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V prispevku najprej govorimo o popolni ekvivalentnosti med jezikoma, ki je neobi~aj-
nej{a, kot bi pri~akovali. Nato prikazujemo razli~no pomensko ~lenitev v enojezi~nih virih za
sloven{~ino in nizozem{~ino, ki je izhodi{~e za dvojezi~no pomensko zgradbo.

pomenska ~lenitev, popolna ekvivalenca, anizomorfizem, dvojezi~ni slovar, leksikalna
baza

In the first section full equivalence between languages, which is less common than
expected, is discussed. Then the difference in sense divison in monolingual resources for
Slovene and Dutch is examined as a starting point for sense division in a bilingual entry.

sense division, full equivalence, anisomorphism, bilingual dictionary, lexical database

1 Uvod

Medkulturno sporazumevanje ni mogo~e brez prevajanja, dvojezi~ni slovar pa je
mnogokrat eden glavnih prevajalskih pripomo~kov, za katerega uporabniki pogosto
intuitivno mislijo, da bodo v njem na{li popolne prevodne ustreznice (Duval 2008:
274–275), a je popolna ekvivalentnost med izhodi{~nim in ciljnim jezikom kot legi-
timna zahteva uporabnikov slovarja neobi~ajnej{a, kot se zdi na prvi pogled. Izraz
popolna ustreznica izhaja iz klasi~ne ali t. i. logi~ne delitve na tri osnovne vrste
ustreznic (Svensén 2009: 257): popolne, delne in ni~te, ki se je docela uveljavila v
dvojezi~ni leksikografiji. Meje med vrstami ustreznic pa so zabrisane in se nahajajo
na lestvici od popolnega izomorfizma do bolj ali manj popolnega anizomorfizma
(prav tam). V dvojezi~ni leksikografiji, pa tudi v kontrastivnem jezikoslovju in prevo-
doslovju obstaja {e ve~ pojmovanj ekvivalentnosti, vendar se v tem prispevku osredo-
to~amo le na Svensénovo klasi~no klasifikacijo, znotraj nje pa nas zanima pojem
popolne ekvivalentnosti.

Popolne ustreznice se sintakti~no in pomensko popolnoma prekrivajo. V osnov-
nem splo{nem besedi{~u jih je manj kot v specializiranem, na splo{no pa so redke, kot
so redke tudi ~iste sopomenke znotraj enega jezika. Najpomembnej{i razlog za to je
anizomorfizem, ko se pojmovni sistemi ve~ jezikov med seboj razlikujejo. Zato je
ekvivalentnost prej delna ali relativna kot popolna ali natan~na. Popolno ekvivalenco
pri~akujemo pri strokovnih terminih, ki so ve~inoma prevzeti – izposojeni ali kalki-
rani – ter pogosto standardizirani.
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2 Primerjava enojezi~nih geselskih struktur v nizozem{~ini in sloven{~ini

V nadaljevanju primerjamo enojezi~ne geselske strukture v nizozem{~ini in slo-
ven{~ini, kot jih najdemo v dveh primerljivih enojezi~nih virih: korpusno zasnovani
Leksikalni bazi za sloven{~ino (LBS) in v Splo{nem nizozemskem slovarju (ANW)1

ter v enojezi~nima Velikem slovarju sodobne nizozem{~ine Van Dale (VDGWHN) in
Velikem slovarju nizozemskega jezika Van Dale (VDGWNT). Enojezi~na geselska
struktura je namre~ osnova za dvojezi~no, njuna primerjava v obeh jezikih pa nam
pove, v kak{ni meri sta prekrivni.

Razli~no pomensko ~lenitev v omenjenih virih ponazorimo z izto~nico ornitolog,
ki je v LBS (poznavalec ptic) in tudi v SSKJ (strokovnjak za ornitologijo) enopomen-
ska. Ker gre za strokovni izraz, ki prehaja v splo{no besedi{~e, bi pri~akovali, da bo
njena nizozemska ustreznica ornitholoog enako obravnavana tudi v nizozemskih
virih. V VDGWHN je pospremljena z enakim pomenskim indikatorjem kakor v LBS
(kenner van vogels oz. poznavalec ptic). V ANW pa sta navedena dva pomena:

de ornitholoog 1 iemand die zich voor zijn beroep bezighoudt met de studie en de
beschrijving van vogels; vogeldeskundige; vogelkundige; vogel-
kenner [kdor se profesionalno ukvarja s preu~evanjem in opisova-
njem ptic; strokovnjak za ptice, poznavalec ptic]

2 iemand die zich uit liefhebberij bezighoudt met het observeren van
vogels; vogelaar [kdor se ljubiteljsko ukvarja z opazovanjem ptic,
pti~ar]

ANW lo~i profesionalnega od ljubiteljskega poznavalca ptic in vsakemu pripi{e
samostojni pomen. Ne moremo sicer trditi, da gre v nizozem{~ini za druga~en pomen
kot v sloven{~ini, le nizozemski leksem je pomensko bolj razdrobljen.

V LBS se v zgledih rabe pojavljajo oboji, ljubiteljski in profesionalni poznavalci
ptic. V nekaterih zgledih razlika med profesionalnimi in ljubiteljskimi opazovalci ptic
ni jasna, npr.: Tu stalno gnezdi 105 vrst ptic, vsaj dvakrat toliko jih ornitologi opazijo
na preletu ali ob~asno. V drugih primerih je pomenska razlika, ki jo bele`ijo sloven-
ski leksikografi, o~itna, npr.: [k]ot amaterski ornitolog sem v okviru Dru{tva za
opazovanje in prou~evanje ptic Slovenije DOPPS vodil tudi projekt ugotavljanja
zimske raz{irjenosti ptic v Sloveniji, ali v naslednjem primeru: [p]rofesionalnih
ornitologov je le nekaj, opazovalcev pa je ve~ kot 500.

Leksema sta v obeh bazah pomensko popolnoma prekrivna, tudi njuna sobesedila
so kljub druga~ni pomenski ~lenjenosti zelo podobna. To nas napelje na vpra{anje, ali
bi bilo smiselno tudi v LBS en sam pomen poznavalca ptic razdeliti na dva: profe-
sionalnega in ljubiteljskega poznavalca ptic. Avtorji Navodil za izdelavo LBS pri
obravnavi drobljenja pomenov ugotavljajo, da
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posamezni slovarji, celo taki, ki so namenjeni istemu ciljnemu uporabniku in imajo
primerljiv obseg, razli~no ~lenijo posamezne besede na pomene. Pomeni ve~pomen-
skih besed so namre~ lahko predstavljeni do razli~nih stopenj razdrobljenosti. Kako
podrobno bo konkretni slovar pomensko ~lenil besede, je odvisno od njegovega
namena, obsega, ciljnega uporabnika, specializiranosti itd. Ker je leksikalna baza
v svojem izhodi{~u namenjena vsem slovarjem, mora tudi v pomenski ~lenitvi slediti
temu cilju v smislu ~im bolj raz~lenjene informacije. Ena izmed pomembnih lastnosti,
ki jo izpostavlja sodobna leksikografska literatura v zvezi s tem je, da je v fazi
oblikovanja podatkovne baze smiselno pomene razdeliti ~im podrobneje (Atkins,
Rundell 2008: 268). S podrobno razdeljenimi pomeni v podatkovni bazi je namre~
leksikografom na voljo celoten spekter mo`nosti, iz katerih lahko izpeljejo ve~ raz-
li~nih slovarjev. Hkrati sledimo tudi nasprotnemu vodilu: razbijanje pomenov mora
slediti {e obvladljivim in dovolj homogenim enotam, ki predstavljajo zadostno {tevilo
analognih primerov v dejanski jezikovni rabi. (Gantar idr. 2011: 40)

V zvezi s tem je zanimiva primerjava pomenske ~lenitve v drugih slovarjih,
denimo med SSKJ in desetzvezkovnim Dudnom, ki poka`e veliko razhajanje pri
leksemih, kjer tega ne bi pri~akovali. ^uden (2012: 60) to ponazori na osnovi gesla za
svojilni zaimek svoj oz. nem{kega sein. SSKJ namre~ vsebuje 11 metajezikovnih
razlag zanj, ki jim sledijo zgledi, medtem ko so vsi (slovenski) pomeni v Dudnu
zdru`eni v enega. »Pretanjena« dolo~itev pomenov slovenskih slovaropiscev pa po
^udnovem mnenju `e meji na dlakocepstvo in z vidika uporabnika tudi `e na ne-
razumljivost, kar podkrepi s primeri.

Osnovna te`nja pri oblikovanju LBS je »podrobna pomenska ~lenitev, navadno
povezana s spremembami v besedilnem okolju izto~nice tako na izrazni (razli~ni
semanti~ni tipi udele`encev oz. kolokatorji) kot skladenjski ravni (sprememba udele-
`enske zgradbe in stav~no~lenske funkcije izto~nice), ki jo na drugi strani omejuje
dejansko jezikovno stanje« (Gantar idr. 2011: 42). Iz povedanega sklepamo o odgo-
voru na prej zastavljeno vpra{anje, da profesionalni in ljubiteljski poznavalec ptic
v sloven{~ini izkazujeta enaka oz. podobna besedilna okolja tako na izrazni kot
skladenjski ravni, kar dokazujejo tudi zgledi, zato drobljenje, kot je v nizozemskem
slovarju ANW, ni smiselno.

Med jezikoma bi bila mogo~a tudi vzporedna ve~pomenskost, ~e bi se v prej
navedenem primeru slovenski leksikografi odlo~ili za enak pomenski profil kot nji-
hovi nizozemski kolegi. Za ve~pomenska gesla velja, da imajo vsaj en osnovni pomen
s podpomeni ali pa imajo ve~ osnovnih pomenov, ki so lahko nadalje razdeljeni na
podpomene, npr. slovenski leksem osir in njegova nizozemska ustreznica wespennest.
V LBS najdemo zanj en pomen z dvema podpomenoma. Pomenski profil je strnjeno
prikazan na za~etku gesla.

osir 1 osje gnezdo
1.1 ob~utljiva tema, ki ob omembi pri doti~nem ~loveku ali skupini povzro~i
razdra`enost ali buren odziv
1.2 skupina negativno nastrojenih ljudi
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Morebitno vzporedno ve~pomenskost v nizozemskem jeziku smo najprej preverili
v primerljivem nizozemskem slovarju ANW. Ugotovili smo, da to geslo tam {e ni
obravnavano. Zato smo se zatekli k enojezi~nemu slovarju VDGWNT, primerljivim s
SSKJ, kjer je izto~nica razdeljena na dva pomena:

de wespennest 1 nest van wespen [osje gnezdo]

2 (figuurlijk) woon- of schuilplaats van kwaadaardige personen [(pre-
neseno) bivali{~e ali zato~i{~e zlonamernih ljudi]
2.1 netelige zaak, aangelegenheid die veel last bezorgt aan degene die
zich ermee inlaat [ko~ljiva stvar, zadeva, ki tistemu, ki se z njo
ukvarja, povzro~a veliko preglavic]

2.2 zich in een wespennest steken [podati se v osir]

Prvi pomen v nizozemskem slovarju se ujema s tistim v LBS, govor je o denota-
tivnem oz. dobesednem pomenu. Prvi podpomen v LBS pa se po pomenski strukturi
ne sklada povsem z drugim pomenom v nizozemskem slovarju, kjer je leksem po-
mensko nekoliko druga~e raz~lenjen. Ob primerjavi z nizozemskim VDGWNT bi
v LBS iz dveh podpomenov prav tako lahko izpeljali dva samostojna pomena. Oba
podpomena sta tudi prenesena, podobno kot drugi pomen v nizozem{~ini. Razliko
med ~lenitvijo pomena v LBS in v VDGWNT je pripisati uredni{ki politiki in
razumevanju razlike med dobesednim in prenesenim pomenom. Avtorji Navodil za
izdelavo LBS iz~rpno obravnavajo pomensko ~lenitev besede ter s tem v zvezi o drob-
ljenju pomenov zapi{ejo, da se

najpogostej{e razmerje med osnovnimi pomeni ustvarja med dobesednim in prene-
senim pomenom besede, vendar pa stopnja asociativnosti med izhodi{~nim in pre-
nesenim pomenom ni vedno jasna in pripadniki jezika pogosto ne sogla{ajo med seboj
glede narave domnevne prenesene, npr. metafori~ne, povezave. Zato tudi ne moremo
postaviti absolutnega pravila, po katerem bi prenesene (ali specializirane) pomene
vedno obravnavali bodisi kot osnovne pomene bodisi kot podpomene, saj je pomenska
struktura gesla specifi~na za vsako besedo posebej. Ta ima lahko (a) ob dobesednem
izkazan tudi preneseni pomen ali (b) ve~ samostojnih prenesenih pomenov. Lahko pa
ima preneseni pomen sam izkazanih ve~ prenesenih podpomenov. (Gantar idr. 2011:
47)

Drugi podpomen v LBS, tj. skupina negativno nastrojenih ljudi, je podoben dru-
gemu samostojnemu pomenu v VDGWNT (bivali{~e ali zato~i{~e zlonamernih ljudi).
Kak{na je razlika v interpretaciji njunega pomena oz. ali sploh obstaja, smo raziskali v
nizozemskem korpusu. V nasprotju z njim je na slovenski strani korpusnih zgledov
rabe v LBS za ta (pod)pomen v obilju. V pomo~ nam je bil edini prosto dostopen
korpus nizozemskega jezika Dutch Web Corpus. Najprej smo poiskali vse konkor-
dance, tj. zadetke iskanega leksema s kraj{im sobesedilom, za geslo wespennest smo
jih na{li 68. Poleg osnovnega so trije korpusni zadetki potrdili tudi obstoj obeh
prenesenih pomenov: woon- of schuilplaats van kwaadaardige personen (bivali{~e ali
zato~i{~e zlonamernih ljudi), v LBS opisanega nekoliko druga~e: skupina negativno
nastrojenih ljudi, ter njegovega podpomena: netelige aangelegenheid (ko~ljiva za-
deva). Preverimo, ali sta oba (pod)pomena na podlagi izpri~anih korpusnih zadetkov
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kljub nekoliko druga~nemu pomenskem opisu v obeh jezikih primerljiva, kar bi
dokon~no potrdilo vzporedno ve~pomenskost gesel osir in wespennest:

1. Regelmatig werd het proces gekenmerkt door frustratie, wrijvingen en langdurige
beraadslagingen waardoor het Bondgenootschap soms meer op een woest zoemend
wespennest leek dan op een organisatie die consensus creëert. Hoe bits de dis-
cussies die tot uiteindelijke overeenstemming leidden ook zijn geweest, doet er niet
meer toe, deze aanpassing is essentieel geweest voor de succesvolle ontwikkeling
van de NAVO.
[Proces so redno zaznamovale frustracije, trenja in dolgotrajni posveti, zaradi ~esar
je Zveza bila prej podobna bren~e~emu osirju kot organizaciji, ki naj bi vzpo-
stavljala konsenz. Ni pomembno, da so bile razprave, ki so pripeljale do kon~nega
dogovora, {e tako zajedljive, kajti ta prilagoditev je bila bistvenega pomena za
uspe{en razvoj NATA.]

2. Die zogenaamde vrienden zijn echter in de regel verstandig genoeg om zich niet in
een wespennest te willen begeven. De invloed en invloedssfeer van iemand met
PPD is daardoor in werkelijkheid altijd beperkt.
[Tako imenovani prijatelji praviloma premorejo dovolj pameti, da no~ejo dregniti v
osir. Vpliv in vplivno obmo~je nekoga s paranoidno osebnostno motnjo sta s tem v
resnici omejena.]

3. De Nederlandse soldaten neem ik in deze niet zoveel kwalijk. Het zijn de politici die
de soldaten met enthousiasme in dat wespennest hebben gebracht, waar anderen
niet voor niets waren vertrokken.
[Nizozemskim vojakom tega ne zamerim. Politiki so bili tisti, ki so jih navdu{eno
poslali v osir, iz katerega drugi niso od{li brez razloga.]

V LBS isti pomen potrjujeta naslednja zgleda:

1. Po drugi strani pa iz DOS ne morejo tudi majhne stranke, brez katerih \in|i} ne
more voditi svoje politike. V tak{en osir prihaja na obisk francoski predsednik
Chirac, ki je med tujimi dr`avniki {e najbolj naklonjen jugoslovanskemu predsed-
niku Ko{tunici, medtem ko \in|i} gleda predvsem proti Berlinu oziroma nem{ki
politiki in njenim gospodarskim in drugim interesom na Balkanu.

2. In ker so `upana porinili v osir, v ~ebelnjak skupaj s svetniki, in se mora za svoje
ideje in polo`aj kar naprej bojevati, je v~asih – mnogi moji kolegi tako pravijo – to
zoprno, je za znoret.

Ugotavljamo, da v teh primerih slovenski in nizozemski pomen sovpadata, pomen
osirja pa je zaznamovan s frustracijami (1), zlonamernostjo (3), prepirljivostjo politi-
kov (4, 5). Da {tevilo vseh korpusnih pojavitev v Dutch Web Corpus ni preseglo treh
zadetkov, je posledica njegove nereprezentativnosti, zato ni najbolj merodajen za
raziskave.

^e poleg pomenskega primerjamo {e kolokacijski nivo, tudi tu ugotovimo uje-
manje med jezikoma. Slovenska zveza drezati/dregniti v osir obstaja tudi v nizozem-
{~ini: in een wespennest poken ali zich in een wespennest steken. Slednji ima
v nizozem{~ini status pregovora.

Obravnavo nizozemskega leksema wespennest in njegovo ustreznico osir smo
primerjali v enojezi~nih virih VDGWNT in LBS. Zaklju~imo lahko, da gre za
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ujemanje v vseh (pod)pomenih in zato za popolno ustreznico, ~eprav sta v LBS in
VDGWNT z ozirom na preneseni pomen obravnavana nekoliko druga~e. V LBS osir
nima dveh pomenov, temve~ sta prenesena pomena obravnavana kot podpomena
dobesednega, denotativnega pomena. V VDGWNT ima preneseni pomen bivali{~e ali
zato~i{~e zlonamernih ljudi status osnovnega pomena. Naslednji pomen – ko~ljiva
stvar, zadeva, ki tistemu, ki se z njo ukvarja, povzro~a veliko preglavic – pa je iz njega
izpeljani preneseni podpomen.

Pomen korpusa se je izkazal za koristnega, iz~rpnej{a obravnava pa ni mogo~a
zaradi pomanjkanja reprezentativnega korpusa nizozem{~ine.

3 Od enojezi~ne k dvojezi~ni strukturi gesla

Obravnava izto~nic v enojezi~nem slovarju se razlikuje od tiste v dvojezi~nem, ko
pomene z isto ustreznico ve~krat zdru`ujemo kakor razdru`ujemo. Pri snovanju
dvojezi~nega slovarja izhajamo iz enojezi~ne perspektive, na podlagi katere ustvarimo
dvojezi~no pomensko shemo izto~nice, ki ni vedno prekrivna z enojezi~no pomensko
zgradbo. Enojezi~ni pomeni predstavljajo nekak{no globinsko zgradbo, ki z eno-
jezi~ne perspektive dolo~a celoten pomenski potencial izto~nice (Atkins, Rundell
2008: 499). V povr{inski zgradbi dvojezi~nega gesla se enojezi~ni potencialni pomeni
umaknejo t. i. slovarskim pomenom. Ker so si enojezi~ni (pod)pomeni z dvojezi~nega
vidika pogosto enaki ali zelo podobni, jih bo zato v slovarju mogo~e ve~ zdru`iti v
enega. Enojezi~na pomenska zgradba se lahko v veliki meri prekriva z dvojezi~no,
vendar ne vedno, ker je razlika v pomenski distribuciji med jezikoma sistemsko
pogojena (prav tam: 504).

Za primer vzemimo geslo morala iz Spletnega slovarja slovenskega jezika,2 test-
nega spletnega prikaza gesel LBS, pri katerem so izkazani trije pomeni: 1) dru`bene
norme, 2) trdno prepri~anje; zavest, 3) nauk zgodbe. Nizozemska ustreznica za vse tri
pomene slovenske izto~nice je moraal.

^e imamo opravka s tiskanim slovarjem, je trikratna ponovitev ene in iste ustrez-
nice neracionalna z vidika uporabe prostora, poleg tega pa bi bila za uporabnika ne
glede na prenosnik preve~ zamudna in mote~a, zato lahko trdimo, da »slovarski
pomeni« v dvojezi~nem slovarju pravzaprav niso pravi pomeni izto~nice, temve~ z
njimi kar najbolj uporabni{ko prijazno uredimo slovarsko gradivo (Atkins, Rundell
2008: 500). ^eprav ni vedno mo`no strniti vseh na~inov rabe slovarskega pomena z
isto ustreznico v ciljnem jeziku, pa je to, kadar je mogo~e, povsem sprejemljivo, kajti
medjezikovno ujemanje razli~nih leksikalnih enot po pomenu je zelo pogost pojav
(prav tam).

4 Sklepna misel

Pokazali smo, da se enojezi~na pomenska zgradba lahko prekriva z dvojezi~no,
vendar ne vedno, ker je razlika v pomenski distribuciji med jezikoma sistemsko
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pogojena, v~asih pa je lahko odvisna tudi od uredni{ke politike slovarja in razli~ne
interpretacije dobesednega in prenesenega pomena. V prispevku smo se osredoto~ili
na primere, kjer smo pri~akovali ~im ve~jo pomensko prekrivnost med obema jezi-
koma.

Ugotavljanje pomenske prekrivnosti in vzporedne ve~pomenskosti med jezikoma
na podlagi enojezi~nih virov, da bi pri{li do dvojezi~ne geselske strukture oz. dvo-
jezi~nega slovarja, je dolgotrajen proces. Ob upo{tevanju prednosti, ki jih prina{a
so~asen pogled z enojezi~ne in dvojezi~ne perspektive, bi v idealnih razmerah pote-
kala izdelava slovensko-tujejezi~nega slovarja v {tirih korakih, kot jih predlaga [orli
(2009: 28): najprej bi dokon~ali sestavo LBS (ta v tem trenutku obsega 2.500 gesel) s
korpusno pridobljenimi leksikalno-gramati~nimi podatki o izto~nici v enojezi~nem
okolju, nato bi jo prevedli v ciljni jezik s pomo~jo obrnjene baze,3 tujejezi~nih
korpusov in drugih virov, v tretjem koraku bi pripravili novo slovensko-tujejezi~no
slovarsko bazo, v kateri bi opravili izbor in delno organizacijo gradiva glede na
konkretno dvojezi~no perspektivo, v kon~nem koraku pa bi sestavili nov dvojezi~ni
slovar.
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3 ^e sodobni tujejezi~no-slovenski slovar obstaja in ga je mogo~e obrniti z jezikovnotehnolo{kim postop-
kom.




