
dragoceno sporočilo, odlično darilo

Nova ilustrirana izdaja Prešernove Zdravljice 
prevodi pesmi prvič zbrani v eni knjigi 

V letošnjem letu mineva 170 let od nastanka Zdravljice. V Prešernovem rojstnem kraju smo ob tej priložnosti 
izdali knjigo s prevodi Zdravljice v šestindvajsetih jezikih evropskih in neevropskih narodov. 

Knjiga vsebuje kronološko razvrščene prevode, ki so nastali v obdobju od leta 1946 do danes. Poleg izbora doslej 
že znanih prevodov prinaša prvo objavo Zdravljice v finščini, grščini, arabščini, portugalščini in japonščini. 

Spremno besedo, prevedena je tudi v angleški jezik,  je napisal prešernoslovec prof. dr. Boris Paternu. Delo je 
opremljeno z izvirnimi ilustracijami akademske kiparke Andrejke Čufer, prevode je zbrala in uredila Polona Kus. 

Knjiga je izšla v sozaložništvu tiskarne Medium Žirovnica in Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica.

»Prešernova Zdravljica je politična pesem. Vendar je njen čar v tem, da s svojo vsebino presega politiko. 
Njena 7. kitica Žive naj vsi narodi, našemu času in današnjemu svetu lahko pove največ. Zelo jasno izpoveduje 
temeljno idejo narodne demokracije: idejo enakopravnega in prijateljskega sožitja vseh narodov sveta in idejo 
politične kulture, ki pri urejanju sveta izključuje nasilje in vojno.«

prof. dr. Boris Paternu

redna cena: 19 eur

cena s popustom: 17 eur
(za naročila do 31. 3. 2014)

Naročanje
• s priloženo naročilnico: 

Medium d.o.o.
Žirovnica 60 c, 4274 Žirovnica

• po elektronski pošti:  
medium@medium.si

• po telefonu: 
04 580 50 20

Zdravljica 
in njena pot v svet

• format: 11 x 17 cm
• obseg: 136 strani
• trda vezava
DDV je vključen v ceno. Cena ne vključuje stroškov poštnine.

Darilna embalaža: 1,80 eur



Iz spremne besede:

Knjižica, ki je pred nami, kaže pot Prešernove Zdravljice v širni svet. Prinaša izvirno slovensko besedilo in zatem 
prevode v šestindvajsetih jezikih. Kar pomeni, da se je Zdravljica opazno dotaknila ali celo prijela tudi  mnogih 
drugih evropskih in neevropskih kultur. Pomeni tudi, da je Prešernova uporniška misel mnoge nagovorila k temu, 
da so jo hoteli osvojiti globlje in jo povedati v svojem lastnem jeziku. Ni pretirano, če rečemo, da je bil to za vsakega 
velik podvig. Prešernov pesniški jezik je v resnici zelo zahteven. Tako v svoji pomenski kot v estetski zmogljivosti. 
Nemška kritika je po izidu Poezij  leta 1849 zapisala, da se je na Slovenskem zgodil »jezikovni čudež«. In ameriški 
slavist Henry J. Cooper je v njegovem  pesnjenju odkril »lingvistično genialnost«, kot beremo v monografiji France 
Prešeren (Boston, 1971). Skratka, vsak resen prevajalski poseg v Prešerna  je tvegano početje, ki si  zasluži spoštovanje. 
Morda še posebej ob Zdravljici in njeni ljudsko preprosti, hkrati pa artistično zahtevni govorici.

NAROČILNICA    Da, želim naročiti knjigo Zdravljica in njena pot v svet

št. izvodov knjige   

ime in priimek / naziv 

naslov 

poštna številka in kraj 

telefon / e-pošta 

davčna številka* 

datum    podpis 

DDV je vključen v ceno. Cena ne vključuje stroškov poštnine.
* Samo za pravne osebe.

Poštnina 
plačana.
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Žirovnica 60 c
4274 Žirovnica

Let’s drink that every nation
Will live to see that bright day’s birth

When ‘neath the sun’s rotation
Dissent is banished from the earth,

All will be
Kinfolk free

With neighbours none in enmity.

Živé naj vsi naródi
ki hrepené dočakat' dan,

da, koder sonce hodi,
prepir iz sveta bo pregnan,

da rojak
prost bo vsak,

ne vrag, le sosed bo mejak!

Пьём за вечную свободу
Всех народов и племён.
Да не будет злу в угоду

Мир враждою осквернён.
За межой –
Не чужой,

Друг-товарищ дорогой.

愿上帝祝福所有这些国家，
它们渴望着追求着光明时日，

那时候，全世界的人民
再也不受战争和纠纷的统治；

这些国家渴望看见
人人都得到自由，

再没有仇敌，人人如兄弟一般。

Es leben alle Völker,
die sehnend warten auf den Tag,

daß unter dieser Sonne
die Welt dem alten Streit entsag!

Frei sei dann
jedermann,

nicht Feind, nur Nachbar mehr fortan!


