
Portugalski pesnik Fennando Pessoa je

nepisal, da barka poine, kar voda hoie.

A ie bi bilo to nes,potem ne bi potre-

bovali ne kapitana ne posadke.Banko

bi bnez njih premetavalo po nrorju sern

ter tja; in le ilovek na njej hhko vuj

za silo kroji njeno in s tem tudi svojo

pot. llapete dogodiviiine, dramatiini

preobrati, prepovedane ljubezni, grozna

izdajstua in 5e nrarsikaj pa so neizbeini,

ko zaine pot barke unevnavati ilovek.

Ko je v zoni ciuilizacij ilovek ugotovil,

da lehko o izkuinjah in dogodiviiinah

dtugih pripoveduje z besedoinio

tako vtisne v spomin in sPoroiilo

za zenemce, so zaiela nestajati

najstanejia litenarna dela. lladomeiiala

so zgodovinopisje, prepletala resniine

in izmiiljene dogodke, povezovala svet

ljudi in bogov,potovala med svetom

iivih in veinimi pokraiinarni mrtvih;

irpala so iz nazliinih rnitoloikih zgodb

o nsstanku sveta in bogov in opevala

junaika dejanja iz preteklosti.

Prve kultune, kot je bila sunensko-

babilonskq in kasneje griko-nimska,

so dounele, kako pomenrben je spomin

za njihov obstanek.llajpnej so be-

sedila potujoii pevci znali na pamet

in jih necitinali razvejenin kraljem, z

nazvojem pisave in viSjih druibenih

ohlik povezovanja v moine driave

pa je poleg poezije ilinike) nastela

ie zapisana literarna zvrst.Stari

Orkiso jo imenovali "ePika"; v

obliki dolgih pripovednih pesnitev

je bila prava senzacija vse do zaietka

novege veka: do odkritja Amenike,

izuma tiska in propada Bizantinske-

ga cesarstva.Takratje prvo mesto

prepustila dnrgi literanni zvrsti.hgovi

so odili na dopust junaki so bili le 5e

spomin,ljudje pe s0 se rnonali znaiti sami.
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' Aha! Zdaj parr.rrur.
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Beseda epos namret pomeni besedo,
pripoved. Epska ali pripovedna besedila
govorijo o preteklih ali sedanjih dogod-
kih vzunanjem svetu, ti pa so loieni od
pripovedovalca. Glavno zgodbo pogo-
sto prekinejo Stevilne stranske epizode.
V epiko sodijo epske pesnitve, in ieprav
sodijo v veijo skupino proznih ali ver-
znih pripovednih besedil (bajke ali miti,
pripovedke, pravljice in basni), se bomo
v tokratni veseloSolski temi omejili na
junaike in zgodovinske pripovedne
pesm i (epe). Poleg junaiko-mitolo-
Skih epov so ustvarjali 5e viteike,
zgodovinske, verske, Zivalske ali

satiriine epe. Bili so zelo dolgi,
najvetkrat v verzih, svojo snov so

zajemali iz mitologije, verstva in

zgodovine, prepletali so resnitnost
in domiSljijo, prvotne civilizacije pa

so vanje pogosto vpisovale lastno
>zgodovino(. Epi so hoteli razloiili
boZansko in cloveiko. Najprej so
jih iirili potujoii pevci, razvoj pisav

Najstarejia epska pesnitev je nasta-
la ob zori civilizacij v poreiju med
Tigrisom in Evfratom, v Mezopota-
miji. Sumerska in babilonsko-asirska
literatura je sicer znana po vei
ohranjenih epskih pesnitvah; med
njimi pa je najpomembnejii mitolo-
iko-dvorni EpoGilgameiu (po letu
2000 pr. n. it.), napisan v akadskem
jeziku. Tako kot vsi podobni epi po-
znejiih obdobij je nastal na dvoru,
kije bil pravo okolje za pripovedi o
izjemnih junakih. Zapomnimo si, da
je Ep o Gilgameiu najstarejia znana
literarna stvaritev vseh tasov in da

se (morda) nanaia na sumerskega
vladarja mesta Uruk (ok. leta 2500
pr. n.5t.).

v razliinih kulturah pa je povzrotil, da
so jih naposled zapisali. 5o najstarejie
znane literarne stvaritve, ki so bile tedaj
5e veliko vet: junaika dejanja pred-

nikov so zagotavljala posluialcem in
kasneje bralcem, da je njihova kultura
posebna, izjemna, prvobitne zgodbe
pa so se dotaknile 2goiih vpra5anj, ki

so se zastavljala tloveitvu tako takrat
kot danes. Ko boste spoznali zgodbe
nekaterih najpomembnej5ih epov

iloveike zgodovine, boste videli, kako
malo stvari se je v nekaj tisotletjih spre-
menilo. Oglejmo si tri najpomembnejie
epe v zgodovini svetovne knjiZevnosti:
Ep o Gilgameiu, Homerjevi lliado in

Od i sejo ler V er gilov o E n e i d o.

Arheoloiko najdiSie Troja v danainji Anatoliji

v Trriiji. Edina sodobna vira o obstoju starogrike

mestne driave (polis) sta lliada in 0diseja,

llonrerjeua epa.

Usoda se vedno izpolni
Saj imamo vsi radi napete zgodbe,
kajne? Gilgameieva je brez dvoma
takina: teprav se ga ote zaradi slabe
prerokbe (sin mu bo prevzel prestol)
hoie znebiti in naroti svojim stra-
2arjem, naj otroka vriejo z grajskega

stolpa, dojenika v letu prestreZe
orel in ga varno poloZi na tla, otrok
pa odraste pri vrtnarju. A usoda se

vedno izpolni, pa teprav se ilovek
z njo ne strinja: mnogo let pozneje
Gilgamei postane odloien in nasilen
vladar, tako zelo, da meSiani

duhovne vrednote, te pa so trajnejie
kot mod vladanja. Skupaj z Engidujem
svoja junaitva * skupaj premagata, na
primer, ljudoZersko poiat Humbabo
in podivjanega nebeikega bika, ki ga
je zar adi ljubosumja poslala boginja
litar - posvetita boju za dobro drZave
in prebivalstva.

Ep o Oilgameil je sestevljen iz pribliino 3500

verzov, zapisanih na dvanajstih glinenih ploiiicah.

ilajpomenrbnejia je enajsta ploSia, ki vsebuje

mit o vesoljnem potopu.

Uruka prosijo bogove za pomoi. _iS-*1;$-i1i
Zato boginja Aruru iz blata , ,",. ;.1-*,J;;.
ustvari iloveka Engiduja. Med '-1i *)^wtts;-
Gitsamesem in ineiou;em jl" i" ##,ffJ
najprej huda napetost, toda ko :-$!:#,::;l**d#r roJpru nuud ndperust., Loud Ko t,' ."i..t1

se neposredno spopadeta, se , ,i r-d ;
zbli2ata in postaneta nelotljiva ', , ...
prijatelja.ZaraditegaGilgamei i.i,
spozna, da ni vse samo vladar-
ska iast in moc, ampak da so v ;,
Zivljenju pomembne tudi druge, #:
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b ViOit" lahko, kako se ;e Lilgame5 - toda ne glede na to, kaj stori, mu je pozabimo, ker bomo Ze kaj kmalu ll:,
iz krutega in nasilnega kralja, ki usojen konec. videli, kako sta naslednji dve veliki 

ij

mu ni bilo mar za dobro svojega Ce dobro pomislite, podobna epski pesnitvi iz 9. ali 8. stoletja pred ;
1 ljudstva ,zaradi globokega prija- vpraianja in dvomi iloveka glodajo na5im 5tetjem sledili temu mitoloiko- 

i1

\ teljstva z nekdanjim nasprotni- 5e danes, ne le pred 4000 letil juna5kemu epskemu vzorcu.

b kom prelevil v pravitnega vladar- Ep o Gilgameiu pripoveduje zgodbo Vsi ju poznate

: ju, po Engidujevi smrti pa je zelo o junaku, ki mora sprejeti svojo t
'1t

,'r' "'' "ii
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Civilizacija starih Grkov, ki ji retemo tudi

antika (antiquus - star, starodaven - na-

naia se tudi na dobo starega Rima), je

tako kot pred njo druge velike civilizaci-
je (sumerska, egiptanska idr.) svoje prve

mitolo5ke, religiozne in zgodovinske

izku5nje ubesedila v zgodbah o juna-

Skih dejanjih posameznikov, kijih ne

glede na njihove 2elje vodi le vnaprej

doloiena usoda; spopad znjo je smrtno
nevaren, kot smo videli Ze pri Gilgame-

5u. V svetu mnogih gr5kih bogov, ki so

udobno Ziveli svoje razburljivo 2ivljenje

na nebeikem Olimpu, pa Zivijo izjemni

posamezniki, ju naki, ljudje, vladarji

svojih dvorov. O muhastih bogovih in

o junakih ter njihovih dogodiv5tinah

Lov na nesmrtnost
Engidu je smrten, je le ilovek, in
ko bogovi nadenj poSljejo usodno

vrotico, proti kateri se ni mogote
boriti z meiem, ga zagrne smrt,

njegovega prijatelja Gilgameia pa

poleg stra5nega trpljenja in 2alova-

nja zaradi Engidujeve smrti preiine
grenko spoznanje: nikakor ne more

sprejeti, da je clovek lahko zapisan

pogubi, zato se odloii poskusiti

nemogote: poiskati nesmrtnost in

se upreti volji bogov. Gilgameia
ne zanimajo vet vladarske iasti,
ampakse poda na negotovo,
samotno pot iskalca vetnega
Zivljenja. Ceprav ga posku5a nebe-

ika totajka Siduri prepritati, da je v

Zivljenju treba le u2ivati v preprostih

reteh, je to Gilgame5u premalo. Zato

se odpravi do edinega nesmrtnika
UtnapiStima (ki je nekaj takega kot

kasneje Noe v Bibliji, saj je preZivel

vesoljni potop). Tam izve enako in

neizprosno resnico: volji bogov se ni

mogoie upreti. Ker pa je nesretni kralj

vztrajen, ga UtnapiStim kot prvega

potapljaia poSlje v podvodni svet

iskat trnovo roZo, tudeZno rastlino, ki

pripovedujeta danes najpomem bnejia

epa vseh hsov lliada in Odiseja, ki naj bi

ju spesnil slepi potujoti pevec Homer.

lzjemno obseZna junaSka epa iz 9. ali B.

stol. pr. n.5t. nista bila samo razburljivi

zgodbi za kratek ias aristokratskega

posluialstva, ampak so ju Grki pozneje,

ko so ju zapisali, razumeli kot lastno

in veliiastno zgodovino; lliada in

Odiseja sta bili zanje neke vrste

enciklopedija, v kateri je zajeto

vse. Ustvarili sta sklop navodil,

kako Ziveti, ustvarili sta idejo
gr5ke enotnosti, natanino sta

prikazovali mitoloike zgodbe,

kijih je moral poznati vsak

izobra2enec tistega tasa.

prinaia nesmrtnost. Gilgameiu potop
uspe, a pri vraianju domov mu roZo

poZre kaia kot simbol zla in veinega
Zivljenja. elovek je smrtno bitje, ne

glede na to, kaj stori.Tak5na usodaje
namenjena tudi Gilgame5u.

lliada in 0diseja str najveiknat natisnjeni deli

kater"egokoli antiinega avtor"ja. llioda je bila prvii

natisnjena v Firencah leta .l488. lla sliki sta kopiji,

ki ju hranijo v mueeju v Moskvi.



ee Zivljenje razumete kot potovanje in
premagova nje nepredvidljivih ovir, bo

tudi zgodba lliade ravno prava za vas:

ieprav sam ep pripoveduje le o zadnji
fazi vojne med Ahajci (Grki) in Trojanci,
je bila predzgodba znana vsakemu
poslu5alcu ali bralcu antike, zato tudi
vi ne smete biti izjema:velika freska

svojega iasa se zaine na svatbi tesal-

skega kralja Peleja in morske boginje
Tetide, ko se zgodi hud incident, ki ga

povzroii boginja prepira Erida. Ker ni

bila povabljena na zabavo, med ude-
leZence vrZe jabolko spora z napisom
Najlepii; zanj se potegujejo boginje
Hera, Atena in Afrodita, za razsodnika
pa postavijo trojanskega princa Parisa

- da bi ga prepriiale, ga vsaka posebej

hoie podkupiti: Hera ponuja oblast,

Atena modrost in Afrodita ljubezen
najlepSe Zenske. Ker Paris izbere Afro-
dito, se na smrt zameri Heri in Ateni.
Paris iez nekaj iasa pripotuje v Griijo
in na Spartanskem dvoru ugleda lepo

V desetem letu vojne pa se zatne Ho-

merjeva lliada, ki popisuje dogodke
enainpetdesetih dni. Ena njenih prvih
besed je jeza, ki jo obiuti najslavnejii
vojStak na griki strani - Ahil. Motno
namref zameri Agamemnonu, ker

mu je odpeljal ljubico Brizeido, zato

Heleno, hier Zevsa in

boginje pozabe Lete

- to je ljubezen na

prvi pogled! Z njenim
privoljenjem jo ugra-

bi, se z njo poroii in
jo odpelje v Trojo.

Razjarjeni Ahajci pa

se zaradi izdaje go-

stoljubja pod Agame-
mnonovim vodstvom
podajo na maite-
valni pohod, da bi

dobili Heleno nazaj.

Vojna se zaine zaradi

Zenske. Ta straini
spopad, v katerem je

sreia zdaj na eni, zdaj

na drugi strani, traja

Ze deset let. Prav tako
so nekateri bogovi
na strani Trojancev,

drugi drZijo z Ahajci;

tako kot oni so tudi bogovi sprti
med sabo.

se odloti, da se ne bo vei bojeval, in
se raje uZaljen kuja v svojem iotoru.
Ceprav so vse prerokbe >od nekdaj<

napovedovale poraz Troje (lliona),

Ahajci utrpijo nekaj hudih porazov
na bojiStu. Sicer tudi za obzidjem
Troje ni vse idealno: Helena zaine
zaniievati Parisa, saj ga ima za 5levo.

Boginje llera, Atena in Afrodita se potegujejo za

jabolko.ie danes pogosto sliSinro izraz jabolko

spora, ki ga uporabinro, ko ielinro opisati stvar, ki

je vzrok spora, razdora.

A vet kot oiitno je, da Grki brez

svojega >zvezdnika< v vojni ne bodo
zmagali. Na trojanski strani se zlasti

uveljavi Hektor, sin kralja Priama, in

v dvoboju ubije Ahilovega prijatelja
Patrokla, ki sije nadel Ahilovo bojno
opremo. Njegova smrt pa uZaljenega
junaka globoko pretrese, zato izzove

kraljevega sina, pogumnega Hektorja,
na dvoboj, v katerem ga nato ubije; 5e

vei, Ahilov bes se ne ustavi pred spo-
Stovanjem smrti in Hektorjevo truplo
vsej Troji na oteh grdo oskruni in ga

vleie naokoli zvozom. Sele poni2na
pro5nja oteta Priama, naj vrne sinovo
truplo, da ga bodo lahko pokopali in

za njim Zalovali, omehia Ahilovo srce.

, .r.;.! rr.'ir1,:nr, i.rtil", -i,i , irrr',r"'r ii.l-.,.

Ahilu je bilo po legendi prerokovano, da bo unrl

zaradi puSiice v nogi.Mati se je zbala za svojega

sina, zato gaje potopila v reko Stiks, da je dobil

nadnaravno moi - neranljivost.Pri ten pa.gaje

driala za peto, in ken se peta ni zmoiila,je bila to

njegova Sibka toika. de danes uporabljamo izraz

Ahilova peta, govorirno o Sibki toiki osebe.
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Ta osnovna zgodbaje v Homer-
jevi lliadi v skladu z Zlahtno
epsko tradicijo prepletena z

mnogimi stranskimi prigodami,
ki opisujejo druge junake (Me-

nelaja, Odiseja, Ajasa, Nestorja

pri Ahajcih in Hektorja, Antenorja,
Eneja in drugih na trojanski strani),

njihove boje, pripovedovalec pa se

pogosto posveia gostobesedne-
mu opisovanju njihovih znaiajev,
vpletanju bogov v veliko bitko ali
pa kratko malo naiteva sezname

ladij in drugih pripomoikov v vojni.
Posebnost, ki je vplivala na kasnejie
juna5ke, mitolo5ke in nacionalne

(vet kot 15.000 jih je), sajje obsegal

od dvanajst do sedemnajst zlogov
in seje, kadar so ga starogriki pevci

pravilno naglasili, sliial v posebnem

ritmu, prekinjenem z obvezno pavzo
(ali cezuro). lmenuje se heksameter
ali Sestomer; v njem je zloZena tudi
Odiseja in Vergilova Eneida.

epe, pa je bil izredno dolgverztliade

'i' i'., iiri,.tli il t i::l't i.tt.,:rltN

Prava drama pa se zgodi, ko se verzi

lliadeizpojejo do konca - in tudi to
zgodbo je vsak izobraZen Grk dobro
poznal, teprav je lliada ne opeva

vei: veliki junak Ahil, podobno kot
2e Gilgamei, ne Zivi vei dolgo, saj

ga Paris z lokom ustreliv peto, prav
v ranljivo toiko, ki ji ie danes reie-
mo Ahilova peta. Junak je bil sicer

neranljiv, razen v peto, za katero ga

je drZala njegova mati Tetida, ko ga je
kot dojentka namakala v reko Stiks.

Nihie ne more ubeZati usodi, niti Ahil
ne! Po njegovi smrti se zatne tekma
za njegovo bojno opremo; dobijo
pretkani Odisej, Ahajci pa anga2irajo

izjemnega lokostrelca Filokteta, da

ubije Parisa, njegovo mesto pa med

Trojanci zasede Enej. Zapomnite si to
ime, saj bo kaj kmalu zasijalo v 5e eni

napeti, avanturistitni zgodbi rimske

antike. Vendar pa Ahajcem ne pomaga

noben boj in Odisej se domisli zvijaie

z lesenim konjem, v katerega se skrije-
jo izbrani voj5iaki. Navidezno opustijo
obleganje in pustijo >trojanskega

konja< pred mestnimi vrati, naivni

mi:i:r ...:::rrr:rffi
:,,Waa a ** tU t.,.,,' . 
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Trojanci pa mislijo, da so se nasprotni-
ki navelitali in odili domov - in ieprav
jih sveienik Laokoont opozarja, da je
to zvijaia, 9a ne posluiajo. Potem ko

Pozejdon iz morja poilje kati, da

zakazen ubijeta Laokoonta in
njegova sinova, Trojanci odpelje-
jo konja v mesto. ln to je njihova
poguba. Ahajski vojitaki ponoii
napadejo mesto in pobijejo veii-
no prebivalstva ter poruSijo Trojo

do tal. Med redkimi preZivelimije
Enej, ki mu v izbrani dru2bi uspe
pobegniti in se odpravi na dolgo,
dogodiv5iin polno pot do nove

domovine.

ld..lffi iffi: 5#,i1iuiTi,"u'
letu trojenske vojne ter ga "podtaknili,,
Irojancem. V njenr so bili skr"iti vojaki, ki so

ponodi zavzeli trdnjavo in prenagali Tr"ojence.
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lliada, epska pesnitev o boju za

obstanek, sovraitvu, ljubezni,

Odisejada - dolga pot z ovirami
Y Odisejise znajdemo v divji, drama-

titni avanturi v iasu in prostoru. Stari

Grki so Odisejevo odisejado domov
razumeli kot simbol za Zivljenjsko

pot, na kateri si lahko z vztrajnostjo,

iznajdljivostjo, voljo in bistrostjo

uma izboljiai 2ivljenje, pa naj je vse

skupaj videti ie tako grozno. A ta pot

ni lahka, tako v tvojem Zivljenju kakor

za Odiseja samega: traja toliko tasa

kot trojanska vojna. Prekri2ariti mora

Kiklopi so enooki velikani.0disej se je spopadel

s kikloponr Polifemon in ga oslepel.

prijateljstvu, o izdaji in Zelji po zmagi,
pa ima tudi nadaljevanje * Odiseio.

Ta ep so sicer pripisovali pesniku Ho-

merju, vendar so kasneje strokovnjaki

ugotovili, da je mlajia od lliade, saj je

sestavljena bolj zapleteno (s iasovni-
mi preskoki ali t. i. retrospektivami v

zgodbi), in si tako zastavili t. i. homer-

sko vpraianje brez pravega odgovora.

Oba epa imata verjetno vei avtorjev,

saj sta nastala Ze pred B. stol. pr. n.

it., ko so ju zapisali, Odiseia pa je od

lliade drugaha tudi zato, ker sledi

usodi le enega grSkega junaka Pred
Trojo, Odiseja, slavnega po zvijainosti

pol Sredozemlja, saj ga od sovraZnih

bogov spodbujeni vetrovi in valovi

vedno speljejo na napaino pot, stran

od doma, stran od ltake. ln ne le to,

Odisej se mora spopasti z ljudoZer-

skimi poiastmi, z enookimi KikloPi,

ko oslepi enookega Polifema; upreti

se mora vabljivim zvokom siren, ki

zapeljujejo edinole v smrt, spopasti se

mora s Sesteroglavo Skilo in vrtiniasto
Karibdo; z iznajdljivim umom lisjaka se

reii iz ie tako nemogoie situacije,2al

pa njegovi tovariii niso enako uspeini.

Naposled ga ugrabi posesivna, vaniza'

ljubljena nimfa Kirka in ga zadrZuje na

svojem otoku do trenutka, ko Odiseju

naklonjeni bogovi odlotijo, da ga mora

izpustiti. Ko komaj 5e Ziv prispe na otok

Fajakov, se vanj zaljubi ie kraljiina Na-

uzikaa, toda Odisejeva 2elja po domu
je motnej5a od ljubezni, ki jo vZiga v

2enskah. Na ltaki pa je itak vse narobe:

njegov dom 2e dolgo iasa oblegajo

Penelopini snubci in se obnasajo, ka-

kor da bi bilo vse njihovo, Telemah pa

obupan vsepovsod poizveduje, ali je

njegov oie 5e Ziv. Odisej zato odloino
poseZe v dogajanje in s svojim lokom
pobije snubce. Naposled je pripotoval

domov k svoji dru2ini.

(trojanski konj) in izjemni govorniSki

sposobnosti (imel je >medena usta<).

Kerje pretental Trojance, so bili
njihovi boZji zavezniki ogorieni in od-

loieni, da mu zagrenijo in podaljSajo

pot domov na ltako, kjer ga iakata sin

Telemah in ljubljena Zena Penelopa.

Njemu in njegovim spremljevalcem

nastavljajo teZke ovire. Toda Odisej

nekako 2ivi za nasvet iz Epa o Gilga-

meiu - ideja, ki je bila pomembna za

prve civilizacije pa tudi za danaSnji

ias -, da so druZinska ljubezen in vse

majhne reti, ki naie Zivljenje naredijo

lepo, pomembne iloveike vrednote.

Odiseja je avanturistiina, napeta zgod-

ba, v kateri se zvrstijo neverjetne pri-

gode, a bolj kot junaStva je pomembna

vrednota druiinskega 2ivljenja. Tudi

zalo je Odiseja verjetno mlajia od

IIiade,v kateri so vrednote drugaine.
A vednoje popotovanje, avantura,

pot, ki po koncu trojanske vojne ni bila

prihranjena nikomur. Ce smo v Odiseju

spoznali junaka po njegovi iloveiki
plati, si bomo zdaj s preskokom v

rimske tase ogledali ie eno podobno

avanturo: Enejevo. Tudi njega je najprej

takalo brezmejno morje.

Antiini griki pesnik llomer je najverjetneje iivel v 8. stoletju pr. n.5t. v Meli Aziji. Z izrazon homersko

vpraianje sta povezani dve dileni. Prvo vpraianje, ki si ga zastavljajo literarni zgodovinarji,je: ali je !lonrer

sploh iivel ozir"orna ali je avtor dveh najvedjih epov antibne Oriije. Drugi del homerskega vpra5anja spnaiuje,

ali je oba epa lahko napisal en san avtor.
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Zgodovina Rima je zelo razgibana, rim-

ska kultura in civilizacija pa je zrasla na

temelju grike antike. Mitolo5ki zaietki

Rima segajo v B. stol. pr. n. it., ko naj bi

leta 753 Romul ustanovil Rim, konec

pa nastopi lela 476 n. 51., ko propade

zahodni del imperija in od

njega za skoraj tisoil etje

ostane Bizanc. Od mestne

drZavice prek republike
se je Rim v Kristusovih

tasih razvil v najvplivnej5e

cesarstvo svojega iasa,

svojo kulturo, religijo in
mitologijo pa je skoraj v

celoti prevzel od Grkov.

Zato ni iudno, da seje
rimska knjiZevnost zatela

s prevodom - v 3. stol. pr.

n. 5t. je osvobojeni suZenj

Livij Andronik v latiniii-
no prevedel Homerjevo

Odisejo. Poleg poezije in

malo manj dramatike je

bila epika med Rimljani

zelo cenjena; v njej se je

Enej ima tako kot Odisej velike teZa-

ve: po padcu Troje blodi po Sredoze-

mlju in iSie nekaj, kar Odisej 2e ima -
novo domovino. Po stari prerokbi bi

to morala biti ltalija oziroma pokra-
jina Lacij, iz katere je menda izviral
najstarej5i rod Trojancev. Po Stevilnih
pustoloviiinah Enej s spremstvom

zrcalila njihova posebnost, kijih je

bistveno loievala od Grkov: Rimljani

so bili ponosni na svojo drZavo in po-

vezovala jih je trdna zavest nacionalne

pripadnosti. Zato so bile zgodbe o

mitiini ustanovitvi Rima 5e toliko bolj

pristane na obalah Kartagine, v
tamkajinji kraljici Dido pa Venera

vZge strastno ljubezen do Eneja, ki

prevzame tudiTrojanca samega. Ob

svoji ljubezni vsaj za kratek ias poza-

bita na vse. Bo2ja volja pa je moinej-
5a: Enej odpotuje izpolnjevat boZjo

prerokbo, Dido pa prevzameta obup
in tesnoba; tako ji je hudo, da po

njegovem odhodu
naredi samomor
(kasneje so s to
zgodbo razlagali
tradicionalno rival-
stvo med Rimom

in Kartagino). ln ko

naposled prista-

nejo na obalah
Italije, se Enej

odpravi na pot v

pomembne. V 1 . stol. pr. n. 5t. je ustvar-
jal eden najveijih rimskih pesnikov

Vergil, ki je v verzih napisal Eneido, ep,

poln pustoloviiin in avantur Eneja

izfroje; prav njemu je bilo usojeno,

da postane prvi prednik Rimljanov.

Seveda je 5lo za to, da je njihov
izvor boZanski, saj je bila

Enejeva mati boginja Venera.

Vergil se je v vsem zgledoval

po mojstru Homerju, svojega

epa, napisanega v heksame-

trih, pa sicer ni dokoncal. 5e

vei, v svoji poslednji voljije
doloiil, naj ga uniiijo - kar pa

se otitno ni zgodilo.

A ker smo se 2e potopili v
epske zgodbe od sumerske

civilizacije naprej, si oglejmo
nadaljevanje - v Vergilovi
Eneidi.

Mozaik na sliki je najstar"ejii znan portret

latinskega pesnika Uergila.0dkrit je bil

na obmoiju daneinje Tunizije, ki je bilo

starorinska provinca.

onostranstvo, med mrtve (enako se

zgodi tudi Odiseju), po vrnitvi med

Zive pa se mora boriti z upornimi ital-
skimi plemeni; 5e posebej trdovrat-
no se mu upira knezTurn,zalo sez
njim - podobno divje, kot se je Ahil
spopadel s Hektorjem - spopade in

ga ubije. Sele tedaj je mogoie, da se

izpolni obljuba kralja Latinusa, da se

bo Enej lahko poroiil z njegovo hier-
jo Lavinijo. Nato sledi niz vladarjev -
najprej Jul Askanij, ki ustanovi mesto
Alba Longa, za njim vlada Enejev sin

Silvij. Ker je bilo prvotno prebivalstvo

italskega polotoka etruitansko - in
5e danes obstaja glede Etruitanov
veliko skrivnosti -, seje torej Enejev

rod pome5al s staroselci in tako je po-

iasi nastalo mesto na sedmih griiih:
Rim. Kraj, kamor vodijo vse poti.

Mit o Eneju najdenro na nrnogih slikarskih upodobitvah. tla sliki je

upodobitev Enejeuega odhoda iz (ar"tagine italijanskega slikarja gorrada

Gioquinta iz leta 
,l735.
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Opazili ste lahko, da je med

Enejem in Odisejem kar Precej
podobnosti. Vendar je razlika

v tem, kaj si kdo 2eli v Zivljenju

in kaj 2e ima. Odisejje bil kljub

vsemu na strani zmagovalcev,

njega sta 2e takala dom in dru-

2ina. Enej pa je ubeZnik iz 9o-
reie Troje, zvesti izPolnjevalec

boZje prerokbe, ki je moinej5a

od tuzemske ljubezni Dido; za

Eneja se ias negotovih vojn,

potovanj in pustoloviiin iztete,

ko naseli italski Polotok. V tej

zgodbi so Rimljani Ponosno
poudarjali, da njihov rod izvira

2e od mititnih Trojancev; ne,

oni niso kar tako!

Ko svojo moi narbdlj vihar razklada,

okrog vrat straZa na Pomoi zavPije,

in vstane 5um, de moZ za moZam Pada.

Ko se neurnik o Povodnji vlije,

iz hriba strmega v doline Plane,
z dereiimi valovami ovije,

kar se mu zoper stavi, se ne ugane,

in ne poiije pr6d, de jez omaga;

tak vrZe se Valjhun na nekristjane.

Ne jenja pr6d, dokldr ni zadnja sraga

krvi prelita, dokler njih kdo soPe,

ki jim bila je vera iez vse draga.

Ko zor zasi)e na m rl iiov troPe,

1e26, k' ob ajde 2etvi, al Pienice
po njivah tam le26 snopovja kope ...

0dlomek iz epske-lirske pesnitve Krst pri Savici,

ki jo je letr ,l835 
napisal france Pre5eren.

(}hseina epsko-lirska pesnitev, ki jo je v drugi

polovici leta 1835 napisal slovenski romantiini

pesnik trance Preieren.

p@&ss$$s&
Drilito{a

Ft,anedfct, I?ne#dtrt'a.
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N@$ ri ils itr tlii i.ll.

T/ il,,lji0iiJlt,tj.i!!Yx.

Naiisoil Jriief lllizrik'
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Vsaka zgodba se enkrat konta.

Tudi Sumercev, Grkov in Rimlja-

nov ni vei, a odtis njihovih vred-

not, kot ste lahko videli s Primeri
GilgameSa, Ahila, Odiseja in Eneja,

je ostal v iloveitvu vse do danes.

Po koncu rimskega imPerija je

iudnega, da so pisali t. i. nacionalne

epe, kot je bil Beowulf za Anglosase,

Pese m o Rol andu za Francoze, J u n aika

pesem o Cidu za Spance, EP o Niebe-

lungih za Nemce ali Pesnitev o pohodu

Igorjevem za Ruse. Ne pozabimo tudi

na italijansko BoZansko komedijo

Danteja Alighierija, v katerem sam

pesnik v Vergilovem spremstvu - tako

kot nekoi Odisej in Enej - odide na

popotovanje skozi pekel, vice in raj'

ln se vrne Ziv!

Epske pesnitve v verzih so na zadetku

novega veka zaiele izgubljati svoj

nekdanji sijaj in slavo, v 19. stoletju pa

so jih skoraj popolnoma nehali pisati.

V slovenski knji2evnosti seje z epom

spopadel France Preieren v Krstu pri

Savici, a tedaj, v 1 9. stoletju, je tako po

svetu kot pri nas vzhajala nova zvezda

literature, ki je ep v celoti nadomesti-

la - vsi jo poznate: roman. AmPak to

je Ze druga zgodba - zgodba ePike

(pripovedni5tva) novega, naSega veka.

5tevilo epov 5e naraslo, saj so iz ljud-

stev v srednjem veku zaieli nastajati

narodi s svojimijeziki. Glede na ugled

epskih pesnitev v preteklosti ni nii
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About 8000 years after Homer wrote his epic poems the lliad and the Odyssey, there was great

enthusiasm for history in the Ancient Egypt.The children of the upper classes started to read and learn

very early. They learned different parts of the lliad and the Odyssey by heart.

The Ancient Egyptian ruler Cleopatra was a great admirer of the epic poetry. Can you recognize

her on the photo? Write an'x'in the box next to the correct photo.

lliada - the lliad
Odiseja - the Odyssey
ep - an epic poem
stari Egipt - Ancient Egypt
branje - reading
uienje - learning
odlomek - a part

The Greek epic poetry was part of the obligatory school subject
matter and was memorized by the members of upper classes

during the late period of Ancient Egypt. ln those times the texts
had been written on very long papyrus scrolls while the reading

itself required a considerable skill.The reader had to use his right
hand to hold the papyrus scroll and his left hand to roll backthe
part that was already read.

Literature was one of the most important sciences during the
Hellenistic period of Ancient Egypt. Do you know which science

was considered as the most important one in those times?
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viSji sloj - an upper class

besedilo - a text
zvitek - a scroll
spretnost - a skill
zavijati nazaj - to roll back
na pamet - by heart
veda - science
geografija * geography

astronomija - astronomy
astrologija - astrology
biologija - biology
fizlka - physics

filozofija - philosophy
zgodovina * history
vladarica - a ruler



EPTSCI|E DtClrTUltc

UngefShr 8 000 Jahre, nachdem Homer die Epen ltias und Odyssee ftlr die Menschheit niedergeschrieben

tte, h6rrschte im Alten Agypten gro8e Begeisterung f0r Geschichte. Die Kinder aus den hoheren

Gesellschaftsschichten begannen schon sehr frrlh mit dem Lesen und dem Lernen und konnten sogar

Ausschnitte aus llias und Odyssee auswendig.

Die beriihmte altiigyptische Herrscherin Kleopatra war eine groBe Bewunderin der alten Epen.

Erkennst du Kleopatra auf dem Foto? Setze ein Kreuz (X) in das Kistchen bei dem richtigen Foto.

lliada - llias
Odiseja - Odyssee
ep - das Epos (Plural: die Epen)

stari Egipt - das AIte Agypten
branje - das Lesen

utenje - das Lernen

odlomek - der Ausschnitt

viijisloj - die Oberschicht
besedilo - derText
zvitek - die Rolle
spretnost - das Geschick
zavijati - aufrollen; (nazaj)

zurr.lckrollen
geografija - (die) Geografie;
(predmetv ioll) (die) Erdkunde

veda - die WissenschafU die Lehre

astronomija - (die) Astronomie
astrologija - (die) Astrologie
biologija - (die) Biologie
fizika - (die) Physik
filozofija - (die) Philosophie
zgodovina - (die) Geschichte
vladarica - die Herrscherin

Die griechischen Epen waren fur die obere Gesellschaftsschicht

in der Spdtzeit des Alten Agypten eine Pflichtlekture, die sie

auswendig aufsagen konnten. DieTexte wurden damals auf sehr

lange Papyrusrollen geschrieben und das Lesen erforderte ziemlich

viel Geschick. Der Leser musste niimlich mit der rechten Hand

die Rolle festhalten und aufrollen, wdhrend die linke Hand das 7\
Zurr-ickrollendesbereitsgelesenenTextesubernahm. ft-g\\--
ln der Zeit der hellenistischen Kultur im Alten Agypten tl
ziihlte die Literatur zu den bedeutendsten Wissenschaften. tl
WeiBt du, welcheWissenschaft damals als die wichtigste tl
Wissenschaft galt? #
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