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Den  latinska  versen  var  en  adaption  av  den  grekiska.  Studier  av  latinsk  meter  ger  alltså
värdefulla inblickar i historiskt tidiga försök att överföra ett annat språks rytmer till det egna.
Det ger på samma gång en utökad kunskap om såväl den latinska som den grekiska prosodin.
Latinets  fonologi  var  till  stora  delar  lik  den  grekiska  i  det  att  de  båda  språken  hade  en
distinktiv  stavelsevikt,  vilket  möjliggjorde  en  trogen  överföring  i  enlighet  med  de
grundläggande  metriska  reglerna.  Vid  en  närmare  jämförelse  upptäcker  man  dock  vissa
skillnader.  I  mitt  föredrag  kommer  jag  att  ta  upp  två  aspekter,  nämligen  (1)  skillnad  i
stavelseindelning och (2) förhållandet mellan ordaccent och ordfot. I korthet följande: 
(1)I grekiskan bevaras inte morfem- och ordgränser, utan hela versraden bröts upp i stavelser

om CV(C). I latinet beaktades visserligen ansatsprincipen, dvs. att en stavelse helst ska
inledas med konsonant, men i övrigt bevarades morfemgränser, ex.  sub.rĭpĭ.ō (i motsats
till  ex.  pa.tris),  och Vergilius  Aen.  11,  309:  pōnĭtĕ spēs. (Om konsonantklustret bildar
positionslängd är det fråga om grecism, ex. Geor. 1, 44: Eurīque  ̄ Zĕphyy̆ rīquĕ.)  Ett
problem är digrafen qu vilket hos Lucretius på fem ställen kan bilda position, nämligen
orden  liquidus och  aqua vilka medger skanderingen  liq.uu̯ĭ.dŭs och  aq.uu̯a (alt.  ă.qŭ.a i
likhet med san.gŭ.ĭs). 

(2)Både  grekiskan  och  latinet  hade  bimoraisk  ordminimalitet  och  ett  betoningssystem
uppbyggt  av  moraiska  trokeer,  där  coda-konsonanter  var  morabärande.  I  grekiskan
konstruerades en moraisk troké vid högra kanten av ordet och accenten placerades på
stavelsen innan denna fot, däremot räknades inte coda-konsonant i ordslut vilket gjorde
att  finalt  (C)VC  var  obetonat.  I  latinet  däremot  räknades  alla  coda-konsonanter  och
accenten placerades på foten som föregick sista stavelsen. Jag driver här hypotesen att
dessa prosodiska olikheter mellan de två språken ger upphov och är förklaringen till en
rad olikartade fenomen såsom zeugma (”omvänd cesur”) och beaktande av accent och
meter i den latinska versen. 
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