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—  v grščino:

Ό ψ ίζομεν* άπαν γάρ  ίω  ά π τε τα ι 
αυτού το  α ίμα  ζω όν φαιδρόν τ ’ εγκρανον,
6 6ώμα ψ υ /ης φθαρτόν εστιν ο ις δοκει, 
κενοις, α π ο ιε ί άφρον, έρμηνεύμασι 
της θνητότητας ώκύ μηνύει τέλος. '

Ljubljana. j A. Sovre.

OPOMBA K SOVRETOVIM LATINSKIM IN GRŠKIM POSVETILOM

Znano je, da je bil prof. Anton Sovre nedosegljiv virtuoz slovenske 
umetne besede. Manj znano pa je, kako si je vztrajno prizadeval, da bi z enako 
virtuoznostjo obvladoval tudi druge jezike, predvsem nemščino in latinščino. Pri 
nemščini mu to sploh ni delalo težav. Sam je nekoč zapisal, da mu je spočetka 
beseda celo lažje tekla v nemščini kot v slovenščini in da je bilo ravno spozna
nje nemoči pred lastno materinščino eden od nagibov, zakaj se je s takšno 
vnemo lotil slovenjenja antičnih avtorjev. Vendar nemščine tudi poslej ni povsem 
zanemaril in se je še večkrat spoprijel s prevajanjem v nemščino. Tako je npr. v 
njegovi rokopisni zapuščini ohranjen nemški prevod dveh Ciceronovih spisov 
(Laelius Uber die Freandschaft in Pro T. Annio Milone ad indices oratio in linguam 
Theodiscani conversa), več slovenskih narodnih, Prešernovih, Župančičevih in 
drugih pesmi.

Še intenzivneje se je ukvarjal s prevajanjem v latinščino. O njegovi kla
sično izbrušeni latinščini so se lahko bravci Žive antike prepričali že pred leti, 
ko je tu objavil latinske prevode Aškerčeve balade Brodnik in nekaterih Pre
šernovih pesmi (ŽA 2, 1952, passim). Lotil se je tudi neposrednega prevajanja 
iz grščine v latinščino; tako je npr. v njegovi rokopisni zapuščini ohranjen 
latinski prevod Platonove Apologije (Platonis Defensio Socratis, datirano 8.12.1943). 
Še zgovornejši dokaz Sovretove ljubezni do latinščine in njegove latinistične 
spretnosti pa so posvetila v knjigah, ki jih je ob raznih priložnostih poklanjal 
svojim prijateljem; ta posvetila sem tu zbral, kolikor sem jih mogel izslediti. 
Dodal sem še nekaj drugih priložnostnih latinskih verzov in zanimiv primer 
hkratnega prevajanja Shakespeareja v štiri jezike, ki sem ga prav tako našel v 
Sovretovi rokopisni zapuščini.

Ljubljana. K. Gantar.


