
Spoštovani vsi navzoči, 
 
lepo pozdravljeni. Vesela sem, da smo se letos skupaj z družino pridružili vsakoletnemu Sovretovemu 
pohodu. O Sovretovem življenju in njegovih delih je bilo tukaj (pa tudi drugod) že veliko povedanega, 
zato bom danes raje povedala nekaj besed o svojem osebnem srečevanju z njegovimi prevodi. 
 
S Sovretovimi prevodi sem se prvič srečala še v precej rosni mladosti, v času, ko se sploh še nisem 
spraševala, ali je knjiga, ki jo imam v rokah, morda prevod, in še manj o tem, kdo je ta prevod izdelal. 
Bil pa je to takrat prav Sovretov prevod Iliade. Še dobro se spomnim: bilo je v mojem drugem domu, 
v Avguštinah na Dolenjskem, ob vznožju Gorjancev, ki se ne tako daleč od tod vzpenjajo nad 
mestecem Kostanjevica na Krki. Tja smo hodili ob vsakih počitnicah, tam je bilo vse, česar mi je v 
Ljubljani primanjkovalo. Cvetoča drevesa, zelena reka, dišeči travniki, polja, ptice, zvezdnate noči in 
črički. Tam sem v dvesto let stari hiši prvič odprla Sovretov prevod Iliade in ga začela brati. Takrat še 
nisem vedela skoraj ničesar ne o stari grščini ne o heksametru, še o grških bogovih in junakih bolj 
malo. Še sanjalo se mi ni, da bo stara grščina nekoč postala eden od mojih poklicev. Natančno se 
spominjam nenavadnega, edinstvenega vzdušja, ki me je prevzelo že takoj na začetku in je neomajno 
vztrajalo tudi še naprej. Vse je dišalo po starem in skrivnostnem svetu, ki je že zdavnaj izginil, zdaj pa 
je spet pred mojimi očmi vstajal živ kakor nekoč. Hipnotično moč ponavljajočega se ritma ter 
umetelno in nadvse natančno zgrajene verze je bogatila privlačna patina arhaiziranega besedišča, ki 
so ga začinjale besede kot so »žrec«, »žleva«, »hentan«, »štramáti«, »šinjak« in podobne, vse to pa 
so olepševale še markante ilustracije slikarja Marija Preglja.  
 
To je bilo nekaj zelo drugačnega od vsega, kar sem poznala dotlej. Bilo je seveda tudi nekoliko 
naporno, saj se že v samem začetku nad nas izlijeta božji srd in človeška jeza, pa kuga s trupli, 
prepuščenimi v žrtje pesòm, pa golenjaki, oklepi, puščíce in strelíce, pa kopjaniki, žgalni darovi in 
hekatombe, in kakor da vse to še ni dovolj, se je treba kar takoj spopasti tudi še s številnimi 
krajevnimi in osebnimi imeni ter s trumami teh ali onih vojščakov in poveljnikov ... jaz pa mlada 
deklica, ki jo je zanimalo vse kaj drugega kot to. Pa celo še danes me ljudje sprašujejo, kako to, da 
sem se lotila prevajanja tega, tako moškega besedila. Za vse to, za tako veliko delo kot je Iliada, mlad 
človek brez predznanja ali posebnega angažmaja namreč nujno potrebuje vsaj kratek uvod, 
predpripravo. Zato z Iliado takrat kljub lepoti besedila nisem prišla daleč – hudourniki, pomlad in 
hrastovi gozdovi so žal ostali tam nekje daleč spredaj. (Je pa je bilo precej lažje brati Odsejo.) 
Spominjam se tudi občutka, kako z veseljem bi se še naprej prepuščala tem čudovitim ritmom, če bi 
le malo več razumela in bi me tako tudi zgodba sama lažje popeljala s seboj. 
 
Čez čas sem na Gimnaziji Poljane brala Sovretove prevode dramskih del, na primer Sofoklovo 
Antigono, Kralja Ojdipa in morda še kaj. Kaj več pa je sledilo šele nekoliko pozneje, in sicer ko sem 
(pred zdaj skoraj že tridesetimi leti) začela študirati klasično filologijo. Odtlej sem se teh knjig lotevala 
na popolnoma drugačen način, nič več preprosto s knjigo v roki, ampak s knjigo na mizi, s knjigo ob 
knjigi – na eni strani grško besedilo in vzporedno zraven vsaj en prevod, ki je bil, če je bil slovenski, pri 
grških besedilih največkrat prav Sovretov. Pri nekaterih delih slovenski prevod žal niti ni obstajal in 
takrat smo lahko bili veseli, če so nam bili dostopni vsaj komentarji in prevodi tujejezičnih izdaj.  
 
To je bila naša t.i. lektira, temu je bilo v vsem času študija posvečenega daleč največje število ur – 
skoraj več kot vsem predavanjem, vajam, seminarjem in proseminarjem skupaj, kajti seznam del je bil 
dolg. Prevod je torej za nas takrat nastopal enakovredno našim preostalim, živim učiteljem 
starogrškega jezika. K sreči skorajda ni bilo področja, kjer Sovre ne bi nastopal kot prevajalec: od 
epike in dramatike do lirike in filozofije ter zgodovinopisja in druge proze, veliko del pa je prevedel 
tudi iz latinščine. Učili pa se nismo le iz njegovih prevodov, temveč tudi iz razkošnih predgovorov k 
tem prevodom, zraven pa brali tudi njegovo obširno monografijo z naslovom Stari Grki. 
 
Tako je šlo počasi naprej. Običajno je bila ista stran berila v knjigi odprta tudi po več ur, saj ni bilo 
mogoče začeti drugače, kot brati besedo po besedo. Eno za drugo smo iskali v takrat še papirnatih 
slovarjih in si ob tem, ko smo skušali dognati njeno obliko ter mesto znotraj stavka, obvezno 
pomagali še s papirnato slovnico in nadrobnimi tujejezičnimi komentarji.  
 



Tako kot se je zdelo tedaj, se zdi še danes: skoraj neverjetno, da lahko vsa ta dela prevede, 
poglobljeno komentira ali napiše en sam človek v času enega samega življenja. Bogomil Gerlanc je 
nekoč sestavil trideset strani dolgo bibliografijo njegovih del, in ta seveda obsega še mnogo več 
področij od zgolj teh, ki sem jih naštela prejle. Da ne omenjamo, koliko bolj zamudno je bilo to delo 
nekoč, ko še niso obstajali elektronski pripomočki, ki nam olajšujejo trud in nam pomagajo, da lažje in 
hitreje najdemo iskane podatke.  
 
Vendar moje prvo srečanje s Sovretom na Oddelku za klasično filologijo ni bilo v knjižni obliki. Živo se 
spominjam, kako je tam na hodniku stala mizica, kjer je pod zastekljenim pokrovom ležala Sovretova 
posmrtna maska. Ta maska je name učinkovala zelo nenavadno, pravzaprav je bila to prva posmrtna 
maska, ki sem jo srečala do tedaj. Pozneje so jo nekam pospravili.  
 
Medtem pa je nekoč spoštovana veda klasične filologije kot že v Sovretovih časih še naprej izgubljala 
svoje mesto med vedami, ki se ljudem zdijo vredne truda. Latinščina in grščina sta takorekoč izbrisani 
iz našega šolskega sistema, vsa čast redkim izjemam. Poraja pa se misel: če se je to lahko zgodilo 
latinščini, najbrž ni več daleč čas, ko bo to doletelo tudi druge, morda slovenščino ali zgodovino. 
Današnji čas namreč ni naklonjen vedam, ki terjajo ogromno časa in ne prinašajo direktnega dobička, 
še posebej, če so humanistične. Vladavina vrhovnega božanstva denarja je prepogosto prepričana, da 
človeku zadostujeta imeniten zunanji videz in udobno življenje. Tako tudi marsikatere založbe – tudi 
tu čast izjemam – oblikujejo svoje programske načrte predvsem glede na prodajo: bolj ko je nekaj 
prodajano, več je vredno. Ali tudi: lepši kot je navidezni videz, bolj je stvar zaželjena – vsebina pa je 
prepogosto šele na drugem ali tretjem mestu. Včasih se zdi, da jih klasični avtorji zanimajo le še zato, 
ker sami ne morejo več zahtevati avtorskih pravic. 
 
Danes pozabljamo, česa nas je zgodovina že naučila, in mislimo, da smo zaradi tehnološkega 
napredka tudi pametnejši, čeprav nismo. Prepričani smo, da ima vrednost samo tisto, kar ima tržno 
ceno. Vedno bolj smo obrnjeni v individualizem, tekmovalnost, hitrost. Pozabljamo, da s hitenjem ne 
moremo priti v globine, kajti za té je potreben čas. Pozabljamo celo to, da je književnost lahko tudi 
zdravilo. Kot je nedavno dejal Ilija Trojanow, nagrajenec Vilenice 2018, namesto da bi brali knjige, 
raje goltamo sintetična zdravila. Pozabljamo, da se najboljših in najbolj elementarnih stvari ne da 
kupiti. Ali, kot je povedal Nuccio Ordine v knjigi Koristnost nekoristnega: »Človek postaja vse 
siromašnejši ravno takrat, ko misli, da bogati.«1 
 
Toda naporen študij, ki zahteva celega človeka, a hkrati ne obljublja prav nobenih posebnih možnosti 
za zaposlitev, pa je vendar obdržal svoje zanesenjake in zanesenjakinje in uporniško ostaja živ še 
danes. Ni čudno, saj se napaja pri bistrih studencih neizčrpne antične književnosti. A kako? Odgovor 
se morda skriva tudi v veščini, ki nas je klasična filologija dodobra izuči in ki jo najbolj strnjeno 
povzame latinski pregovor Festina lente! (Hiti počasi!). Filologija nas namreč uči počasnega, 
globokega, nazaj in naprej pogledujočega branja. 
 
Iz Sovretovega življenja nam je očitno, kako se je sam do svojih dosežkov dokopaval potrpežljivo, s 
trudom, natančno in počasi, kar je tudi edini način, ki omogoča odmik od površinskosti. Za zaključek 
še citat filozofa Friedricha Nietzscheja, ki je že v svojem času pred več kot sto leti zaznal nesmiselnost 
naglice, v katero je družba brzela že takrat, kot zdravilo proti tej naglici pa je ponudil prav filologijo: 
»Nisem zaman bil filolog in nemara sem, še to hočem povedati, učitelj počasnega branja: konec 
koncev tudi pišem počasi. (...) Filologija je namreč tista častitljiva veščina, ki od svojega častilca 
predvsem zahteva, da hodi ob strani, si vzame čas, se upočasni, umiri – kot umetno kovaštvo in 
poznavalstvo besede, ki opravlja zgolj takšno delo, ki zahteva kar največjo natančnost in previdnost, 
in ji nič ne uspe, če tega ne počne počasi. Ravno zato pa je danes bolj potrebna kot kdaj koli prej 
(...).«2 
          Jelena Isak Kres 

                                                           
1 Nuccio Ordine, Koristnost nekoristnega, Cankarjeva založba 2013, prev. Irena Trenc Frelih, str. 20. 
2 Friedrich Nietsche, Jutranja zarja, Slovenska matica 2004, prev. Alfred Leskovec, str. 12. 

 


