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NEKAJ MISLI O PISAVI ANTICNIH IMEN IN STROKOVNIH IZRAZOV 

KAJETAN GANTAR 

Unimza " Ljub/jalli 

UVODNE MISU 

Vsi, ki se ukvarjamo s preučevanjem antike - lda.sični filologi, arheologi, 7.1odovinarji 
starqa veka, prevajalci iz latiuJčine in artčinc - se dan na dan srečujemo s pcoblemom, 
kako pisati antična imena in strokovne izraze v slovenJčioi. Ob ta problem zadevajo scwda 
tudi !tevilni drugi piloči ljudje, ki nas pogosto spravljajo v zadrego, ko spmujejo za svet, 
kako zapisati kako latinsko ali griko ime, kako ga pravilno poudariti, kako p sklanjati, 
kako iz njega narediti ustrezen pridevnik, in podobno. Odgovori na tak!na in podobna 
vpmanja niso ravno lahki; iz lastne izkuJnje vem. kako hitro zabredem v protislovja,~ 
skulam .-levo poenostaviti. · 

Seveda bi bilo pretiraoo trditi, da 10 ta vpralanja bistveoega pomena za razumevanje 
antičoep sveta in za posredovanje antičnih kulturnih vredoot. Pimto o punilrvu prav nič 
DC iz&ubi svoje Yiedoosti in svoje lepote. ~ zapiicm, da se je avtor tega dela imenoval 
Horac, Hurac~}, Horaffj ali Horatius. In vendar problema ni mogoče kar tako na lahko, 
z levo roko, spraviti s sveta, preprosto fe iz praktičnep razloga, ker ob prevelikem zane. 
marjaoju tega vpra!anja lahko pride včasih do neprijetnih zamenjav, zaradi katerih trpi 
tudi vsebina. Sam sem k večkrat zasledil taklne mulne urnetUavC, npr. med podzemskim 
sodnikom Ajakom (Ah~t~) in homenkim junalcom Ajaotom (A~). med Okeanovo !mo 
Tetljo (Tr,~) in Ahilovo materjo Tetido (9t"Cu;), med Zeusovo ljubosumno ženo Hero 
("Hp:z) in prelepo svel:enioo iz Abide Hero (H~w), med podzemsko reko Leto (A~lhj) 
inApolonovo materjo Let6 (Ar,tw) itd. Polea tega bralca moti in bega,~ srečuje isto an
lično ime poslovel\ieno na različne načine, le celo, ~ se to dogaja v istem besedilu. ln kaj 
taklneaa se l?.bko pripeti marsikomu (tudi sebe pri tem DC izvzemam), cc:l111 najboljlirn 
poznavalcem antike. Tako npc. Sovre fe na prvih dveh straneh svojega Uvoda k pcevodu 
IH rnwn natwa (1959) oma.čuje avtorja izmenoma kar s ltirimi različnimi oblikami. njc
aoveaa imena: ~tilu, Lstlcretius, Lulcuc, Lulcrecij.' Moderni ~alec je siloo občutljiv 
tudi za mini.malru: razločke med posameznimi priimki; zato si ob takih primerih lahko ne
bote misli, da are za različne osebe, Jcot če bi se npr. srečeval s priimki ZIIJKIII, ZIIJKIIIc, 
ZIIJKIIIIt, Zupančič, 211pQlltlt. 

Ti problemi seveda niso novi, različne rditve zanje so iskali in ponujali fe Tominllc.ov 
Antibarbarus, Doklerjev Gdlto-slovenski slovar, opombe in slovarčki k raznim prevodom 
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-- ~ ---- -it antike, predvsem pa vsi slovenski pravopisi. Vsaka od predlaganih telitev je sicer prinesla 
več jasnosti in odcovorov na nekatera vpra§anja, druga vpra§anja pa je spet pustila odprta 
ali jih §e bolj zapletla. Tudi ~i Slovenski pravopis (1962), • pri katerem je imel v tem 
pogledu verjetno odločilno besedo Anton Sovre, je v !tevilnih vpraJaz\jih p1ioesel l-ečjo 
razbistritev, v drugih pogledih pa spet predlagal re§itve, ki se zdijo marsikomu nesprejem
ljive in se jih zato pri svojem pisanju oe drži. 

Večina težav, s katerimi se srečujemo pri pisanju antičl!ih imen, izvira iz spopada med 
dvema različnima težnjama. Prvo bi lahko omačili kot težnjo po avtentičnosti, drugo kot 
težnjo po podomačeoju antičnih imen. Kadar se ti dve težnji ne krijeta (in to je v večini 
primerov), pride nujno do mučnih dilem in problemov. Vsaka od teb dveh osnovnih teženj 
se lahko izraža v večji ali manjši skrajnosti, v bolj ali manj izostreni obliki. 

Te!nja po artentiČ110sli vztraja pri tmt, da je treba imeti antičnega pisatelja ali državnika, 
boga ali mitičnep. junaka zapisati v nepopačeni in oespremenjeoi izvirni obliki: ~ sploh 
do česa, tedaj ima prav gotovo vsak človek pravico do svojega neokrnjenep imena, zakaj 
ime je človekova najsvetejša, najbolj neodtujljiva lastnina, njegov bistveni razpoznavni 
mak. Spomnimo se sarno, s kaklno bolečino in prizadetostjo smo gledali, ko so italijanski 
fašisti in nem!k.i lovinisti našim rojakom na Primorskem in Koro!kem maličili in pohab
ljati lepe slovenske priimke in jim pritikali nemogoče pripone -ici ali -itsch. 

Načelo o nedotakljivosti tujega imena v našem jeziku zvesto spo!tujemo, zato pikmo 
ime največjega dramatika kot ShllkesfMtUe, ime francoskega romantika kot Hqo, ime itali
janskega novelista kot Boccacclo itd.• Nekaj redkih poskusov, da bi tudi taklna imena 
podredili zakooitostim slovenske fooetike in pravopisa, da bi jih torej pisali kot Sekspir, 
Igo, Bokačo (kot jih pi!ejo npr. Srbi), je doslej ldavmo propadlo.• To načelo, kot rečeno, 
v nWm. jeziku zvesto spo!tujemo - razen kadar gre za antična imena. Zanje velja v slo
venlčioi čisto poseben režim: v tem primeru pi§erno 0:7ar namesto CaeStU, Stacij namesto 
Sta/ilu, Kviotilijao namesto Quintilimws itd. 

V na!i preteklosti je bilo sicec fe več poskusov, da bi načelo avtentičnosti uveljavili tudi 
pri pisanju antičnih imen. NajodločDej!i predstavnik te težQje je bil Josip Tomin§ek v fe 
omenjenem Antibarbarusu, kije izrazil svoje začude.Jije, zakaj »stoji naša pisava ... na povsem 
nasprotnem stali~ pri onih dveh jezikih, ki vsebujeta temelj zahodne kulture : pri staro
klasičnih jezikih, latio!čioi in grlčioi . Neuganljivo je, zakaj se dela v sloven!čioi pmv pri 
teh dveh jezikih posebna izjema.«" In nato je z vso odločnostjo pribil: »Ker na§a jezik ovna 
pravila tujih lastoib imen ne brip.jo prav nič- saj so bila narejena brez na§ega sotrudoiJtva 
in momjo ostati za vse čase in 7ll. vsakogar, kakrtna so, če ne, postanejo rnistifikacija: 
zato je vedno in načelno najbolje, da obranijo ta imena v imenovalniku svojo obliko.«" 

Tega načela so se držali- čeprav ne čisto dosledno- tudi nekateri naši pesniki; tako · 
beremo npr. pri Dragotinu Ketteju Chi«, Ga Ila, Agrippa. Tako je ravnal tudi Sovre v svoj ib 
začetni!kih prevodih, ko je pisal Soplwk~s. Apollolt, Atltetuz, Sphinx, De/pili, Thebanci, 
A~xalldrija; k v njegovem prevodu Avgu!ltinovih Izpovedi (1932) beremo, da je priJel 
AeMas v CQI'thagino. Pomeje je to načelo nekoliko omilil v tem smislu, da je glasovna 
znamenja, ki so slovenski pisavi tuja (x, y, q, aspirirani koozonanti, dvojni konzonanti), 
sicer opuJčal, samo izvirno ime .pa kar najzvesteje transkribiral in pisal npr . .Aisopos (in ne 
Ezop), A.ioios (in ne Eol), Maia (in ne Maja); k taUni pisavi je težil Sovre- z manjJimi 
odstopan,ji - skoraj na vsej svoji prevajalski poti; in ta težnja je - pač pod Sovretovim 
vplivom - močn6 prisotna tudi v zadnjem Slovenskem pravopisu. 

Tej nasproti se pojavlja te/nja po podomtllenju, ki izhaja iz stali§ča, naj se antično ime 
v fonetičnem, ortografskem, morfolon.ern in vsakem drugan pogledu popolnoma podredi 
zakonitostiro našega jezika. O vzrokih, motivaciji in ozadju te tefnje ne bi podrobneje 
razpravljal ; dejstvo je, da je vseskozi navzoča in delujoč& v .nakm jezikovnem prostoru, 
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da se z njo dan na dan srečujemo iri da je zato ne moremo itaorirati, kajti z iporil'lll\iem 
je gotovo ne bomo spravili s sveta. Posamezna imena so se v bolj ali manj podomačenih 
oblikah globoko zakoreninila v na!i kulturni tradiciji. Boj proti tem oblikam antičnih imen. 
ki so manstveno lahko povsem neosnovane, bi bil enak boju z mlini na veter. To bi bilo 
podobno, kot če bi npr. v svetni!kem koledarju skubli pisati Antoniua, Auguatillus, Blarilu, 
Franciscua, Hermogoras itd.: vsi na!i Antoni, Avgu§tini, Blaži, Franceti, Mohorji bi tak.§no 
pisavo dernantirali. 

Toda če se že spoprijaznimo s to težnjo, ostaja odprto vprabnje, kako daleč naj po
pu§čamo talc!oemu ,.podo!llaČevanju«. Eden slmynih predstavnikov te težnje je bil npr. 
Fran Omerza, ki je antičllim imenom, zlasti patronimikom, celo sufikse spremiujal, tako 
da je iz Pelida naredil Pelejeviča, iz Atrida Atrejeviča, iz Kronida Kronojeviča itd.' Se 
dalje je ki oče Marko Pohlin (in pod njegovim vplivom deloma tudi Valentin Vodnik), 
ki je - pač v duhu tedanjega baročnega purizma - gr~kim mitološkim imenom slovenil 
tudi samo besedno deblo, tako da je Apolona spremenil v Belina, Aresa v Vodana, Balcha 
v Vinodaja, Diano v Mareno, Floro v Rožencvitarico, Harite v Prijaznice, Hefajsta v Hro
maka, K.itero v Lado, Minervo v Modrico, Muze v Vurnnice itd.• 

Skrajno mero zaddanosti je v tem pogledu pokazal Prekren, ki je antična imena sicer 
vključeval v slovenski fonetični organizem, vendar je njihovo zvočno podobo pustil kolikor 
mogoče neokrnjeno : Briarej, Cintija, Delija, Erinija, Helada, Horacij, Katon. Klijo, Orfej, 
Ovidij, Talija itd. Skoraj bi lahko rekli, da je skušal Pre!leren s svojim nemtotljivim jezikov
nim čutom ubtati neko srednjo pot med obema olllCI\ienirna tdnjama, ki sta bili v vsej 
sktajoosti navzoči fe ob ltiegovem času oziroma že pred njim: eno skrajnost predstavljata
kot rečeno - Pohlin in Vodnik, drugo Stanko Vru (v r:tiegovih rokopisoih prevodih sre
čujemo oblike Tul/ua, Ancl# itd., čeprav pri tem ni povsem dosleden). 

Idealna bi bila seveda taUna rešitev, ki bi zadovoljevala in zdndcvala obe omenjeni 
težl\ji, tako da bi antična. imena obdržala svojo avtentično podobo in se obenem v oeloti 
vključevala v fonetični in morfoloUti organizem slovenskega jezika. Toda taldua idealna 
rditev je v vsej svoji doslednosti prav tako Dlldosegljiva kot kvadratur& kroga. Mogoče 
so le večje ali manj§e aproksimacije k tej rešitvi, pri katerih pa je treba vselej nekaj žrtvo
vati, l'Ča!ih na ljubo strokovoosti, včasih na ljubo domačnosti. 

Tudi pričujoča raz:mi§ijaoja ne prinalajo neke radikalne reiitve, temveč v clavnem le 
opozarjajo na nekatera odprta~ in nerešene probleme. Tudi oi nameo teh zapiskov, 
dajati neka meritorna navodila za pisanje antičnih imen, temveč samo nanizati nekaj 
opažanj, nekaj oeobvezuih misli in sugestij, ki so se mi utrinjale ob vsakodnevnih srečanjih 
z antiČDimi imeni in izrazi. 

ZNANSTVENA TRANSLITERACIJA 

Slovenski pravopis navaja §tevilna antična imena v dubletah, npr. Ais6pos in Ezop, 
Eurfpides in Evripid, Kr6isos in Krez, Odlseus in Odisej, Polfbios in Pollbij itd. S lem kafe 
pravopis neko odprtost in demokratično širino, dovzetnost za različnost mnenj in poaJedov. 
Toda po druci su ani s tem ustvarja dvojnost in negotovost, marsikoaa spravlja v zadrego, 
saj ne ve, katere oblike naj bi se oprijel. Vsekakor se mora za eno od dveh oblik odločiti, 
kajti vzporedno pojaviJaD.Je dveh različnih inačic istega imena v istem bc:sedilu učinkuJC 
oesisternatičoo in neestetsko, lahlco tudi neresno. Poles tega lahko taklno pisanje, kot sem 
uvodoma omenil, zbudi pri nepoučenem bralcu vtis, da gre za dve povsem razJični osebi. 
Kdor ne pozna jezikovnih zakonitosti, bo le težko uganil, da se za Aisopom in &opom 
skriva ista oseba. 
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~ -.. -Velika zadrega in zmeda lahko nastane tudi :r.aradi tega, ker pravopis eno od teh dublet, 
in sicer tisto, ki je blilja izvirniku, običajno omejuje samo na prvi sklon. Spomiroam se, 
kako mi jo je pred leti zagodel tiskarski !krat (ali stavec ali lektor, tega še danes ne vem), 
ko sem v Gledališkem listu ljubljanske Drame objavil neki članek o Evripidll.' Kot privrže
nce avtentičnosti sem ime gdkega pesnika dosledno pisal kot Euripides, tako v imenoval
niku kot v odvisnih sklonih. Ko pa je bil članek tiskan - kako sem debelo pogledal, ko 
se je antični avtor v njem pojavil petindvajsetkrat kot moj Euripides, zraven pa še petin· 
tridesetkrat v odvisnih sklonih kot Evripid! 

Da se taklnim in podobnim nevšečnostim izognemo, naj na! prihodnji pravopis pri 
antičnih imenih odpravi dublete in naj povsod uzakoni neko enotno obliko antičnega imena. 
ln če je trend uradne slavistike tako usmerjen, naj bo to pač tista oblika, ki je že nekoliko 
udomačeoa. Toda poleg te oblike naj bo v oldepaju povsod navedena tudi izvirna oblika 
v t.i. manstveni translitera.ciji. 

Podobno naj bi ravnali tudi pisci člankov in razprav s tega področja: antična imena 
naj bi navajali v neki zmerno udomačeni obliki, toda kadar se taklno ime v nekem besedilu 
prvič pojavi, naj bi ga predstavili - v kw-zivi ali v oklepaju - tudi v avtentični izvirni 
obliki, znanstveno transliterirano. Takma znanstvena translitera.cija je nujoo potrebna, 
da se bo bralec, ki bo iskal o navedenem avtorju dodatnih informacij v tujejezični literaturi, 
lahko znašel po velikih mednarodnih slovarjih, enciklopedijah, Jeksikonih, bibliografijah 
in drugih priročnikih. 

In kaj pomeni znanstvena translitera.cija? 
Pri latinskih imenih in izrazih pomeni, da taldno besedo zapišemo natanko v izvirni 

pisavi, torej: Caius Julius Caesar, Marcus Tullius Cicero, qii/Ustor, aedilis. 
Gdka imena transliteriramo po grškem izvimiku. To je treba posebej poudariti, kajti 

v nekaterih tujih priločnikih se srečujemo s težlijo, da se grlka imena navajajo v latinizirani 
obliki, torej Aeschylus (namesto A ischylos), Callimaclrus (namesto Kallimachos), P/a.to 
(namesto Platon). Takšen postopek se mi zdi nedosleden; delno opravičljiv je le v tistih 
primerih, kjer se grlica imena pojavljajo Pomešano z latinskimi in je zaradi dodatnih oznak 
potrebna neka zunanja poenotenost.•• V vseh drugih primerih pa moramo gr§ko črko za 
črko usbczno transliterirati v latin.§čino. Pri tem ustreza posamemim črkam &rškep alfa
beta naslednja vrednost: 

c:c=a l =i p=r 
~=b x=k a = s 
y=g X=l 'T=t 

3=d iJ.=m u=y 
c=e v=n • -ph 
~=z /;=x x= eh 
'11 = e (ali č) 0=0 "'=ps 
& = th n=p (J) - o (ali o) 

Nadalje veljajo pri transliteraciji gr§kih besed naslednja pravila: 
Dvojne konzonaote transliteriramo z dvojnimi konzonanti: 11-1' = mm, U = Il, aa = s~ 

Toda: yy = ng. Prav tako velja: yx = nk, n = nch, y~ = nx. 
Blagi pridih (spiritus /enis) opldčamo, ostri pridih (spiritus asper) transliteriramo s črko b. 
Pri diftongih transliteriramo oba maka: c:t1. = ai, c& =ei, ~ = oi, aru = au, cu = eu. 

Posebej velja to poudariti pri diftongu ou = ou (nekateri ga namreč translitcrirajo kot 
običajni u) in pri tako imenovanih nepcavih diftongih (~ = ai, 'li = ci ali či, lj) = oi ali oi). 

Akccnte obdržimo, pri čemer se cirkumf1eks običajno označuje s strelico. Pri pravih 
diftongih postavimo akcent nad drugim znakom, pri nepravih diftongih nad prvim znakom. 
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Nekaj konkretnih primerov; 'Atalj~ = Haides, j\yx.{"T,; ""' A.nchises, eo~x.ua[or,~ .., 
Thoukyd{des, Kai..Atx'A'I)~ = Ka/lik/is, !ipl;'lj; = Xirxes, 'PEL<X = Rhela, Xapwv = Chdrorr, 
''ltC;(!ov = Oidefon. 

Od manstvene transliteracije moramo razlikovati transkripcijo, kakdno priporoča 
Slovenski pravopis v § 58 (na str. 53) in ki pomeni pravzaprav prvi korak k podomačenju 
grllib imen. 

Znanstveno transliterirana oblika naj bi bila torej v na.lih znanstvenih in strokovnih 
besedilih vselej vsaj uvodoma navzob, vendar že z grafičnimi znaki (oklepaj ali kurziva) 
naznačena kot tujek; tako bi bila hkrati navzoča in odsotna. 

V vsakdanji rabi pa bi dajali prednost tisti obliki in tisti pisavi antične besede, ki je 
nekoliko bolj domača na!im uJesom in očem. 

NAGLAS 

Nepričakovano zapleteni problemi se včasih pojavljajo v zvezi z nagla§anjem grških 
in latinskih imen v sloven§čini. Nekaj tehtnih misli je o tem zapisala Erika Mihevc-Ga
brovec;11 predvsem naj podčrtam njeno ugotovitev, da je »tukaj oemog«Xe uvesti zanesljiv 
sistem, ne da bi venomer zadevali ob izjeme, ki jih je jezikovna raba že uzakonila.« 

Idealno bi seveda bilo, ko bi pri vseh antičnih imenih obdržali izvirni akcent. Pri Ja
tinskih imenih se tep v glavnem držimo, čeprav je tudi tu precej spornih primerov. Pri 
grikih imenih pa je zadeva tako zapletena, da je v resnici nemoa«Xe odkriti neke splo!no 
veljavne zakonitosti. 

PIi latinskih imenih torej praviloma obdržimo izvirni akcent. To pravilo bi morali 
dosledno upo!tevati tudi pri nagla.lanju knjig. E. Mihevc-Gabrovec je v omenjenem članku 
upravičeno pripomnila, da je pravilen naglas En~ida (in ne Enefda, kot nagla.la Slovenski 
pravopis); tako seveda tudi Tebaida, Ahil~ida itd. Edino pravilen akcent naslova Vergilijeve 
mladostne pesni!ke zbirke je EJdoge (in ne Ekl6se, kot včasih sli§imo in kot navaja v dubleti 
tudi Slovar slovenskega knjižnega jezika I, SS3). Se bolj boleč je akcent antika, ki se v zadnjih 
časih po nepojasl\ienih potih liti mcd nepoučenimi. 

Težavnejla je zadeva pri tistih latinskih imenih, ki v latin§čini v odvisnih sklonih spre
~ajo akcent: Clcero, Cie,er6nis, Cdto, Catonis. Pre!eren je dosledno poudarjal vokal o: 
>>narobe K.at6n<<, »Katona Utičana«. Toda Slovenski pravopis je dosledoejli, saj ohranja 
isti premični akcent, kot p imajo ta imena v Jatin§čini: Cfcero, Cicerona, Kito, K.at6na, 
Scfpio, Scipi6na. Drugih podobnih primerov v Slovenskem pravopisu nisem zasledil, 
toda po K.at6novem zgledu bi morali očitno na,la.lati tudi; Maro - Marona; Nazo -
Naz6na, P61io - Poli6na, Vliro - Var6na. Na srečo je taldnih primerov premičoep 
akcenta pri latinskih imenih sorazmerno malo, pravzaprav jih stečujemo le pri samostal· 
nikih tretje (mdane} sklanjatve. 

Veliko bolj zapletena je zadeva v gr§čini. Tu bi bila uveljavitev načela, naj dosledno 
obdržimo izvirni akcent, praktično neizvedljiva, in sicer iz več razlogov. Stevilna imena 
so hkrati gr!ka in latinska, toda v latin§čini imlijo drugačen akcent kot v arfčinL Seveda 
bo kdo ugovarjal, da so ta imena po svoji etimolQJiji grikep izvora: to je res, toda pnv 
tako so se uveljavila tudi v latin§čini, in mi smo jih prevzemali predvsem po posredovanju 
latin§čine. Sem sodijo !tevilna mitololka imena, npr. imena Muz: Klfo (griko KkW), 
Melp6mena (griko Melpomine), Terpsfhora (gr!ko TerpsicMre), Uranija (gr!ko OfDYlllio), 
Kalfopa (grJko Kallwpe). V gr§čini in v Jatin§čini imata enak akcent Evterpe in Polihfmnija. 
Ne bi pa mogel sogla.lati z latinskim akcentom pri Taliji, čeprav p ima že Prderen (v na
grobniku Antonu Linhartu) in čeprav p predpisuje Slovenski pravopis. Vsi imamo v u§esih 
in na jeziku Talija, TaJijin hram itd., in ker je to izvirni gr!ki akcent, pač ne more biti na-

543 



-
robe; zakaJ bi ga torej preganjali? Preostaja le ena Muza, za katero predpisuje SloveMki 
pravopis poudarek Erato. Toda ta akcent ni ne griki ne latinski, ne vem, od .kod se je vzel. 
Izvirni grški akcent je Era to, v Jatimčini pa E1ato. Osebno bi dal prednost gr§kemu akcentu, 
čeprav bodo nekateri verjetno imeli pomisleke. 

Nadalj(\ji primer takšnega omahovanja med grškim in latinskim akcentom se pojavlja 
pri imenih oseb v Plavtovih in Terencijevih komedijah. Skoraj vsi junaki Plavtovih in 
Terencijevih komedij iJmJo grika imena. Seveda so ta imena povzeta po helenističnib 
predlogah, od koder so vzeti tudi motivi helenističoc komedije (Menander, Filemon, Difilos, 
Dem.ofilos). Toda te helenistične predloge so - z redkimi izjemami - izgubljene, medtem 
ko nam je od Pla vta in Tcrencija skoraj v celoti ohranjenih 25 komedij. In v teh komedijah 
so se grika imena latinsko na&]a§ala: Amfitruo (gr. Amfitrfon), Blčfaro (gr. Blefaron), 
D6rio (Jr. Dorion), F6rmio (gr. Formion), Mcgar6nides (gr. Mcgaronfdcs), Teopr6pides 
(gr. Teopropides) itd. Torej ima tudi z vidika avtentičnosti latinski akcent v teh primctib 
večjo domovinsko pravico kot grški. 

Toda latinski akcent se je v našem jezikovnem izročilu uveljavil tudi pri !tevilnih izra. 
zito grških imenih, pri imenih eminentnih predstavnikov gr§lcep kulturnega in političnega 
fivlje(\ja. Naj jih nekaj navedem: 

piki akcent latinski akcent 

Anab•nes ('A v~111-o\v-r,~) Anaksfmenes 
Antistenes ('A Y<tta&iV!J~) Antfstcnes 
Aristofanes (' AFIGWf:iYlj; ) Arist6fanes 
Aristoteles ( A pt<no-re'A r,;) Aristoteles 
Bakhilfdes (Bcnx_uA.i!T,~) Bakhflides 
Demosteoes (A'Ij!-LOG&iYlj~) Dem.6stenes 
Dioeenes (Atoyt'l'ljc;) Di6geoes 
Eratostenes ('Ep~<tOG&iV'Ijc;) Erat6steoes 
~p (A'toc.mc:;) Ez6p 
Fokilldes (q,t»ltuAia1jc;) Fokfiides 
Gorgfas (fopyiac;) GOraias 
Hedldit ('Hpdx'Aatto;) Heraklit 
H6mer ("Of' r.poc;) Homer 
.Kalikles (Ka).).tx/.~c;) KAiikles 
Kscnofanes (&YOfdv1j~) K.sen6fanes 
Leonldas (A~to~l!«c;) Le6nidas 
Mi'tiades (Mil..<ttd~1jc;) Miltfades 
on~j ('Op,.tu<;) 6rrej 
Pannenfdes (llapjJ.6via1j~) Partnenides 
Perikles (DeprJ.A.Yj~) Pčrikles 
Pitagc)ras (Du3ay:pac;) Pit&goras 
Protagoras (Dpowyepa:;) Prot&goras 
Simonides (!tp.~»'li!r,c;) SimOn id es 
Sofoklb ~)..~) S6fokles 
Sokrates (~ltpcl"tT,~) SOkrates 
Temistokl& (8Cf1.1aWltAYj') Temfstoldes 
Te6frast (8,6tpo~a.oc;) Teofnist 
Tukidfdcs (8o:nr.u!!!Yj~) Tukldkles 
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Bilo bi povsem brezupno, ko bi skušali pri vseh navedenih in ite\'ilnih drugih imenih 
dosledno U\'eljaviti izvirni gršlc.i akcent. Ponekod se le-ta sicer tudi kdaj pa kdaj sli!i, npr. 
Heraklit, Parmenides. Toda v večini navedenih primerov latinski akcent že \'se predolgo 
in premočno odmeva v nalili uiesih, da bi se dalo tu kaj bistvenega spremeniti ali premakniti. 
Ho~rja, Ez6pa in 6rfeja nam je udomačil že Pre!eren v svojih verzih: Le z:ačniva pri 
Hom!ri ... vam bo Hotnerov naiib pesem pela ... pravljfc8, po EzOp' zapela ... nov 6rfej 
k sebi vlekel boš Slovence ... 6rfejevih strun ... 6rfeja poslale . .. In poleg tega imamo iz 
teh imen že vrsto ustaljenih izpeljank in besednih zvez: homerski junak, homerska pris po. 
doba, homerska širina, ez6povska govorica, 6rfični misteriji, sOkratska ironija; in s Pi· 
tagorovim izrekom se na!i učenci srečujejo že v osnovni ioli. 

Razen tega pa ti akcenti tudi s stali~ same gričine niso čisto 7Wešeni in neupravičeni. 
V grščini ima namreč večina navedenih imen prerničen akcent, tako da gre le-ta v vqkativu 
kolikor mogoče nazaj, proti začetku besede; npr. nominativ !:w~tpan;.;, vokativ w ~wx~-;t;. 
In v katerem sklonu pogosteje kličemo ime kakega človeka kot ravno v vokativu? Koli
kokrat beremo v Platonovih dialogih: w ~wllp:ztE~! Torej so Sokratovo ime že njegovi 
sodobniki in rojaki pogosto naglaiali prav tako kot mi in ima zato ta akcent tudi s stali~ 
avtentičnosti svojo domovin<Jko pravico. Podobno velja za Dem6steoa, Evrfpida, Parrru!· 
nida itd. 

Posebno poglavje predstavljlijo imena ženskega spola na -o, ki so v gričini poudarjena 
na zadnjem zlogu : 'Apyw, 'Hp4, '1%1, 'lw, Kal..u·}w, AT,•w, ~nf'l. Dve taki imeni smo že 
omenili med imeni Muz (Klio, Erato). Pri večini teh imen se sicer uvelja"lja latinski akcent, 
ki se kaže v tem, da se t1aglas premakne na p1edzadnji zlog: Argo, Hero,L.o, lo, Kalfpso, 
Uto, S&pfo. Toda vsaj boginja A'll"~ bi lahko brez težav obdr&la grški izvirni akcent ua 
vokalu 6, če bi ji dodali pripono ·h torej Let6ja, Let6je. Takšna oblika tudi s stalilča same 
gričine ne bi bila neupravičena, saj srečujemo npr. v vok:ativu večkrat obliko z diftongom 
-oj (AT,"toi). Podobno obliko uporablja tudi Sovre (npr. Jliada I 9: sin Let6e). Poleg tega 
bi takšna oblika tudi prepnlČila zamenjave s homonimno podzemsko reko A f.&'lj. 

Odprto ostaja tudi "Praiaqje nekaterih drugih besed ženskega spola, ki so v gričini 
naglaiene na zadnjem zlogu. Kot primer naj navedem besedo i-roFd· Slovar slovenskega 
knjižnega je:rika nam ponuja dve obliki: ag6ra (ag6re) in a,t>ri (nesklonljivo). Druga 
oblikaje edino pravilna, čeprav okornejša; prva oblika je sicer prožnejša, ani nikoli obsta· 
jala, saj ni izpričaoa ne v grlčini ne v latinščini. Zato se bom osebno rlij§i odločil za ne
sklonljivo agori. Ce pa kdo sodi, da je nesklonljivost takšna strahotna oebodijebeba, 
da se ji je treba za vsako ceno izogniti, potem mu predlagam, naj rajši poudarja agora 
kot pa ag6ra: v prvem primeru bo ohranil vsaj neki stranski akcent, v druaem primeru 
pa bo zvočno podobo izvirne besede tako do dna spremenil, da je ne bo več mogoče pre· 
poznati. Nesmisel je trditi, da se je vse javno življenje v griki polis odvijalo na ag6ri, ko pa 
zanesljivo vemo, da se ni v nobenem antičnem mestu nobena mestna četrt tako imenovala. 
Ce bi !lo za izraz, od katerega pričakujemo, da bo postal sestavni del našega vsakdanjega 
besedi~ bi takkn premik naglasa. le nekako lahko opravičevali. Ker pa are zaolj za 
demonstracijo, kako se je v izvirnem jeziku označeval neki del mesta, ni za tak!no posiJje. 
vanje izvirnega akcenta niti lliUmanj!lega razloga. 

Med raznimi napakami, ki se pojavljajo v zvezi z naglaiaojem, naj omenim le besedo 
apsfda. Slovar slovenskega knjižnega jezika dopu~ dubleti in na prvem mestu navaja 
celo napačni akcent apsida (Leksikon Cankarjeve založbe pa navaja sploh samo obliko 
z napačoim akcentom). Beseda je grškega izvora in je v gričini v~kozi poudarjena na i: 
dljl!<; ali ci li;, ci·l ico;. Iz gričine je beseda prešla v latimčino, kjer je- razen v nomina· 
tivu- tudi vselej poudarjen zloa -si: apsis, apsfdis. Toda beseda ni prevzeta iz Jatinskep 
norninativa, na kar kaže ltonzonant -d· , ki ga v tem nominativu sploh ni! 
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SPOL 

Prav svojevrstna vpraša.Jtia se lahko pojavljajo tudi v zvezi s spolom grških in latinskih 
strokovnih izrazov v slovenskih besedilih. 

Znano je, da besede pri prehajanju iz enega jezika v drugega pogosto spreminjajo spol. 
Zlasti izpostavljen je tako imenovani srednji spol: Je-ta lahko doživlja ob tem pravi triumf 
ali pa pravcato katastrofo. Triumf doživlja npr. v angldčini, kjer so vse besede, ki ne ozna. 
čujejo moških ali ženskih bitij, postale srednjega spola. Katastrofo pa je doživel srednji 
spol npr. v romanskih jezikih. kjer je povsem izginil. V slovenščini položaj srednjega spola 
sicer ni tako hudo ogrožen, pa tudi ne ravno rožnat; na§i slavisti so že večkrat opourjali 
na t. i. maskuJinizacijo samostalnikov sredJVega spola, u ki prizadene ce' o nekatere domače 

. besede. Pod njen udar pridejo tudi skotaj vse besede, ki so v grščini in latinščini Slednjega 
l spola: večina teh besed postane moškega spola, le redkeje ženskega spola, skoraj nobena 
1 pa ne obdrži izvirnega srednjega spola .... Tako npr. rečemo »ukradeni paladij«, »rimski 

imperij«, »izpostavljeni kastelum«, »utrjeni municipium«, čeprav so vse te besede v izvimiku 
srednjega spola; in ob tem niti nimamo občutka, da bi bilo kaj narobe. 

Toda srednji spol nam s svojo neodpomostjo ne povzroča nobenih težav, kar je razum. 
ljivo: srednjega spola v naravi sploh ni, v naravi je samo neutrum, kot se temu reče po 
latinsko, >>nobeno od obeh«, »ne eno ne druge<<, tj. ne moško ne žensko. Zato ob izgubi 
srednjega spola nikjer ne more biti prizadeta pomenskost, semantičnost neke besede. 

Vzrok težav, ki jih lahko povzroča spol, je drugje, v težnji slovenščine po maskuJini· 
zaciji samostalnikov ženskega spola. Kot ugotavlja Slovenski pravopis (§ 72, 3 na str. 70), 
postanejo grške in latinske besede, ki se končujejo na soglasnik, v slovenščini >>razen redkih 
izjem moškega spola«. Med izjemami, la katere to pravilo ne velja, lahko omenimo ženska 
imena in sploh oznake oseb, ki so že po naravi ženskega spola, in pa nekatere strokovne 
izraze v manstveni terminologiji; te besede postanejo v slovenščini nesklonljive.14 

Ob tem pa kaj lahko pride do konflikta med raznimi divergentnirni silnicami, kot so: 
omenjena izrazito morfoloika težnja po maskuJinizaciji, semantična pomenljivost neke 
besede, težnja po strokovni izčiščenosti, korektnosti in doslednosti. 

Vprašanje je namreč, kako daleč lahko strokovl\iak popušča omenjeni morfološki 
težnji po maskulinizaciji, ki izvira predvsem iz strahu pred nesklonljivostjo (le-ta je očitno 
postala že pravcati tabu), večkrat pa tudi iz nepoznavanja pomenskega potenciala neke tuje 
besede v vsej njeni celovitosti. 

O tem sem imel pred ne tako dolgim časom polemiko z Jankom Modrom ob konkret
nem primeru besede polis." Ker gre za prispevke, ki so raztreseni v dnevnem časopisju 
in so zato kot celota težje dostopni, naj tu povzamem in dopolnim nekaj misli iz te polemike: 

Beseda polis je v grščini že od vsega lačetka, od Homerja, kjer je prvič izpričana,10 

pa do sodobne grščine ženskega spola. V sloveMčini se beseda uporablja v glavnem samo 
v strokovnih besedilih, saj je npr. ne omenja niti zelo obsežni Slovenski pravopis, ki vsebuje 
sicer presenetljivo veliko antičnih imen in izrazov. Naši najbolj§i strokovnjaki za antiko 
uporabljajo besedo vedno le v ženskem spolu." 

Nasproti temu pa se srečujemo z zahtevo, da se mora beseda tisti hip, ko se uvrsti v 
slovenščino, podrediti njenim zakonitostim; ker se končuje na soglasnik. naj bi jo torej 
zajel proces maskuJinizacije, se pravi, naj bi prešla v moški spol. 

Tako nastane absurdna situacija: Na Slovenskem je morda ducat strokovnjakov, ki 
pi§ejo o polis, ki poznajo njeno zgodovinsko poslanstvo v antičnem svetu, nje110 funkcijo, 
njen idejni in pomenski potencial. Ta peičica strokovnjakov se z besedo polis srečuje pri 
svojem poklicnem delu, polis je tako rekoč sestavni del njihovega vsakdanjega besednjaka, 
sodi k njihovemu delovnemu orodju. In ravno ti strokovnjaki naj bi to besedo napačno 
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uporabljali! Večina pa, ki ve o polis komaj kaj več kot to, da se beseda končuje na soglasnik, 
naj bi potemtakem v tem pogledu stroko~aku solil& pamet, lablto tudi zaprla usta. če! 
da svojega orodja sploh uporabljati ne ma, da besede polis niti prav zapisati ne ma. Torej 
dosledna uveljavitev načela: Vox populi- vox Dei! Seveda tega ne poče,Ya večina kot taka, 
temveč slovničar, ki se čuti poobla§čenega, da govori v imenu neke anonimne večine, ki 
jo tak!no izražarije »moti pri branju«. 

Strokovnjaki (in med Jijimi so ljudje, ki imajo tudi nekaj posluha za sloven§čino) prav 
gotovo vedo, zakaj ravno pri besedi polis vztrajajo ob ženskem spolu. Pri stotini medicinskih 
izrazov nas npr. prav nič ne prizadene, če prehajajo iz ženskega v moik.i spol: bronchiti.J 
acuta postane v slovenščini akuten bronhitis, gastritis chronica kroničen gastritis itd. -
in ob tem se nihče ne spotika. Ob uporabljal\iu in prevajaliju besede polis pa kmalu opa
zimo, da ženski spol pri tej besedi ni samo obtobna pritiklina, temveč imanentna sestavina 
njenep. bistva, tako rekoč ,Yen naravni spol, ki ga tudi ob prenosu v tuj jezik ni mogoče 
brez !kode ignorirati. Naj navedem nekaj konkretnih primerov, ki narekujejo pri tej besedi 
rabo izvirnega ženskega spola! 

že v Homerjevi Odiseji beremo o polis, ki je - v Sovretovem prevodu - »vsem rednica 
in mati« (X 416-7), polis, ki nas je rodila in vzredila. Tudi drugi antični pesniki pogosto 
pojejo o materi polis, tako daje ta dvojica pojmov postala v gričini kar ena sama zloženka, 
IJ-Gr~p :~ro/..~ ali r.r•rr ponoAt;.11 Kadar je kaka polis ustanovila novo kolonijo, je postala. v be
sednjaku grikih pesnikov (Ajshil, Pindar, Simonides) polis-mati nove polis.u Ta podoba 
se je tako udomačila, da jo srečujemo tudi pri zgodovioarjih (Herodot, Tukidides) in celo 
na napisih (npr. v Tomih in v K.ireoi). Pri Plutarhu zasledimo celo preneseno misel, da je 
aeometrija »polis-mati vseh drugih znanosti« (2, 718 e). Podobno je pri Atenaju gastroloJija 
»polis-mati vse Epikurove filozofije« (3, 104 b), pri Diodoru Sicilskem pa je zgodovina 
»tako rekoč polis-mati vse filozofije« (1, 2). 

Tudi druge podobe, s katerimi se v gr~i primerja polis, so tempirane na ženski spol. 
Kako naj bi npr. v molkem spolu prevedli slovesni uvodni akord ene najlep!ih Pindarovih 
pesmi, slovite 12. pitijske ode: »Kličem te. o kneginja, n.ajlepia poli,s izmed vseh«? Mar 
naj bi prevajalec ))kneginj()(< spremenil v »kneza« in s tem pokazal svojo popolno amu
zičnost? ~ bi si mislili o nekom, ki bi npr. Prcicrnov verz >>Ljubljana, ljubica nebes in 
sreče« pri prevaJanju v tuj jezik iz ne vem kakšnih razloaov spremenil v »Ljubljana, ljubček 
nebes in sreče«? Kaj o nekom, ki bi K.ettejevo Adrijo spr. menil v običajnejši Jadran in s tem 
zrušil metaforiko (Adrija - nevesta), na kateri sloni celoten sonetni ciklus? 

Skratka: če v slovenskem besedilu obdržim neko tujo besedo neprevedeno (npr. polis 
namesto ))državica« ali »mestna drhva«), storim to vselej zaradi nekih ,Yenih posebnih 
pomenskih odtenkov, ki jih domači izraz ne izčrpa, zaradi nekih njenih specifičnosti. ki jih 
v domači besedi ni najti. In če k tem specifičnostim kaj pripomore tudi spol, tedaj moram 
seveda obdrlati tudi izvirni spol. ln med taklne besede sodi tudi polis; zal\io velja kate· 
gorija živosti ... V polis so stari Grki vedno videli in občutili nekaj fenskega, nekaj mate
rinskega. Zato so jo tudi vselej, kadar so jo upodabljali, prikazovali kot &:nsko, kot bo&i$. 
O takih upodobitvah poročajo antični viri, npr. sbolije k Aristofanu. Žal so te upodobitve 
izgubljene, toda ohranjene so miniaturne podobe na novcih, kjer je polis vselej upodobljena 
kot ženska. u Na povsod pričujočo kategorijo živosti kažejo tudi !tevilni detajli, ki jih sre
čujemo pri opisovanju polis: polis ima glavo (Sofokles, Kralj Ojdipus 23), govori in kriči 
(Ajshil, Agamemnon 1092), se poaovarja (Aristofan, Mir 539), je nekomu soseda (Evripid, 
Kiklop 281) itd. 

Toliko torej o spolu grške polis v slovemčini. 
Podobno kot za polis velja tudi za civitas, ki se uporablja predvsem v Sledl\ieve!ki 

latiolčini kot omaka za mesto. Tudi ta beseda ostane v slovenskih besedilih - ne glede 
• 
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na soglasni!ko končnico - žew;kega spola. Tako jo uporabljajo tudi na!i vidni zgodovi
narji. Prim Fr. Zwitter, Zgodovinski časopis 6-7 (1952-53) 220: »na mestu kake rimske 
civitas«. Prim. dalje zlasti članek Vasilija Melika, Mesto (civitas) na Slovenskem (Zgob 
vinski časopis [1972] 299-316), kjer beremo stavke kot npr.: »v frankovski državi je po
menila civitas §kofijsld sedež« (str. 303), »naj bi bila civitas obzidano mestO« (str. 310), 
>,na eni strani meščanska civitas, na drugi plerni§ki forum« (str. 311 ). 

Se nekaj besed o spolu ramih latinskih abstraktnih samostalnikov, ki označujejo po
samezne etične vrline! V mislih imam besede kot npr. virtus, fides, pietas, ki so v svojem 
celovitem pomenskem obsegu neprevedljive, kjer je vsak prevod samo nebogljen surogat 
in jih zato največkrat uporabljamo neprevedene. Vsakega strokovnjaka za antiko najbrž 
zazebe ob misli, da bi mu kdo lahko diktiral, naj pi~ »rimski virtus« ali »Enejev pietas«. 
Poleg tega vemo, da se ti pojmi pogosto pojavljajo tudi v personificirani obliki kot boginje. 
Nekatere teh bosinj imajo v starem Rimu celo svoj poseben kult in svoja svetišča.. Rimska 
Fides je npr. dobila svoje svetišče že okrog leta 250 na Kapitolu, nekateri so uvedbo njenega 
kulta pripisovali celo že kralju Numi. Podoben kult so uživate Pietas, Salus, Spes, Virtus 
itd. Smemo, dlakocepsko in :ra lase privlečeno bi bilo razločevanJe med splošno omak.o 
neke kreposti, ki naj bi postala v slovenščini mo§kega spola, in personifikacijo iste kreposti, 
ki bi lahko ostala ženskep. spola; poleg tega je v antičnih tekstih vrsta primerov, kjer je 
meja med obojim zabrisana, kjer je teilr.o z gotovostjo določiti, ali je milljen abstrakten 
pojem ali njegova personifikacija. Zato se bo strokovnjak v vseh takšnih in podobnih pri
merih brez dvoma postavil po robu slehernemu poskusu »maskulini:racije<<. 

Tudi v drugih dvomljivih primerih je bolje ~trajati pri prvotnem spolu, čeprav je s tem 
raba besede nekoliko m.ar\i udobna, ker ni sldonljiva. V mislih imam seveda samo besede, 
Id zadevajo pike in rimske družbene institucije, pravne, nravstvene in filozofske pojme, to 

torej izraze kot so gens, tribus, katharsis, mimesis, k.inesis itd. Zelo neenotno in okorno, 
skoraj neresno bi učinkovalo, če bi kdo npr. pisal v enem stavku gens Julia, v drugem pa 
julijski aens, v enem tribus Horatia, v drugem Horacijev tribus, in podobno. Sodim, da je 
manjle zlo morfoloika negibnost kot pa znanstvena nedoslednost ali sematična nesmisel-
nost, s katero bi razkazovali svojo nevednost. 

Kot konkreten primer, kako se lahko nWčuje ignoriranje izvirnega spola, naj navedem 
ime podzemske reke Stiks (:~:'ta;). V gričini je beseda ženskega spola in tako seveda 
tudi pri vseh &rških ·in rimskih pesnikih. Toda v Slovenskem pravopisu je beseda postala 
mo§kega spola; to je ~itno uOo tudi Sovretu- quantklqlle bonus dcrmilat Homt!rus. Samo 
na sebi to ne bi bilo nič hudega, toda na žalost Stiks v gdki rnitologiji ni samo podzemska 
reka, ampak obenem tudi boginja, hčerka Okeana in Tetije, ka,r je v nekaterih antičnih 
tekstih (npr. v Heziodovi Teogoniji) tudi izrecno poudarjeno. Dokler takšnih tekstov nismo 
imeli poslovenjenih, nas seveda moški spol pri besedi Stiks ni motil. Toda ker lahko upamo, 
da bo nala prevodna literatura iz antike čedalje bogatej§&, bomo morali paziti tudi na takšne 
podrobnosti, drup.če se bomo po nepotrebnem zapletali v vedno nova protislovja. 

' Na ·podobne nedoslednosti je svoj čas 
opozarjal že Josip Tominfek, A.lllibarbarus -
Studi}e o 1IQ{JQk4h ili pravilih slovelfSicega pisiDfja 
1 (Ljubljana 1910), 54: ))Vsaka krijiga pite po 
svoje in si le sama ne ostane zvesta.« 

1 Kadar v oadaljeva.oju omenjam Slovenski 
pravopis. imam vselej v mislih to izd~Vo. 

• Izjema je - verjetno pod Prelernovim 
vplivom - ime italijanskega pesnika Petrarca, 
ki ga običajno pi!emo kot Petrarka (tako tudi 
Sloveuski pravopis). 
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• V tej smeri je deloval npr. France Cegnar. 
V rokah imam droai natisek rtieaovega prevoda 
z naslovom: Miroslav (sic!) Schiller, Yi/jem 
Tell (Trst 1886). Tudi imena oseb v tej trage· 
diji so do skrajnosti podoma&na, npr. Fajfar 
(Pfeifer), Kuno (Kunz), Valter Pint (Walther 
Friut) it'd. 

1 J. Tominlek, A.ntibarbarus, SI-S2. 
• 1. Tominlek, Antibarbarus, S6. 
• Prim. Omerzov prevod Iliade I - VI (ljub

ljana 1916). 



• Za grotesknega predstavnilca te smeri 
~lja nern!ki pisatelj Philipp Zesen, Ici je že 
dobrih sto let pred Pohlinom objavil roman 
>>Jadranska Rozamunda« (Adriatisc:he Rose
mund 1645), kjer sre(!ujemo imena kot Him
me/ine (Junona), KJurine (Atena), LM.rtine {Ve
naa), SchmktkgiJtze (Vulkan), Walu-sagqotu 
(Apolon) itd. 

• Beseda o Evripidu. G/ed4/1Jki /irt Drame 
SNG 44 (Ljubljana J%4-{;S), 142-153. 

11 Npr. v mednarodni bibliografiji Arutie 
philo/ogU,ue, kjer srečujemo polq Vergilii 
Comnwmtatores, Traductores, lmitatores tudi 
gesla kot Aristotelis (Piatonis etc.) Commenta· 
tore s, Traductore.r, Sectatore:r; poleg tega so 
v tej biogra1iji latinske tudi oznake posa
meznih anonimnih in .kolektivnih del (npr. 
Conci/iQrum Acta, GrQitfltlaticorum scripta itd.). 

n E. Mihevc-Gabrovec, Pripombe k pisavi 
in rabi gr!kih in latinskih imen in tqjk, Jezik 
in s/owvo 10 (1965) 29-::N • . .. 

u Prlm:·s:-uroaiičič, Maskiil iill.Zaclja neVter 
pri imenih za živa bitja, Jezik in slo~stvo . S 
(196? --(,()) 185-186. . 

u ' Izjema $0 ravno oznake za spol, Ici so 
v ednini mo!kep spola (maskulinum, femi
oinum, nevtrum), v množini pa srednjega spola 
(mas~ina, feminina, nevtra). 

u Ali; ·da up&abitn ·novej!i izraz, te besede 
imajo sklanjatev z ničto končnico (prim. J. 
Toporilič, Samostalnilka beseda. Lbtpi.rtka 
12, 301- 314, zlasti opomba 17 na strani 305). 

u Prim. Modrov Jezikovni kotK!ck v Ne
deljskem dnerniku od 3. 2. do 24. 3. 1974 (zlasti 
članki Polis 3.2., Slovoičoi spol 3.3., Specics 
10. 3.) in pa moje članke Polis (Jezik in slovstvo 
19 [1973-74) 99- 100), Al' prav se pi§e polis 
(m) ali polis (f), Se o spolu besede polis (Ne
deljski dnevnik 10. 2. in 17. 3. 1974). 

" Ali celo od dokumentov linearne JJ..pisave, 
kjer je zapisana v obliki po-to-li·ne. 

17 Prim. J . Kastelic, Dom in ~et S3 (1941) 
221 : >>OSvajanje tuje polis«; M . Grolelj, :lira 
ani ika 1 ( 1951) 64: »Stoiki in cpikurejci se ne 
brigajo za državo, !Uihova polis postane ~ 
~«; A. Sovre, Uvod k Plutarhu, :lirljerrje 
starill Grkov (Ljubljana 19S9) 33: »je raala na 
suro'Yelll nasilju samoupravna polis ter u\'djav. 
ljala .•. « 

" Prim. Sofokles, Antilona 1122; Ojdipu:r 
'1Colon11 101; Pindar Nem. 5, 16; Pyth. 4, 20; 
Simooides fr. 93 itd. 

•• Kot dokaz. kako okorno bi učin.kovalo 
spn:miojanje spola v tak:§nem ali podobnem 
kontekstu, naj na~ primer z nekega druae
ga, ~dar zelo sorodncaa področja, iz l!l'ediUe
vdke pravne qodovine. Ko Serp:j Vilfan 
razpravlja o pravnem razmerju med mestom
materjo in mestom-hčerjo, čuti potrebo, da to 
tcnninoloJijo v posebni opombi pojasni: 
»Mest~tadt je v nemJčini ženskega spola.« 
Prim. S. Vilfan, NovomeJki mestni privilcJij 
·iz leta 136S (Novo mesto 136.5-1965 - Pri
spevki za zaocl,ovino mesta, Maribor 1969, 
88-100) str. 90--91 in opomba 14 na strani 98. 

•Izraz povzemam po J . Toporil~. Ka
teaorija živosti v slovenskem Jmjifnem jeziku, 
Jezik in s/ovstWJ 16 (1970-71) 4, 3-4. 

11 Prim. Roscba, Ausfunrliches uxikon dt!r 
Kriechi.Jchen und romischen Mytho/OKie lli 2. 
2619 (polis na sploino) in II 2. 2100--210S 
(upodobitve posameznih polis v fenski podobi). 

• O tenninoloaiji drugih znanosti naj odlo
čajo pač prizadeti strokovojalci, ki sami naj
bolje vedo, kaklne oblike strokovnih izrazov 
ustrezajo zahtevnosti njihow: stroke. Medi· 
cinci so se v tem primeru, kot razberem iz 
1ezilc.ovoih kotičkov Janka Modra, v w:čini 
primerov odločili za >~maskulioiDcijo«, medtem 
ko biologi, kolilcor mi je znano, marsikje 
ollral\iajo izvirni fenski spol, tako npr. pri 
besedah: species, subspccies, varietas. 

GEOANKEN ODER DAS SCHREIBEN DER ANTIKEN EIGENNAMEN 
UND FACHAUSDROCKE 1M SLOWENISCHEN 

Zll$0mmenfasslllll/ 

Beim Schreiben der antiken Eigennamen im Slowenischen kreuzen sich ~i entsqcngesetztc 
Tendenzen - die Tendcnz zur JOOglichst authentiscbcn Niedenc:hrift des antilcen Namens und die 
Tendcnz zu seincr vollkommenen Einbilrgerung in die Spracbe-, zwiscben dcncn verschiedene Kom· 
promisslasungen gesucht werden. ln etlichen Eiozclbeiten ~den auch Frqen erortcrt, die die 
Akzentuierung der antilcen Namen und den Gebrauch des Geschlechts betreffen, die Probleme im 
Zusammeobang mit det' Akzent· und Geschlecbtsverschiebung beim Oberp.n& des Wortes aus dcr 
griechischcn bzw. lateinischen Sprachc ins Slowenischc usw. 

.. 
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