
 

Slavko Krajnc 

Liturgiam Authenticam in njene novosti 

 
 Pred 40. leti, to je 4. decembra 1963 so koncilski očetje potrdili Konstitucijo o 

bogoslužju, ki je bila še istega dne slovesno razglašena. Z njo je bila jasno začrtana pot 

prenove bogoslužja. Bila je prvi dokument drugega vatikanskega cerkvenega zbora in prvi 

dokument nekega koncila v zgodovini Cerkve, ki je izključno posvečen le bogoslužju. Drugi 

vatikanski cerkveni zbor pa je bil tudi prvi ekumenski, ki je govoril o celotnem bogoslužju, 

naj bo z biblično teološkega kot tudi pastoralno obrednega vidika. Vrh tega je Cerkev na 2. 

vat. cerkvenem zboru prvič v zgodovini postavila na koncilu na prvo mesto bogoslužje in tako 

izdala prvi dokument prav o bogoslužju. 

 Iz tega sledi, da obhajati tako častitljivo obletnico pomeni predvsem vabilo k 

preverjanju udejanjenja duha in določil konstitucije, hkrati pa vabilo Božjemu ljudstvu, da bi 

ne izgubilo spomina na preteklost, pa tudi, da bi se zavedalo svoje sedanjosti in da bi bilo 

vedno bolj odprto za prihodnost. 

Ker je mogoče določene člene konstitucije različno razlagati, so po izidu konstitucije 

sledila različna navodila za pravilno izvajanje konstitucije o bogoslužju.
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 Peto ali do sedaj 

zadnje navodilo nosi naslov Liturgiam Authenticam in je izšlo 28. marca leta 2001. 

 Nastalo je na željo svetega očeta Janeza Pavla II., ki je želel, da se izdelajo specifične 

norme glede prevajanja liturgičnih besedil v narodne jezike. Njen navodila je v tem, da 

zagotovi, da bogoslužje Rimskega obreda ohrani »avtentični glas Božje Cerkve«, ne glede na 

kraj in narodni jezik (prim. čl. 7), po drugi strani pa, da se preide od prvih in v mnogih 

segmentih okornih prevodov do novih izboljšanih. Navodilo povzema dosedanja prva tri 

navodila o prevajanju liturgičnih knjig in določi, da se zadnji dve navodili, to je četrto 

Varietates legitimae in peto Liturgiam Authenticam bereta complementarno. 

 

 Izbira jezika 

 V bogoslužje smemo uvajati le tisti jezik, v katerem ljudstvo govori in ne tistega, ki ga 

ima zgolj kot svojo kulturno vrednost. Potrebno je upoštevati pastoralne zahteve in edinost 

med posameznimi jezikovnimi skupinami. Kljub temu pa smemo tako imenovane »ne-

liturgične« jezike vendarle uporabljati pri prošnjah vernikov, petju, uvodih v bogoslužje in 

delno tudi pri homiliji. Dobro pa je treba razlikovati jezik od narečja (prim. čl. 10-13).
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 Prevajanje liturgičnih besedil v domače jezike 

Besede Svetega pisma presegajo meje časa in prostora. Po njih Bog nenehno govori 

Nevesti svojega ljubljenega Sina, medtem ko Sveti Duh vodi verne v spoznanje celotne 

resnice in stori, da Kristus prebiva v njih (prim. čl. 19). Zato je potrebno, da se uporablja 

takšen način izrazoslovja, ki bo omogočil tekoče in razumljivo branje. Ob tem je treba paziti, 

da je prevod liturgičnega besedila celosten in natančen, brez dodatkov ali skrajšanj in zato le 

prevod in ne nekaj povsem novega (čl. 20). 

                                                
1 Svét za izvajanje konstitucije o bogoslužju je po naročilu papeža Pavla VI. pripravil dne 26. septembra 1964 
(Prvo) navodilo za pravilno izvajanje konstitucije o svetem bogoslužju Inter Oecumenici; 4. maja 1967 Drugo 

navodilo Tres abhinc annos; 3. sept. 1970 Tretje navodilo Liturgicae instaurationes;  25. januarja 1994 Četrto 

navodilo Varietates legitimae, ki govori o rimski liturgiji ter inkulturaciji, ter 28. marca 2001 Peto navodilo 

Liturgiam Authenticam. Ob teh navodilih za izvajanje konstitucije o bogoslužju je izšlo še cela vrsta 

najrazličnejših navodil, naj bo to o bogoslužju, glasbi, umetnosti, katehezi, in drugo. 
2 Škofovska konferenca lahko izbere določeni jezik za bogoslužje, Sveti sedež pa ga mora, preden se pristopi k 

prevajanju liturgičnih besedil, tudi potrditi (prim. čl. 15-16). V primeru vernikov drugih narodnosti (tujci, 

priseljenci, romarji) je dovoljeno z dovoljenjem škofa obhajati bogoslužje v jeziku določenih vernikov in sicer z 

liturgičnimi knjigami, ki so že potrjene od Svetega sedeža. 
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Prevajati je treba le iz latinskega izvirnika in ne iz prevoda. Ko gre za svetopisemska 

besedila jih je treba prav tako prevajati iz hebrejskega, aramejskega ali grškega izvirnika, ali 

jih celo pustiti v originalu (Amen, Kyrie eleison. Aleluia), upoštevati pa je treba tudi besedilo 

Nove Vulgate. Prevod naj vsebuje preprosto izrazoslovje in istočasno naj spoštuje 

dostojanstvo, lepoto in točnost v nauku (prim. čl. 24-25). Vsekakor naj liturgična besedila 

razodevajo glas Cerkve, ki moli in ne toliko glas posameznih skupin v Cerkvi. Potrebno je 

ustvariti sakralni slog jezika, ki bo prepoznan kot lasten liturgični jezik (čl. 27). 

 Prevajalci naj pustijo, da znamenja in prispodobe liturgičnih besedil spregovorijo 

same, in zato ni potrebno za vsako ceno razlagati to, kar je v originalu implicitno povedano 

(čl. 28), oziroma to, kar je naloga homilije ali kateheze (čl. 29). Določene besede kot na 

primer hebr. 'adam, gr. antropos, lat. homo naj se prevajajo dosledno, brez spreminjanja iz 

ednine v množino, razločevanja med spoloma ali uvajanja novih neosebnih, abstraktnih besed 

(čl. 31). Tudi sestavljene besede kot na primer Filius hominis – Sin človekov, naj bodo 

prevedene dobesedno (čl. 31). Še posebej pa se je treba varovati izrazov iz komercialnega, 

političnega in ideološkega življenja (čl. 32).  

  

Prevajanje svetopisemskih besedil 

 Vsak narod naj bi imel le en prevod Svetega pisma, da si bodo lahko verniki zapomnili 

določena besedila in jih premišljevali oziroma molili (prim. čl. 34-36). Če se prevod 

svetopisemskih besedil razlikuje od latinskega besedila, ga je treba popraviti po istem 

izročilu, kot je Nova Vulgata. Dosledno po njej naj bodo razporejene in oštevilčene vrstice 

(prim. čl. 37-38). Odlomki naj bodo enako dolgi, kot predvideva Lekcionar in naj bodo 

potrjeni od Kongregacije (prim. čl. 39). 

Prevodi naj bodo v skladu z razlago cerkvenih Očetov, še posebej ko gre za besedila 

velikega pomena kot so psalmi in besedila, ki jih uporabljamo pri največjih praznikih 

cerkvenega leta. Še posebej je treba paziti, da prevodi razodevajo kristološki in duhovni 

pomen ter povezanost stare in nove zaveze (čl. 41). Kar zadeva podobe nebesnih bitij, ki jih 

označujemo s človeškimi podobami (antropomorfizmi) je treba prevajati čim bolj dobesedno 

(čl. 43) in se izogniti vsakemu dvoumnemu pomenu (čl. 44). Kriterij dobesednega prevajanja 

je treba upoštevati bodisi pri naslovih odlomkov, kot tudi pri »incipit« oziroma uvodih v 

berilo ali evangelij (čl. 45). 

  

Prevajanje nesvetopisemskih bogoslužnih besedil 

 Prevodi naj prenašajo trajen zaklad bogoslužnih molitev. Zato ni nič čudnega, če se 

liturgični jezik razlikuje od vsakdanjega in če so besede, stavkoslovje in slovnica lastna 

bogoslužnemu besedilu in da bo liturgično besedilo lahko razumljivo (prim. čl. 47-48).  

Ker je bil večji del liturgičnih besedil sestavljen z namenom, da jih poje duhovnik, 

diakon, kantor, ljudstvo ali zbor, naj bo besedilo tako prevedeno, da ga je moč peti. Kljub 

temu pa ni dovoljeno, da bi za lažje petje prevajali s parafrazami, naj bo to svetopisemsko 

besedilo ali besedilo liturgičnih molitev (čl. 60-61). Vsekakor naj bodo besedila za petje po 

možnosti vzeta iz Svetega pisma ali iz bogoslužnih besedil (čl. 61). 

  

Norme, ki zadevajo posebne zvrsti liturgičnih besedil 
 Če je le mogoče, naj se prevodi evharistične molitve ne spreminjajo, razen če gre za 

pomembno spremembo. V takšnem primeru je treba spremembo ljudstvu razložiti v posebni 

katehezi (čl. 63-64).   

 Prevod veroizpovedi naj bo jasen in v prvi osebi ednine (verujem in ne verujemo), 

ohranjajoč izročilo latinske Cerkve, ki uči, »da je izpoved vere izpoved vse Cerkve, ki ohranja 

po izpovedi svojo edinost«. Tudi besede carnis resurrectionem morajo biti dobesedno 
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prevedene, kot je to v apostolski veroizpovedi (čl. 65). Dosledno prevedena pa naj bodo tudi 

predhodna navodila in besedila s pravnimi smernicami. 

 

 Priprava prevodov in ustanovitev komisij 

 Pod tem naslovom so nanizani kriteriji, po katerih je treba pripraviti prevode 

liturgičnih knjig. Ta naloga je zaupana posebni liturgični komisiji, ki jo imenuje škofovska 

konferenca. V komisiji naj bodo strokovnjaki za bogoslužje, Sveto pismo, jezik in glasbo (čl. 

70). Vrh tega pa naj bodo tudi škofje vključeni v samo pripravo in ne le za potrditev. 

Pripravljene prevode mora odobriti celotna škofovska konferenca in jih izročiti Svetemu 

sedežu v recognitio (čl. 71). Škofje morajo poskrbeti, da se vsakokrat, ko izide tipična izdaja 

določenega obrednika prevede v domači jezik in se izroči v potrditev (čl. 73). 

 Ker so prevodi liturgičnih knjig najbolj razširjenih jezikov potrebni ne le v 

posameznih škofijah, ampak tudi za bogoslužja v Rimu in po celem svetu (npr. papeževa 

bogoslužja), bo v bodoče Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov pri 

prevajanju v te jezike tudi sama vključena. 

 Ko gre za manj razširjene jezike je možno izbrati le najpomembnejše liturgične knjige 

in jih prevesti v domači jezik. Ob besedilih so lahko navodila in dekreti objavljeni tudi v 

drugem jeziku, ki ga duhovniki in diakoni razumejo. 

 Ker je potrditev liturgičnih prevodov s strani Svetega sedeža izraz skrbi in povezanosti 

lokalne Cerkve s Kongregacijo in naslednikom sv. Petra, ni dovoljeno tiskati liturgičnih knjig 

brez recognitio, ki je tudi garancija avtentičnosti prevoda z izvirnikom (čl. 80). 

 Kar zadeva sestavo novih liturgičnih besedil in prilagoditev so le te dovoljene samo 

tam, kjer jih zahtevajo posebne kulturne in pastoralne okoliščine in zahteve. Vsekakor pa 

nova besedila in prilagoditve ne smejo biti v nasprotju s strukturo, stilom, teološkim 

pomenom in jezikovno ustaljenostjo (čl. 107).  

Glede pesmaric Navodilo dodaja, da morajo škofovske konference v petih letih od 

izida tega navodila pripraviti seznam pesmi namenjenih bogoslužju in jih izročiti 

Kongregaciji v potrditev (čl. 108). 

 

 Izdaja liturgičnih knjig 

  V četrtem poglavju Navodila so nanizani praktični nasveti o izdaji liturgičnih knjig. 

Tako je govor o avtorskih pravicah tipičnih izdaj, ki jih lahko tiska le vatikanska tiskarna in o 

prevodih, ki jih izdaja le škofovska konferenca. Glede na zunanjost liturgične knjige se 

svetuje, da naj bodo dovolj velike in ne preveč razkošne. 

 Pod naslovom Prevajanje lastnih bogoslužnih besedil so opisani postopki za pripravo 

in potrditev škofijskih in redovnih proprijev, ki jih je treba, podobno kot ostale liturgične 

knjige, preden so tiskani, poslati v Rim v potrditev. 

Zadnji člen pa vnovič izpostavi namen navodila in sicer to, da želi Kongregacija z 

Navodilom usmerjati revizijo dosedanjih prevodov liturgičnih knjig in doseči večjo stabilnost 

v življenju Cerkve, ki bo v oporo pastoralnemu in katehetskemu delu. 

 

* * * * * * * * * 

 Liturgiam Authenticam je v mnogih segmentih izrazito svojstveno navodilo in ga bo 

težko povsem uresničiti v praksi, saj se kaže, ne le v odnosu do četrtega navodila, ki govori o 

inkulturaciji, ampak tudi tu in tam sama v sebi nasprotna, saj zahteva na eni strani skoraj 

absolutno doslednost pri prevajanju, po drugi strani pa bi naj upoštevali lastni način izražanja 

v domačem jeziku. Vsekakor pa je navodilo nov dokaz, da je bogoslužje Božje in človeško 

delo, dejanje Kristusa in Cerkve, sestavljeno iz spremenljivih in nespremenljivih sestavin in 

zato po eni strani podvrženo nenehnemu spreminjanju. 


