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NAJSTAREJŠI GRŠKI NAPISI IN HOMER*

Iliada in Odiseja, oba veličastna epa na začetku grškega an
tičnega slovstva, epa pevca Homerja, kralja vseh pesnikov, kot ve
liki umetnini učinkujeta predvsem neposredno. Tako so epa spreje
mali poslušalci ob recitacijah rapsodov, preden sta bila dokončno 
zapisana v 7. in 6. stoletju pr. Kr. in preden so aleksandrinski filolo
gi, vsem na čelu Aristarhos s Samotrake (ok. 217-145), izvedli kri
tično redakcijo tekstov. Verjetno je že Zenôdotos iz Efeza (ok. 260) 
razdelil vsako pesnitev na 24 spevov po številu črk ustaljenega grš
kega alfabeta.

Vedno več je filologov, ki menijo na osnovi analize in tudi že 
antičnih ugotovitev, da je Iliada delo enega, Odiseja pa delo drugega 
pesnika, skoraj vsi pa Iliadi dajejo umetniško višje mesto kot Odise
ji, čeprav so take sodbe zelo relativne. Pred samo dokončno obliko 
Iliade (približno 15700 verzov) in Odiseje (približno 12600 verzov) 
si moramo zamišljati dokaj dolgo dobo ustno sporočevane poezije

Pri navajanju literature se omejujem le na bistveno, v podrobne disku
sije ob posameznih problemih bi se le težko spuščal, upoštevati pa je tudi 
treba, da se mnenja filologov, epigrafikov in arheologov zelo razhajajo. Slo
venski citati, predvsem iz Homerja, so navedeni v prevodu Antona Sovreta. 
Prevod je pesniško izreden, čeprav strogo interpretativno v slovenščini ne mo
re podajati vseh nians za izraze, ki jih ima grški izvirnik in ki nas tu zanima
jo. V citiranju literature sem se zavestno deloma odmaknil od standardnega 
načina krajšav, da bi bile navedbe bolj raspoznavne bralcem različnih strok. 
Pri navajanju grških imen sem redoma hotel pokazati tudi na dolžino vokalov 
e-psilon, eta, o-mikron, in o-mega ter akcente, ki se večkrat razlikujejo od ak
centov grških imen v slovenščini, kamor so prihajala preko latinščine. -  Vse 
antične letnice pomenijo leta "pred Kristusovim rojstvom", razen če ni drugače 
posebej navedeno.

Za predstopnjo zapisanih epov je osnovno analizo podal C. M. Bowra, 
Heroic Poetry, London 1952 (nemški prevod Stuttgart 1964: Heldendichtung. 
Eine vergleichende Phänomenologie der heroischen Poesie aller Völker und 
Zeiten). Znamenite in temeljne pa so tudi študije Matije Murka, zlasti obe po
ročili v Dunajski Akademiji, Sitzungsberichte 173, 3 (1913) in 176, 2 (1915). 
Primerjaj še Europäische Heldendichtung, Darmstadt 1978.
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aôjdov, morda v krajših pesnitvah ali ciklih pesmi. Posebej in dru
gače se je razvijala kratka pesem o nekem dogodku, balada-roman- 
ca -  Lepa Vida, Meljavšica, Paris ugrabi Heleno, Hasanaginica, He- 
fajst zaplete v mrežo Afrodito in Aresa. Za ep tipa Iliade in Odiseje 
je kot predstopnja možna le daljša epska zgodba, ne pa "pesem": 
Ahileida, Telemahija, Požig Troje.

Osebno sem bolj naklonjen tezi, da sta Iliada in Odiseja, ra
zen v podrobnih kasnejših redakcijah rapsodov, delo enega umetni
ka -  Homerja, živečega v kasnem 8. stoletju, verjetno po rodu iz 
Smirne. Smirna je najbližji pomembni kraj grške Jonije v smeri 
Troade. Tu je še v arhajski dobi vladala, v Iliadi na trojanski strani 
se vojskujoča, aristokratska družina Ajnejâdov. Zato ima Enej v Ilia
di ob drugih velikih in večjih herojih -  Ahilu, Patroklu, Diomedu in 
Odiseju posebno mesto.

Homer pesnik postane že kmalu avtoriteta kot umetnik, pa 
tudi kot nosilec idejnih, etičnih in kulturoloških sporočil. Portret sle
pega Homerja v Bostonu -  rimska kopija -  ponazarja njegovo veli
čino in je priča občudujočega spoštovanja v helenistični dobi. Dante 
(.Inferno IV, 86-88) ga predstavlja kot kralja vseh pesnikov ob Ho
raciju, Ovidiju, Lukanu, Vergiliju in -  sebi. Rafael ustvari Parnas v 
Stanza della Segnatura Vatikanske palače in na tej freski lik v neki 
nadstvarni svet zamišljenega, vznemirjenega starca, slepca-vidca, ki 
prisluškuje apoliničnemu spevu Muz. Figura dobro poudarja usodno, 
uničujoče gospodstvo Poezije nad njenim izpovedovalcem -  numine 
afflatur. Tak ostaja Homer v naši zavesti do danes1.

Homerjeva poezija se je v aristokratskih slojih in tudi v nas
tajajoči demokratski družbi zgodnjih grških polisov hitro uveljavila 
tako v Joniji kot v Heladi in v grških kolonijah Zahoda in Ponta. 
Postala je šolsko berilo in čisto točna je Theodorja Mommsena ugo
tovitev, da je bila za grške dečke prva šolska čitanka Homer, za rim
ske pa pod budnim očesom učitelja -  duodecim tabulae1 2.

Tudi likovna umetnost je seveda zajemala v polno iz zaklad
nice mita, tako sijajno prikazanega v epih Homerja, pobirala je drob
tine z njegove mize kakor Ajshil za svoje tragedije, kot pravi 
sam3.

1 Dcmokritu je Homerjeva oseba božanske narave (φύσις Οειάζουσα, fr. 21 
D.). Platon Homerja v šolah zavrača kot nosilca varljive mimesis, ne jemlje mu pa 
pesniške cene (Politeia X p. 606 e). Aristotel je kot pravi univerzalno usmerjeni 
Helen ponosen na Pesnika z veliko začetnico (ό Ποιητής, O pesništvu 22 p. 1458 
b 7 ).

2 Th. Mommsen, Römische Geschichte II B., Kap. IX (18562), ed. 191211 I
473.

3 Τεμάχη των ‘Ομήρου μεγάλων δείπνων, "drobtine Homerjevih velikih po
jedin", poroča Athénaios, Dejpnosofistâj VIII, 347 e Casaubonus.
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Kot pars pro toto navedimo naslednji primer: Krožnik z otoka 
Rodosa s prizorom, kako se Menelaj in Hektor borita za Evforbovo 
truplo. Osebe so pojasnjene z napisanimi imeni: levo Menelaj, desno 
Hektor, spodaj od Menelaja ubiti Evforbos. Zgoraj, navidezno kot 
dekoracija, le bolj pozornemu opazovalcu razpoznavni pogled ma
gičnih oči Apolonove maske.

Ta Evforbos! V tisočerih upodobitvah homerskih in drugih mi
tov je Evforbov lik prikazan, kolikor ta čas vemo, samo na tem 
krožniku z Rodosa. Toda v zavesti pesnikov, zlasti pa filozofov, je 
vseeno stal v ospredju. Predsokratik Empedoklês (ok. 483/482 -  ok. 
423) je v svojih metempsihotskih spekulacijah svojemu božanskemu 
učitelju Pitagori pripisal deset, dà, celo dvajset prejšnjih človeških 
življenj:

ήν δέ τις εν  κείνο ισ ιν  άνήρ περιώσια είδώς, 
ρ ε ΐ ’ ο γε των οντων πάντω ν λεύσσεσκεν  έκαστον  
κα ί τε δέκ’ ανθρώπων κ α ί τ' ε ικοσ ιν  αίώνεσσιν.

Bil pa med njimi je  mož, ki silno veliko je  vedel.
Zlahka pregledal je  vse, kar koli bilo je  na svetu, 
v dobi desetih življenj, dà, dvajsetih, kar jih je  živel.

Med temi nekdanjimi življenji je bil Pitagora nekoč tudi Ev
forbos in to vero je prevzel tudi Ovidij v 15. knjigi Metamorfoz: 
Numa Pompilius se v Krotonu pouči o svetih naukih pri Pitagori -  v 
čudnem kronološkem paralelizmu, Pitagora pa mu pove o preselje
vanju svoje duše:

Ipse ego (nam memini) Troiani tempore belli 
Panthoides Euphorbus eram, cui pectora quondam 
haesit in adverso gravis hasta minoris Atridae.
Cognovi clipeum, laevae gestamina nostrae, 
nuper Abanteis templis Iunonis in Argis.

Prav jaz tule -  dobro se pomnim -  sem bil za časa trojanske vojne 
Evforbos, Panthojev sin, ki mu je  takrat v borbi od blizu v prsih obtiča
la težka sulica mlajšega Atrida. Spoznal sem ščit, obešen na moji levi
ci, še pred nedavnim v Junoninem svetišču v Abantovem Argosu.

Ovidij je to védenje o Pitagori imel iz Heraklejda Pontskega 
(1. pol. 3. stol. pr. Kr.), Aristotelovega naslednika v vodstvu Peri- 
pata v tem času, citat pa je ohranil Diogenes Laertios (3. stol. po Kr.) 
Življenja filozofov (VIII, 4-5): Pitagora sam da porača o svojih pa- 
lingenezijah -  od Hermesa samega preko Evforba v trojanski vojni 
in naprej (nuper Ovidij) v Hermotima, ki je videl Evforbov ščit, 
obešen kot Menelajev votiv v Apolonovem Didymajonu pri Miletu 
(v Herinem svetišču v Argosu Ovidij). Ti filozofi s Pitagorom v teh 
fantastičnih poročilih trdijo, da se je Pitagora vsega tega spominjal
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{nam memini Ovidij), medtem ko Aristotel, O duši (III 5, 430 a 
20-25) trdi, da je aktivni um v človeku nekoč prej, od nekdaj, večen 
in nespremenljiv, a da "tega nimamo v spominu"4.

Za neopitagorejce in neoplatonike pa je Homer postal še no
silec vseobsegajoče modrosti in za njegovimi varljivimi in celo zla
ganimi miti se ja skrival arcanum scientiae.

Zazdelo se je, da Homer ni le Učitelj vseh skrivnosti, vse skri
vne modrosti, ampak da s svojo božansko močjo navdihuje vernike 
poznih misterijev že v zgodnji mladosti z vso onostransko resnico. 
Mladenič v Pesaru v Italiji je dobil na nagrobniku napis5:

Dogmata Pythagorae sensusque meavi sophorum 
et lyricos legi, legi pia carmina Homeri.

* * *
•

Homerska pesnitev se je odslikavala tudi v zgodnjih napisih 
8. in 7. stoletja, ob samem rojstvu grške pisave in pismenosti. Ne 
sicer toliko kot direktna navedba, pač pa po duhu in stilu in celo po 
veščini metruma. Oglejmo si nekaj primerov!

4 Empcdokles fr. 31 B 129 Diels/Kranz; prevod A. Sovrè, Predsokratiki, 
Ljubljana 1946, 59 in opombe str. 263. Čeprav Empedokles ne imenuje v tem tekstu 
Pitagore naravnost z imenom, pa je evidentno, da se fragment nanaša na njega. Prim. 
poleg Sovreta n. pr. E. Rohde, Psyche, Tübingen 192U -8 II 417 sl. -  Teksti o Pita
gorovih prejšnjih življenjih H. Diels/W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker I5, 
Berlin 1934, 99-100. -  Krožnik Rodos, premer 38,5 cm, London, British Museum, 
inv. A 749. -  Ovidij, Metamorfoze XV, 160-164.

5 Corpus Inscriptionum Latinarum XI, 6485; F. Buecheler, ed. Carmina Lati
na Epigraphica II, Leipzig 1897, 203, n. 434, vv. 5-6. Prim. F. Cumont, Recherches 
sur le symbolisme funéraire des Romains, Paris 1942, 9.
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I. Ojnohoe iz nekropole pri Dipylonskih vratih v Atenah
(T. I, l ) 1

Vrč, ročka za vino, za zajemanje pijače iz kraterja, je bil naj
den 1871 v nekropoli pri zahodnih, Dipylonskih vratih v Atenah2. 
Visok je 22,8 cm, iz rujavkaste gline, trup je geometrično poslikan s 
črnimi pasovi, širokimi, med njimi pa sta vrisani po dve tanjši črti. 
Na vratu je slabo ohranjena slika, prizor žerjava z leve in opice z 
desne. Na črno poslikanem vratu je v scriptura continua z desne na 
levo markantno vgraviran napis -  poudarjamo: markantno, torej zelo 
verjetno takoj po izdelavi in poslikavi posode. Vrč je bil izdelan v 
drugi polovici 8. stoletja, po J. M. Davisonu (glej op.) naj bi bil 
izdelan med leti 735 in 725. Zdaj v Atenah, Narodni muzej, inv. št. 
192.

Napis teče kontinuirano, brez ločitve na besede, z desne na 
levo, alfabet še nima posebnih znakov za dolge vokale, uporablja pa 
znak za črko h: -  Napis z desne na levo (po Jefferyju, CAH III l 2, 
Sl. 106,1):

j 1 * * T *  1°TVl>r

Risba napisa (iz Athenische Mitteilungen 18, 1893) -  z desne 
na levo:

1 Οίνοχόη -  za nalivanje vina iz kraterja v čaše, vinska ročka, Heziod, Dela 
in dnevi 744-745:

μηδέ ποτ’ οίνοχόην τιΟέμεν κρητήρος υπερΟε 
πινόντων όλοή γάρ επ’ αύτω μοίρα τέτυκται.
Kupice vina nikar nad vrč mešalni ne stavljaj, 
dokler se pije; iz tega samo nesreča izvira.

(K. Gantar)
2 Prva objava: S. Koumanoudis, Athenaion 9, 1880, app. post p. 50; takoj nato 

A. Furtwängler, Athenische Mitteilungen 6, 1881, 106 sl. Povzeto v E. Bethe, Grie
chische Dichtung (Handbuch der Literaturwissenschaft, ed. O. Walzel), Potsdam 
1930; Inscriptiones Graecae, editio minor = editio altera, I, Inscriptiones Atticae
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Napis v transkripciji starega alfabeta:
hoç νυν όρχεστον παντον άταλοτατα παίζει...

V klasični jezikovni obliki:
‘Ός νυν ορχηστών πάντων άταλώτατα παίζη, τούτο δεκάν μιν

V prevodu:
Kdor plesalcev vseh zdaj najlahkotneje pleše, tôle dobôdi!

Podrobnosti:
νύν -  poudarjeno, v spondeju, torej s cirkumfleksom, 'zares zdaj’, 
ne: νύν z akutom ali νυ v enklitiki, 'pač, torej’.
ορχηστής -  'plesalec’. Homer ima izraz na, pomembno, zelo zani
mivih mestih. V Iliadi XVI, 617-618, zmerja Ajnejas na vrhuncu 
borbe za Sarpedonovo truplo Patroklovega soborca Merionesa:

Μ ηριόνη, τάχα κέν σε και ορχηστήν  περ εόντα  
έγχος έμόν κα τέπαυσε διαμπερές, ει σ ’ έβαλόν περ .

Spreten plesač si, Meriones, vendar bi kopje te moje 
zdaj in na veke umirilo, samo da te nisem izgrešil.

In Iliada XXIV, 260-262: Priamos ob junaški smrti Hektorja 
razburjeno in zaničevalno ugotavlja: božanski heroji so padli, ostala 
je svojat:

τούς μ έν  άπώ λεσ' 'Ά ρης , τά δ ' ελέγχεα  πάντα  λέλειπτα ι, 
ψ ευστα ί τ' όρχηστα ί τε, χο ρ ο ιτυπ ίη σ ιν  αριστοι, 
άρνών ή δ ’ έρίφων επιδήμιοι άρπακτήρες.

Nje pogubil je  Ares, smotlàka samo je  ostala, 
lažni sleparji, glumači izlizani, v plesu le vztrajni, 
roparji ovc in kozà, ki kradejo svojim rojakom.

άταλός -  'mlad, veder, živahen’. Ljubkovalno onomatopoetična be
seda, E. Schwyzer, Griechische Grammatik I, München, 1934, 483 
op. 9 ("Lallwort"). -  Značilna je situacija veselega plesa ob trgatvi, 
Iliada XVIII, 567-572, v čudovitem prizoru veselega rajanja, kot ga 
prikazuje ’’Ahilov ščit":

Euclidis anno anteriores, cd. Η. V. Gaertringer, Berlin 1967 (repr. ex 1924), n. 924. 
Zdaj tudi že editio tertia, vol. I, fase. 1, cd. D. Lewis, Berlin 1981, mi ni dostopna; 
M. Guarducci, Epigrafia greca /, Roma 1967, 135-136 in sl. 28 a-b; J. M. Davison, 
Yale Classical Studies 16, 1961, 129; P. P. Kahane, Antike Kunst 16, 1973, 127; 
J. Boardman/J. Dörig/W. Fuchs/M. Hirmer, Die griechische Kunst, München 19763, 
T. 56; A. Heubeck, Archaeologia Homerica III x, Die Schrift, Göttingen 1979, 116 
sl. in literatura 200 sl.; L. H. Jeffery, The Cambridge Ancient History III I2 (1982) 
828 in sl. 106, 1.
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παρθενικα ί δε και ήίθεοί ά ταλά  φρονέοντες  
πλεκτοϊς εν  ταλάροισι φέρον μ ελ ιη δέα  καρπόν, 
τοϊσιν δ ’ έν  μέσσο ισ ι πά ις  φόρμιγγι λ ίγε ίη  
ίμερόεν κιθάριζε, λ ίνον  δ ' υπό καλόν αειδεν  
λ επταλέη  φωνή · το i δέ ρή σσοντες άμαρτή  
μολπή τ ’ ίυγμω τε ποσι σκαίροντες εποντο.

S smehom, ob šalah nedolžnih, hitijo dekleta in fantje, 
v cajnah iz protja pletenih odnašajo sladko novino.
Sredi med njimi dečak, umetnik na plunko zvenečo, 
milo igra in pripeva; ob lepi mu Linovi pesmi 
glas prikupno doni; oni pa med vriskom veselim 
ob tla bijejo s petämi in hkrati slede ga po taktu.

παίζη -  'bi plesal’. Domnevati moramo konjunktiv s Heubeckom, 
Guarduccijeva razume indikativno. Metrično je zaradi spondeja 
možno oboje. Napis Ischia (glej dalje napis II) ima δς δ’ άν πίησι.
*δεκαν -  δέχεσθαι -  'dobiti, sprejeti’; μιν = αυτόν nagrajenec ν 
acc. c. inf. Odiseja 4, 244-246, ima celo αυτόν μιν -  'samega se
be’. Helena pripoveduje v Sparti Telemahu in drugim zbranim, kako 
se je nekoč Odisej prikradel v Trojo:

αυτόν μ ιν  πληγή σιν  ά εικ ελ ίησ ι δαμάσσας, 
σπείρα κάκ άμφ' ώμοισι βαλών, ο ικήι έοικώς 
άνδρών δυσμενέω ν κατέδυ  πόλιν  εύρυάγυιαν.

Nekega dne s korobačem se sam grdo je  udelal, 
bedne si cunje ovesil in prav kot suženj prikradel 
v mesto sovražnih se mož...

Metrično je heksameter prava homerska umetnina: težki spon- 
deji ob začetku plesa in nato hitri poskok plesalca pred vsemi drugi
mi v prvem verzu ter slovesno sporočilo nagrade v drugem verzu, v 
apôdosis, ki bi bil lahko tudi adonij po bukolični dierezi. Konec na
pisa, drugi verz, je težko čitljiv in poizkusov čitanja je veliko, noben 
pa ne zadovoljuje. Smisel pa bi utegnil biti vendarle tak, kakor so 
ga razbrali že prvi razlagalci. -  Tudi ples sam je homerski: naj
lepšemu prizoru prisostvujemo pri Fajakih, kjer kralj Alkinoos gosti 
Odiseja {Odiseja 8, 262-165):

κήρνξ δ ’ έγγύθεν ήλθε φέρων φόρμιγγα λ ίγε ια ν  
Δημοδόκφ · ό δ ’ έπειτα k V ές μέσον · άμφι δέ κούροι 
πρωθήσαι ισταντο, δα ήμονές όρχηθμοίο, 
πέπληγον δέ χορόν {λ)εΐον ποσίν · αύτάρ  Ό δυσσεύς  
μα ρμ αρυγάς θηεΐτο ποδών, θαύμαζε δέ θυμφ.
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Pevec ustopi se v sredo, krog njega zvrstijo se mladci -  
pravkar so šibi odrasli -  izurjeni v plesu umetnem, 
skočno zarajajo v krog, z nogami udarjajo ob tla.
Gleda Odisej migotânje njih nog in čudi se v srcu.

Napis je zares zgovoren: homerski metrum, homerski izrazi in 
tudi homerska družba na začetku nastajanja sveta kozmosa v polisu3.

II. Skifos z otoka Ischia-Pithecussae v Neapeljskem zalivu

H. Büchner in C. Russo sta pri izkopavanju nekropole Valle 
san Montano na otoku Ischia 1954 našla v grobu z žganim pokopom 
zelo fragmentirano pivsko čašo -  skifos z geometričnim okrasom 
poznega stila, ki bi jo datirali po 750, v drugo polovico 8. stoletja* *. 
Kasneje so zbrali še več fragmentov posode, tako da je napis, ki je 
na njej vgraviran, razen manjše -  toda žal bistvene in odločilne -  
lakune v prvi vrstici v celoti ohranjen. Lepa posoda je zdaj na Is- 
chiji v lokalnem muzeju Lacco Ameno -  Napis z desne na levo:

3 Ker je konec dipylonskega napisa nejasen tudi po raznih podobnih analizah, 
je H. Hommel, "Tanzen und Spielen", Gymnasium 56, 1949, 201-205, celo prevajal: 
"kdor nabija z žogo", vsekakor pretirano.

* Prva objava: H. Biichner/C. F. Russo, "La coppa di Nestore e un'iscri- 
zione arcaica di Pitecussa deli'VIII secolo av. Cr.", Rendiconti Accademia 
Lincei VIII 10 (1955) 215-234, pa tudi ista avtorja v Römische Mitteilungen 
60/61, 1953/54, 42, T. 14-16.

(T. I, 3)

Napis v transkripciji starega alfabeta:

vBcropoc: s [2—3]i: ευποτ[ον]: ποτεριον 
Ιιοοδαντοδεπιεοι: ποτερι[ο]: αυτικακενον 
hipopochaipBCBi: καλλιοτε[φα]νο: αφροδιτεο
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V klasični jezikovni obliki:
Νέστορος εην τι εύποτον ποτήριον·
δς δ’ αν τουδε πίησι ποτηριού, αύτίκα κείνον
ι'μερος αιρήσει καλλιστεφάνου Αφροδίτης.

V prevodu:
Nestorja [...] za dobro pitje čaša -
Kdor pa bi iz te-le popil čaše, brž bo le-tega
poželenje prevzelo po lepo ovenčani Afroditi.

Podrobnosti:
ευποτον ποτήριον, ευποτος -  'prijeten za pitje’, pa tudi posoda, 'iz 
katere je prijetno piti’. Athenajos, Dejpnosofistâj XI, 482 a Casaubo- 
nus: εύποτώτατα έκπωμάτων.
ποτήριον -  'čaša’. Prvi ima ta izraz lirik Simonides (556-446) v 
Jambih1 :

... άπό τράπεζαν είλεν, ήι ποτήρια ...

... pospravil mizo, na njej čaše ...

Athenajos, Dejpnosofistâj XI, 459-460 poroča: ποτήρια δε πρώτον 
οίδα όνομάσαντα τον Άμόργιον ποιητήν Σιμωνίδην έν Ίάμβοισ 
ούτως ... -  "... ugotovil sem, da je izraz čaše prvi uporabil pesnik 
Simonides z Amorgosa v verzu takole ..." -

Prevajam v smislu situacije, opisane v Odiseji 19, 60-64:

ήλθον δέ δμφαι λευκώ λενοι εκ  μεγάροιο-
αί δ ’ άπό μ έν  σ ίτον πολύν ήρεον ή δε τραπέζας
και δέπα, ενθεν â p ’ â νδρες ύπερμενέοντες επινον,
πύρ δ ’ άπό λαμπτήρω ν χα μά δις  βάλον, άλλα  δ ’ ε π ’ αυτώ ν
νήησαν ξύ λα  πολλά, φόως εμεν ήδε θέρεσθαι.

Dekle nato prihité, beloroke, iz dekelske izbe, 
znosijo stran ostanke jedi, pa mize in čaše, 
pili možje so iz njih, otodi, objestni snubači.
Nà tla uspô žerjavko z oglenk, nakopičijo nanje 
butare novih grljic, da dajdle bi luč in gorkoto.

Simonides in skifos Ischia uporabljata ποτήρια, Homer pa
δέπα.

V helenizmu se je ta izraz vedno bolj uporabljal, večkrat ga 
imata Plutarh in Lukian. V krščanski literaturi je potérion kelih, NT, 
Luc 22, 17: δεξάμενος ποτήριον εύχαριστήσας είπεν -  "in vzel je 
kelih, se zahvalil in rekel ..."; od tod izposojenka za sakralno govo
rico slovanskih ortodoksnih cerkva: 'putir’.
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ίμερος αίρήσει -  'ljubezenska želja’, 'hrepeneči spomin’. Iliada III, 
446, Paris vabi Heleno:

ως σεο νυν έραμαι κ α ί με  γλυκύς ίμερος αίρει.

... kakor te zdaj poželim in sladka pohot me navdaja.

καλλιστέφανος -  'lepo okrašen’. Z lepim vencem, z lepim diade- 
mom, 'načelkom’ (Sovrè). Ta izraz očitno ni homerski. Šele v 'hom
erskih’ Himnah -  Himna Demetri se ta izraz uporablja.

ώς επέτελλε 3εά, κα λλισ τέφ ανος Δημήτηρ.

Tako je  velela boginja, Demeter z vencem prelepim.

Izraz καλλιστέφανος je v tej himni za Demeter v verzih 251 
in 295, podoben izraz έϋστέφανος pa v verzih 236 b, 307, 384 in 
470. -  Izraz έϋστέφανος uporablja za Artemido res-da že Iliada 
XXI, 511, za Afrodito pa šele v pozni romanci ”0  ljubezni Aresa in 
Afrodite” (Odiseja 8, 247 in 288). Za Afrodito uporablja ta atribut 
tudi Heziod, Teogonija 198. Očitno pa so ti teksti v ožji homersko- 
dobni poeziji dokaj pozni.

Izraz se uporablja tudi kot atribut za oljčno drevo, posebej za 
oljko v Olimpiji za zmagovalne vence (Aristoteles, Mirabilia 52; 
Pausanias V, 15, 3).

Besedni material napisa na Ischiji nedvomno kaže na neko 
mlajšo plast izražanja, kot je homersko izražanje na dipylonskem vr
ču. To misel lahko samo nakažemo, zdi pa se, da bi jo bilo pri ugo
tavljanju relativne starosti obeh napisov dobro upoštevati. Tudi z 
vidika keramične izdelave in še posebej dekoracije se zdi dipylon- 
ski vrč starejši. Res pa sta si tako dipylonska ojnohoja kot skifos z 
Ischije zelo blizu, izdelana sta bila gotovo že v drugi polovici 8. sto
letja. Verz na ojnohoji je tipičen homerski jonski verz. Verz na ski- 
fosu kaže časovno naprej, tudi sam skifos je že bolj zgodnje ar
haičen. Napis je bolj kompliciran, bolj razvejan, drugi in tretji verz 
sta sicer dobra heksametra, vendar ne tako pretanjeno poetsko zape
ta kot verz na ojnohoji. Prva vrstica je šepava, jambski trimeter, kot 
ga vidi Heubeck, ni tako zelo zanesljiv1 2. Napis je torej bolj hibriden 
in bolj razkrojen kot dipylonski napis.

Razumljivo je, da je v Magni Greciji navzoča visoka kultura 
egejske Helade. Današnja Ischija s toplimi vrelci in mogočnimi peči
nami nad morjem je bila antična Pithëkûssa, bojotska kolonija z oto

1 Simonides, Iamboi, fr. 23: Anthologia lyrica Graeca, ed. E. Diehl I2, 
Lipsiae 1936, 3, 62.

2 A. Heubeck, Archaeologia Homerica III, x, Die Schrift, Göttingen 1979, 
113-114 in opomba 622.
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ka Euboje (mest Eretrije ali Halkisa), morda že v drugem četrtletju 
8. stoletja. Homer pozna kraj kot otok ljudi Arimov, poln neviht in 
rušečih se skal: v Katalogu, Iliada II, 781-783, pravi, da bobnijo tla 
pod korakajočimi junaki:

γαΐα 0' ύπ εστενάχιζε Aii ως τερπικεραύνφ  
χωομένφ, δτε τ ’ άμφ'ι Τυφωέι γαΐαν ίμάσση  
είν Άρίμοις, ο3ι φασι Τυφωέος εμμεναι εύνάς.

... nalik srditemu gromu, 
kadar pokrajino Arimov bičajo Zeusovi bliski, 
kjer Tifâon bajè leži zaprt pod gorovjem.

Prav podobno opisuje ta otok Vergilij, Eneida 9, 710-719. Ime 
Aenaria za ta otok ima Plinij Starejši, Naturalis historia 3, 82. Ime 
Pithëkûssa, latinsko Pithecussae se povezuje s pithos, ker so bile tu 
znane keramične delavnice, in ne s pithëkos -  opica, vendar pa ima 
Hesyhij gloso: πίθηκος je etruščansko arimos -  opica.

Manjkajoče črke v vseh treh vrsticah smo lahko dopolnili. Z 
drugo besedo prve vrste pa je drugače3. Tu pogrešamo dve ali tri 
črke: če beremo έ[ιμ]ί, čaša govori: "Jaz sem čaša Nestorja, za do
bro pitje ...", če pa beremo έ[στ]ί napis pove: "To je zares Nestorje
va čaša za dobro pitje ..." V obeh primerih bi lahko mislili na lastni
ka ali izdelovalca čaše. V misel pa nam seveda takoj prihaja tudi 
slavna Nestorjeva čaša iz Iliade X, 632-637: "Ta mali vrč nekega 
prebivalca Ischije bo tako vzburil poželenje pivcu po sladki ljubez
ni, kakor če bi srknil iz velikega vrča Homerjevega heroja". Ali pa: 
"Tudi meni je ime Nestor, spominjam se verzov iz Iliade, čeprav ta 
mala čaša po obliki ni enaka čaši Homerjevega Nestorja, je pa prav 
tako mogočna po svojem učinku." Takih duhovitih razlag je še mno- 
go4.

3 Za čitanjc glagola v prvi osebi so se odločali n. pr. T. B. L. Webster, Lus
trum 1, 1956/57, 91; A. Dihlc, "Die Inschrift vom Nestor-Becher aus Ischia", Hermes 
97, 1969, 257-161; W. Schadewaldt, Von Homers Welt und Werk, Stuttgart 19593, 
413, in mnogi drugi. Za glagol v tretji osebi pa D. L. Page, "Greek Verses from the 
Eight Century B. C.", Classical Review 6, 1956, 95-97; M. Marcovich, "On the Ear
liest Greek Verse Inscriptions", La Parola del passato 24/126, 1969, 217-223, 
in med drugimi tudi A. Heubeck (glej zgoraj) v obširni diskusiji "Ischiabecher", 
str. 109-116, z bibliografijo 199-200.

4 M. Guarducci, Epigrafia greca /, Roma 1967, 226-227, objavlja dobro fo
tografijo (sl. 88 a) in transkripcijo napisa (sl. 88 b), vendar pa drugo besedo v prvi 
vrstici bere nevtralno μέν -  "to je zares Nestorjeva čaša", prevaja pa napis zelo 
duhovito, a prav tako hipotetično kot ostali: "La coppa di Nestore (era), si, piace- 
vole a bersi, ma chi beva da questa coppa subito lui prenderà desiderio di Afrodite 
della bella corona."
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III. Mantiklov votiv Apolona -  Apolon Tyszkiewicz iz Bojotije
(T. II, 1)

Iz zbirke poljskega grofa, zbiratelja antik, Tyszkiewicza je 
prišel v Boston, Museum of Fine Arts, bronast kipec Apolona z napi
som1. Izvira iz Bojotije, morda iz samih Teb, kupljen je bil 1894. 
Inv. št. Boston 03.997, F. Bartlett Collection, katalog Bronzes nr. 15. 
Mali kipec, humanistični učenjaki in antikvarji bi rekli imagiuncu- 
lum, je polno vlit iz brona, visok 20 cm. Nastanek: konec 8., začetek 
7. stoletja1 2.

Čeprav je Tyszkiewiczev Apolon le dvajset cm visok in kot 
tako zgodnje delo še blizu geometrizmu, je vendar zaradi svoje iz
jemne umetniške sile pravi napovedovalec velikih marmornih kuro- 
sov arhaike, vse do predvečera peržanskih vojn.

Postava je "tektonsko” zložena iz posameznih telesnih delov: 
ozke, valjaste noge, druga ob drugi, trikotni trup, deljen, podčrtan z 
vertikalno brazdo spredaj na prsih in na hrbtu, prsne mišice so izra
žene, vrat je pretirano dolg, glava ozka, hruškasto trikotna, kar je 
značilno za vse zgodnje umetnosti, oči široko odprte -  bile so vlože
ne z drugo kovino, kodri drobno pleteni v dolge kite in padajo zadaj 
po tilniku, spredaj pa ob glavi in vratu. Goli kuros ima nakazan pas, 
ki pa je zarisan z dvema vodoravnima črtama tik nad pubesom, v 
levici je najbrž držal lok, glava je bila pokrita z majhno skledasto 
čelado. Vtis trdnosti in mogočnosti izžareva iz tega drobnega kipa, 
ki napoveduje velike arhajske plastike v marmorju. Izdelava je še 
konservativna in v geometričnem izročilu, toda trdna, zlita celota iz 
poudarjenih posameznih delov umetnino zanesljivo postavlja na za
četek arhaike.

Po obeh nogah teče vrezan napis v loku, začenši s prvo vrsto 
nad desnim kolenom navzgor in po levi nogi do kolena navzdol ter 
v drugi vrsti spet nazaj znotraj ob prvi vrsti vse do začetka, torej kot 
pravi bustrofédon.

1 W. Fröhner, Monuments et Mémoires Piot 2, 1895, 137-143, T.15; W. Fuchs, 
Die Skulptur der Griechen, München 19833, 21, sl. 3.

2 Ch. Karusos, Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts 52, 1937,
194; Dorothy Kent-Hill, Journal o f the Walters Art Gallery, Baltimore, 2, 1939, 28 
sl., fig. 4; Ch. Picard, La sculpture grecque l, Paris 1935, 137; G. Lippold, Die 
griechische Plastik (Handbuch der Archäologie), München 1950, 39, op. 11; J. Flo
ren, Die griechische Plastik 1 (Handbuch der Archäologie), München 1987, 312, 
T. 28, 2; G. M. A. Richter, Kouroi, London 19703, 26, sl. 9-11; Lexicon Iconographi- 
cum Mythologiae Classicae II (1984) 194 n. 40, T. 185 s.v. Apollon; M. Guarducci, 
Epigrajia greca /, Roma 1967, 145-146, sl. 33 a-b (fotografija kipa in transkripcija 
napisa, s prevodom, razlago in bibliografijo); L. H. Jeffery, The Local Scripts o f 
Archaic Greece, Oxford 1961, 90, n.l, T. 7, 1, z bibliografijo; A. Heubeck, Archaeo- 
logia Homerica III x, Die Schrift, Göttingen 1979, 120, s transkripcijo.
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a c T l

Napis v transkripciji starega alfabeta:

Μαντικλος μ ανεθέκε /εκαβολοι αργυροτοξσοι
τας {δ}δεκατας τυ δε Φοίβε διδοι χαρι/ετταν αμοι/[αν].

V klasični jezikovni obliki:
Μ αντικλος μ’ ανέθηκε έκαβόλω άργυροτόξφ
τας δεκάτας, τύ δέ Φοίβε, δίδοι χαρίεσσαν άμοιβ[άν].

V prevodu:

Mantiklos me je  posvetil Daleč Zadevajočemu, Srebrnolokemu, 
kot desetino; ti pa, Fojb os, daj zaželeno vračilo!

έκαβόλος: alfa je metrično podaljšan iz sicer kratkega vokala. Oba 
pridevnika, ta in naslednji, imata v dativu metrično kratčino zad
njega zloga namesto dolgega omega z iota subscriptum, v drugem 
verzu je drugi besedi prva črka pomotoma dvakrat vgravirana, zad
nji zlog zadnje besede je uničen. Dialekt je bojotski, to je najstarejši 
znani napis v bojotskem ("ajolsko-dorskem") narečju. Digamma je 
upoštevan.

Guarduccijeva zelo hipotetično misli, da bi Mantiklos mogel 
biti tudi umetnik, ne le dedikant tega votiva in da je votivni kipec 
desetina od dohodkov njegovega kiparskega dela.

Podrobnosti:
Mantiklos -  ime Mantiklos n. pr. sin Teoklesa, iz Mesenije, Pausa
nias, Periégesis IV, 21, 2-23, 10 (Benseler/Pape, Eigennamen s.v.).
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έκηβόλος, dor. έκαβόλος, 'od daleč zadevajoči bog Apolon’. Neka
teri lingvisti menijo, da bi mogel izraz pomeniti tudi 'dobro, uspešno 
zadevajoč’, vendar je prvi pomen bolje utemeljen. Iliada I, 94-96: 
Videc Kalhas razlaga Apolonov srd kot posledico žalitve duhovna 
Hrisesa in njegove hčerke Briseide:

οΰ τ ’ a p ' δ γ' εύ χω λής έπιμέμφεται ο ö S ’ εκατόμβης, 
ά λ λ  ενεκ άρητήρος, δν ή τίμ ησ ' Αγαμέμνω ν  
ούδ' άπ έλυσε &όγατρα και ουκ άπ εδέξα τ’ άποινα, 
τούνεκ' à  p' α λ γε ’ εδωκεν έκηβόλος ήδ ’ ετι δώσει.

Zbog svečenika je  besen, ki vzel mu je  čast Agamemnon, 
ker mu hčere ni dal in ni sprejel odkupnine: 
to je, da lok razsaja njegov, in še bo razsajal!

Tudi Artemida je lahko έκήβολος -  glej naslednji napis!
άργυρότοξος -  'srebrnoloki’ je pogosten atribut Apolona pri Ho
merju, v Iliadi n.pr. v Diomediji, V, 759-760, se Hera pritožuje Zeu- 
su nad Afrodito in Apolonom zaradi Aresovih napadov:

ου κατά κόσμον, έμοι δ ' αχός, οι δέ εκηλοι 
τέρπονται Κ ύπρις τε και άργυρότοξος 'Απόλλων.

Kipris in bog srebroloki pa gledata z mirnim veseljem.

V Odiseji 17, 251-252, se Penelopin snubec Melântios baha:

α ϊ γάρ Τηλέμαχον βάλοι άργυρότοξος Απόλλω ν  
σήμερον εν  μ εγά ρ ο ισ ’ ή υπό μνη στήρσ ι δαμείη,

Naj le ubije Apolon Telémaha z lokom srebrnim 
danes ta dan v palači!

Samo s tem atributom, brez imena, je Apolon označen še v Iliadi V, 
517, v vokativu pa v Iliadi XXIV, 56.

Desetina, ή δεκάτη, je seveda že tudi v Grčiji osmega in sed
mega stoletja obstajala -  deseti del plena, deseti del neke obvez
nosti. Beseda pa je izpričana šele pri Herodotu, Zgodovina IV, 152:

οι δέ Σάμιοι τή ν  δεκάτη v
των επικερδίων εξελόντες εξ τάλαντα  έποιήσαντο  
χα λκ ή ιο ν  κρητήρος Α ργολικού τρόπον · πέριξ δέ αυτού  
γρυπών κεφαλαι πρόκροσσοί είσι· και άνέθηκαν ές τό 
"Ηραιον, ύποστήσαντες α ύτφ  τρεις χα λκ έο υ ς  κολοσσούς  
έπταπήχεας, το ΐσ ι γούνασι έρηρεισμένους.

Samošani pa so vzeli desetino iz dobička, to je  šest talentov, 
in dali narediti bronen kotel v slogu angolskega mešalnika, 
ki mu okrog in okrog molijo glave krilatih levov iznad roba.
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To posodo so postavili kot posvetilo v Herin hram, za podstavek 
pa je  imela tri klečeče, po sedem vatlov visoke velikane.

Zanimiva je paralela iz Orienta. V Bibliji Jakob po svojem samot
nem srečanju z Bogom zaveže z zaobljubo svojo desetino, Genesis 
28, 223. Tu podajam prevod hebrejskega izvirnika v znameniti in 
temeljni verziji nemškega prevajalca Martina Bubra: "Und dieser 
Stein, den ich als Standmal errichtete, soll ein Haus Gottes werden, 
und alles was du mir geben wirst, verzehnten will ichs, verzehnten 
dir."

Izraz χαρίεσσα αμοιβή -  'zaželeno povračilo, dar, milost, ki jo 
prosimo’, je lepo izpričan v Odiseji 3, 57-59: Atena, preoblečena v 
Mentorja, s Telemahom v Pilosu prosi Pozejdona:

Ν έστορι μ εν  πρώ τιστα και υ ίάσι κύδος δπαζε- 
α ντά ρ  επ ε ιτ ’ αλλο ισ ι δίδου χα ρ ίεσ σ α ν  άμοιβήν  
συμ π α σ ιν  Π υλίο ισ ιν  ά γα κλειτής  έκατόμβης.

Najprej Nestorja tu blagoslovi in njega sinove, 
potlej še drugim dodêli ljubo in obilno vračilo,
Pilosa vsem prebivalcem, za to preslavno daritev!

χαρίεσσαν, v napisu bojotsko χαρί/ετταν, pravzaprav bi moralo 
biti *χαρίρενταν; (deblo - /εντ - je zanimivo tudi za področje se
vernega Jadrana. Tudi v venetskem imenu severnofurlanske reke Ta- 
gliamento: Tiliaventus)4.

Mantiklov votiv se izraža torej v visoki homerski pesniški go
vorici, čeprav Charles Picard lepo pravi5 *: "Ta skromni Apolon pa ni 
globokoumni Apolon Homerja." Zaradi svoje plastične moči pa mu 
je vendarle blizu. To je že, sicer zgodnji, a pravi kuros, človeško 
bitje, ki stoji vzravnano, pokonci v svoji ranljivosti, toda v neponov
ljivi, nenadomestljivi enkratnosti, in izziva nebo.

3 Die Schrift, Die fü n f Bücher der Weisung, Erstes Buch, Im Anfang, ver
deutscht von Martin Buber, Darmstadt 198811, 81 (prvič Berlin 1925).

4 E. Schwyzer, Griechische Grammatik /, München 1934, 527.
5 Ch. Picard, Manuel d'archéologie grecque -  La Sculpture /, Période ar

chaïque, Paris 1935.
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IV. Kore -  votiv Nikandre z Naksosa Artemidi na Delosu
(T. II, 2)

Ob neuspelih poskusih na Kreti se prava ženska plastika, pra
va arhajska kore, rodi po 700 na Kikladih. To je čas prvih polisov, 
njihovega vzpona v gospodarskem življenju in zagona v ekspanziji 
kolonizacije, čas homerske himnike in prve velike lirike v poeziji. 
Otok Naksos, vzhodni sosed Parosa in ne daleč južno od Delosa, je 
največji kikladski otok. Na otoku so bogata nahajališča marmorja, 
ki je bolj zrnat in ne tako elegantno izreden kot marmor Parosa, pa 
vendar vedno v egejskem svetu zelo čislan. Slavno je vino z Nakso
sa, rodovitnost in mila klima otoka sta izjemni. Naksos je že 735 
ustanovil prvo grško kolonijo, istega imena, na Siciliji. Tesne in poli
tično vplivne so bile zveze z Delosom, kjer so Naksijci zgradili svo
jo veliko "shodnico" in postavili ob njej mogočen Apolonov kolos. 
Razumljivo je, da je z Naksosa prišel na Delos tudi votivni kip Kore, 
ki ga je zaobljubila ugledna Nikandra.

Nikandrina Kore spada med najbolj zgodnje primere tega tipa, 
še pred 6501. Izdelana je iz naksoškega marmorja, višina 1,75 m; 
Atene, Narodni muzej, inv. št. 1. -  Kip je slabo ohranjen, vse po
drobnosti površine so se izgubile, obraz nima več svoje neposredne 
svežine. Vendar pa kot celota kip impresivno deluje. To je prva grška 
plastika stoječe osebe, izklesana iz marmornega bloka. Res je še v 
zamisli kiparja "sanis", debela deska-ploh kot častitljivi in primitiv
ni, amorfni ksôanon božanstva in v globino je postava ozka. Vendar 
pa je brezobličnost premagana, neko voluminoznost že čutimo, seve
da pa je še vedno precejšen korak do kore Heramyesa na Samosu, ki 
pa je nekaj kasnejša in kjer je žensko telo docela voluminozno ob
likovano in kot deblo zaoblene forme1 2. Tega vsega pri Nikandri še 
ni čutiti. Kljub slabi ohranjenosti proseva iz te zgodnje kore kiklad- 
ska, otoška finesa, milina mlade ženske postave: prsi so komaj na
pete, frizura z dvema trikotnikoma uokvirja prav tako trikotni obraz, 
mogočna vertikala prevladuje, horizontale so redke in podrejene -  
rahlo pretisnjeni stas, rob obleke spodaj, podstavek, ozka plinta pod

1 G. Lippold, Die griechische Plastik (Handbuch der Archäologie), München 
1959, T. 11, 2; P. Floren, Die griechische Plastik 1 (Handbuch der Archäologie), 
München 1987, 155, T. 8, 1; Brunn/Bruckmann, Denkmäler der Griechischen und 
Römischen Skulptur, T. 42, 1; G. M. A. Richter, Korai, Archaic Greek Maidens, Lon
don 1968, n.l; K. Schcfold, Die Griechen und ihre Nachbarn (Propyläen Kunstge
schichte, nova izdaja, 1) Berlin 1967, T. 16; J. Dörig, Die griechische Kunst, 
München 19763, T. 68, Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae II (1984) 
631, n. 83, T. 448, s. v. Artemis (Avtorici gesla, Lilly Kahil in Noëlle Icard, govorita 
samo o plastiki in sc v epigrafske probleme ne spuščata); F. Winter, Kunstgeschichte 
in Bildern, Leipzig s.a., 200, 2, s podstavkom.

2 Hcramycs -  Naročnik Korc s Samosa, med 580-570, nadnaravna velikost,
del skupinske plastike, posvečeno Heri na Samosu; Paris, Louvre, Cat. (1922) 686; 
J. Floren, Die griechische Plastik 1, München 1987, 342, T. 30, 2.
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kipom, roki kipa sta predrti, nosili sta lok in puščico. Pred seboj 
imamo torej votivno podobo Artemide same, seveda pa ne njenega 
kultnega kipa na Delosu.

Kip boginje -  ne boginja sama -  v treh konkretno izpovednih 
heksametrih govori. Tekst je bustrofedon, 1. v. z leve na desno.

n t  Κ Ε Μ ο ϊό ικ Λ  k M P ö fo i*  B ^  iifb
0 U 1 /i l i^ ^ \o ^ jAlÔi^'ioB^>oyoiD^ftDAV'oToB''ll/i

Napis v transkripciji starega alfabeta:

Νικανδρη μ ανεθεκεν 1ι(ε)κηβθΛ0ΐ ιοχεαιρηι 
ς>ορη Δεινό Ιδικηο το Nahaiö εΐισοχος αληον 
Δεινομενεος δε κασιγνετη I Ohpahaö δ αλοχος ν[υν],

V klasični jonski jezikovni obliki:

Νικανδρη μ’ άνέΟηκεν έκηβόλωι ιοχεαιρηι 
κούρη Δεινοδίκεω τού Ναξίου έξοχος άλλεων,
Δεινομενεος δέ κασιγνήτη, Φράξου δ’ αλοχος ν[ύν].

V prevodu:

Nikândra me je  postavila Daleč Zadevajoči, Puščice Sipajoči, 
hčerka Dejnodikeja Naksoškega, zares prva med družicami, 
Dejnoméneja pa rodna sestra, Frâhsa zdaj pridruga.

Napis teče po levi nogi kipa bustrofedon v treh vrsticah, pri- 
čenši na notranji strani spodaj, se zgoraj obrne navzdol in se na zu
nanji strani nevzgor konča. Alfabet je vzhodni, "hellblau" po Kirch- 
hoffu, izrazito naksoški, ki se je nato hitro razširil na otok Amorgos 
kot naksiško kolonijo. Skriptura ima en znak (E) za e-psilon in za 
primarni, pragrški dolgi ë, drugi znak (0) pa za sekundarni dolgi ë 
in za črko h: v. 1 -  isti znak v besedi άνέθηκεν za kratki ë  v drugem 
in četrtem zlogu in za primarni dolgi ë  v tretjem zlogu; v. 3 -  isti 
znak kot v prejšnji besedi, zdaj besedi κασιγνήτη za prvotni dolgi ë  
v tretjem zlogu, drugi znak pa za sekundarni dolgi ë  v zadnjem, četr
tem zlogu. Očitno je pisava oba dolga ë-ja, primarnega in sekunda
rnega, razlikovala po načinu govorice. Za glas k!q se uporabljata dva 
znaka, normalni kàppa (K) in qôppa (?) -  Νικάνδρη, toda ? όρη3.

3 Inscriptiones Graecae XII 5, 1; Hiller v. Gaertringen, Inscriptiones Cycla
dum, Berlin 1903, 1425 b; Supplementum Epigraphicum Graecum XIX, 507; M. 
Guarducci, Epigrajia greca I, Roma 1967, 154-156, sl. 38 a-c; A. Heubeck, Archae- 
ologia Homerica III x, Die Schrift, Göttingen 1979, 124 s.
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Kip je bil kot votiv postavljen ob Nikandrini poroki, če je zad
nja, fragmentarno ohranjena beseda pravilno dopolnjena: 

γ[υ]γ -  zdaj.

Podrobnosti:
έκηβόλος -  smo videli pri Apolonu Mantiklosa (glej zgoraj III) kot 
atribut Apolona: ”od daleč zadevajoči", ki je pri Homerju dobro 
izpričan. Za Artemido Homer tega atributa nima.
ίοχέαιρα kot atribut Artemide4. Po mnenju večine lingvistov 'ki na 
gosto siplje puščice’, morda pa tudi "ki se veseli puščic". V Diome- 
diji, Iliada V, 53-54, Menelaj ubije Skamândriosa, Strôfijevega sina:

ά λ λ  ου οί τότε γε χρ α ΐσ μ ' Ά ρτεμ ις  Ιοχέαιρα, 
ουδέ έκηβολίαι, ήσ ιν  το πρίν γε κέκ α στο ·

Danes pa nič ne pomaga boginja mu, psice sipljoča, 
nič ne dobro streljanje, ki prej se z njim je  ponašal.

V Iliadi XXI, 480, stoji izraz "puščice sipajoča" za Artemido sub- 
stantivno, toda verz je atetiran. Isti atribut se za Artemido pojavlja v 
žalobni sceni razgovora pokojne Odisejeve matere Antiklejide z 
Odisejem v kraljestvu senc, Odiseja 11, 172-173. Odisej sprašuje o 
vzroku njene prezgodnje smrti:

ή 'Άρτεμις ίοχέα ιρα
οίσ ' άγανοΐσ ι β έλεσ σ ιν  έποιχομένη κατέπεφνεν;

... Prišla je  mar Artemis lovka, 
smrtno zadela nemara je  njena te blaga puščica?

In mati odgovarja (tuje atribut Artemide substantiviran), Odiseja 11, 
198-199:

o v τ ’ εμ ’ èvi μεγάρο ισ ιν  έύσκοπος Ίοχέαιρα  
οι σ ’ άγανοΐσι β έλεσ σ ιν  έποιχομένη κατέπεφνεν

Ni se približala v hiši strelka morda bistrovidna, 
blaga ni njena puščica zadala nenadne mi smrti.

Vendar je V. Bérard v svoji pomembni izdaji Odiseje, Paris 1925, ta 
verz atetiral.
ό κασίγνητος/ή κασιγνήτη -  "pravi brat, prava sestra". Homer 
uporablja besedi za moške in ženske osebe, izraz pritiče pravim 
otrokom iz monogamnega, partiarhalnega zakona. Bolj relikt matri- 
arhalne družbe, ki pa se kasneje kot tak ni čutil, sta izraza, ki se v

4 Nikandrin napis ima v ίοχέαιρα začetni zlog normalno dolg, toda Pindar, 
Pylhiai II, 9 uvaja kratek iota iz metričnih razlogov.
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jeziku bolj uporabljata ό άδελφός/ή αδελφή -  "brat, sestra". Bese
da ja sestavljena iz alfa athroistikon-copulativum in iz besede ή 
δελφύς -  "maternica", torej "iz iste maternice, pravi brat po materi". 
Klasično mesto za prvi izraz smemo morda videti pri Ajshilu, Heptà 
epi Thê'bas, prva predstava je bila v prvem letu 78. olimpiade, spo
mladi 467, v-erzi 674 sl. Eteokles se pripravlja na usodni boj z bra
tom Polinejkom:

α ρ χο ντί τ ’ αρχώ ν και κασ ιγνήτφ  κάσις, 
έχθρός σ ύν  έχθρφ  στήσομαι.

Kralju kralj, pravemu bratu brat, sovražniku sovražnik -  
se bom postavil nasproti.

ή άλοχος -  "Žena, soproga". Isti alfa athoroistikon-copulativum, 
kot v besedi αδελφός; substantiviran adjektiv, sinonim za σύγκοιτις, 
consors tori, starocerkvenoslovansko 'sologB’ -  na skupnem ležišču. 
Tudi Homer ima to besedo, vendar adjektivno -  άλοχος δέσποινα 
v pesniško nedosežnem finalu prvega dne Telemahovega bivanja pri 
Nestorju v Pilosu; ko odideta Nestor in soproga k počitku, pravi Ho
mer, Odiseja 3, 402-403:

αυτός δ ’ ά ντε  καθεύδε μ υ χφ  δόμου ύψ η λο ιο · 
τφ δ ’ άλοχος δέσποινα λέχο ς  πόρσυνε και εύνήν.

Sam pa odpravi se spat v notrino ponosne palače, 
žena gospa kraj njega leži na ležišču zakonskem.

Nikandrina Kore, prva velika plastika grške arhaike, s svojo 
votivno izpovedjo zelo dobro prikazuje socialno stanje patriarhalnih 
aristokratskih družin v zgodnjem nastajanju demokratskih polisov 
sedmega stoletja: verz je homerski, izrazi so homerski, tekst pa go
vori skoraj v strogo pravnem jeziku o položaju Nikandre v družini 
in o njem tudi veliko pove -  Nikandra sama ima pravico in možnost, 
da postavi votiv Artemidi in tudi reče o sebi, da je daleč najodlič
nejša med vsem drugimi ženami Naksosa, nato pa najprej pove ime 
svojega očeta in nato na drugem mestu ime svojega brata. Šele na 
tretjem mestu pride ime soproga, morda zdaj pravkar poročene Ni
kandre. Partiarhalna zveza s prejšnjo družino je zdaj sicer prekinje
na, toda pomembno, morda samo eventualno vlogo igra še vedno 
brat. Če bi Nikandra izgubila moža, velja v tej družbi isto pravilo, 
kot ga za staroslovensko družbo pove ljudska pesem: "Moža izgu
bim, drugega dobim. Brata izgubim, nikoli ga več ni."
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V. Votiv rapsoda Terpsiklesa v Dodoni
(T. I, 2)

Aôjdi so poslušali inspiracijo Muz in zlagali, z visokim recita- 
tivom peli svoje "besede -  fέπεα -  ' voces' , 'vikali’ sojih s privzdi
gnjenim glasom. Njihove besede, njihove čudovite verze pa so raz
našali in jih preoblikovali rapsodi. Med aojdi in rapsodi stoji na mo
gočni, samotni meji herojske in arhajske dobe -  Homer.

Rapsodi so recitirali predvsem Homerja, znali so na izust ti
soče verzov, bili so cenjeni in iskani ljudje, niso se vedno znali izog
niti domišljavi pozi. V epirski prastari Dodoni, v t.i. "severozahod
ni", dorskemu dialektu podobni narečni skupini, je bil najden bro
nast trinožnik z napisom v klasični grščini, votiv rapsoda1:

Τερψικλης τω Δι Ν αϊφ  ραψφδός άνέθηκε.

V prevodu:
Rapsod Terpsikles je  posvetil Zeusu Naiskemu.

Napis je vgraviran v klasičnem alfabetu z dolgim eta in dol
gim omega po reformi atenskega arhonta Evklejdesa 403/402. Lahko 
pa ga postavljamo ne le v čas dodonske in epirske dobe, ki bi odgo
varjala klasičnim stoletjem grške zgodovine, ker je bila Dodona, ne
koč v herojski in arhajski dobi slavna, ta čas nepomembna, temveč 
že v helenizem, v dobo epirskega kraljestva, ko so kralji Epira, vsem 
na čelu kralj Pyrrhos, spet zavestno dvignili Dodono kot svoje cen
tralno kultno središče s preročiščem, ki naj bi tekmovalo samim 
Delfom.

Dodona (Δωδώνη), južno od sedanje Ioannine v severnoza- 
hodni Grčiji, je že v predhelenski dobi obstajala kot znamenito pre
ročišče. To dokazujejo poročila antičnih avtorjev in arheološke najd
be. Tu je vladala sveta dvojica Ζεύς -  Zeus, "Diëus", in njegova 
družica Διώνα -  Diona, "Zeusinja". Prerokbe so se razbirale iz šu
menja listov svetega hrasta in preleta svete ptice goloba. Praarhajski 
način prerokovanja, razlagalci prerokb, ύποφήται, in tudi sam kraj 
na koncu grškega sveta proti Iliridi na severu v smeri današnjega 
Drača v Albaniji, antičnega Epidamnosa, kasnejšega Dyrrhâchiona,

1 C. Carapanos, Dodone et ses ruines, Paris 1878, I Texte, II Planches. Napis 
(risba) II p. XXIII 2 - 2  bis, tekst I 40 n. 3. Epigrafsko: velike črke, iota adserip- 
tum, P ima obliko R. -  [Izvod te lepe in redke knjige v Knjižnici Narodnega Muzeja 
v Ljubljani, sign. IX 5/1 -  2, ima lastnoročno posvetilo avtorja C. Carapanosa zu
nanjemu ministru Francije Williamu Henryju Waddingtonu (1826-1894), Francozu 
angleškega rodu. Zunanji minister Tretje republike je bil 1877-1879 in seje kot tak 
udeležil Berlinskega kongresa, kjer so odločali tudi o Bosni in Turčiji. Bil je znan 
arheolog in strokovni pisec: Voyage archéologique en Grèce et en Asie mineure 
I-VI, 1847-1877, soavtor P. Le Bas.]
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je že Homerju vzbujal občutek neke barbarske odtujenosti, Iliada 
XVI, 233-235:

Ζευ a να Δω δω v α ϊε  Π ελασγικέ, τηλό&ι ναίων,
Δωδώνης μεδέων δυσχειμέρου, άμφί δέ Σελλοί 
σοι ν α ίο υ σ ’ ύποφήται άνιπτόποδες χαμα ιεΰνα ι.

Zeus, dodonski gospod Palasgiški, v sinji daljavi, 
zimne Dodone vladar, kjer Seli, duhovniki tvoji, 
nog neumitih leže, krog tebe, na goli zemljini.

Zeus in Diona imata pridevnik Nâïos, Nâïa (Νάϊος, Νάϊα). 
Νάϊος -  'kar spada k ladji’, pa tudi o delovanju v vodnem elementu 
sploh. Scholia k verzu Iliada XVI, 233 pravijo: Ό δέ, Δωδωναΐος 
καί Νάϊος· ύδρηλά γάρ τα έκεΐ χωρία -  "Dodonski je tudi Naiški: 
zelo vodnati so namreč tisti kraji". Seveda se ob izrazu "Naiški" Ho
mer ob dodonskem Zeusu igra tudi s sozvočjem νάϊος -  ναίω: pre
bivam daleč, τηλόθι, v teh verzih, ali pa Iliada II, 412 αίθέρι 
ναίων -  prebivajoč v sinjem nébesu, in še n. pr. Hesiod, Theogo
nia 71, Erga 18. Arheolog Constantin Caraponos, ki je v 2. polovici 
19. stoletja raziskoval Dodono, lepo pravi za to dolino, 500 m nad 
morjem sredi lepot zahodne Grčije ob Jonskem morju (39°, 33' se
verne širine): "C’est un vrai pays à hivers rigoureux (δυσχείμερος). 
Jamais 1’ oranger ni 1’ olivier, qui prospèrent à quelques kilomètres 
au sud-est et à 1’ ouest, n’ ont pu fleurir a Dodone."

Tako Diona sama kot Zeus in Diona skupaj se pojavljata na 
epirskih novcih. Navajamo kot primer srebrnik -  tetradrahmo kralja 
Pira (295-272), kovano v Italiji2. Sprednja stran: Glava na levo, s 
hrastovim vencem, dodonskega Zeusa; zadnja stran: Diona, čisto v 
stilu helenistične plastike, na prestolu, v levo, z vencem na glavi, 
dolgim žezlom v desnici, z levico si popravlja gube na obleki. Napis: 
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΥΡΡΟΥ.

Rapsodi so v spremenjenih razmerah klasične in helenistične 
Grčije radi nastopali v velikih središčih in ob velikih slavnostih, 
vsem na očeh -  tako ob Panatenejah je skupina rapsodov recitirala 
célo Iliado in Odisejo. Toda ne zdi se nam nenavadno, da je pozni 
rapsod Terpsikles posvetil svoj votiv Zeusu v Dodoni, kjer so Ho
merja najbrž manj recitirali, zato pa so napol grški, napol epirotsko- 
ilirski "šamani" posedali neumitih nog na zemlji in poslušali čudne

2 P. Gardncr/R. Stuart Poolc, C ata lo g u e  o f  G reek  C oins in the B ritish  M useum :  
Thessaly to Aetolia, London 1883 (reprint Bologna 1963), 111 n. 6 in T. XX 10, ko
mentar str. XLIII-XLVI. -  Pirova tetradrahma, 16, 93 g, srebro, kovana verjetno v 
Lékroi Epizephÿrioi v pokrajini Bruttium, južna Italija, ima nekoliko drugačen tip 
Dione na prestolu: Sylloge Nummorum Graecorum, The Royal Collection o f Coins 
and Medals, Danish National Museum, Epirus -  Acarnania, Kopenhagen 1943, 
n. 91, T. 3.
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prerokbe v pošumevanju listja svetega hrasta, ki bi se visokemu pre
ročišču Apolona in Pitije v Delfih nemara zdele že nerazumljive.

Morda je Terpsikles svoj trinožnik posvetil Zeusu v Dodoni 
kot zahvalo za neki svoj uspešni nastop rapsoda-recitatorja. V tem 
bi bil posnemal Hezioda, ki je toliko stoletij preje na pogrebnih sve
čanostih v Halkidi na Euboji dobil za nagrado svojega pevskega nas
topa trinožnik in ga posvetil helikonskim Muzam na kraju svoje in
spiracije3. Trinožnik ni ohranjen, napis na njem, sporočen v kratki 
pesnitvi O tekmi Homerja in Hezioda pa je fiktiven. Heziod pravi 
(Dela in dnevi 654-659):

ένδα  δ' εγών έ π ’ α εδ λα  δαϊφρονος Ά μφ ιδάμαντος  
Χ αλκ ίδα  τ ’ εις έπ έρ η σα · τα δε προπεφραδμένα πολλά  
άεδλ' έδ εσα ν  πα ϊδες μ εγα λή το ρ ο ς* ένδα  μ έ  φημι 
ύμνφ  νικήσαντα  φέρειν τρ ίποδ’ ούατόεντα. 
τον μ έν  εγώ Μ ονσης Έ λικω νιάδεσσ ' άνέδηκα, 
ένδα  μ ε  το πρώτον λ ιγνρ ή ς  επέβησαν άοιδής.

Tja sem odplul na tekmo nagrobno za Amfidamantom, 
v Halkido mesto. Sinovi junaški razumnega kralja 
lepe darove delili v spomin so vsem zmagovalcem, 
jaz sem za zmago v pesnitvah prejel dvoročen trinožnik, 
to nagrado nato helikonskim sem Muzam poklonil, 
njim, ki so prve me učile umetnosti sladkega petja.

(Prevedel Kajetan Gantar)

Tri trinožnike smo mogli pritegniti k tej razpravi o Homerju 
in starih napisih: Heziodov trinožnik je bil še gotovo veliki, polno 
uliti in kovani trinožnik na visokih navpičnih treh nogah z dvema 
velikima pritrjenima ročajema ob ustju in vsekakor s figuricami na 
samem robu v obliki majhnih plastik. To je bil eden tistih mogočnih 
zgodnjearhajskih trinožnikov, ki so bili ponos takratnih torevtov 
Grčije. -  Drugi trinožnik, ki so ga prebivalci Samosa kot desetino 
svojega plena -  podobno kot Mantiklos kipec Apolona -  posvetili 
Heri v templju na Samosu, je trinožnik poznoarhajskega tipa, ne tako 
mogočen kot trinožnik Heziodove dobe, pa vendar: na koničnem vi
sokem podstavku je bil pritrjen velik trebušast kotel, ob njegovem 
ustju pa posebej izdelane in pritrjene fantastične glave krilatih le
vov ali grifonov. -  Terpsiklov trinožnik, klasične in helenistične do
be, ni bil več tako mogočen. To je plitva okrogla skleda z ravnim

3 Heziod, Teogonija -  Dela in dnevi. Prevedel Kajetan Gantar. Ljubljana 1974 
(Kondor 149), 52. -  O Heziodovi tekmi v poeziji ob pogrebu kralja Amfidamanta na 
Euboji: W. Schmid, Geschichte der griechischen Literatur I l (Handbuch der Alter
tumswissenschaft), München 1929, 253-254. -  Trinožnik na Samosu, Herodot, 
Zgodbe IV, 152 (glej tudi zgoraj III -  Mantiklos).
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dnom na nizkih treh nogah v obliki levjih šap. Herojska doba velikih 
epov, velikih rapsodov, velikih torevtov je nepreklicno izginjala v 
somrak preteklosti.

ZUSAMMENFASSUNG

Jože Kastelic: DIE ÄLTESTEN GRIECHISCHEN INSCHRIFTEN UND HOMER

Der Verfasser behandelt fünf bekannte griechische Weihinschriften im 
Zusammenhang mit Homers Ilias und Odyssee: die Inschrift auf der Oinochoe 
von Dipylon aus Athen, die Inschrift auf dem Skyphos von der Insel Ischia bei 
Neapel, die Inschrift auf der Kleinplastik des "Apollon Tyszkiewicz" aus Böo- 
tien, die Inschrift auf der Votivstatue der Nikandra von Naxos auf Delos und 
die Inschrift des Rhapsoden Terpsikles auf dem Dreifuss in Dodona.

Bei den ersten vier Beispielen macht er auf die einzelnen Wörter und 
Ausdrücke aufmerksam, die unabweisbare Parallelen mit Homer selbst auf
weisen, und grenzt sie von denjenigen sprachlichen und metrischen Elemen
ten ab, die in den beiden homerischen Epen keine direkte Entsprechungen fin
den. Wegen der noch immer umstrittenen relativen Chronologie von Dipylon -  
und Ischiainschrift scheint es in diesem Zusammenhang besonders wichtig, 
dass sich der Wortschatz der Ischiainschrift -  die eher den Ausdrücken in den 
homerischen Hymnen und bei Simonides zustrebt -  als entscheidend jünger 
herausgestellt hat.

Die Terpsikles-Inschrift in Dodona ist jedenfalls sehr spät anzusetzen, 
jedoch bringt sie einen wertvollen Beweis für die wichtige Rolle des Dodona- 
heiligtums und seines Orakels, sowie auch für die immerhin lebendige Tradi
tion der Rhapsoden in den peripheren Landschaften Griechenlands sogar in der 
Zeit des epirotischen Königreiches.

Schliesslich macht der Verfasser vom archäologischen Standpunkt aus 
noch auf die formale Entwicklung der Dreifüsse aufmerksam. In einer ver
gleichenden Analyse reiht er drei paradigmatische Beispiele aneinander: den 
früharchaischen monumentalen Dreifuss bei Hesiodos (Erga 654-659), den 
spätarchaischen, aber noch immer repräsentativen, Dreifuss aus Samos bei 
Herodot (IV, 152) und, zuletzt, den einfachen, anspruchlosen, späten Dreifuss- 
Teller des bescheidenen Rhapsoden in Dodona.
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1. Ojnohoja Dipylon 2. Terpsiklov trinožnik Dodona

3. Skifos Ischia-Pithecussae
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1. Apolon Tyszkiewicz 2. Nikandrina Kore na Delosu


