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OD HOMERSKEGA DO SODOBNEGA HEKSAMETRA *

Abstrakt: Primerjava prednosti in težav pri presajanju homerskega he
ksametra v moderne jezike, zlasti v makedonščino in slovenščino. V 
makedonščini predstavlja njen proparoksitonski akcent veliko prednost 
pri osvajanju heksametra. Vendar so težave v klavzuli verza, ki mora biti 
trohejska, zato pridejo zanjo v poštev samo dvozložne besede. Poleg tega 
je v makedonskem heksametru (v primerjavi z grškim) precej skrčeno šte
vilo možnih variacij daktilov in spondejev. V slovenščini so težave zlasti 
na začetku heksametra, ki se mora začeti z arzo, to pa je težko izvedljivo 
zlasti pri številnih stereotipnih verzih, ki se začenjajo s časovnimi, pogoj
nimi ali dopustnimi vezniki (ti so v slovenščini breznaglasnice ali pa ima
jo jambsko shemo). Nič manjših težav ne predstavlja prevajanje mnogo- 
zložnih besed (zlasti stalnih epitetov), ki bi morale imeti po dva poudar
ka, kar pa je v nasprotju s pravili slovenskega pravorečja.

1

Približno pred štiridesetimi leti je imel v Ljubljani prof. Mihail
D. Petruševski kot gost predavanje o prevajanju Homerja v make
donščino. Kot je znano, je prof. Petruševski leta 1953 objavil izbor, 
leta 1982 pa integralni makedonski prevod Homerjeve Iliade.

Pri predavanju je bil navzoč tudi moj akademski učitelj Anton 
Sovrè, ki je nekaj let poprej Homerja prevedel v slovenščino (1944 
izbor iz Iliade, 1950 celotna Iliada, 1951 celotna Odiseja). Sicer pa 
je v tistih letih ves slovanski jug zajela pravcata “homerska evforija”, 
saj je skoraj ob istem času kot Sovretov slovenski prevod v Zagrebu 
izšel Maretičev hrvaški prevod (1882/83) v posodobljeni priredbi 
Stjepana Ivšića (Iliada 1948, Odiseja 1950), hkrati pa se je v Beo
gradu tudi Miloš Djurić ukvarjal z mislijo, da prevede celotnega Ho
merja v srbščino, kar je nekaj let za tem uresničil (Odiseja 1963, 
Iliada 1965).

Po omenjenem predavanju se je med obema prevajalcema, med 
Petruševskim in Sovretom, razvila zanimiva diskusija o plusih in mi

* Gornji članek predstavlja gradivo predavanja, ki ga je imel avtor 11. 
novembra 1998 kot gost Filozofske fakultete v Skopju v tamkajšnjem seminarju za 
klasično filologijo.
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nusih, o prednostih in težavah makedonskega heksametra v primerja
vi s slovenskim. Naj glavne poudarke te diskusije po spominu obno
vim:

Oba prevajalca se soočata s precej podobnimi težavami: pre
sajati heksameter iz antičnega kvantitativnega v sodobni akcentua- 
cijski sistem, grške dolžine nadomeščati s poudarjenimi, kračine z 
nepoudarjenimi zlogi.

Sovre je ob tem najprej poudaril, da prevajalca seveda nihče 
ne sili, da bi moral Homerja prevajati ravno v daktilskih heksa
metrih. Lahko ga poskusi prevajati tudi v kaki bolj udomačeni obliki: 
Pred kratkim je bil npr. v Gregorčičevih Zbranih delih prvikrat ob
javljen prevod prvega speva Odiseje v rimanih jambskih verzih, ki 
gaje ta priljubljeni slovenski pesnik zasnoval že v prejšnjem stoletju, 
pa je vse dotlej obležal v rokopisu. Podobne poskuse srečamo tudi v 
naši soseščini: Petar Petrovič Njegoš je prvi spev Iliade prevajal v 
srbskih desetercih, tj. v verzih srbskih junaških pesmi, v katerih je 
tudi sam spesnil svoj Gorski vjenac.

(Mimogrede: Sovrè je srbsko in črnogorsko epsko pesništvo 
dobro poznal, saj je med prvo svetovno vojno kot avstrijski častnik 
služboval v Črni Gori, pozneje pa je bil v kraljevini Jugoslaviji za 
več let kazensko prestavljen v Srbijo -  kot profesor je služboval na 
gimnazijah v Sremskih Karlovcih in v Pančevu, nazadnje je napre
doval in postal celo prosvetni inšpektor za klasične jezike in za nem
ščino za vso takratno kraljevino Jugoslavijo.)

Seveda je Homerja mogoče prevajati tudi v prozi -  takšne pri
mere proznih prevodov poznamo tudi v Sloveniji: Andrej Kragelj, 
dober prijatelj omenjenega pesnika Simona Gregorčiča, je v začetku 
stoletja pripravil prozno priredbo Iliade in Odiseje. Tudi sam Sovrè 
je istega leta kot prevod Odiseje v verzih izdal prozno priredbo 
Odiseje v obliki povesti za mladino, ki je postala prava uspešnica, 
pravcata „antična indijanarica“, kot jo je označil eden od kritikov. 
In ta Sovretova Odiseja v obliki prozne pripovedi je bila prevedena 
tudi v srbščino, kjer je bila še bolj priljubljena kot v slovenščini, saj 
je v nekaj letih doživela kar tri izdaje (1953, 1955, 1956). Poleg tega 
pa je bila Sovretova prozna priredba Odiseje za mladino prevedena 
tudi v makedonščino. Prevod ki ga je oskrbel Slavčo Temkov, je izšel 
v zbirko „Galeb“ (Skopje 1963).

Pa vendar -  tako je v diskusiji nadaljeval Sovrè, podprli pa so 
ga tudi drugi navzoči -  vsaka nacionalna kultura, ki nekaj da nase, 
teži k temu, da si prisvoji ne samo vsebino, ampak da si čim bolj 
avtentično in adekvatno prilagodi in podredi tudi poetično obliko 
prevedenih del. Vztrajati pri ustaljenih in udomačenih metričnih 
vzorcih, kakršne uporablja npr. narodna pesem v neki nacionalni lite
raturi -  to bi bilo podobno, kot če bi hoteli biti slikarji ali kiparji
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samo epigoni izdelovalcev folklorne domače obrti. Moč in sijaj neke 
nacionalne literature se odraža v tem, da si zna osvajati vedno nove 
poetične forme, tudi takšne, ki so se sprva morda zdele prenaporne, 
prezahtevne, nedostopne, nezavzetne, neosvojljive. Zato si je sloven
ska književnost že v začetku prejšnjega stoletja postopoma osvajala 
sapfiške kitice, sonete, tercine, gazele, nibelunške kitice itd. In 
takšna forma, ki si jo je vredno osvojiti in ki bo nacionalni kulturi 
kot zmagovita trofeja v velik ponos, je tudi daktilski heksameter.

In nato je Sovrè še pripomnil, da se dobro zaveda, da v pri
merjavi s Petruševskim uživa to prednost, da se lahko naslanja na 
stoletno tradicijo: iz stoletja pred njim je znanih najmanj deset poku- 
sov, prevesti posamezne speve iz Homerja v slovenske heksametre, 
slovenski verzifikatorji in teoretiki so medtem razčistili mnoga vpra
šanja v zvezi z nadomeščanjem spondejev, s pravilnim stavljanjem 
cezur in dierez itd. Nasprotno pa mora Petruševski v makedonščini 
najbrž orati ledino.

Petruševski je na to odvrnil, da je pred njim Grigor Prličev 
sicer že pred sto leti objavil prevod nekaterih odlomkov iz Iliade, 
vendar ti prevodi s stališča makedonščine niso bili prav posrečeni. 
Sam sicer Prličeva visoko ceni, saj namerava prevesti neko njegovo 
epsko pesnitev iz grščine v sodobno makedonščino (najbrž je mislil 
na epsko pesnitev Skenderbej, ki jo je pozneje res prevedel in ko
mentiral, objavil pa je tudi več razprav o Prličevu). Kljub temu pa 
za svoj prevod Homerja ne bi mogel reči, da se navezuje na Prličeva 
ali na kako drugo makedonsko tradicijo.

In nato je nadaljeval nekako v tem smislu: Kar zadeva heksa
meter, se makedonski prevajalec res ne more naslanjati na tako boga
to tradicijo kot slovenski prevajalec, vendar ima mak e donš čin a to 
veliko prednost, da že po naravi svojega poudarka teži k daktiloid- 
nosti. V makedonščini prevladuje trozložen dinamičen (proparoksi- 
toničen) akcent. Z njim se makedonščina organsko prilega naravi 
daktilskega heksametra. Zato v makedonščini zlasti lepo zvenijo ho- 
lodaktilski heksametri, ki v njegovem prevodu tudi daleč prevladu
jejo.

Mimogrede: Kar je Petruševski takrat v dikusiji nakazal iz 
svoje prevajalske izkušnje, to je štiri desetletja pozneje teoretično 
potrdil njegov učenec Petar Ilievski (ne da bi bil vedel za omenjeno 
ljubljansko diskusijo) v pred kratkim objavljeni zbirki svojih študij 
z naslovom Za antičkata prosodija vo makedonski prepev (1997).

Sovre je nato nadaljeval diskusijo nekako v tem smislu:
Tudi slovenščina kaže težnjo k daktiloidnosti, le da ta težnja 

morda ni tako izrazita kot v makedonščini, ne pojavlja se v vsakda
njem govoru, ampak predvsem v umetniških načinih izražanja. Sovrè 
je namreč ravno v tistem času v reviji Jezik in slovstvo (1957/58,
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326-327) objavil odmeven članek, v katerem je opozoril, kako v 
visoki ritmizirani prozi največjega slovenskega pisatelja Ivana Can
karja daleč prevladujejo daktiloidne prvine, kako se pri Cankarju od 
časa do časa povsem spontano pojavljajo brezhibni daktilski heksa
metri. In ob tem je zanimivo, da Ivan Cankar (za razliko od drugih 
pomembnih slovenskih pisateljev) sploh ni obiskoval klasične gim
nazije, nikoli se ni učil ne latinščine ne grščine, zato pri njem ne mo
remo govoriti o vplivu antike! Z drugimi besedami: Ivanu Cankarju 
so se posamezni stavki spontano prelivali v daktile, celo v brezhibne 
daktilske heksametre!

Mimogrede naj omenim, da sem v razprave o daktiloidnosti v 
tistih letih posegel tudi jaz in Sovretovo tezo potrdil z opozorilom 
na Župančičevo Dumo (Jezik in slovstvo 1957/58; 37-38). Oton Žu
pančič velja za največjega slovenskega pesnika po Prešernu.. Duma 
pa za njegovo najpomembnejšo pesnitev. Poleg tega velja Župančič 
za utemeljitelja in protagonista “svobodnega verza”, ki je skušal 
obračunati s “klasicistično navlako”, kamor naj bi sodil tudi heksa
meter. Tudi v Župančičevi Dumi prevladujejo daktiloidne prvine, 
tudi v njej se pogosto spontano pojavljajo brezhibni heksametri. Pa
radoks je torej, da se ravno tistemu slovenskemu pesniku, ki je stal 
na čelu boja proti klasicizmu, samemu nehote zapišejo klasični he
ksametri!

K temu se je takrat pridružil še en slovenski verzoslovec, Du
šan Ludvik, ki je ob Sovretovem članku opozoril, da namig na 
daktiloidnost slovenščine srečamo že v začetku stoletja pri znameni
tem slovenskem jezikoslovcu p. Stanislavu Škrabcu ( Jezik in slovstvo 
3, 1957-58, 188).

Ko je Petruševski govoril o prednostih makedonskega treto- 
složnega (proparoksitoničnega) akcenta, sem mu v diskusiji zastavil 
vprašanje, ali ni morda ta prednost dvorezna: Po eni strani se besede 
same od sebe zlivajo v daktilski ritem, po drugi strani pa se mora 
verjetno velika večina makedonskih heksametrov končevati z dvo- 
zložnimi besedami, saj samo takšne besede lahko ustrezajo spondej- 
skemu oziroma trohejskemu zaključku, ki ga mora imeti normalni 
daktilski heksameter kot katalektični verz? Ali potemtakem ne pred
stavlja ponavljanje in prevladovanje dvozložnih besed v klavzulah 
neke vrste blokado heksametra?

Petruševski je na to odgovoril, da je to sicer deloma res: Razen 
dvozložnic za klavzulo v makedonskem heksametru pridejo v poštev 
samo deležniki (-ejki) in nekatera lastna imena; da pa je ta težava 
zanemarljiva v primerjavi s prednostmi, kijih prevajalcu nudi narav
na daktiloidna osnova makedonskega akcenta.
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2
Pozneje sem sam zase naredil majhen eksperiment in ob XXII. 

spevu Iliade, ki obsega 515 verzov, primerjalno pregledal dolžino 
klavzul (zaključnih besed) v heksametrih. Ob tem se je izkazalo, da 
so v grščini in v slovenščini dolžine besed v klavzuli heksametra 
veliko bolj enakomerno razvrščene kot v makedonščini:

besede v klavzuli
1-zložne 2-zložne 3-zložne 4-zložne 5-zložne 6 -zložne

Homer 22 91 306 64 30 2
Maretić 41 398 70 6 - -

Sovre 12 221 255 24 2 1
Petruševski 3 462 36 5 9 _

Z drugimi besedami: Od 515 heksametrov v makedonskem 
prevodu Petruševskega se jih samo 53 (dobrih 10%) končuje z daljši
mi ali krajšimi besedami kot so dvozložnice; 90% vseh njegovih he
ksametrov pa se končuje z dvozložnicami! Potrditev te domneve sem 
našel v makedonskem prevodu Hezioda, ki ga je pred tremi leti 
objavil Vitomir Mitevski (Hesiod, Dela i dni, Skopje 1996, 828 
verzov): tu je procent dvozložnic v klavzulah heksametra še večji kot 
pri Petruševskem in znaša kar 93%:

1-zložnice 2-zložnice 3-zložnice 4-zložnice 5-zložnice

34 772 14 3 5

Ali če iste rezultate izrazimo v procentih:

1-zložne
besede v klavzuli 

2-zložne 3-zložne 4-zložne 5-zložne 6-zložne
Homer 4% 17% 60% 13% 5,5% 0,5%
Maretić 8% 77% 14% 1 % - -
Sovrè 2% 43% 50% 4,5% 0,3% 0,2%
Petruševski 0,5% 90% 6,5% 1% 2% -
Mitevski 4% 93% 2% 0,4% 0,6% -

Čeprav so seveda velika nesorazmerja v odstotkih posameznih 
zaključnih besed v heksametru, vendar je iz zgornje tabele očitno, da 
je na splošno Sovretov verz vendarle, vsaj kar zadeva klavzulo, veli
ko bližji vzorcu homerskega heksametra.

Zanimivo je, da od 36 trozložnih zaključnih besed pri Petru
ševskem natanko polovica (18) odpade na deležnike (imajRi, držejKi, 
idejKi itd); pri Mitevskem pa predstavljajo deležniki več kot dve 
tretjini. Ostalo so lastna imena: 13 (pri Petruševskem) oziroma 4 (pri
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Mitevskem), npr. Pelejev, Polidor, Atena, Apolon itd. Tudi med 5- 
zložnicami prevladujejo deležniki (preletuvajki, rasprodavaj ki, pre- 
čekuvajki, zastanuvajki, dovikuvajki, odgovarajki, obitavajki), dva
krat se pojavi oznaka Apolona z besedo Dalekometec, enkrat oznaka 
ajgidonosec. V prevodu Mitevskega je še posebno zanimiv visok 
odstotek enozložnic v klavzuli, ki natanko ustreza grškemu procentu 
(4%). Gre za primere, ko se heksameter končuje z dvema zapored
nima enozložnima besedama, npr. вшор пат, на ум, од cè, кај cè, 
од друг, со труд, не е, без рог, од Зевс.

3

Morda bo kdo ugovarjal, češ da so ta opažanja povsem irele
vantna, da za strukturo in evfonijo heksametra niso bistvenega pome
na dolžine besed, da sta za strukturo heksametra pomembni samo dve 
prvini:

a) daktilsko-spondejski metrum, b) pravilna umestitev cezur.
Vendar temu ni tako. Grški in rimski pesniki so neverjetno pa

zili tudi na izbiro primernih besed. Morda tega niso teoretično ute
meljevali, temveč jih je vodil njihov prirojeni, neverjetno izostreni, 
nezmotljivi posluh za melodijo jezika in verza. Vseh skritih zakoni
tosti o primernosti besed v antičnem heksametru še danes ne pozna
mo. Toda vsaj nekatere od teh zakonitosti so sodobni filologi odkrili 
ali izsledili, kot npr.:

Znano je, da je verz, kjer sta se iktus in besedni akcent pre
krivala, veljal za slab heksameter, kot npr. znani Enijev stih: Sparsis 
hastis longis campus splendet et horret.

Dalje je veljalo nenapisano pravilo, naj se heksameter ne kon
čuje s poudarjeno enozložnico, razen če hoče pesnik s tem doseči 
poseben nepričakovan efekt (aprosdoketon), kot npr. v Horacijevem 
pregovornem verzu parturiunt montes, nascetur ridiculus mus.

Znano je, da imajo tudi drugi jeziki do heksametra svoje afini
tete in averzije:

Tako npr. francoščina zaradi stalnega poudarka na zadnjem 
zlogu heksametra sploh ne sprejema.

Hrvaščina in srbščina sta po eni strani zelo primerni za zla
ganje heksametrov, po drugi strani pa -  ker nikdar nimata poudarka 
na zadnjem zlogu, precej neprimerni za pentametre oziroma elegične 
distihe. Ker v knjižni hrvaščini in srbščini praktično ni besed ne 
slovničnih oblik, ki bi imele akcent na zadnjem zlogu (izjeme so 
nekatere interjekcije, citatne besede, tuja imena), pridejo za klavzulo 
pentametra v poštev samo enozložne besede. Seveda pa ponavljanje
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enozložnih besed na istem mestu učinkuje sčasoma monotono in 
moteče. Primere takšnih pentametrov bi lahko našteval od Lukijana 
Mušickega, “srbskega Horacija”, pa vse do današnjih dni. Zanimivi 
so v tem pogledu npr. elegični distihi, kakršne sta pisala Ante Tresič- 
Pavičič in Vladimir Nazor. Pred kratkim mi je prišla v roke troje
zična (latinsko-angleško-hrvaška) antologija Musae Croaticae Latini 
sermonis /  Hrvatske Muze na latinskom (uredil Vladimir Vratovič, 
Zagreb 1998): V njej je prevedenih več sto distihov hrvatskih lati- 
nistov -  vendar nisem našel pentametra, kjer bi bila klavzula hemis- 
tiha kaj drugega kot enozložna beseda. To je najbrž tudi vzrok, da v 
hrvaški izvirni poeziji, kjer sicer tudi nekateri največji pesniki zelo 
radi gojijo antične pesniške forme (npr. sapfiške kitice), elegični 
distihi še daleč niso tako priljubljeni in pogostni kot v slovenščini, 
za katero je značilen prost akcent.

Nasprotno pa v slovenski književnosti srečujemo pesmi v ele
gičnih distihih pri vseh pomembnejših starejših pesnikih od Valenti
na Vodnika in Franceta Prešerna do Otona Župančiča; Josip Stritar 
je v njih zložil obsežen ciklus svojih odmevnih literarnih poslanic -  
Dunajske elegije. V epigramih in epitafih srečujemo elegični distihe 
tudi pri novejših pesnikih, kot so Janko Glazer, Matej Bor, Peter 
Levec; najdemo jih celo v napisih na partizanskih nagrobnikih ali v 
polemičnih epigramih časopisne priloge danes najbolj razširjenega 
slovenskega dnevnika Delo, v Književnih listih.

Zato ne preseneča, da se v hrvaščini in srbščini večina pesni
kov elegičnemu distihu izogiblje. Ali pa izvajajo nekakšno nasilje 
nad jezikom, kot npr. Jovan Sterija Popovič v verzih, ki jih je očitno 
treba brati:

Tako često sreča uzmičuje čoveku život, 
udari teški sudbé treskaju burno njegâ.

Ali pa poskušajo pesniki uvajati neke vrste reformirani penta
meter, kot npr. Ante Tresić-Pavičić v verzih:

Krasna i nježna se koči na mlakim zrakama sunca, 
dokle sa bielih gora mrkla se nojca spusti, 

spusti na studenom dahu vjetra što mrazove nosi; 
tad ona vrati zemlji prebjeli sav svoj nakit...

4

Toda naj se povrnem k poteku in zaključku omenjene ljubljan
ske diskusije pred štirimi desetletji: Petruševski je priznal, da pred
stavljajo prevladujoče dvozložne klavzule res nekakšen minus, neko
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težavo makedonščine pri presajanju heksametra, da pa ima po drugi 
strani makedonščina zato veliko drugih prednosti, ki daleč odtehtajo 
to pomanjkljivost. In Sovre je zaključil diskusijo z ugotovitvijo, da 
so tudi pri presajanju heksametra v slovenščino določene težave, ki 
izravnajo njene navidezne prednosti, in da je težava makedonščine 
zanemarljivo majhna v primerjavi s tem, kar mora upoštevati 
slovenski prevajalec, verzifikator slovenskih heksametrov, če ho
če pesniti heksametre v pravi antični metrični disciplini. Če so v ma- 
kedonščini določene težave v zaključnih besedah, so v slovenščini 
težave predvsem v začetnih akordih heksametrov, ki se morajo za
čenjati z močno arzo.

Če hočemo pravično preračunati te prednosti in pomanjklji
vosti, si najprej bežno oglejmo nekatere značilnosti antičnega ozi
roma homerskega heksametra, potem pa, kako te značilnosti odse
vajo ali ne odsevajo v slovenski adaptaciji. Žal mi moje neznanje 
makedonščine ne dopušča, da bi te značilnosti lahko poglobljeno 
zasledoval in primerjal tudi ob makedonski adaptaciji heksametra.

Seveda se tu ne bomo spuščali v razne podrobnosti. Kompju
terska tehnika bo brez dvoma v marsičem olajšala delo bodočim ra
ziskovalcem problemov prozodije in metrike.

5

* Osnovne zakonitosti antičnega heksametra so znane, zato jih 
tu ne bom podrobno navajal, naj jih samo na kratko povzamem:

-  menjavanje daktilov in spondejev, ki dopušča 32 različnih 
shem v dolžini od 12 do 17 zlogov. Najkrajši (12 zlogov) je 
(skoraj odsotni) holospondeîos (SSSSSS), najdaljši (17 
zlogov) je zelo pogostni holodâktylos (DDDDDS). Najbolj 
priljubljene sheme imajo poleg tega posebne oznake: 
sapphikôs (SDDDDS), periodikôs (DSDSDS), katenoplios 
(DDSDĐS). -- V svojem zgodovinskem razvoju se antični 
heksameter skrči od 32 možnih shem pri Homerju -  na 21 
shem v helenizmu -  in končno na 9 shem v pozni antiki 
(“nonijanski heksameter’5).

-  odmori ali pavze v heksametru, ki jih delimo v obvezne ce
zure in neobvezne diereze; cezure se spet delijo na moške 
in ženske. Med moškimi cezurami je najpogostejša penthe
mimeres, poleg nje se pojavljata še trithemimeres in 
hephthemimeres. Med ženskimi cezurami prevladuje κατά 
τρίτον τροχαίον, ob njej se (redko) pojavljata še κατά 
ôcuTcpov τροχαίον in κατά τέταρτον τροχαίον. Poleg 
obvezne glavne cezure ima veliko homerskih heksametrov



K. Gantar, Od homerskega do sodobnega heksametra ŽA 49(1999)27-44 35

še eno pavzo, in sicer ali kako stransko cezuro ali pa eno od 
dierez, med katerimi je najpogostejša t.i. bukolska diereza. 
Seveda obstajajo glede pavz tudi nekatera druga pravila, 
npr. da diereza nikoli ne sme stati natanko na sredini heksa
metra, se pravi, na meji med tretjo in četrto stopico.

-  nekatera bolj ali manj ustaljena pravila ali konvencije gle
de umestitve posameznih besed. Tako naj se dober heksa
meter vselej začenja z močno poudarjeno besedo (arzo). 
Prav tako naj se heksameter ne končuje s poudarjeno eno
zložnico (razen kadar želi pesnik s tem doseči kak poseben 
efekt). Poleg tega obstaja cela vrsta besed, zlasti lastnih 
imen, ki za strogo disciplinirani heksameter sploh ne pridejo 
v poštev, npr. besede, ki imajo shemo kretika (—u — ) ali 
shemo tribrahisa (u u u )  ; to so t.i. “nepoetične besede” 
(“unpoetische Wörter”, B. Axelson). Na ta problem so opo
zarjali že nekateri antični pesniki. Tako npr. helenistični 
pesnik Arhestrat v svoji gastronomski pesnitvi Hedypâtheia 
omenja neko ribo, katere ime ne gre v heksameter. Rimski 
satirik Lucilij toži, da imena Sigillaria (praznik sužnjev) ne 
more spraviti v heksameter: servorum est festus dies hic 
quem plane hexametro versu non dicere possis. Horacij v 
Iter Brundisinum omenja, kako so se na potovanju v Brun- 
dizij hoteli ustaviti v nekem mestecu, čigar imena ni mogo
če spraviti v heksameter (Sat. 1, 5, 87): mansuri oppidulo 
quod versu dicere non est. Ovidij pa je prijatelju Tutikanu 
napisal celo tirado o tem, kako žal osebno ime naslovljenca 
Tuticanus ( - u -u )  ne gre v heksameter (Ex Ponto 4, 12, 1- 
16): Quo minus in nostris ponaris, amice, libellis, /  nominis 
efficitur condicione tui... Lex pedis officio fortunaque 
nominis obstat, quaque meos adeas, est via nulla, modos... 
Nec potes in versum Tuticani more venire, /  fiat ut e longa 
syllaba prima brevis.

6

V slovenščino heksameter ni prišel neposredno iz grščine, am
pak po ovinku: prek latinščine in nemščine. Prve okorne, zavestno 
oblikovane heksametre srečamo že pred več kot dvesto leti pri Marku 
Pohlinu, v metričnem dodatku k njegovi Kraynski grammatiki 
(1768). Nekaj desetletij pozneje se pojavi tudi prvi poskus prevajanja 
Homerja v heksametrih, ki ga je okoli leta 1810 naredil J.N. Primic, 
a je obležal v rokopisu.

Zanimivo je, da v samih heksametrih ni nastala nobena po
membnejša slovenska izvirna pesnitev, čeprav je sicer npr. v prejš
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njem stoletju Matija Valjavec zložil nekaj živalskih pravljic v 
heksametrih. Pač pa se heksameter v slovenski izvirni poeziji 
pogosto pojavlja v kombinaciji s pentametri, v elegičnih distihih, in 
to, kot smo že omenili, od Valentina Vodnika in Prešerna pa vse do 
srede dvajsetega stoletja, še celo v nekaterih pesmih in napisih iz 
obdobja druge svetovne vojne in po njej, npr. pri Janku Glazerju in 
Petru Levcu.

O slovenskem heksametru je razmišljal že največji slovenski 
pesnik Prešeren, ki pa je (poleg nekaj epigramov) v elegičnih distihih 
zložil eno samo daljšo pesem, V spomin Matija Čopa. Zakaj ravno v 
njegov spomin? Najbrž sta s prijateljem o tem večkrat razpravljala, 
morda ga je Čop kdaj tudi nagovarjal, naj napiše kaj v heksametrih, 
pa se je pesnik temu nagovarjanju oddolžil vsaj z obsmrtno pesmijo. 
Zanimivo je, da je Prešeren to pesem zložil v dveh različnih metrič
nih variantah: ena je po gerški ali latinski meri, druga po tevtonski 
meri (mera po zgolih udarjih).

Poglavitno vprašanje v slovenskih polemikah o heksametru se 
je glasilo: kako v slovenskih heksametrih oblikovati spondeje? Pre
šeren (morda po Čopovih nasvetih, morda pod vplivom podobnih 
diskusij v nemški literaturi ! Trochäenverbot, ki gaje v nemško metri
ko uvedel znameniti prevajalec Homerja J.H. Voss) je energično na
sprotoval menjavanju spondejev s troheji, kar je bila praksa nekaterih 
njegovih slovenskih sodobnikov (v pesniškem almanahu Kranjska 
čebelica). Ob to se je obregnil z epigramom Čebelice šestornerjev- 
cem: A k’ kdo v heksametru namest’ spondeja, /  aV daktila posluži se 
troheja, /  ne ve, kam se cezure dejo, /  on vprega Pegaza v galejo.

Tu moram opozoriti na neko terminološko nedoslednost, ki jo 
je zagrešil Miroslav Kravar, sicer gotovo eden najzaslužnejših raz
iskovalcev ne samo hrvaškega, ampak tudi srbskega, slovenskega in 
makedonskega heksametra. V Živi antiki, v slovenistični seriji 
Obdobja in v drugih periodičnih publikacijah je objavil vrsto član
kov in razprav, kjer je odkril razne zakonitosti in značilnosti naših 
heksametrov, opozoril na podobnosti in različnosti ter na razne pro
bleme ob uvajanju in uveljavljanju heksametra v južnoslovanskih 
jezikih. Vendar se ne glede na njegove zasluge ne moremo strinjati z 
njegovo izhodiščno predpostavko (govorim lahko seveda samo v 
imenu slovenščine in slovenske metrike), da v slovenščini sploh ni 
mogoče delati spondejev, da so to, kar pri nas danes označujemo kot 
spondeje, pravzaprav psevdo-spondeji, v resnici pa navadni troheji, 
češ da je pravi spondej pač izraz, vzet iz kvantitativne metrike, 
oznaka za sosledje dveh enako dolgih zlogov -  tega pa ob prenosu 
heksametra iz kvantitativnega v dinamični akcentuacijski sistem ni 
mogoče adekvatno povzeti.
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Če pristanemo na takšno argumentacijo, potem v naših verznih 
sistemih tudi ne bi smeli govoriti o jambih, trohejih, daktilih, ana- 
pestih, ampak bi morali dosledno uporabljati izraze psevdo-jamb, 
psevdo-trohej, psevdo-daktil, psevdo-anapest. Če je npr. trohej tekoči 
verz (τροχαίος, izpeljano od glagola τρέχω), potem velja ta oznaka 
samo za grški trohej, saj je samo v grščini prvi zlog dvakrat daljši 
od drugega (v modernih jezikih je pač dvakrat krepkejši). Samo za 
grško metriko velja npr. didaktično pomagalo, daje podlaga anapesta 
podobna kot osnova kakega modernega plesa, npr. fox-trota (quick- 
quick-slow). Poleg tega so sodobne fonetične raziskave pokazale, da 
je alternativna delitev jezikovnih akcentov na dva izključujoča pola 
(akcent je ali dinamičen ali muzikalen) v bistvu zgrešena. Akcent je 
nekaj trodimenzionalnega. Slovenski metrični teoretiki, med njimi 
Josip Stritar, ki je imel neverjetno izostren posluh za melodijo jezika, 
so ugotovili, da zaporedje poudarjenega zloga in pavze, obenem z 
naslednjim nepoudarjenim zlogom, naredi zvočni učinek, ki ga lahko 
primerjamo z učinkom antičnega spondeja; in takšno sosledje dveh 
zlogov je precej drugačno od običajnega troheja.

To svojo teoretično ugotovitev so naši pesniki, prevajalci in 
verzifikatorji tudi praktično ubesedili v vrsti izredno blagoglasnih 
elegičnih distihov. Josip Stritar npr. takoj v prvem distihu svojih že 
omenjenih Dunajskih elegij (ki ga citira tudi M. Kravar, Obdobja 3, 
str. 370):

Jablana moja, sadu, obetala si mi obilo, 
kadar mi pride jesen, zlate darove deleč.

Zvočni učinek sosledja zlogov “sa-dû o-betala” je precej dru
gačen, zavzema večji časovni obseg in večjo intenzivnost glasov, kot 
pa dvojica zlogov “o-bilo” na koncu verza, kjer imamo pred sabo 
čisto navaden trohej. Poleg tega pa slovenski pesniki v položajih, 
kadar skušajo doseči posebne zvočne učinke, zaidejo v spondeje celo 
takrat, kadar metrična shema tega niti ne zahteva. Prešernov Krst pri 
Savici je npr. zložen v “laških enajstercih” (jambski endecasillabo). 
Vendar Prešeren na nekaterih mestih zavestno opusti jambski metrum 
in preide v spondej ali celo v molosos, kot npr. v verzu

okrog vrai straža na pomoč zavpije,
kot je z nezmotljivim posluhom ugotovil že Oton Župančič v pole
miki z nekaterimi dogmatiki, ki so skušali omenjeni verz nasilno 
sekati. Podobno velja npr. za Prešernov verz

Hrast, ki na tla vihar ga zimski trešne,
Primerjaj Župančičev esej Metrum in 'ritem, kjer pesnik svo

jemu nasprotniku očita, da bi pri branju tega verza rad “z mečem 
presekal curek vode”. Podobno je ravnal ponekod tudi Miroslav 
Kravar z zanikanjem in skoraj ironičnim preganjanjem spondejev.
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Osnovna problema, ki ju je nakazal Prešeren v omenjenem epi
gramu ( - 1 -  problem nemenjave spondejev s troheji, - 2 -  problem pra
vilne umestitve cezur) sta nato zaznamovala slovenske literarne 
polemike v drugi polovici 19. stoletja, ki so znane pod oznako prav
da o slovenskem šestomeru. V te polemike so posegali najvidnejši 
slovenski literarni kritiki in teoretiki tega obdobja, naj samo omenim 
imena kot so Fran Levstik, Janko Pajk, Matija Valjavec, Josip Stritar, 
Fran Levec. Šlo je v bistvu za boj proti menjavanju spondejev s tro
heji in za zahtevo po korektnem postavljanju in upoštevanju cezur. 
Nekateri so v tej polemiki zagovarjali stališče, da so v slovenskih 
šestercih dopustne in blagoglasne samo moške cezure; vendar je bilo 
to skrajno stališče opuščeno.

Pojavljali so se tudi poskusi, da bi heksameter modernizirali 
in obogatili z rimami. Takšno pesem srečamo npr. v Aškerčevi zbirki 
Akropolis in piramide (pesem z naslovom V starem Korintu). Zani
mivo je, da je proti takim poskusom v nekem epigramu (Reformator 
heksametra) nastopil Oton Župančič, ki sicer velja, kot smo omenili, 
za protagonista svobodnega verza! Z drugimi besedami: protagonist 
svobodnega verza je energično branil častitljivo formo in disciplino 
klasičnega heksametra!

7

Novo moč in nov sijaj je slovenskemu heksametru dal Anton 
Sovrè v prevodih Homerja, pa tudi drugih pesnikov (Lukrecij, Ho
racij).

Tudi Sovrè je s heksametrom najprej eksperimentiral -  svoj 
prvi večji prevod v heksametrih, prevod Horacijeve Ars poetica 
(1934), je zložil v “heksametrih z anakruzo”, ki spominjajo bolj na 
amfibrahe kot na daktile (amfibrahi pa imajo v slovenski poeziji dol
go tradicijo, saj jih srečujemo že v Vodnikovih “alpskih poskočni
cah” in v eni najbolj priljubljenih Prešernovih balad, v Povodnem 
možu):

Recimo, da umislil slikar bi podobo nakazne pošasti 
s prelepo dekličjo glavo, nasajeno na konjsko vratino 
in s pisanim perjem po udih, ki v slepo bi vzel jih, kjer koli, 
a za d ek  ošin il v nagnusen  bi rep črnikave ribe: 
komu, bi pogled na ostudo ne izvabil širokega smeha?
Pozneje, malo pred smrtjo, pa je Sovrè Horacijevo Pismo o 

pesništvu povsem na novo prepesnil v brezhibnih klasičnih heksa
metrih, tako da ni ostal kamen na kamnu, kot se je sam izrazil.

Predvsem pa je Sovrè zaslovel s svojimi prevodi Homerja, kjer 
je heksameter skrajno razgibal, a hkrati strogo discipliniral.
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Dvomim sicer, če bi v Sovretovih prevodih Homerja lahko na
šel vseh 32 možnih shem heksametra; gotovo pa je izoblikoval vsaj 
tri četrtine vseh teoretično možnih shem. Frekventnost različnih 
shem heksametra je pri njem lepo uravnotežena. Pregledal sem s tega 
vidika npr. prvi spev Iliade, ki obsega 611 verzov; od tega je 162 
holodaktilskih heksametrov (tj. približno 26% -  v makedonskem pre
vodu Petruševskega znaša ta odstotek v povprečju 84%, v Mareti- 
čevem hrvaškem prevodu več kot 30%). Zelo pogosto in uravnote
ženo srečujemo sheme, ki so veljale za najbolj blagozvočne -  stichos 
katenôplios, periodikôs, sapphikôs. Pri Sovretu je razmerje med naj
bolj blagozvočnimi tipi: 26% holodaktylos, 25% katenoplios, 4% 
periodikos, 3% sapphikos.

Seveda med shemami prevladujejo tiste z večjim številom dak- 
tilov -  spondeji so v njegovih heksametrih precej redkejši. Vendar 
srečujemo tudi heksametre, kjer je razmerje med daktili in spondeji 
1:2. Npr. shema SSSDDS (prim. A 365: Ah, saj vse že veš. Pokaj bi 
ti neki še pravil? A 609: Zevs pa v stan gre léc, Olimpijec, bliskov 
sejalec), shema SDSSDS (prim. A 69-70: Kalhas, Testorjev sin, pr
vak med ptičjimi vidci, /  ta je vedel, kar jè, kar bo in kar je minilo), 
shema SSDSDS (prim. A 53: Dni devet obsipal je bog s puščicami 
tabor; A 85: Nič strahu! Izreci, kar veš, da volja je višnjih ). Pri So
vretu je takih heksametrov približno 10%, pri Maretiču okoli 5%, 
torej polovica manj, v makedonščini pa jih skoraj ni.

8

Posebno zanimiv prevodni problem predstavlja versus spon
diacus. Ta se pri Sovretu v prvem spevu Iliade pojavi samo trikrat:

A 106 (Zlobni skovir, kaj sovkaš mi vdilj reči nevšečne?),
A 417 (Zdaj si ob bežnem življenju še beden postal nad vsemi),
A 600 {pričam, kako Krivonog po dvorani racäje sope).
Tudi v naslednjih spevih ta tip heksametra pri Sovretu ni ravno 

pogosten.
V makedonskem prevodu pa je frekventnost tega tipa heksa

metra precej večja.
Od kod ta razkorak?
V slovenski šolski tradiciji je veljalo prepričanje, da je spon

diacus slab in ponesrečen tip heksametra; in Sovrè je pod vplivom 
te tradicije štel spondiacus za nekakšno anomalijo in ga zapisal samo 
izjemoma.

Petruševski je v tem pogledu veliko bližji izvirniku. V metrič
nem uvodu k Iliadi deli heksametre na daktilske in spondejske, pri
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katerih je za takšno poimenovanje odločilna zgolj predzadnja stopi
ca. Petruševski v svojem prevodu spondejske heksametre tudi grafič
no označuje z zvezdico, zato so zelo pregledni in lahko prestevni.

Za primer število spondejskih heksametrov v prvem spevu
Iliade:

grški izvirnik 22 (3,6%)
prevod Petruševskega 7 (1,1%)
Sovretov prevod 3 (0,5%)
V povprečju pa se pri Petruševskem spondiacus javlja še po

gosteje: v naslednjih treh spevih Iliade (B-Δ = 2427 verzov) se poja
vi 34-krat, kar predstavlja 2,3% inje še precej bliže Homerjevi frek- 
veninosti tega tipa heksametra. Zanimivo je, da se več kot polovica 
spondejskih heksametrov pri Petruševskem javlja na istih mestih kot 
v grškem izvirniku. Z drugimi besedami: Petruševski je očitno za
vestno težil, da bi čim zvesteje prepesnil ne samo dikcijo, ampak tudi 
metrično strukturo in melodijo izvirnika.

Nekaj konkretnih primerov!
A 11 οΰνεκα τον Χρυσήν ήτίμασεν άρητήρα
дек’ AraMéMHOH AxpéjeB го навредил жрецот Хриса
A 250 тф δ'ήδη δύο μέν γενεαι με ροπών ανθρώπων 
тој беше закопал веќе две колења смртни љуѓе
В 242 ή γάρ αν, Ατρείδη, νυν ύστατα λωβήσαιο 
инанку сега, Атр0јде, за последен пат би вреѓал
Seveda je tudi Sovrè v tistih redkih primerih, koje zapisal ver

sus spondiacus, skušal s tem doseči določen akustični učinek. Tako 
je v verzu A 600, ki ponazarja Kefajstovo šepavo hojo (ώς ϊδον 
'Ήφαιστον διά δώματα ποιπνύοντα), posnel izvirni spondiacus, 
tako da verz tudi v prevodu “zašepa”: pričam, kako Krivonog po 
dvorani racaje sope.

9

Sovrè pa je heksameter discipliniral še v nekem drugem pogle
du. Po antičnem zgledu je uveljavil kategorično zahtevo, da se mora 
heksameter začeti z močno arzo. Zato se vsi kondicionalni stavki v 
njegovem prevodu začenjajo z rahlo arhaičnim veznikom ako (na
mesto običajnega če), koncesivni s prav tako arhaičnim dasi, najsi 
(namesto običajnih četudi, čeprav), namesto prirednega vzročnega 
veznika zato zapiše besedno zvezo v to da ali to je, da. Itd.

Še očitnejša je zadrega s temporalnimi vezniki. Pri Homerju 
se cela vrsta heksametrov začne z besednimi zvezami αύτάρ έπεί,
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&λλ* δτε5 kar bi v vsakdanjem pogovornem ali knjižnem jeziku po
slovenili z besedno zvezo ko pa. Ker pa bi to pomenilo, da se heksa
meter začne brez arze, je Sovrè vse takšne heksametre začenjal z 
veznikom kadar, ki se v sodobni slovenščini uporablja samo še v ite
rativnem pomenu.

Prav tako se je Sovrè načrtno izogibal besedam, ki. bi imele 
(zaradi metrične sheme) dva poudarka, kar velja zlasti za razne se
stavljenke in zloženke, ki so pri Homerju zelo pogostne. Slovenski 
pravopis oziroma slovensko pravorečje namreč ne dopušča, da bi 
imela ena beseda dva enakovredna poudarka. Zato za precejšnje 
število takšnih daljših besed velja, da so po striktni metrični disci
plini za heksameter “unpoetische Wörter”, čeprav imajo lahko prese
netljivo evfonieen zven (npr. besede kot orunemeneli, odreveneli', 
oblikovali, ozeleneli, odrešenik, uničevalec, tolikokrat, neumrljiv, ne
poboljšljiv, najbogatejši itd). In to je tista velika bolečina sloven
skega heksametra, ki jo je Sovrè omenil v diskusiji po predavanju 
prof. Petruševskega. Zato je Sovrè prevajal Nestorjev epiteton 
ήδυεής z besedami Nestor, čarovnik glasù (starejši prevajalci so ta 
epiteton slovenili s pridevnikom sladkob es edni). Podobno je Tetidin 
epiteton άργυρόπεζα slovenil Tetis srebronoga (prej: srebrnonoga), 
ευώδης soba, dehteča od sladkega vonja (prej: v sobo blagodišečo), 
εύρυάγυια ulic široka Mikena (prej: širokocestne Mikene). Itd.

10

Ne glede na vse te težave je v slovenskih heksametrih nastala 
ena najlepših slovenskih prevodnih umetnin -  prepesnitev celotne 
Homerjeve Iliade in Odiseje, ki je doživela velika priznanja že za 
Sovretovega življenja, še večja pa po njegovi smrti. Kavno lani so v 
središču Sovretove rojstne občine, v Hrastniku, po njem poimenovali 
osrednjo knjižnico, v bližnji rojstni vasici Savni peči pa so mu ob 
občinskem prazniku (5. julija 1998) odkrili spominsko obeležje.

Upam, da se bo podobno tudi Bitola, ki leži na temeljih staro
davne Heraldeje, rojstno mesto Mihaiîa Petruševskega, nekoč 
oddolžila spominu in pionirskim zaslugam makedonskega prevajalca 
Homerjeve Iliade.
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ZUSAMMENFASSUNG

Kajetan Gantar: VON HOMERISCHEM ZU MODERNEM HEXAMETER

Der Ausgangspunkt dieser Studie ist Erinnerung an eine Diskussion  
zwischen zwei Homer-Übersetzern -  Anton Sovrè und Mihail Petruševski, zu der 
es etwa vor vierzig Jahren nach einem Gastvortrag des letzteren in Ljubljana 
gekommen ist. Sovrè hat als erster die ganze Ilias und Odyssee ins Slowenische 
übersezt (1950 und 1951), Mihail Petruševski hat zuerst eine Auswahl aus 
Homer (1953), dann die gesamte Übersetzung der Ilias (1982) ins Makedonische 
herausgegeben, ln der erwähnten Diskussion stimmten die Übersetzer zunächst 
darin überein, wie es in beiden Sprachen (so wie auch in den meisten anderen 
modernen Sprachen) das schwierigste Problem darin besteht, Hexameter dem 
quantitativen metrischen System zu entreissen und den Gesetzen der dyna
mischen Akzentuierung anzupassen, d.h. die Quantitäten (lange oder kurze 
Silben) durch betonte und unbetonte Silben zu ersetzen bzw. wiederzugeben.

Man kann zwar dieses Verfahren auch vermeiden, etwa so, daß man 
Hexameter durch Versmaß der heroischen Volksepik ersetzt, oder so, daß man 
den homerischen Text in einer rhythmisierten Prosa paraphrasiert; von einem 
oder anderem solchen Surrogat hat es im Slowenischen (und auch in anderen 
slawischen Sprachen) mehr oder weniger gelungene Experimente gegeben.

Aber Macht und Glanz einer nationalen Kultur kommt eben darin noch 
stärker zum Ausdruck, daß man nicht nur den Inhalt, sondern auch Gestalt eines 
literarischen Kunstwerks möglichst getreu wiedergibt. Metrische und poetische 
Formen, die zuerst als unerreichbar erschienen, endlich doch zu bewältigen und 
in nationale Literatur einzuführen -  das ist doch die schönste Trophee einer wah
ren Sprachkunst. Deswegen haben auch hundertjährige Bemühungen, die Formel 
des Hexameters, wohl des anspruchsvollsten und üppigsten antiken Verses, 
möglichst getreu in nationale Dichtung einzuführen, volle Berechtigung.

Wenn man das oben erwähnte Verfahren der Anpassung bzw. eines 
äquivalenten Surrogats akzeptiert (d.h. lange Silben durch betonte, kurze durch 
unbetonte zu ersetzen), so gibt es sowohl für den makedonischen als auch für 
den slowenischen Hexameter eine natürliche und organische Stütze schon im 
Wortakzent der beiden Sprachen.

Einerseits ist nämlich für die makedonische Sprache die sogenannte 
proparoxytonische Akzentuierung bezeichnend, die eine begünstigende Rolle bei 
der Anpassung des daktylischen Hexameters spielen kann. Darauf hat u.a. auch 
Petar llievski in seinem unlängst erschienenem Buch Über die antike Prosodie  
in der makedonischen Übersetzung (Skopje 1997) aufmerksam gemacht. Denn 
die proparoxytonische Betonung, d.h. Betonung an der vorvorletzten Silbe, 
scheint wie auf die daktylische Dichtung gemünzt zu sein. Deswegen klingen in 
makedonischer Sprache besonders die holodaktyle Hexameter sehr natürlich und 
sehr euphonisch; und dieser Typus kommt unter den 32 theoretisch möglichen 
Varianten des Hexameters im Makedonischen auch weitaus am häufigsten vor. 
So z.B. ist bei Petruševski in seiner Übersetzung des ersten Gesangs der Ilias 
Flolodaktylos mit 84% vertreten (im griechischen Original 26 %, und der Prozent 
ist fast gleich in Sovrès slowenischer Übersetzung).

Anderseits kann man ähnliche daktyloide Tendenzen auch in der slow e
nischen Sprache, besonders in gehobener Prosa und in freien Versen feststellen, 
was schon am Anfang des Jahrhunderts der berühmte Linguist Stanislav Škrabec 
beobachtet hat, später haben auch andere auf daktyloide Tendenzen hingewiesen,
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d.h. auf die Tatsache, wie im Slowenischen in einer gehobener Prosa oder in 
freien Versen daktylische Iiitomerung überwiegt, wobei manchmal ganz spontan 
auch regelrechte Hexameter entstehen können. Die Beispiele zu Gunsten dieser 
Theorie hat man aus Texten des größten slowenischen Schriftstellers Ivan 
Cankar oder aus einer der berühmtesten Poemen Dum a  von Oton Župančič 
angeführt.

Doch stehen diesem großen Vorteil, dieser “daktyloiden Tendenz” der 
makedonischen Volkssprache und der slowenischen Kunstsprache auch gewiße 
Nachteile entgegen.

im M akedonischen ist vielleicht die größte Gefahr in Klausel des 
Hexameters versteckt. Da nämlich im Makedonischen alle mehrsilbige Wörter in 
ihrer Akzentuierung -  mit seltenen Ausnahmen (z.B. gewiße Partizipia oder 
fremde Eigennamen) -  Proparoxytona sind, kommen für die Klausel des 
Hexameters nur zw eisilbige Worte in Betracht. Durch statistische Analyse kann 
man feststellen, daß durchschnittlich etwa 90% (oder sogar mehr) aller makedo- 
nischen Hexameter mit einem zw eisilbigen Wort enden: ein großer Unterschied 
im Vergleich mit dem homerischen Hexameter, wo die zweisilbigen Wortklauseln 
nur mit 17% vertreten sind und wo überhaupt die Silbenzahl der Schlußworte 
im Hexameter viel gleichmäßiger verteilt ist, was eine mehr ausgeglichene 
Variabilität des Hexameters zu Folge hat, wodurch die Monotonie in Wiederho
lungen derselben metrischen Formel vermieden wird.

Steckt jedoch die Gefahr des makedonischen Hexameters am Ende des 
Verses, so muß sich anderseits ein slowenischer Versifikator mit Schwierigkeiten 
vor allem am Anfang des Hexameters auseinandersetzen. Ein regelrechter 
Hexameter soll nämlich, wie wohl bekannt ist, immer mit einer Hebung, mit 
einer stark betonten Silbe beginnen. Es gibt bekanntlich eine ganze Reihe 
homerischer Hexameter, besonders der sogenannten stereotypen Clichées, wo am 
Anfang temporale, konditionale, konzessive Nebensätze stehen, die mit betonten 
griechischen Bindewörtern (wie αύταρ έπει, άλλ' δτε, usw.) beginnen. Diesen  
entsprechen in der slowenischen Umgangsprache Partikeln, die betonim gslos 
(Atona) sind {ko, če, čeprav, da ), d.h. Vokabeln, mit denen ein guter Flexameier 
nicht beginnen kann.

Es gibt zwei Auswege aus dieser Aporie, deren keiner jedoch die 
homerische Euphonie und Harmonie äquivalent wiedergeben kann:

a) entweder soll eine R.eihe von Hexametern mit unbetonten Silben  
beginnen, also die metrische Disziplin stören,

b) oder man versucht, die erwähnten umgangsprachlichen Partikeln 
durch archaische, längst nicht mehr brauchbare Worte oder Wortver
bindungen zu ersetzen.

Die meisten guten Übersetzer (vor allem der anfangs erwähnte Anton 
Sovrè) haben sich für die zweite Lösung entschieden, d.h. sie haben Vokabeln 
oder Ausdrucksweisen eingeführt, die einen archaischen Beigeschmack haben 
(wie z. B. ako, dasi, najsi, kadar). Anders gesagt: sie haben die Natürlichkeit 
der Umgangssprache der metrischen Disziplin zuliebe geopfert. Eigentlich hat 
eben Anton Sovrè lange gezögert und auch andere Lösungen gesucht. So z. B. 
hat er sich zuerst bemüht, einen neuen Typus Hexameters zu schaffen, einen sog. 
“Hexameter mit Anakruse”, wie er ihn selbst benannt hat, den man eher 
amphibrachyschen als daktylischen Hexameter bezeichnen kann:

u -u / u -u / u -u / u -u / u -u / u -u
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Er hat dabei auf die alte Tradition der “alpinen Schnaderhüpferl” 
angeknüpft, die schon vor zweihundert Jahren in vielen Gedichten des ersten 
slowenischen Dichters Valentin Vodnik Vorkommen: ein solcher “Hexameter mit 
Anakruse” entspricht nämlich einer Nacheinanderfolge von drei Schnader- 
hüpferln:

u-uu-u // u-uu-u // u-uu-u

In solchen amphibrachyschen Hexametern hat Sovrè seine erste größere 
Übersetzung aus der römischen Poesie verfaßt, Horazens Epistel über die 
Dichtkunst (1934). Später hat er jedoch solche Experimentierung aufgegeben  
und sich konsequent bemüht, regelrechte Hexameter zu machen, w ie gesagt, 
manchmal auch auf Kosten der unmittelbaren Natürlichkeit des Wortschatzes.

Von ähnlichen Bestrebungen zeugt auch eine andere Schwierigkeit, die 
er zu überwinden versucht hat. Es gibt nämlich im Slowenischen eine Reihe von 
längeren Vokabeln (vier-, fünf- oder mehrsilbige Wörter), die -  gemäß der 
slowenischen Rechtlautung -  zwei äquivalente Betonungen nicht haben können 
und deswegen mit der metrischen Struktur des daktylischen Hexameters inkom
patibel sind. M utatis mutandis kann man das mit ähnlichen Schwierigkeiten in 
der griechischen und lateinischen Dichtung vergleichen, wo z.B. Vokabeln, deren 
Quantität dem Schema eines Prokeleusmatikus Tribrachys Kretikus entspricht, 
für Hexameter nicht akzeptabel sind. Darauf haben manchmal schon antike 
Dichter (z.B. Horaz, Ovid) hingewiesen, das Phänomen hat in neuerer Zeit B. 
Axelson in seinem Buch “Unpoetische Wörter” (Lund 1945) gründlich erforscht. 
D iese Tatsache kann besonders bei der Übersetzung vieler homerischen Kompo
sita große Schwierigkeiten verursachen. Die Übersetzer, die sich bemühten, die 
Regeln der hexametrischen Struktur konsequent zu beachten (wie z.B. der bereits 
mehrmals erwähnte Anton Sovrè), haben daher entsprechende Lösungen in 
verschiedenen Umschreibungen oder Relativsätzen gesucht, manchmal ein 
einziges homerisches Kompositum durch drei oder vier slowenische Worte 
wiedergegeben. So z.B. hat Sovrè das homerische Epitheton ήδυεπής mit Worten 
čarovnik glasu  (“der Zauberer der Stimme”), ευώδης als dehteča od sladkega  
vonja (“riechend von der süßen Duft”) übersetzt usw.

Obwohl solche und auch viele andere metrische und lexikale 
Schwierigkeiten zu bewältigen waren, werden Sovrès Übersetzungen von 
Homers Ilias (1950) und Odyssee (1951) als zwei der schönsten und 
gelungensten slowenischen übersetzerischen Kunstwerke betrachtet, die große 
Anerkennung schon zu Übersetzers Lebzeiten, noch größere nach seinem Tode 
erreicht haben. Wir hoffen, daß einmal ähnliches Schicksal auch der 
Pionierleistung des makedonischen Homer-Übersetzers Mihail Petruševski zu 
Teil sein wird.


