišnikov prevod zgornjega odlomka je pa 
neuravnovešen. Drugega ne morem reči. 
 
Na temo 'lizanja' je bilo že kar dosti povedanega ... 
Najbolj mi je ostala v spominu pripomba, da 
Branko Gradišnik 'snogging' (zalizovanje) opisuje 
kot bi ga petletnik, če bi skozi ključavnico opazoval 
starejšo sestro s fantom. Heh, pri takih odlomkih se 
vsaj od srca nasmejiš. Tale Ronova izjava je še 
posebej luštkana: 
 
249 – "Zdaj je torej odkrila, da se je tudi z mano 
kdo pripravljen lizati." 
285 – "So she's found out someone wants to snog 
me, too." 
 
237 – "Harry se je lizal s Cho Chang!" je vpila Ginny, 
ki se ji je slišalo, da je tik pred jokom. "In Hermiona 
se liže z Zmagoslafom Levyjem, samo tebi se pa zdi, 
da je to kaj nagravžnega, Ron ..." 
269 – "Harry's snogged Cho Chang!" shouted 
Ginny, who sounded close to tears now. "And 
Hermione snogged Viktor Krum, it's you who acts 
like it's something discusting, Ron ..." 
 
"Žija, Harry." (118) 
"Hello, Harry." (131) 
 
Čisto resno vprašanje: Ali kje v Sloveniji 
pozdravljajo z 'žija'?! Jaz namreč še v življenju 
nisem slišala take okrajšave za 'živjo'. 
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Mja, ko se že skoraj imuniziraš na to, da šolarji z 
Bradavičarke po novem zvenijo kot nekakšni Kekci, 
te prevajalec vedno znova, takole 'iz ništrca' rukne 
s kakšno svojo frajerščino. Veliko bralcev je prišlo 
do zaključka, da je v prevodu 6. knjige še posebej 
moteča prav ta mešanica starinskega jezika in 
nekega wannabe novodobnega slenga. Rezultat je 

čudna 'sčesnjenščina', ki nikakor ne more delovati 
živo in verodostojno, saj se tak hibridni jezik nikoli 
ni zares uporabljal – niti v preteklosti niti v 
današnjem času. Tak slog pisanja Harryja Potterja 
bralcu odtuji, namesto da bi mu ga približal. 
Poseben problem pa je pri tem še slabša 
razumljivost, o kateri bom govorila naslednjič. Lep 
pozdrav do takrat! 
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4.  Beležkarstvo za višjo stopnjo 
 
Nadaljujemo s primerjavo Gradišnikovega 
Polkrvnega Princa z izvirnikom. Če kolikor toliko 
obvladate angleški jezik, boste opazili, da se 
originalno besedilo bere precej lažje od 
slovenskega. Velik del slabše razumljivosti 
slovenskega prevoda gre seveda 'na rovaš' 
Gradišnikovega poskusa oživljanja starih izrazov in 
fraz, ki že dolgo niso več v splošni rabi. Nekaj 
tipičnih primerov sem omenila že v prejšnji 
kolumni, tukaj pa je še nekaj odlomkov:  

66 – "Torej, žal mi je, Comodus, da ne maraš 
stolice," je rekel Dumbledore ... 
74 – "Well, I'm sorry you don't want the job, 
Horace," said Dumbledore ... 
  
Kakšen odrasel bralec mogoče že razume vse 
odtenke besede stolica – od univerzitetne, 
škofovske in še kakšne stólice do lesene stolíce ... 
Močno pa dvomim, da jih loči tudi povprečen 
petnajstletnik. 'Job' iz originala bi brez najmanjše 
škode lahko prevedli v učiteljsko mesto oz. službo, 
še posebej, ker je Gradišnik Bradavičarko 
prekvalificiral v srednjo šolo in študente v 
'dijaštvo'. 
  
Marsikateremu bralcu se zatakne tudi ob rcniji, 
devi, karafi ... 
  
168 – ... Dumbledore je imel težave, ko je skušal 
karafo odmašiti ... 
188 – ... Dumbledore was having difficulty pulling 
out the stopper of the crystal bottle ... 
  
Že res, da je mogoče pomen kakšne besede 
razvozlati tudi na podlagi logičnega sklepanja, 
vendar vse to po nepotrebnem ovira branje. Tudi 
Rowlingova bi lahko v izvirniku napisala 'carafe', pa 
ni. Napisala je 'crystal bottle', kar je kristalna 
steklenička, zato ni nobenega razloga, da bi se 
morali slovenski otroci tupiti s karafo. Sploh pa se 
mi zdi, da karafa tudi pomensko ni ravno ustrezen 
izraz. Karafa je steklenica iz brušenega stekla, ki se 
običajno uporablja za žgane pijače, olje ali kis. 
Dumbledore je imel v rokah majhno stekleničko, ki 
je bila očitno tesno zaprta, medtem ko je za karafo 
značilno, da ima steklen zamašek, ki ne tesni in ga 
je treba le preprosto dvigniti. 
  
Pa da nadaljujemo: Kaj recimo si predstavljate pod 
'mrharsko' zunanjostjo šolske knjižničarke? 
  
252 – ... hip zatem se je izza vogala prikazala 
mrharska pojava madam Monockell, ki ji je svetilka 

v roki nič kaj laskavo osvetljevala udrta lica, 
pergamenasto polt in dolg kljukast nos. 
288 – ... a moment later the vulture-like 
countenance of Madam Pince appeared round the 
corner, her sunken cheeks, her skin like parchment 
and her long hooked nose illuminated 
unflatteringly by the lamp she was carrying. 
  
Jastrebu podobno ('vulture-like') pojavo bi si bralci 
gotovo lažje predstavljali kot mrharsko. Pravzaprav 
sumim, da je marsikateri najstnik ob omembi 
mrharske pojave najprej pomislil na – oprostite 
izrazu – dobro mrho. In za polt madam Monockell 
po moje ni mogoče reči kar, da je 'pergamenasta', 
kvečjemu pergamentasta oz. da spominja na 
pergament. 
  
Poseben problem je, da kakšen Gradišnikov 
arhaizem niti pomensko ne ustreza angleškemu 
originalu. Primer: 
  
388 – "Harryju Potterju!" je zarjovel Hagrid in zvrnil 
svoj štirinajsti maseljc vina s tako ihto, da mu ga je 
nekaj steklo po bradi. 
456 – "Harry Potter!" bellowed Hagrid, slopping 
some of his fourteenth bucket of wine down his 
chin as he drained it. 
"Yes, indeed," cried Slughorn a little thickly, 
"Parry Otter, the Chosen Boy Who – well – some 
thing of that sort," he mumbled, and drained his 
mug, too. 
  
Slughornov odgovor, ko se mu je že malo zapletal 
jezik, je v prevodu kar izpuščen! Pa tako ljubka 
besedna igra je v njem! Sicer pa, 'bucket' iz 
originala je vedro ali čeber, Gradišnikov maseljc pa 
je neprimerno manjša količina – stara 
prostorninska mera za 3,5 decilitra. Zdaj sledi 
preprost izračun: 3,5 dcl x 14 = 4,9 l. Po 
Gradišnikovih predstavah je bil torej Hagrid krepko 
nadelan že pri petem litrčku. Prosim lepo, en takle 
polvelikan ga pa ja bolje nese! 
  
190 – "Mislil sem že, da bo šel četrti strel mimo," je 
zadovoljno pravil Ron. "Demelza mi je poslala 
zamorjeno kroglo, rezano –" 
214 – "I thought that I was going to miss that 
fourth penalty," Ron was saying happily. "Tricky 
shot from Demelza, did you see, had a bit spin on it 
–" 
  
Kar se mene tiče, si še vedno ne predstavljam, 
kakšna naj bi bila 'zamorjena krogla', in zelo me 
zanima njena etimološka podlaga. Je to 'krogla', ki 
koga zamori, ali mogoče krogla sama trpi zaradi 
zamorjenosti? No, da si malo pomagamo z 
izvirnikom: 'Tricky shot' je zvit, prebrisan strel, ki ga 
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je težko ubraniti ... 'Penalty' seveda pomeni prosti 
strel. In kam je v prevodu izginilo vprašanje 'did 
you see'? 
  
Hej, Nagini je dobila krasno idejo za fanfiction – o 
zamorjenem loklu, ki jemlje antidepresive, sovraži 
quidditch in rdečo barvo ter se hoče na vsak način 
prebarvati v črno ... 
  
Torej, ostali smo pri težavah z razumevanjem, ki, 
verjemite, pestijo celo odrasle bralce. Kar vprašajte 
svoje ate, mame, učiteljice pa po možnosti še 
kakšnega kulturnika, kaj pomeni: praščiti, žmirkati, 
žmrkati, ščapniti, štorljati, rikniti, navirati, narekati, 
fujati ... škropec, sigav hehet, vibasto stopnišče, 
dekokt, emetik ... Marsikaterega od Gradišnikovih 
izrazov bi zaman iskali v več kot 1800 strani 
debelem špehu Slovenskega pravopisa iz leta 2001, 
medtem ko v izvirniku na njihovem mestu stojijo 
čisto normalne angleške besede! 
  
Ko jaz v slovenskem Princu česa nisem razumela, 
sem enostavno pogledala v angleškega, pa mi je 
bilo takoj vse jasno. In, o ne, nihče me ne bo 
prepričal, da je tako zato, ker slabo obvladam 
slovenski jezik! Kar se tega tiče, z mano prav 
gotovo ni nič narobe. Problem je v prevodu, ne v 
bralcih. 
  
Stavim na primer, da več Slovencev ve, kaj pomeni 
angleška beseda 'lad' iz originala kot Gradišnikov 
prevod 'fačuk'. No, v Slovenskem pravopisu piše, 
da je fačuk pokrajinska pogovorna beseda za 
nezakonskega otroka. 'Lad' (zakonski ali 
nezakonski) pa je seveda fant, mladenič. Podobno 
staromodno, neformalno bi zvenel tudi fante ali 
fantič, pa bi vsi razumeli, o čem je govora. 
  
Poleg starinskih besed k slabši razumljivosti 
prevoda prispevajo tudi tujke, s katerimi je 
Gradišnik čisto po nepotrebnem še dodatno otežil 
prevod, čeprav sam trdi, da ni od izvirnika težji niti 
za gram. No, tukaj je nekaj dokazov, da ga je še 
kako zakompliciral: 
  
Reklama iz trgovine dvojčkov Weasley: 
  
104 – Temna znamenja v obliki posladkov – 
zanesljiv emetik! 
115 – Edible Dark Marks – They'll Make Anyone 
Sick! 
  
V izvirniku je čisto preprosto povedano, da je v 
trgovini dvojčkov Weasley mogoče kupiti  
'Užitna Temna znamenja, od katerih bo vsakomur 
slabo'. Koliko ljudi pa ve, kaj je emetik? Zdravniki, 
lekarnarji in mogoče kakšen tak revež, kot sem jaz, 

ki mora pogoltniti dva antiemetika, da preživi 
vožnjo iz Ljubljane do Tolmina ... Vsi ostali pa so bili 
v zgornjem odlomku prikrajšani za krasen štos, saj 
pomena te tujke ni mogoče kar uganiti! Da ne 
govorim o tem, da je logično, da bi vsak priseben 
trgovec k takšnim 'posladkom', ki povzročajo 
bruhanje, priložil dovolj jasno opozorilo, da bi ga 
razumeli tudi sedemletniki. 
  
118 – K prsim si je stiskala neko revijo; verzalke na 
naslovki so oznanjale, da so notri priloženi 
zastonjski "spektrošpegli". 
131 – She was clutching a magazine to her chest; 
large letters on the front announced that there was 
a pair of free Spectrespecs inside. 
  
Velike črke na naslovnici ('large letters on the 
front') so bile za Gradišnika očitno prelahko 
berljive, pa je bralce malce spotaknil z verzalkami. 
In tudi izraz 'spektrošpegli' slovenskemu bralcu ne 
pove niti približno toliko kot 'Spectrespecs' 
angleškemu. 'Spectre' namreč v angleščini pomeni 
prikazen, fantom, strašilo ... Predpostavljam torej, 
da gre za očala, s katerimi naj bi bilo mogoče videti 
fantomske prikazni ali kakšne druge privide. 
  
136 – Harry je bil ... tako vesel, da se mu je zazdelo, 
da bi lahko zdržal celo Filcheve nadušljive očitke, 
češ kako lahko tako zamuja, in tirade, češ da bo že 
še videl, kako se mu bo čut za točnost popravil, ko 
mu ga bo Filch fino naštimal s palčnimi vijaki. 
152 – Harry was so pleased ... he felt he could even 
endure Filch's wheezy criticism of his tardiness and 
rants about how his timekeeping would improve 
with regular application of thumbscrews. 
  
No, močno dvomim, da Harry ali pa povprečen 
slovenski šestnajstletnik poznata francosko tujko 
'tirade'. 'Rants' iz izvirnika bi se dalo prevesti tudi v 
bralcu prijaznejše besedičenje ali prazne marnje ... 
In če mogoče niste razumeli Filchevih nadušljivih 
očitkov – očitno ga daje astma oz. naduha.  
  
152 – Harry je vedel, da ima Raws v mislih prejšnje 
leto in šlamastiko pri učenju brambovije. 
170 – Harry knew Snape was thinking of their 
disastrous Occlumency lessons of the previous year. 
  
Nesrečne oz. katastrofalne lekcije iz brambovije v 
5. letniku je Gradišnik prevedel kar v šlamastiko. 
(Beseda izvira iz hebrejščine in pomeni hudo 
neprijetnost oz. sitnost.) 
  
176 – "... ta bajta je pa last starega vagabunda 
Gaunarja in njegovih dveh otrok." 
198 – "... but that cottage belongs to an old tramp 
called Gaunt and his children." 

http://www.hpslo.com/novice/fullnews.php?id=2107
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'Tramp' bi bil brez nadaljnjega lahko potepuh ali 
klatež. Beseda vagabund je za Gaunarja kar 
nekoliko prenobel. 
  
203 – "Harry, zdaj vas ni bilo že na tri moje 
supejčke!" 
229 – "Harry, that's three of my little suppers 
you've missed now!" 
  
Slughornove 'little suppers' so seveda večerjice. 
  
359 – Ravnokar je bil našel neko zaklinjatev, v 
margini zapisano kot Sektumsempra! nad zanimivo 
besedico "sovražniku", in grozno ga je srbelo, da bi 
jo preskusil, vendar se mu je zdelo najboljše, da 
tega ne počne pred Hermiono. 
419 – He had just found an incantation 
(Sectumsempra!) scrawled in a margin above the 
intriguing words 'For Enemies', and was itching to 
try it out, but thought it best not to in front of 
Hermione. 
  
Beseda Sectumsempra! je bila načečkana na robu 
knjige, da se razumemo. 
  
Tudi Javkajoča Jane ima svoje skrivnosti: 
  
370 – "Obljubila sem, da ne bom nikomur povedala 
in da bom njegovo skrivnost nesla s seboj v –" 
"– pa menda ja ne v grob? je zaprhal Ron. "Mogoče 
v kloako ..." 
433 – "I promised I wouldn't tell anyone and I'll 
take his secret to the –" 
"– not the grave surely?" said Ron with a snort. 
"The sewers, maybe ..." 
  
No, po moje bi se dosti bolje slišalo, če bi Ron 
rekel, da bo Jane svojo skrivnost odnesla s seboj v 
kanalizacijo. 
  
Iz Looninega monologa: 
  
261 – "Aurorji so udeleženi v zaroti s strokovnim 
imenom 'gnila dlesen' – sem mislila, da je to 
splošno znano. Od znotraj delujejo, da bi spodnesli 
Ministrstvo za čaranje, pri tem pa uporabljajo 
kombinacijo temne magije in paradontoze." 
299 – "The Aurors are part of the Rotfang 
Conspiracy, I thought everyone knew that. They're 
working from within to bring down the Ministry of 
Magic using a combination of Dark magic and gum 
disease." 
  
Parodontoza, ne paradontoza, je kronično obzobno 
obolenje, pri katerem začne propadati kost okoli 
zobnih korenin, kriva pa je običajno predvsem 

slaba ustna higiena. Zatorej: Ne pozabite si vsak 
večer temeljito umiti zob! In še en dober nasvet: 
Nikar ne uporabljajte tujk, če niste prepričani, kako 
se pravilno napišejo! 'Gum disease' iz originala je 
preprosto bolezen dlesni. In zarota se v izvirniku 
(nestrokovno) imenuje Gnil čekan. 
  
Še en spomin na peti letnik in na izdajalsko 
prijateljico Harryjeve prve simpatije Cho Chang: 
  
122-123 – Ko je šel mimo, jo je videl globoko 
zatopljeno v odločen pomenek s prijateljico 
Marietto – ta je imela obraz na debelo prekrit z 
maskaro, ki pa ni docela zakrivala čudnega vzorca 
bradavic. 
136 – As Harry passed the window he saw her deep 
in determined conversation with her friend 
Marietta, who was wearing a very thick layer of 
make–up that did not entirely obscure the odd 
formation of pimples still etched across her face. 
  
Na koncu prevodu zmanjka nekaj besedic, ha? 
Gradišnik pač ne ve, kaj se je zgodilo v peti knjigi ... 
No, maskara res ni kakšna posebej težka tujka, 
ampak zanimivo, da Gradišniku očitno ni čisto 
jasno, za kaj gre. Mogoče bi mu moral kdo razložiti, 
da to ni make-up kar na splošno, ampak samo tista 
vibasta reč, ki ima narediti temnejše, daljše in 
gostejše trepalnice, da lahko deve še bolj zapeljivo 
žmirkamo v svet ... Res je sicer, da bi maskara 
definitivno preusmerila pozornost z bradavic, 
vendar Marietta prav gotovo ni imela obraza na 
debelo prekritega z maskaro, ampak s pudrom 
oziroma z ličili. 
  
In še en primer uporabe neustrezne tujke na 
nepravem mestu: 
  
301 – "Profesor Toastwamp je predelal svoje 
reminiscence." (Dumbledore) 
"Ampak zakaj da bi storil kaj takega?" (Harry) 
348 – "Profesor Slughorn has meddled with his own 
recollections." 
"But why would he do that?" 
  
'Recollection' je po angleško spomin. Reminiscenca 
pa je tujka, ki pomeni nejasno, nezavedno 
spominjanje. Slughorn se je še kako jasno zavedal, 
kaj je povedal Tomu Neelstinu. Svoj spomin je zato 
nalašč predelal, da bi ga prikril pred 
Dumbledorjem. In Gradišnikov Harry z enim samim 
stavkom izpade kot ... alien. 
  
Ob koncu se vrnimo h Gradišnikovemu citatu z 
začetka razprave o prevodu: 'Temeljna prevajalska 
etika terja, da prevajaš delo tako, da ga bo 
povprečni bralec v prevodnem jeziku (ki je, jasno, 
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njegov materni jezik) sprejemal natanko tako, kot 
ga sprejemajo povprečni bralci v izvirniku 
(njihovem maternem jeziku).' 
  
Je Gradišniku v prevodu šeste knjige uspelo 
izpolniti to poslanstvo? Mislim, da ne. Pri 
prevajanju šestega dela 'Potterjeve sage' se je tako 
zelo oddaljil od tega ideala, da sem med branjem 
občasno dobila občutek, da se že kar norčuje iz 
bralcev. Pa verjamem, da to ni bil njegov namen. 
Branko Gradišnik je očitno tako nekritično 
zaverovan v svoje besedišče, da se v resnici sploh 
ne zaveda, kako zelo tuj in težko razumljiv je 
povprečnemu slovenskemu najstniku. 
  
No, pošten prevajalec bi se vsekakor zamislil nad 
množičnimi pritožbami otrok, da bi potrebovali še 
prevod prevoda. Gradišnik pa nanje odgovarja, da 
po njegovi oceni šesta knjiga sploh ni namenjena 
11-letnikom ... Takšnim otrokom naj bi Rowlingova 
namenila samo prvo knjigo, potem pa je po 
Gradišnikovih besedah iz knjige v knjigo skušala 
zviševati tudi raven zahtevnosti ... Hm, le kako je 
lahko prišel do takšnega zaključka, če ostalih HP 
knjig niti prebral ni? Po Gradišnikovem mnenju je 
velik problem tudi v slovenskih bralcih, ker menda 
ne premorejo svetovljanskih bralnih navad oziroma 
neke xy širine, da bi željno brskali po slovarjih za 
novimi izrazi, pomeni in besedami ... 
Ritotrobihzaribancevshit! 
  
Literarni spretnosti JKR bi težko kaj očitali. Njen 
jezik je dovolj bogat, da ob navdihujoči zgodbi 
zadovolji tudi zahtevnejše bralce, hkrati pa je tako 

gladko berljiv, da ga brez večjih problemov 
razumejo tudi mlajši otroci! Angleškim bralcem je 
prihranjeno spotikanje ob čudnih stavčnih 
strukturah in prav gotovo jim ni treba vsakih deset 
minut brskati po slovarjih, da bi razvozlali pomen 
kakšne ekstravagantne besede, s katerimi je Eptin 
novi prevajalec v že kar spakljivem preobilju zasitil 
slovenski prevod in ga obtežil do take mere, da 
imajo pri razumevanju besedila težave celo odrasli 
bralci. In mimogrede, Eptina propaganda, da je 
šesta knjiga pač težja in bolj odrasla tudi v 
originalu, preprosto ne vzdrži. Resda glavni junaki 
odraščajo, stil pisanja Joanne Rowling pa ostaja ves 
čas isti. 
  
Rowlingova je seveda genialna pripovednica in 
Harry Potter je uživancija. Bere se ... ali pa recimo 
raje, da se je nekoč, v Kendovih prevodih bral na 
dušek. Udobno zleknjeni na kavču, v kakšnem 
mirnem kotičku smo požirali strani, eno za drugo, 
brez prestanka, ne da bi se menili za svet okoli 
sebe, do zadnje pike ... Če ni šlo drugače, smo ob 
njem na skrivaj prebedeli noč ... In če Branko 
Gradišnik v resnici misli, da bo slovenska mladina 
Harryja Potterja odslej pripravljena brati v vertikali, 
za mizami, polnimi debelih slovarjev in leksikonov, 
pa da se bo ob tem šla še 'beležkarstvo za višjo 
stopnjo', potem lahko rečem samo to, da je nekje 
na svoji življenjski oziroma poklicni poti izgubil 
občutek za realnost. Ko se bralci zatopijo v zgodbo, 
neznane besede in nerazumljive dele besedila 
enostavno preskakujejo, tako da od prevajalčevega 
edukativnega nadlegovanja nimajo nič kaj dosti. 
Občutek pa je konec koncev tak, kot bi brali od 
moljev obžrto knjigo. 
  

http://www.harryjezakon.com/brankogradisnik_odgovori.php
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5.  Spakovanje 
 
Za tokratni 'problemčič dneva' sem izbrala 
Gradišnikovo specialiteto, da povsem nevtralne 
angleške izraze prevaja s stilno močno 
zaznamovanimi besedami. Če bi to počel s pravo 
mero, občutkom in okusom, me ne bi nič motilo. 
Nasprotno, zelo rada imam kakšne posebne, malce 
navihane besede. Problem je, da je vsega tega pri 
Gradišniku odločno preveč in da prevod na povsem 
neprimernih mestih izpade pretirano norčavo. 

94 – "Ko smo že pri Prečni," je rekel gospod 
Weasley, "kaže, da tudi Ollchenbata ni več." 
"Paličarja?" je presenečena rekla Ginny. 
"Njega, ja. Delavnica je prazna. Pa nikjer nobenih 
sledi boja. Nihče ne ve, ali je šel prostovoljno ali pa 
so ga pohopsali." 
104 – "Talking of Diagon Alley," said Mr Weasley, 
"looks like Ollivander's gone too." 
"The wand-maker?" said Ginny, looking startled. 
"That's the one. Shop's empty. No sign of a 
struggle. No one knows whether he left voluntarily 
or was kidnapped. 
  
'To kidnap' pomeni ugrabiti. Izraz 'pohopsati' mi je 
sam po sebi načeloma čisto všeč. Nič ne bi imela 
proti, če bi na primer Hermiona pohopsala Rona in 
ga odvedla v šolsko knjižnico ... V tako resen 
odlomek, kot je opis ugrabitve, pa takšna beseda 
zagotovo ne sodi! 
  
Si predstavljate, da bi recimo v Delu pisalo, da so 
teroristi v Iraku pohopsali deset talcev, ki jim jo je 
kasneje uspelo pocediti, pa da je šla vojska v luft 
...? No, verjetno bi šli zelo hitro v luft tudi bralci, 
češ da se v uredništvu norčujejo iz njih. In res ne 
vem, zakaj bi mi morali tolerirati takšne domislice. 
Takšno banaliziranje in izkrivljanje pripovednega 
tona je navsezadnje žaljivo tudi do Rowlingove. 
  
415 – Malfoyu je iz obraza in prsi šiknila kri, kakor 
da bi bil po njem sekal neviden meč. Ritensko se je 
opotekel in telebnil na preplavljena tla, da je nastal 
silen pljusk. Palica mu je padla iz omlahele desnice. 
489 – Blood spurted from Malfoy's face and chest 
as though he had been slashed with an invisible 
sword. He staggered backwards and collapsed on 
to the waterlogged floor with a great splash, his 
wand falling from his limp right hand. 
  
Kri je brizgnila iz Malfoyevega obraza in prsi, kot bi 
vanj zasekal neviden meč. Opotekel se je nazaj in 
se zgrudil na z vodo preplavljena tla ... palica je 
padla iz njegove mlahave desnice ... Za božjo voljo, 
Draco Malfoy je umiral! In Harry Potter je vse to 

opazoval v nemočni grozi! Mislim, da Gradišnikova 
izbira besed tukaj grdo polomi dramaturški lok. 
  
493 – Na čelu je imel veliko črnavko, sicer pa 
nobenega drugega spominka na to, da je zlezel 
skupaj v Rawsovem kabinetu. 
586 – ... he had a large bruise on his forehead but 
seemed otherwise unscathed by his collapse in 
Snape's office. 
  
Rowlingova povsem stvarno in z normalnimi 
besedami opisuje Colibrijevo stanje po napadu 
Jedcev smrti: Na čelu je imel veliko modrico oz. 
podplutbo, ker se je onesvestil v Rawsovem 
kabinetu, sicer pa je bil nepoškodovan oz. brez 
praske ... V taki situaciji govoriti o nekih 
'spominkih' je povsem neumestno. 
  
492 – ... še preden je utegnila nadaljevati, je 
potrkalo po vratih zadaj in v sobo so pristopicljali 
profesorica Ochrowt in profesorja Colibri in 
Toastwamp ... 
585 – ... before she could go on, there was a knock 
on the door behind them and Professors Sprout, 
Flitwick and Slughorn traipsed into the room ... 
  
'To traipse' je neformalen izraz, ki pove, da se 
nekdo premika počasi in s težavo, na primer zaradi 
utrujenosti ali naveličanosti. Če bi ga hoteli 
prevesti s podobno neformalno besedo, bi mogoče 
lahko rekli, da so se profesorji privlekli v sobo. Sicer 
pa v tem primeru prepuščam besedo kar BRB, ki je 
na HPSlo forumu v zvezi s prevodom tega odlomka 
takole strnila svoje misli: 
  
"Pristopicljali? Ne vem. Res ne vem. Stopicljati 
pomeni, delati kratke, majhne korake. Stopicljajo 
otroci, golobi ... Nekako je to v moji glavi povezano 
z nečim vedrim, ljubkim, veselim. Prijetno je gledati 
majhne otroke, ko stopicljajo, pa golobe tudi 
(razen če nisi v Benetkah in stopicljajo po tvoji 
glavi). Zato meni to stopicljanje nikakor ne gre 
skupaj z mračnimi obupom, ki je zavladal po 
Dumbledorjevi smrti. Pogojeno bi lahko stopicljal 
Colibri, že zaradi svoje telesne zgradbe, ampak še 
za njega dvomim. Toastwamp sploh ni sposoben 
stopicljati, Ochrowtova pa tudi ni nobena srnica. 
Vsaj onadva bi se privlekla s težkimi koraki. Vsaj jaz 
si predstavljam, da so vsi hodili po Bradavičarki kot 
v strašnih sanjah, na pol omamljeni in se komaj 
spomnili dvigati noge. Od tega prevoda dalje me 
mučijo more, kako se odprejo vrata in Toastwamp 
pripleše (v baletnem krilcu) v to tragedijo." 
  
Em, Nagini je blazno navdušena nad še enim FF 
scenarijem ... 
  

http://forum.hpslo.com/viewtopic.php?p=161653&highlight=pristopicljali#161653
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Iz pogovora med Harryjem in Dumbledorjem: 
  
302 – "Ne, po mojem bi bilo neumno, če bi skušala 
resnico izviti profesorju Toastwampu na silo; kajti 
to utegne prinesti več škode kot koristi – ne želim 
si, da mi jo pocedi z Bradavičarke." 
348 – "No, I think it would be foolish to attempt to 
wrest the truth from Professor Slughorn by force, 
and might do much more harm than good; I do not 
wish him to leave Hogwarts." 
  
Ravnatelj je sicer hudomušen človek, vendar o 
profesorju Slughornu prav gotovo ne bi govoril kot 
o kakšnem paglavcu. Sploh pa ne pred njegovim 
učencem! V originalu reče le, da si ne želi, da bi 
profesor Slughorn zapustil Bradavičarko. 
  
430 – "A bi me bil Dumbledore pustil poučevati na 
tej i-me-nit-ni šoli, a bi mi bil vsa ta leta izkazoval 
tolikšno zaupanje, če se ne bi bila pred njim do-ka-
za-la?" 
508 – "Would Dumbledore have let me teach at 
this great school, put so much trust in me all these 
years, had I not proved myself to him?" 
  
Tudi zgornje zlogovanje besed madam Trelawney 
bi lahko označili kot odvečno spakovanje, saj v 
izvirniku profesorica povsem tekoče pove, da 
obvlada svoj posel. 
  
203 – ... Ron pa se je še naprej naprdeval in je samo 
skomignil, ko ga je Hermiona vprašala, kam bi rad 
šel zdaj. 
230 – ... but Ron continued to look moody and 
merely shrugged when Hermione asked him where 
he wanted to go next. 
  
Ron je bil še naprej čemeren oz. slabe volje ... Pa 
verjetno ne zaradi težav s prebavo. 
  
331 – Zagledal je Malfoya, ki je šel proti njemu v 
spremstvu dveh deklet, obeh na pogled čemernih in 
naprdnjenih. 
Malfoy je ob pogledu na Harryja obstal kot pribit, 
potem pa dal od sebe kratek, nevesel smehec in 
stopil naprej. 
386 – ... he saw Malfoy walking towards him, 
accompanied by two girls, both of whom looked 
sulky and resentful. 
Malfoy stopped short at the sight of Harry, then 
gave a short, humourless laugh and continued 
walking. 
  
Dekleti (Crabbe in Goyle) sta bili videti užaljeni. 
Malfoy se je na kratko prisiljeno zasmejal. Nagini 
pa sporoča, da sta besedi 'Malfoy' in 'smehec' 
preposto nekompatibilni! 

  
475 – "Ne boš, Potterček!" je zavreščal Raws. 
Zaslišal se je glasen TRESK in Harry je odletel nazaj 
in spet telebnil po tleh, le da mu je tokrat palica 
zletela iz roke. Slišal je lahko Hagrida, kako tuli, in 
Čekana, kako zavija, medtem ko je Raws pristopil in 
se zazrl dol po njem, ki je še vedno ležal, brez palice 
in brez obrambe, tako kot poprej Dumbledore. 
563 – "No, Potter!" screamed Snape. There was a 
loud BANG and Harry was soaring backwards, 
hitting the ground hard again, and this time his 
wand flew out of his hand. He could hear Hagrid 
yelling and Fang howling as Snape closed in and 
looked down on him where he lay, wandless and 
defenceless as Dumbledore had been.  
  
Ne razumem, zakaj se je Gradišniku zdelo potrebno 
uporabiti pomanjševalnico Potterček? Za Rawsom 
je bil strašno travmatičen dogodek, ko je bil 
prisiljen ubiti Dumbledorja, morda svojega edinega 
prijatelja, zato ne verjamem, da bi mu bilo do 
takšnih neumnih igric. Predvsem pa: Raws ne 
vrešči! "Ne boš, Potter!" je zavpil. In Harry je spet 
trdo udaril ob tla ...  
  
Gradišnik nasploh zelo rad uporablja pomanj-
ševalnice. Na redkih mestih to izpade čisto v redu. 
Npr. "Pojej jajčke, dokler so še topli, Harry," se sliši 
veliko bolj prijetno, kot bi se dobeseden prevod 
stavka: "Eat your eggs while they're warm, Harry 
..." Nad tem citatom se je sicer že marsikdo 
pritoževal, da je slovnično nepravilen, meni pa je 
všeč, ker mami Weasley vdihne prisrčno osebno 
noto. Pa tudi kakšen brinovček (v originalu 'gin') je 
čisto na mestu, saj vsi vemo, kako ljubeč odnos 
imajo nekateri do alkoholnih meric ...  
  
Vendar, nikoli ni dobro, če je česa preveč ... Zakaj 
za vragca je npr. opečenec (orig. 'toast') vedno 
popečenček, lahka večerja ('spot of supper') 
večerjičica, zbirka ('collection') zbirčica, podeželska 
cesta oz. kolovoz ('lane') cestica, izlet ('trip') izletek, 
Hagridova koča ('cabin') kočica? Zakaj junaki iz 
sebe vedno znova spuščajo in iztiskajo nekakšne 
smehce in krikce? Ker – kot smo lahko prebrali v 
reviji Ona – Harry Potter po Gradišnikovem mnenju 
nima bralcev, ampak samo bralčke? Ali pa morda 
zato, ker je svet Harryja Potterja zanj samo 
priložnostno igrišče? In je posledično gospod 
Gradišnik samo HP prevajalček, bi lahko rekli mi. 
Prevajalček s preveč problemčiči. 
  
46 – "Najin problemčič," je govoril naprej Harryju, 
kakor da ne bi bilo motnje, "pa je to, da ti je Sirius 
zapustil tudi številko dvanajst na trgu 
Trochnmrkowa." 
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51 – "Our problem," he continued to Harry, as if 
there had been no interruption, "is that Sirius also 
left you number twelve, Grimmauld Place." 
  
No, hiša na Trochnmrkovem trgu, o kateri je govoril 
Dumbledore, je gotovo kar velik problem. In 
Dumbledore, ojej ... Se je nenadoma odločil postati 
malo bolj ... kul? Hmm, ko že Gradišnik iz izvirnika 
afne gunca, poskusimo še mi malo pokarikirati 
njegov prevod: 
  
"Stari, totalna frka!" je rekel Dumbledore in si s 
počrnelo roko popravil ščitnik na kapi. "Mava en 
problemčič. Sirius te je ornk zajebal, a veš ..." 
Harry je dal od sebe kratek, naprdnjen smehec in jo 
pocedil. 
  
Khem, precej nenavadno je tudi Gradišnikovo 
oponašanje različnih glasov. Razni praski, pokci, 
hop-copi, bumtreski in podobno: 
  
170 – Potem je nastal šelest in comp in z 
najbližjega drevesa je skočil dol razcapanec, tako 
da je pristal na noge tik pred Ogdenom. 
191 – Then there was a rustle and a crack and a 
man in rags dropped from the nearest tree, landing 
on his feet right in front of Ogden ... 
  

No, glede na 'crack' iz originala, sklepam, da je 
počila kaka veja ... Comp pa naj bi bil glas, ki (v 
pravljicah za majhne otroke) posnema hojo. 
  
Je morda Gradišnik s takšnim pootročenim 
zabavljaštvom poskušal rešiti vprašanje 
ekvivalentnosti svojega prevoda z originalom? 
Namreč, dejstvo je, da ga je na preštevilnih mestih 
močno otežil in zakompliciral. O tem sem govorila v 
prejšnji kolumni. Mogoče se mu je zdelo, da takšni, 
malo zafrkantski posegi v tekst, ki 'priličijo' okusu 
predšolskih otrok, ravno lepo uravnajo tiste dele 
besedila, ki jih razumejo le nadpovprečno 
razgledani odrasli bralci. Glede na aritmetično 
sredino (in po nekoliko sprevrženi logiki) je stopnja 
'umljivosti in dostopnosti' prevoda konec koncev 
ravno pravšnja za ciljno publiko – najstniške bralce. 
  
No, še bolj verjetno pa se mi zdi, da je vse to 
spakovanje zgolj odraz Gradišnikovega 
podcenjevanja izvirnika in HP bralcev. Če je imel pri 
roki kakšno kleno besedo, jo je uporabil, ne glede 
na njen učinek v določeni situaciji. In prav zaradi 
takšnih in drugačnih jezikovnih ekshibicij 
Gradišnikovo besedilo izpade bolj kot karikatura 
prevoda kot pa pravi prevod. Če bi morala 
slovenskega Princa opisati z eno besedo, bi rekla, 
da je komičen. Na en tak malo žalosten, klovnovski 
način. 
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6.  Lep slovenski jezik? 

 
Dokazano dejstvo je, da Polkrvni Princ hudo šepa 
na vsebinskem področju. Glede na to, da Gradišnik 
med prevajanjem ni poznal vsebine prvih petih 
knjig, tovrstne napake niso nič nepričakovanega. 
Me je pa vsekakor presenetilo, kako nerodno se 
slovenski Princ opoteka in spotika tudi na 
jezikovnem področju. Branko Gradišnik je tudi sam 
pisatelj, ki se v javnosti velikokrat oglaša z eseji o 
slovenskem jeziku, zato bi od njega pričakovala 
veliko bolj tekoč in izpiljen jezik. Pa poglejmo, kam 
se je tokrat izgubila žlahtnost slovenskega jezika.  

42 – ... s sovo prinašalko je poslal nazaj svoje 
pritrdilo, kakor je Dumbledore želel, zdaj pa mu ni 
preostalo drugo, kot da čaka ... 
 47 – ... Harry had send back his 'yes' with the 
delivering owl, as requested, and all he could do 
now was wait ... 
  
A nam nije preostalo drugo, nego da se smijemo! 
'Ni mu preostalo drugega,' se reče pravilno 
slovensko. Človek bi še pomislil, da se kakšna 
nerodnost kdaj tudi zatipka, samo problem je, da 
se takšne reči pri Gradišniku ponavljajo (glej npr. 
str. 127). In še ena malenkost: Sova prinašalka se 
sliši kot kakšna ptičja različica zlatega prinašalca. 
Poštna sova bi bila čisto v redu. 
  
436 – Harry je hitro odkorakal iz pisarne in po 
vibastem stopnišču. Misli so mu bile na vsem lepem 
čudno jasne. Vedel je, kaj mu je storiti. 
515 – Harry walked quickly from the office and 
down the spiral staircase. His mind was oddly clear 
all of a sudden. He knew what to do. 
  
Ob tem odlomku mi je prišla na misel pesem 
'Sanjam te' sarajevske skupine Crvena jabuka: "Bez 
tebe, misli su mi ko nedjelja ..." Pa še to: 
Dumbledorjevemu kabinetu ne pristoji oznaka 
pisarna. In spiralasto, polžasto ali krožno stopnišče 
bi si veliko lažje predstavljali kot vibasto. 
  
Po napadu na Katie se je staršem otrok najbrž kar 
mešalo od skrbi. Tukaj je pogovor med Harryjem in 
Parvati Patil: 
  
256 – "Hoj," je rekel Harry. "Kaj je zdaj? A potem 
ostaneš na Bradavičarki? Sem slišal, da so te starši 
hoteli izpisati." 
"Za zdaj mi je uspelo, da sem jih odgovorila od 
tega," je rekla Parvati. "Ob tistem s Katie sta resno 
pošizila, ker pa potem ni bilo nič več takega ... 
olejo, Hermiona!" 

292–293 – "Hi," said Harry. How're you? You're 
staying at Hogwarts, then? I heard your parents 
wanted you to leave." 
"I managed to talk them out of it for the time 
being," said Parvati. "That Katie thing really 
freaked them out, but as there hasn't been 
anything since ... oh, hi, Hermione!" 
  
Glagola odgovoriti v zgornji rabi ne navaja niti SSKJ 
niti Slovenski pravopis. V srbohrvaško-slovenskem 
slovarju pa seveda piše, da 'odgovóriti koga od 
čega' pomeni 'odvrniti nekoga od nečesa'. (A nas 
nitko nede odgovoriti od toga, da još dalje šizimo! 
;) Jap, prav tako dvomljivo slovenska je beseda 
pošiziti. Sploh pa mislim, da je situacija povsem 
neprimerna za takšno frajerišenje, kot se ga gre 
Gradišnikova Parvati. No, ampak ta problemčid sem 
obdelala že zadnjič. 
  
Tipičen hrvatizem je tudi Gradišnikova špilja (v 
originalu preprosto 'cave' – jama). Znano je, da se 
je v starem Slovarju slovenskega knjižnega jezika 
znašlo marsikaj, kar v resnici ne bi sodilo vanj. 
Špilja je že en tak primer. V Slovenskem pravopisu 
iz leta 2001 zato te besede ne najdemo več. Prav 
tako je ni v nobenem slovarju slovenskih 
geomorfoloških izrazov. Tisto, kar opisuje 
Rowlingova, je v slovenščini lahko samo in edinole 
jama. V Polkrvnem Princu pa se najdejo še številni 
drugi neslovenski oz. pogojno slovenski izrazi, na 
primer dozivati, narekati, zaglušiti, zagrebati, 
dogled, potokaz ...  
  
V nadaljevanju bom navedla še nekaj primerov 
nenavadnih fraz, besed in stavčnih struktur, za 
katere me ne bo nihče prepričal, da so zgled lepe 
slovenščine. Ob marsikateri se sprašujem, če je 
sploh pravilna. 
  
187 – Ko so pet minut pozneje šli od gryfondomske 
mize in dol k stadionu za quidditch, so šli mimo 
Lavender Brownove in Parvati Patilove. 
210 – When they left the Gryffindor table five 
minutes later to head down to the Quidditch pitch, 
they passed Lavender Brown and Parvati Patil. 
  
Hej, mogoče bi morali Eptinega novega prevajalca 
klicati Branko Gradišnikov, da ne bi bilo slučajno 
kakšnega dvoma o spolu ... Mimogrede, igrišča za 
quidditch mu ne bi bilo treba preimenovati v 
stadion, saj tudi JKR ni uporabila besede 'stadium'. 
  
440 – Spolzki steni, ki sta bili komaj za dva komolca 
narazen, sta se v mimogredni luči Dumbledorove 
svetilke lesketali kot moker katran. 

http://forum.hpslo.com/viewtopic.php?t=1893&start=0
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521 – The slimy walls were barely three feet apart 
and glimmered like wet tar in the passing light of 
Dumbledore's wand. 
  
Vsega pa menda ja ni treba tako dobesedno 
prevajati! Par besed več, pa bi stavek zvenel precej 
bolj normalno. Recimo: 'Spolzki steni sta se 
svetlikali kot moker katran, ko ju je mimogrede 
oplazila svetloba Dumbledorjeve palice.' Palici pač 
ne moreš reči kar svetilka. Ker po takšni logiki bi 
bila čarovniška palica ob kakšni drugi priliki lahko 
tudi vžigalnik ali pa odpirač za konzerve. 
  
396 – Ko človek umori, se mu duša raztrga. 
465 – Killing rips the soul apart. 
  
Tudi v tem primeru bi z eno samo dodatno besedo 
dobili lepši stavek: 'Ko človek koga umori ...' ali pa: 
'Ko človek zagreši umor ...' 
  
501 – Fanta je še vedno preziral, ker je bil tako 
navlečen na temne veščine, a v njegov odpor se je 
primešala tudi prav drobna kapljica pomilovanja. 
596 – He despised Malfoy still for his infatuation 
with the Dark Arts, but now the tiniest drop of pity 
mingled with his dislike. 
  
'Biti navlečen na kaj' – tudi te fraze nisem našla v 
Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Glede na 
izvirnik bi lahko rekli, da je bil Malfoy zaslepljen s 
temnimi veščinami ali celo zagledan vanje ... 
  
Google + Nagini + Draco Malfoy –> Bio je miran i 
povučen momak, ali je pre nekoliko godina upao u 
jako loše društvo i navukao se na tamne vještine. 
  
356 – "Sebe osebno in svoje talente vam dajem na 
razpolago. Bodite moj zapovednik." 
416 – "I place myself and my talents at your 
disposal. I am yours to command." 
  
No no, glede na to, da v originalu ne piše 'Be my 
commander', bi bila na tem mestu zagotovo bolj 
primerna lepa slovenska fraza: 'Vaša beseda je 
zame ukaz'. 
  
Tukaj pa je odlomek, ko Dumbledore Harryju 
svetuje, naj svojo skrivnost zaupa tudi Ronu in 
Hermioni: 
  
70 – "... po mojem bi bilo prav, da zvesta. Ne delaš 
jima nobene usluge s tem, da jima zamolčuješ 
nekaj, kar je zanju tako pomembno." 
78 – "I think they ought to know. You do them a 
disservice by not confiding something this 
important to them." 
  

'... da jima ne zaupaš nečesa tako pomembnega' ali 
pa 'da jima prikrivaš nekaj tako pomembnega,' bi 
se gotovo lepše slišalo. In še ena malenkost: Tisti 
'to them' na koncu citata ne dopolnjuje pridevnika 
'this important', ampak se navezuje na glagol 'to 
confide'. V izvirniku ni nobenega poudarka, da je 
skrivnost pomembna zanju osebno, ampak gre za 
preprosto besedno zvezo 'not confiding sth. to 
them'. 
  
Iz prizora, ko je Hermiona Harryju povedala, da sta 
se Ginny in Dean razšla: 
  
409 – Harryju se je zazdelo, da je bilo v njenem 
pogledu, ko je to izrekala, nekakšno razumetje, 
ampak saj ni mogla zares vedeti, da mu vsa 
notranjost na lepem pleše čačača ... 
481 – Harry thought there was a rather knowing 
look in her eye as she told him that, but she could 
not possibly know that his insides were suddenly 
dancing the conga ... 
  
Ko mu je Hermiona to povedala (namesto izrekala), 
je Harry opazil njen poznavalski pogled (namesto 
razumetja) ... In njegovi notranji organi so (brez 
mu) zaplesali congo, ne ča-ča-ča. Saj ne, da bi bilo 
to tako strašno pomembno, samo če Gradišnik 
tako ognjevito razlaga, da je Kenda s svojo 
Rožmarinovo ulico pohodil avtorico ... No, potem 
jo je sam s svojim čačačajem tukajle potacal še 
precej bolj konkretno! Conga je skupinski 
afrokubanski ples in conga bobni zelo učinkovito 
ponazarjajo poplesavanje Harryjevega srca. ;) 
  
416 – Harryju še na misel ni hodilo, da ne bi ubogal. 
490 – It did not occur to Harry for a second to 
disobey. 
  
Zakaj nedovršna oblika? V eni sekundi bi se 
Harryjeve misli bolj težko šle kak daljši treking. 
Harryju niti za trenutek ni prišlo na misel, da ne bi 
ubogal. 
  
65 – Toastwamp je za hip ali dva strmel v prazno: 
kazalo je, da si preudarja Harryjeve besede. 
73 – Slughorn gazed into space for a moment or 
two: he seemed to be thinking over Harry's words. 
  
Slughorn bi lahko razmišljal o Harryjevih besedah, 
jih tehtal ali preudarjal ... Kakorkoli že, ta oblika, da 
nekdo nekaj preudarja sam sebi, je milo rečeno 
čudna, če že ne nepravilna. 
  
84 – "Tanga in Sirius komaj da sta vedela drug za 
drugega!" je rekel Ron. 
93 – "Tonks and Sirius barely knew each other!" 
said Ron. 
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Si upate s kakšno táko obogatiti svoj šolski spis? 
(Kasneje se lahko opravičite, da je od vrlega 
gospoda Gradišnika.) Heh, jaz si z rahlo nostalgijo v 
srcu prav živo predstavljam, kako bi se ob tem 
stavku skremžila moja bivša učiteljica slovenščine. 
'Tanga in Sirius sta komaj vedela drug za drugega 
...' ali pa 'Tanga in Sirius sta se komajda poznala ...' 
  
V Polkrvnem Princu je presenetljivo veliko 
slovničnih napak. Na primer, priimek Goyle bi se 
moral po pravilih Slovenskega pravopisa v množini 
vsekakor glasiti Goyli, ne Goylesi: 
  
411 – Z notranjim očesom je gledal parado, v kateri 
so bahavo stopali mimo razni Crabbi in Goylesi, vsi 
po vrsti spremenjeni v punce. 
  
Branku Gradišniku v Polkrvnem Princu nemalo 
težav povzroča tudi vrstni red besed v stavkih. 
Takole se npr. začne 24. poglavje: 
  
408 – Izčrpan, vendar navdušen nad večernim 
uspehom je naslednje jutro pri urokih Harry poročal 
o vsem, kar se mu je zgodilo, Ronu in Hermioni. 
  
24 – "Ni je več reči, ki da je ne bi!" 
27 – "There is nothing I wouldn't do any more!" 
  
Boljša možnost: "Ničesar več ni, kar ne bi bila 
pripravljena storiti!" Besedica 'da' je v 
Gradišnikovem pisanju nasploh zelo pogosto 
mašilo: 
  
352 – Njegova delodajalca nista nič vededa o tem, 
kam da je šel. 
411 – His superiors had no idea where he had gone. 
  
Podobno je tudi s kazalni zaimki: 
  
355 – "Vrnil se je," je rekel čez nekaj časa ta ... 
414 – "I have returned," he said, after a little while 
... 
  
462 – "Razumem," je prijazno rekel Dumbledore, ko 
se oni še vedno ni ne zganil ne oglasil. 
547 – "I see," said Dumbledore kindly, when Malfoy 
neither moved nor spoke. 
  
492 – "Hvala ti, Everard," je rekla profesorica 
McHudurra in se hitro obrnila k onim štirim. 
585 – "Thank you, Everard," said Professor 
McGonagall, and she turned quickly to her 
teachers. 
  
470 – Jedec smrti je šel v dve gube, kakor da bi ga 
bilo od zadaj zadelo kaj trdega, in se je zvrnil kot 

voščena figura. Harry je stekel dol po stopnišču 
tako hitro, da je onega pohodil, še preden se je 
povsem zložil. 
557 – The Death Eater buckled as though hit in the 
back with something solid, and fell to the ground, 
rigid as a waxwork, but he had barely hit the floor 
when Harry was clambering over him and running 
down the darkened staircase. 
  
Poskusimo še mi: 'Jedec smrti se je zgrbil, kot da bi 
ga v hrbet zadelo kaj trdega, in je padel, tog kot 
voščena lutka; toda komaj je udaril ob tla, je Harry 
že splezal čezenj in stekel navzdol po zatemnjenem 
stopnišču.' 
  
243–244 – ... v naslednjem trenutku mu je bilo, kot 
da bi mu bilo srce padlo dol na polje – Smith je imel 
prav, on pa se je motil. Harper ni bil samo tjavdan 
zbežal; opazil je bil nekaj, česar Harry ni: visoko 
zgoraj v nadglavišču je hitel zviz in se sijajno svetil 
na ozadju iz sinjega neba. 
278 – ... next moment, his stomach seemed to drop 
out of the sky – Smith was right and Harry was 
wrong: Harper had not sped upwards at random; 
he had spotted what Harry had not: the Snitch was 
speeding along high above them, glinting brightly 
against the clear blue sky. 
  
Bo naslednjič mogoče Harry v zenitu, zviz pa spodaj 
v podnožišču? Ma, v izvirniku lepo preprosto piše, 
da je zviz hitel 'visoko nad njimi'. Ne vem, kaj je bilo 
treba zraven štuliti nadglavišče, saj prevod tako 
zveni še bolj leseno. Še posebej, ker se ta beseda, 
ki bi bolj sodila v kak geografski ali fizikalni 
priročnik, v 6. knjigi prav zoprno ponavlja. Poleg 
tega je nadglavišče tako ali tako vedno zgoraj, 
razen če po kakšnem čudnem naključju visiš z glavo 
navzdol. 
  
Tako kot v zgornjem citatu se tudi sicer v tekstu 
vedno znova, velikokrat povsem po nepotrebnem 
in prav moteče ponavljajo eni in isti prislovi kraja: 
Šel je po stopnišču gor (dol) ... Gledal je gor proti 
zvezdnemu nebu ... Z drevesa je skočil dol ... Šel je 
skozi portretno luknjo ven ... Iz luknje, ki se je 
odprla zadaj, potrkalo je po vratih zadaj, treščilo 
ga je v zid zadaj ...  
  
57, 58 – Blazine so mlahele na podu, iz razrezanin v 
bokih je mezelo ven perje ... 
64 – Cushions lay deflated, feathers oozing from 
slashes in their sides ... 
  
Pa saj je menda jasno, da perje ni mezelo noter. 
Zanimivo tudi, kolikokrat in v kako različnih 
kontekstih Gradišnik uporablja glagol mlaheti. Sicer 
pa, zelo slikovit opis anatomije blazin v poslednjih 
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mukah, kajne? Rožnata blazina se je obrnila k 
purpurni in izsopla: "Če se zgodi najhujše ... Prosim 
... vzemi mojo ... prevleko ... Nikoli je ne smejo 
dobiti!" 
  
V kategorijo neskončnih ponavljanj lahko štejemo 
tudi množico vprašanj, ki se začnejo z 'A'. Izvirnik 
zagotovo ne trpi zaradi takšnih stilističnih 
pomanjkljivosti. 
  
420 – A sem ti rekla ... A boš že nehala ... A mi 
hočeš reči ...  
495–496 – I told you ... Will you stop ... Are you 
telling me ... 
  
Če bi imela elektronsko verzijo prevoda, bi z 
veseljem uporabila funkcijo 'Najdi vse', kar se 
začne z veliko črko A plus presledek, ker me 
resnično zanima, kolikšno bi bilo končno število 
zadetkov. Podobno me zanima, kolikokrat se v 
Polkrvnem Princu pojavi beseda reč. Vsak 
povprečno spreten pisec bi jo občasno nadomestil 
tudi s kakšno 'stvarjo' ali 'zadevo'. 
  
In kar se ponavljanja enih in istih izrazov tiče, bi 
bilo vsekakor lepo, ko bi Gradišnik namesto besede 
familija sem pa tja lepo po slovensko napisal 
družina. In zakaj je bilo treba npr. 'reflection' in 'to 
reflect' vedno znova prevesti kot odsvit, odsvitati, 
zakaj ne vsaj kdaj pa kdaj kot čisto normalen odsev, 
odsevati? Zakaj je 'sink' vedno izlivek, zakaj ne kdaj 
tudi odtok, korito, umivalnik? Zakaj so kriki (groze) 
vedno znova vriski in vzkriki? 
  

Občutek imam, kot bi se Gradišniku običajne 
slovenske besede zdele preveč banalne in se je 
povsod, kjer je bilo le mogoče, prav trudil z 
izbiranjem manj navadnih in nenavadnih 
sopomenk. Nekaj primerov: nasledek (orig. 'result' 
– posledica), begotno ('fleetingly' – bežno), oplašen 
('frightened' – prestrašen), prispetje ('arrival' – 
prihod), izgin ('disappearance' – izginotje), uziranja 
('sightings' – opažanja), moritev ('murder' – umor) 
... 
  
In kot da Branku Gradišniku nabor besed v slovarjih 
knjižnega jezika ne bi zadoščal, kot da normalne 
slovenske besede ne bi bile dovolj dobre zanj, 
včasih 'iznahaja' bizarne 'ustreznice', kot je na 
primer skalina namesto skale (v originalu 'rock'). 
Ma, skala je skala in je iz kamnine. Skalina v 
slovenščini ne pomeni čisto nič. To je približno 
tako, kot če bi travi rekel travina. To je izživljanje 
nad jezikom. Afnanje. Kič. 
  
No, dopuščam možnost, da je komu takšno 
leporečenje všeč, mene osebno prav nič ne 
fascinira. Vsaj v pozitivnem smislu ne. Mislim, da 
res kvalitetnemu piscu ni treba tako na silo 
dokazovati obsežnosti besednega zaklada, kot to 
počne Gradišnik. Bralcem, ki se želijo potopiti v 
zgodbo, prav gotovo ni do tega, da jih prevajalec 
ves čas opozarja na svojo prisotnost. Gradišnikov 
Polkrvni Princ je v jezikovnem pogledu preobtežen, 
neokreten, starikav, neživljenjski in izumetničen. 
Pod bahavim besednim lišpom pa se je, kot že 
rečeno, izgubila tudi lepota jezika. Žal. 
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7. Nesmiselne spremembe 

 
Hvalabogu, Branko Gradišnik Harryja Potterja ni 
dobil v pest že pri prvi knjigi. Tako bunkeljni niso 
'plahtani' in naš glavni junak ni 'kvidiški lovič'. 
Slovenski Harry je Kendov "otrok". Če se je Branko 
Gradišnik odločil prevzeti tuje, nedokončano delo, 
je pač moral vzeti v zakup, da ima v rokah samo 
šesto nadaljevanje in nič več kot to. Tako moralni 
kot tudi povsem praktični razlogi bi mu morali 
narekovati, da je njegova osnovna naloga in 
dolžnost, da z velikim trudom zgrajeni svet 
slovenskega Harryja Potterja ohrani čim bolj 
nedotaknjen.  

Tudi bralci so pravočasno in dovolj jasno povedali, 
da v 6. knjigi nočejo NOBENIH sprememb že 
obstoječih imen in poimenovanj, ki jih je v prvih 
petih knjigah vpeljal Jakob Kenda. Par mesecev 
pred izidom prevoda je bil objavljen kratek testni 
odlomek, 'za okus in zrajcanje', kot so takrat 
zapisali v reviji Joker. Ljubitelji so seveda takoj 
množično 'zarentačili' zaradi raznih ogrinjal, 
kovčkov, močeradov, Temnega vladarja in 
podobnih Gradišnikovih izmislic. No, protesti so 
vsaj malo zalegli, saj so pri Epti nekaj najbolj očitnih 
napak popravili (str. 130-131). Morda ste opazili, 
da so za silo porihtali tudi Harryjevo zabijanje srca. 
Goylov kovček (v originalu 'trunk') pa je na koncu 
postal skrinja. Gradišniku očitno le ni dalo srce, da 
bi obdržal Kendov zaboj. 
  
No, recimo, da je tole s skrinjo otročarija, ob kateri 
se človek lahko samo prizanesljivo nasmehne. 
Marsikatera druga sprememba pa lahko HP 
ljubitelja pošteno pojezi. Med drugim se je 
Gradišnik v šesti knjigi potrudil "popraviti" Kendovo 
sklanjanje. V prvih petih knjigah smo se navadili na 
Dumbledorja, v šesti nam je novi prevajalec vsilil 
Dumbledora ... Dumbledorjeva armada je torej zdaj 
Dumbledorova armada ... Fuj in fej! Ne le, da je ta 
sprememba moteča, ampak je tudi povsem 
neupravičena! Poglejmo si, kaj o tem pravi 
Slovenski pravopis (str. 89-90): 
  
Nemi e na koncu Dumbledorjevega imena pri 
sklanjanju seveda izpuščamo. Pri samostalnikih, ki 
se v govoru končujejo na -r, pa se (razen pri 
nekaterih izjemah, ki jih ne bom naštevala, ker z 
našim primerom nimajo nobene zveze) osnova od 
rodilnika naprej daljša z j. Slovenski pravopis pri 
nekaterih samostalnikih na -r + nemi e dopušča 
tudi obliko brez podaljšane osnove. Primer: 
Shakespeare – Shakespearja ali Shakespeara. 
Slovnično pravilno je torej oboje: Dumbledorja in 
Dumbledora, čeprav je prva možnost bolj v duhu 
slovenskega jezika, druga pa hrvaškega. V Ljubljani 

imamo npr. Tugomerjevo ulico, v Zagrebu pa je 
npr. Zvonimirova. 
  
Naslednji "popravek" je prizadel bunkeljne: V prvih 
petih knjigah se beseda bunkelj v množini sklanja: 
bunkeljni, bunkeljnov, bunkeljnom itd., Gradišnik 
pa jo sklanja takole: bunklji, bunkljev, bunkljem ... 
Popolnoma zgrešeno! Izumitelj te besede je Jakob 
Kenda in le on lahko pove, kako se bunkelj sklanja v 
svetu Harryja Potterja, pa tudi če bi s svojo 
odločitvijo kljuboval pravilom Slovenskega 
pravopisa kot hiša družine Weasley kljubuje 
zakonom fizike! Na vsak način imajo Kendovi 
bunkeljni neprimerno več šarma kot Gradišnikovi 
bunklji. In da v Polkrvnem Princu vse skupaj izpade 
še bolj čudno, Gradišnik pri teh spremembah ni bil 
dosleden, tako da je včasih celo v istem stavku 
zapisal obe obliki, bunkeljni in bunklji (npr. str. 13). 
  
Podobno nedosleden je bil Gradišnik pri 
poimenovanju pripadnikov različnih domov. V 
prvih petih knjigah po priimkih štirih ustanoviteljev 
Bradavičarke ločimo Gryfondomovce, 
Drznvraanovce, Pihpuffovce in Spolzgadovce. 
Mislim, da bi vsak slavist pritrdil, da so te oblike 
slovnično povsem pravilne. Gradišniku pa se je 
očitno vse skupaj zdelo tako nevzdržno, da so po 
novem gryfondomci (edn. gryfondomec), 
drznvraanci (edn. drznvraan), spolzgadje (edn. 
spolzgad) in pihpufci (edn. pihpufec). 
  
Strela jasna, spet so jo najslabše odnesli 
Pihpuffovci! Že res, da se dvojni soglasnik v 
pridevniški obliki lahko reducira v enojnega (npr. 
Cardiff – cardifski), kot piše Gradišnik v svojem 
Pojasnjevalniku, vendar sem globoko prepričana, 
da npr. študentom s Cardiffa ne bi mogli reči kar 
cardifci. Da je zmešnjava še večja, Gradišnik npr. 
Drznvraanovce imenuje enkrat drznvraanci, drugič 
drznvraani, tretjič spet drznvraanovci, spolzgadje 
so včasih tudi spolzgadci ... Hm, in glede na to, da 
prevajalec njihovo omizje imenuje spolzgadja miza, 
bi torej gryfondomovskemu omizju lahko rekli kar 
gryfondomača miza? Sicer pa, pri vseh 
Gradišnikovih hrvatizmih smo lahko veseli, da 
Spolzgadovcev ni počástil s kakšno spolzgadno 
mizo. 
  
V šesti knjigi smo bili deležni še ene famozne 
"izboljšave" – namesto Kendove mature in male 
mature smo dobili močerade in sove. In posledično 
takšne umotvore: 
  
149 – "... A profesor Toastwamp nima nič proti 
temu, da se k njemu kot močeradi vpišejo dijaki, ki 
so kot sove dobili oceno 'presega pričakovanja'." 

http://www.hpslo.com/?hpslo=odlomekhbp
http://www.hpslo.com/?hpslo=odlomekhbp
http://www.hpslo.com/?hpslo=odlomekhbp
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167 – "... Professor Slughorn, however, is perfectly 
happy to accept N.E.W.T.s students with "Exceeds 
Expectations" at O.W.L." 
  
V Pojasnjevalniku si lahko preberemo, da 
Gradišnikovi močeradi izhajajo iz kratice Mo. Č. E. 
Ra. Di: Mojstrsko Čarošolstvo – Edukacija za Raven 
Diplome. To naj bi bil torej prevod kratice N.E.W.T. 
– Nastily Exhausting Wizarding Tests. No, glede na 
to, da gre tukaj za odurno utrudljive čarovniške 
teste, Gradišnikov prevod ni ravno v duhu 
originala. Poleg tega Mo. Č. E. Ra. Di. vsaj za moje 
pojme ni nobena poštena kratica. Nadalje, 'newt' = 
močerad, piše Branko Gradišnik na strani 525. 
Hopla, Julka, 'newt' = pupek! Evo, slikca. 
 
V izvirniku kratica O.W.L. označuje 'Ordinary 
Wizarding Level', kar pomeni osnovno stopnjo 
čarovniške izobrazbe. Gradišnikove sove pa pridejo 
iz kratice S. O. V. E.: Standardne Osnove – Vzgojno-
izobrazbena Evalvacija. Takšen naziv bi moral 
načeloma po pravopisnih pravilih dobiti kratico S. 
O. V. I . E. Poleg tega je S. O. V. E. ednina in te 
kratice pač ni mogoče sklanjati kot sovo. Podoben 
problem je tudi z močeradom. Rowlingova svoje 
'O.W.L.s' in 'N.E.W.T.s' vedno piše s kraticami, 
Gradišnik pa kar prosto po Prešernu govori o sovah 
in močeradih, običajno celo brez narekovajev. 
  
No, Gradišnik je bil še precej bolj "domiseln" kot 
pisateljica in se je odločil, da so poleg omenjenih 
izpitov tudi 'dijaki', ki opravljajo te izpite, sove 
oziroma močeradi ... Lol, si predstavljate, da bi 
nekdo maturante imenoval mature ali pa da bi bili 
absolventi na faksu diplome?  
  
Pa pojdimo dalje. Na Eptini spletni strani 
Harryjezakon.com je Gradišnik povedal, da je 
ohranil 270 Kendovih rešitev, tudi kadar se z njimi 
ni strinjal, spremenil pa je po lastnih besedah samo 
70 prevedkov, ki jih nikakor ni mogel prebaviti in ki 
so bili glede nepogoste rabe videti takšni, da 
njihova sprememba ne bo zbujala vika in krika ... 
  
In kaj, prosim lepo, je bilo tako zelo moteče pri 
napojih, da je bilo treba ime tega predmeta 
spremeniti v zvarkarstvo? Gradišnik v svojem 
Pojasnjevalniku (str. 518) piše: "Zvarkarstvo – 
Predmet, ki se na stopnji močerada preimenuje v 
prevodu v zvarkarstvo (sicer ni mogoče razlikovati 
med pripravki samimi in šolskim predmetom) ..." in 
potem spet na strani 525: "Učni predmeti morajo 
imeti uradno ime, zato sem vpeljal zvarkarsto." 
  
Halo?! Mogoče bi moral prevajalec s to svojo 
domislico razsvetliti tudi Joanne Rowling, da bo 
lahko predmet 'Potions' še pravočasno 

preimenovala v 'Potions-making' ali pa še raje v 
'Concoction-making', da bo imel ta predmet vsaj v 
7. knjigi dostojno, uradno ime. 
  
Beseda zvarek bi se po angleško glasila 
'concoction', ne pa 'potion'. 'Potions' so lahko 
samo in edinole napoji! Zvarki pa so tudi kakšne 
čudne žavbe, lasne pomade in podobno. Napoji so 
nedvomno zelo eksaktna čarovniška veda, 
zvarkarstvo pa se sliši bolj kot neko neresno, 
mazaško početje. Mimogrede, učbenik za napoje 
(orig. 'Potion-book') Gradišnik po novem imenuje 
zvarkarica, mojstra napojev ('Potion master') pa 
kar zvarkar. Ne vem, ne vem, kako bi jo Branko 
Gradišnik odnesel pri naših dveh profesorjih 
napojev, Rawsu in Slughornu, če bi vedela, da sta 
po novem 'vreščeči' in 'stopicljavi' zvarkar. 
  
157 – "... Takšne reči boste znali sami cimprati, 
potem ko si boste pridobili diplomo iz mojstrskega 
čarošolstva v zvarkarstvu." 
175 – "... These are the kind of thing you ought to 
be able to make after completing your N.E.W.T.s." 
  
Gradišnik novega profesorja napojev včasih tako 
karikira, da stari salonski lev Slughorn izpade bolj 
kot dobrodušna kuharica. K takšnemu vtisu svoje 
prispeva tudi priredba njegovega priimka: 
Comodus Toastwamp. Heh, znameniti prevedek, 
ob katerem so se ljubitelji že pred izidom 
Polkrvnega Princa z rahlim gnusom spraševali, ali 
ga je navdihnil toast z vampi ali vamp s toasti ... 
  
In da je mera polna, Branko Gradišnik te svoje 
"izboljšave" vpelje v besedilo z nadvse 
nenavadnimi vložki: 
  
147 – Hermiona je takoj dobila dovoljenje, da hodi 
naprej k urokom, obrambi pred temnimi silami 
oziroma veščinami (kakor se je na tej višji stopnji 
uradno imenoval ta predmet), spreminjanju oblike, 
rastlinoslovju, numerologiji, runopisju in čarobnim 
napojem oziroma zvarkarstvu – očitno se jim je 
zdelo, da se čarobni napoji slišijo na tej stopnji 
premalo učeno. 
165 – Hermione was immediately cleared to 
continue with Charms, Defence Against the Dark 
Arts, Transfiguration, Herbology, Arithmancy, 
Ancient Runes and Potions ... 
  
Komu se je zdelo, da se čarobni napoji na tej 
stopnji slišijo premalo učeno? Samo gospodu 
prevajalcu. In za takšnole samovoljno prirejanje 
originala ni nobenega opravičila! Joanne Rowling 
zagotovo ne bi bila navdušena nad tovrstnim 
poneumljanjem svojega besedila. Mimogrede, tudi 

http://shrani.si/files/pupektyg6.jpg
http://www.harryjezakon.com/brankogradisnik_odgovori.php
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'Ancient Runes' so lahko samo starodavne rune, ne 
pa runopisje. 
  
17 – "In za nameček smo izgubili še Amelijo Bones." 
"Izgubili koga?" 
"Amelijo Bones. Predstojnico Odseka za magijski 
red in mir, po starem Oddelka za uveljavljanje 
čarovniških zakonov." 
19 – "What with all that, and then losing Amelia 
Bones." 
"Losing who?" 
"Amelia Bones. Head of the Department of Magical 
Law Enforcement." 
  
Še en primer povsem neumestnega Gradišnikovega 
vložka. Schushmaar angleškemu ministrskemu 
predsedniku pripoveduje o umoru uslužbenke 
Ministrstva. Koga v takšni situaciji briga, kako se je 
nek oddelek imenoval prej in kako se zdaj! Pri tem, 
da je bil Kendov prevod ('po starem') bolj točen in 
smiseln. 
  
Za konec pa si poglejmo še slavne zareke, hekšuse 
in podobne izume, ki so bili po izidu Polkrvnega 
Princa največkrat omenjeni med Gradišnikovimi 
zaslugami za narod. Branko Gradišnik v svojem 
Pojasnjevalniku (str. 515) pravi takole: 
  
"Poskusil sem vpeljati nekaj terminološkega reda v 
poimenovanje čarovnih tehnik, ki jih Kenda 
poljubno meša ali pa prevaja opisno. Tako je po 
mojem (ob izjemah, ki jih narekuje sobesedilo) jinx 
= zarek, spell = urok, zagovor, enchantment = čar, 
incantation = zaklinjatev, charm = začar, čar(ilo), 
hex = hek(sen)šus, čarostrel." 
  
Da smo si na jasnem, Kenda ni tukaj nič mešal. Pri 
čaranju s palico je govoril o urokih (spells, charms 
itd.). Pri tistih urokih, ki imajo za nasprotnika 
negativne posledice (jinx, hex, curse), je uporabljal 
tudi izraz kletev. Govorjeni del uroka je imenoval 
zaklinjanje (incantation). Neka stvar je bila lahko 
začarana ali uročena (enchanted), 'magic' je bila 
seveda čarovnija. In bralec je vselej točno vedel, za 
kaj gre. 
  
Slovenci na področju čarovništva pač nimamo 
toliko različnih izrazov kot Angleži, potomci druidov 
in slavnega Merlina, vendar to še ne pomeni, da si 
jih je treba po vsej sili izmišljevati. Nekaj drugega 
je, če ti je neka beseda znana že od malega, kot pa 
če nenadoma dobiš pod nos serijo po sili skovanih 
izrazov, ki nimajo nobene pametne logike in vsaj v 
primeru hekšusa, zagovora in zareka zvenijo 
totalno bunkljasto. 
  

Poleg tega tukaj manjka nekaj zelo bistvenega: 
interpretacija. Ko je Gradišnik različnim 
čarovniškim tehnikam pripisal nove slovenske 
izraze, bi moral hkrati pojasniti, kaj kakšna tehnika 
oz. nova beseda pomeni. Kaj konkretno je zagovor 
in v čem se razlikuje od zaklinjatve? Če se je 
Gradišniku zdelo, da morata npr. angleški besedi 
'jinx' in 'hex' dobiti vsaka svoje ime, potem bi bilo 
tudi prav, da bi bralcem razložil razliko med njima. 
Meni njegova prevedka zarek in hekšus te razlike 
ne pojasnita. In kar malce dvomim, da jo pozna 
gospod Gradišnik. V Pojasnjevalniku namreč ni 
nobene pametne razlage. 
  
Pa dobro, prisežem, da sem novo terminologijo na 
začetku sprejela z dobršno mero potrpežljivosti, 
vendar, dlje kot sem brala, manj mi je bilo jasno, 
kaj kakšen izraz res pomeni, saj se Gradišnik več 
kot očitno ni držal svojega kopita. Potem sem vzela 
v roke angleški izvirnik in sem pa tja preverila, kako 
je v resnici prevajal posamezne čarovniške tehnike. 
Tukaj so rezultati: 
  

 Spell – zarek, urok, zagovor, začar, 
zaklinjatev; 'spell-casting' – zaklinjanje  

 Charm – čar, čarilo, urok, zagovor, začar, 
zarek  

 Jinx – urok, kletev, zarek, začar, čar; 
'counter-jinx' – protirek, protizarok; 
'defensive jinx' – branorek; 'to jinx' – 
učarati  

 Hex – čar, zarek, urok, hekšus, čarostrel  

 Curse – kletev, čarilo; 'counter-curse' – 
protizarek, protikletev  

 Incantation – zarek, zagovor, zaklinjatev  

 Enchantment – čar, začar  

 Magic – čar  
  
Če se vi v tem znajdete, čestitam. Meni pa se zdi, 
da je Gradišnikov poskus uvajanja terminološkega 
reda v poimenovanje čarovniških tehnik izpadel kot 
navadna štala. Kaj ti pomaga "nova beseda" zarek, 
če ne veš, kaj točno Gradišnik misli z njo, in če 
ugotoviš, da z njo prevaja najmanj štiri različne 
čarovniške tehnike, od katerih ima vsaka še nekaj 
drugih sopomenk, ki jih prevajalec spet poljubno 
meša med sabo. Pri tem, da nekateri Gradišnikovi 
besedni "izumi" preveč spominjajo na običajno 
bunkeljsko izrazoslovje: 
  
‘Nisem hotel priznati. Zareklo se mi je!’ – ‘I didn’t 
mean to confess. I hexed it!’ 
  
‘V petek imam zagovor, ker mi na izpitu ni šlo 
najbolje’ – ‘I have an incantation on Friday because 
I didn’t do very well on the exam.’ 
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Raznih "izboljšav" in "popravkov" je v Polkrvnem 
Princu vse polno. Od tega, da je orjaška sipa (orig. 
'Giant Squid') po novem orjaški kalamar in da Harry 
ni več le luskust (orig. 'parselmouth'), ampak tudi 
sčesnjenec. Hej, bi se to lahko prevedlo kot 
'garlichead'? Nagini vam pošilja tole fotko 
sčesnjenega oz. česnatega Harryja. 
 
Ne, nihče me ne bo prepričal, da so bile 

spremembe prejšnjih prevajalskih rešitev 

upravičene in da je od njih kakšna pametna korist. 

V bistvu me tovrstna Gradišnikova zagnanost 

precej spominja na živalski svet in tipično 

obnašanje samca, ki je poskušal prevzeti tuj 

teritorij in je pač čutil neobvladljivo nujo, da se je 

"podpisal" ob vsakem možnem kandelabru. In kaj 

imamo poleg nepotrebne zmede od tega mi? 

Pojasnjevalnik? Ono čudo, ki je bilo menda 

napisano prav zato, da bi bralcem olajšalo prehod v 

prevod novega prevajalca? No, mi si prav gotovo 

nismo želeli sprememb Kendovih prevodov in še 

manj Gradišnikovega "pojasnjevalnika", ki mladim 

bralcem zelo zgovorno pojasnjuje predvsem to, da 

se gospodje v letih lahko obnašajo slabše kot 

otroci.  

http://www.build-it-yourself.com/project-fruit-critters/images/head-garlic.jpg
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8. Enobesednice 

 

Ena zelo opaznih značilnosti Gradišnikovega 
prevajanja je kovanje enobesednih izpeljank. To 
svojo 'dejavnost' je Branko Gradišnik v svojem 
Pojasnjevalniku še prav posebej izpostavil. Na 
strani 512 piše takole: 
 
Od dejavnosti s tisočletno tradicijo in izrazjem, 
kakršno je čarovništvo v svetu J. K. Rowlingove, je 
nujno pričakovati popolno besedišče. To v 
slovenščini kaže svojo funkcionalnost predvsem v 
tem, da ponuja osnova dovolj možnosti za tvorbo 
pomenskih izpeljank in da ni potrebe po 
večbesednih opisih bodisi "kr neki" prevedkih 
(tako npr. za "Killing Curse" ali "Unforgivable 
Curse" ne "kletev smrti" in "žrlela kletev", ampak 
"ubijavka" in "neodpustljivka" ipd.). 
 
Mja. Problem je, da bralci ob Gradišnikovem 
"popolnem besedišču" nismo zrasli, ampak nam je 
bilo z novim prevajalcem vred dobesedno vsiljeno. 
Vsi skupaj lahko samo ugibamo, kaj bi se zgodilo v 
tisočletni zgodovini slovenskega čarovništva. 
Vprašanje, če bi se za nekaj tako strašnega, kot je 
kletev smrti, uveljavil in obdržal tako banalen izraz, 
kot je ubijavka. Ali pa da bi lopi za metle ('broom 
shed') sčasoma rekli metlovnica. Prekmurska 
gibanica je tukaj že lep čas, pa še vedno ni 
prekmurčica. Kakorkoli, dejstvo je, da če takšne 
skovanke vržeš v današnje jezikovne tokove, jih 
bodo izvrgli v rekordno kratkem času. 
 
Pa da ne bo nesporazuma. Nekatere nove besede 
si je v prevodih Harryja Potterja seveda treba 
izmisliti, ker si jih je sem in tja izmislila tudi 
Rowlingova. 'Muggle' je že en tak primer, ki ga je 
Kenda prevedel z naravnost genialno besedo 
bunkelj. Gradišnikova nadgradnja v obliki raznih 
bunkljolizov (iz 'Muggle-lovers') in bunkljomrzcev 
(iz 'Muggle-haters') pa je precej vprašljive sorte, 
tako v funkcionalnem kot tudi estetskem pogledu. 
Sicer pa smo glede na prevajalčevo besedotvorno 
obsesijo lahko veseli, da ni v tem kontekstu iznašel 
še kakšnih bunkljorodcev (za 'Muggle-borns'). 
 
He he, naša Nagini se je navdušila nad prevajanjem 
Gradišnikovih cvetk v angleščino in bunkljoliz je v 
njenem prevodu ... well, a Muggle-licker. 
 
487 – "... mislili smo si, da ju preganjajo smrtojedi – 
in v naslednjem hipu so se drugi smrtojedi in 
Siwodlack že vrnili ..." 
579 – "... we thought they were being chased by 
the Death Eaters – and next thing, the other Death 
Eaters and Greyback were back ..." 

 
Smrtojedi namesto Jedcev smrti ... Ja bravo, no! Po 
zaslugi Branka Gradišnika smo torej poleg 
rastlinojedov, mesojedov in vsejedov dobili še eno 
kategorijo – smrtojede. Samo ne vem, kdo bo v 
naši ljubi slovenščini uporabljal ta izraz. Ljubitelji 
Harryja Potterja prav gotovo ne! 
 
215 – "Profesor Raws se na temne sile in vede in 
veščine spozna veliko bolj kot pa madam 
Pomfreyjeva, Harry. Kakorkoli, mungovci me 
obveščajo vsako uro in nadejam se, da bo Katie 
sčasoma okrevala." 
243 – "Professor Snape knows much more about 
the Dark Arts than Madam Pomfrey, Harry. 
Anyway, the St Mungo's staff are sending me 
hourly reports and I am hopeful that Katie will 
make a fulll recovery in time." 
 
No, mungovci najbrž marsikoga bolj spominjajo na 
kakšne ljubke žverce z Madagaskarja kot pa na 
osebje bolnišnice Svetega Munga. Hm, po istih 
jezikovnih principih bi osebje Bradavičarke lahko 
imenovali tudi bradavičarjevci ali pa kar 
bradavičarji. Hakuna Matata! – tale prijazna slikca, 
ki jo je našla Nagini, prav lepo ponazarja 
prijateljske odnose in uspešno sodelovanje med 
pripadniki obeh inštitucij. 
 
Je pa interesantno, da nekdo, ki tako kritizira 
večbesedne opise, za 'Dark Arts' vedno znova 
porabi toliko odvečnih besed (temne sile in vede in 
veščine in bla bla bla), samo da lahko nasprotuje 
Kendovim 'mračnim silam'. Zanimivo je tudi, da se 
je Gradišnik potrudil z večbesednim opisom na 
mestih, kjer to sploh ni potrebno. Žlebna gargojla 
(za 'gargoyle') je že tak primer. Beseda žlebna je 
čisto odveč in celo napačna, saj niso vse te spake 
žlebne. Nekatere imajo zgolj okrasno funkcijo. Ali 
pa hrambna kredenca (za 'cupboard') ... Če že ni šlo 
brez kretence, vsekakor ne rabimo zraven še 
"blagozvenečega" pridevnika hrambna, ker so itak 
vse kredence namenjene shranjevanju. 
 
Pa da se vrnemo k enobesednicam. V nekem 
intervjuju so Branka Gradišnika vprašali, na kateri 
HP prevod je najbolj ponosen, in je odgovoril, da na 
nekaj izpeljank iz geslovnika, ki niso bile vključene v 
besedilo Polkrvnega Princa. Za zgled je navedel 
grizbi. No ja. Ne vem, kaj si lahko pod grizbijem 
predstavljate vi, mene še najbolj spominja na 
kakšen hrustljavi 'junk food', mojo betko na kuhan 
pšenični zdrob (Griz od Kolinske) ... Gre pa za 
Gradišnikovo izpeljanko frizbija s čekani ('Fanged 
Frisbee'), ki ga je Kenda imenoval zobati frizbi in s 
tem prevodom slovenskemu bralcu ponudil 
praktično isto kot izvirnik angleškemu. 

http://i23.photobucket.com/albums/b360/solid22s/timon_pumba_pic.jpg
http://www.hpslo.com/novice/fullnews.php?id=2107
http://shrani.si/files/grizvckv.jpg
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Sicer pa se je tudi Jakob Kenda trudil z 
enobesednimi izpeljankami, povsod, kjer je bilo 
mogoče in kjer to ni šlo v škodo razumevanju 
besedila. Frčamrežje za 'Floo Network' je že en tak 
simpatičen primer. In ko smo že pri tem, Gradišnik 
je v svojem geslovniku (str. 520) namesto 
frčamrežja predlagal dve svoji rešitvi – tuljavnico in 
kamin-de-fer (kar sicer dobesedno pomeni železen 
kamin). No comment. Zanima me samo, kako bi 
potem rekel prašku frčašku ('Floo powder'). 
 
V uvodnem citatu o pomenskih izpeljankah 
Gradišnik pravi, da v slovenskem prevodu ni 
potrebe po večbesednih opisih ... Seveda je, vsaj v 
večini primerov! In sicer jo narekuje temeljni 
princip prevajanja, tako imenovano načelo 
enakovredne bralske recepcije. Sam Gradišnik v 
svojem Pojasnjevalniku (str. 513) pravi, da naj bi se 
po tem načelu pomenske plasti bralcem prevoda 
razkrivale/izmikale z enako mero umljivosti ali 
zapletenosti, s kakršno se razkrivajo/izmikajo 
bralcem izvirnika ... Glavni problem Gradišnikovih 
skovank pa je ravno v tem, da praviloma povedo 
precej manj kot originalni izrazi. Na ta način prevod 
šeste knjige še dodatno izgublja na razumljivosti. In 
tega se gospod prevajalec očitno sploh ne zaveda. 
 
Poglejmo nekaj značilnih primerov. V trgovini 
dvojčkov Weasley se najde marsikaj: 
 
102-103 – "Patentirane čarnjarije ..." 
Hermiona se je že prej zrinila do bogate vitrine blizu 
pulta in je zdaj brala s hrbtne strani škatle, na 
kateri je bila pisana slika prikupnega mladca in 
medleče deve na palubi piratske ladje. 
"En sam preprost zagovor, in že se znajdete v 
vrhunski, nadvse realistični in tako rekoč neopazni 
čarnjariji, ki traja trideset minut in je torej kot 
nalašč za popestritev šolske ure ..." 
114 – '"Patented Daydream Charms ..."' 
Hermione had managed to squeeze through to a 
large display near the counter and was reading the 
information on the back of the box bearing a highly 
coloured picture of a handsome youth and a 
swooning girl who were standing on the deck of a 
pirate ship. 
'"One simple incantation and you will enter a top-
quality, highly realistic thirty-minute daydream, 
easy to fit into an average school lesson and 
virtualy undetectable ...'"' 
 
Naj najprej pripomnim, da so prikupne punce, 
medtem ko so mladeniči običajno čedni ali 
postavni ('handsome'). Deva pa je še en izraz, ob 
katerem je v Slovenskem pravopisu zapisana 
opomba 'zastarelo'. No, da se vrnemo na glavno 
temo o enobesednih izpeljankah: 'Daydream' je 

čisto običajna angleška beseda, ki pomeni 
sanjarjenje. Gradišnikova skovanka čarnjarije sama 
po sebi nima nikakršne zveze z izrazom 'Daydream 
charms' iz originala. Patentirane sanjarije recimo, 
bi lahko povedale precej več. Pa tudi v tem primeru 
bi bili ob prevod besede 'charm', ki v originalu 
jasno pove, da gre za uroke, ki kupcu omogočijo, da 
svoje fantazije doživi v okolju nekakšne virtualne 
resničnosti. 
 
No, Gradišnik je šel tukaj v prevodu še en velik 
korak dlje in si na lastno pest izmislil še nekakšen 
čarnjarnik. Po razlagi iz Pojasnjevalnika (str. 518) 
naj bi bila to naprava, ki proizvaja čarnjarije. 
Napaka! 
 
105 – ... Fred pa je odvlekel Harryja nazaj v 
prodajni prostor, kjer sta se Hermiona in Ginny še 
kar zatapljali v čarnjarnik. 
117 – ... Fred led Harry back into the main part of 
the shop to find Hermione and Ginny still poring 
over the Patented Daydream Charms. 
 
V originalu ni nobenega govora o kakšni napravi. 
Kot pove prejšnji citat, je vsa skrivnost v posebnih, 
patentiranih urokih. Podrobnosti, kako so 
zapakirani, ne poznamo. Morda jih dvojčka 
Weasley prodajata kot nekakšno čarovniško 
različico Bacijev. Saj poznate bonbončke, ob 
katerih dobiš še posladkano romantično sporočilce, 
ne? No, jaz si predstavljam, da na začetku lekcije iz 
zgodovine npr. poješ čokoladko in si zraven 
zamrmraš ustrezno zaklinjatev ('incantation'), pa si 
tam ... (Your kiss is a lick of flame ... ;) Kakorkoli, 
prepričana sem, da pri tem ne rabiš nobene 
posebne naprave, ker če bi ta obstajala, bi lahko 
profesor zlahka našel "corpus delicatese", medtem 
ko v reklami dvojčkov piše, da so njune čarobne 
sanjarije 'undetectable', se pravi, da jih je 
nemogoče odkriti. 
 
102 – Oziral se je po škatlah, nakopičenih tja do 
stropa: tu so bile "Špricmalice", ki sta jih dvojčka 
(še pod imenom "Slastne strahote") tako 
izpopolnila zadnje leto, preden so se jima zaprla 
vrata Bradavičarke; Harry je opazil, da grejo 
najbolj v promet krvamele, kajti na policah je 
ostala ena sama obtolčena škatla. 
113-114 – He stared around, looking up at the 
boxes piled to the ceiling: here were the Skiving 
Snackboxes that the twins had perfected during 
their last, unfinished year at Hogwarts; Harry 
noticed that the Nosebleed Nougat was most 
popular, with only one battered box left on the 
shelf. 
 
Špricmalice so sicer čisto luštkan prevedek, kar pa 
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ne opravičuje še enega neumestnega vložka, s 
katerimi se je Gradišnik na vseh koncih in krajih 
trudil "neopazno" povoziti Kendove rešitve. 
Nobenega pametnega razloga ni, da bi Fred in 
George spreminjala imena svojim izumom, s 
katerimi sta dala prav poseben pečat 5. knjigi. 
Kendovi bruhaški biskvitki ('Puking Pastille') in 
krvavonosne karamele ('Nosebleed Nougat') nam 
bodo ostali v večnem spominu! Gradišnikove 
krvamele pa ne pomenijo čisto nič. Same po sebi 
ne namigujejo niti na krvavenje iz nosu niti na 
karamele. Mojo betko ta prevajalčeva iznahajanka 
spominja celo na krvave kamele ... :S 
 
In še nekaj: dvojčkoma Weasley se v izvirniku niti 
slučajno niso zaprla vrata Bradavičarke! Iz šole sta 
še pred zaključkom zadnjega letnika odletela 
prostovoljno, na svojih metlah in v zares 
veličastnem slogu! Njima na čast bo del 
Bradavičarke za vselej ostal spremenjen v močvirje 
in prepričana sem, da če bo legendarna bivša 
študenta pot še kdaj zanesla mimo, jima bo 
Bradavičarka pripravljena na široko odpreti svoja 
vrata, da bosta lahko vkorakala 'v vsej gloriji'. ;) 
 
V Vražjih vragolijah dvojčkov Weasley je mogoče 
kupiti celo vrsto pripomočkov za učinkovito 
obrambo pred mračnimi silami. V originalu (str. 
116) lahko preberemo, da je med njimi tudi 
'Instant Darkness Powder', ki ga imaš lahko vedno 
pri roki za hiter pobeg. Gradišnik je to čudo 
prevedel v instantni mračevec (str. 104). Iz imena je 
tako izginila beseda prašek ('powder'). Jaz bi 
'Instant Darkness Powder' imenovala 'instantna 
tema v prahu'. Mračevec pa je ime, ki bi krasno 
pristajalo kakšni vrsti vešče ali pa netopirja. 
 
97 – Prečna se je bila spremenila. Pisane, bleščeče 
izložbe z zaklinjankami, sestavinami za zvarke in 
kotli so zdaj očem prikrivali veliki plakati 
Ministrstva za čaranje, prelepljeni prek šip. 
108 – Diagon Alley had changed. The colourful, 
glittering window displays of spellbooks, potion 
ingredients and cauldrons were lost to view, hidden 
behind the large Ministry of Magic posters that had 
been pasted over them. 
 
Ja, v šesti knjigi se je res marsikaj spremenilo ... 
Prečna ulica je le še Prečna, knjige z uroki 
('spellbooks', 'books of spells') pa so po novem 
zaklinjanke. Ne le, da pri tem prevedku izgubimo 
besedo knjige, prevod tudi vsebinsko ni ravno 
ustrezen. Zaklinjanke bi bile v angleščini kvečjemu 
'incantation-books'. Beseda 'spell' predstavlja 
osnovno obliko čaranja in jo lahko v slovenščino 
prevedemo le kot urok. 'Charm', 'hex', 'jinx', 'curse' 
– vse te čarovniške tehnike združujemo pod 

skupno besedo 'spell'. 'Incantation' (ali po naše 
zaklinjanje) predstavlja samo govorjeni del uroka – 
to so besede, ki jih izgovoriš, medtem ko izvajaš 
urok. Kot vsi vemo, pa je za učinkovito izvedbo 
uroka pomembno znati še vse kaj drugega kot le 
ustrezno zaklinjatev. 
 
Pri knjigah urokov naj omenim še netočen prevod 
naslova učbenika 'The Standard Book of Spells'. V 
tem primeru gre za nekakšne Osnove urokov, 
Gradišnikova priredba naslova Klasična zaklinjanka 
pa je čisto nekaj drugega. Beseda klasičen pomeni, 
da je nekaj izbrano, na višji, mojstrski stopnji ... V 
Polkrvnem Princu pa se najdejo še druge priredbe, 
kot sta na primer Gradišnikova Prvo čarilo in 
Abracednik (str. 226), kjer original omenja samo 
'spellbooks' oz. knjige urokov (str. 256). Osebno 
mislim, da je tako pootročeno dopolnjevanje 
pisateljice povsem neprimerno. Na Bradavičarko se 
namreč vpišejo enajstletniki in ne šestletniki. 
Razlika je velika. 
 
Kot že rečeno, Gradišnikovim prevodom vse 
prevečkrat zmanjka kakšna ključna beseda. Kaj 
konkretno si vi predstavljate pod braniškimi 
rokavicami? Da vam malo pomagam pri tej uganki 
– gre za rojstnodnevno darilo, ki ga je Ron dobil od 
Harryja ... No, jaz sem šele s pomočjo angleškega 
originala ugotovila, da gre za 'Quidditch Keeper's 
Gloves' oz. rokavice, ki jih uporabljajo branilci pri 
quidditchu. 
 
315 – "Super so, Harry!" je navdušeno rekel Ron in 
pomahal po zraku z novimi braniškimi rokavicami, 
ki mu jih je poklonil Harry. 
365 – "Nice one, Harry!" said Ron enthusiastically, 
waving the new pair of Quidditch Keeper's gloves 
Harry had given him. 
 
Gremo naprej. Kaj je zdravljivka? Meni, ki sem 
malo mahnjena na botaniko, zveni kot kakšna 
tavžentrožica. Ob vseh (ne)mogočih jezikovnih 
ekstravagancih, ki smo jim priča v prevodu 6. 
knjige, ne bi bilo nič čudnega, če bi bila zdravljivka 
ženska oseba, ki zdravi. Madam Pomfrey recimo. 
No, v izvirniku gre za 'healing spell' oz. zdravilni 
urok. 
 
415 – Zaslišal se je glasen pok in smetnjak za 
Harryjevim hrbtom se je razletel; Harry je poskusil z 
nogoveznico, ki pa se je odbila od stene za 
Malfoyevim ušesom in raztreščila vodni zbiralnik 
pod Javkajočo Jane, da je ta začela na glas vreščati 
... 
488 – There was a loud bang and the bin behind 
Harry exploded; Harry attempted a Leg-Locker 
Curse that backfired off the wall behind Malfoy's 
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ear and smashed the cistern beneath Moaning 
Myrtle, who screamed loudly ... 
 
V zgornjem primeru bi si človek pod nogoveznico 
zlahka predstavljal kakšno gumijasto različico lisic 
za roke. Ob dvobesednem prevodu, ki bi se glasil 
nogovezni urok oz. nogovezna kletev, se takšni in 
drugačni dvomi seveda ne bi porajali ... (Um, 
Naginijin komentar bom tukaj raje izpustila. ;) 
 
478 – Že vse odkar je popustila teloveznica, s 
katero ga je otrpnil Dumbledore, je Harry vedel, da 
ni več upanja, vedel, da se je to lahko zgodilo samo, 
ker je kletveník mrtev; vseeno pa ni bil pripravljen, 
ko ga je zagledal tu, kako leži polomljen in z udi 
vsaksebi: največji čarovnik, ki ga je Harry kdaj 
srečal ali sploh imel srečati. 
 
568 – Harry had known there was no hope from the 
moment that the Body-Bind Curse Dumbledore had 
placed upon him lifted; known that it could have 
happened only because its caster was dead; but 
there was still no preparation for seeing him here, 
spread-eagled, broken: the greatest wizard Harry 
had ever, or would ever, meet. 
 
Mar ni škoda, da ob tako pretresljivem, malone 
svečanem delu bralca spotikajo nerodno izbrane 
besede? Dumbledorja imenovati kletvenik je za 
moje pojme naravnost žaljivo dejanje! Čustveni 
naboj in vsebina sta pri Branku Gradišniku očitno le 
drugotnega pomena. Ker mu Harry Potter dol visi. 
Njemu se zdi pomembno predvsem to, da prevod 
ni opisen. Tak recimo: 'Harry je vedel, da ni več 
upanja, od trenutka, ko je Dumbledorjeva 
telovezna kletev popustila; vedel je, da se je to 
lahko zgodilo samo, ker je tisti, ki ga je z njo uročil, 
mrtev ...' 
 

Pa poglejmo za konec še en primer iz usodnega 28. 
poglavja. Harryjevemu poskusu, da bi nad Rawsom 
izvedel kletev križanih, je sledil tak odziv: 
 
474 – "Od tebe, Potter, ne želim nikakršnih 
neodpustljivk!" je prevpil buh plamenov, Hagridove 
klice in divje bevskanje ujetega Čekana. "Manjka ti 
korajže in talenta – " 
562 – "No Unforgivable Curses from you, Potter!" 
he shouted over the rushing of the flames, Hagrid's 
yells and the wild yelping of the trapped Fang. "You 
haven't got the nerve or the ability – " 
 
Neodpustljivka za 'Unforgivable Curse'? No, meni 
se zdi, da bi bila takšna oznaka primerna kvečjemu 
za kakšno zamerljivo pubertetnico. Neodpustljiva 
pa je v tem primeru predvsem Gradišnikova 
neprimerna izbira besed. Kakšna korajža, kakšen 
talent, madona?! Hladnokrvnost in sposobnosti 
mogoče. Ob besedah, kjer je za prevod v slovarju 
na voljo več variant, je pač treba malo razmisliti, 
katera bi najbolj ustrezala dani situaciji in likom. 
 
"You haven't got the nerve or the ability –" To prav 
gotovo ni bilo mišljeno v smislu poguma in talenta. 
Obojega ima Harry več kot dovolj in s tem bi se 
gotovo strinjal tudi profesor Raws! Vsi vemo, kaj je 
potrebno za učinkovito izvedbo kletve križanih ali 
kletve smrti. Harry tega ni zmožen zaradi svoje 
človečnosti, in prav to ga dela tako zelo 
drugačnega od Mrlakensteina. Harry je njegovo 
diametralno nasprotje, pa vseeno enakovreden 
nasprotnik. 'His match'! 
 
S to ključno besedo iz R.A.B.-ovega sporočila pa že 
prehajamo na področje vsebinskih napak in 
nedoslednosti, o katerih nameravam govoriti v 
naslednji kolumni. Lep pozdrav do takrat!  



 

 
35 

HPSlo.com Zbirka kritik Gradišnikovega prevoda šeste knjige Harry Potter 

9. Vsebinske napake in nedoslednosti 

 

Uf, tale bo spet dolga ... V prevodu šeste knjige je 
vse polno napak, ki so logična posledica 
prevajalčevega nepoznavanja vsebine prvih petih 
knjig, in s tem hudo pomanjkljivega razumevanja 
HP sveta, njegovih junakov in zgodbe, ki 
posamezne knjige povezuje v neločljivo celoto. 
Mislim, da je vsakemu bralcu knjižne serije jasno, 
da je vsebina posameznih knjig tako prepletena, da 
nekdo, ki ne pozna preteklih dogodkov, ne more 
pravilno interpretirati šeste knjige. No, direktor 
založbe Epta in njegov novi prevajalec na žalost v 
tem nista videla nobene ovire.  

 
Branko Gradišnik v spletni klepetalnici RTV 
Slovenija; 16. 2. 2005: 
 
Ali ste, preden ste se lotili prevoda, prebrali vseh 
pet dosedanjih knjig v angleščini in v slovenščini? 
Se vam to zdi potrebno? 
 
Ne, nasploh NIKOLI, če se le da temu ogniti, ne 
berem vnaprej -- s tem si prevajalec namreč 
pokvari tisto, čemur pravim bralska nedolžnost. 
Razumete, prevajalec mora po sili razmer tako ali 
tako vedeti več od pisatelja izvirnika, kajti ta si 
lahko dovoli, da napiše tudi kaj v tri dni (takih 
primerov je tudi v odlični literaturi obilo), 
prevajhalec pa mora vse razumeti (ali vsaj misliti, 
da je razumel). Če berem vnaprej, potem preveč 
vem in grozi, da bom preveč "vpisal" v pomensko 
podstat prevoda. Skratka, prevod bo preveč umljiv, 
pregladek, pretekoč, premalo obskuren, če hočete. 
Ne Potterja ne LotR nisem bral, delal sem sproti in 
sem na to ponosen. 
 
Bohseusmil! Harry Potter je knjižno delo, ki 
trenutno obsega več kot 3400 strani. To, kar je z 
njim naredil Gradišnik, je približno tako, kot da bi 
se nekdo lotil prevajanja samo zadnje petine 
približno 500 strani dolgega fantazijskega romana, 
ne da bi prej prebral prvih 400 strani. Da je 
prevajalec na takšno obrtniško pustolovščino celo 
ponosen, je pa resnično višek arogance! In glede na 
končni produkt, ki se mu reče prevod 6. knjige, je 
Gradišnikova izjava, da bi po predhodnem branju 
vedel preveč in da bi bil prevod zato preveč umljiv, 
pregladek, pretekoč, premalo obskuren ..., v 
posmeh ne le bralcem, ampak tudi Gradišnikovi 
inteligenci!  
 
Prav rada bi videla prvo verzijo prevoda, ki je 
nastajala vsled Gradišnikove 'bralske nedolžnosti' 
in ki jo je sproti pregledoval, dopolnjeval in 
popravljal Rajko Antlej, nekdanji Eptin tehnični 

sodelavec in po Gradišnikovih besedah voditelj 
Eptinega e-kotička Harry Je Zakon. Nekateri ga 
mogoče poznate pod psevdonimom Grimlast. 
Samo približno si lahko predstavljam, kakšno 
peklensko delo je moral ta človek opraviti! Brez 
njegove pomoči Gradišnikov Polkrvni Princ ne bi 
mogel takole na horuk ugledati luči sveta. Zanimivo 
pa, da se prevajalec svojemu pomočniku v knjigi ni 
zahvalil niti z besedo. Pri vsej pompoznosti je na 
štiriindvajsetih straneh takšnih in drugačnih 
pojasnil očitno zmanjkalo prostora in energije za 
"malo" človeško gesto.  
 
No, pa to niti ni naš problem. Najbolje, da se lotimo 
konkretnih primerov. Kot sem že omenila, 
vsebinske napake in nedoslednosti najdeš v 
Polkrvnem Princu na vseh koncih in krajih, takoj ko 
začneš prevod primerjati z izvirnikom. V zadnji 
kolumni recimo, je od desetih obravnavanih citatov 
kar polovica tudi vsebinsko oporečnih. Tistih 
kiksov, na katere sem opozorila že v prejšnjih 
kolumnah, tokrat seveda ne bom ponavljala. Prav 
tako ne bom še enkrat naštevala napak, ki so jih 
izpostavili člani HPSlo foruma in ki jih je v svoji 
kolumni zbrala evikeysn. Z eno izjemo:  
 
R.A.B.-ovo sporočilo v prevodu; stran 479:  
 
Mojstru črne magije 
Vem, da bom že dolgo na onem svetu, preden boste brali tole, prav je, 
da veste, da gre odkritje vaše skrivnosti na moj rovaš. Pravi horkruc je 
zdaj v mojih rokah in nameravam ga uničiti, brž ko bo mogoče. Smrti 
zrem v oči v upanju, da boste, ko najdete svojega mojstra, spet umrljiv 
človek. 
R. A. B.  

 
R.A.B.-ovo sporočilo v izvirniku; stran 569:  

 
To the Dark Lord 

I know I will be dead long before you read this 
but I want you to know that it was I who discovered your secret. 

I have stolen the real Horcrux and intend to destroy it as soon as I can. 
I face death in the hope that when you meet your match, 

you will be mortal once more. 
R.A.B. 

 
Razlika je opazna že na prvi pogled. Ne le stilistično 
in vsebinsko, ampak tudi oblikovno. R.A.B.-ovo 
sporočilo je v prevodu levo poravnano, v izvirniku 
pa ima osredinjene vrstice. Morda zato, ker 
sporočilo nadomešča sliko iz medaljona, ali pa 
ovalna oblika namiguje na kaj drugega. Možno 
tudi, da oblika sporočila ni pomembna, vendar, ker 
ni izključeno, da je besedilo centrirano z nekim 
razlogom, bi morala takšnemu zapisu slediti tudi 
slovenska različica.  
 
Nadalje, originalno sporočilo je podano s precej 

http://www.hpslo.com/novice/fullnews.php?id=2107
http://www.hpslo.com/novice/fullnews.php?id=2107
http://www.harryjezakon.com/index.php
http://forum.hpslo.com/viewtopic.php?t=1893&start=0
http://www.hpslo.com/?hpslo=kolumna20
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bolj stvarnimi besedami, kot ga ponuja umetelno 
skovan Gradišnikov prevod. Angleškim bralcem ni 
treba po forumih spraševati, kaj pomenijo besede 
na moj rovaš, saj v izvirniku preprosto piše: 
'hočem, da veste, da sem jaz tisti, ki je odkril vašo 
skrivnost'. Prav tako original jasno pove, da je pisec 
sporočila ukradel pravi horcrux, medtem ko bi ga v 
prevodu lahko dobil tudi iz druge roke. Prepričana 
sem tudi, da je zadnji stavek v R.A.B.-ovem 
sporočilu velika večina bralcev dojela kot izvirno 
informacijo, da Mrlakenstein dejansko išče nekega 
mojstra. V HP knjigah smo srečali že kar nekaj 
mojstrov – od mojstra črne magije do mojstra 
napojev, zato bralec avtomatično začne razmišljati 
v tej smeri. Gotovo si le malokdo predstavlja, da bi 
fraza 'najti svojega mojstra' lahko pomenila 
'naleteti na enakovrednega nasprotnika', in tudi 
SSKJ ne ponuja ustrezne razlage. Na tako ključnem 
mestu, kot je R.A.B.-ovo sporočilo, je pomembna 
vsaka beseda. Fraza, ki jo je uporabil Gradišnik, pa 
je dvoumna, vsebinsko zavajajoča in zato v tem 
primeru zelo ponesrečena. 
 
Zdaj pa si poglejmo še Polkrvnega Princa samega. 
Rowlingova je besedo Princ vedno zapisovala z 
veliko začetnico, kar je razumljivo, saj gre za ime 
oz. psevdonim lastnika starega učbenika za napoje. 
Gradišnik pri tem ni bil dosleden in je to besedo 
pisal včasih z veliko, včasih z malo začetnico:  
 
250 – Malce se je sklonil nad Zvarkarstvom za višjo 
stopnjo in si še naprej delal opombe glede 
"vekovečnih eliksirjev", tu in tam pa naredil 
postanek, da razbere katerega od prinčevih 
koristnih pripisov k besedilu Libacija Borage. 
286 – He bent a little lower over Advanced Potion-
Making and continued to make notes on 
Everlasting Elixirs, occasionally pausing to decipher 
the Prince's useful additions to Libatius Borage's 
text.  
 
Hermiona je svojimi genialnimi možgani takoj prišla 
do zaključka, da beseda Princ (v originalu 'Prince') 
lahko predstavlja tudi priimek ženske. Med starimi 
časopisi je celo uspela izbrskati sliko dekleta s 
takšnim priimkom, ki bi lahko bilo lastnica 
omenjene knjige in izumiteljica temnih urokov:  
 
425 – "Ne bom nehala," je odločno rekla Hermiona, 
"dokler me ne boš poslušal do konca. Poglej, malo 
sem se pozabavala s tem, kdo bi si lahko za hobi 
izbral kovanje temnih zarekov –" 
... 
Pod sliko je pisalo: Eileen Printz, kapetanka 
bradavičarske ekipe v prdnikolanju. 
502 – "I'm not dropping it," said Hermione firmly, 
"until you've heard me out. Now, I've been trying to 

find out a bit about who might make a hobby of 
inventing Dark spells –" 
... 
Underneath the photograph was the caption: 
Eileen Prince, Captain of the Hogwarts Gubstones 
Team.  
 
Prav ta slika in ime pod njo sta ključ do Prinčeve 
identitete. Raws se je v učbenik podpisal s svojim 
krvnim statusom in priimkom svoje mame. In kaj je 
iz tako pomembne informacije naredil Gradišnik? 
Priimek Eileen Princ je spremenil v Printz, tako da 
se njen priimek v slovenskem prevodu ne sklada 
niti z naslovom knjige niti s podpisom v učbeniku za 
napoje. Napaka, ki posega v samo srce 6. knjige!  
 
Pa še nekaj besed o naslovu slovenskega prevoda: 
Od objave naslova angleškega izvirnika (Half-Blood 
Prince), sem vseskozi trdila, da bi se naš prevod 
moral glasiti Polkrvni princ. No, odkar sem prebrala 
knjigo, pa mislim, da to ni najboljša rešitev. 
Pridevnik Polkrvni v slovenskem prevodu namreč 
že takoj na začetku povsem nedvoumno pove, da 
gre za osebo moškega spola, medtem ko se v 
originalu vse do končnega razkritja vleče dvom, ali 
se za podpisom 'Half-Blood Prince' skriva moški ali 
ženska. Zato mislim, da bi bil naslov 'Princ mešane 
krvi' vseeno bolj ustrezna rešitev, saj bi se tako 
teoretično lahko podpisala tudi ženska (s priimkom 
Princ).  
 
Pa pojdimo dalje. V Gradišnikovem prevodu 
večkrat naletimo na odlomke, ko se glavni junaki 
vedejo povsem v nasprotju z lastnim značajem. 
Ron se na primer poskuša izmakniti Fleur, da ne bi 
'fasal' njenega poljuba, Harry se posmiha sošolski s 
problematično kožo ... Vse skupaj je seveda 
preprosta posledica dejstva, da prevajalec preslabo 
pozna tako posamezne like kot tudi odnose med 
njimi, in je zato v prevodu napačno interpretiral 
določene situacije.  
 
184 – "Oh, daj no, Harry," je rekla Hermiona na 
lepem vsa nestrpna. "Quidditch že ni priljubljen – ti 
si! Nikoli nisi zbujal večjega zanimanja in, če 
odkrito povem, tolikšnega občudovanja si prej pač 
tudi nisi zaslužil." 
206 – "Oh, come on, Harry," said Hermione, 
suddenly impatient. "It's not Quidditch that's 
popular, it's you! You've never been more 
interesting, and, frankly, you've never been more 
fanciable."  
 
Zgornji citat v slovenščini izpade popolnoma 
drugače kot v izvirniku. "Nikoli nisi zbujal večjega 
zanimanja ..." Tole je prav neverjetno neroden in 
dvoumen stavek. Nadaljevanje, da si Harry 

http://www.hpslo.com/?hpslo=butik17
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tolikšnega občudovanja prej tudi ni zaslužil, je pa 
sploh katastrofa od prevoda! Gradišnik očitno 
enostavno ni razumel Hermioninih besed.  
Harry je vedno, že vse od prihoda na Bradavičarko, 
zbujal precejšnje zanimanje. Navsezadnje je 'Fant, 
ki je preživel' in končal vojno, še preden je dopolnil 
poldrugo leto! In vsekakor si je že pred 6. letnikom 
zaslužil občudovanje! V 1. letniku je zaščitil kamen 
modrosti, premagal Mrlakensteina in še enega 
trola za povrh! V 2. letniku je pokončal strašnega 
baziliska, svojo bodočo izvoljenko rešil gotove 
smrti, preprečil, da bi se Mark Neelstin vrnil v vsem 
svojem mladostnem sijaju, in za véliki finale iz 
suženjstva osvobodil hišnega vilinca. V naslednjih 
knjigah so se njegova junaštva samo še stopnjevala 
in, brez skrbi, Hermiona zelo dobro pozna vse 
Harryjeve podvige! Večina drugih študentov pa je 
šele ob koncu 5. letnika izvedela, da se je pogumno 
spopadel s Tistim, ki se ga drugi niti imenovati ne 
upajo. Poleg tega se je Harry čez počitnice (po 
Gradišnikovih besedah) 'potegnil kot žrd', kar bi 
lahko pomenilo, da je zrastel kot konoplja ... In 
originalna Hermiona je v zgornjem odlomku 
pripomnila, da Harry še nikoli ni zbujal tolikšnega 
zanimanja in poželenja. ('Fanciable' = 'sexually 
attractive' ;)  
 
Uf. Potem je tukaj še kup napak, ki so posledica 
nepoznavanja prejšnjih knjig, od napačno zapisanih 
imen do takšnih primerčičev:  
 
498 – "... medaljon ... kelih ... kača ... nekaj 
Gryfondomovega ali Drznvraanovega ..." 
592 – "... the locket ... the cup ... the snake ... 
something of Gryffindor's or Rawenclaw's ..."  
Eden od preostalih horcruxov naj bi bil nekaj 
Drznvraaninega. Danijela Drznvraan, ena od štirih 
ustanoviteljev Bradavičarke, je bila namreč 
ženska!  
93 – "In v neki lopi tam na severu so našli truplo 
Igorja Karkaroffa. Na njem je bilo temno znamenje 
– ..." 
103 – "And they've found Igor Karkaroff's body in a 
shack up north. The Dark Mark had been set over it 
– ..."  
 
Vsi vemo, kako Jedci smrti obeležijo svoje zločine. 
Po umoru na nebo pričarajo Temno znamenje: 
lobanjo, ki se ji iz ust vije kača. Gotovo je bilo tako 
tudi v tem primeru. Temno znamenje torej ni bilo 
na truplu, ampak nad njim, kar bi morala 
prevajalcu povedati tudi beseda 'over'. Pa 'shack' bi 
bila lahko koliba ali pa mogoče brunarica. Lopa je 
po angleško 'shed' in se ponavadi uporablja za 
shranjevanje vrtnega orodja.  
 
363 – Spack se je spet priklonil, čeprav je bil videti 

besen, potem pa rekel: "Gospodič Malfoy obeduje v 
Veliki dvorani, spi v eni od spalnic v grajskem 
stolpu, k pouku hodi v različne –" 
423 – Kreacher bowed again, looking furious, and 
then said, "Master Malfoy eats in the Great Hall, he 
sleeps in the dormitory in the dungeons, he attends 
his classes in a variety of –"  
 
Gradišnik je angleško besedo 'dungeon', ki v HP 
knjigah vselej pomeni podzemeljsko grajsko ječo, 
vedno znova prevajal kot stolp. Takšne 
"malenkosti" morda res niso usodne, izpadejo pa 
precej neumno. Malfoy pač ni neka Motovilka iz 
grajskega stolpiča! Vsi vemo, da spi v domu 
Salazarja Spolzgada, ki se nahaja pod zemljo, v 
nekdanjih grajskih ječah. In da je mera polna, nekaj 
vrstic naprej naletimo na še eno prevajalčevo 
izmišljotino, ko bivši Malfoyev vilinec Trapets v 
prevodu izjavi: "Malfoyev paglavec ne krši nobenih 
pravil ...", v originalu pa le: "The Malfoy boy is 
breaking no rules ..." Spackova verbalna smelost 
ima kljub osebni svobodi vendarle svoje meje in bi 
se v tem primeru lahko končala s kruto pokoro!  
 
P.S. Tole sicer nima neposredne zveze z 
Gradišnikovim Polkrvnim Princem, ampak vseh 
Naginijinih domislic pa vendarle ne morem 
cenzuritati. Mislim, da se bo pri tako dolgi kolumni 
en kratek intermezzo čisto prilegel. Se spomnite 
Skritih pasti estrogena? No, tole je z Gradišnikovim 
prevodom navdihnjena različica Morgane Malfoy, 
ki v enem od grajskih stolpičev čaka, da bo minil 
učinek Transgenderisa.  
 
490 – "Prav nič smešno se ne vedem," je neomajno 
rekel Wulf. "Tanga si zasluži koga, ki bo mlad in 
polnokrven." 
"Ampak če si pa ona želi tebe!" je rekla gospa 
Weasleyjeva z nasmeškom. "In navsezadnje, 
Remus, mladi in polnokrvni možje ne ostanejo 
vselej takšni." Žalostno je pomignila proti sinu, ki je 
ležal med njima. 
582 – I am not beeing ridiculous," said Lupin 
steadily. "Tonks deserves somebody young and 
whole." 
"But she wants you," said Mr Weasley, with a small 
smile. "And after all, Remus, young and whole men 
do not necessarily remain so." He gestured sadly at 
his son, lying between them. 
 
Khem. Mislim, da nam vsaj zaenkrat še ni treba 
skrbeti, ali je Wulf polnokrven moški ... Pa to niti ni 
važno. Problem je, da beseda polnokrven v 
čarovniškem svetu lahko pomeni nekaj popolnoma 
drugega kot v bunkeljskem in da je prevajalec zato 
ne bi smel uporabiti v takšnem kontekstu, kot jo je. 
Glede na to, kaj pomenijo izrazi brezkrvnost in 

http://pripovedke.hpslo.com/viewstory.php?sid=222
http://www.digitalhills.com/colour/rapunzel.jpg
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polkrvnost, lahko namreč sklepamo, da je 
polnokrvnost sinonim za čistokrvnost. In dejansko 
Gradišnik ponekod v knjigi besedo 'pure-blood' 
prevaja kot polnokrven (glej npr. str. 172; v orig. 
str. 193). Wulf je polkrven čarovnik in njegova 
pripomba, da bi si Tanga zaslužila polnokrvnega 
partnerja, izpade precej čudno, da ne rečem 
rasistično. 'Whole' iz originala bi lahko prevedli z 
nevtralnimi besedami, kot so: nepoškodovan, cel, 
zdrav ... polnovreden morda ... Joke! 
 
Druga napaka pa je v tem primeru zamenjava vlog. 
V izvirniku Wulfu odgovori gospod Weasley, v 
prevodu pa njegova žena! 
 
483-484 – "Pa tudi o moji materi je mislil, da ni 
vredna počenega groša," je rekel Harry, "saj je bila 
po rodu bunklja ..." 
575 – "And he didn't think my mother was worth a 
damn, either," said Harry,"because she was 
Muggle-born ..."  
 
Avstrijski groš bi bilo mogoče bolje zamenjati z 
ustrezno čarovniško valuto; s firičem recimo. Pa to 
je v bistvu malenkost. Veliko bolj kritičen je 
podčrtani del, kjer je Gradišnik izraz 'Muggle-born' 
prevedel kot bunklja po rodu. Takih primerov je v 
knjigi kar nekaj. Seveda gre za napako, saj čarovnik 
v nobenem primeru ne more biti bunkelj! Lily je 
bila bunkeljskega rodu, ne pa bunklja po rodu. Le 
kaj bi 'bunklja' počela na Bradavičarki? Delovala 
pod krinko za MI5? Hm, mogoče pa Branko 
Gradišnik 'po sili razmer' res ve več od Rowlingove 
... 
 
Sledi odlomek, v katerem profesor Slughorn 
Marcusa Belbyja zaslišuje o njegovem slavnem, z 
Merlinovim redom odlikovanem stricu Damoclesu, 
ki naj bi po Gradišnikovih besedah iznašel omejeni 
zvarek. Kdo od vas ve, kaj naj bi to pomenilo? 
(Moja betka pravi, da tak zvarek rapidno zniža IQ.) 
Zatipkancija iz besede omenjeni tukaj ne pride v 
poštev, saj pred tem ni nobene omembe kakšnega 
napoja.  
 
124 – "No, seveda, gotovo je zaposlen," je rekel 
Toastwamp in vprašujoče gledal Belbyja. 
"Omejenega zvarka pač ni mogel iznajti, ne da bi 
pošteno garal!" 
138 – "Well, of course, I daresay he's busy," said 
Slughorn, looking questioningly at Belby. "I doubt 
he invented the Wolfsbane Potion without 
considerable hard work!" 
 
Šele pogled v original razkrije, da je Marcusov stric 
izumil 'Wolfsbane Potion', ki ga je Kenda prevedel 
kot napoj volkomir. Gre za tisti napoj, ki ga je v 3. 

knjigi pil Remus Wulf. Za omejeni zvarek Gradišnik 
v svojem"pojasnjevalniku" ni priskrbel nobenega 
pojasnila. Bralci brez brskanja po originalu niti pod 
razno ne morejo ugotoviti, o čem je govora, zato 
tudi tole lahko štejemo za prevajalsko napako. 
Kasneje v knjigi je Gradišnik za Damoclesov 
'Wolfsbane potion' uporabil Kendovo rešitev in ga 
imenoval volkomir. 
 
In če koga slučajno zanima, je tukaj moj poskus 
pojasnila, kje je Gradišniku staknil svoj omejeni 
zvarek: Torej, čeprav ni izključeno, mislim, da 
prevajalca do tega prevedka ni privedla beseda 
omejenost, pač pa omej. Omej je zelo strupena 
rastlina, ki ji običajno rečemo preobjeda (rod 
Aconitum; v angleščini aconite, monkshood in tudi 
wolfsbane). No, seveda pa bi se ustreznemu napoju 
lahko reklo kvečjemu omejev napoj (kot npr. hmelj 
– hmeljev, ne pa hmeljen). Grem stavit, da ob 
omejenem zvarku niti botaniku ne bi prikapljalo, da 
se zadeva navezuje na omej oz. preobjedo.  
 
Potem se najdejo še primeri, ko prevajalec ni 
razumel pomena določenega izraza, pa ga je 
prevedel s prvim nesmislom, ki mu je padel na 
pamet, čeprav bi lahko prej pobrskal po kakšnem 
leksikonu. Gradišnikova posušena lobanja (str. 196) 
prav gotovo ne ustreza izrazu 'shrunken head' iz 
originala (str. 226). Za te mumificirane glave je 
namreč značilno, da v njih ni lobanje, saj s 
posebnim postopkom preparacije ohranijo le kožo 
obraza in skalp. Prav zato so te glave tako majhne 
oz. skrčene. Yuck! No, če koga vseeno zanimajo 
podrobnosti, je tukaj link na Wikipedijo. Sicer pa 
smo skrčene glave videli v Cuarónovem filmu Jetnik 
iz Azkabana.  
 
Za konec omenimo še par primerov vsebinskih 
napak, ki so posledica čiste površnosti in ki nimajo 
nobene zveze s prevajalčevim (ne)poznavanjem 
vsebine prejšnjih knjig. Predvsem Gradišnikov Ron 
nekajkrat izpade prav bebavo.  
 
316 – "A bi enega?" je izmomljal Ron, ko mu je 
ponudil škatlo s čokoladnimi kotlički. 
"Ne, hvala," je rekel Harry, ko je dvignil pogled. 
"Malfoya spet ni!" 
"Ni šans," je rekel Ron in si stlačil v usta še en 
kotliček, medtem ko je smuknil s postelje, da se 
obleče. 
366 – "Want one?" said Ron thickly, holding out a 
box of Chocolate Cauldrons. 
"No thanks," said Harry, looking up. "Malfoy's gone 
again!""Can't have done," said Ron, stuffing a 
second Cauldron into his mouth as he slid out of the 
bed to get dressed.  

http://en.wikipedia.org/wiki/MI5
http://en.wikipedia.org/wiki/Aconitum
http://en.wikipedia.org/wiki/Shrunken_head
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Kaj v tem primeru pomeni Ronova pripomba, da ni 
šans? V originalu imajo njegove besede precej več 
smisla. Na Harryjevo obvestilo, da je Malfoy spet 
izginil, je odgovoril, da ni mogel (kar izginiti).  
Sledi še odlomek iz pogovora med Harryjem in 
Ronom na bolnišničnem oddelku:  
 
331 – "... Kdaj se boš že nehal delati, da spiš, 
kadarkoli te obišče Lavender? Ob njej bi sicer lahko 
tudi jaz znorel." 
"Aha," je rekel Ron z neumnim izrazom na obrazu. 
"Ja. To je že v redu."  
 
Ali razumete, kaj je hotel Ron povedati? Kaj je že v 
redu? Se mu zdi mogoče fino, da bi ob Lavender 
lahko znorel še kdo drug, razen njega? No, 
razjasnimo še ta problemčič s pomočjo originala:  
 
385 – "... Will you stop pretending to be asleep 
when Lavender comes to see you? She's driving me 
mad as well." 
"Oh," said Ron, looking sheepish. "Yeah. All right." 
 

 
Evo, zadeva je povsem preprosta. Harryju gre pač 
na živce, da mu Lavender teži z vprašanji okoli 
Rona, zato v tem odlomku prijatelja prosi, naj se 
neha izogibati pogovoru z lastno punco. Rona 
seveda že vnaprej plaši misel na tak pogovor. 
Prevod zgornjega odlomka bi se moral glasiti 
nekako takole: 

"... Ali bi se že nehal pretvarjati, da spiš, kadarkoli 
te obišče Lavender? Tudi mene spravlja ob pamet." 
"Oh," je rekel Ron z boječim izrazom na obrazu. 
"Ja. Prav." 
 
Tako, bodi zaenkrat dovolj. 'V margini' mojega 
izvoda šeste knjige je ostala še ena vrsta pripomb 
in oznak – male strele, s katerimi sem med branjem 
označevala odlomke, v katerih je Gradišnik na 
lastno pest dopolnjeval in prirejal originalno 
besedilo. Ti primeri pridejo na vrsto naslednjič. 
Kmalu. 
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10. Prevajalčevi vložki 
 
V tokratni kolumni bom izpostavila nekaj 
odlomkov, ki so mi med branjem prevoda padli v 
oči zaradi kakšnega čudnega nesmisla, ob katerem 
sem takoj pomislila, da zagotovo ni "last" Joanne 
Rowling. Ko sem zadevo preverila v originalu, se je 
v vseh teh primerih potrdil moj sum, da si je 
prevajalec nekatere stavke gladko izmislil ali pa po 
svoje prikrojil besedilo. Nekaj Gradišnikovih 
vložkov, s katerimi je zgazil Kendove rešitve, sem 
predstavila že v eni prejšnjih kolumn. Poglejmo 
zdaj še nekaj drugih "izboljšav" izvirnika: 
 
272 – "... ne bom pozabil, da je Robaus tisto leto, 
ko sem poučeval na Bradavičarki, vsak mesec iz 
preobjede varil zame volkomir, pa res kot se šika, 
tako da mi ni bilo treba ob polni luni trpeti kot 
sicer." 
"Vseeno pa mu je kot po naključju ušlo, da ste 
volkodlak, tako da ste morali oditi!" je jezno rekel 
Harry. 
Wulf je skomignil. 
"To bi se tako ali tako razvedelo. Oba veva, da si je 
želel moje profesure, seveda pa bi mi bil lahko 
prizadejal kaj veliko hujšega, če bi še kaj primešal 
preobjedi v zvarku. Skrbel je za moje zdravje. 
Moram mu biti hvaležen." 
 
312 – "... I do not forget that during the year I 
taught at Hogwarts, Severus made the Wolfsbane 
Potion for me every month, made it perfectly, so 
that I did not have to suffer as I usually do at the 
full moon." 
"But he 'accidentally' let it slip that you're a 
werewolf, so you had to leave!" said Harry angrily. 
Lupin shrugged. 
"The news would have leaked out anyway. We both 
know he wanted my job, but he could have 
wreaked much worse damage on me by tampering 
with the Potion. He kept me healthy. I must be 
grateful." 
 
Hm, Gradišnik nam po eni strani dopoveduje, da je 
Bradavičarka srednja šola (kar ni res) in da ne 
moremo govoriti o akademiji in študentih (kar tudi 
ni res), po drugi strani pa pri povsem običajni 
besedi 'job' ves čas komplicira z nekimi 
profesurami in stolicami ... Vsak povprečen 
volkodlak bi v takem primeru uporabil besedo 
služba. 
 
V originalu ni nobenega govora o tem, iz česa je 
Raws varil volkomir. Napoj se sicer imenuje 
'Wolfsbane', vendar ni znano, ali je med njegovimi 
sestavinami tudi katerikoli del rastline, ki ji pri nas 
rečemo preobjeda. Rowlingova je zaenkrat 

povedala le to, da ga je izredno težko pripraviti. Pa 
dobro, prvo omembo preobjede bi se še dalo 
prebaviti, ampak Wulfova oz. Gradišnikova 
pripomba, da bi se lahko zgodilo kaj hudega, če bi 
Raws preobjedi v zvarku primešal še kaj, je pa čista 
neumnost! 
 
Jasno, da bi bilo treba preobjedi primešati še kaj 
drugega! To je vendar ena naših najbolj strupenih 
rastlin! Napoj, v katerem bi bila le preobjeda, bi 
pokončal še vola! Čarovnije gor ali dol, bodimo 
realni – kaj več kot kapljica preobjedine esence v 
napoju bi bila za Wulfa že smrtna doza. Veste, kaj 
to pomeni pri zastrupitvi s preobjedo? Zadušitev in 
zastoj srca pri polni zavesti. Resno. In da si 
prevajalec takole v tri krasne izmišljuje recepture 
oz. sestavine za čarovniške napoje, ni le 
nespametno, ampak je tudi zelo neodgovorno 
početje. Preobjede je na slovenskih vrtovih in 
travnikih kolikor hočeš. Prav lahko bi se zgodilo, da 
bi šli kakšni otroci preizkušat napoje iz Harryja 
Potterja ... :S 
 
Pa ostanimo še malo pri botaniki. Potem ko je 
Harry Malfoya napadel s kletvijo Sectumsempra, je 
sledil tale prizor. 
 
415 – Vrata za Harryjevim hrbtom so se z ropotom 
odprla. V grozi je dvignil pogled: noter je vdrl 
bledolični Raws. Grobo je odrinil Harryja vstran in 
pokleknil k Malfoyu ... 
... 
Javkajoča Jane nad njim je še vedno jecala in 
narekala. Ko je Raws tretjič izrekel svojo 
protikletev, je privzdignil Malfoya in ga postavil na 
noge. 
"Treba bo v našo bolnico. Nekaj brazgotin utegne 
ostati, a če takoj dobiš tisto kretsko travo, ki se ji 
pravi tudi dobra misel, morda preženemo celo še te 
... pridi ..." 
 
489 – The door banged open behind Harry and he 
looked up, terrified: Snape had burst into the room, 
his face livid. Pushing Harry roughly aside, he knelt 
over Malfoy ... 
... 
Moaning Myrtle was still sobbing and wailing 
overhead. When Snape had performed his counter-
curse for the third time, he half-lifted Malfoy into a 
standing position. 
"You need the hospital wing. There may be a 
certain amount of scarring, but if you take dittany 
immediately we might avoid even that ... come ..." 
 
Hm, najprej pripomba ali dve na izbiro besed: Vrata 
bi se namesto z ropotom lahko odprla s treskom. 
Raws ni bledoličen, ampak je prebledel (od groze). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Potions_in_Harry_Potter
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V izvirniku je Raws rekel, da se bodo brazgotinam 
morda lahko izognili (in jih torej ne bo treba 
preganjati). Za 'sobbing' in 'wailing' je na voljo 
dovolj normalnih slovenskih besed; naša Javkajoča 
Jane bi lahko ihtela ali hlipala in tarnala ali 
jadikovala. V Slovenskem pravopisu iz leta 2001 
glagola narekati sploh ni, ob glagolu jecati pa je 
oznaka redko. No, če koga zanima, SSKJ pravi 
takole: Jecati: 1. jecljati, 2. dajati kratke, sunkovite, 
navadno tišje glasove. Narékati: etn., izražati žalost 
za umrlim z obredno pesmijo. Kakšna scena, ej! 
 
No, da se vrnemo k današnji temi. Angleška 
'dittany' se je v Gradišnikovem prevodu spremenila 
v celo predavanje – tisto kretsko travo, ki se ji pravi 
tudi dobra misel ... Se še spomnite 'one' 
Gradišnikove izjave, da v slovenščini ni potrebe po 
večbesednih opisih in "kr neki" prevedkih? No, tale 
primerčič krasno paše v obe kategoriji hkrati: 
 
Prvič, 'dittany' ne more biti kretska trava! Pod 
imenom 'dittany' poznamo dve različni rastlini s 
podobnimi zdravilnimi lastnostmi. White dittany 
(Dictamnus albus) je po slovensko navadni 
jesenček. Dittany of Crete (Origanum dictamnus) bi 
sicer pogojno lahko prevedli v kretsko dobro misel, 
zagotovo pa ne ena ne druga rastlina ne spadata 
med trave! 
 
In drugič, Gradišnikov mnogobesedni prevod, ali 
recimo raje priredba, je v zgornjem odlomku 
popolnoma odveč ter, kar se Rawsa tiče, 
kompletno 'Out Of Character'. Pravemu Rawsu v 
tako kritični situaciji, ko se je njegov varovanec 
znašel na robu smrti, še na kraj pameti ne bi padlo, 
da bi šel od krvi in vode premočenima fantoma 
razlagat sinonime za neko zdravilno rastlino. Sploh 
pa ne bi pri tem blebetal nesmislov o nekih travah. 
Takšne kvazi strokovne razlage, kot jih najdemo vse 
polno tudi v Gradišnikovem Pojasnjevalniku, so 
tipične za Slatana Sharmerja, bivšega profesorja 
obrambe pred mračnimi silami, in njemu podobne 
bleferje. 
 
Heh, Nagini se je čisto vživela v Gradišnikovo 
dramo ... Za ljubitelje fanfictiona sledi kratko OOC 
nadaljevanje, ki se deloma zgleduje tudi po 
Pojasnjevalniku (str. 523): 
 
Raws:  ... Nekaj brazgotin utegne ostati, a če takoj 
dobiš tisto kretsko travo, ki se ji pravi tudi dobra 
misel ...' 
Harry: Morda vam hodi na misel Origanum 
dictamnus, gospod profesor? To ni navadni 
origano, ampak zgodovinsko Dictamnus, z gore 
Dikte na Kreti. Profesorica Ochrowtova nas je 

podučila, da ta zel spada med ustnatice, ne med 
trave ... 
Draco: A-arghh… 
Raws: No no, malo potrpljenja, Malfoyev! Seveda, 
le kako sem se lahko tako grdo uštel! Lej si ga no 
lej, Harry, pa ste spet potuhtali pravo! Veste kaj, še 
najmanj bomo zgrešili, če jo bomo imenovali kar 
kretski majaron. Zdaj se pa le brž podvizajmo, da 
nam ne bo treba narekati za tem bledoličnim 
gospodičem. 
Raws, Jane, Harry (sunkovito in ne preveč tiho): A-
ha-ha-ha-ha! 
Harry: Ah, gospod profesor, vi ga pa pihnete! 
 
In mi nadaljujemo z uvodnim odstavkom 15. 
poglavja: 
 
249 – Hagrid je bil svojeročno prinesel že 
pregovornih dvanajst božičnih jelk za Veliko 
dvorano; po stopniščnih balustradah so se ovijale 
garlande iz bodike in bleščic; iz čelad na oklepih so 
žarele večne lučke in po hodnikih so bile v 
presledkih razobešene velike kopice bele omele, 
pod katero je šega dovoljevala poljubiti srčnega 
izvoljenca ali izvoljenko. Pod temi kopicami so se, 
kadarkoli je hodil mimo Harry, zbirale velike gruče 
deklet ... 
 
284 – Hagrid had already single-handedly delivered 
the usual twelve Christmas trees for the Great Hall; 
garlands of holly and tinsel had been twisted 
around the banisters of the stairs; everlasting 
candles glowed from inside the helmets of suits of 
armour and great bunches of mistletoe had been 
hung at intervals along the corridors. Large groups 
of girls tended to converge underneath the 
mistletoe bunches every time Harry went past ... 
 
Mejduš, kako lahko nekdo svojeročno takole zariba 
jezik! Iz izvirnika ni moč sklepati, da bi v zvezi s 
Hagridovimi božičnimi drevesi krožili kakšni 
pregovori, kot si je to zamislil gospod Gradišnik. 
Hm, nemogoče pa tudi ni. Če dvanajst jelk za božič 
ni, Bradavičarka do pomladi zgori. Or something ... 
:)Drugače pa, glede na to, da Rowlingova ni 
uporabila tujke 'balustrade', je tudi Gradišniku ne 
bi bilo treba. 'Banisters' bi lahko prevedel v 
stopniščno ograjo. 'Garlands' pa so v slovenščini 
kvečjemu girlande in nikakor ne garlande. Pa to ni 
edina tujka, ki nam jo je Gradišnik postregel v 
napačnem zapisu! 
 
No, kar se tokratne teme tiče – ob koncu odlomka 
je kot poseben bonus za slovenske bralce pridana 
še izvirna Gradišnikova opomba, da šega pod 
omelo dovoljuje poljubiti srčnega izvoljenca ali 
izvoljenko ... Ma, srčni izvoljenci in izvoljenke se 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dictamnus
http://en.wikipedia.org/wiki/Dittany_of_Crete
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lahko poljubljajo kjerkoli! Je pa res, da 
zaljubljencema, ki si izmenjata poljub pod omelo, 
stara ljudska vraža obeta poroko ter srečno in 
dolgo skupno življenje. 
 
Pa preklopimo zdaj z rastlin še na magične živali. Iz 
trgovine bratov Weasley: 
 
106 – "Pigmejčivkice," je rekel George. "Miniaturne 
čivkajoče kosminke – sploh jih ne vzrejava zadosti 
hitro ..." 
118 - "Pygmy Puffs," said George. "Miniature 
puffskeins, we can't breed them fast enough ..." 
 
'Puffskeins' so puhastim kepicam podobne živalice, 
ki jih je Kenda v 5. knjigi prevedel v mufovatke. 
(Beseda kosminka je po SSKJ že rezervirana za 
veliko snežinko.) Mufovatki se oglašajo s 
pomirjujočim predenjem. Niti slučajno ne čivkajo! 
To si je Gradišnik kar lepo izmislil. Mogoče zato, da 
bi opravičil svojo skovanko pigmejčivkice. No, glede 
na original, bi bilo gotovo bolj pravilno, če bi 
pritlikave mufovatke imenoval pigmejpufki ali 
pigmejmufki. Sicer pa se strinjam s Timerjevim 
mnenjem, da bi tem otroškim ljubljenčkom 
namesto predpone pigmej– veliko bolj pristajala 
predpona piki–, in bi se torej prevod lahko glasil 
pikivatki, pikimufki ali pa pikipufki ... (Btw, v 
internem glasovanju so s tremi glasovi zmagali: 
PIKIMUFKI!) 
 
311 – "Udejanjanje je pravzaprav skok z doskokom, 
se pravi nekakšen hop-cop, in tako si lahko pri 
izvedbi pomagamo s kratico COP!" je rekel 
Pretchkow. "Pomenila nam bo: Ciljnost, 
Osredotočenost in Premišljenost." 
360 – "The important things to remember when 
Apparating are the three Ds!" said Twycross. 
"Destination, Determination, Deliberation!" 
 
V originalu ni nobenega govora o kakšnem hop-
copu, skakanju in doskakovanju, samo o treh D-jih. 
Če bi hotel ostati zvest izvirniku, bi si Gradišnik 
lahko izmislil tri besede na isto črko. Tukaj so na 
primer O-ji: Osredotočenost (na cilj), Odločenost 
(da boš prišel tja) in še Osvobojenost (iz prejšnjega 
stanja) ali pa Odhod (na cilj). Kakor koli, izpit iz 
izdejanjanja opravljajo sedemnajstletniki, 
Gradišnikova priredba inštruktorjevih navodil pa 
spominja na igrico iz male šole. Hej, morda bi si ob 
hop-copu lahko še kaj zapeli. Nagini predlaga 
legendarno 'izdejanjalsko' himno by Bijelo dugme: 
 

Hop-cup poskodit du, 
drugu curu poljubit du, 
poljubit du drugu, znaj, 

baš me briga – haj, haj… 

Takole pa je Ron opisal, kako je šlo na izpitu iz 
izdejanjanja Hermioni: 
 
373 –"Oh, ona je bila, jasno, perfektna," je rekel 
Ron ... "Popolna, kar se tiče cviljnosti, osratinjenosti 
in prdomišljenosti – samo šalim se – potem smo šli 
vsi skupaj na hitro pijačo k Trem metlam in moral bi 
slišati, kako se je Pretchkow razklobasal o njej – 
presenečen bom, če je ne bo kmalu kar zasnubil –" 
437 – "Oh, she was perfect, obviously," said Ron ... 
"Perfect deliberation, divination and desperation, 
or whatever the hell it is – we all went for a quick 
drink in the Three Broomsticks after and you 
should've heard Twycross going on about her – I'll 
be surprised if he doesn't pop the question soon –" 
 
Kot vidite, v originalu Ron nič ne omenja kakšne 
šale. Fraza 'whatever the hell it is' pomeni čisto 
nekaj drugega. Očitno ima njegov pomnilnik težave 
s tremi D-ji, pa je dva spremenil v 'divination' 
(prerokovanje) in 'desperation' (obupavanje). V 
vsakem primeru sta to precej nevtralna izraza; nič 
takega, kar bi bilo lahko osebno žaljivo za punco, o 
kateri že od 3. letnika naprej vemo, da je lahko 
precej nevarna, kadar se razjezi. Gradišnik je s 
svojo cviljnostjo, osratinjenostjo in 
prdomišljenostjo tukaj grdo pretiraval. In 
Hermiona bi lahko nekoga upravičeno treščila po 
preveliki goflji. 
 
325 – "No, predvsem gre za to, da sta bila oba 
napada zasnovana kot smrtonosna, pa se je 
izcimilo drugače, čeprav je šlo pri tem za golo 
srečo. In drugič, ne strup ne ogrlica nista, kot se zdi, 
prišla do osebe, ki naj bi jo pokončala. Seveda," je 
tuhtavo dodala, "je zaradi tega tisti, ki se za obojim 
skriva, še toliko bolj nevaren, ker mu je – ali ji je ali 
jima je ali jim je – po vsem videzu vseeno, koliko 
ljudi bo ali bosta ali bojo pospravili, dokler končno 
ne pridejo do živega žrtvi." 
377-378 – "Well, for one thing, they both ought to 
have been fatal and weren't, although that was 
pure luck. And for another, neither the poison nor 
the necklace seems to have reached the person 
who was supposed to be killed. Of course," she 
added broodingly, "that makes the person behind 
this even more dangerous in a way, because they 
don't seem to care how many people they finish off 
before they actually reach their victim." 
 
Nemogoče je mogoče. Gradišniku je uspelo, da v 
slovenskem prevodu bebavo izpade celo 
najpametnejša študentka v letniku. Poskusite za 
hec zgornji citat prebrati na glas, da si boste bolje 
predstavljali, kako "pristno" bi Hermionine besede 
zvenele med pogovorom v živo ... Kot da bi 
Gradišniku med prevajanjem za trenutek postalo 

http://www.coolquiz.com/trivia/explain/docs/mistletoe.asp
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dolgčas, pa je takole mimogrede povadil spreganje 
glagola. No, moja betka sweet14 pravi, da če bi bil 
Gradišnik dosleden in bi stavek tudi končal tako, 
kot ga je zastavil, potem bi se moral Hermionin 
citat glasiti takole: 
 
"... Seveda," je tuhtavo dodala, "je – ali sta ali so – 
zaradi tega tisti – ali tista –, ki se za obojim skriva – 
ali skrivata ali skrivajo –, še toliko bolj nevaren – ali 
nevarna ali nevarni –, ker mu je – ali ji je ali jima je 
ali jim je – po vsem videzu vseeno, koliko ljudi bo 
pospravil – ali bo pospravila ali bosta pospravila ali 
bosta pospravili ali bojo pospravili ali bojo 
pospravile –, dokler končno ne pride – ali prideta 
ali pridejo – do živega žrtvi." :D 
 

No, da zaključimo z današnjo temo. Mislim, da ni 
kaj dosti dvoma o tem, da Gradišnikovi vložki prej 
poneumljajo in parodirajo originalno besedilo, kot 
da bi mu kakorkoli koristili. Rowlingova ne 
potrebuje nobenih izboljšav, slovenski bralci pa 
tudi ne kakšnih ekskluzivnih dodatkov. Takšno in 
drugačno potvarjanje vsebine s strani prevajalca je 
v vsakem primeru nekaj nedopustnega. In kdo že je 
nekoč omenil besedo priredba? 
 
Takole smo se približali sklepnemu delu moje 
kritike Gradišnikovega prevoda. Še kolumnica ali 
morda dve, pa smo pri koncu. Boste vzdržali še 
malo? 
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           Kolumna v angleščini 

 

Koralina in Nagini: The Slovenian 

Half-Blood Prince and a Muggle 

Translator 

While the rest of the world eagerly awaits the last 
book in Harry Potter series, the Slovenian fans are 
worried. After the highly unpleasant experience 
with the translation of the Half-Blood Prince, we 
are afraid that this might repeat with the final 
book, and much will get lost in translation again. 

Harry Potter came to Slovenia in 1999, through a 
small publishing house Epta and the translator 
Jakob Kenda. Slovenian readers became enchanted 
by Harry Potter’s world, not only through the 
writing of JK Rowling, but through translations of 
Mr Kenda as well. However, in November 2005 
Epta announced on their website that the last two 
books in the series are not to be translated by him 
but Branko Gradisnik. They have never given any 
credible explanation for this decision. The 
Slovenian translation of the Half-Blood Prince was 
finally published in February 2006, 7 months after 
the release of the original. For the majority of 
readers it was a tremendous disappointment. 

Mr Gradisnik has openly declared that he had not 
even read the first five books, neither the original 
nor the translation. According to him, knowing too 
much would spoil his innocence as a reader and 
therefore, his translation might be too 
comprehensible, too smooth and fluent, not 
obscure enough ... 

Because of his ignorance of Harry Potter world and 
lack of understanding for its main characters, Mr 
Gradisnik misinterpreted their words and acts on 
many occasions. Harry Potter’s world is simply not 
the same any more; it is not as it should be. 
Imagine Hagrid speaking flawless English and Fleur 
barely being capable of pronouncing her sister's 
name ('Gabhielle') ...  

There are many contents mistakes, sentences 
missing or added out of nowhere, inconsistencies, 
incomprehensible parts, strange newly coined 
words ... Mr. Gradisnik's writing style does not 
resemble the original in any way. Long forgotten 
words and phrases make the Half-Blood Prince 
sound like it was written ages ago. As a result, kids 
are complaining on forums that they would need 
another translation of Mr Gradisnik's translation. 

Characters speak totally out-of-character, making 
Half-Blood Prince look like a poor example of fan-
fiction. It also lacks appropriate emotional 
undertones – serious or even sad passages come 
off as a parody or a burlesque, because of 
translator's ridiculous choice of words. 

But the real "icing on the cake" comes at the end 
of the book: There are twenty-four pages of Mr 
Gradisnik's monologue – the so-called Explanatory 
Appendix – in which he explains his linguistic 
preferences and mocks the translating solutions of 
Jakob Kenda. We consider this gesture an 
inexcusable violation of JK Rowling's book. 
Furthermore, his explanations of various terms 
from the sixth book are far from being accurate. 
However, many children believe they are correct, 
simply because they are published in the book. 

Ever since the announcement of the publishing 
date of HP and the Deathly Hallows, we have been 
trying to get the answer about who is going to 
translate the seventh book. But the publisher 
(Epta) is remaining blind and deaf to our questions. 
The result of the poll, that has been carried out on 
our web site (Harry Potter Slovenia – 
www.hpslo.com) recently, shows that 85% of 
readers want the return of Jakob Kenda with the 
last book. 

There are rumours about Epta being on the verge 
of ruin. They have not published any other book 
for more than a year. The director has moved to 
the Netherlands. Their Harry Potter web site 
(www.harryjezakon.com), which is listed in every 
Slovenian Harry Potter book, has not been updated 
since last summer. We seriously doubt whether 
Epta is still functioning at all and whether they will 
be capable of providing a decent translation of the 
final book. 

We have been trying to get our message across, 
but time is running out and the list of people who 
can make a difference is getting shorter every day. 
Nevertheless, we still hope that our voice will be 
heard. One of us, Katja, a 15-year-old girl that still 
cannot read original in English, has put our wishes 
into these words: 

"We are longing for a book that would resemble 
her sister in English as much as possible, that would 
be written in a smooth, witty style as we were used 
to by her five older sisters, because with this book 
there will be the end of the story which has opened 
the door into the world of books and fantasy for so 
many of us. I have grown up with Harry Potter 

http://www.hpslo.com/
http://www.harryjezakon.com/index.php
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story and I want it to end as it should, in my 
language too, as it is right." 
  
  
What follows is a sample of quotes from the 
original (English adult edition) compared to the 
Gradisnik's versions translated back into English 
and some of the translator's genialities from the 
so-called Explanatory Appendix: 
  

 ***  

127: 
"Au revoir, 'Arry," said Fleur throatily, kissing him 
goodbye. Ron hurried forwards, looking hopeful ... 
114: 
"Au revoir, 'ahí!" said Fleur throatily, kissing him 
goodbye. Ron quickened his pace, hoping to avoid 
her ...  
  
207: 
"You can still see where those brains got hold of 
me in the Ministry, look," said Ron, shaking back 
his sleeves. 
185: 
"It is still visible where those wise guys in the 
Ministry got hold of me, look," said Ron and shook 
his sleeves higher up. 
  
206: 
"Oh, come on, Harry," said Hermione, suddenly 
impatient. "It's not Quidditch that's popular, it's 
you! You've never been more interesting, and, 
frankly, you've never been more fanciable." 
184: 
"Oh, come on, Harry," said Hermione, suddenly all 
impatient. "Quidditch is not popular at all – you 
are! You've never caused greater interest, and, 
frankly, you haven't deserved such admiration 
before."  
  
136: 
As Harry passed the window he saw her deep in 
determined conversation with her friend Marietta, 
who was wearing a very thick layer of make-up 
that did not entirely obscure the odd formation of 
pimples still etched across her face. Smirking 
slightly, Harry pushed on.  
122-123: 
As he passed by, he saw her deep in determined 
conversation with her friend Marietta – she was 
wearing a thick layer of mascara on her face that 
did not entirely obscure the odd pattern of warts. 
Harry was smirking slightly, as he pushed forward.  
(*Note the omission of the words 'still etched 
across her face' in the translation. If you don't 
know about Hermione's jinx from the fifth book, 

Harry comes across as a totally insensitive, rude 
brat!) 
  
456: 
"Harry Potter!" bellowed Hagrid, slopping some of 
his fourteenth bucket of wine down his chin as he 
drained it. 
"Yes, indeed," cried Slughorn a little thickly, 
"Parry Otter, the Chosen Boy Who – well – some 
thing of that sort," he mumbled, and drained his 
mug, too. 
388: 
"To Harry Potter!" bellowed Hagrid and slopped his 
fourteenth maseljc** of wine with such haste that 
he spilt some of it down his chin. 
(*The translator simply omitted Slughorn's reply. 
**'Maseljc' (in Slovene) is a very old and long 
forgotten measure for less than a pint; 
approximately 0.35 litre. By using some simple 
arithmetic, we see that Hagrid is pretty wasted 
after only 5 litres or approx. 10 pints.) 
  
159: 
How could Snape be given the Defence Against the 
Dark Arts job after all this time? Hadn't it been 
widely known for years that Dumbledore did not 
trust him to do it? 
142: 
How could it happen after all this time that Snape 
got this chair? It had been widely known for years 
that Dumbledore did not trust in his abilities 
enough to let him do it! 
  
167: 
"... Professor Slughorn, however, is perfectly happy 
to accept N.E.W.T.s students with 'Exceeds 
Expectations' at O.W.L."  
149: 
"... But Professor Slughorn has nothing against 
accepting as salamanders those pupils that have 
got 'Exceeds Expectations' mark as owls."  
  
103: 
"And they've found Igor Karkaroff's body in a shack 
up north. The Dark Mark had been set over it – ..."  
93: 
"And they've found Igor Karkaroff's body in a shed 
somewhere in the north. There was a dark mark on 
it – ..." 
  
423-424: 
Kreacher bowed again, looking furious, and then 
said, "Master Malfoy eats in the Great Hall, he 
sleeps in the dormitory in the dungeons, he 
attends his classes in a variety of –" 
... 
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"... the Malfoy boy is breaking no rules that Dobby 
can discover, but he is still keen to avoid 
detection." 
363: 
Kreacher bowed again, looking furious, and then 
said: "Master Malfoy dines in the Great Hall, he 
sleeps in one of the bedrooms in the tower, he 
attends his classes in a variety of –" 
... 
"Malfoy's brat is breaking no rules, as far as Dobby 
could discover, but he still likes to take care of not 
being seen." 
  
312: 
"... I do not forget that during the year I taught at 
Hogwarts, Severus made the Wolfsbane Potion for 
me every month, made it perfectly, so that I did 
not have to suffer as I usually do at the full moon." 
"But he 'accidentally' let it slip that you're a 
werewolf, so you had to leave!" said Harry angrily.  
Lupin shrugged.  
"The news would have leaked out anyway. We 
both know he wanted my job, but he could have 
wreaked much worse damage on me by tampering 
with the Potion. He kept me healthy. I must be 
grateful." 
272: 
"... I do not forget that during the year I taught at 
Hogwarts, Severus brewed the Wolfsbane from 
Aconite for me every month, made it perfectly, so 
that I did not have to suffer as I usually do at the 
full moon." 
"But he accidentally let it slip that you're a 
werewolf, so you had to leave!" said Harry angrily.  
Lupin shrugged.  
"This would have leaked out anyway. We both 
know he wanted my professorship but, of course, 
he could have wreaked much worse damage on me 
by adding anything else to the Aconite in the 
concoction. He kept me healthy. I must be 
grateful." 
(*Obviously, Mr Gradisnik firmly believes that 
Aconite is the main or even the sole ingredient of 
the Wolfsbane potion.) 
  
360: 
"The important things to remember when 
Apparating are the three Ds!" said Twycross. 
"Destination, Determination, Deliberation!" 
311: 
"Apparating is actually a kind of jump with a 
landing, a sort of a hop-stomp and therefore, we 
can help ourselves with the HOP abbreviation!" 
said Twycross. "For us, it will signify Heed, 
Objective and Purpose!" 
  
19: 

"What with all that, and then losing Amelia Bones."  
"Losing who?"  
"Amelia Bones. Head of the Department of Magical 
Law Enforcement." 
17: 
"What with all that, and then losing Amelia Bones." 
"Losing who?" 
"Amelia Bones. Head of the Sector of Magic Order 
and Peace, former Department of Magical Law 
Enforcement." 
(*Department of Magical Law Enforcement was 
Kenda's translation from the fifth book. In such 
manner Gradisnik introduced his own arbitrary 
solutions. Anyway, when speaking of death, who 
would complicate with present and former titles of 
the Ministry Departments?) 
  
575: 
"And he didn't think my mother was worth a damn, 
either," said Harry, "because she was Muggle-born 
..." 
483-484: 
"And he didn't think my mother was worth a 
cracked penny, either," said Harry, "because she 
was a Muggle by birth ..." 
  
197: 
"Ar, I had you marked out as a Muggle-lover the 
moment I saw you ..." 
176: 
"Oh yes, I knew you are a Muggle-licker the 
moment I saw you ..." 
  
582: 
"I am not being ridiculous," said Lupin steadily. 
"Tonks deserves somebody young and whole." 
"But she wants you," said Mr Weasley, with a small 
smile. "And after all, Remus, young and whole men 
do not necessarily remain so." He gestured sadly at 
his son ... 
490: 
"I am not being ridiculous at all," said Lupin 
steadily. "Tonks deserves somebody young and 
full-blooded." 
"But if she wants you," said Mrs Weasley, with a 
small smile. "And after all, Remus, young and full-
blooded men do not always remain so." She 
gestured sadly at her son ... 
(*'Full-blooded' has a very dubious meaning in a 
world where blood segregation exists … And Mr 
Weasleys' sex change is a mystery to us all.) 
  
502: 
Underneath the photograph was the caption: 
Eileen Prince, Captain of the Hogwarts Gubstones 
Team. 
425: 
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Under the photograph was the caption: Eileen 
Printz, Captain of the Hogwarts Gubstones Team. 
(*This picture and the name underneath are the 
key to Prince's identity. And what did Gradisnik do 
with such an important piece of information? He 
changed the last name Prince into Printz, so that it 
doesn't correspond with the title of the book and 
with the signature in the Potion book. A mistake, 
which affects the core of the sixth book!) 
  
214: 
"I thought that I was going to miss that fourth 
penalty," Ron was saying happily. "Tricky shot from 
Demelza, did you see, had a bit spin on it –"  
190: 
"I thought that the fourth shot was going to miss 
me," Ron was saying happily. "Demelza sent me a 
depressed ball, cut –"  
  
138: 
"Well, of course, I daresay he's busy," said 
Slughorn, looking questioningly at Belby. "I doubt 
he invented the Wolfsbane Potion without 
considerable hard work!" 
124: 
"Well, of course, I daresay he's busy," said 
Slughorn, looking questioningly at Belby. "I doubt 
he invented the limited concoction without real 
drudgery!" 
(*For Slovenian readers it is impossible to guess 
that Belby's uncle discovered the Wolfsbane 
Potion.) 
  
104: 
"Talking of Diagon Alley," said Mr Weasley, "looks 
like Ollivander's gone too." 
"The wand-maker?" said Ginny, looking startled.  
"That's the one. Shop's empty. No sign of a 
struggle. No one knows whether he left voluntarily 
or was kidnapped."  
94: 
"Talking of Diagon," said Mr Weasley, "looks like 
Ollivander's gone too."  
"The wand-maker?" said Ginny, looking startled. 
"That's the one. Shop's empty. No sign of a 
struggle. No one knows whether he left voluntarily 
or was snatched." 
  
After Dumbledore's death: 
585: 
... before she could go on, there was a knock on 
the door behind them and Professors Sprout, 
Flitwick and Slughorn traipsed into the room ...  
492: 
... before she could go on, there was a knock on 
the door behind them and Professors Sprout, 
Flitwick and Slughorn minced into the room ...  

  
348: 
"No, I think it would be foolish to attempt to wrest 
the truth from Professor Slughorn by force, and 
might do much more harm than good; I do not 
wish him to leave Hogwarts."  
302: 
"No, I think it would be foolish to attempt to wrest 
the truth from Professor Slughorn by force, and 
might do much more harm than good – I do not 
wish him to ditch Hogwarts." 
(*In Slovenian translation the headmaster sounds 
as though he were talking about a disobedient 
brat.) 
  
563: 
"No, Potter!" screamed Snape. There was a loud 
BANG and Harry was soaring backwards, hitting 
the ground hard again ... 
475: 
"No, you don't, Potty!" shrieked Snape. There was 
a loud BANG and Harry flew backwards, flopping to 
the ground again ... 
  
562: 
"No Unforgivable Curses from you, Potter!" he 
shouted over the rushing of the flames, Hagrid's 
yells and the wild yelping of the trapped Fang. "You 
haven't got the nerve or the ability –" 
474: 
"I don't want any unforgivables from you, Potter!" 
he shouted over the rushing of the flames, Hagrid's 
yells and the wild yelping of the trapped Fang. "You 
don't have enough courage or talent." 
  
568: 
Harry had known there was no hope from the 
moment that the Body-Bind Curse Dumbledore 
had placed upon him lifted; known that it could 
have happened only because its caster was dead ...  
478: 
Harry had known there was no hope from the 
moment when the bodybinder that Dumbledore 
had used to stiffen him lifted; known that it could 
have happened only because the curser was dead 
...  
  
113-114: 
He stared around, looking up at the boxes piled to 
the ceiling: here were the Skiving Snackboxes that 
the twins had perfected during their last, 
unfinished year at Hogwarts; Harry noticed that 
the Nosebleed Nougat was most popular, with only 
one battered box left on the shelf. 
102: 
He looked at the boxes piled all the way up to the 
ceiling: here were the "Gushsnacks" that the twins 
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had perfected during the last year (under the name 
"Delicious Dreads"), before the gates of Hogwarts 
had closed for them; Harry noticed that the 
Bloodgats were most popular, with only one 
battered box left on the shelf. 
  
385: 
"Will you stop pretending to be asleep when 
Lavender comes to see you? She's driving me mad 
as well." (Harry) 
"Oh," said Ron, looking sheepish. "Yeah. All right." 
331: 
"When are you going to stop pretending to be 
asleep when Lavender comes to see you? 
Otherwise, being with her would make me mad as 
well."  
"Oho," said Ron with stupid expression on his face. 
"Yes. It is all right." 
  
433: 
"I promised I wouldn't tell anyone and I'll take his 
secret to the –" 
"– not the grave surely?" said Ron with a snort. 
"The sewers, maybe ..." 
370: 
"I promised I wouldn't tell anyone and that I'll take 
his secret to the –" 
"– not the grave surely?" said Ron with a snort. 
"Into the cloaca, maybe ..." 
  
365: 
"Nice one, Harry!" said Ron enthusiastically, 
waving the new pair of Quidditch Keeper's gloves 
Harry had given him. 
315: 
"They're mega, Harry!" said Ron enthusiastically, 
waving the new pair of defendering gloves Harry 
had given him. 
  
From Weasley's Wizard Wheezes Shop:  
115: 
Edible Dark Marks – They'll Make Anyone Sick!  
104: 
Dark marks in the shape of desserts – trustworthy 
emetic!  
  
  
And here are some excerpts from translator's 
Explanatory Appendix: 
  
  
On page 515 Gradisnik writes: "Kenda really 
exaggerated with Hagrid's dialect in a baroque 
style. In fact, Hagrid is fully acquainted with 
grammar, which can be seen from his letter about 
Aragog's death ..." Later on, Gradisnik resumes 
that Hagrid speaks only in minor Scottish accent. 

He also mentions (p. 529) that the name Rubeus 
alludes to Celtic (Scottish) red hair. 
(*In fact, Hagrid doesn't come from Scotland but 
from the West Country, he speaks in distinctive 
accent and has black hair.) 
  
On page 516 he writes that he would translate the 
Summoning Charm Accio into Actio, because as he 
says: "In English 'cc' is pronounced as 'ct' (like in 
action), but not in Slovene. Therefore, Accio offers 
wrong, i.e. Italian pronunciation (achio)." 
(*'Actio' (= action) means something completely 
different than 'Accio', 'cc' is never pronounced as 
'ct' and there is nothing wrong with Italian 
pronounciation of Latin words.) 
  
On page 516 Gradisnik talks about Avada Kedavra 
Curse: "Kenda used the capital letters for this Curse 
which wrongly suggests that somebody called 
Avado Kedaver invented this curse (Kedavra – 
kadaver – cadaver = dead body)." 
(*Probably, nobody has ever thought of something 
like this before.) 
  
517: "Occlumency – from Lat. occludo – to lock + 
mantea – divination." 
518: "Legilimency – from Lat. legere – to read + 
mantea – divination." 
(*In fact, 'mantea' is a coat in Latin; divination is 
'manteia', but it has nothing to do with Occlumency 
or Legilimency, because the ending isn't –mancy 
but –mency, which probably comes from a Latin 
word 'mens', meaning a thought, sense, 
remembering ...) 
  
523: Mr Gradisnik: "Madam Puddifoot – it is a 
Hobbit surname, deriving from puddle and foot." 
(*MuggleNet: The word "Puddifoot" is name for 
"someone shaped like a barrel." From the word 
"puddy" meaning "round-bellied" or "fat." Those 
who are in love are often said to be "weak in the 
knees," so it is not a far stretch to say they have 
"puddy feet." Madam Puddifoot's shop is often 
frequented by young couples.) 
  
According to Gradisnik: "Hogwarts isn't an 
academy, but a secondary school." (p. 517). "The 
attendees shouldn't be called students, but pupils." 
(p. 519) 
  
On pages 518 and 525 Mr Gradisnik explains that 
he had to change the name of the subject Potions 
to the Concoction-Making "because otherwise it is 
not possible to distinguish the subject from the 
products ..." "School subject must have an official 
name, therefore, I changed Potions to Concoction-
Making," he says. 

http://www.mugglenet.com/books/name_origins2.shtml
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525: For the Dark Lord Gradisnik suggests the 
translation: The Dark Ruler. 
  
531: He Who Must Not Be Named – Gradisnik's 
suggestion: Unnamable. 
  
On page 533 he discovers that Hogwarts Express 
rides only to the Hogsmeade not to the Hogwarts. 
And here is another example of his bright 
observations: 
  
527: "Half-moon spectacles – basically reading 
glasses, but apparently Dumbledore wore them all 
the time, including at the time of his death." 
  
On page 524 he explains that Polyjuice Potion is a 
concoction made from a juice of Poly, which is a 
kind of plant scientifically named Teucrium. 
(*We are pretty sure that there is no such plant in 
the Polyjuice Potion. The main ingredients are: 
lacewing flies, leeches, bicorn horn, knotgrass, 
fluxweed and boomslang skin. From Wikipedia: The 
name is a portmanteau of polymorph (indicating 
shape-change) and juice (indicating that it is indeed 
a liquid).) 
  
530: Gradisnik explains that the name Kreacher 
comes from an English word creecher, denoting 
someone who is screaming. He mentions that 
creature could be also a being, but decides that 
more likely, the name Kreacher derives from the 
'screamer'. Therefore, Gradisnik would translate 
Kreacher into Shrieker. 
(*There is no 'creecher', only 'screecher' in English 
vocabulary and Kreacher is a creature.) 
  
530: Gradisnik says that 'squib' is a very common 
English word, meaning 'a nobody' (a nonentity). 
(*Actually, 'squib' is a word meaning the following 
(in the Muggle world): 
1a: a short humorous or satiric writing or speech; 
1b: a short news item; 
2a: a small firecracker; 2b: a broken firecracker in 
which the powder burns with a fizz 
3: a small electric or pyrotechnic device used to 
ignite a charge) 
  
On page 525 Branko Gradisnik informs us that 
Nagini isn't a female. His explanation: "This name 
sounds to me as a male Italian surname, therefore, 
I assume it is a male (which is also consistent with 
the taxonomy – this snake is a Boa constrictor)."  
(*Alessandro Nagini, the first transsexual and 
poisonous constrictor in the world ... Oh, well ...) 

 
*** 

Congratulations, you have reached the end of this 
list which is unfortunately only a small selection of 
our translator's 'works of art'. We hope that after 
reading this, you understand why we don't want 
Mr Gradisnik to translate the last Harry Potter 
book. 

Thank you for your attention! 
Slovene Harry Potter fans (www.hpslo.com) 
  
P.S. If you have any idea how we could reach 
people who can help us in our cause, please let us 
know. Here is our e-mail: odbor@hpslo.com. 
  

*** 

Kolumna z odzivi bralcev se nahaja na tem 
naslovu: 
http://www.hpslo.com/?hpslo=slovenianhbp  
 
O problemih s slovenskim prevodom so poročale 
številne tuje spletne strani. Pri tem smo dobili 
komentarje podpore z različnih koncev sveta:  
 
Latinska Amerika:  
 
HarryLatino.com 
 http://www.harrylatino.com  
http://www.harrylatino.com/index.php?subaction
=showfull&id=4774  
 
Nemčija:  
 
Harry Potter Xperts 
http://www.harrypotter-xperts.de  
http://www.harrypotter-
xperts.de/news?id=3819&sid=2738a76a0a27bb3e
d79b635fb193290f  
 
Francija:  
 
La Gazette du Sorcier  
http://www.gazette-du-sorcier.com  
http://www.gazette-du-sorcier.com/Fans-
slovenes-de-Harry-Potter,757  
 
Potter Forever – 
http://www.harrypotterforever.org  
http://www.harrypotterforever.org/news-352-
Traduction-des-livres---Les-slovenes-indignes--
,lecture.html#news  
 
Pottermaniac.Net 
http://www.pottermaniac.net/menu.php  
http://www.pottermaniac.net/gazette/show_archi
ves.php?archive=1177973484&subaction=list-
archive&sub  

http://en.wikipedia.org/wiki/Potions_in_Harry_Potter
http://www.hpslo.com/
mailto:odbor@hpslo.com
http://www.hpslo.com/?hpslo=slovenianhbp
http://www.harrylatino.com/
http://www.harrylatino.com/index.php?subaction=showfull&id=4774
http://www.harrylatino.com/index.php?subaction=showfull&id=4774
http://www.harrypotter-xperts.de/
http://www.harrypotter-xperts.de/news?id=3819&sid=2738a76a0a27bb3ed79b635fb193290f
http://www.harrypotter-xperts.de/news?id=3819&sid=2738a76a0a27bb3ed79b635fb193290f
http://www.harrypotter-xperts.de/news?id=3819&sid=2738a76a0a27bb3ed79b635fb193290f
http://www.gazette-du-sorcier.com/
http://www.gazette-du-sorcier.com/Fans-slovenes-de-Harry-Potter,757
http://www.gazette-du-sorcier.com/Fans-slovenes-de-Harry-Potter,757
http://www.harrypotterforever.org/
http://www.harrypotterforever.org/news-352-Traduction-des-livres---Les-slovenes-indignes--,lecture.html#news
http://www.harrypotterforever.org/news-352-Traduction-des-livres---Les-slovenes-indignes--,lecture.html#news
http://www.harrypotterforever.org/news-352-Traduction-des-livres---Les-slovenes-indignes--,lecture.html#news
http://www.pottermaniac.net/menu.php
http://www.pottermaniac.net/gazette/show_archives.php?archive=1177973484&subaction=list-archive&sub
http://www.pottermaniac.net/gazette/show_archives.php?archive=1177973484&subaction=list-archive&sub
http://www.pottermaniac.net/gazette/show_archives.php?archive=1177973484&subaction=list-archive&sub
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The Knightbus 
http://hutter.chez-alice.fr/theknightbus/  
 
Španija:  
 
Harry Potter Spain 
http://www.harrypotterspain.com/  
http://www.harrypotterspain.com/noticias/?m=20
0705&paged=3  
 
Finska:  
 
Harry Potter – fanit 
 http://hpfanit.vuotis.net/  
http://www.vuotis.net/hpfanit/2007/05/sloveniala
isfanit-pelkvt-seitsemtt.htm  
 
Slovaška:  
 
Harry Potter InfoWeb 
http://hpinfoweb.net/web/  
http://hpinfoweb.net/web/index.php?id=579  
 
Harry Potter.sk 
http://www.harrypotter.sk  
http://www.harrypotter.sk/show.php?page=novin
ka&id=1774  
 
Češka:  
 
Potter Web CZ 
http://www.potterweb.cz/web/  
http://www.potterweb.cz/web/content/view/5344
/2/  
 
Svet Harryho Pottera 
http://svetharryhopottera.ic.cz/phprs/index.php  
http://www.potterharry.net/view.php?cisloclanku
=2007051401  
 
Bolgarija:  
 
Potter - 7.com 
http://potter-7.com/  
 
Poljska:  
 
Harry Potter.net.pl 
www.harry-potter.net.pl  
http://www.harry-potter.net.pl/Skandal-na-
Slowenii-o742.html  
 
Harry Potter News 
http://www.hpnews.pl/  
http://www.hpnews.pl/modules.php?name=News
&file=article&sid=3144&  

 
HarryPotter.org.pl 
www.harrypotter.org.pl/  
http://www.harrypotter.org.pl/index.php?pokaz=g
lowna&Wyswietl=PokazNewsa&nr=2479  
 
Latvija:  
 
Kurbijkurne 
http://www.kurbijkurne.lv/forums/index.php?act=
home  
http://www.kurbijkurne.lv/forums/index.php?sho
wtopic=38752  
 
Armenija:  
 
http://www.harrypotter.am/  
 
Mehika:  
 
Azkaban Mexico 
http://harrypotter.chalita.net/index.php  
http://harrypotter.chalita.net/modules.php?name
=News&file=article&sid=2667  
 
Kitajska:  
HPfans.net 
http://www.hpfans.net/index.php  
http://www.hpfans.net/?p=3731  
 
Strani v angleščini:  
 
SnitchSeeker.com 
http://www.snitchseeker.com/  
http://www.snitchseeker.com/harry-potter-
news/harry-potter-scandal-slovenia-45793/  
 
Magical Menagerie 
http://www.magical-menagerie.com/index.php  
http://www.magical-
menagerie.com/?subaction=showfull&id=1179022
012&archive=&start_from=&ucat=&  
 
DarkMark.com 
http://www.darkmark.com/c.c?l=home  
http://www.darkmark.com/c.c?l=n/archives/2007/
05/slovenian_hp_fa.txt&t=The%20Daily%20Prophe
t:%20Full%20Story 
 
 
Vsem naštetim spletnim stranem se za sodelovanje 
in podporo iskreno zahvaljujemo.  

Thank you very much for your comments and 
support.  

  

http://hutter.chez-alice.fr/theknightbus/
http://www.harrypotterspain.com/
http://www.harrypotterspain.com/noticias/?m=200705&paged=3
http://www.harrypotterspain.com/noticias/?m=200705&paged=3
http://hpfanit.vuotis.net/
http://www.vuotis.net/hpfanit/2007/05/slovenialaisfanit-pelkvt-seitsemtt.htm
http://www.vuotis.net/hpfanit/2007/05/slovenialaisfanit-pelkvt-seitsemtt.htm
http://hpinfoweb.net/web/
http://hpinfoweb.net/web/index.php?id=579
http://www.harrypotter.sk/
http://www.harrypotter.sk/show.php?page=novinka&id=1774
http://www.harrypotter.sk/show.php?page=novinka&id=1774
http://www.potterweb.cz/web/
http://www.potterweb.cz/web/content/view/5344/2/
http://www.potterweb.cz/web/content/view/5344/2/
http://svetharryhopottera.ic.cz/phprs/index.php
http://www.potterharry.net/view.php?cisloclanku=2007051401
http://www.potterharry.net/view.php?cisloclanku=2007051401
http://potter-7.com/
http://www.harry-potter.net.pl/
http://www.harry-potter.net.pl/Skandal-na-Slowenii-o742.html
http://www.harry-potter.net.pl/Skandal-na-Slowenii-o742.html
http://www.hpnews.pl/
http://www.hpnews.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=3144&
http://www.hpnews.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=3144&
http://www.harrypotter.org.pl/
http://www.harrypotter.org.pl/index.php?pokaz=glowna&Wyswietl=PokazNewsa&nr=2479
http://www.harrypotter.org.pl/index.php?pokaz=glowna&Wyswietl=PokazNewsa&nr=2479
http://www.kurbijkurne.lv/forums/index.php?act=home
http://www.kurbijkurne.lv/forums/index.php?act=home
http://www.kurbijkurne.lv/forums/index.php?showtopic=38752
http://www.kurbijkurne.lv/forums/index.php?showtopic=38752
http://www.harrypotter.am/
http://harrypotter.chalita.net/index.php
http://harrypotter.chalita.net/modules.php?name=News&file=article&sid=2667
http://harrypotter.chalita.net/modules.php?name=News&file=article&sid=2667
http://www.hpfans.net/index.php
http://www.hpfans.net/?p=3731
http://www.snitchseeker.com/
http://www.snitchseeker.com/harry-potter-news/harry-potter-scandal-slovenia-45793/
http://www.snitchseeker.com/harry-potter-news/harry-potter-scandal-slovenia-45793/
http://www.magical-menagerie.com/index.php
http://www.magical-menagerie.com/?subaction=showfull&id=1179022012&archive=&start_from=&ucat=&
http://www.magical-menagerie.com/?subaction=showfull&id=1179022012&archive=&start_from=&ucat=&
http://www.magical-menagerie.com/?subaction=showfull&id=1179022012&archive=&start_from=&ucat=&
http://www.darkmark.com/c.c?l=home
http://www.darkmark.com/c.c?l=n/archives/2007/05/slovenian_hp_fa.txt&t=The%20Daily%20Prophet:%20Full%20Story
http://www.darkmark.com/c.c?l=n/archives/2007/05/slovenian_hp_fa.txt&t=The%20Daily%20Prophet:%20Full%20Story
http://www.darkmark.com/c.c?l=n/archives/2007/05/slovenian_hp_fa.txt&t=The%20Daily%20Prophet:%20Full%20Story
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Jana:   Polkrvni Princ – končno v 

slovenskem jeziku 

Priznati moram, da sem ga tudi sama, čeprav po 
letih nikakor ne spadam v populacijo, ki ji je knjiga 
namenjena, nestrpno pričakovala. Pač spadam 
med ljubitelje Harryja in tu leta pravzaprav ne 
igrajo nobene vloge. Če sem se pred leti morda 
ravno zaradi velike medijske promocije branila 
vzeti v roke prvi del, me je, potem ko sem ga, 
očaral. Skupaj s sinovoma sem ob prebiranju prvih 
petih knjig vzljubila Harryja in njegov svet. Moj 
starejši sin je ob Harryju kot svojem najljubšem 
junaku iz otroštva odrasel (tudi sam je sedaj tako 
kot Harry dopolnil 17 let), mlajšemu je Harry idol. 
Koliko pogovorov o pomenu prijateljstva, moči 
dobrega, vrednotah, za katere se bori Harry, pa 
tudi pogovorov o izgubi, izdaji, smrti, žrtvovanju za 
svoje vrednote … je vzpodbudilo naše skupno 
prebiranje. Harry nam je vsem trem »zlezel pod 
kožo«. 

Tudi zato je bilo razočaranje, potem ko smo dobili v 
roke 6. knjigo (in diplomatsko rešili dilemo, kdo jo 
bo prvi bral), toliko večje. Ocena, da smo doživeli 
hladen tuš, je zelo mila. Kot v slovitem 
pojasnjevalniku svari sam g. prevajalec, nam je 
njegov prevod dobesedno »obtičal v razvajenem 
grlu«. Tako zelo, da preprosto ne morem molčati, 
da moram nekje (čeprav ne verjamem, da bo moj 
komentar kje objavljen) ubesediti svoj gnev, ki me 
prevzame vsak večer, ko se skupaj z mlajšim sinom 
mučim  s prebiranjem tega čudnega umotvora, ki 
naj bi bil naš Harry.  

Nisem najstnica, ki ne obvlada osnov svojega jezika 
(mislim, da imam precej dobro znanje na tem 
področju – pa raje ne bi o tem), niti ne bralka, ki ne 
bi posegala tudi po bistveno zahtevnejšem čtivu, 
kot je Harry. A Harryja imam preprosto rada in ne 
morem si kaj, da ne bi z vsem srcem pritrdila 
mnogim drugim ljubiteljem, ki razočarani 
ugotavljajo, da nam ga je Gradišnik s tem obupnim 
prevodom na nek način vzel. Pa naj še tolikokrat 
licemerno zatrdi, da ohranja kontinuiteto Kendovih 
rešitev.  

Ne bom izgubljala besed o tem, kaj osebno mislim 
o prevajalcu, ki »vskoči« pri 6. knjigi, pa se mu ne 
zdi vredno poznati prvih pet  (Kot arhitekt, ki bi 
začel zgradbo oblikovati od 6. nadstropja dalje, ne 
da bi si ogledal prvih pet – le kako bi izgledala?).  

Očitno pa je, da iz celega prevoda dobesedno 
kričita dve dejstvi: da je Kenda prevajal z 

naklonjenostjo do Harryja in njegovega sveta in z 
željo, da bi ga tudi bralci vzljubili, pri Gradišniku pa 
prednjačijo po eni strani komercialni razlogi,  po 
drugi pa v nebo vpijoča želja dokazati svojo 
superiornost prevajalca pred »nekim Kendo«. O 
narcisoidni »skromnosti« govori že sam 
pojasnjevalnik, v katerem, poleg njegovih 
velepomembnih razlag, zakaj prevaja tako, kot 
prevaja (očitno nas to silno zanima!), izvemo v 
vsakem drugem stavku, kako slab prevajalec je 
Kenda. S čimer Gradišnik kaže tudi »izredno etičen 
odnos« do drugega prevajalca.  

In če bo le možno, bo izšla »kritična izdaja«, ker bo 
šele potem to knjiga, vredna, da se zapiše med 
klasike. Hvala, g. Gradišnik! Pa ste mogoče v 
svojem samozavestnem prepričanju o lastni 
vrednosti pomislili, kdo bo te prevode bral?! Ste 
pomislili, da se že s tem edinim mučimo preprosto 
zato, ker hočemo izvedeti Harryjevo zgodbo?! In to 
dobesedno – mučimo! Ste pomislili, da bi bilo 
ogromno bralcev, ki bi takoj razgrabili Kendovo 
»priredbo« 6. knjige, če bi se katera založba 
odločila in jo natisnila?! Kajti prepričana sem, da bi 
nam Kenda vrnil našega Harryja, Harryja, ki ne 
zaudarja po naftalinu, ki se bere tekoče, sveže, 
zabavno, tako kot si mladi bralci želijo. 

In kaj je tisto, kar mi je tako zelo »obtičalo v grlu« 
(razen že omenjene prevajalčeve izredne 
vasezagledanosti)?! 

Najprej je tu seveda ta nesrečni predpreteklik, ki ga 
v sodobnih literarnih delih praktično ne zasledimo 
več, ker deluje okorno, nepotrebno in arhaično (za 
razliko od angleščine, kjer je Past Perfect še vedno 
živ). Kot bi se zgodba naenkrat prestavila nekaj 
desetletij nazaj. In - prosim, brez argumentov o 
ohranjanju jezika naših prednikov, ki jih Gradišnik 
naniza (tudi kočije so bile romantične in vožnja z 
njimi prijetna, pa se danes ne bomo vozili z njimi 
namesto z avtomobili). Tudi razvoj jezika ima svoje 
zakonitosti, mimo katerih ne moremo. Prav 
smešno se je sklicevati na to, kako lep jezik so 
uporabljali pred desetletji, če te oblike ne žive več. 
Umetno obujanje nečesa že mrtvega pa ponavadi 
ni niti dobro niti ne obrodi sadov. 

Če k temu dodamo še pogosto nepotrebno rabo 
deležnikov, deležij in kopičenje odvisnikov, dobimo 
neprijeten rezultat, ki ga moramo bralci pogoltniti 
kot prevod 6. knjige. Mladi bralci se v tem pogosto 
»baročno nabuhlem«, hkrati pa okornem in nekako 
trdem slogu izražanja izgubijo. Ne razumejo, kaj 
berejo. 
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In nenazadnje še nekatere »cvetke«, ob katerih 
sem pomislila, da bi moral Gradišnik dodati še 
pojasnjevalnik svojega besedišča in njegove rabe, 
saj za nekatere izraze niti v SSKJ ne najdemo 
ustrezne razlage. Če pa jo že, je raba označena kot 
redka, nenavadna, arhaična. In tako se tudi slišijo – 
čudno.  

Te »cvetke« (le nekatere – zame najbolj moteče) so 
zbrane iz prvih 100 strani prevoda, ker se dlje pri 
najboljši volji še nisem prebila, seznam pa se bo 
verjetno še podaljšal:  

»suh hliptaj, prekucija, ostalina, sezorela (medica), 
pritrdilo, reženj moža, uzrtje, uziranja, omlahela 
(roka), problemčič, mlahele, žmirkal, blazinje (zofe), 
mrmot, prepošljejo, vibasto, razznal (glas), temne, 
leskeče kaplje, struganje (zaves), odloputnila 
(vrata), (ena tistih) filozofanc …«  in Gradišniku 
tako ljuba »purpurna« barva (ob kateri verjetno še 
kdo postane »purpuren«) 
  
Izražanje (čeprav morda jezikovno pravilno) je 
velikokrat vse prej kot posrečeno: (spet nekaj  - 
zame zelo motečih primerov s prvih 100 strani): 

 … ima slišati… 

 … od katerega je zelenel… 

 … z Dambledorom za ovratnikom … 

 … nepotrjena uziranja nakazujejo … 

 … ste si naredili z  ( roko, ki je 
poškodovana)… 

 … fliknil s palico … 

 … leto po naslednjem … 

 … palico drži nared … 

 … za eno noč prekratki …  

 …vrgel pogled čez ramo … 

 … s Harryjem na petah stopil … 

 … slediva tej zmuzljivi skušnjavki – prigodi 
… 

 … mislim, da se ti bo že kaj ponudilo … 
(kako bo lahko v pomoč) 

 Bilo je, kot da bi bila nevidna roka začela 
ožemati H. drobovje – pa kar noče nehati. 
(raba časov!) 

 …slepeče sonce zabodlo v oči … 

 … na ta način, kako govori z mano … 

 … pojej jajčke, dokler so še topli … 
  

V arhaično obarvanem slogu pa se znajdejo tudi 
zelo »novodobni« izrazi : 

 »fliknil, ni mu zneslo, problemčič, …« 

Prav grozljivo je krajšanje pozdravov: 

»Živo,« je rekel Harry.  
»Žija, Harry,« pozdravi Tanga. 
»'ko noč«  

Tudi Gradišnikove nove skovanke, ki opisujejo 
dogajanje v čarovniškem svetu, so nekako 
nerodne, težke, na silo skupaj zmetane. Manjka jim 
Kendovih igrivih, zabavnih rešitev. Pa če so bile 
stokrat »priredbe« – potem je pač s svojim 
prispevkom originalno delo še izboljšal – v korist 
bralcev.  

Morda bi g. Gradišnik, namesto da se hvali, kako je 
knjigo uspel prevesti v dveh mesecih, raje še 
kakšen mesec presedel ob njej. Čeprav dvomim, da 
bi bil rezultat bistveno drugačen.  

Do konca knjige me loči še precej strani in verjetno 
se bo našlo še marsikaj, ob kar se bom spotaknila. 
Najbolj ob vsega pa me mori dejstvo, da se je moj 
čisti užitek ob branju spremenil v zgolj trmasto 
vztrajanje, da se pretolčem do konca. Čeprav se že 
resno sprašujem, ali vendarle ne bi bilo smiselno 
poseči po angleškem originalu?! Samo – kaj pa vsi 
mladi bralci, ki angleškega jezika ne obvladajo 
dovolj, da bi lahko brali original?! Njim ostane torej 
samo: ali prebrati krasen slovenski prevod ali pa ga 
odložiti. In poznam jih kar nekaj, ki so ga že odložili. 
Neprebranega! 

In za konec: Hvala, g. Dolinšek in založba Epta, ker 
ste v imenu dobička opeharili bralce za užitek ob 
branju »Kendove priredbe«. Kokoš, ki vam je 
prinesla zlato jajce, ste nagnali, o vrednosti nove pa 
mnogi resno dvomimo. Hkrati pa upamo, da se bo 
ob izidu 7. knjige našla založba, ki nam jo bo 
podarila v Kendovem prevodu. Drugače, tako kot je 
zapisala BRB, bo na naših policah precej manj 
slovenskih izvodov. Enkrat smo se še pustili 
opehariti, v drugo … ne verjamem! 
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Jana:   Pojasnitev k 
Pojasnjevalniku 
(»opravičevalniku«?) 
 
Pojasnjevalnik – glej SSKJ/ ta izpeljanka ni 
navedena  
 
ANALIZA SPLOŠNIH POJASNIL IN UTEMELJITEV 
NJIHOVE (NE)POTREBNOSTI  
 
Bralci v knjigah hočeš nočeš naletimo na različne 
dodatke. V literarnih delih so poleg kazal in 
življenjepisov avtorjev to najpogosteje takšne ali 
drugačne strokovne analize objavljenega dela. 
Kljub dokaj dobremu poznavanju literature, zlasti 
mladinske, pa je Pojasnjevalnik (dodan 6. knjigi HP) 
izjema, ki je še nisem zasledila. Zelo redko se zgodi, 
da bi avtor nekega literarnega dela bralcem v 
dodatku h knjigi podrobno razlagal, zakaj je nekaj 
zapisal tako, kot je, zakaj je tako prav in kako 
morajo razumeti njegovo delo. Da bi to naredil 
prevajalec, pa je osamljena posebnost Branka 
Gradišnika, ki je podobno razlago svoje prevajalske 
strategije dodal tudi h Gospodarju prstanov.  
 
Postavlja se vprašanje, zakaj naj bi bil takšen 
Pojasnjevalnik potreben. Še posebej v 6. knjigi, kjer 
se sicer zgodi marsikaj novega in presenetljivega, a 
svet HP, ki so ga bralci v petih knjigah že dodobra 
spoznali, ostaja enak. Zakaj torej potreba po razlagi 
in utemeljevanju prevajalskega dela, ki ga bodo 
bralci še predobro spoznali in ocenili skozi branje 
samo? (In roko na srce, še tako zapleteno 
leporečno napisan Pojasnjevalnik tega vtisa ne bo 
spremenil.)  
 
Vsi, ki imamo otroke ali se ukvarjamo z njimi, 
poznamo trik »vnaprejšnjega opravičevanja«, ko 
nam ob zavesti, da določenega dela niso opravili, 
kot bi bilo treba, že vnaprej postrežejo z množico 
»utemeljenih argumentov«, ki naj bi zameglili 
resnico o njihovi »šlampariji«.  
 
In vse bolj se mi dozdeva, da je tako tudi v primeru 
Pojasnjevalnika, ki ga zlasti zaradi dveh razlogov 
ocenjujem kot povsem nepotrebnega.  
 
1. Etično moralni razlog  
 
Ta razlog je nedvomno treba izpostaviti najprej, 
zaradi njegove teže in pomena.  
Če v Gospodarju prstanov Gradišnik prav tako 
razlaga in utemeljuje svoje prevajalsko delo, pa si v 
Pojasnjevalniku privošči še nekaj, kar si nikakor ne 
bi smel – grob poskus diskreditacije dela prevajalca 
prvih petih knjig HP, Jakoba J. Kende. Večina 

sestavka, večina razlag gesel je usmerjena v 
dokazovanje svoje prevajalske superiornosti, 
medtem ko Kendove prevode označi kot »bolj 
priredbe« (o tem več v nadaljevanju!).  
 
Ne bom se spuščala v obrambo Kendovega dela, 
preprosto zato, ker menim, da ni potrebno braniti 
tisto, kar ne potrebuje obrambe. Jakob J. Kenda je 
(in takšno je bilo do »pojava Gradišnika« in 
zapletov pri Epti tudi mnenje strokovne javnosti) 
svoje delo opravil z maksimalno vložene energije, 
znanja in predvsem z vživetjem v svet HP, kar so 
bralci začutili in s simpatijami sprejeli. Verjetno je 
prav zaradi njegovih prevodov HP tako veličastno 
zakorakal na slovenska tla (Spomnimo se, 
kolikokrat je bil razglašen za naj knjigo po izboru 
bralcev in kakšne pohvale je ob tem Kenda 
dobival!). Prav tako je nesporno dejstvo, da je 
Kenda »oral ledino« pri prevajanju HP, v času, ko 
še ni bilo nobenih »HP Lexikon-čkov«, ki so lahko 
veliko manj prizadevnemu prevajalcu v pomoč, da 
stvari preprosto prepiše (in jih pripiše svoji 
genialnosti). Ampak kot rečeno, dobre stvari ne 
potrebujejo zagovora, ker govorijo same sebi v 
prid!  
 
Vprašanje, ki se postavlja, je, zakaj prevajalec, ki 
svoje delo tako vrednoti in ceni kot Gradišnik (če je 
res tako odlično, bi moralo prepričati bralce brez 
dodatnega utemeljevanja!!), čuti potrebo 
»poteptati v blato« vse, kar je naredil njegov 
predhodnik in ga prikazati kot prevajalskega 
diletanta?! Težko si zamislimo, da bi zdravnik, ki bi 
prevzel za nekom zdravniško prakso, javno obvestil 
bolnike, kako napačne diagnoze je postavljal 
prejšnji zdravnik in katera predpisana zdravila niso 
bila ustrezna. Ali pa pravnika, ki bi javno analiziral 
pravne spodrsljaje svojega predhodnika. Ali pa 
direktorja, ki bi po prevzemu funkcije javno 
razglasil vse domnevno slabe poslovne poteze 
tistega, ki je to delo opravljal pred njim. Lahko si 
mislimo, da bi bile posledica takšnega klevetanja, 
posebej še, če se napadeni ne bi mogli braniti na 
enak način, tožbe. In prav gotovo bi se takšnih 
posameznikov, zlasti če bi bile njihove obtožbe 
nedokazane in neargumentirane, hitro prijela 
oznaka, da ravnajo neetično in nemoralno.  
 
Pri Pojasnjevalniku gre za zelo podobno stvar. 
Založnik je, kdo ve zakaj (morda je izpolnil željo 
prevajalca, da je »rešil svojo kožo« in knjigo izdal 
ob še sprejemljivem roku), Gradišniku omogočil 
objavo takšnega napada v knjigi, kjer izzvani Jakob 
Kenda nima in ne bo imel možnosti argumentirane 
obrambe. Ne v članku, ki se ga spodbija, se nanj 
odgovori, ne ob soočenju, kjer bi oba lahko 
zagovarjala svoje stališče. Ne! V knjigi, kot 
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preverjena, argumentirana »pojasnila«, iz katerih 
mnogi mladi bralci jemljejo »dejstva« kot iz 
katerekoli druge (res strokovno utemeljene) 
spremne besede. 
 
Vsi vemo, kakšno vlogo pri mladih bralcih igrajo 
spremne besede v knjigah. So pač dobrodošel vir za 
prepisovanje »uporabnih podatkov« za 
najrazličnejše referate in seminarske naloge. In 
šele, ko vidiš, da je otrok v predstavitev svoje 
najljubše knjige zapisal, da bo šele Gradišnikova 
kritična izdaja HP tista prava, medtem ko so 
Kendove priredbe, ali ko slišiš 12-letnika, kako s 
citati iz Gradišnikovega geslovnika poskuša 
vrstnikom dokazati, kako slab prevajalec je Kenda 
in s tem dokazati, koliko več ve od ostalih 
»neumnih sošolcev«, se zaveš, kolikšno moralno in 
strokovno škodo je Gradišnik s Pojasnjevalnikom 
naredil Kendi. Namerno??? 
 
Že res, mladi bralci kritizirajo prevod 6. knjige, 
preskakujejo dele, ker »ga je težko brati,… ker je 
nerazumljivo napisan« … , ko pa je potrebna 
»strokovna razlaga«, pač vzamejo tisto, ki polna 
učeno zveneče edinoresničnosti kar čaka nanje 
zadaj v knjigi. S premalo literarno teoretičnega 
znanja, s še ne dovolj razvito sposobnostjo 
argumentiranja in kritične presoje so lahek plen 
pasti, ki jo je Gradišnik nastavil za vse bodoče 
bralce knjige. Moralno etična packarija, ki resnično 
ni vredna avtorja, ki nekaj da na svoj ugled! Čudi 
me, da nihče od drugače pogosto zelo kritične 
prevajalsko avtorske srenje ni povzdignil glasu 
zoper takšen napad na vendarle že dovolj 
uveljavljenega kolega. Morda prihodnjič, ko se 
bodo sami znašli v podobni situaciji. Ali pa je v 
ozadju tehtanje, komu se ne gre zameriti?!  
 
Še vedno pa ostaja brez odgovora vprašanje, zakaj 
je Gradišnik čutil potrebo, da razcefra Kendovo 
delo. Pravzaprav se odgovor kar ponuja: če boš 
delo drugega dovolj očrnil, boš preusmeril 
pozornost s svojih napak na njegove. Z dlakocepsko 
analizo domnevnih tekmečevih napak upaš, da boš 
preprečil kritikom, da bi se lotili tvojih. Žal, se 
Gradišnik moti. Morda se ga strokovne avtoritete 
res ne upajo kritizirati (iz različnih razlogov!), z 
dovolj znanja in kritičnosti podkovani odrasli bralci 
HP pa so ga spregledali.  
 
A dejstvo o moralno etični neupravičenosti 
Pojasnjevalnika ostaja. Pa o »etičnosti« avtorja, ki 
ga je zapisal, ter o »etičnosti« založnika, ki ga je 
dovolil objaviti (še posebej, če poznamo zgodbo o 
tem, kako je HP prišel pod okrilje Epte).  
 

 
2. Vsebinsko pomenski razlog  
 
Razlog za objavo Pojasnjevalnika, ki ga Gradišnik 
navaja, je »približati bralcem vso jezikovno 
iznajdljivost J. K. Rowlingove in jim olajšati prehod 
v prevod novega prevajalca« (HP, str. 512).  
 
Dejstvo je, da po petih knjigah »jezikovne 
iznajdljivosti Rowlingove« bralcem prav gotovo ni 
več potrebno približevati. Pravim ljubiteljem je v 
tem času HP zlezel pod kožo, z njim dihajo, čutijo … 
in odraščajo. Slovenskim bralcem ga je odkril 
Kenda in to na zelo berljiv način, vsako ponovno 
»odkrivanje« je povsem nepotrebno.  
 
Žal pa ga ni odkril Branko Gradišnik. Sprašujem se, 
koga lahko o svoji želji po »približevanju 
pisateljičine jezikovne iznajdljivosti« prepriča 
prevajalec, ki se loti prevajanja 6. knjige iz serije, 
knjige fantazijskega žanra (ki sam po sebi zahteva 
posebno prevajalsko strategijo), pa se mu ne zdi 
vredno predhodno prebrati preostalih. Zadostujejo 
mu nasveti »pomočnika«, internetni leksikoni 
izrazov in ogled filmov (ki pomenijo prenos dela v 
drug žanr). Da gre za grobo podcenjevanje 
prevajanega dela, ni treba izgubljati besed. 
Dvomim, da bi se na enak način lotil prevajanja 
npr. 4. dela Vojne in mir.  
 
Prepričana sem, da brez temeljitega poznavanja 
celotne zbirke, kvaliteten prevod ni možen, kaj šele 
»približevanje pisateljičine jezikovne iznajdljivosti«, 
ki je sploh ne poznaš. In ki je od prve knjige tudi 
doživela svoj razvoj. Takšnega mnenja bi bila 
verjetno tudi pisateljica sama.  
 
Očitno je, da se je Gradišnikova pozornost usmerila 
na dlakocepsko piljenje po njegovem izboru 
pomembnega besedišča, imen, »stila« (kakršnega 
si je zamislil), torej na formo, kakršno bi po 
njegovem HP moral imeti. In njegov prevod je 
točno to – nabuhlo, zapleteno, starinsko leporečje, 
dekorirano z veliko purpurno pentjo 
samovšečnosti, brez duha, brez svežine, z zelo 
malo HP, ki ga poznamo in kakršnega si je 
pisateljica zamislila.  
 
»Olajšati prehod v prevod novega prevajalca« si 
Gradišnik očitno predstavlja tako, da v prah 
poteptaš predhodnika, da se sam kot feniks lahko 
dvigneš. In ker se njegove rešitve upirajo tvojemu 
»jezikovnemu čutu in logiki«, se sicer žrtvuješ in 
bralcem na ljubo ohranjaš »kendovske« rešitve, 
vzporedno pa ustvarjaš kvalitetni »gradišnikovski« 
prevod za kritično izdajo, ki bi rešila ugled HP.  
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Na tem mestu je treba razjasniti dvoje:  
 
- Gradišnik Kendove prevode označi kot »bolj 
priredbe«, zato je treba najprej definirati, kaj 
priredba je. Priredba je vsebinsko in oblikovno 
preoblikovanje umetniškega dela za nov namen ali 
drugačen medij. Kendi se prav gotovo ne more 
očitati, da je HP kakorkoli vsebinsko ali oblikovno 
preoblikoval, zato oznaka »priredba« nikakor ni 
upravičena.  
 
- Kritična izdaja nekega dela pomeni, da je ob 
besedilu še literarnozgodovinska, jezikoslovna ali 
kakšna druga tehtna strokovna analiza besedila. Če 
Gradišnik svoj Pojasnjevalnik ali kakšno podobno 
»umotvorjenje«, ki bi ga dodal v knjigo, uvršča v te 
kategorije, potem … Prej bi bilo verjetno (in 
zaželjeno), da bi Jakob Kenda ob svojem 
poznavanju področja mladinske književnosti in 
zlasti fantazijskega žanra, dodal HP strokovno 
študijo, s katero bi osvetlil fenomen HP (morda v 7. 
knjigi). 
 
Prav tako dvomim, da sta v dveh mesecih 
prevajanja HP lahko nastala dva bistveno različna 
prevoda, ker je to časovno neizvedljivo. Če pa gre 
samo za zamenjavo v geslovniku obravnavanih 
»kendovskih« izrazov z »gradišnikovskimi«, potem 
se bralci takšne kritične izdaje res lahko že vnaprej 
veselijo.  
 
V nadaljevanju Pojasnjevalnika se Gradišnik razpiše 
o svoji težnji, da je pri tvorbi neologizmov poskušal 
najti ustrezne pomenske izpeljanke s pripono 
namesto večbesednih opisov in »kr neki 
prevedkov« (ki jih je izumil njegov predhodnik), kar 
naj bi bilo bolj v skladu s slovenskimi pravopisnimi 
in besedotvornimi pravili (torej ne »kletev smrti«, 
ampak »ubijavka« - čeprav imam občutek, da bi 
potem morala biti pravopisno pravilna »ubijalka«).  
 
Vse lepo in prav - če zanemarimo, da se v tem 
konkretnem primeru izgubi pomenski poudarek na 
»kletev« (za razliko od uroka), bi tudi tem težnjam 
novega prevajalca ne oporekali, če bi se jih sam 
držal dobesedno. Zakaj potem zasledimo »izmični 
začar«, »kletev hromivka«, »neodpustljiva kletev«, 
»protivdorni čar«, »žolconogi zarok« …, če 
naštejemo samo nekaj primerov vsebinsko 
sorodnih poimenovanj, ki jih ni ustvaril Kenda, 
ampak Gradišnik.  
 
Ali pa gre tudi v tem primeru samo za floskule, za - 
z navidezno strokovnostjo upravičiti svojo manjšo 
sposobnost najti zanimive neologizme, kar bi mu 
bralci, navajeni Kendovih rešitev, lahko očitali?!  

 
Hvala Kendi za mnoge njegove zelo posrečene, 
duhovite in zveneče »kr neki prevedke« - brez njih 
svet HP prav gotovo ne bi bil tako zvočen in 
zanimiv. Bistveno pri ustvarjanju neologizmov je, 
da so pomensko ustrezni (zlasti, ko gre za prevode) 
in da »gredo v uho«, so lahko izgovorljivi, zanimivi 
… In ko slišiš, kako kdo komu na šolskem hodniku 
zabrusi, da je pravi »bunkelj«, ali da neumno gleda, 
kot bi ga »štamf« usekal v glavo ali celo učitelj reče 
učencu, naj se končno »izdejani« pred tablo, to 
nedvomno pomeni, da so »kendovski« »kr neki 
prevedki« šli v uho in polnokrvno zaživeli. Dvomim, 
da se bodo med mladimi splošno priljubili izrazi 
kot: palična roka (morda bi pa raje uporabil 
izpeljanko, npr. paličnica), časač, čanjarnik, 
antikčariat, gagača, sčesnjenik … Že samo njihova 
izgovorjava marsikomu povzroča težave.  
 
O slovenjenju imen ima Gradišnik spet zelo 
spremenljivo mnenje. Če v Gospodarju prstanov na 
slovenjenje gleda precej drugače in se tudi na 
dolgo razpiše zakaj in kako je to počel, v katerih 
primerih in v katerih ne, isto stvar očita Kendi kot 
napako, ki bi jo v svoji kritični izdaji moral 
popraviti.  
 
Vsi, ki svet HP nekoliko bolje poznamo, smo že 
imeli priliko zaslediti, kaj je o uporabi imen in 
podpomenov, ki jih skrivajo, povedala avtorica 
sama. Rowlingova se je zavedala, za katero ciljno 
publiko ustvarja HP, zato dvomim, da bi 
spregledala dejstvo, da je večina podpomenov 
imen »obskurna in jih mladi angleški bralci brez 
poglobljenega znanja angleškega besedišča 
zagotovo ne morejo zlahka razbirati«. To bi 
pomenilo nekakšno norčevanje iz bralcev. Koga 
torej Gradišnik podcenjuje – pisateljico, mlade 
angleške bralce … ali mlade bralce (z obupno 
nezadostnim besediščem) nasploh?!  
 
Razprava o tem, ali bi bilo bolje imena pustili v 
originalni obliki ali ne, oz. o slovenjenju imen v 
prevedenih literarnih delih nasploh, bi bila na tem 
mestu preobsežna, posebej, ker celo v strokovnih 
krogih doslej še ni bilo konsenza, ali se naj slovenijo 
ali ne. Kakorkoli že – Kenda se je v situaciji, ko je 
bilo prevajanje HP v tuje jezike še v povojih, odločil, 
kot se je. Nekatera imena je poslovenil zelo 
simpatično (in so se tako prijela, da si ne znamo 
predstavljati, da bi bila drugačna), tu in tam katero 
malo manj. Moje osebno mnenje je, da prav nič ne 
moti, če se pri nekaterih »pomenska plat prevedka 
ponuja kot na dlani«. Če se že, kvečjemu prispeva k 
lažjemu vživljanju v poimenovano osebnost tudi za 
nekoliko manj receptivno spretne bralce. Hkrati pa 
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ni pri nobenem poslovenjenem imenu pomen tako 
prepoznaven, da bi bilo to moteče. 
 
Največja škoda pa je, da Gradišnik ni sledil tistemu 
»Kendovemu manirizmu«, ki nas pri njem najbolj 
moti – jeziku. O starinskosti in okorno zapleteni 
jezikovni strukturi njegovega prevoda je bilo in je 
na drugih mestih povedanega dovolj. Ker pa 
nadaljevanje Pojasnjevalnika zveni kot 
razčiščevanje starih zamer in frustracij ob 
problematiki slovenske jezikovne teorije in prakse, 
ob prevelikem vmešavanju lektorjev in 
»neučinkovitosti« jezikovnega pouka v šolah, 
bralec nehote dobi občutek, da je prevod HP postal 
poligon za izživetje vseh teh prevajalčevih 
nakopičenih nasprotovanj. 
 
In spet je tu »vnaprejšnja obramba« ter hkrati 
oster napad na tiste, ki njegove »jezikovne« 
filozofije ne razumejo ali ne podpirajo, v stilu – če 
se ne strinjate z mano, ste že skoraj izdajalci 
svojega jezika in narodne identitete, premalo 
jezikovno izobraženi uporabniki »puristične 
sodobščine«, ki se jim v razvajenem grlu zataknejo 
kosti in koščice »žlahtne gradišnikovščine«. 
 
Kakršnokoli je že prevajalčevo mnenje o 
slovenskem jeziku za današnjo rabo, prevod 
nekega dela ni in ne more biti tisti, v katerem lahko 
manifestiraš svoje teorije (ker jih morda drugače 
ne moreš!). Avtorsko delo ja, z njim se ustvarjalec 
lahko predstavi v svojem osebnem umetniškem in 
jezikovnem slogu. Prevod pa je in bo ostal prenos 
avtorjevega sloga v drug jezik. 
 
Kljub predpostavki, da Rowlingova uporablja 
»dokaj konservativno besedišče« (tudi o tem bi se 
dalo razpravljati!), pa njeni junaki ne živijo npr. v 
Dickensovem času ali Tolkienovi imaginarni 
preteklosti. Harry je prebivalec Londona 
današnjega trenutka, njegova doživetja pa 
ponujena v branje mladim današnje dobe. In četudi 
pisateljica v dialogih ne uporablja žargona (čudno – 
v Gradišnikovem prevodu dialogov je prisoten, celo 
zelo »poulični« žargon, pa še kakšen hrvatizem v 
besedni ali strukturni obliki zraven!), njeno delo 
prav gotovo ni napisano v slogu nekakšne 
viktorijanske angleščine. 
 
Prav in pomembno tako za oblikovanje narodne 
identitete kot osebne intelektualne širine mladih 
je, da spoznajo, doživijo in razumejo našo jezikovno 
tradicijo skozi dela naših vrhunskih besednih 
umetnikov. Ne, niti s Prešernovim niti z Jurčičevim 

ali nenazadnje niti s Trubarjevim jezikom ni čisto 
nič narobe, nasprotno – njihove stvaritve so 
pomagale oblikovati slovenski narod in kulturo do 
te mere, da smo se lahko postavili ob bok ostalim 
evropskim narodom. Problem se pojavi šele, če 
želimo besedišče in jezikovni slog neke pretekle 
dobe prenesti v »sodobščino«. Vsej nostalgiji po 
preteklosti navkljub mi vsi živimo v sedanjosti in ne 
moremo mimo dejstva, da je jezik živ, da je 
nenehno v procesu (pre)oblikovanja skozi različne 
oblike komunikacije med ljudmi, da se v njem 
odraža življenje ljudi te dobe, odnosi v družbi in še 
kaj … Vsakršno nasilno spreminjanje ali vplivanje na 
ta spontani tok jezikovnega razvoja, vsako 
»vzgojno« in teoretično prisiljevanje se je že skozi 
zgodovino pokazalo kot neučinkovito (spomnimo 
se raznih »črkarskih pravd«). 
 
Če je Gradišnik želel s prevodom HP jezikovno 
vzgajati mladi rod, je svoj cilj nedvomno zgrešil. 
Večino njegovih nastavljenih »koščic in kosti«, ki jih 
je skušal vtakniti v »razvajena grla«, so mladi bralci 
preprosto preskočili in z njimi vred tudi vse tiste 
zapleteno strukturirane dele besedišča, ki jih niso 
bili sposobni percipirati. Nikogar ne poznam, ki bi 
šel v SSKJ pogledat, kaj pomenijo besede, ki jih niso 
razumeli. Morda je tu in tam kdo vprašal starše ali 
učitelje, a tudi ti velikokrat niso poznali natančnega 
pomena nekaterih besed, ki so že dolgo označene v 
SSKJ kot arhaične. 
 
Zaradi Gradišnikovega prevoda se besedišče in 
»jezikovna vzgojenost« mlade generacije prav 
gotovo nista v ničemer izboljšala. Ostal je le grenki 
priokus, da je pri 6. knjigi surova fabula edino, kar 
je, če ne obvladaš dovolj angleškega jezika, vredno, 
da jo vzameš v roke in prebereš. 
 
Iz vsega zapisanega pa je prav tako jasno, da ne 
najdem niti najmanjšega argumenta v zagovor 
objave Pojasnjevalnika. Brez njega bi bralci z 
lahkoto shajali, vseh spodrsljajev, ki si jih je pri 
prevodu privoščil, pa Gradišniku kljub 
Pojasnjevalniku (ali pa prav zaradi njega) nismo 
prav nič bolj pripravljeni spregledati, kot bi mu jih 
bili brez tega leporečnega »opravičevalnika«.  
 
Prav tako močno dvomim, da je imel kdo posebno 
veselje pri raziskovanju besedišča v geslovniku. Je 
pa res, da tudi s tega dokaza navidezno dovršene 
prevajalske strokovnosti, če si potrpežljiv in 
podkovan z dovolj znanja lahko spraskaš veliko 
sijaja in odkriješ …  
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Timer:   Polkrvni prevajalec 

Kar težko verjamemo, da je že skoraj en mesec od 
izida slovenskega Princa, ko pa je EPTA z izdajo 
tako dolgo zavlačevala. No, in zato sem si rekel, da 
je preteklo že dovolj vode, da si upam napisati 
kakšno krajšo kolumnico, v kateri bom izpostavil ta 
problemčič, ki nas je dočakal z novo knjigo in ki je v 
glavnem posledica zamenjave prevajalca.  

Kaj je torej drugače v novi knjigi? Koliko je stvari, za 
katere je Gradišnik menil, da bi nam malo 
spremembe dobro delo? Odgovor je veliko ... 
morda celo preveč. Poskusil bom biti čimbolj 
objektiven in spremembe razdeliti v več kategorij. 
Prva kategorija naj bo sprememba naglasov, pri 
čemer seveda govorim predvsem o Hagridu in 
Fleur. Druga kategorija naj bodo na novo izumljene 
besede, ki so zamenjale nekatere čisto spodobne 
Kendove. Tretja kategorija naj bo, po 
Gradišnikovem mnenju, pravilnejše sklanjanje 
besed. V četrto kategorijo pa dajmo besede, ki jih 
je moral novi prevajalec prevesti na novo.  

Začnimo torej:  

1.) MENJAVA NAGLASOV  

Pet knjig je torej minilo in z veseljem smo brali 
'koko fajn je Hagrid podurhal', kadar mu kaj ni bilo 
všeč, ali kako je Fleur zatrjevala, da bo 'izboljžala 
zvojo angleždžino'. In tega smo se navadili. Nihče 
pravzaprav ni razmišljal, koliko je v teh dveh 
naglasih dejanske pravilnosti, bila sta nam namreč 
všeč in smo ju sprejeli za svoja. Dokler se ni našel 
človek, po imenu Bhané, ki je pomislil, da zadeve 
morda le niso tako pravilne, kot mi mislimo. Odločil 
se je, da jih bo lastnoročno 'popravil'. In kar je 
nastalo, je marsikoga šokiralo.  

Kar se Hagrida tiče, se je Bhané odločil, da je že 
skrajni čas, da se nauči govoriti pravilno knjižno. In 
zato je vzel največji valjar v Sloveniji in popolnoma 
povozil Rowlingovo, ki se je, trapa, še vedno mučila 
s Hagridovim narečjem. Tukaj se potem lahko 
vprašamo, kdo je res tisti, ki je napravil napako? Je 
to avtorica originala, ali je to prevajalec, ki je njeno 
delo malo preveč 'dobro' priredil ... Kakorkoli že, 
Kenda je naglas upošteval in kakeršenkoli je že bil, 
je bil vseeno pravilnejši in bolj zvest originalu, kot 
če ga sploh ne bi bilo. A to še ni vse. Bhané 
Gradišnik namreč trdi, da je Hagridov naglas 
'krneki' oziroma 'zbrda-zdola'. A če pogledamo 
pobliže, to sploh ni res. Večino narečnih besed, ki 
jih je Kenda uporabil pri Hagridu, je gorenjskih. Naj 
jih nekaj naštejem: kaj=koga, pasti=telebniti, 

ravno=glih, lep=fleten, tako=toko, dovolj=dovelj, 
zagotovo=ziher, jesti=futrati, darilo=šenk itd. 
Besede večinoma izhajajo iz nemščine, kar pa je v 
osnovi značilno ravno za gorenjski naglas. To vem 
tudi zato, ker na Gorenjskem živi nekaj mojih 
bližnjih sorodnikov, za katere, verjeli ali ne, vem, 
kako govorijo. Gradišnik očitno v življenju še ni 
slišal nobenega Gorenjca, ampak pustimo to ...  

Pokomentirajmo raje še malo Fleur. Ta je v 
nasprotju s predvidevanji zvojo angleždžino malo 
poslabšala. Kajti njen govor je iznenada postal 
nerazumljiv. Prevajalec se je namreč odlocil, da je 
za francoščino najbolj značilno to, da namesto r-jev 
govorijo h-je in da besede naglašujejo na koncu. Se 
ne bi mogel manj strinjati. Če poslušate Francoza, 
boste ugotovili, da r-je v bistvu hrka. Glas, ki tako 
nastane, pa je še vedno bolj podoben r-ju kot h-ju. 
Da ne omenjam, kakšne težave smo imeli bralci, ki 
smo želeli za nekatere besede, recimo 'Ahí', 
ugotoviti, kaj pomenijo. Gradišnikov zapis je zato 
skoraj nerazumljiv za branje, s francoščino pa ima 
vseeno zelo malo skupnega. Kot pa tudi vemo, je za 
Francoze med drugim značilno, da v tujih jezikih 
težko izgovarjajo š-je, č-je in s-je. Kenda se je zato 
odločil, da jih bo zamenjal z ž-ji, dž-ji in z-ji. Ni 
popolnoma pravilno, a s stališca bralca, ki mora ta 
naglas prebrati, je ta rešitev vseeno boljša. Toliko o 
tem.  

2.) NOVI IZUMI 

O čem pravzaprav mislim govoriti v tem poglavju? 
O besedah, seveda, ki jih je prevedel že Kenda in za 
katere se je Gradišnik odločil, da nasprotujejo 
nikomur drugemu, kot ... njemu samemu. Zato je 
vzel še en valjar, samo da z njim ni poteptal 
Rowlingove, ampak Kendo. 

Najprej bi se rad pomudil pri veleslavnih začarih, 
čarih, čarilih, čarostrelih, zarekih, hekšusih in 
zaklinjatvah. Že bežen pogled razkriva, da so vse 
napisane besede bodisi popolnoma izmišljene 
bodisi tako malo rabljene, da so praktično 
pozabljene. Zato me resnično zanima, kaj je Bhané 
mislil, ko se je lotil prevajanja, v angleščini povsem 
znanih in uporabljanih, besed jinx, spell, 
enchantment, incantation, charm in hex. Če 
slovenščina toliko besed nima, to še ne pomeni, da 
je potrebno izumiti nove. In v nasprotju s tistim, 
kar je Bhané napisal v Pojasnjevalniku na koncu 
knjige, Kenda teh besed ni mešal poljubno, niti jih 
ni prevajal opisno. Kenda se je namreč omejil na 
dve skupini: uroke s pozitivnim ali željenim 
učinkom je poimenoval 'uroki', uroke z negativnim 
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ali neželenim učinkom pa 'kletve'. As simple as 
that. 

Druga zadeva, ki jo je Gradišnik očitno označil za 
'Kendovo napako', je odnos med študenti (ja, 
študenti, ne dijaki, a o tem pozneje) in profesorji. 
Če vsi zastopimo, da se spodobi, da 11-letni 
smrkavec vika svojega 80-letnega profesorja, pa to 
ne moremo reči za obratno smer. A najprej je treba 
razčistiti dejstvo, kaj počne Rowlingova v originalu. 
Če originalno besedilo pozorno preučimo, potem 
vidimo, da profesorji študente nagovarjajo z Mr. in 
Miss + priimek. Recimo 'Mister Weasley' je Ron. Pri 
tem ni dvoma, da bi to v slovenščini pomenilo 
vikanje. A potem tu notri vstopi še problem 
kulture. V sloveniji namreč redkokdaj (beri: nikoli) 
vidimo kakšno 80-letno gospo, ki sreča petošolca in 
ga začne vikati. Slovenska kultura vikanja 
enajstletnikov pač ne predvideva. In če prevajamo 
knjigo iz angleščine v slovenščino, jo moramo 
prilagoditi tudi slovenskemu bralcu, ki je bil vzgojen 
v slovenski kulturi. Zato absolutno podpiram 
Kendovo rešitev, da profesorji študente nazivajo z 
gospodič in gospodična + priimek, drugače jih pa 
tikajo. In četudi študentje odraščajo, se tikanje 
ohranja, saj težko nekoga, ki si ga prej tikal, začneš 
vikati. Recimo: V ponedeljek: Živjo, Aryl! Kako si? 
(Aryl lepo odzdravi). V torek: Kako ste kaj g. 
Lanselius? (ga zadane kap) ... 

Pa dajmo na hitro pokomentirat še to dijaštvo, če 
sem že zgoraj obljubil, ampak res na hitro. 
Gradišnik se je odločil, da je Bradavičarka srednja 
šola, Kenda pa je bil prepričan, da je vsaj fakulteta. 
Kdo ima torej prav, a? Nihče. Bradavičarka je tako 
osnovna kot srednja šola, kot tudi fakulteta. A ker 
najstnikov, ki se tam izobražujejo ne moremo 
klicati kar 'učencodijaški študentje' se moramo pač 
odločiti za enoten izraz. Pravilno je tako dijaki kot 
študentje. A nek star rek pravi, da prvo velja, drugo 
goljufa, zato bi Gradišnik lahko ohranil študente. 
Nič ne bi bilo narobe. (Sedaj pa je narobe, ko 
študentje kar naenkrat postanejo dijaki, prej bi šlo 
obratno ...) 

No, še o nečem sem mislil pisati v tem poglavju, pa 
sem se premislil in raje ne bom. Hotel sem namreč 
pokomentirati Gradišnikove predloge za Kendove 
prevode, ki jih je sicer v knjigi ohranil, navedel pa 
jih je v geslovniku. A bojim se, da bo že sedaj moja 
kolumna dolga vsaj trikrat toliko, kot je merila do 
sedaj najdaljša kolumna na HPSlo, tako da odpade. 
Pa konec koncev, osredotočil se bom samo na 
tisto, kar je dejansko v prevodu in ne na tisti t.i. 
'dodatek' na koncu. Zato raje pojdimo naprej, na 
naslednjo točko. 

3.) SKLANJANJE (brez kozmodiska)  

S sklanjanjem bi rad opravil na hitro, pa mi srce ne 
da. To je namreč ena izmed stvari, ki so me v knjigi 
najbolj zmotile. Ne bi se namreč rad spustil v 
globine slovenske slovnice, a dejstvo je, da če 
Kenda resnično ne bi znal sklanjati besed, potem 
njegove knjige verjetno sploh ne bi prišle čez 
lekturo, zato se ne morem strinjati z Gradišnikom, 
ki pravi, da je Kendovo sklanjanje 'čisto sfaljeno'. 

No pa poglejmo na praktičnih primerih, o čem 
pravzaprav govorim. Najprej naj bo na vrsti 
Dumbledore, ki ga je v rodilniku Kenda napisal kot 
Dumbledorja, Gradišnik pa kot Dumbledora. Zakaj 
mu je tisti j hodil v nos ne vem, a jaz bi ga sklanjal 
isto kot Kenda. Podobno se sklanja tudi beseda 
'okvir', ki bi jo jaz v rodilniku zapisal kot 'okvirja' in 
ne kot 'okvira'. Meni se prvo sliši bolj naravno, če je 
pa tudi pravilno, pa ne vem. 

Druga zadeva so bunkeljni, ali bunklji, v kar jih je 
prekrstil Gradišnik. Dejstvo je, da si je Kenda izbral, 
da bo 'muggles' prevajal v bunkeljne, zato bi jih v 
to moral prevajati tudi Gradišnik. A očitno ni hotel 
zamuditi priložnosti, da naredi še ženske 
bunkeljne, ki jih je imenoval bunklje in moške, ki so 
seveda bunklji. Slabšalno so seveda bunkljuhi. Ne 
vem, v čem je smisel tega početja ... 

Omenil bi še Trochnmrkow trg, ki ga je Gradišnik, 
'bohsigavedi zakaj' prekrstil v Trg Trochnmrkowa. 
To se mi zdi neutemeljeno, saj imamo tudi v 
Ljubljani Prešernov trg in ne trg Prešerna, ter 
Ambrožev trg in ne trg Ambroža ... Če je Gradišnika 
resnično motil le tisti dvojni v na koncu besede 
'Trochnmrkow' (vsaj tako je napisal v geslovniku), 
potem bi nam lahko ustregel z vsaj s tem, da bi 
Trochnmrkow trg prekrstil v Trochnmrkov trg in 
večina bralcev spremembe še opazila ne bi. 

Za konec tega kozmodističnega sklanjanja naj 
omenim še pripadnike štirih domov, ki so se v 
šestem delu prav tako začeli sklanjati drugače. 
Gryfondomovci so nenadoma postali gryfondomi, 
spolzgadovci so po novem spolzgadi, pihpuffovci so 
seveda pihpufi, drznvraanovci pa so se prekrstili v 
drznvraane. To je spet ena izmed sprememb 'samo 
zato, da je drugače' in v bistvu ne pomeni 
nobenega napredka. Le ugibamo lahko, zakaj se je 
Gradišnik odločil za takšno spremembo. 

Priznam, da sem mogoče še kakšno besedo izpustil 
(kot recimo gospa Weasleyeva namesto gospa 
Weasley), a tale kolumna dobiva že epske 
razsežnosti, tako da bo treba malo odrezati. Upam, 
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da mi kakšen bralec še sledi in bomo prešli še na 
zadnjo točko prevoda. :P 

4.) PREVODI 'NA NOVO'  

Torej, vsaka nova Harry Potter knjiga vsebuje nekaj 
novih oseb, bitij, čarovnij, napojev in stvari, ki jih 
dosedanje knjige še niso vsebovale. In seveda je 
treba tudi te stvari (osebe, bitja itd.) prevesti v 
slovenščino. Pri tem pa je potrebna nemajhna 
mera domišljije. In ker me je zanimalo, kako težka 
je ta naloga, sem se tudi sam preizkusil na mestu  

prevajalca. Svoje prevode sem poiskal za čisto vse 
(no, skoraj čisto vse) nove besede, ki se pojavijo v  
Princu in jih zbral v tabeli. Naj povem, da tabela 
vsebuje najprej originalno geslo, ki ga je napisala 
Rowlingova, nadaljuje se z Gradišnikovim 
prevodom, na koncu vrstice pa je moj predlog in 
razlaga, zakaj bi se jaz odločil za tak prevod. 
Recimo, originalno geslo je Horace Slughorn, 
gradišnikov prevod je Comodus Toastwamp, moj 
predlog pa je Augustus Slinnotrobh. Zraven si lahko 
preberete še mojo razlago, zakaj bi jaz prevedel 
tako in zakaj mi Gradišnikov prevod ni/je všeč. 

  

Original: Gradišnik: Timer: Razlaga: 

magic antique shop  antičariat čarovniška starinarnica  'Antique shop' je starinarnica, 
'magic' pa čarovniška. Dobesedno 
za boljšo razumljivost. 

Auror Office  auroriat urad za aurorje Dobesedni prevod je boljši za 
lažje razumevanje.  

Decoy Detonators  bežipetarde brihtne bombice  Originalno geslo zahteva dve 
besedi z isto začetno črko, 
uporabil sem BB. 

muffliato bizzicato gluhiatis Pizzicato (odtrgana igra) je 
nasprotje legato (zvezna igra) in 
nima ničesar z mašenjem ušes. V 
prevodu izhajam iz besede 
gluhost.  

Backfiring Jinx  bumeranški urok  vzvratnostrelna kletev  Osebno bi prevedel kot kletev, ne 
urok, ker z njo lahko škoduješ 
nasprotniku (ali sebi).  

Muggle-lover bunkljoliz ljubitelj bunkeljnov  Ni potrebe po enobesednem 
prevodu. Raje opisno zaradi 
lažjega razumevanja.  

Muggle-hater bunkljomrzec sovražnik bunkeljnov  Ni potrebe po enobesednem 
prevodu. Raje opisno zaradi 
lažjega razumevanja.  

Spell-checking-quill čarkovalno pero  pero samopopravkov 
(=K) 

Prevedel je že Kenda, zato ne 
vem, zakaj to ni navedeno v 
geslovniku.  

Patented Daydream 
Charms  

čarnjarnik / 
patentirane 
čarnjarije  

patentirani sanjarski 
uroki  

Prevedel bi dobesedno zaradi 
boljšega razumevanja.  

Reusale Hangman - Spell 
It Or He'll Swing  

Črkni ali crkni! 
Pravopisna vešala 
za večkratno rabo 

Neiztrošljiv črkovalni 
rabelj - črkuj pravilno, 
sicer te mahne silno.  

'Hangman' je rabelj. Zato sem 
poiskal rešitev v tej smeri. Z rimo 
'pravilno - silno' dosežemo 
estetski učinek.  

Refilling Charm  dotočaj dotočitveni urok  Pri dotočaju ni jasno, da gre za 
urok. Zato sem prevedel 
dobesedno.  

Felix Felicis Felix Felicis, feliksir  Felix Felicis, raztopina 
Osrečnina 

Felix Felicis bi pustil kot v 
originalu. V knjigi bi le razložil, da 
je to uradno ime za raztopino 
Osrečnino.  

Phlegm Fleka Fejka Fejka iz besede 'fej', ki jo 
izrečemo, če se nam kaj gnusi. To 



 

 
60 

HPSlo.com Zbirka kritik Gradišnikovega prevoda šeste knjige Harry Potter 

Original: Gradišnik: Timer: Razlaga: 

bolj ustreza originalu 'Phlegm', 
kar je gnusna sluz.  

Galatea Merrythought  Galatea 
Vedremuessli 

Galatea Vedremissly Priimek bi zapisal kot 
Verdremissly in ne kot 
Vedremuessli, saj to preveč 
namiguje na koruzne kosmiče 
(namesto na vedre misli).  

Gaunt Gaunar Mrakar Priimka Gaunt Slovenci (za razliko 
od Britancev) ne poznamo, zato 
bi ga prevedel. Osnova je mrak. 

Gulping Pimpies  goltooblovke goltaške nabrekljivke  Uporabil bi večbesedni prevod, 
spet zaradi lažjega razumevanja.  

Horcrux horkruc morcrux Poudaril bi temno stran besede. 
Osnova je umor, torej 'mor' 
namesto 'hor'.  

Instant Darkness 
Powder  

instantni mračevec  prašek Precmrak  Z malo 'pesnjenja' dobimo 
komično ime za prašek. 'Prec' je 
narečna beseda za takoj in je 
uporabljena namesto 'instant'.  

evading charm  izmični začar  izogibni urok  'Charm' bi prevajal kot urok. 'To 
evade' = izogniti se, zato izogibni.  

Most Extraordinery 
Society of Potioneers  

Kar najbolj 
velevredna 
zvarkarska družba  

Najelitnejša skupnost 
varilcev čarobnih 
napojev  

Ker Kendovih 'čarobnih napojev' 
ne bi rad zamenjal z 
'zvarkarstvom', sem poiskal 
rešitev z uporabo Kendove 
besedne zveze. 

Twillfit and Tatting  Kepperfilz in Czapa  Cunnjar in Cappa  Tweed je blago, zato cunjar, saj je 
bolj razumljivo kot 'Kepperfilz', za 
kar sploh ne vem na kaj namiguje. 
Zapis je lahko bolj nenemški.  

stupefying charm  kletev hromljivka  ohromitvena kletev  Ohromitvena kletev se sliši bolj 
'normalno'. Nasploh bi vse uroke 
in kletve prevajal kot 'xxx kletev' 
in 'yyy urok'.  

Gurdyroot koren otečen  Brekljobuča V originalu je enobesedna zveza, 
zato bi tudi prevajal enobesedno. 
In pa 'gourd' je buča. 

dittany kretska trava, ki se 
ji pravi dobra misel  

ljubodiziak  Kretski domačini so 'dittany' 
imenovali 'eronda', kar pomeni 
ljubezen (zaradi afrodizijskih 
lastnosti). Prevod bi iskal v tej 
smeri.  

levicorpus levikorpus lebdicorpus Prvi del besede 'levi' je prevedljiv, 
saj izhaja iz besede levitation, kar 
pomeni lebdenje. Drugi del 
besede bi ostal enak (s c-jem 
vred). 

task force of aurors  magijski oddelek 
aurorjev  

divizija aurorjev  'Divizija' je potegnjena iz vojaške 
terminologije in je v tem primeru 
čisto ustrezna beseda.  

Tom Mark Tom  Tom Zagato z imeni bi jaz rešil tako, da 
bi dal Marku Neelstinu še drugo 
ime - Tom . Torej Mark Tom 
Neelstin.  

metamorphosing metamorfanje metamorfiranje 'Metamorfiranje' se sliši dosti bolj 
slovensko kot pa metamorfanje.  
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Original: Gradišnik: Timer: Razlaga: 

Metamorph Medals  metamorfne 
svetinjice 

metamorfska odličja  Svetinjica je zastarelo. Odličje je 
še vedno v uporabi, hkrati pa 
dovolj staro, da je primerno za 
uporabo.  

Mollywobbles Molly s povštrčki 
naokoli  

debelinkica Molly  Ker v originalu ni rime, ni nobene 
potrebe, da bi bila v prevodu. 
Potrebno je poiskati le čimbolj 
ljubek izraz za debelost.  

Principles of 
rematerialization  

Načela 
poutelešenja  

Osnovni principi 
ponovne materializacije  

Glede na to, da gre za naslov 
eseja, lahko uporabimo nekoliko 
bolj zakomplicirano besedno 
zvezo.  

Unbreakable Vow  neprelomljiva 
zaobljuba, 
neprelomljivka  

neprelomljiva zaprisega  V slovenščini imamo besedo, ki je 
močnejša od obljube. To je 
prisega.  

Vane Romilda  Romilda 
Nietzschemehr 

Romilda Huddobe  Gradišnikov prevod je tukaj zelo 
usekal mimo, saj je enostavno 
neberljiv. Če je že potrebno 
prevajati, lahko prevedemo zelo 
enostano, izhajajoč iz besede 
'hudoba'.  

Essence of Insanity  nori mleček  napoj norosti  Kaj pomeni mleček, lahko le 
ugibam. Prevedel bi tako, da se 
jasno vidi učinek napoja.  

Immobilize! Odreveni! Otrpnis! Pri izbiri med otrpniti in 
odreveneti bi se zaradi bolj 
pogoste rabe raje odločil za 
otrpniti.  

Rennervate! Oživči! Ozhivis! Šumnikov v urokih ne sme biti. 
Zapis pa je lahko bolj nemško-
latinski. Važno, da se lepo sliši in 
je pomen razberljiv.  

Pygmey Puffs  pigmejčivke pikičivkice Poudarek je na tem, da so majhne 
(otroško pikicane). 'Čivke' bi dal v 
pomanjševalnico, kot 'čivkice'.  

Smart Answer quills  plonkperesa samoodgovarjalna 
peresa  

Smoter peres ni plonkanje, 
ampak odgovarjanje 'po pameti', 
torej samodejno odgovarjanje. 

Half-Blood Prince  Polkrvni princ  Princ mešane krvi  Tako dobimo čisto kri, mešano kri 
in umazano kri, ali čistokrvne, 
mešane in brezkrvne osebe.  

Intruder Charm  protivdorni čar  protivlomni urok  'Charm' bi prevajal kot urok, pri 
besedi 'Intruder' pa gre za vlom, 
torej 'protivlomni urok'.  

Stretching Jinx  raztezni zarek  raztezni urok  Jinx bi raje prevajal kot urok, saj 
je urok 'prava' in ne 'izmišljena' 
beseda.  

Sectum-Sempra  sektumsempra rezumsempra Poudaril bi le dejstvo, da gre za 
rezanje, a beseda bi morala še 
vedno ohraniti latinski pridih.  

Relashio! Sipario! Iskrito! Poudarek na tem, da urok pričara 
iskre. 

Greyback Fenrir  Fenrir Siwodlack  Krifilus Sivodlack  Le v imenu bi bolj poudaril 
krutost dotičnega volkodlaka. 
Ključ: kri + filus (lat. ljubiti) = 
Krifilus.  
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Original: Gradišnik: Timer: Razlaga: 

Side-Along-Apparition soudejanjanje vzporedno udejanjanje  Tudi soudejanjanje je dober 
prevod, gledal sem le na to, če 
obstaja še druga možnost.  

Spectrespecs spektrošpegli mala spektroočala Enko kot zgoraj. 'Spektrošpegli' so 
super, pripisal sem le alternativno 
možnost.  

Magic Moste Evil  Ta narbulj žlehtne 
bukuvce  

Ta najstašnejša magija  Ni potrebe po baročno - 
starinskem pretiravanju. Poleg 
tega pa prevod meri na to, da 
knjiga opisuje najmračnejšo 
magijo, ne pa, da so knjige 'žleht'.  

Slughorn Horace  Comodus 
Toastwamp  

Augustus Slinnotrobh  Ime Augustus bi dal le zaradi 
estetskega učinka (veliko u-jev 
poudarja debelino - da je  debel), 
priimek Slinnotrobh pa je 
dobesedno izpeljan iz slug = polž 
(slinar), horn = rog, hupa (troblja).  

Office of Misinformation  Urad za 
dezinformacije  

Urad za overjevanje 
informacij 

Dejstvo je, da ni namen urada, da 
širi dezinformacije, ampak da 
overjuje informacije.  

Office for the Detection 
and Confiscation of 
Counterfeit Defensive 
Spells and Protective 
Objects  

Urad za sleditev in 
plembo 
ponarejenih 
branorekov in 
varoval  

Urad za izsleditev in 
plembo ponarejenih 
ščitnih urokov in 
varovalnih predmetov  

Spremembe so le: iz 'sleditev' v 
'izsleditev', iz' branorekov' v 
'ščitne uroke' in iz 'varoval' v 
'varovalne predmete'. Za lažje 
razumevanje.  

Evening Prophet  Večerni 
preročevalec  

večerna izdaja Preroških 
novic (=K)  

Nesmiselno je, da se večerni izdaji 
nekega časopisa priredi drugo 
ime.  

Won-Won Von-Von Ronček zvonček  Idealna priložnost za izkoristek 
besedne igre.  

Freezing Charm  zamrzitveni začar  ustavitveni urok  Angleži za 'Stoj!' uporabljajo 
'Freeze!', kar pa ni enako 
slovenskemu 'Zamrzni!'.  

Loser's Lurgy  zgubin škrlup  zgubogripa Lurgy je neke vrste bolezen, kaj je 
škrlup, pa pojma nimam. 

potion-book zvarkarica knjiga za napoje  Če privzamemo, da se predmet 
imenuje čarobni napoji.  

Advanced Potion 
Making  

Zvarkarstvo za višjo 
stopnjo  

Napredno varjenje 
čarobnih napojev  

Če privzamemo, da se predmet 
imenuje čarobni napoji.  

 
 
Tako. Pisanje te kolumne mi je vzelo skoraj celo 
nedeljo, ki pa je, glede na to, da že cel dan sneži, 
čisto nič ne obžalujem. Upam, da je kolumna 
karseda objektivno napisana, čeprav po moje ni 
treba biti kakšen genij, da odkriješ, da mi prevod ni 

 
 
preveč pri srcu. Upam tudi, da vam je bila moja 
pisarija všeč, morda bom kdaj napisal še kaj. 

V upanju, da ste izvedeli kaj novega, se vam 
zahvaljujem za branje. 
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Miha:   Polkrvni prevajalec 2 – 

seznamček »Gradišnikovih perl« 
 
Kar nekaj vode je že preteklo, odkar je luč sveta 
ugledal slovenski prevod 6. knjige in tudi od objave 
odlične Timerjeve kolumne. Zakaj se torej vračam k 
že kar nekajkrat pogreti temi?! Prvič – ker sem šele 
sedaj uspel urediti izpiske, ki so ob prebiranju 
prevoda nastajali (študijske obveznosti!), drugič – 
ker bi rad z njimi dopolnil Timerjeve ugotovitve in 
tretjič – ker mi je ob branju intervjuja z Brankom 
Gradišnikom v Oni postalo marsikaj  bolj jasno. Pa 
gremo lepo po vrsti: 

Najprej odgovor novinarki Karini Cunder Reščič, če 
se nam ne zdi, »da je po vseh teh letih že čas, da se 
vsaj odrasli nehamo ukvarjati s Harryjem Potter-
jem,« in Branku Gradišniku, ki meni, da se v bistvu 
z njim ukvarjajo le tisti, ki so ob njem odrasli, in 
starši, ki ga berejo svojim otrokom.  
  
Očitno imata oba zelo skromno predstavo o tem, 
kakšen fenomen je Harry v resnici pri nas, še bolj 
pa drugje po svetu. Upam si trditi, da se zelo veliko 
zelo 'resnih' odraslih ukvarja  z njim. Pa to niso le 
uredniki, filmski ustvarjalci  in mnogi, ki jih ob 
zmerni meri navdušenja vodi predvsem želja po 
dobičku. Ne, to so tudi mnogi strokovnjaki s 
področja mladinske književnosti, psihologije itd., ki 
poskušajo z vsem svojim znanjem razčleniti in 
ovrednotiti knjige o Harryju Potterju. Že če malo 
pobrskamo po bazi COBISS, se pokaže lepo število 
diplomskih nalog (slovenskih), ki skušajo s takega 
ali drugačnega vidika razvozlati fenomen Harryja. V 
tujih bazah podatkov najdemo takšnih del, člankov 
in razprav ogromno. Vsej reklami in kritiki navkljub 
si Harry počasi utira pot med klasična dela 
mladinske književnosti (s katerimi se vedno veliko 
ukvarjajo tudi odrasli). In – kar sicer ni niti 
najpomembnejše niti merilo za presojo – osebno 
poznam kar nekaj ljudi v zrelih letih, ki prebirajo 
Harryja (pa ne svojim otrokom!). 
  
Druga stvar, ki mi je ob branju odgovorov Branka 
Gradišnika postala jasna, je ta, zakaj je prevod tak, 
kot je – rokodelski. Vodilna motiva pri njegovem 
delu sta očitno bila »honorar, da bi bilo greh reči 
ne« in  strah reči ne, ker bi bil potem slabo zapisan 
pri založbi – torej čisto nesentimentalna 
komercialna razloga, udejanjena z obrtniško 
računico: '12 strani na dan' z nekaj usklajevanja ' s 
pričakovanji bralčkov' (se vam ne zdi takšno 
poimenovanje nas, ki Harryja beremo, pomilovalno 
podcenjevalno?).  
  

Če citiram Gradišnika: »Kaj čmo … in to je to.« In je 
res - neosebno, obrtniško prevajanje, ustrezno za 
kakšna tehniška navodila, brez duše, brez vživetja, 
brez strategije (pa naj še toliko govori o njej – ob 
eni knjigi iz serije, če ostalih sploh ne poznaš, je ne 
moreš razviti!), pač delo za plačilo. In Gradišniku 
tega ne morem niti zameriti. Vsi se pač trudimo za 
preživetje. (Vse, kar mu lahko zamerim,  je vzvišen 
odnos do Kende in Pojasnjevalnik!)  
  
Zamerim pa g. Dolinšku. Očitno ni bilo v ospredju 
vprašanje honorarja, niti rokov, ampak verjetno 
kakšni razlogi bolj osebne narave, zaradi katerih je 
bralce opeharil za tisto, kar smo ob nakupu knjige 
pričakovali (in bi za svoj denar morali tudi dobiti!) – 
kvaliteten prevod. Prepričan sem, da bi bili nanj 
pripravljeni počakati še kakšen mesec.  
Žal nam je Dolinšek z veliko reklame in pompa 
potisnil v roke to, kar je Gradišnik uspel zmetati 
skupaj v skromnih dveh mesecih. Na veliko 
razočaranje vseh tistih Harryjevih bralcev, ki ne 
hlastajo samo za vsebino, fabulo (ki jasno - spet 
fascinira), ampak želijo uživati tudi ob jezikovni 
dovršenosti prevoda, kakšne smo bili vajeni v prvih 
petih knjigah. Pa ne bom trdil, da v Kendovih 
prevodih ni bilo nekaj slovničnih napak in tu in tam 
kakšne stilne nerodnosti. A eno je »nekaj«, drugo 
pa »preveč« … 
  
Kljub dobronamernemu zatrjevanju Jakoba J. 
Kende, da bo 6. knjigo prevedel, v to ne verjamem 
preveč. Prevedel jo morda bo, in tega si tudi zelo 
želim, dvomim pa, da bo njegov prevod tudi izšel. 
Zakulisne igrice, kombinirane z raznimi zakonskimi 
omejitvami, ki so prisotne tudi v založniški politiki. 
Žal! 
  
Zato se mi zdi prav, da nas čimveč opozori na 
pomanjkljivosti Gradišnikovega prevoda, da se 
vsaj pri 7. knjigi ne bo vsa zgodba ponovila. In se 
bo za interese bralcev zelo neobčutljivi direktor 
Epte morda le zamislil (sanjam, kajne?). 
  
Zbral sem nekaj (zame) najbolj motečih jezikovnih 
in slogovnih posebnosti Gradišnikovega prevoda. 
Ne bom se ustavljal pri slabostih, ki sta jih že 
temeljito razložila Timer (naglas, vikanje, sklanjanje 
…) in Jana (arhaičnost …), ne bom omenjal 
katastrofalnih prevodov pozdravov … Tudi tako je 
ostalo še veliko motečega … 
  
Mislim, da besedico ali dve zasluži najprej slogovna 
neenotnost prevoda. Gradišnikov prevod je nekako 
dvotiren – na eni strani arhaično obarvan jezik z 
mnogimi stilno zaznamovanimi besedami, 
predpreteklikom in okorno metaforiko, na drugi 
strani pa, predvsem v dialogih, mešanica 
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pogovornega in slengovskega jezika (že skoraj 
'govorica ceste').  
Zlasti  dialogi so čudni. Ista oseba enkrat uporablja 
zapleteno, s pregovori (slovenskimi) obogateno 
arhaično izrazje, drugič pa čisto novodobno 
besedišče (in to, ko se pogovarja z istimi 
sogovorniki).  
Malo pa me preseneča tudi, da Gradišnik, ki v 
svojem  Pojasnjevalniku  kritizira premalo jezikovno 
vzgojene bralce, ki v forumih uporabljajo sleng, 
takšno izrazje sam uporabi v prevodu knjige, ki naj 
bi na nek način tudi  'jezikovno vzgajala mlade' 
(medtem ko so forumi le – klepetalnice). 
  
Ob branju sem imel pogosto občutek, da je končni 
izdelek krpanka mnogih delčkov, ki jih prevajalec 
med sabo ni uskladil, predvsem pa ne izpilil. Po 
branju že omenjenega intervjuja mi je tudi jasno, 
zakaj. Malo časa, ki ga je imel na voljo, da o tem, da 
je bil Harry samo njegova 8 urna zaposlitev, ki jo je 
potem odložil in pozabil nanjo, da s knjigo ni živel, 
je ni začutil, sploh ne govorimo … (Zanimivo bi bilo 
povprašati Kendo, kako je on 'živel s Harryjem'.) 
Prevajalec, ki želi ustvariti dober prevod, pa mora 
knjigi in avtorju dobesedno zlesti med vrstice in v 
dušo … Čeprav sem si prevajalsko delo samo bežno 
poskusil (iz francoščine – in tudi verjetno precej 
rokodelsko), mi je zelo jasno, da v prevodu  odseva 
knjiga, videna in doživeta skozi tebe. Če osebnega 
odnosa do prevajanega dela ni, ga ne more biti niti 
v prevodu. Če knjige ne ceniš (in jo vidiš samo kot 
'delo'), bo tudi prevod cenen.  
  
Da se vrnem nazaj k prvotnemu namenu – izpisu 
tistega, kar me je v prevodu najbolj motilo – torej k 
mojemu: 
  
SEZNAMČKU »GRADIŠNIKOVIH PERL« 
  
NEKATERI NAJBOLJ OKORNO, ČUDNO PREVEDENI 
DELI: 
  
Vsi izpisani deli sicer niso jezikovno nepravilni, a so 
bili prevelika 'kost' in so mi (kot se je v 
Pojasnjevalniku izrazil Gradišnik) 'obtičali v 
razvajenem grlu': 
  
»… ne brenkaj na moje krivdne občutke …«   
» … da bi ga kaj na finto …« 
 »… z glasom, ki je v rabi za prepričevanje …« 
»… najdimo si kje za sedet …« 
»… gre po mislih …« 
 »… obsedela v misli …«      
 »… izprl vse misli …« 
»…  glas o izginih …« 
»… skomine v oči …«    
»... oči ušle iz žarišča …« 

»… Pazite, kam zabadate buciko, lejte no …« 
»… v gneči se je naredila jasa …« 
»… en sam fant, ne pa peterka …«  
»… kot da se mu začenja kaka bolezen …«  
»… Zdaj ne bo več dolgo, saj je že cel mesec. «      (Le 
kdo bi uganil, da je govora o čakanju na rezultate 
mature!) 
» … da bi odpravila njeno podobnost s polovično 
pando …«     (O čem govori?) 
»… šolanje na stopnji močeradov …«      (Se morda 
norčuje iz bralcev?) 
»… Preč jih daj. …« 
 »…odblodil momljanje …« 
 »… naročaj njenih reči …« 
 »… A veš, Izbranec, njegovo je prav to, da daje …«  
 »… priletelo nekaj smrkljev …«  
»… Odpeljali ga boste, pa če ne vem kaj?« 
»… stopila za mlajšim njim …« 
»… nasledek pa je bil …« 
»… je prešel v obotavljiv drnec …«       (človek!) 
»… kolovoz se je pretolkel do …«  (čudna 
poosebitev) 
»… po naši vednosti …«  
»… praščil na cesto …«  
»… se je divje grizel skozi kolač …«     
»… jih še niste 17 …« 
»… domogli do tega…« 
»… je švrkalo šepetanje …« 
»… naprej pa ni mogel izpeljati …«       (povedati) 
»… meni se je slišalo …« 
»… pritresel rokave više gor …« 
»… Hermiona se je očitno škandalizirala.« 
»… je po pameti rekel Ron ...«       
»… se ni zdelo po pameti …«      
»… kakim ključem, ki bi odprl to besedo …« 
»… njemu pa je za mišjega manjkalo …«  
»… in se zagleda s H. …« 
»… steklenice od šerija …«        
  
Najbolj 'genialen' pa se mi je zdel naslednji prevod: 
  
»… S temenom je segala ravno do gospodaričinega 
sedala v naslanjaču, kjer je pergamenasta koža 
visela z nje v podobnih gubah kot sveža platnena 
rjuha, ki jo je imela ovito okrog sebe kakor rimsko 
togo.«   
Pri tem stavku je moje razumevanje čisto 
odpovedalo – o čem sploh govori?! Komu je koža 
visela in od kod? 
  
  
RABA VEZNIKA 'DA'  IN ZAIMKA 'TO' 
  
Veznik 'da' ima Gradišnik očitno zelo rad, saj ga 
uporablja tudi, ko to sploh ni potrebno, oziroma je 
zelo moteče ali celo narobe.  
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»… po mojem da ne ...« 
 » … seveda da bi lahko …«  
» … po mojem da nesi tam …« 
»… seveda da lahko …«       
»… menda da nič ne manjka …«     
 »… zakaj da bi se …« 
»…Seveda, da je ni …«       
 »… pa magari da gremo …«           
 »… seveda da ne …« 
»… zakaj da ne …«             
 »… A mogoče da ne …« 
  
Podobno je z rabo kazalnih zaimkov oz. besedice 
'to': 
  
»… tadva sta mi prijatelja …«        
 »… nad kom to …« 
»… na ti tole …«                             
 »… kdo to …« 
»… Kateremu to …«                        
»… Kaj govoriš to …«         
 »…To vam je torej to …« 
  
  
NEPRAVILNA RABA  FRAZE – 'A JE PRAV' 
  
Izraz 'a je prav' ponavadi uporabljamo v 
pogovornem jeziku, z izpuščenim 'je' pa v literarni 
tekst vsekakor ne bi sme zaiti. (lektor?) 
  
»… A  prav? …« 
»… bom stražil, a prav …«    
»… če pa nisem imel nič pri tem, a prav …«  
  
  
NEKAJ OČITNIH SLOVNIČNIH NAPAK 
  
Besedni red: 
»… v prvi učilnici, ki je stopil vanjo …«   

(v katero je stopil) 
»… kjer že je bil ...«   

(kjer je že bil) 
»… si je moral reči, da ni še videl koga, ki bi bil …« 

 (da še ni videl koga) 
»… kakor, da jih bi ...«    

(kakor, da bi jih) 
»… Saj kdaj pa se je VB sploh že kdaj zmotil …« 

(A se je VB sploh že kdaj zmotil) 
  
  
Pravilna raba časa: 
  
»… zakaj potemtakem kar zapustiti svoje stražarsko 
mesto in gre k Dumbledoru …«  
»… pridi no dol, da mi pomagaš pripraviti kosilo …«  
  
  

Drugo: 
  
»… ne vem katerič …«    
»… je vsak čas pogledovala na uro …«   

(je ves čas pogledovala…) 
»… če jo hočeš komu zbežati v temi …«    

(jo-zaimek – nepotreben) 
»… Dumbledore je pristopil tej skledi …«    

(k tej skledi) 
»… Mi ni toliko všeč …«    

(Mi ni tako všeč) 
»… ki bi se klical …«   

(primorsko narečje – imenoval) 
»… ti imam pokazati …«   

(ti moram pokazati, ti želim pokazati ) 
»… U sencu mu je utripala žila  …«   

(na sencih) 
»… nižje šola …«   »drugi drugemu«  »skoz okna …« 
  
  
BESEDIŠČE 
  
Primeri pogovornega jezika oz. slenga v dialogih: 
  
»… Ne, ni mi kakšna fora, res ne …« 
»… ker ti si pa tak talentiran …« 
»… plozal o meni …« 
»… a ma res, Ginny …« 
»… Zapri že no …« 
»… položil izpit od prve …« 
»… A vas je po gobcu …« 
  
slengovske besede: 
  
»ulizal, naslovka, kul, cajtenge, totalno, upecati, 
skup padel, ščapnil, jo je stisnil (pobegnil), zrihtaj 
se, kiksal, ratale, zalizovati, lizati, ulizanje, magari, 
zgodlja, je zabarval, prijatla (dekle), pošizil, firbec 
matra, takšno počel, žlehtnemu, zabremzat, 
naprdnjen profil, speštali, 'ljga, pohopsala, ksiht, ta 
perla, ni frke, štima, uščenila …« 
  
Osebno sem prepričan, da to besedišče niti malo 
ne pripomore, da bi bili Harry in njegovi vrstniki 
videti bolj najstniški. Namesto osebnosti in njihovih 
čustev, ki so se izražala skozi Kendove prevode 
dialogov, Gradišnik z uporabo slengovske govorice 
unikatnosti oseb več odvzame, kot da. Prav tako 
menim, da v knjige o Harryju sleng ne sodi. Sveža, 
barvita govorica da (vse pohvale Kendi!),  poulični 
izrazi pa ne. Sleng ima lahko - po mojem mnenju - 
mesto samo v knjigah, ki so v celoti stilno in 
slogovno ubrane na konkretno življenje mladih zdaj 
in tu – takšne pa knjige o Harryju Potterju nikakor 
niso. 
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GRADIŠNIKOVO BESEDIŠČE, KI SE MI JE 'ZATAKNILO 
V GRLU' 
  
Kljub zatrjevanju, da želi z uporabo zahtevnejšega 
besedišča izobraziti slovensko mladino, ki ji v šoli 

privzgajajo  siromašen besednjak, sem prepričan, 
da sam (in še kdo!) lahko čisto lepo shajam brez 
spodaj navedenega besedišča - pa bom še vedno 
živel v prepričanju, da moj besednjak ni niti 
skromen niti ne zajema samo 'preprostih' besed. 
  
  

samostalniki glagoli Metaforika 
(pridevniki …) 

tujke druge besede 

sladoledarna pikljati vzpeta senca margina snoči 
pekočina blisnila blesketave črke dekokta vkraj 
popečenček pritišati leskeče vilice sigav zunaj dogleda 
črnoba, temota zaglušiti zlatasti balustrade v nonstopu 
važištvo lopatati v usta mimogredna luč izdanek kot spočetka 
palična roka krikal vštricno fiola navlečen na temne 

veščine 
hihit dozivati pečevnati  reminiscenca   
hliptaj potrepavati mrharska pojava gargantujski   
mrmot zavriščal žičasti naočniki supejček   
mešaji naviral zelenjadin brezprizivnost   
skalina pretisniti skozi 

vrata 
povesmo las škarniki   

škropci jecnil vznaknjenih obrazov tirade   
podtalje glušil mrč izparin     
vzkrik, vzkrikec zazdraviti braniške rokavice     
kesa pomujati debelcana     
zbirčica odmahati bohotave     
soplemenjaki prinižati zmenetarski     
družbenika porežati tolikeri     
dosluh obiti ta ugovor nadušljivi očitki     
posteljnjak odkljukoval  žvenkov     
vrtulje seganjal železasti kodri     
krcljaj palice zdrzoval zavinkani     
privonj izložil zadajšnji     
jecaj naprdeval capasto vreme     
potokaz priščenil raztežaji megle     
veličavnost narekal prestenkov     
pogrk pritišči namuznjena skepsa     
blesket naslišal nedoletni     
kolotečina fujal priznavalno     
ustanovniki takšno počel razmišljeno     
hrum  štrcal motoglavo     
nemarščina gosteči se spreminjasto     
prikazanja bevsnil nejenljivo     
dijaštvo odnihal zvinkasta     
servirka švistal mahnat     
kašljajček cvilknil tiholazen     
Nasledki zafračkati tuhtavo     
štropot riknila lokomotiva tihotni     
  šiknila kri zvenka tišina     
  scimprati       
  uščipknila       
  prišvistal       
  vzkriknil       
  uzirati       
  naviral       
  zadrsknil       
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Verjamem, da sem krepko prekoračil prostor, 
namenjen posamezni kolumni in mogoče že tudi 
krepko načel vašo potrpežljivost. Moj namen ni bil 
nikogar žaliti (tudi g. Gradišnika ne), prav tako ne 
očitati brez argumentov. Opisal sem, kar moti 
mene, morda koga drugega ne – vse pa v upanju,  

 
da bo prevod 7. knjige, ko ga bomo dočakali, spet 
prijetno in ne neprijetno presenečenje. Zlasti za vse 
mlade bralce, ki v angleščini niso tako doma, da bi 
lahko ob originalu resnično polno uživali v 
dogajanju. Saj tem je Harry nenazadnje tudi 
namenjen. 
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Ceresi:   Čarovnija knjige, njen 
prevod, kaj je prav in kaj ne 
 
Sem dekle, ki je že globoko zakorakalo v 
gimnazijske vode in ki ga vsi njeni znanci poznajo 
kot knjižnega molja. Ta častitljivi naziv sem si 
pridobila, ker vedno, ko imam čas, berem knjige. 
Pravzaprav jih kar požiram, eno za drugo, kot se je 
nekoč izrazila moja najboljša prijateljica. 
Marsikateri bežni znanec se mi čudi, češ, kaj pa je v 
teh knjigah takega, da ob večerih sediš ogrnjena v 
odejo, s skodelico čaja v roki in bereš, namesto da 
bi v soboto zvečer šla med ljudi in se zabavala, kot 
se za tvoja leta spodobi. Ob takih opazkah se 
ponavadi samo nasmejim in jim povem, da me 
doma čakajo prijatelji, ki so jih ustvarili izredni 
ljudje, kot so Dostojevski, Tolstoj, Tolkien, Verne in 
še mnogi drugi. Ti pisatelji so svojim likom vdihnili 
življenje, začrtali so njihove pozitivne in tudi 
negativne lastnosti ter jih tako približali svojim 
bralcem. 
 
Med vsemi temi junaki in njihovimi stvaritelji imata 
en junak in ena pisateljica prav posebno mesto, 
tako na moji knjižni polici kot v mojem srcu. To sta 
vsekakor J. K. Rowling in njen literarni otrok Harry 
Potter. Marsikdo me čudno gleda, ko omenim, 
kako rada ju imam, češ, za božjo voljo, saj si 
gimnazijka in verjetno ne verjameš v te otročarije. 
Jaz pa tistim, ki so pripravljeni poslušati, povem 
tole: Marsikdo misli, da je Harry Potter zbirka knjig 
za otroke, samo malce bolj obsežna pravljica, a 
zame predstavlja prav posebno čarovnijo. Ob njej 
sem spoznala čudoviti svet knjig, v katerega se 
lahko zatečem, ko imam preprosto vsega dovolj. 
Takrat prebiram zgodbe teh junakov, ki jih s čisto, 
nedolžno ljubeznijo pišejo njihovi stvaritelji, v 
upanju, da bodo nekje nekoga njihovi junaki ganili 
in mu morda pokazali, kaj je prav in kaj ne. 
 
Še vedno se živo spominjam glavnega odmora v 
četrtem razredu osnovne šole, ko sva se s sošolko 
odpravili na kratek sprehod, da bi se nadihali 
svežega zraka in lažje zdržali naporen šolski urnik, 
ki se nam je obetal tistega dne. Takrat sva kot vsa 
normalna dekleta klepetali. Potem pa sva ob poti 
zagledali pajka, kako plete mrežo, in sošolka se je 
nenadoma pričela smejati. Povedala mi je, da bere 
neko knjigo z naslovom Harry Potter in da je to 
fant, ki živi v shrambi pod stopnicami. Ko je na 
bratrančev rojstni dan vstal, je iz svojih nogavic 
najprej zbezal pajka, ki se je čez noč naselil vanje. 
Takrat se mi je zdel ta dogodek tako zanimiv, da 
sem se odločila, da si to knjigo izposodim in jo 
preberem. In sem takoj naslednji dan odšla v 
knjižnico po Kamen modrosti. 

Knjiga je najprej cel teden samevala v kotu, potem 
pa se je zgodilo, da sem zbolela. Starši in brat so 
odšli v planine, jaz pa sem ostala sama doma in se 
dolgočasila. Takrat sem iz čistega dolgčasa prijela 
knjigo v roke ter jo odprla in pričela brati. Že prvi 
stavek se mi je zdel zanimiv. Brala sem o fantu, ki je 
postal čarovnik, o fantu, ki mu je zlobni čarovnik 
ubil starše in ki ga sorodniki niso marali samo zato, 
ker je bil drugačen od njih. Brala sem cel dan in še 
naslednji dan, dokler nisem prišla do konca. Takoj 
ko sem ozdravela, sem odšla v knjižnico po 
naslednjo knjigo in jo dobesedno požrla. Po tej 
knjigi pa se je pričelo dolgotrajno in nestrpno 
čakanje na izid naslednje knjige. Medtem sem se 
kratkočasila s prebiranjem fantazijske literature in 
tudi drugih literarnih del. Danes lahko rečem, da mi 
je čarovnijo knjig pokazala ravno knjiga, ki govori o 
čarovniji.  
 
In zdaj pridem do tega, o čemer sem pravzaprav 
nameravala pisati. Vse knjige sem do zdaj brala le v 
slovenščini. Živim v Pomurju, blizu meje z Avstrijo. 
Osnovna šola, ki sem jo obiskovala, je bila majhna 
in mi je kot tuj jezik ponudila samo nemščino. Sem 
ena tistih, ki so imeli to srečo ali nesrečo, kakor za 
koga, da so se za mišjo dlako izognili devetletki. 
Tako nisem imela priložnosti, da bi se že v osnovni 
šoli učila angleščino, v gimnaziji pa tega jezika tudi 
še nisem osvojila dovolj, da bi knjige lahko brala v 
angleškem izvirniku. Morda čez kakšno leto ali dve, 
zaenkrat pa sem odvisna od prevodov. 
 
Med čakanjem na prevod šeste Harry Potter knjige 
sem izvedela, da bodo zamenjali prevajalca. 
Najprej sem preklinjala ves svet. Ko sem slišala, da 
jo bo prevajal gospod Gradišnik, pa sem se malce 
pomirila. Tolkienovega Gospodarja prstanov sem 
spoznala prav v prevodu tega prevajalca in o njem 
nisem imela reči žal besede. Prepričana sem bila, 
da si prevajalec Gradišnikovega kova nikakor ne bo 
dopustil, da bi knjigo prevedel pomanjkljivo, kaj 
šele, da bi jo oskrunil. Tako sem vsa navdušena 
čakala na prevod. Ko pa sem ga dobila v roke in 
najprej prelistala Pojasnjevalnik, me je polil mrzel 
tuš resničnosti. 
 
Nikakor se mi ni zdelo potrebno, da bi poleg 
prevoda morali dobiti še Pojasnjevalnik, kaj šele, da 
je prevajalec v njem žalil svojega poklicnega 
kolego. Dopovedovala sem si, da ne morem nič 
proti temu in da moram najprej prebrati knjigo, 
šele potem si bom lahko ustvarila pravo mnenje. 
Prevajalcu sem dala novo priložnost. Knjigo sem 
prebrala in bila sem grenko razočarana. Prav 
neverjetno se mi zdi, da je gospod Gradišnik 
prevajal, ne da bi pred tem spoznal zgodbo iz prvih 
petih knjig. Prav tako me je zelo motil slog pisanja. 
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Besede, ki jih nisem razumela, sem kar izpuščala, 
saj sem hotela čim prej priti do konca knjige in 
izvedeti, kaj se je zgodilo. Ko sem knjigo vzela v 
roke drugič in se vanjo malo bolj poglobila, pa se 
mi je branje pričelo tako zapletati, da sem knjigo 
enostavno dala na stran. Od vseh delov Harryja je 
šesti edini, ki sem ga prebrala samo enkrat. 
 
Novi prevajalec me je globoko razočaral in me 
oropal užitkov ob vnovičnem branju. Vse ostale 
dele sem prebrala po večkrat, kajti vedno sem 
našla še kak skrit namig ali pa kako duhovito 
opazko, ki sem jo med prvim, drugim ali pa tretjim 
branjem spregledala. Šesto knjigo pa sem prebrala 
samo enkrat in se zadovoljila z golo vsebino. Pri 
vnovičnem branju bi našla samo še več napak in 
mislim, da bi izgubila še zadnji delček spoštovanja, 
ki ga gojim do gospoda Gradišnika. Mlajšega brata 
sem komaj navdušila nad knjigami in vseh pet 
delov Harrya Potterja je prebral na mah, a ko je 
prišel do šestega dela, so se mu knjige priskutile. 
 
Sedaj, ko se počasi bliža izid zadnje knjige, si ne 
morem kaj, da ne bi trepetala pred prevodom. 
Bojim se, da bo to že druga knjiga zapovrstjo, ki jo 
bom prebrala le enkrat, toliko da izvem vsebino, in 
nikoli več. In tega nočem. Nočem, da se zadnji del 
te čudovite zbirke knjig konča kot predmet, ob 
katerem nek prevajalec dokazuje, da je boljši od 
drugega. Želim si, da bi zadnjo knjigo spet prevedel 
naš prvi prevajalec Jakob Kenda, kajti on dobro 
pozna tako vsebino kot tudi značaje likov in 

natančno ve, kako bi kateri reagiral v določeni 
situaciji in kako bi morale biti prevedene njegove 
besede. 
 
Tega ne pišem zato, ker ne bi marala gospoda 
Gradišnika, ampak zato, ker sem mnenja, da si 
slovenski ljubitelji Harryja Potterja zaslužimo dober 
prevod – prevod nekoga, ki je Harryja Potterja vzel 
za svojega otroka, in ne nekoga, ki si na njem želi 
dokazati svojo genialnost in svoj prav, pri tem pa 
niti ne pozna ozadja zgodbe in njenih junakov, s 
katerimi ostali živimo, jih občudujemo in 
trepetamo za njihovo prihodnost, ki bo le še nekaj 
mesecev zakrita s tančico skrivnosti. To tančico 
nam bo v zadnji knjigi odgrnila roka pisateljice in 
roka prevajalca, ki bo knjigo prevajal za slovenske 
bralce. 
 
Zaradi te tančice in zaradi vseh ljubiteljev Harryja 
Potterja prosim, da dobro premislite o izbiri 
prevajalca. Tisti, ki bo prevajal, mora najprej 
prebrati vse knjige in ohraniti pisateljičin slog 
pisanja, značaje likov in predvsem prejšnji stil 
prevajanja, kajti nikakor nočemo, da se naša 
čarovnija konča ob napakah in čudaštvih 
prevajalca. Želimo knjigo, ki bo čim bolj podobna 
svoji sestri v angleščini in ki bo napisana v tekočem, 
duhovitem stilu, kot smo ga bili vajeni pri njenih 
starejših sestrah, kajti s to knjigo se konča zbirka, ki 
je marsikomu, ne samo meni, odprla vrata in okna 
v svet knjig. Harry Potter je knjiga, s katero sem 
odraščala, in želim, da se tudi v slovenščini konča 
tako, kot je prav. 
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BRB:   Beležkarstvo za višjo 
stopnjo ali Pojasnjevalnik  
od A do F 
 
Jana je v svoji kolumni lepo obdelala Splošna 
pojasnila k Pojasnjevalniku, pred vami pa je analiza 
samega Pojasnjevalnika, in sicer od črke A do črke 
F. 
 
Najprej je navedeno geslo iz Pojasnjevalnika, nato 
kako se to geslo glasi v izvirniku, sledi Kendov 
prevod in prevod oziroma predlog g. Gradišnika. 
Zatem je podana obrazložitev iz Pojasnjevalnika, in 
sicer izključno z namenom, da bralec lažje razume 
'BZVS' (Beležkarstvo za višjo stopnjo).  
 
Obrazložitve iz Pojasnjevalnika so vedno citat in 
intelektualna last g. Gradišnika, v originalu si jih je 
mogoče prebrati: Harry Potter: Polkrvni Princ, 
prevedel Branko Gradišnik, izdala založba EPTA, 
Ljubljana, 2006.  
 
BZVS, torej Beležkarstvo za višjo stopnjo je tudi 
izraz, ki si ga je zamislil g. Gradišnik. V zgoraj 
omenjeni izdaji Polkrvnega Princa je pod tem 
naslovom na voljo šest praznih strani.  
 
Način, kako se je g. Gradišnik lotil prevoda, me 
spominja na Harryja, ko se je v četrtem letniku učil 
upirati se Imperatorjevi kletvi. Hotel je skočiti na 
mizo in si istočasno to preprečiti, zato je s koleni 
krepko udaril ob rob mize. G. Gradišnik je prevzel 
prevajanje Harrya Potterja kot obrtnik, ki ga je 
mikal dober honorar. Videti je, da je hkrati skušal 
biti pragmatičen in ohraniti pozo vzvišenega 
umetnika, zato je tudi on 's koleni priletel v rob 
mize'. Če bi bil pragmatičen, potem bi brez 
posebnega pompa knjigo prevedel in se skušal čim 
bolj približati željam bralcem. V končni fazi je bil z 
njihove strani zato tudi plačan. Če bi ohranil pozo 
vzvišenega umetnika, potem se tega sploh ne bi 
lotil in prihranil tako sebi kot tudi ljubiteljem 
marsikatero grenko uro.  
 
S 'kritičnim prevodom', izrabljanjem popularnega 
dela za vsiljevanje svojih lastnih filozofije in travm, 
kot je lepo razložila Jana v kolumni o uvodu, s 
Pojasnjevalnikom samim in šestimi praznimi 
stranmi, ki nosijo naslov 'Beležkarstvo za višjo 
stopnjo', je nam, ljubiteljem, vrgel rokavico in med 
drugimi sem jo pobrala tudi jaz.  
 
Delo mi ni bilo niti v najmanjši užitek, a treba ga je 
bilo opraviti. Vzelo mi je kar precej časa, občasno je 
bilo zelo mukotrpno, občasno celo zanimivo, 
občasno pa sem bila zelo presenečena, s kakšnimi 

poceni fintami želi g. Gradišnik opravičiti svojo 
'višjo strokovno' raven. V veliko pomoč in 
spodbudo so mi bili Nagini, Jana, Anissa ter 
predvsem prečudoviti betki Koralina in Timer. 
Poleg tega, da je bila prvovrstna betka, je Koralina 
prispevala tudi dodatna pojasnila iz Verbinčevega 
slovarja tujk. Creparjeva trgovina s pripomočki za 
šaljivce, Čarkovalno pero, Čarnjarnik, Čarostrel, 
hek(sen)šus in Neiztrošljivi črkovalni rabelj so sploh 
v celoti Timerjevo delo.  
 
Omeniti moram samo še to, da se je g. Gradišnik 
sam oklical za vrhovnega kritika, za poznavalca in 
učitelja, planil je v HP svet, da bi naredil red, in 
napravil zmešnjavo. Naj se torej sprijazni s kritiko, 
pa tudi s 'pljuvanjem', kakor zelo rad imenuje 
vsakršno kritiko na svoj račun.  
 
Zakaj samo od A do F? Ker imam tudi svoje življenje 
in svoje obveznosti in ker me za porabljeni čas ni 
nihče plačal. V času, ko tudi veliki in vzvišeni 
umetniki postanejo pragmatiki, to ni 
nepomembno. In ker mislim, da je od A do F čisto 
dovolj, da bralec dobi jasno sliko (ali pa tudi ne). Pa 
da bralca ne bi pretirano mučila. Zanimive in 
pereče probleme ter domisleke od F do Ž pa bo 
brez dvoma obdelala Koralina v svoji kolumni o 
Pojasnjevalniku, ki jo vsi željno pričakujemo. 
Možno pa je tudi, da se bom kdaj kasneje še 
kakšne cvetke vendarle lotila tudi sama.  
 

*** 

 
Accio metla  
 
Izvirnik: Accio Broom  
Prevedel Kenda: Accio metla  
Prevedel/predlaga Gradišnik: Actio metla  
 
Obrazložitev iz Pojasnjevalnika: ker se v angleščini 
cc izgovarja kot ct (kot v action), v slov. pa ne, accio 
ponuja napačen izgovor po ital. zgledih, torej ačijo.  
 
BZVS: Trditev, da se cc v angleščini izgovarja kot ct, 
je enostavno smešna. Že za primer dani action, v 
katerem sploh ni cc-ja, se izgovarja aekšn. Dvojni cc 
se v angleščini lahko izgovori  kot k (npr. account) 
ali pa kot ks (npr. accident).  
Actio v latinščini pomeni delovanje, delo in nima 
nobene zveze s priklicnim urokom.  
In nobenega razloga ni, da bi morali tudi v 
slovenščini slediti poangleženi latinščini. Z 
italijanskim načinom izgovorjave latinskih besed 
gotovo ni nič narobe.  
Sploh pa Scholastic navaja, da se 'accio' iz Harryja 
Potterja izgovarja AH-see-oh (asiou) 
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(http://www.scholastic.com/harrypotter/books/pr
onunciation/play.htm).  
 
 
Akromantela  
 
Izvirnik: Acromantula  
Prevedel Kenda: opisno, kot veliki pajek  
Prevedel/predlaga Gradišnik: Akromantela  
 
Obrazložitev iz Pojasnjevalnika: grško acro = najvišji 
+ tarantela (angl. tarantula)  
 
BZVS: Sam izraz 'acro' ni grški, ampak samo izhaja 
iz grškega 'akros' = najvišji.  
 
 
antikčariat  
 
Izvirnik: Magic antique shop  
Prevedel Kenda: ni navedeno  
Prevedel/predlaga Gradišnik: antikčariat  
 
Obrazložitev iz Pojasnjevalnika: narejeno po zgledu 
antikvariata  
 
BZVS: Če bi Rowlingova želela uporabiti 
enobesednico, potem bi jo. Pa je ni. Slovenski jezik 
premore besede, ki zvenijo bolj razumljivo: 
čarovniška starinarnica. Zato izum nove besede ni 
bil potreben, sploh ker je tudi Rowlingova 
uporabila popolnoma navadne in znane besede.  
 
 
astronomija  
 
Izvirnik: astronomy  
Prevedel Kenda: astronomija  
Prevedel/predlaga Gradišnik: zvezdoznanstvo  
 
Obrazložitev iz Pojasnjevalnika: v stari angleščini 
sta imeli besedi astronomy in astrology isti pomen; 
to je po mojem edina razlaga za omenjeni predmet  
 
BZVS: Očitno g. Gradišnik zelo rad išče temelje v 
stari angleščini. Pozablja, da se svet čarovnikov in 
bunkeljnov redko mešata. Obstajata drug ob 
drugem, vzporedno, zato je tvegano iz bunkeljske 
zgodovine in razvoja jezika sklepati tudi na 
čarovniška zgodovino in jezik.  
Pri omenjenem predmetu gre za astronomijo, torej 
za vedo, ki se ukvarja z opazovanjem in razlago 
zunajzemeljskih pojavov v vesolju. To je jasno 
vsakemu, ki je dovolj pozorno prebral peti del in se 
spomni Harryjeve naloge iz astronomije pri mali 
maturi. Astronomija na Bradavičarki je strogo 

eksaktna veda in ne vsebuje nobene astrologije, 
torej izdelave horoskopa ali napovedovanja 
prihodnosti na podlagi položaja in gibanja zvezd in 
planetov. Astrologija je del učne snovi pri 
vedeževanju. Ron in Harry sta si v četrtem letniku 
naloge za vedeževanje (ker sta imela težave z 
računanjem) preprosto izmislila: ''Naslednji 
ponedeljek se bom verjetno prehladil, ker se bosta 
Mars in Jupiter znašla v konjunkciji … V torek se 
bom opekel zaradi Merkurja …'' V petem letniku 
vedeževanje prevzame kentaver Firenze in kentavri 
se ukvarjajo z astrologijo. 'Svojat zvezdogledarska' 
jim pravi Hagrid v prvem delu. Astrologija je 
zagotovo del vedeževanja, torej nima pri 
astronomiji kaj početi. 
 
 
auror  
 
Izvirnik: Auror  
Prevedel Kenda: auror  
Prevedel/predlaga Gradišnik: avror  
 
Obrazložitev iz Pojasnjevalnika: beseda ima očitno 
zvezo z avro (angl. aura)  
 
BZVS: Nikjer eksplicitno ne piše, da Aurorji 
oddajajo energijo kakšne posebne barve ali da so 
sposobni videti avro ali auro drugih ljudi. Aurorji se 
ne ukvarjajo z duhovnim razvojem, mejnimi 
področji znanega, religijo, osebnimi izkušnjami 
posameznikov na duhovni poti, paranormalnimi 
pojavi, skrivnostmi starih kultur ali obiski 
nezemljanov. Aurorji so neke vrste čarovniška 
različica Jamesa Bonda. Bolj verjetno se zdi, da ima 
beseda zvezo z Auroro, rimsko boginjo jutranje 
zore, ki vsako jutro prinese svetlobo in reši svet 
pred temo. In točno to tudi Aurorji počnejo: 
preprečujejo, da bi zavladala tema, mrak, zloba, so 
zagotovilo svetlobe, borci proti mračnim silam.  
 
 
auroriat  
 
Izvirnik: Auror Office  
Prevedel Kenda: ni podatka  
Prevedel/predlaga Gradišnik: auroriat  
 
BZVS: Podobno kot pri anitkčaratu, se Rowlingova 
ni poslužila enobesednice, niti ni izumila nove 
besede, ampak je uporabila običajne. Tudi v 
slovenščini se da: urad za aurorje, oddelek za 
aurorje, aurorski urad. In če g. Gradišnik že vztraja 
pri tem, da so aurorji pravzaprav avrorji, bi lahko 
kvečjemu predlagal avroriat. 
 
 

http://www.scholastic.com/harrypotter/books/pronunciation/play.htm
http://www.scholastic.com/harrypotter/books/pronunciation/play.htm
http://www.scholastic.com/harrypotter/books/pronunciation/play.htm
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avada kedavra, (kletev)  
 
Izvirnik: Avada Kedavra Curse  
Prevedel Kenda: Avada Kedavra  
Prevedel/predlaga Gradišnik: ni podatka  
 
Obrazložitev iz Pojasnjevalnika: skladno s Kendovo 
rabo velikih začetnic bi bilo sklepati, da je neki 
Avado Kedaver izumitelj tega zareka (Kedavra = 
cadaver = kadaver = truplo).  
 
BZVS: Ni čisto jasno, kaj želi g. Gradišnik povedati, 
razen tega, da se malo 'norca dela' iz stanovskega 
kolege. Kar se tiče uporabe besede 'zarek', 
priporočam branje Koralinine kolumne št. 7.: 
Nesmiselne spremembe. Povprečno razgledan 
bralec pa bo menda že vedel, kaj je kadaver. Sploh 
pa izvor imena tega uroka nima prav nobene zveze 
z besedo kadaver. Rowlingova je sama povedala, 
da gre za izpeljanko iz klasične čarovniške fraze 
abrakadabra, ki je aramejskega izvora: 'Abhadda 
kedhabhra' pomeni 'izginiti kot ta beseda'.  
 
 
B.R.U.H.V.  
 
Izvirnik: S.P.E.W. Society for the Promotion of 
Eslvish Welfare 
 Prevedel Kenda: B.R.U.H.V. Bratovščina razsvetlje-
valcev ubogih hišnih vilincev  
Prevedel/predlaga Gradišnik: ni znano 
  
Obrazložitev iz Pojasnjevalnika: spew = izbljuvek  
 
BZVS: Ne morem ugotoviti, s kakšnim razlogom se 
je izpostavila ta kratica. Bralci jo zelo dobro 
poznamo že iz četrtega dela in marsikdo med nami 
bi kupil Hermionino priponko, morda bi celo pletel 
kape in šale. In tudi vemo, zakaj se gre, zato nam 
razlaga ni potrebna. Če je bila pa g. Gradišniku 
Kendova rešitev za spremembo všeč, bi to lahko 
bolj eksplicitno napisal. Občutek imam, da mu je 
všeč proti njegovi volji in da stoji v Pojasnjevalniku 
kot nema kritika, brez razloga.  
 
 
barbika  
 
Izvirnik: Doxy  
Prevedel Kenda: barbika  
Prevedel/predlaga Gradišnik: (pogojno): pripopa  
 
Obrazložitev iz Pojasnjevalnika: barbika je zagotovo 
nesmotrno uporabljena, kajti ostati mora 
nezasedena za angl. Barbie; doxy je v rokovnjaščini 
sicer priležnica; pri R. gre za nekakšno nadležno 
bitje, ki se ti morda 'pripopa'  

 
BZVS: Ponovno g. Gradišnik izhaja iz pregoste 
mešanice čarovniškega in bunkeljskega sveta, ki sta 
povezana minimalno, le toliko, kolikor je to nujno 
potrebno.  
V drugem delu na primer spoznamo vrtne palčke. V 
bunkeljskem svetu so to prijazni kipci, ki jih 
bunkeljni aranžirajo na svojih vrtovih, v 
čarovniškem svetu pa so to vse kaj drugačne 
nadlogice.  
Zato je tudi Barbika v bunkeljskem svetu lahko 
prelestna punčka (ne vsem), v čarovniškem svetu 
pa čisto nekaj drugega. Uporabe barbike se zdi 
marsikomu, ki ima o Barbiki in obsedenosti z njo 
svoje, ne preveč laskavo mnenje, zdi zelo duhovita, 
celo vzgojna. Sploh pa je 'rezervirano' ime Barbie, 
podomačeno Barbika, z veliko začetnico. Barbika z 
malo začetnico lahko pomeni kaj drugega.  
 
 
bežipetarde  
 
Izvirnik: Decoy Detonators  
Prevedel Kenda: ni (šesta knjiga)  
Prevedel/predlaga Gradišnik: bežipetarde  
 
Obrazložitev iz Pojasnjevalnika: bolj zvesto bi bilo 
sicer diverzijski detonatorji, kompromisna rešitev 
pa fluminantna finta  
 
BZVS: Originalno geslo je sestavljeno iz dveh besed 
z isto začetno črko, zelo dobra in ljubka rešitev: 
brihtne bombice. Ko jih odvržemo, jo naglo ucvrejo 
proč in pri tem zganjajo hrup. Tudi če jih ne 
odvržemo, hočejo bežati, a potiho. Skratka, imajo 
svojo pamet, so brihtne.  
 
 
bizzicato  
 
Izvirnik: muffliato  
Prevedel Kenda: ni (šesta knjiga)  
Prevedel/predlaga Gradišnik: bizzicato  
 
Obrazložitev iz Pojasnjevalnika: po zgledu glasb. 
izraza pizzicato; to muffle = pridušiti; iz opisa 
razvidno, da gre za bzikanje v ušesih začaranca  
 
BZVS: Buzz, ki ga g.Gradišnik prevaja kot bzikanje, 
pomeni brnenje, brenčanje. Slovenci se lahko 
postavimo s kranjsko čebelo kot eno naših 
najslavnejših avtohtonih vrst. Kljub temu, da so se 
številni rodovi naposlušali njihovega 'bzzzzzz', temu 
niče ne reče bzikanje, ampak brenčanje. Če so 
mnogi rodovi lahko shajali brez bzikanja in bili 
zadovoljni z brenčanjem, smo z njim zadovoljni tudi 
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mi. Primernejši izrazi bi bili: brenčiato, gluhiato, 
gluhatis.  
 
 
blatokrven, blatna kri  
 
Izvirnik: Mudblood  
Prevedel Kenda: brezkrvnež  
Prevedel/predlaga Gradišnik: blatokrvež  
 
Obrazložitev iz Pojasnjevalnika: mud = blato; 
gotovo tudi blatokrvež, blatokrvka, blatokrvuh, - 
inja ipd., vendar ni prišlo do uporabe  
 
BZVS: Ker smo se brezkrvnežev že navadili, težko 
rečem, kako bi bilo, če bi že v začetku imeli opravka 
z blatokrvneži. Mudblood v angleščini zveni čisto v 
redu, blatokrvež pa v slovenščini malo trapasto. 
Poznamo izraze: nečista kri, slaba kri. Tudi 
brezkrvnež je huda žaljivka. Če bi že na vsak način 
dobesedno vrivali notri blato, potem bi bil bolj 
sprejemljiv blatokrvnež.  
 
 
Bones, Amelija  
 
Izvirnik: Bones, Amelia  
Prevedel Kenda: Bones, Amelija  
Prevedel/predlaga Gradišnik: bi ohranil izvirno ime  
 
BZVS: Amelijo Bones bralci poznamo in cenimo in 
njena smrt nas žalosti, sploh ker je njena družina v 
boju proti Mrlakensteinu že toliko žrtvovala. Pri 
tem nam je popolnoma vseeno, ali se imenuje 
Amelia ali Amelija. 
Sploh kar se tiče prevajanja imen: tudi v drugih 
deželah so prevajalci v glavnem prevedli samo 
nekaj imen, nikakor pa vseh; druga so pač pustili v 
izvirniku. Odločali pa so se vsak po svoje. Kenda je 
določena imena prevedel zelo posrečeno, 
določenih pač ne. V glavnem je pri pomembnejših 
osebah zadel karakter.  
 
 
Boonca, Eloise  
 
Izvirnik: Midgeon, Eloise  
Prevedel Kenda: Boonca, Eloise  
Prevedel/predlaga Gradišnik: bi ohranil izvirno ime  
 
BZVS: enako kot pri Bones, Amelija (glede 
prevajanja imen)  
 
 

Bradavičarka  
 
Izvirnik: Hogwarts  
Prevedel Kenda: Bradavičarka  
Prevedel/predlaga Gradišnik: glej obrazložitev iz 
Pojasnjevalnika  
 
Obrazložitev iz Pojasnjevalnika: eden najtežjih 
problemov v knjigi: ime v izvirniku zveni gosposko 
(`a la Harvard, Harrowgate ipd), šele drugi pogled 
pa bralcu razkrije vulgarnost pomena (Prašičeve 
bradavice); Bradavičarka je zaradi premajhne 
vzvišenosti in preočitne vulgarnosti torej 
neustrezna, čeprav je težko najti kako drugo 
rešitev; sam bi morda iskal izhod v besednih igrah 
razreda Kvarvard, Quarvard, Charvard, Kratchvard 
ali Chmarvard (prekovano iz Harvarda, ki je obče 
znano vseučilišče, z namigom na čaranje ali 
kvarjenje ali telesne nakaznosti), morda tudi 
Flambridge (po univerzi Cambridge, flam je svinjsko 
meso); možnosti rešitve bi bila tudi v kraticah: npr. 
Strokovni licej za učenje zeliščarstva, astrologije, 
čarovništva (ki bi se v kratici izkazal za SLUZAČa); 
sam si privoščil šalo in v duhu Kendovega ključa 
nakazal, da gre pravzaprav le za slovenski zapis 
angleškega imena Brathwitch Ark (= Kašča besne 
čarovnice)  
 
BZVS: Da je Bradavičarka premalo vzvišena in 
preočitno vulgarna, je stvar osebnega mnenja g. 
Gradišnika. Bradavičarka se namreč nahaja na 
področju, znanem po divjih svinjah, saj se tudi ime 
bližnje Meryascoveene (Hogsmeade) nanaša na te 
živali, prav tako npr. ime krčme Dumbledorjevega 
brata, Pri merjaščevi glavi (Hog's Head). Ta žival je 
simbol čarovniške akademije – njen vhod krasita 
dva stebra, na vrhu vsakega pa je upodobljena 
krilata svinja bradavičarka. Nobenega razloga ni, da 
bi kdo trdil, da so ti simboli ali ime šole premalo 
vzvišeni ali preveč vulgarni.  
Kvarvard in Quarvard, ki namigujeta na kvarjenje 
sta absolutno nesprejemljiva. Čaranje ni nobena 
anomalija ali kaj nepoštenega ali nespodobnega. 
Vsaj v Harryju Potterju ne. Čarovniki gotovo sami 
sebe ne smatrajo za pokvarjene, ker so čarovniki. 
Če tako mislijo bunkeljni, je to njihov problem. 
Charvard in Kratchvard sicer lepo namigujeta na 
čaranje, ampak ne v slovenskem jeziku, torej bi 
lahko ostala kar Hogwarts.  
Chmarvard, ki namiguje na telesne nakaznosti, pa 
je spet prej nesramnost kot prevod.  
Flambridge je še najbolj sprejemljiva domislica, in 
to zelo dobra.  
SLUZAČa je že na prvi pogled vulgarna in gre ob 
njej na bruhanje. Poleg tega ni natančna. Predmeta 
zeliščarstvo in astrologija sploh ne obstajata 
(dejanski predmet rastlinoslovje namreč zajema še 
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vse kaj več kot zelišča, astrologija je del 
vedeževanja), drugi predmeti pa niso zajeti.  
Šala z Brathwitch Ark je morda smešna, ampak se 
težko sklanja.  
Zakaj se ravno v primeru Bradavičarke opusti tako 
zagovarjani princip dobesednega prevajanja? 
Bradavice in svinje (bradavičarke) so pravzaprav 
duhovita šala (in ne vulgarizem) na račun 
bunkeljskega dojemanja čarovništva.  
 
 
Bradavičarska akademija za čarovnike in 
čarovnice  
 
Izvirnik: Hogwarts School of Witchcraft and 
Wizardry  
Prevedel Kenda: Bradavičarska akademija za 
čarovnike in čarovnice  
Prevedel/predlaga Gradišnik: Hogwarts, licej za 
čarovnike in vešče  
 
Obrazložitev iz Pojasnjevalnika: gre za otroke od 
11.-17. leta, to je torej srednja šola, torej licej  
 
BZVS: Kolikor je znano iz prvih šestih knjig, je 
opravljena  Bradavičarka dovolj dobra stopnja 
izobrazbe za delovno mesto ministra za čaranje. 
Videti je, da v čarovniškem svetu Bradavičarka (ali 
druga podobna šola) da neko osnovno znanje, 
potem pa je (z izjemo aurorjev) vse odvisno od 
posameznika, koliko se posveti samoizobraževanju. 
Kar je pravzaprav sijajno – človeka ne omejujejo 
institucije in predmetu preučevanja se lahko res 
posveti. Štejejo znanje, sposobnosti, ne pa 
pridobljeni list z akademskim nazivom.  
Čarovniški svet nima osnovne šole (otroke učijo 
pisati in brati najbrž starši, bunkeljni pa do 11. leta 
hodijo v bunkeljsko šolo), nima srednje šole, nima 
fakultete. Samo za aurorje je znano, da se morajo 
še dodatno šolati, vendar ni znano, če to šolanje 
prinese kakšen akademski naziv. Tudi profesorji na 
Bradavičarki nimajo nobene dodatne formalne 
izobrazbe. (Mrlakenstein je zaprosil za službo 
profesorja in nanjo upal, ker je bil nekoč eden 
izmed boljših dijakov/študentov. Zavrnjen ni bil 
zaradi pomanjkljive izobrazbe, ampak zaradi 
značaja.) Zato je v bunkeljskem svetu težko poiskati 
primeren ekvivalent.Sicer pa je v stari Jugoslaviji 
nekoč obstajala trgovska akademija, ki je bila v 
resnici štiriletna srednja trgovska šola.  
Ker Bradavičarka ni ne osnovna, ne srednja, ne 
višja in ne visoka šola, ampak nekaj čisto 
posebnega, ni čisto nobene škode, če se imenuje 
akademija in njeni varovanci študentje. Zato res ni 
bil nujno potreben rez v šesti knjigi, ki je naše 
študente degradiral v dijake. 

Če pa že, je popolnoma nerazumljivo, zakaj g. 
Gradišnik v knjigi čisto navadno profesorsko službo 
imenuje stolica, ki pa je izraz, rezerviran izključno 
za akademijo. 
Dodala bi še, da res ni treba, da bi čarovnice 
imenovali vešče. Sploh, zakaj se v istem dihu 
uporablja en star in en nov izraz? Zakaj ni 'za 
veščece in vešče'? Pa tudi ker je treba po mnenju g. 
Gradišnika zelo paziti, da se ne uporabi kakšne že 
zasedene besede, je treba upoštevati dejstvo, da si 
dandanes ob omembi vešč v glavnem 
predstavljamo leteče žuželke, ki jih mami svetloba.  
Francoska čarovniška šola Beauxbatons je, kar se 
starosti študentov in stopnje izobraževanja tiče, 
povsem primerljiva z Bradavičarko. JK Rowling jo 
imenuje Beauxbatons Academy of Magic. In, glej ga 
zlomka, kaj smo še našli: 
Razlaga besede študent po SSKJ: 1. kdor si 
pridobiva izobrazbo na višji ali visoki šoli. 2. star. 
učenec srednje šole; dijak.  
Verbinčev slovar tujk: študent – slušatelj na 
vseučilišču ali visoki šoli sploh, pri nas včasih tudi 
srednješolec, dijak.  
Izraz študent lahko zajema tako srednješolce kot 
visokošolce in je torej v našem primeru povsem 
ustrezna rešitev.  
 
 
brambovija  
 
Izvirnik: Occlumency  
Prevedel Kenda: brambovija  
Prevedel/predlaga Gradišnik: oklumantika  
 
Obrazložitev iz Pojasnjevalnika: iz lat. occludo = 
zaklenem + mantea = vedeževanje; nisem našel 
besedotvornih vzorcev, ki bi upravičevali končnico 
–vija za vedo ali spretnost, prim. tudi čitlivija  
 
BZVS: G. Gradišnik je etimološki izvor drugega dela 
te besede interpretiral popolnoma napačno. Prav 
tako je napačen zapis latinske besede za 
vedeževanje. Mantea po latinsko ne pomeni 
vedeževanje, ampak plašč. Na vedeževanje se sicer 
nanašata grška beseda manteia ali latinska mantia, 
ki pa z besedo occlumency prav gotovo nimata 
nobene zveze, saj tukaj ne gre za končnico -mancy 
(kot npr. v cartomancy - kartomantika), pač pa -
mency, ki se po vsej verjetnosti nanaša na latinsko 
besedo mens = misli. Pri besedi occlumency gre za 
skrivanje oz. zaklepanje misli, ne pa za skrivanje 
plaščev ali vedeževanje.  
G. Gradišnik je tudi spregledal dejstvo, da 
povprečen bralec težko razume, v čem je problem 
uporabe končnice – vija, saj konec koncev nismo 
vsi akademiki.  
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Bralci lažje sprejmemo brambovijo kot 
oklumantiko, ker brambovija vsaj namiguje na 
neko obrambo, tisti nesrečni –vija, pa lahko izvira iz 
tega, da se nam misli vijejo po glavi. Torej branimo, 
da bi si kdo lahko ogledal, kako se nam vijejo misli. 
Oklumantika nima pa prav nobenega pomena in 
potrebuje torej zraven še dodatno pojasnilo, 
takemu načinu pa naj bi se, po mnenju bralcev, 
prevajalci ogibali, še posebej če pri tem ponujajo 
napačna pojasnila. Prav tako je pri oklumantiki 
napačna končnica -mantika, saj bi etimološko to 
pomenilo, da gre za nekakšno vedeževanje, kar pa 
ni res.  
 
 
branilec  
 
Izvirnik: Keeper  
Prevedel Kenda: branilec  
Prevedel/predlaga Gradišnik: branič  
 
Obrazložitev iz Pojasnjevalnika: ne pozabimo, gre 
za tisoč let staro igro, ki zagotovo ima ohranjeno 
starinsko izrazje  
 
BZVS: Ne pozabimo, da je zgodbo o Harryju 
Potterju napisala Joanne K. Rowling in da 
predvsem ona ve, kako je z izrazjem pri Quidditchu. 
Sploh pa bi zelo težko rekli, da je 'Keeper' neka 
beseda, ki v angleščini samo životari in bi si bilo 
zato treba v slovenščini izmišljati novo besedo, ki je 
izven Harryja Potterja neuporabna. Lahko bi sicer 
uporabili čuvaj ali vratar, ampak ker oseba s to 
funkcijo dobesedno brani obroče, tudi z branilcem 
ni nič narobe. Če slovenščina pač ne premore 
nekega starinskega izraza za čuvaja, nas zato ni 
treba biti prav nič sram in si je ni treba izmišljati 'za 
nazaj'.  
 
 
bruhaški biskvitek  
 
Izvirnik: Puking Pastille  
Prevedel Kenda: bruhaški biskvitek  
Prevedel/predlaga Gradišnik: tableta rigoleta  
 
Obrazložitev iz Pojasnjevalnika: pastille = pastila 
(tabletka za lizanje)  
 
BZVS: Pastila vsekakor je tabletka za lizanje, zato bi 
bili bruhaška pastila ali bruhaška tabletka na prvi 
pogled boljši rešitvi. Dober vtis ob tem pa takoj 
pokvari rigoleta. Zakaj rigoleta? Po tej tabletki se 
nič ne riga, ampak bruha. In potem, žal, bruhaški 
biskvitek, pa čeprav je biskvitek, izpade dosti bolj 
vsebini zvest prevod kot tableta rigoleta, pa čeprav 
je tableta.  

Poleg tega je treba tudi upoštevati pravilo, ki ga je 
postavila Rowlingova in se ga je držal tudi Kenda, 
da imajo vse slastne strahote v imenu dve besedi 
na isto črko (v originalu in v prevodu). Od tod torej 
bruhaški biskvitek (BB). Poznamo še krvavonosne 
karamele (KK), omedlevične oblizke (OO) itd ...  
 
 
Brutt  
 
Izvirnik: Savage  
Prevedel Kenda: ni (šesta knjiga)  
Prevedel/predlaga Gradišnik: Brutt  
 
Obrazložitev iz Pojasnjevalnika: uporabil Kendov 
ključ  
 
BZVS: Najprej, zakaj je g. Gradišnik začutil potrebo, 
da tole razlago sploh zapiše? Je res nujno 
potrebno? Bi bralci izgubili za potek zgodbe 
pomembno informacijo, če tega ne bi prebrali? 
Poleg tega, z vsem dolžnim spoštovanjem, ne 
pozabimo, da je Kendov ključ izumil Kenda, zato 
lahko samo on nedvoumno potrdi, ali je bilo ime 
tega aurorja res prevedeno v skladu z njim. Takole 
na prvi pogled nekako potegne na slavno 
vprašanje: ''Et tu Brute?'' To lahko deluje 
zavajajoče, saj tako ime namiguje na izdajstvo.  
 
 
bubocevnik  
 
Izvirnik: Bubotuber  
Prevedel Kenda: bubocevnik  
Prevedel/predlaga Gradišnik: gomolj smrdobular  
 
Obrazložitev iz Pojasnjevalnika: tuber = gomolj; 
bubo = kužna kožna bula  
 
BZVS: Bubo (oz. po slovensko bubon) je vneta in 
močno zatekla bezgavka. Če bi kdo rekel, da gre za 
gnojne bule, bi nekako še šlo, vsekakor pa to niso 
kožne gnojne bule. Drugače pa je jasno, da se ta 
rastlina ne imenuje bubotuber zaradi 'gnojnih' bul. 
Tuber v latinščini pomeni tudi oteklina, tvor. Glede 
na opis gre za rastlino cevaste oblike, zato je 
bubocevnik ustrezen prevod.  
 
 
bumeranški urok  
 
Izvirnik: Backfiring Jinx  
Prevedel Kenda: ni  
Prevedel/predlaga Gradišnik: bumeranški urok  
 
Obrazložitev iz Pojasnjevalnika: gre za urok, ki se 
maščuje uporabniku  
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BZVS: Gre za urok, ki se vrne nazaj in učinkuje na 
tistega, ki ga povzroči. Ker je 'nazajstreljan' res 
malo čuden izraz, bi bil bumeranški urok kar dobra 
rešitev, čeprav da vedeti le, da se urok vrne, ne pa, 
kaj je z njegovim učinkom. Glavno vprašanje je, 
zakaj je treba to razlagati. Prevod naj bi že vse 
povedal, povprečen slovenski otrok pa tudi ve, kaj 
je to bumerang.  
 
 
bunkelj(ni)  
 
Izvirnik: Muggle(s)  
Prevedel Kenda: bunkelj(ni)  
Prevedel/predlaga Gradišnik: Plahtani, muglji  
 
Obrazložitev iz Pojasnjevalnika: plahtan = ki se da 
plahtati, vleči za nos, kajti muggle je verjetno 
izpeljan iz mug = lahkovernež, naivec (ker ne opazi 
čarovnije pred nosom)  
 
BZVS: Bunkelj čisto dobro pove, da gre za ljudi, ki 
nimajo kaj dosti pojma (npr. ljudski izraz kmečka 
bunka za preprosto in neizkušeno kmečko dekle). 
Poleg tega je beseda simpatična in ne vulgarno 
žaljiva, pa še sprejeli smo jo za svojo in nam je 
prirasla k srcu. 
Plahtan ni nič boljša rešitev, samo druga je. Plahtati 
nima nič uglednejšega izvora kot kmečka bunka. 
Zveni pa za razliko od bunkeljna trdo in 
nesimpatično, kar je sploh značilno za večino 
domislekov g. Gradišnika.  
Muglji – o tem res ne bi izgubljala besed. V 
slovenskem jeziku ne pomeni nič, ne zveni domače, 
spet bi bila potrebna 'o.p. prevajalca', čemur pa naj 
bi se dober prevajalec izognil, če se le da.  
 
 
bunkljoliz  
 
Izvirnik: Muggle-lover  
Prevedel Kenda: ni posebej navedeno  
Prevedel/predlaga Gradišnik: bunkljoliz  
 
BZVS: Če je večina domislekov g. Gradišnika trda in 
nesimpatična, potem gre ob tej dobesedno na 
bruhanje. Bralec takoj pomisli na ritoliza. Tako 
označimo nekoga, ki se brez vesti in na vse mogoče 
pretirane načine hoče prikupiti nekomu, ki je 
običajno po hierarhiji višje od njega, in hoče od 
njega zato dobiti neke koristi. Gre torej vedno za 
zatiranje lastne osebnosti, morale, etike in 
pričakovanje koristi. In pa seveda znano rit, v 
katero se leze. V primeru ljubiteljev ali 
simpatizerjev bunkeljnov pa običajno sploh ne gre 
za točno določenega bunkeljna, ne gre za teptanje 

splošne etike in morale in definitivno za nobeno 
pričakovanje koristi. Ker od bunkeljnov ni nobenih 
koristi, gre v očeh pravovernih in čistokrvnih 
rasistično usmerjenih čarovnikov za izdajalce, ki bi 
jih res lahko dobesedno klicali ljubitelji, pristaši, 
simpatizerji ali zagovorniki bunkeljnov. Sploh pa 
gre spet za nasilno kovanje enobesednice.  
 
 
bunkljomrzec  
 
Izvirnik: Muggle-hater  
Prevedel Kenda: ni posebej navedeno  
Prevedel/predlaga Gradišnik: bunkljomrzec  
 
BZVS: Enako kot zgoraj navedeno, nasilno kovanje 
enobesednice. In spet namerni odklon od običajne 
rabe. Poznamo delomrzneže, ljudomrzneže, ne pa 
tudi delomrzce in ljudomrzce. Tale telovadba ni 
prav nič simpatična, ampak nadležna. Pozornost 
bralca prepogosto zahteva prevajalčevo izvajanje, 
na rovaš zgodbe. Prav nič ni narobe s sovražnikom 
bunkeljnov.  
 
 
Butci! Cmere! Izmečki! Goljufi!  
 
Izvirnik: Nitwit, oddment, blubber, tweak!  
Prevedel Kenda: Butci! Cmere! Izmečki! Goljufi!  
Prevedel/predlaga Gradišnik: Butec, šara, salo, 
ščip!  
 
Obrazložitev iz Pojasnjevalnika: Kendov prevod je 
tu usekal zelo mimo, saj se zdaj zdi, kot da 
Dumbledore dijake zmerja, v resnici pa se dela 
norca iz ravnateljskih govorov; prav zato HP tudi ni 
nič užaljen, marveč se tega nagovora spominja z 
ljubeznijo  
 
BZVS: Dumbledore je rekel nekaj nenavadnega in 
neobičajnega za suhoparne ravnateljske govore, ki 
jih običajno nihče ne posluša. Butci, cmere, 
izmečki, goljufi bi lahko veljali za učitelje (torej tudi 
za njega samega in on se rad norčuje sam iz sebe) 
ali pa kar za vse skupaj – veliko je odvisno od tona, 
s katerim so besede izrečene. Ljubitelji nismo dobili 
občutka, da kogarkoli žali, ampak samo obljubo (in 
to tudi iz predhodnega govora), da gre za prav 
posebnega človeka.  
Tudi rešitev - Butec, salo ... bi lahko kdo drug prav 
tako označil za zmerjanje.  
Kendov Dumbledore je mnogo bolj topel, izviren, 
moder in iskriv. Dumbledove g. Gradišnika včasih 
deluje kot kakšen blefer.  
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Cecilia  
 
Izvirnik: Cecilia  
Prevedel Kenda: Cecilia  
Prevedel/predlaga Gradišnik: ni navedeno  
 
BZVS: Kje je uporabnost informacije, da je Cecilia 
Cecilia?  
 
 
Chitlivium  
 
Izvirnik: Legilimens  
Prevedel Kenda: Chitlivium  
Prevedel/predlaga Gradišnik: legilimant  
 
Obrazložitev iz Pojasnjevalnika: ni jasno, zakaj je 
Kenda tu pisal po tuje (prim. čitlivija)  
 
BZVS: Legilimens je v izvirniku tisti, ki obvlada 
čitlivijo (Legilimency). Beseda se prvič pojavi v 
petem delu, za katerega je znano, da je nastal v 
prehudi naglici.  
Legilimant je nesmiseln predlog, saj samo namesto 
ene neznane besede postavi drugo.  
S tem, da je izvirnik sestavljen iz lat. lego = brati + 
mens = misli, drugi pa nepravilno v drugem delu 
spet vriva že omenjen mantea = plašč, za katerega 
gospod Gradišnik vztrajno trdi, da pomeni 
vedeževanje (tj. manteia).  
Kot pri oklumantiki (glej brambovija) se ponovno 
pojavlja vprašanje, zakaj g. Gradišnik popravlja 
pisateljico, ki je nedvoumno uporabila mens, kar je 
vsebinsko primernejše, saj gre dobesedno za 
branje misli. Končnica -mant (legilimant) oz. -
mantika (legilimantika) je nepravilna, saj ta veščina 
ne vključuje vedeževanja - napovedovanja 
prihodnosti.  
 
 
Colibri  
 
Izvirnik: Flitwick  
Prevedel Kenda: Colibri  
Prevedel/predlaga Gradišnik: ni  
 
BZVS: Spet zapis, ki stoji v Pojasnjevalniku sam 
zase, brez posebne informativne vrednosti. Kako se 
Colibriju reče v angleščini, smo zvedeli ali v filmih 
ali na številnih HP internetnih straneh. Če g. 
Gradišniku Kendov prevod tega imena ni všeč, je to 
njegov osebni problem, kar pa ni zadosten razlog, 
da ga izpostavi, kot bi namigoval, da gre za kakšno 
napako, pa da je kaj treba nujno pojasnjevati.  
 
 

coprnik  
 
Izvirnik: Dark wizard  
Prevedel Kenda: coprnik  
Prevedel/predlaga Gradišnik: temni čarovnik  
 
BZVS: V slovenščini tradicionalno (v nasprotju z 
angleščino) nismo tako navajeni na pojma temni 
čarovnik ali mračni čarovnik. Kenda je namesto 
'temno' uporabljal 'mračno', kar se tudi bolj 
pogosto uporablja. Imamo tudi coprnike, ki so 
lahko sinonim za čarovnike, ampak coprnik ima 
neprimerno bolj negativen prizvok. Zato je rešitev, 
da je v svetu Harryja Potterja zlobni čarovnik 
coprnik, dobra in razumljiva.  
 
 
Creparjeva trgovina s pripomočki za šaljivce  
 
Izvirnik: Zonko's Joke Shop  
Kendov prevod: Creparjeva trgovina s pripomočki 
za šaljivce  
Gradišnikov predlog/prevod: Zonkyjeva štosarna ali 
Tschukova štosarna  
 
Obrazložitev iz Pojasnjevalnika: zonky = udarjen, 
čuden, ubrisan; po Kendovem ključu morda 
Tschukova 
 
BZVS: Joke Shop je v dobesednem prevodu 
trgovina s štosi, šalami. Seveda ne prodajajo šal, 
ampak so njihova ciljna skupina šaljivci - torej 
prodajajo pripomočke zanje. Gradišnikov prevod 
štosarna ima spet preveč različnih možnih 
pomenov. Lahko bi šlo za gostilno, bife, celo knjigo 
s štosi (po vzoru zvarkarice). V svojem predlogu za 
prevod namreč nikjer ne omenja besede trgovina, 
ki je v originalu izrecno izpostavljena - "Shop". 
Druga stvar je ime trgovine - Zonko, ki ga je Kenda 
prevedel v Creparja (bere se: krepar). Očitno gre za 
pri Kendovem prevodu za znano frazo: "krepniti od 
smeha" -> torej je oseba Crepar. To povsem 
ustreza izvirniku - 'zonked' je slengovska beseda, ki 
bi jo lahko prevedli v krepnjen ali zadet. G. 
Gradišnik predlaga Zonky (s čimer se izgubi pomen 
za slovenskega bralca) ali pa prevod - Tschuk, ki pa 
je neustrezen, saj ima prav tako preveč možnih 
pomenov - čuk je namreč ptica, ki jo težko 
povežemo s šaljivci (morda pa bi tukaj veljalo 
omeniti tisto znano: Čuk se je oženil, tra la la...).  
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Čarkovalno pero  
 
Izvirnik: Spell-checking quill  
Kendov prevod: Pero samopopravkov 
Gradišnikov predlog/prevod: Čarkovalno pero  
 
Obrazložitev iz Pojasnjevalnika: besedna igra; spell 
= urok in črkovanje; to check = preverjati in 
ustavljati 
 
BZVS: Spell-checking quill v dobesednem prevodu 
pomeni pero, ki preverja črkovanje. G. Gradišnik 
nas v Pojasnjevalniku pouči, da je beseda »spell« 
večpomenka in pomeni tudi urok. Torej je 
Rowlingova v originalu uporabila eno besedo, ki pa 
ima dva pomena, med njima pa je dominanten prvi 
– črkovati. G.Gradišnik je v prevodu prav tako 
uporabil le eno besedo, ki pa na žalost nima 
nobenega pomena, se pravi ima vsaj dva pomena 
manj kot original. Črkovalno pero je vsekakor 
kompromisna rešitev, beseda Čarkovalno pero 
nam ne pove nič, Pero samopopravkov pa približno 
toliko kot original. Namreč v prevodu »Pero 
samopopravkov« je jasno namignjeno, da pero tudi 
popravlja napake, kar mora biti tako ali drugače 
povezano s čarovnijo. Črkovalno pero pa je po 
drugi strani prav lahko le bunkeljski pripomoček za 
črkovanje, ki s čarovnijo nima posebne zveze ...  
 
 
Čarnjarnik  
 
Izvirnik: Patented Daydream Charms  
Kendov prevod: ni – prvič v šesti knjigi  
Gradišnikov predlog/prevod: Čarnjarnik  
 
Obrazložitev iz Pojasnjevalnika: naprava za (glej) 
patentirane čarnjarije 
 
BZVS: Pri skrajšavi »Patented Daydream Charms« v 
»Čarnjarnik« se izgubi cel kup informacij. 
Čarnjarnik je spet ena izmed besed, ki ima mnogo 
preveč pomenov, da bi bralcu lahko sploh kaj 
povedala. Lahko bi šlo za začaran čajnik, ali morda 
pripomoček, ki ga rabimo pri čaranju, vsekakor pa 
je jasno, da gre za predmet, ki ga lahko fizično 
primemo v roke. To pa je v bistvu huda napaka, saj 
pogled v izvirno geslo jasno razkrije, da ne gre za 
nikakršen predmet ali napravo, temveč za uroke, 
katerih učinek je zasanjanost oz. sanjarjenje. Torej 
je edina možna rešitev kar dobesedni prevod: 
Patentirani sanjarski uroki.  
 
 

Čarostrel, hek(sen)šus  
 
Izvirnik: Hex  
Kendov prevod: kletev (Gradišnik trdi, da je 
prevajal opisno)  
Gradišnikov predlog/prevod: hek(sen)šus, čarostrel  
 
BZVS: Gre za poimenovanje čarovniške tehnike, 
izvedene s čarobno palico, katere glavni namen je 
škoditi nasprotniku. Kletev se kot prevod v tem 
primeru ponuja kar sama, saj v vseh pogledih 
ustreza zgoraj opisanemu. Težava pri čarostrelu je 
spet večpomenskost. Lahko bi šlo recimo za 
nekakšen top, ki strelja čarovnije, morda celo za 
vrsto orožja. V ospredje torej zopet hodi predmetni 
pomen, gre pa za čarovniško tehniko, torej ne za 
predmet. Hek(sen)šus pa je v vseh pogledih še 
precej slabša rešitev, saj večina bralcev v tej besedi 
prepozna zgolj ostro bolečino v hrbtu ali vratu in 
nikakor ne čarovniške tehnike. Torej je rešitev 
popolnoma neustrezna.  
 
 
čarobni napoji  
 
Izvirnik: Magic Potions  
Prevedel Kenda: čarobni napoji  
Prevedel/predlaga Gradišnik: zvarkarstvo  
 
Obrazložitev iz Pojasnjevalnika: predmet, ki se na 
stopnji močerada preimenuje v našem prevodu v 
(tudi) zvarkarstvo (sicer ni mogoče razlikovati med 
pripravki samimi in šolskim predmetom); šolarji 
uporabljajo seveda tudi skrajšani obliki zvarki in 
napoji  
 
BZVS: Pisateljica je poimenovala predmet Magic 
Potions in ne Magic Concotions (= zvarki) ter 
pripravke imenuje potions. Sploh pa so zvarki bolj 
splošnega značaja, saj gre pri zvarkih lahko tudi za 
kakšna mazila in druge učinkovine, ki niso 
namenjene temu, da jih nekdo spije. Poleg tega 
zvarkarstvo asociira na neko mazaško početje. In če 
se pisateljici ne zdi potrebno, da bi bilo treba 
razlikovati med šolskim predmetom in pripravki, 
potem si tudi g. Gradišniku ne bi bilo treba s tem 
beliti glave.  
Zato ni potrebna nobena telovadba s 
preimenovanjem predmetov na višji stopnji (tudi 
za potrebe 'točnejšega' prevoda ne), ker pisateljica 
tega ne počne. Bralci pri branju prvih petih knjig 
nismo prav nič zmedeni in vemo, kdaj se govori o 
šolskem predmetu in kdaj o pripravkih.  
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časotresk  
 
Izvirnik: Time-Turner  
Prevedel Kenda: časotresk  
Prevedel/predlaga Gradišnik: časač  
 
Obrazložitev iz Pojasnjevalnika: priprava obrne čas 
in se torej mora brati enako nazaj; prim. rešitev za 
isto napravo v Prodajalni svetov (MK, 1979)  
 
BZVS: G. Gradišnik ponovno popravlja pisateljico, ki 
s Time-Turner nikakor ne namiguje, da se mora ime 
pripomočka brati enako naprej in nazaj.  
Poleg tega primerjava z zgodbo Fredrica Browna, 
Časomor, ni pravilna. V tej zgodbi profesor, ki je 
dolga leta izdeloval časovno teorijo, odkrije 
napravo, ki bi morala čas pognati nazaj, in ko 
premakne vzvod, začne čas res teči nazaj in to 
dobesedno, brez povratka, nazaj preko 
paramecijev in še dlje, v neskončnost, v začetek, če 
ta obstaja.  
Časotresk pa človeka samo prestavi npr. nekaj ur 
nazaj (in torej ni njegova primarna funkcija, da 
obrne čas in da bi uporabnik doživljal čas v obratni 
smeri v neskončnost) in od izbranega trenutka čas 
spet normalno teče naprej. Torej se res napravi nek 
tresk v času, ampak samo za tistega, ki nosi 
časotresk, ostali se tega ne zavedajo in nanje ne 
vpliva.  
 
 
Čirka  
 
Izvirnik: Hokey  
Prevedel Kenda: ni (šesta knjiga)  
Prevedel/predlaga Gradišnik: Čirka  
 
Obrazložitev iz Pojasnjevalnika: iz angl. hokey-
pokey ipd. (hokus pokus); pri nas iz čiračara  
 
BZVS: Pri izvirnem imenu gre za dobeseden prepis 
prvega dela čarovniške fraze 'hokey pokey' 
(hokuspokus), pri Čirki pa brez dodatnega pojasnila 
nihče ne bi pomislil na kakšne čire čare.  
Čirka me spominja na Kirko, čarovnico in vladarico 
otoka, ki do Odiseja in njegovih tovarišev res ni bila 
najbolj prijazna, Koralino pa spominja na kakšno 
močvirsko ptico.  
 
 
Čistomet  
 
Izvirnik: Cleansweep  
Prevedel Kenda: čistomet  
Prevedel/predlaga Gradišnik: ŠvigNaMig  
 

BZVS: Clean = čistiti + sweep = pomesti, zamahniti, 
švigniti, preleteti. Ker gre za metlo, je čistomet zelo 
na mestu. Iz ŠvigNaMig izgine čistiti, pa tudi namig 
na metlo.  
Kenda tu ni storil nobene napake, predlog g. 
Gradišnika pa ne ustreza njegovim lastnim 
principom o svetosti dobesednih prevodov.  
 
 
Čitljivija (glej Chitlivium in brambovija)  
 
 
Črkni ali crkni! Pravopisna vešala za večkratno 
rabo  
 
Izvirnik: Reusable Hangman – Spell It Or He'll 
Swing!  
Prevedel Kenda: ni podatka  
Prevedel/predlaga Gradišnik: Črkni ali crkni! 
Pravopisna vešala za večkratno rabo  
 
BZVS: Neiztrošljivi črkovalni rabelj – črkuj pravilno, 
sicer te mahne silno! (po Timerju) Tako vsaj vemo, 
zakaj se gre.  
 
 
Dawec in Klawec  
 
Izvirnik: Borgin and Burkes  
Prevedel Kenda: Dawec in Klawec  
Prevedel/predlaga Gradišnik: Borgin and Burkes  
 
Obrazložitev iz Pojasnjevalnika: Borgin je menda 
izpeljan iz Borgia (priimka struparske rodovine iz 
renesančne Italije); Burkes je it to burke = skrivoma 
zastrupiti (in potem prodajati trupla anatomom, 
kakor je v 19. stoletju počel neki Burke); Burkes je 
torej množina, torej bi se ime moralo glasiti Borin 
in Burkesa ali Borgin in brata (bratje?) Burks; ker pa 
so ti pomenski namigi tudi za angleškega mladega 
bralca povečini skriti, bi pustil izvirno ime; tudi po 
Kendovem ključu bi bilo boljše Dauts in Klautz, še 
boljše Stroopar & brata Trobetz  
 
BZVS: Nikjer ni mogoče zaslediti dokaza, da Borgin 
izhaja iz priimka Borgia in da je pisateljica imela v 
mislih prav tega Burka. Vendar domneva zveni 
logično in je tako predstavljena tudi na HP 
Lexiconu, ki ga je g. Gradišnik uporabljal kot 
pripomoček. Težko pa je reči, koliko je angleška 
mladina to sposobna razvozlati.  
Modrovati, kako bi bilo treba prevajati po 
Kendovem ključu, je brezpredmetno, kajti to ve 
samo Kenda, g. Gradišnik pa le misli, da ve.  
Dawec in Klawec dosežeta svoj namen: ime 
trgovine mora na prvi pogled izražati nekaj 
mračnega in nasilnega (saj gre za največjo trgovino 
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na Nokturni ulici, ki prodaja sumljive reči, povezane 
s črno magijo, pa tudi njihovi lastniki so naklonjeni 
coprnikom). Dauts in Klautz ali Stroopar & brata 
Trobetz ga v tem ne dosegata, prav tako ne v 
sočnosti izraza. Poleg tega za take namene ni 
etično uporabljati imen resničnih oseb iz novejše 
zgodovine; svojcem in prijateljem Trobčevih žrtev 
se najbrž to ne bi zdelo nič kaj duhovito.  
 
 
Debela gospa  
 
Izvirnik: Fat lady  
Prevedel Kenda: debela gospa  
Prevedel/predlaga Gradišnik: ni  
 
Obrazložitev iz Pojasnjevalnika: ime (naslov) slike 
se piše z veliko  
 
BZVS: Tole bi bilo treba nasloviti na lektorje pri 
Epti, če jih pa nimajo, pa toliko slabše.  
 
 
dijak(inja)  
 
Izvirnik: student  
Prevedel Kenda: študent  
Prevedel/predlaga Gradišnik: dijak(inja)  
 
Obrazložitev iz Pojasnjevalnika: angl. student 
pomeni vse od učenjaka do šolarčka; pri nas pa v 
srednji šoli nimamo študentov, ampak dijake.  
 
BZVS: Glej Bradavičarska akademija za čarovnike in 
čarovnice. Bradavičarka ni srednja šola. Poleg tega 
se po Slovarju slovenskega knjižnega jezika in 
Verbinčevem slovarju tujk izraz študent lahko 
uporablja tudi za srednješolce.  
 
 
Dlan slave  
 
Izvirnik: Hand of Glory  
Prevedel Kenda: Dlan slave  
Prevedel/predlaga Gradišnik: sijajna roka  
 
Obrazložitev iz Pojasnjevalnika: gre za roko, ki sije v 
temi, v tem primeru angl. Glory pomeni torej 
avreolo, obstret, sij, ne pa slave.  
 
BZVS: Obrazložitev, da gre za roko, ki sije v temi, je 
nepopolna. Sveti namreč samo tistemu, ki jo nosi, 
in samo tisti tudi vidi svetlobo. Sijajna površina 
sama po sebi ne daje svetlobe, ampak jo samo 
gladko odbija (lakirana površina). Sijajno torej ne 
pomeni izvora svetlobe. Gledano metaforično, 
poznamo izraz 'v siju slave'. V tem siju se sonči 

samo nosilec slave. Uporaba besede slava lepo 
poudari to tako pomembno dejstvo, da dlan sveti 
samo nosilcu. Dejstvo pa je pomembno zato, ker je 
tako Dreco Jedce smrti lahko peljal mimo članov 
DA, ki zaradi praška precmraka niso mogli videti 
ničesar.  
 
 
dobrine kisline  
 
Izvirnik: acid pops  
Prevedel Kenda: dobrine kisline  
Prevedel/predlaga Gradišnik: kisle lizike  
 
BZVS: Najprej je treba vedeti, da te slaščice 
naredijo luknjo v jezik. Torej niso kisle (angl. sour) 
po okusu, ampak delujejo kot kislina (angl. acid). 
Če izvzamemo strokovnjake, povprečen človek ob 
omembi kislo pomisli na kisel okus, ne pa na 
kislino, sploh če zraven stoji še lizika. Res je tudi, da 
dobrine kisline tudi niso zelo dobra rešitev. Jasno 
sicer pove, da gre za nevarno slaščico, se pa izgubi 
informacija, da gre za liziko. Predlog: razjedna 
lizika.  
 
 
dotočaj  
 
Izvirnik: Refilling Charm  
Prevedel Kenda: ni (šesta knjiga)  
Prevedel/predlaga Gradišnik: dotočaj  
 
Obrazložitev iz Pojasnjevalnika: gre za dotočni 
zarek, ki zvrha kozarce; zarek se glasi zvrhis  
 
 
BZVS: Najprej je treba poudariti, da je izvirnik 
sestavljen iz dveh besed in ne iz ene. Dotočaj bi bil 
lahko tudi predmet, oseba, postopek, karkoli, zato 
potrebuje spet o.p. prevajalca, da gre za urok (ali 
zarek, kot ga Gradišnik občasno imenuje). Torej bi 
bil dotočni urok primernejša rešitev.  
 
 
Dreco  
 
Izvirnik: Draco  
Prevedel Kenda: Dreco  
Prevedel/predlaga Gradišnik: Draco  
 
Obrazložitev iz Pojasnjevalnika: beseda etimološko 
izhaja iz nordijske besede za zmaja, morda tudi iz 
grškega imena Drakon, nikakor pa iz 
starogermanske za iztrebek (= drek)  
 
BZVS: Draco je latinska beseda za zmaja ali kačo. 
Draco je bil tudi zakonodajalec iz Aten, ki je prvi 
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podal zakone tudi v pisani obliki. Zakoni so bili 
izredno kruti in so diskriminatorno obravnavali 
kršilce glede na stan in poreklo (naš Dreco bi bil 
čisto lahko z njim v sorodu). Tako je bilo ime tudi 
enemu izmed Actaeonovih psov (ki so raztrgali 
svojega gospodarja, ki ga je Artemis spremenila v 
jelena). Pisateljica sama pravi, da Draco ni ravno 
ljubek dečko, kakor je Tom Felton, ki ga igra v 
filmih. Po značaju bi prav lahko bil Dreco. Ne bi bilo 
pa nič narobe, če bi ostal Draco. 
 
 
driada  
 
Izvirnik: Bowtruckle  
Prevedel Kenda: driada  
Prevedel/predlaga Gradišnik: zavejček 
 
Obrazložitev iz Pojasnjevalnika: driada je drevada, 
torej drevesna vila, besedo bi bilo treba prihraniti 
da angl. dryad; to bow in to truckle oboje med 
drugim pomeni prikanjati se, bow je tudi skvarjena 
oblika pisave besede bough = veja (prim. bow = 
lok, torej upognjena, priklonjena veja); očitno 
težko prevedljiva besedna igra(rija); ve se, da gre 
za manjša drevesna bitja, ki uporabljajo mimikrijo 
(da so videti kot lubje in vejice); morda bi jih 
prevajal tudi šaljivo: podvejsmuk  
 
BZVS: Pripomniti je treba, da imajo ta bitjeca 
pomembno funkcijo: varujejo drevesa. Če je torej 
besedno igrarijo iz izvirnika težko prevesti, se lahko 
izhaja iz bistvene funkcije teh bitij.  
Če bi dirada povzročala zmedo zaradi drevesnih oz. 
gozdnih nimf, ki jim mogoče mladi bralci ne 
poznajo tako dobro kot barbike in bi lahko napačno 
sklepali, da so driade neke vrste paličnjaki, je 
primernejša drevada. Drevada ne zaseda nobenega 
mesta v SSKJ, Google pa da na svetovni ravni samo 
dva zadetka, ki nimata s tem nobene veze. Drevada 
zajame vse: živijo na drevesih, izgledajo skoraj kot 
drevesa, zato nikogar ne čudi, da branijo drevesa.  
 
 
Drznvraan  
 
Izvirnik: Ravenclaw  
Prevedel Kenda : Drznvraan  
Prevedel/predlaga Gradišnik: Ravenclaw  
 
Obrazložitev iz Pojasnjevalnika: soustanovnik šole; 
raven = vran, claw = krempelj  
 
BZVS: Če je potrebo pojasnjevati, da je Cecilia 
Cecilia, bi bilo treba tu pojasniti da ni samo 
Ravenclaw, ampak Rowena Ravenclav (Danijela 
Drznvraan) in predvsem, da ni soustanovnik (lepše 

pravimo soustanovitelj), ampak soustanoviteljica 
šole.  
 
 
Drznvraan, -ka  
 
Izvirnik: ni navedeno  
Prevedel Kenda: Drznvraannovec  
Prevedel/predlaga Gradišnik: drznvraan, -ka  
 
Obrazložitev iz Pojasnjevalnika: gojenec doma, 
imenovanega po ustanovniku (glej zgoraj)  
 
BZVS: Nejasno je, zakaj tukaj ne velja isto pravilo, 
kot pri čarobnih napojih – priti utegne do zmede, 
kdaj se govori o ustanoviteljici (in ne ustanovniku) 
in kdaj o gojencih. Popolnoma nepotrebno 
popravljanje, za katero ni nobenega razloga.  
 
 
Dumbledore, Albus  
 
Izvirnik: Dumbledore, Albus  
Prevedel Kenda: Dumbledore, Albus  
Prevedel/predlaga Gradišnik: Dumbledore, Albus  
 
Obrazložitev iz Pojasnjevalnika: narečna beseda 
pomeni bumbarja (čmrlja) ali majskega hrošča; ni 
jasno, zakaj ga je Kenda pustil v izvirniku; torej bi 
bil to po Kendovem ključu bodisi Keber ali Keberc, 
v transkripciji Kheber ali Kebber, ali pa Bumbaar 
(prim. Shushmaar): slednje bi bilo najbrž boljše, 
kajti zdi se, da je R vsaj spočetka izbrala ime, ki bi 
vsebovalo namig na profesorsko prismuknjenost 
(angl. dum), čeprav je sama v nekem intervjuju 
zatrdila, da si profesorja, ki je zelo muzikaličen, 
predstavlja, kakor da si ves čas nekaj pobrenčava; 
od prevodov, ki so mi poznani, je edinole Čeh 
prevedel ustrezno (Brumbal = starinsko za 
bumbarja), drugi pa so vsi pustili izvirno ime – 
razen Italijana, ki je pesnil (Silente), kakor tudi 
Holandec (Percamentus; prim. Perkmandeljc!)  
 
 
BZVS: Polno ime tega izrednega moža, ki je ugasnil 
luči na Rožmarinovi ulici in jih prižgal v naših srcih, 
se glasi: Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. 
Zakaj ne bi verjeli pisateljici, da si tega zelo 
muzikaličnega profesorja že od vsega začetka 
predstavlja, kako si ves čas nekaj pobrenčava? To 
dokazuje tudi sama prva knjiga, Kamen modrosti. 
Tam na kartici, ki jih je mogoče dobiti zraven 
čokoladnih žab, lepo piše, da Dumbledore rad 
posluša komorno glasbo in balina. In na koncu 
Harryjeve prve večerje na Bradavičarki in precej 
razglašene šolske himne, ravnatelj s solznimi očmi 
pove: ''Oh, glasba, njen čar sega prek vseh naši 
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čarovnij.'' Torej se ni treba nič bati, da je bil kdaj v 
igri kakšen 'dum'.  
Kar se tiče kebrov in bumbarjev in izpeljank na to 
temo, odpadejo, ker žal v našem jeziku prej 
asociirajo na butce in neumneže, kot pa na 
muzikalične čmrlje.  
Perkmandeljc je pa škrat, ki včasih pomaga in 
včasih tudi nagaja in je maskota rudarjev iz Zasavja 
in kot tak tudi del naše kulturne dediščine. Glede 
na to, kako si to bitjece predstavljajo Orleki v 
svojem videu, bi ga prej imeli za hišnega vilinca kot 
pa za profesorja Dumbledorja. Z uporabo 
Perkmandeljca bi napravili približno enako zmedo 
kot z driadami.  
Kaj torej ostane? Največji čarovnik, ki smo jih in jih 
bomo kdajkoli poznali. Dumbeldore. Zakaj Kenda 
tega imena ni prevedel, je treba vprašati njega. 
Mogoče tudi zato, ker je težko najti primerno 
zvenečo besedo, s katero bi ga počastil? Mogoče je 
tako kot mnogi bralci enostavno začutil 
spoštovanje do profesorjeve osebnosti in ugotovil, 
da bi vsako šarjenje po njegovem imenu skrivenčilo 
njegovo pojavo v prevodu?  
Dumbledorju bi se najbrž zdelo zelo zabavno, da si 
kdo da toliko opravka z njegovim imenom, njemu 
bi bilo čisto vseeno. Rekel bi:''Gospod Gradišnik, 
zaradi mene me lahko imenujete tudi star 
prismuknjen čudakar.'' To je v resnici dovolil 
Trapetsu, ampak Trapets si je to navodilo upal 
samo šepetaje ponoviti Harryu v uho, zraven pa mu 
je bilo hudo nerodno. Pisateljica je tako nakazala, 
da sam Dumbledore sicer govori o sebi zelo, hm, 
konkretno, ampak drugi, vključno z njo samo, pa le 
z ljubeznijo in spoštovanjem. 
  
 
dvernik  
 
Izvirnik: portkey  
Prevedel Kenda: dvernik  
Na tem mestu v Pojasnjevalniku stoji samo še 
zvezdica in takoj sledi naslednje geslo. Gre očitno 
za tiskarsko napako, zato ne bomo izvedeli, kako se 
je g. Gradišnik namenil prevesti portkey in kaj meni 
o dverniku.  
 
 
Dvorana prerokb  
 
Izvirnik: Hall of Prophecy  
Prevedel Kenda: Dvorana prerokb  
Prevedel/predlaga Gradišnik: Preročna dvorana  
 
Obrazložitev iz Pojasnjevalnika: včasih kak 
prevedek omogoči besedeno igro, ki je v izvirniku 
ni; mirno jo lahko uporabimo kot nadomestilo za 
besedne igre, ki se nam niso ponudile kje drugje v 

besedilu, izvirnik pa jih tam premore: prim. Večerni 
poročevalec  
 
BZVS: Besedne igre so dobrodošle, dokler ne 
škodujejo vsebini. Preročna dvorana postavi obliko 
in igrarijo pred vsebino, torej izkrivi, kaj Dvorana 
prerokb sploh je. Preročna dvorana zmotno 
napeljuje bralca, da se v tej dvorani prerokuje. 
Vendar iz petega dela vemo, da to ni res. Dvorana 
prerokb je prostor na v Ministrstvu za čaranje. 
Prerokbe, ki so bile izrečene vsepovsod po 
čarovniškem svetu (in nikakor ne v tej dvorani), so 
shranjene vsaka v svoji stekleni krogli, te pa so 
razvrščene po visokih policah v dvorani. Ležišče 
vsake krogle je označeno z imenom tistega, ki je 
prerokbo izrekel, imenom tistega, na katerega se 
prerokba nanaša, in letnico, ko je bila izrečena. 
Sprememba in igrarija torej nista potrebni in 
zaželjeni, Dvorana prerokb je prava rešitev.  
 
 
eksplozivni šnops  
 
Izvirnik: Exploding Snap  
Prevedel Kenda: eksplozivne karte  
Prevedel/predlaga Gradišnik: eksplozivni šnops  
 
Obrazložitev iz Pojasnjevalnika: snap (besedica 
pomeni tlesk ali hlastaj) je pri nas neznana igra s 
kartami, kjer jemlješ nasprotniku po nekaj kart, 
kadar se na mizi prikaže odigrana ustrezna 
kombinacija, npr. dveh enakih kart.  
 
BZVS: Eksplozivne karte posredujejo nedvoumno 
informacijo. Eksplozivni šnops pa je drugače zelo 
simpatična rešitev, vendar je precej odvisno od 
tega, koliko danes še poznamo igro s kartami, 
imenovano šnops. Če je bralcem relativno neznana 
(in verjetno jim je), si bodo ob 'Ron in Harry sta 
igrala eksplozivni šnops' mogoče predstavljali, da 
sta se polivala z zelo hudim šnopsom. In bralčki bi 
morda kaj poskušali doma … 
 
 
Fant, ki je preživel  
 
Izvirnik: Boy Who Lived  
Prevedel Kenda: fant, ki je preživel  
Prevedel/predlaga Gradišnik: Fant, ki je preživel  
 
Obrazložitev iz Pojasnjevalnika: z veliko, ker je 
izrecno navedeno, da je to vzdevek  
 
BZVS: Nihče od prijateljev in znancev ga ne kliče 
tako. Ga pa ljudje in mediji pogosto tako opisujejo. 
Res pa ne škoduje, če se tako pomembno dejstvo, 
da je nekdo preživel kletev smrti, poudari z veliko 
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začetnico. To poimenovanje je bilo prvič 
uporabljeno v Kamnu modrosti. Šele nekje v 
četrtem delu, ko postane Harry tarča novinarjev, 
pa se začne uporabljati pogosteje.  
 
 
feliksir  
 
Izvirnik: Felix Felicis  
Prevedel Kenda: ni (šesta knjiga)  
Prevedel/predlaga Gradišnik: feliksir  
 
Obrazložitev iz Pojasnjevalnika: R. sicer uporablja 
elixir, a sem izkoristil možnost za besedno igro (glej 
o tem geslo Dvorana prerokb)  
 
BZVS: Feliksir je pravzaprav zelo všečen in posrečen 
izraz, ampak mogoče nepotreben. Felix Felicis 
pomeni Slovencu prav isto kot Angležu, zato ga 
pravzaprav sploh ni treba prevajati. Povprečen 
bralec lahko z lahkoto ugane pomen. Bistvo napoja 
je, da ti gre, dokler deluje, vse po sreči. Besedna 
igra, katere rezultat je feliksir, tega potenciranja 
sreče, ki veje iz originala, nima. Namreč, ker smo že 
pri pojasnjevanju in razširjanju obzorja, ne bo 
odveč ukaželjnemu bralcu pojasniti, da felix po 
latinsko pomeni srečen, besedi felix in felicis sta pa 
1. in 2. sklon (imenovalnik in rodilnik), se pravi: 
srečen, srečnega ...  
 
 
Filch  
 
Izvirnik: Filch  
Prevedel Kenda: Filch  
Prevedel/predlaga Gradišnik: Fuleck, Fulezh  
 
Obrazložitev iz Pojasnjevalnika: Kenda bi po svojem 
ključu moral priimek sicer prevesti: filch = plen, 
tisto kar pofuliš; tudi (nekdaj) rokovnjaška 
vandrovska priprava za izmikanje reči skoz okna, 
torej po Kendovem ključu Fuleck, Fulezh ipd.  
 
BZVS: Tudi prevajalci v druge jezike niso prevedli 
čisto vseh imen, samo nekatera. Skratka, ni 
zapovedano, da bi Kenda moral prevesti tudi 
Filcha, ki se mimogrede, če že pojasnjujemo in 
razlagamo, imenuje Argus Filch. Argus je zver iz 
grške mitologije, čuvaj s stotimi pari oči. Kako bi pa 
po svojem ključu (če bi ga) ime prevedel Kenda, ve 
najbolje on sam. Poleg tega res obstaja glagol to 
filch (izmakniti, ukrasti, suniti), ampak filch v 
samostalniški obliki je palica, ki ima na koncu 
kavelj. In Filchovi osebnosti tat in zmikavt čisto nič 
ne pristajata, palica pa vsekakor.  
 
 

Firenze  
 
Izvirnik: Firenze  
Prevedel Kenda: Firenze  
Prevedel/predlaga Gradišnik: ni  
 
BZVS: Kje je uporabnost informacije, da je Firenze 
Firenze?  
 
 
Fleka  
 
Izvirnik: Phlegm  
Prevedel Kenda: ni (šesta knjiga)  
Prevedel/predlaga Gradišnik: Fleka  
 
Obrazložitev iz Pojasnjevalnika: vzdevek za Fleur 
pomeni sluz, a pri nas pridevnik flegma označuje 
nevzkipljiv značaj, zato zamenjava s Fleko (= Packo)  
 
BZVS: Tudi v angleškem jeziku ta beseda označuje 
flegmatičen značaj, zato ta razlaga sama po sebi ni 
opravičilo za zamenjavo s Fleko. Direkten prevod bi 
se glasil Flegma, vendar kot vzdevek ne zveni 
najbolje.  
Tole je strašno trd oreh in potrebno je najbrž kar 
nekaj talenta in širine za dobro rešitev. Fleka 
neprijetno spominja na flek, na madež na oblačilih, 
ki ga je težko očistiti. Nihče nikomur ne pravi Fleka. 
Ne moremo soditi, kako tuje ali čudno zveni 
Phelgm v angleščini, ampak v slovenščini Fleka 
nima nobenega učinka, samo čudna je. Boljši rešitvi 
bi bili Fejka ali celo Flegi (iz flegmatičarka).  
 
 
frčamrežje  
 
Izvirnik: Floo Netwoork  
Prevedel Kenda: frčamrežje  
Prevedel/predlaga Gradišnik: tuljavnica, kamin-de-
fer  
 
Obrazložitev iz Pojasnjevalnika: flue = dimna 
tuljava; tuljavnica je izpeljanka iz tuljave po zgledu 
železnica, žičnica: iti po tuljavnici, potovati s 
tuljavnico; možna pa bi bila tudi besedna igra iz 
francoske chemin-de-fer = železnica: torej kamin-
de-fer (kar sicer dobesedno pomeni železen kamin)  
 
BZVS: Floo (in ne flue) Netwoork: Pri prvi besedi je 
poudarek na besedni igri (ki samo namiguje na 
dimne cevi), druga pa pojasni, da gre za nekakšno 
omrežje. Frčamrežje je prav tako igriv, simpatično 
zveneč prevod, ki tudi vsebinsko lepo pokrije 
namembnost te zadeve.  
Tuljavnica pa je po okusu mnogih nezanimiv, 
suhoparen, tehničen izraz, ob katerem večina 
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bralcev v bistvu ne bi niti pomislila na kakšne 
dimne cevi, kaj šele na omrežje. Po tej logiki bi se 
železnica morala imenovati tirnica ali železotirnica, 
saj vlak ne vozi po železu.  
Pot do kamin-de-fer je sicer posrečena, priča o 
prevajalčevem poznavanju francoskega jezika, 
vendar ni bistvo prevoda šopiriti se pred bralcem in 
mu eno nerazumljivo besedo zamenjati z drugo. Bi 
bilo pa že bolje kar pustiti Floo Network.  
 

*** 

Tako, analiza od A do F je končana. Z njo sem želela 
pokazati, da lahko tudi povprečen bralec zelo hitro 
najde razpoke v bleščeči interpretaciji, ki odlikuje 
Pojasnjevalnik g. Gradišnika.  
 
Poleg bleščeče in samozavestne interpretacije, ki 
temelji predvsem na demagogiji, namesto na 
pravem poznavanju HP sveta, najdemo v 
Pojasnjevalniku bolj malo uporabnih informacij. 

Ker g. Gradišnika kot pisatelja zelo cenim, sem bila 
zelo razočarana nad površnostjo njegove raziskave, 
katere rezultate nam je tako samovšečno podal. 
Ena najbolj žalostnih primerov sta po moje 
brambovija in z njo povezana čitlivija.  
 
Seveda ne trdim, da je Pojasnjevalnik od A do Ž 
sestavljen iz samih napak in tudi ne, da kdaj, čeprav 
zelo redko, ni dobro podčrtal problema, predlagal 
dobre rešitve ali tudi boljše kot Kenda.  
 
Ker se je g. Gradišnik odločil za 'kritični' pristop k 
prevajanju Harryja Potterja, pa čeprav ga tega ni 
nihče prosil, ker se je s Pojasnjevalnikom poskušal 
dvigniti nad kolego prevajalca in nad ljubitelje, ki 
svet Harryja Potterja preučujejo že vrsto let, za 
nameček pa še nad vse lektorje, s katerimi je imel 
kdaj opravka, in videti je, da tudi nad vse tiste, ki so 
mu kdaj nasprotovali, se je postavil pravzaprav na 
mesto 'nadčloveka'. In kot tak ne bi smel narediti 
niti ene same napake. 
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Evikeysn in BRB:  Vsebinske 

napake prevoda šeste knjige 
 
V tem besedilu je zbran dobršen del vsebinskih 
napak, ki smo jih bralci našli, vpisali na forum ter o 
njih razpravljali. Tukaj ne gre za slog, slovnico ali 
arhaične izraze, ampak enostavno za vsebino.  
 
Napake, ki so povezane z vsebino, v veliki meri 
izvirajo iz nepoznavanja serije, torej pomanjkljivega 
predznanja. Površnemu bralcu najbrž nič ne 
pomenijo, ljubitelje pa zmedejo in ti potem 
pogosto brskajo po prejšnjih delih, če so si 
določena dejstva pravilno zapomnili. Druge napake 
so najbrž rezultat naglice in metode 'oblika pred 
vsebino', ki jo je čutiti skozi celoten prevod.  

*** 

1. primer 

'Hišni vilinci so majhna, človekolika bitja, ki so v 
lasti premožnih čarovniških družin in jim 
brezpogojno služijo do svoje smrti (ali prejema 
oblačila). Ukaze, samo in edino tiste, ki jih izreče 
gospodar, ubogajo brez vprašanj in izmikanj.'  
Tako v izvirniku kot v prevodu Dumbledore s 
'flikom' palice prikliče Spacka, hišnega vilinca, ki je 
nekoč pripadal starodavni družini Black, katere 
zadnji potomec, Harryjev stric, umre na koncu pete 
knjige in tako hišni vilinec po Siriusovi želji pripade 
Harryju. Dumbledore tako izvede preizkus, ki naj 
pokaže, ali je Harry resnični Spackov gospodar in s 
tem tudi lastnik hiše na na Tronckmrkowem trgu 
12. Preizkus je uspel in po zakonu je tako Harry 
zdaj edini pravi Spackov lastnik in tega se jasno 
zaveda tudi Rowlingova, saj v izvirniku Harry ukaže 
Spacku, naj se izdejani na Bradavičarko. V prevodu 
se za ta korak Spack odloči kar sam, na podlagi 
Dumbledorjevega predloga. Le kako si lahko Spack 
v prevodu privošči stvari, na katere v izvirniku še 
pomisliti ne more? Tako napako bi težko storil 
nekdo, ki bi poznal vsebino druge knjige in 
Trapetsovo zgodbo ter vsebino četrte knjige in 
usodo uboge vilinke Uchke.  

2. primer 

V šestem letniku je Harry kapetan Gryfondomovske 
Quidditch ekipe. V 11. poglavju izbere dva nova 
tolkača, to sta Peakes in Coote. V 14. poglavju (na 
strani 243) pa komentator tekme posmehljivo 
pripomni, da Coote sploh nima primerne postave 
za zasledovalca. Harry Cooteju naroči, naj proti 
komentatorju 'useka štamf', kar je funkcija tolkača, 
ne pa zasledovalca. Gryfonondomski zasledovalci 
so namreč Katie, Ginny, Demelza in rezerva 

Thomas Dean, kar seveda ve vsak poprečni 
poznavalec Quidditcha, zato ga taka nedoslednost 
neprijetno zbode. 

3. primer  

Na strani 479 Harry bere sporočilo skrivnostnega 
R.A.B.a, ki je ključen v iskanju Mrlakensteinovih 
horkrucev. Zvestim bralcem je kristalno jasno, da je 
Mrlakenstein močan in mogočen čarovnik, ki med 
drugimi čarovniki seje strah in trepet že par 
desetletij. Nima prijateljev, temveč samo 
služabnike, ne priznava nobene avtoritete, on je 
eden in edini. Zato najbrž z velikim začudenjem 
strmi v besede:  

''... Smrti zrem v oči v upanju, da boste, ko najdete 
svojega mojstra, spet umrljiv človek.''  

Skrajno neverjetno in čisto mimo duha serije je, da 
bi si Mrlakenstein kdaj koli zadal za življenjski cilj, 
da najde svojega mojstra. Nasprotno, samo on in 
nihče drug je mojster. V izvirniku piše jasno in 
nedvoumno:  

''... I face death in the hope that when you meet 
your match, you will be mortal once more.''  

Beseda teče o nekom, ki bo Mrlakensteinu kos, ne 
pa o 'njegovem mojstru'. To bo njegov sovražnik, ki 
bo vsaj tako dober, če ne še boljši kot on in ga bo 
sposoben premagati. Bitja Mrlakensteinovega kova 
svojih sovražnikov (pa naj bodo še tako sposobni) 
ne kličejo 'mojster'. Ker je Prešernova slovenščina 
dobra slovenščina tudi v Gradišnikovih očeh, se 
lahko spomnimo, kako je privlačni mladenič 
premagal prevzetno Urško na njenem terenu, z 
njenimi zvijačami, a z večjimi sposobnostmi: ''…ga 
stakne nazadnje, ki bil ji je kos…''. Kajti četudi je 
morda nekoč obstajal namen, da bi izraz 'srečati 
svojega mojstra' imel pomen v smislu 
Gradišnikovega prevoda, pa v praksi to nikoli ni 
zaživelo, niti tega ne podpira SSKJ. Ko 'srečujemo 
svoje mojstre', Slovenci v glavnem mislimo iskanja 
nekih duhovnih vodij, gurujev, božjega 
razsvetljenja, v Prešernovih časih pa je šlo bolj za 
rokodelske, obrtniške mojstre, od katerih so se 
vajenci lahko veliko naučili. 

Razlago za uporabo te zavajujoče besedne zveze bi 
morda lahko našli v tem, da se novi prevajalec ne 
strinja z rešitvijo starega prevajalca, ki je 'Dark 
Lord' prevedel v 'mojster'. Gotovo bi, kar je 
razvidno tudi iz Pojasnjevalnika, na tem mestu raje 
videl 'temnega vladarja'. Ampak 'mojster' je 
briljantna rešitev iz dveh razlogov. Prvič zato, da se 
Harry Potter vsaj v slovenskem jeziku ne meša z 
Gospodarjem prstanov, drugič pa, ker uporaba 



 

 
86 

HPSlo.com Zbirka kritik Gradišnikovega prevoda šeste knjige Harry Potter 

naziva 'mojster' veliko bolje pokaže podrejeni 
odnos tudi najbližjih Mrlakensteinovih sodelavcev 
do njega, njihovo podrepništvo. Mrlakenstein 
pravzaprav tudi ni vladar v nekem geografskem 
smislu, samo gospoduje dušam, ki si želijo postati 
tako izkrivljene, kot je on sam. Pravzaprav je 
navaden morilec. Mračni duhovni vodja. Mračni 
mojster. 
 

4. primer 

V četrtem delu so bralci spoznali očarljivo 
Francozinjo, Fleur Delacour, ki v času svojega 
bivanja na Bradavičarki povsem očara Rona in še 
vsaj dve tretjini ostale moške populacije na šoli. 
Seveda, njena babica je bila vyla in vylam se moški 
enostavno ne morejo upreti. Ponovno jo srečamo 
tudi v šestem delu. Še vedno enako šarmantno, 
enako očarljivo. Tako kot v četrtem ima tudi v 
šestem delu Ron v njeni bližini velike težave. Ta 
deluje nanj tako omamno, da se včasih že prav 
patetično slini in nastavlja okoli Fleur. Vendar v 
prevodu na strani 114 piše: 

''Au revoir, 'ahi!'' je grleno rekla Fleur in ga 
poljubila v slovo. Ron je v upanju, da se ji izmakne, 
pospešil korak … 

Ob tem se bralec začudeno sprašuje: Mar je Fleur 
izgubila vso svojo mikavnost? Od kod Ronu moč, da 
se ji tako odločno upre? Izvirnik na strani 127 reši 
zagato:  

''Au revoir, 'Arry,'' said Fleur throatily, kissing him 
goodbye. Ron hurried forwards, looking hopeful …  

Ron torej ni pospešil koraka, da bi se čimprej 
spravil stran, ampak je poln upanja pohitel k njej.  

5. primer 

Na začetku šestega dela Dumbledore vse skupaj 
preseneti z izjemno zanimivo novico. Poučevanje 
obrambe pred mračnimi silami naj bi to leto 
prevzel Raws. Na strani 152 v izvirniku ima Harry o 
tem resne pomisleke: 

''... Hadn't it been widely known for years that 
Dumbledore did not trust him to do it?'' 

Prevod na strani 142 pa je nekoliko dvoumen: 

''... Saj so ja še vrabci že leta in leta čivkali, da mu 
Dumbledore ne zaupa, da bi bil kos čemu takemu.''  

Iz prevoda lahko sklepamo, da Dumbledore dvomi 
v Rawsove kvalifikacije. Vendar bralci vedo, da je 
Raws čarovnik, ki stoji ob boku dvema najmo-

gočnejšima – Dumbledorju in Mrlakensteinu. Lahko 
bi rekli, da je, kar se sposobnosti tiče, še preveč 
kvalificiran za omenjeno službo. Resnični razlog za 
Dumbledorjev dvom pa je njegova preteklost (to, 
na kateri strani je Raws v resnici, je eno izmed 
najzanimivejših vprašanj, na katera bo dogovorila 
sedma knjiga), kar sam pove Krasotillyi na strani 
29:  

''... A veš, ni mi hotel zaupati poučevanja obrambe 
pred mračnimi silami. Kot kaže, se mu je zdelo, da 
bi to utegnilo povzročiti ponovni zdrs ... oziroma me 
zapeljati na stara pota ...''  

Že iz tega odgovora bi lahko prevajalec razbral, da 
Dumbledore Rawsu glede na njegovo mračno 
preteklost doslej ni zaupal do te mere, da bi mu 
namenil poučevanje tega predmeta. In prav zato je 
ravnateljeva odločitev v šestem delu neprijetno 
šokirala vsaj tričetrt Bradavičarke.  

6. primer 

Pozitivne ocene, ki jih študentje na Bradavičarki 
prejmejo ob opravljanju male mature, so sledeče:  

 Izjemno (I),  

 Preseglo pričakovanja (PP) in  

 Sprejemljivo (S).  
 
Prvo, kar zmoti, je dejstvo, da pisateljica v izvirniku 
za kratico vedno uporabi eno samo črko, pa čeprav 
je ocena sestavljena iz več besed, kot je npr. 
'Exceeds Expectations'. Zato ni nobene potrebe po 
kratici PP, dovolj je samo P.  

Drugo, kar zmoti, so Hermionine ocene, ki jih 
prebere Ron na 91. strani prevoda. Hermiona naj bi 
prejela deset 'Izrednih' in eno 'Preseglo priča-
kovanja'. Hermiona je po mnenju mnogih ena 
izmed najbolj bistrih čarovnic, ki so kdaj hodile na 
Bradavičarko. Zato bi bilo čisto možno, da bi ona, 
ker so bili učitelji tako navdušeni nad njo, dobila 
posebne ocene. Ker pa vsaj za Rawsa kaj takega 
težko verjamemo, primerjava z izvirnikom na strani 
101 razprši dvome: Tudi Hermiona je desetkrat 
prejela samo najvišjo možno oceno, torej Izjemno. 
Zato bralcu ni čisto jasno, kaj dela vmes ta 'Izredno' 
– razen dodatne zmede, seveda.  

7. primer 

Novi prevajalec je odločno poudaril, da je 
Bradavičarka bolj srednja šola kot ne in da njeni 
varovanci niso študentje, ampak dijaki. Bralec pač 
sprejme to nenadno degradacijo svojih junakov, 
zato ga neprijetno preseneti prevod Dumble-
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dorjevih besed Toaswampu, ki se v izvirniku na 74. 
strani glasijo:  

''Well, I'm sorry you don't want the job, Horace ...''  

Slovenski Dumbledore namreč pravi takole:  

''Torej, žal mi je, Comodus, da nočeš stolice …''  

Stolica je učno-znanstvena enota oddelka univerze 
in na srednji šoli nima kaj iskati. Sploh ker tudi JKR 
sama opisuje učiteljska mesta kot službo.  

8. primer  

… ali kakšno barvo las ima Tanga? 

V izvirniku, str. 82, Harry razmišlja:  

Certainly her appearance was less colourful than 
usual without her customary shade of bubblegum-
pink hair.  

V prevodu na strani 73 je navedeno:  

Njen videz je bil vsekakor manj barvit kot običajno, 
saj na njenih laseh ni bilo tiste večne čigumijasto 
rožnate lise.  

'Shade' je lahko senca (torej tudi lisa), lahko pa je 
tudi odtenek oziroma niansa (barve). Bralcem, ki so 
prebrali tudi peti del in se pri tem zabavali, kako je 
Tanga v Harryjevi sobi spreminjala svojo frizuro 
(takrat smo tudi prvič izvedeli za metamorfe), je 
jasno, da je v tem primeru mišljen odtenek 
rožnatega čigumija. To potrjuje tudi prevod na 502. 
strani, kjer piše, da so se Tangi lasje čudežno 
povrnili h karseda živo rožnati barvi (nobenih lis 
torej). 

Prevajalec petega dela pač ni prebral (in las si 
najbrž tudi ne barva), zato ni mogel vedeti, da 
Tanga nima nikakršnih roza lis, temveč ima kar vse 
lase živo rožnate. Čeprav bi mu bilo lahko tudi iz 
izvirnika jasno, da gre za 'shade of hair' in ne za 
'shade on hair'. 

9. primer 

Še ena vsebinska napaka, ki neizpodbitno izhaja iz 
nepoznavanja petega dela. 

Original, str. 207 - Ron pravi:  

"You can still see where those brains got hold of me 
in the Ministry ...” 

Prevod, str. 185 - Ron pove:  

"Še vedno se vidi, kako so se pametnjakoviči v 
Ministrstvu lotili mene ..."  

V petem delu se v bitki na Ministrstvu za čaranje 
Ron znajde pod vplivom nekakšne kletve, ki mu 
odvzame sposobnost realnega razmišljanja. Tako 
sredi bitke začne pokati vice in se mu nasploh vse 
zdi grozno smešno. V svoji prešernosti v dvorani z 
možgani iz velikanskega akvarija prikliče nase prave 
možgane (in tako osupne tako tovariše kot tudi 
Jedce smrti). Ti ga ovijejo z lovkami, zato misli na 
njegovih rokah pustijo hude brazgotine ... Torej se 
nanj niso spravili nobeni pametnjakoviči, ampak 
dobesedno možgani. 

10. primer 

Čuden, nelogičen in tudi zavajajoč prevod.  

Na preizkušnjah za Quidditch ekipo, izvirnik str. 
210, Mc Laggen pravi Harryju:  

''We met on the train, in old Sluggy's compartment 
...'' 

Prevod, str. 187:  

''Na vlaku sva se srečala, v kupeju starega Tolstoja 
...'' 

Šlo naj bi za ljubkovalno-zasmehovalno besedo za 
Toastwampa. Možnosti je kar nekaj. Harry in Mc 
Laggen bi se tako lahko srečala na primer v kupeju 
starega Toastija ali Wampija … Ne pa Tolstoja. 

Bralci poznamo vsaj dva Tolstoja: Leva Nikolajeviča 
in Alekseja Konstantinoviča. Izbira besede 'Tolstoj' 
ni le neposrečena, ampak že kar žaljiva. Ker je Lev 
Nikolajevič užival velik ugled, je resda praktično 
imel 'svoj klub', ampak ni bil čarovnik niti nima 
nikakršne zveze z Toastwampom, saj čarovniki 
načeloma ne prebirajo bunkeljske literature. 

11. primer 

Naslednji primer se mogoče komu ne bo zdel 
napaka. Je namreč zelo vsebinske narave in izhaja 
iz nepoznavanja HP kot serije oziroma vzdušja in 
značilnosti čarovniškega sveta.  

Za lažje razumevanje je potrebno napraviti kratek 
uvod. Nekaterim najbrž ne bo povedal nič novega, 
drugi bodo v njem našli nekaj, česar doslej niso 
opazili, tretjim pa se bo zdelo vse skupaj 
nepomembno.  

V čarovniškem svetu vlada namreč skoraj idealna 
enakopravnost med spoloma. Čarovnice so 
enakovredne čarovnikom. Imamo dve sousta-
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noviteljici Bradavičarke, ki nista prav nič manj 
spoštovani od moških kolegov. Imamo čarovnice na 
uglednih učiteljskih in uradniških mestih, ravna-
teljice, zdravilke, ministrice. Quidditch ekipe niso 
razdeljene na moške in ženske, ampak v eni ekipi 
igrajo igralci obeh spolov, kar se zdi vsem čisto 
normalno. Čarovnicam se očitno ni bilo treba 
dokazovati, da so prav toliko vredne in sposobne 
kot čarovniki. Zato najbrž tudi ne obstaja noben 
čarovniški feminizem, ker zanj pač ni bilo potrebe. 
Čarovnica se lahko odloči, da bo doma skrbela za 
dom in otroke, pa je nihče zato kaj manj ne 
spoštuje ali celo podcenjuje. Torej ni neke poni-
ževalne delitve na moške in ženske, kakršna vlada 
marsikje v bunkeljskem svetu. Priznavajo se sicer 
biološke razlike (zato tudi ločene spalnice pa 
romantika, ki so ji dekleta bolj podvržena ...), 
ampak ne na tak način, da bi žensko potisnile v 
manjvreden položaj.  

Čarovnice torej nikoli niso čutile nobene potrebe, 
da bi poudarjale: 'To je pa storila čarovnica, 
vidite!', še manj, da bi sestavljale kakšne posebne 
spiske 'ženskih dosežkov'. Neko nagrado so pač 
prejeli najbolj zaslužni (zaslužne).  

V originalu na strani 503 Hermiona namerava v 
knjižnici poiskati več informacij o Elieen Prince: 

''And first place I'll look'' she shot at him, as she 
reached the portrait hole, ''is records of old Potions 
awards!''  

Prevod, stran 426:  

''Kot prvo grem pa pregledat,'' mu je zaklicala, ko je 
že bila pri portretni luknji, ''arhiv o nekdanjih 
nagrajenkah iz čarobnih napojev!''  

Ker v čarovniškem svetu ni v navadi, da bi poročila 
o dosežkih delili na 'ženske' in na 'moške' sezname, 
ne more obstajati nikakršen 'arhiv o nekdanjih 
nagrajenkah iz čarobnih napojev'. Definitvno pa 
obstaja seznam nagrad za dosežke pri čarobnih 
napojih. Takle seznam tudi ne namiguje na kakršno 
koli ločevanje po spolu, kakor tudi original ne.  

Da ugotoviš, da v čarovniškem svetu (ki sicer ni 
idealen, saj poznajo hudo obliko rasizma) ni dvoma 
o enakovrednosti spolov in potrebe po ločenem 
citiranju dosežkov, zelo koristi, če poznaš prvih pet 
delov. Ampak že sama sestava ekipe za Quidditch 
bi prevajalcu lahko dala malo misliti. 

12. primer 

V čarovniškem svetu postanejo mladi čarovniki 
polnoletni, ko dopolnijo sedemnajst let. Od takrat 

dalje se lahko udejanjajo in izdejanjajo, seveda če 
so pred tem opravili izpit. In na Bradavičarki se zato 
pojavi razglas, ki vabi na tečaj.  

Izvirniku, stran 331:  

If you are seventeen years of age or will turn 
seventeen on or before 31st August, you are 
eligible...  

Prevod na strani 288 pa pravi:  

Če ste v sedemnajstem letu oziroma boste do 
vštevši 31. avgusta dopolnili šestnajst let, se lahko 
...  

Ko je nekdo 'v sedemnajstem letu', je že star 
šestnajst let. Zato je ta prevod precej zmeden. Prav 
tako izvirnik jasno pravi, da morajo čarovniki, če se 
hočejo udeležiti tečaja, do 31. avgusta dopolniti 
sedemnajst, ne šestnajst let.  

13. primer 

Ko pred začetkom šolskega leta nakupujejo na 
Prečni ulici, Molly predlaga, da se razdelijo v dve 
skupini. Onadva z Arthurjem bi šla v Lepopis in 
Pivnik, kot piše na 109 strani izvirnika, ''… and get 
everyone's school books …' 

Prevod, stran 98 pa pravi:  

''… midva pa v papirnico, da poskrbiva za zvezke …''  

Če pustimo ob strani, da je Lepopis in Pivnik prej 
knjigarna kot papirnica, pa ne moremo mimo tega, 
da šolske knjige niso enostavno zvezki.  

14. primer 

Molly Weasley ima veliko stensko uro. Pa ne 
kakršnokoli, saj njeni kazalci (ima jih namreč 9) za 
vsakega družinskega člana posebej kažejo, kje se 
nahaja in ali mu kaj grozi – je doma, v šoli, na delu, 
potuje, se je izgubil, je v bolnišnici, zaporu ali mu 
grozi smrt. Rowlingova se je odločila za veliko 
'dedkovo uro' (grandfather clock), kar potrjuje tudi 
Harry Potter Lexicon.  

Ko se Molly in Harry pogovarjata , če je gospod 
Weasly še v službi, se Molly ozre na uro, ki jo v teh 
težkih časih povsod nosi s seboj, ne glede na to, 
kakor nerodna je za prenašanje. 

Izvirnk, stran 85:  

She turned to look at a large clock that was 
perched awkwardly on top of pile of sheets … 

Prevod, stran 76:  
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Ozrla se je in pogledala veliko budilko, ki je lovila 
ravnotežje v košari za perilo … 

Veliki stenski uri bi težko rekli budilka. Sploh, ker te 
ure Molly ne uporablja kot budilko, ampak kot 
neke vrste nadzorni center za svojo družino.  

15. primer 

V petem delu bralci spoznamo izdajalsko Mariette, 
ki je člane DA-ja izdala Kalvari Temyni. Mariette je, 
kot vsi člani DA podpisala pergament – prisego 
članov, a nihče ni vedel, da ga je Hermiona začarala 
tako, da se tistemu podpisniku, ki izda skrivnost 
DA-ja, na obrazu z gnojnimi bradavicami izpiše 
beseda 'špeca'. Ker je Hermiona pametna 
čarovnica, se Mariette teh bradavic vse do začetka 
novega šolskega leta ni mogla znebiti, zato jih je 
prekrila z debelo plastjo pudra.  

Original, str. 136:  

Every now and then students would hurtle out of 
their compartments to get a better look at him. The 
exception was Cho Chang, who darted into her 
compartment when she saw Harry coming. As 
Harry passed the window he saw her deep 
determined conversation with her friend Marietta, 
who was wearing a very thick layer of make-up 
that did not entirely obscure the odd formation of 
pimples still etched across her face. Smirking 
slightly, Harry pushed on.  

Prevod, str. 122-123:  

Tu in tam so dijaki in dijakinje kar drli iz kupejev, da 
bi ga bolje videli. Edina izjema je bila Cho Chang, ki 
je, ko je videla Harryja prihajati bliže, sama 
smuknila v svoj kupe. Ko je šel mimo, jo je videl 
globoko zatopljeno v odločen pomenek s prijateljico 
Marietto - ta je imela obraz na debelo prekrit z 
maskaro, ki pa ni docela zakrivala čudnega vzorca 
bradavic. Harry se je rahlo muzal, ko se je rinil 
naprej.  

Napaki sta dve. Prva je očitna: Marietta si bradavic 
ni prekrila z maskaro (maskara se uporablja za 
barvanje trepalnic) ampak s pudrom. Druga pa 
pade v oči pozornim in večkratnim bralcem. Iz 
izvirnika je razvidno, da je pomembno, da so 
bradavice še vedno tam. Zato se je Harry tudi 
muzal – iz ponosa, ker je Hermiona tako perfektno 
začarala prisego, da je kazen za izdajstvo še vedno 
vidna. V prevodu pa Harry izpade kot zlobnež, ki se 
škodoželjno smeji sošolkini nesreči, kar pa nikakor 
ni v skladu z njegovim značajem. 

*** 

Ne trdimo, da so to vse vsebinske napake, ki jih je 

mogoče najti v Polkrvnem Princu. So bile pa 

bralcem najbolj očitne in čisto mogoče je, da se 

nam je, ko smo se prebijali skozi neprijazen slog, 

tako različen od tistega, ki veje iz izvirnika, še 

katera izmuznila.  
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Dodatek 

Povezave 

 
Spodaj so navedene internetne povezave na originalne objave zgoraj zbranih kolumn in kritik. Na spodnjih 
naslovih lahko vsa zbrana besedila preberete v izvirni obliki, vključno s komentarji, ki so jih napisali zvesti bralci 
in obiskovalci strani Harry Potter Slovenija (www.HPSlo.com). 
 

 Koralina: šesta knjiga v slovenščini 

->  Gradišnikov memorandum 

->  Drug svet, drugačni junaki 

->  Sčesnjenščina 

->  Beležkarstvo za višjo stopnjo 

->  Spakovanje 

->  Lep slovenski jezik? 

->  Nesmiselne spremembe 

->  Enobesednice 

->  Vsebinske napake in nedoslednosti 

->  Prevajalčevi vložki 

 Koralina in Nagini: The Slovenian Half-Blood Prince and a Muggle Translator  

 Jana: Polkrvni Princ – končno v slovenskem jeziku 

 Jana: Polkrvni Princ – Pojasnitev k Pojasnjevalniku (»opravičevalniku«?) 

 Timer: Polkrvni prevajalec 

 Miha: Polkrvni prevajalec 2 – seznamček »Gradišnikovih perl« 

 Ceresi: Čarovnija knjige, njen prevod, kaj je prav in kaj ne 

 BRB: Beležkarstvo za višjo stopnjo ali pojasnjevalnik od A do F 

www.HPSlo.com
http://hpslo.com/?hpslo=zmajckovbutik
http://hpslo.com/?hpslo=butik23
http://hpslo.com/?hpslo=butik27
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http://www.hpslo.com/?hpslo=slovenianhbp
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