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Prispevek obravnava tr`ne pogoje, vlogo in pomen avstrijskih zalo`b glede posredovanja
slovenske literature v nem{ki govorni prostor. Predstavljeni so kvantitativna razse`nost
prevajalske dejavnosti v preteklih 35 letih ter nekateri dose`ki pri promociji slovenske
literature v medijih in na nem{kem knji`nem trgu, ki ga s prevodi oskrbujejo predvsem
dvojezi~ne zalo`be Drava, Mohorjeva in Wieser.

zalo`ni{tvo, Avstrija, Koro{ka, literarni prevod

The article deals with the role and significance of the bilingual publishing houses of
Carinthia – Drava, Mohorjeva and Wieser – for the supply of the German-speaking book
market with Slovene literature. Considering market conditions, we will look on the quantities
of translated literature in the last 35 years as well as on some striking achievements in the
promotion of Slovene literature to the wider German-speaking public.

publishers, Austria, Carinthia, literary translation

Knjigotr`ni pogoji prevajalske dejavnosti

V zadnjih letih je v Avstriji iz{lo kar nekaj razprav, ki se lotevajo v akademskem
vsakdanu nekoliko zanemarjene teme knji`ne produkcije in distribucije. Od 70. let
prej{njega stoletja naprej se splo{ni pojavi monopolizma velikih podjetij na podro~ju
knjigotr{tva za~enjajo odra`ati tudi v avstrijskem zalo`ni{tvu. Manj{a podjetja so bila
{e posebej izpostavljena pritisku nem{kih zalo`ni{kih hi{, vrsto renomiranih zalo`b so
prevzela ve~ja doma~a oz. dr`avna podjetja ali nem{ki koncerni (Monz 1996: 3–4).
Dr`avna zalo`ba (Bundesverlag), leta 1999 {e med stotimi najmo~nej{imi zalo`ni{ki-
mi hi{ami v nem{kem govornem prostoru, je bila ukinjena leta 2002 (Moser 2009:
384). Proces prestrukturiranja zadeva predvsem knjigotr{tvo. Veletrgovine z velikimi
prodajnimi povr{inami in mno`i~no ponudbo vse bolj izpodrivajo srednje velike
knjigarne ter knjige za prodajo izbirajo tako, da od zalo`nikov za prostor na knji`nih
policah zahtevajo izdatne najemnine in premije za odprtje novih podru`nic (Blaha
2011: 67–69). Predstavnikov majhnih, od koncernov neodvisnih zalo`b v podru`nicah
velikih knjigotr{kih verig ne sprejemajo ve~ oz. jih sprejemajo le proti pla~ilu;
zalo`be morajo biti npr. pripravljene v hi{nih glasilih pla~evati oglase (Blaha 2011:
101). Ker manj{e in neodvisne zalo`be ponavadi nimajo denarja za redno in ob{irno
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ogla{evanje v medijih, so odvisne od drugih strategij. Poleg tega je avstrijska zalo`ni-
{ka scena pri promociji avstrijske literature tudi na doma~em trgu izpostavljena
mo~nej{im nem{kim tekmecem. Ker v Avstriji ni velike mednarodno konkuren~ne
literarne zalo`be, tipi~na kariera uspe{nega avtorja slej ko prej vodi od avstrijske
zalo`be, s katero se uveljavi, prek srednje velike nem{ke zalo`be do nem{ke vele-
zalo`be – ~e so se njegove knjige dobro prodajale in se obeta uspe{nica ali ~e avtor
dobi kako presti`no mednarodno nagrado (Moser 2009: 383).

Vse to ponazarja, da ima celotno avstrijsko zalo`ni{tvo na nem{kem knji`nem trgu
obrobni polo`aj, vsaj kar zadeva gospodarsko konkuren~nost. Te`ave, s katerimi se
soo~a, so enake kot pri vseh manj{ih in neodvisnih zalo`bah, tudi nem{kih. Da pod
pogoji kapitalisti~nega izpodrivanja vendarle vztraja vrsta manj{ih zalo`b in da je
avstrijska zalo`ni{ka scena v bistvu ohranila svojo pestro strukturo (Blaha 2011: 72),
je znak, da poleg ekonomskih obstajajo {e drugi dejavniki, ki odlo~ajo o vidnosti
zalo`ni{kih prizadevanj in jih bo treba {teti med mo~i in prednosti manj{ih zalo`b.
Situacija namre~ ni tak{na, da bi bile te zalo`be v boju za pozornost brez vsakr{nih
mo`nosti.

Fiksna maloprodajna cena za knjige (Buchpreisbindung) tako v Nem~iji kot v
Avstriji krepi neodvisni segment na knji`nem trgu (Blaha 2011: 58). Avstrijska dr`ava
subvencionira neodvisne zalo`be (Verlagsförderung) in s tem aktivno podpira neko-
mercialno zalo`ni{ko dejavnost.1 Najve~ pa prispeva sam zalo`nik, ki si ugled pridobi
s profiliranim programom (Stiglhuber 2011: 91) in trajnim obdelovanjem nekega
literarnega te`i{~a, ki bi v programu neke velezalo`be verjetno ostalo bolj na robu, ~e
`e ne bi utonilo v neprera~unljivem valovanju konjunkture.

Dvojna narava knjige kot tr`no blago na eni in kot kulturna vrednota na drugi strani
se odra`a tudi v segmentiranju znotraj knjigotr{tva. Medtem ko velike verige vse bolj
izpodrivajo srednje velike knjigarne v prekariat, je namre~ opaziti, da se je prodaja v
majhnih, specializiranih knjigarnah, ki dobro skrbijo za svoje stalne stranke, pove~ala
(Blaha 2011: 32–33). Okrepila se torej ni samo prodaja mno`i~nih knjig, ampak tudi
te`nja h kupovanju nekomercialne literature. Od mo`nosti pozicioniranja v nekomer-
cialnem segmentu profitirajo seveda tudi manj{e in neodvisne zalo`be, ki so deloma
organizirane v distribucijskih skupnostih in kooperacijah ter s tem spet podpirajo
obstoj neodvisne knji`ne ponudbe (v Avstriji npr. delovna skupnost ARGE Privat-
verlage, kateri pripadata tudi dvojezi~ni zalo`bi Drava in Wieser). Pomembna za
njihovo gospodarsko pre`ivetje je tudi neposredna distribucija knjig, pri kateri danes
seveda znatno vlogo igra spletna dejavnost zalo`b (Blaha 2011: 118–119).

Na poti k na~rtni promociji slovenske prevodne literature

Med razmeroma malo{tevilnimi leposlovnimi zalo`bami v Avstriji2 dvojezi~ne
zalo`be Drava, Mohorjeva in Wieser izstopajo kot posredovalke slovenske literature v
nem{ki govorni prostor. J. Stiglhuber (2011: 160–163) jih vodi kot neodvisne zalo`be
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z razmeroma visokim {tevilom dobavljivih naslovov (med 300 in 450, podatki so
veljavni za avgust 2010), s partnerji za distribucijo v Avstriji, Nem~iji in [vici ter
z znatno dr`avno podporo za produkcijo in promocijo knjig (prav tam: 165). S svojimi
medkulturnimi programi in tematskimi te`i{~i, od novej{e regionalne zgodovine in
pri~evanj do promocije ter strokovne obravnave izvirne slovenske literature, s pospe-
{evanjem prevajalske dejavnosti, ki zajema tudi prevode iz drugih jezikov (zlasti pri
Wieserju prakti~no celo vzhodno- in jugovzhodno evropsko podro~je) ter s {tevilnimi
predstavitvami svojih knjig sodijo te zalo`be med zelo vidne na zalo`ni{ki sceni.
Medtem ko ima Mohorjeva bolj konvencionalen program, ~eprav ne izklju~no, veljata
Drava in Wieser za inovativni zalo`bi z ve~jo prepoznavnostjo na nadregionalni in
mednarodni ravni. Zlasti ti dve zalo`bi sta pri posredovanju slovenske literature
v nem{ki govorni prostor opravili pionirsko delo ter dali merodajne impulze za nepre-
kinjeno in sistemati~no prevajanje slovenske literature.

Leta 1980, ko je Lojze Wieser prevzel Dravo in jo za~el iz politi~ne tiskarne
preoblikovati v zalo`bo v pravem pomenu besede, je bila slovenska literatura
v nem{kem govornem prostoru {e neznanka. V ve~jem obsegu so jo za~eli prevajati {ele
po drugi svetovni vojni. Bibliografija knji`nih prevodov slovenske literature v nem-
{~ino (Vavti 2006) za obdobje od leta 1945 do 1979 ka`e vsega 97 avtorskih naslovov
(brez antologij), od katerih ve~ina ni pustila sledi, bodisi zaradi same ~asovne distance
ali zaprtega na~ina objave bodisi iz sistemskih razlogov (npr. prevodi v 60. letih
v Nem{ki demokrati~ni republiki). Posamezni odmevnej{i dogodki, kot npr. izid
[alamunovih pesmi pri zalo`bi Suhrkamp leta 1972, potrjujejo pravilo, da je bila
slovenska literatura sicer bolj ali manj spregledana. O redni preskrbi nem{ke literarne
javnosti s prevodi slovenske literature, profesionalizaciji prevajalske dejavnosti ali
o zalo`niku, ki bi se specializiral za slovensko literaturo, v tem obdobju ne moremo
govoriti.

Strmo pove~evanje {tevila knji`nih objav in vidno {iritev nabora prevedenih av-
torjev je opaziti od zgodnjih 80. let prej{njega stoletja naprej. Pri tem igrajo
dvojezi~ne zalo`be na Koro{kem odlo~ilno vlogo. Ko v Bibliografiji (Vavti 2006)
pre{tejemo posamezne naslove med letoma 1980 in 1989 (spet brez antologij), ugoto-
vimo, da je v tem desetletju iz{lo skoraj enako {tevilo knji`nih naslovov kot v vseh 35
letih prej, namre~ 92. Knjige je v tem obdobju zalo`ilo 29 zalo`b: 15 avstrijskih in
devet nem{kih, dve v Sloveniji in ena v Italiji; dve knjigi sta iz{li v samozalo`bi. Treba
je opozoriti, da 24 knji`nih enot, ki jih je leta 1985 izdala münchenska zalo`ba
Pawlak, ni pokazatelj dejanskega razmaha prevajalske dejavnosti, saj je {lo za otro{ke
knji`ice v obsegu od 12 do 32 strani in za enkratno organizirano dejavnost. ^e
prevodno literaturo analiziramo glede na `anre in obseg, vidimo, da znatno nara{~a
dele` proze. 25 od 29 udele`enih zalo`b je izdalo skupaj 37 enot, posami~ne pa najve~
do tri. Ne glede na omenjenih 24 enot pri Pawlaku torej ostane 31 naslovov, ki so iz{li
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naslovov.



pri {tirih avstrijskih zalo`bah: {est pri zalo`bi Styria (pet od njih je aforizmov in satir
@arka Petana), {est pri Mohorjevi, tri pri {ele leta 1987 ustanovljeni zalo`bi Wieser,
kar 16 pa pri Dravi, in sicer ve~inoma proza.

[e bolj zgovorna je statistika za desetletje 1990–1999: pri 28 zalo`bah je iz{la 101
knjiga – 15 v Avstriji, pet v Nem~iji, {est v Sloveniji, ena v Italiji, ena v samozalo`bi.
Med njimi je 24 zalo`b izdalo po eno do tri knjige, skupaj 35. Od ostalih 66 knjig jih je
pet izdala gra{ka Styria (izklju~no @arka Petana), 61 pa tri dvojezi~ne zalo`be na
Koro{kem: Wieser 24, Mohorjeva 21, Drava 16.

Za naslednje desetletje imamo podatke zbrane samo do leta 2007 (Vavti 2008).
V teh osmih letih {tejemo kar 128 posameznih naslovov pri 34 zalo`bah (19 v Avstriji,
po sedem v Nem~iji in Sloveniji, ena na Hrva{kem). 27 zalo`b je izdalo skupaj 38
knjig, 90 naslovov pa sedem avstrijskih zalo`b, in sicer: Edition Atelier (4), Folio (6),
Edition Korrespondenzen (8), Kitab (12), Wieser (13), Mohorjeva (19) in Drava (28).
V tem obdobju je torej opaziti nove zalo`be, ki so v svoje programe za~ele uvr{~ati
tudi slovensko literaturo. Ker je dejansko rasla tudi produkcija dvojezi~nih zalo`b na
Koro{kem, lahko govorimo o splo{nem nara{~anju povpra{evanja po slovenski litera-
turi in o uveljavitvi tega segmenta, ki se je premo~rtno razvijal od zgodnjih 80. let
prej{njega stoletja naprej. Za obdobje po letu 2007 `al {e nimamo zbranih podatkov.

Pomen koro{kih dvojezi~nih zalo`b za posredovanje slovenske literature

Za~etek sistemati~nega prevajanja slovenske literature v nem{~ino sovpada s kul-
turnopoliti~nim samoozave{~anjem koro{kih Slovencev, ki je med drugim plod dvaj-
setletnega delovanja revije Mladje in se navzven ka`e s prodorom Florjana Lipu{a na
nem{ki knji`ni trg ter nastankom prave zalo`ni{ke scene pri koro{kih Slovencih.3 @e
leta 1980 je Drava s prevodom spominov Karla Pru{nika – Ga{perja Gemsen auf der
Lawine dala signal za samozavestno predstavitev odporni{kega izro~ila (samo do leta
1985 je bil `e trikrat ponatisnjen). ^e pogledamo o`je literarno podro~je, se kulturna
samozavest najprej manifestira v prevodih slovenskih klasikov (F. Pre{erna, F. Lev-
stika, I. Cankarja, P. Voranca, C. Kosma~a), ki jih je Drava zalo`ila po letu 1983.
V `elji izogniti se statusu kulturne manjvrednosti je Wieser nameraval Dravo preobli-
kovati v inovativno majhno zalo`bo, ki naj bi avtorjem utirala pot do velikih zalo`b.
Tako je med drugim zasnoval zalo`ni{ki program v nem{~ini, ki naj bi ustrezal
pri~akovani tr`ni dinamiki (Leben 2003: 23). Leta 1987 je Wieser ustanovil lastno, od
politi~nih organizacij neodvisno zalo`bo. Pozornost je pritegnila s posredovanjem
vzhodnosrednjeevropskih in jugovzhodnoevropskih literatur, pa tudi vrsto znanih
avstrijskih avtorjev in avtoric. Za svoje delovanje je bil Wieser odlikovan v Avstriji in
Sloveniji, kot za~etnik sistemati~nega posredovanja literatur prodirajo~ih robov Evro-
pe pa je {e naprej oral ledino tudi za slovensko literaturo. Pri Wieserju je Drago Jan~ar
do`ivel svoj prodor na nem{ki trg, tam je iz{lo tudi zbrano delo Florjana Lipu{a
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v nem{~ini (z licen~nimi izdajami pri Suhrkampu). Poleg proze (med drugim J. Virk,
P. Voranc) in lirike (S. Kosovel, M. Krese, C. Lipu{, D. Zajc idr.) so pri njem iz{la tudi
dramska besedila (D. Jovanovi~, G. Strni{a, R. [eligo) in eseji (npr. A. Debeljak).
Europa erlesen je Wieserjeva mednarodno zelo uspe{na serija, ki promovira in kon-
tekstualizira tudi slovenska besedila. Wieser je eden od medijsko najbolj dejavnih in
prepoznavnih zalo`nikov v Avstriji (prim. njegovo uspe{no ve~delno televizijsko
serijo Der Geschmack Europas, ki jo od leta 2013 predvajajo na programih ORF in
3-sat).

Zalo`ba Drava se je po odhodu Wieserja v poznih 80. letih prej{njega stoletja
dokon~no uveljavila kot literarna zalo`ba. Med prevedenimi avtorji poleg M. Hader-
lap, M. Hartman, J. Messnerja in {tevilnih koro{kih slovenskih avtorjev spominske
literature najdemo {e I. Cankarja, F. Fran~i~a, Z. Ho~evarja, S. Kosovela, L. Kova~i~a,
M. Krese, S. Preglja, A. Skubica, I. Torkarja in V. @abota. Z izdajo izbranih Can-
karjevih del v nem{~ini (od leta 1994 je iz{lo 14 knjig) jim je uspelo promovirati
slovenskega klasika, ki ima vpliv tudi na sodobno avstrijsko literaturo. Naj kot
vidnej{i primer omenimo zbornik K. M. Gaußa Im Wald der Metropolen (Zsolnay
2010), v katerem sta Ivanu Cankarju posve~ena kar dva eseja. Lojze Kova~i~ je bil
avgusta 2004 na samem vrhu seznama najbolj{ih knjig avstrijske radiotelevizije
(Bestenliste ORF), kjer je ostal ve~ mesecev (www.ots.at). Franjo Fran~i~ je bil leta
2005 predstavljen na avstrijskem radiu Ö1 v renomirani seriji Tonspuren, 40-minutno
oddajo (feature) pa so decembra naslednjega leta ponovili (Köstler 2005).

Mohorjeva zalo`ba ima profiliran nem{ki knji`ni program, kakr{nega imata tudi
Wieser in Drava, je na podro~ju prevodne literature iz sloven{~ine v nem{~ino dejavna
predvsem od leta 1990 naprej. S knji`no zbirko Austriaca pa v slovenski govorni
prostor `e od leta 1989 posreduje tudi prozna dela avstrijskih avtorjev (I. Bachmann,
T. Bernhard, E. Canetti, E. Hackl, E. Jelinek, R. Musil, J. Winkler, S. Zweig idr.).
Skupaj z Dravo in Wieserjem sodeluje pri dolgoro~nem prevajalskem in izdaja-
teljskem projektu Slowenische Bibliothek, ki naj bi pri posredovanju slovenske
literature zapolnil zgodovinske vrzeli (Köstler 2014). Leta 2013 je iz{lo prvih pet
knjig. Predstavljene in recenzirane so bile na avstrijskem radiu in televiziji, med
drugim na ORF, Deutschlandradio, v feljtonih Neue Zürcher Zeitung in Frankfurter
Allgemeine Zeitung. Posebno Vitomil Zupan, ki je do`ivel nem{ki prevajalski prve-
nec, je bil sprejet kot pravo odkritje (Plath 2013, Schenkel 2013).

Knjige dvojezi~nih zalo`b na Koro{kem so torej v nem{ki literarni javnosti opa-
`ene in vanjo dobro ume{~ene. Za nadaljnji razvoj prevajalske dejavnosti je odlo~ilno,
da tudi mladi prevajalci in prevajalke iz Avstrije in Nem~ije najdejo pogoje ter
prilo`nosti za nadaljnje delo in za profesionalizacijo svojega poklica. Kar {tirje
prevajalci (K. D. Olof, E. Köstler, F. Hafner, J. Strutz), vsi tesno povezani z dejav-
nostjo dvojezi~nih zalo`b, so bili za svoje prevode slovenske literature odlikovani z
avstrijsko dr`avno nagrado. S tem Avstrija priznava kulturnopoliti~no vrednost in
presti` dejavnosti, ki jo je dolgo zaznamovala amaterska poljubnost. Danes pa je prek
delovanja dvojezi~nih zalo`b na Koro{kem postala pravi ponos avstrijske kulture.
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Da to pozitivno deluje na prepoznavnost in trajno prisotnost slovenske literature v
integrirani nem{ki javnosti, verjetno ni treba posebej poudarjati.

V Sloveniji se tu in tam vendarle pojavljajo mnenja, ki ka`ejo na omalova`evalen
odnos do dvojezi~nih zalo`b na Koro{kem. Razumljivo bi bilo, da posamezniki glede
na slovensko majhnost manj{inskim zalo`bam ne pripisujejo posebne prodornosti pri
posredovanju slovenske literature v dominantni nem{ki prostor – a podatki ka`ejo
nasprotno. S pragmati~nega vidika je seveda `elja, da bi se prevajanje in posredovanje
knji`evnosti vsestransko raz{irilo v korist vseh udele`enih, ve~ kot razumljiva, vendar
ka`e, da veliki nem{ki zalo`niki {e ne vidijo prave potrebe po programiranem posre-
dovanju slovenske literature. Trenutno gre za segment, ki ga pokrivajo dvojezi~ne
zalo`be, za katere pa bi – glede na povedano – te`ko rekli, da ovirajo prodor slovenske
literature na nem{ki trg. Na to je namre~ pred leti namignil Ale{ [teger, ko je govoril
o Avstriji kot o nekak{ni »tamponski coni« med Slovenijo in Nem~ijo, in to v {kodo
slovenski literaturi, ki so jo »{ir{emu nem{kemu obmo~ju posredovali le deloma«
(Sim~i~ 2007).

Sklep

Sku{ali smo odgovoriti le na nekatera vpra{anja v zvezi z Avstrijo kot posrednico
slovenske literature v nem{ki govorni prostor in izpostaviti delovanje dvojezi~nih
zalo`b na Koro{kem, ki niso toliko odvisne od konjunktur knji`nega trga. Kakor je
utemeljena `elja, da bi se prevajalska dejavnost raz{irila na ve~ (tudi ve~jih) zalo`b, je
{e posebej pomembno njihovo programsko posredovanje kakovostnih in raznovrstnih
branj, s katerimi skrbijo za prepoznavnost slovenske literature med nem{ko govore-
~imi bralci in tako tudi ustvarijo pogoje za prodor posameznih slovenskih avtorjev.
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