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С. Я. ЛУРЬЕ, Язык и культура Микенской Греции, Изд. Акад. Наук 
СССР М.-Л. 1957., 401 стр., 8°.

Долгогодишниох жив научен интерес на советскиот лингвист С. JÏypje 
кон проблемите во врска со најстарите писмени споменици од Крит и суво- 
земна Грција најде полн израз во последните 3—4 години. Во текот на ова 
време Toj објави над десетина трудови во разни списанија или како по- 
себни публикации. Со гореспоменатата книга, која е дегово капитално дело 
од оваа облает, ги обопштува постигнатите резултати од поранешнйте трудови.

Книгата претставува систематска студија на линеарното В писмо. Таа 
ердржи главно три дела: I Граматика на микенските Грчки натписи, каде што 
се разгледани: писмото (27—71 стр.), фонетските особености (72—106 стр.) 
и морфолошјата (107—186 стр.), II Кулшурно-историско-економски преыед 
на Грција од микенската епоха (189—344 стр.) и III Избрани натписи (347—387 
стр.), придружени со коментар и речник. Покрај предюЪорот напред е поместена 
и библиографијата, а на крајот Addenda. Книгата е илустрирана со 50 слики 
и цртежи.

Во почетокот Лурје се однесе критички кон дешифрирањето на линеар
ното В писмо од Вентрис (ср. ВДИ 1954, № 3 стр. 111,113.). Но кога ја приложи 
неговата система кон натцисите ,и виде дека со нејзина помош се добива еврзан 
текст на грчки јазик во една архаична форма, сродна со аркадо-кипарскиот 
дијалект, тој изјави дека по дешифрирањето на линеарното В писмо од Вен
трис „секоја понатамошна работа во таа облает треба да се базира на неговото 
откритие44 (ВДИ 1955, № 3, стр. 8). И во предюЪорот на оваа книга, каде што 
дава краток историјат на поглавните обиди за дешифрирањето на линеарното 
В писмо, изразува длабока увереност во исправноста на Вентрисовото деши- 
фрирање (10 стр.) и во поткрепа на тоа приведува докази од кипарскиот силабар 
и грчките дијалекти. Но покрај сето тоа тој смета дека Вентрис има во својата 
система недоследности, наспрема кипарскиот силабар, кога допуш тл одделна 
еерија за d  покрај t, дифтонг ai и консонантски групи+вокал (н. пр. pte и др.) 
како гласовна вредност за одделни знаци.Затоа си поставува за цел да ги поправй 
овие „недоследности^ и да ја  „подобри<ѓ неговата система.

Оваа книга претставува обид да се даде читање и толкување на микен
ските натписи доследно спрема правилата за читање на кипарските текстови. 
Затоа својата Грамашика на микенските натписи тој ја започнува со разгле- 
дувањето на кипарскиот силабар, кој спрема Лурје послужил како „основа44 
за дешифрирањето на линеарното В писмо.

Преминувајќи кон значите на микенскиот силабар, тој ја поместува на 
стр. 35 таблата со гласовните вредности. Тие се главно познати од ВДИ 1955, 
Лгѕ 3 стр. 9, само што сега внесува некой незнатни измени: 17 =  ш  место пора- 
нешното ta& 82 =  ka2 место ku2; во транскрипцијата сега го зема а место ai 
за 43,, V место w и ja определува вредноста на 34=ря4; 71 == vé2; 87 = ре и 88 = га.

На прв поглед nara в очи големиот број разлики (околу 15) меѓу тран- 
скрипцијата како й гласовната вредност на поедините знаци Од Лурје и тие
од Вентрис и Чадуик (Documents__стр. 23). Повеќето од овие разлики
(како серијата z место d, 1, 45, 7, 14; за 51 Jlypje ja задржува вредноста za2 
место du), палатализираните слогови: pte место pte (62), t Ja место la2 (66), 
rJa место.ra2 (76), па и a место ai (43)), би можеле во сушност да се сме- 
хаат како објаснение на Вентрисовото откритие и работите на Лурје не би
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загубиле ништо од својата научна вредност ако ce послужеше тој со знаците- 
символи, предложены од Вентрис и Чадуик, како што постапи н. пр. со и и i 
иако смета дека 10 = vu, а 28=//. Ние не знаеме како звучело ζ во трифилискиот 
дијалект, како што признава и тој сам (50 стр.). Освен тоа познато е дека во 
аркадскиот дијалект и т < д и е  заменето со ζ (ср. 6ζις =  δτις, Buck, The Greek 
Dialekts3 стр. 62, 196 s.) што говори дека ζ имало поширока употреба. Тогаш е 
навистина чудно зошто толку многу да се потцртува недоследноста на Вентрис 
кога со повеќе основание тука може да се истакне неговата Генијалност што 
не се повел ропски по кипарскиот силабар, ами открыл кај денталите и друга 
серија која одговара во класично-грчкиот на d. Обидот на Л. да докаже дека t 
во овие натписи имало вредност и на d е неоснован. Забелешката за а-га-го- 
mo-te-me-na (52 стр.) му е остроумна, но овој единствен пример не ја потврдува 
неговата теза, поготово кога имаме случај на дентал пред т. А што се 
однесува до tu-ru-we-u (Ап 261 г 2) покрај ke-ro-si-ja, објаснението на В.—Ч. 
NP Thrueus (cf. place-name Θρύον IL II, 592) e многу поверојатно, отколку 
δρυεύς на Лурје (стр. 53).

Предложените гласовни вредности за поретките знаци: 23 =  qe2 ; 29 = ре2 
33 = га2; 34=ра±; 35 = е2; 65 = ηί2 ; 82 = ка2 и 87= ре, сè уште подлежат на 
дискусија. Ќе одбележиме само едно: Предлогот на Милештајн, а порано и 
на Чадуик за 23 = mu, е добро аргументиран и убедителен.

Авторите на Evidence и Documents ги видоа примерите на алтернација 
z со к , но го зедоа z како позгоден символ, оти подобро одговара на обра- 
зувањата од *gy: me-zo; *dy : to-pe-za ; *y: ze-u-ke-u-si и др. (Cp. Étud. Mycén., 
стр. 84). Транскрипцијата на оваа серија со с место z, предложена од Лурје, не 
решава шппто битно. Вистина, има основание да се смета дека оваа серија 
содржи „согласен звук, близок до к“ (ВДИ 1955, № 3, стр. 10), одн. „мека“ 
(палатализирана) варијанта на звукот к“ (стр. 56), но тоа е забележено уште 
порано (ср. Eranos, .1953, стр. 115; Transac. Philol. Society 1954, стр. 8; BICS 1955, 
Но 2, стр. 41.). Повеќето од примерите што ги приведува во полза на својата 
транскрипција не ја менуваат сушноста на работите ('mekjoe: me-zo-e стр. 56). 
Затоа знаците-символи, предложены од Вентрис—Чадуик се наполно задо- 
волителни. Критичкиот осврт на Лурје кон овие знаци не е без научна вред
ност, но неговите транскрипции се сепак излишни.

Покрај сите разлики што ги среќаваме во транскрипцијата и гласовната 
вредност на знаците, би било погрешно да се смета дека Лурје сака да наложи 
некоја друга система на дешифрирање, различна од таа на В. и Ч. Каков вооду- 
шевен заштитник и популаризатор на Вентрисовото дешифрирање е Лурје 
може да се виды од неговата критика на Beattie во ВДИ 1957, № 3 стр1. 
201—205. Но од друга страна е неоправдано тој да внесува такво разнообразие 
во транскрипцијата на знаците. Кога се неизбежны разликите во толкувањето 
на натписиве, предадени со крајно примитивно писмо, тргаш барем во транскрип- 
цијата да се согласии учените. Затоа е неопходно да се сашщионира една шран- 
скрипщда, со која би се служеле сите, независно од различните интерпретации 
на поедините знаци.

Лурје кажува дека особеностите на микенскиот силабар да се предаваат 
со еден знак безвучните, звучните (освен d\ Белешката е наша!) и аспирираните 
оклузиви е сосема туга на И. Е. јазик и не е возможно Индоевропјани да го 
измислиле ова писмо (стр. 96). Сепак се обидува низ целата книга, а особено 
во одделот за Фонетските особености да докаже дека овој начин на пишување 
ги задоволувал потребите на тогашната состојба на грчкиот јаз. од овие натписи. 
На многу места тој нагласува дека особеностите на ова писмо не се само од 
ортографски, ами.повеќе од фонетски характер. Вториот дел од дифтонзите: 
/ и и, консонантите: I τη n г s во затворен слог, а понекогаш г и меѓу во- 
кали, слабо се изговарале и затоа не се пишувале. Но има примеры на случаен 
sandhi; te-ko-to-na-pe (An 18), наспрема te-ko-to а-ре (Ап 5), како и варијантата 
ko-to-i-na (Uf 1031), наспрема ko-to-na, кои говорат дека тие гласови сепак 
не биле изгубени.

На прашањето: Како може да се објасни такво разложување на грчкиот 
јазик во 14—12 в. пр. н. е. тој изнесува една интересна теорија дека јазикот на 
овие натписи е јазик на писари негрци и негрчко, елинизирано население од
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градовите на јужниот и источниот брег на Пелопонез. Селаните од внатрешно- 
ста на Грција го пазеле грчкиот јаз. чист и, кога дорскйте племшьа ја разрушило 
микенскатакултура, тој однесол победа и од него се развиле покасните грчки 
дијалекти. Од'оеобената фонетика на јаз. од овие натписи останале само ру- 
дименти во бившите центри на микенската култура: Месенија, Трифилија, 
Кипар (стр. 106).

. Опишувајки га фонетските особености на овој јаз. Лурје забележува 
прво дека освен основните 5 вока ли, имало и цел ред посреднй вокал и, што 
покажуваат колебањата меѓу соседните, по местото на образувањето, вокали: 
i и е ; е, а и а; а и о; о и и (72 стр.). Toj се обидува да ги објасни тие 
колебања на една широка компаративно-лингвистичка основа не само од грчките 
дијалекти (често пати и од 'најоддалечеиите од микенскиот)1 но и друга мало- 
азиски јазици „сродни со јаз. на догрчкото население од Балканскиот Полу- 
островс< (73 стр.)·. Наместа тој прави многу умесни забелешки и дава вредни 
сугестии и решенија (нлр. појавата на паразитските гласови ј  и w, замената 
на гласовната вредност од и (10) со we (75), за спомагателните гласови и др.). 
Но мора да се признае дека има закључоци и обопштувања направени повеќе 
врз основа на компаративниот материјал отколку на натписите.

Така, за замената на ijàve тој наога потврда само во хетитсќиот јаз. 
и како пример на прво место го приведува Ап 18; 3, 7, 6: i-na~ne: ί-ηα-ηΐ-ja и 
te-re-ne-we : te-re-ne-wi-ja (An 852) (стр. 75 s.). Споменативе именки ги смета 
дека се од й-осн. во ном синг. (ср. стр. 109 s. и 348). Во Коментарот на избра
ните текстови зад Te-re-ne-we додава две точки, а во транскриццијата на грчки 
(стр. 376) зборот ни го дава во дат.-лок. ΣτερεμνήΡει(?) додека i-na-ne го заме- - 
нува со ίναρνία кое спрема неговиот превод „загон для овец“ (стр. 347 и 383), 
а веднаш покрај NL Te-re-ne-we, тешко може да се џрими. Лурје го истакнува 
познатиот принцип дека толкувањето на натписите треба да е засновано на 
контекстот (стр. 9), но овде трј не се раководи од него. Дека Te-re-ne-we не е 
ном синг. авторот сам се коригира на крајот со транскрипцијата на гр. која 
одговара на контекстот, но йспага дека замената ija : e е вештачки искон- 
струирана. Прашањето со 1-па-пе може да се разреши по ист начин ако се 
прими дека Te-re-ne-wi-ja и Ι-na-ni-ja се етникони, кои можат да ее конструираат 
како топонимий. Претпоставката на авторите од Documents дека е 1-па-пе 
ном. пл. (стр. 148) не одговара на ова место каде што е глаголот -а-ре =  άπης 
во синг. и бројниот знак покажува 1. Најверојатно е дека и 1-па-пе и Te-re-ne-we 
се топоними од консонантската основа, првата на -п (како што мисли и Ми- 
лештајн, Die Oka-Tafeln, стр. 26), а втората на en. Падежот овде може да 
биде дат.-локат., при cé што не е искључена и друга можяост покрај гла- 
гОлот -а-ре-о ж -а-ре од άπειμι, кој обично бара ген., одн. стар облатив.

Авторот приведува голем број примери како за потврда на алтернира- 
њето на вокалите, така и за слабиот изговор на споменатите консонанти. Но 
бидејќи многу од нив се оставени без објаснение, а во прашање се понекогаш 
й имиња на лица, идеиЈитетот на кои тешко Може да се востанови, не е исклю
чено некой од нив да се покажат само како случајно совпадение по. форма. 
Н. пр. A-mo-ta-jo (Jn 320, 2) и A-mo-te-wo (Ea 421) не е сигурно дека се исти 
лица. Ке-11-po-da (X 442, Na 395, 3) можеби не значи ^γαοπόδων со замена на 
а место е и и место о. Објаснението на Палмер χευσπόνδας е поблиску до 
зборот, но може да биде и лично име ср. Doc. стр. 397. За потврда дека г меѓу 
вокали слабо се слушало (стр. 93) меѓу другото тој ги приведува и A-ke-re-wa 
(Ап 610 и др.) наспрема A-ke-wa-ta (Jn 431, 17). Меѓутоа, првото e NL, а вто- 
рото веројатно име на лице од ковачите, во чиј список е и поместено. Некой 
од примерите, како ko-to-no-ko (Ео 173) место ko-to-no-o-ko можат да бидат

*) ‘ Откако беше приказов даден во печат, имав можност да ja прочитам 
статијата на Л. Pakijanija Inanija und Qoukoro, Listy Filologiskè V (LXXX), 
.1957, c. 2 стр.. 45—49. Овде тој допушта дека Pa-ki-ja-ne (Vn 19,4 Xc 113,1) 
може да биде и датив синг, а во врска со i-na-ni-ja, i-na-na, ί-ηα-pi покрај 
горното значење предлага и друга, како: име на занимање во Ап 18 или 
лично име во Ап 5 (Белешка при ќоректурата!).

18 Ziva Antika
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поскоро грешка на писарите отколку доказ дека имало контракција на вока- 
лите. Pe-i (Ап 519 и др.) тој го зема за περί место σφεΐς како доказ за губењ.е 
на интервокалното г, но признава дека сретнува сериозни граматички тешкотии 
при објаснувањето на текстот (ср. стр. 93, 125, 170, 327). И така, мора, да се 
признае дека сите особености во ова примитивно писмо, не можат да се сме- 
таат за фонетски, поготово кога примерите не се наполно објаснети.

Во главата за Морфолошјата Лурје изнесува работа кои досега не се 
забележени од никого, нпр. дат. синг. на -е во сите основи, ген. на -о во о-осно- 
вите, укажува на многу примери од хетероклита, наоѓа аглутинативен суфикс 
-φα, предлог ιι = έπί и т. н. Најмногу простор (близу 50 страници) им посветува 
на именската и заменската промена. Своите резултати по ова прашање ги има 
накратко изложено и во статијата „Zur Nominaldeklination in den mykenischen 
Inscliriften“ во La Paroi a dei Passato 1957. Тие заслужуваат внимание и ќе 
приведеме некой од примерите, врз основа на кои се изведени.

За доказ дека има дат. синг. од «-осн. му служат именките: E-ra-te-re-we 
(Ma 333), A-ne-u-te (Cn 40, 7, 13; 599, 2), A-ke-re-we (Un 1193), E-te-we (Cn 
925), U-me-ta-qe-a-po (Ea 259). Првите две не ce документирани во ном. Врз 
основа на E-ra-te-re-wa-pi (Cn 595) и Е-[ra-teJ-re-wa-o (On 300, 10) може да се 
изведе ном. E-ra-te-re-wa, но тоа не мора да биде доказ дека e E-ra-te-re-we 
истото место (ср. Doc. р. 147). Понесигурно e Â-ne-u-ta(?), изведено врз основа 
на A-ne-ta-de (Ma 393,2). Другите два примера се поубедителни, доколку се 
однесуваат за иста места, одн. лица, а последниот пример U-me-ta-qe-a-po е 
сосема проблематичен. Ако понатамошното испитување го докаже иденти- 
тетот на овие, како и на дублетате, дадени под белешка, а со оглед на тоа 
што, речиси, сите примери се топоними, би можело да се постави прашање 
дали се тоа дативй или локативи од типот на: πει, δπει, δί,πλεΐ, ούδαμεΐ и 
др. (ср. Schwyzer, Gr. Gr. стр. 459).

На стр. 71 (ср. и ВДИ 1955, — 3 стр. 15) Лурје напоменува дека не треба 
прекумерно да се доверува читателот на завршоците од зборовите оти често се 
среќаваат зборови написани скратено, со испуштање на последниот слог, нпр, 
ki-ti-me (En 74,1) место ki-ti-me-na; ke-ke-me (Eq 59,2) место ke-ke-me-na\ o-na 
(Ea 460) место o-na-to и ьт. н. Примерите што ги цитира на 117 стр. со 
we-we-si-jo и we-we-si-jo-jo, u-ta-jo и u-ta-jo-jo, te-o и te-o-jo и др. како ген. 
синг. на -о од о- основите, на прв поглед изгледаат како горните скратени. 
Некой од нив, како we-da-ne-wo (Es 644,6), Ai-ti-jo-qo (En 74,11) ce од консо- 
нантската а не од о-основа. Од we-da-ne-wo има документиран и дат. we-da- 
ne-we (Es 646) како и со алтернативната форма we-u-da-ne-we (Cn 418,1). Но 
сепак примерите „во ген.“ синг. на -о, покрај -о-јо, од о-основите се доста мно- 
губројни (се среќаваат и др. примери покрај цитираните) и не би можеле сите да 
се сметаат за грешки на писарите. Прашање е само како да се разберат тие ген. 
на -о: Ќе се сврзе ли оваа наставка со релативно младата генет. форма на 
-ω одн. -ου и ќе се допуштат ли во микенскиот дијалект особености од 
покасно време, покрај неговите архаизми, или пак ќе се претположи дека 
во микенското време аблативот од о-основите не бил уште изгубен, ами се 
употребувал понекогаш место ген. синг. (ср. замената на ген. со абл. од о-осн. 
во ст. слов. јаз.). Втората претпоставка изгледа поверојатна.

Што се однесува до забелешката на стр. 122 дека завршокот на -о во Та- 
серијата не е „дат. пл.“ како што сметал Вентрис, ами ген. на -о, навистина, 
врз основа на Od. IV, 124, ХХ[, 7, каде што е определувањето изразено со 
ген. на именка место со придавка, во предлогот на Лурје: χρυσώ άνδριάντφι 
место χρύσοις ά. (Та 714, 1, 2) би можело да се допушти еден genetivus mate
riae, кој спрема формата би бил поскоро еден стар абл. синг. Но тука има 
други тешкотии: ku-ru-so би можело да биде и придавка и именќа. Наспрема 
ku-wami-jo-qe po-ni-ki-pi (Та 714,3), e-re-pa-te-jo со форми на -pi и др. би 
можело и ku-ru-so да се смета за придавка. Во врска пак со a-ja-me-na 
синтактички следува инструментал. Завршокот -о како и -o-i овде може многу 
лесно да се објасни како инстр. пл. на -ois (ср. ст. инд. -aih).

Авторот констатира дека во микенската епоха имало многу повеќе хете- 
роклити форми (стр. 139). Дативите на -е од а- и о- осн. смета дека се атематски 
форми (стр. 138). Докажува дека e wa-m-ka од a-осн., a Ai-ti-o-qo од о-осн.
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Во врска со овие два збора нагласува дека Вентрис измислил ad hoc правило 
за неодбележување на крајното s од двојните консонанта ξ и ψ и повюру- 
вање на претходниот вокал оти во wo-no-qo-so (Ch 897, 1015)= ΟΤνοψ s e 
одбележено. Но, би можело да се приговори, бидејќи е ова единствен пример, 
Вентрис со право го сметал за искључок.

Освен , ,аглутинативните завршоци44, познати и од покаениот грчки јаз. 
Лурје открива во натписиве и суф'икс -ρα = φα со значење на -θεν „од каде44, 
„од ошто“. Примерот ku-ru-su-paB (К 740,3) покрај идеограма на сад, навистина 
дава добра смисла со ова објаснение, но е чудно зошто да се јави и во слогот 
-su- место о од χρυσός, кога во сите други случаи зборот е документиран како 
ku-ru-so, а не ku-ru-su.

Врз основа на „аблаутната степей -о-44 Лурје закључува дека wo-ze и wo-zo 
се форми на нередуплициран перфект, а не на презент (стр. 154 s. 162). Но може 
да се забележи дека вокал от -о- овде не е аблаутна степей, ами предавање на 
Ј од нулската степей на глагол от *w$ÿ6.

Меѓу предлозите одбележува форма i-ni2~iv, εν во Sn 64,7 (стр. 59, 
166), која како префикс се јавува во in- или en- (пред -е), н. пр. i-na-ma-ta (Ma 
126) = ένάμματα, i-na-ni-ja (Ae 72. 8.) и i-ni^-ke- (Jn 725,8) Ίν-ικεύς(?) како и во 
e-ne-e-si (En 609,2) εν-εισι. Префиксот и- или ей- ( = έπ l-) го гледа во U-me- 
ta-qe (Ea 259), U-de-wi[ni jo] (Jn 413,2), u-wo-qe-ne (V 145,2) и e-w-e-pe-se-so-me-na 
( = εύεψησόμενα, έπι.-; Oe 127) (172 стр.).

Toj закључува дека сите предлози, дури и оние што покажуваат одде- 
лување (έκ, άπό, παρό) бараат датив, како во покасните ахајско-еолски д и а
лекта (стр. 173, 179, 186). Меѓутоа εξ како предлог нигде не го одбележува 
освен во esa-re-u (Na 568), e-se-re-e-jo (DI 947,1) и др. како префикс. А-pu е 
документирано, но Лурје не приведувани еден пример да покаже дека навистина 
а-pu бара датив. Неоспорно е дека pa-ro е посведочено при најголем број 
случаи со датив, но имаме пример и со генетив: (Сп 45,6) pa-ro do-ro-jô-jo. 
доколку ова не е грешка. Може ли да се тврди со сигурност дека се сите 
други форми дативи при едно вакво несовршено писмо каде што се по- 
клопуваат повеќе форми?

Покрај a-po-te (αποθεν L 641, Od 562) наоѓа и адверб во компаратив, - 
изведен од предлогот άπό: a-po-te-ro-te (Va 15) (άποτέρωθεν место άμφοτέρωθεν) 
со значење „извне44, „из далекой чужбины44, но не укажува каде на др; 
место во грчкиот е употребена оваа форма. Во В 823 наоѓа заменски адверб во 
ta-pe-o-te (τάι παρεόντες) со значење „таму44 (стр. 173).

Скица на граматиката од јазикот на микенските натписи дадоа Вентрис 
и Чадуик уште во Evidence, [а во Documents ја изложија поопширно. Но 
тие се многу претпазливи кога треба нешто да обопштат. Со посебни знаци 
тие го одбележуваат и степенот на сигурноста на своето тврдење. Меѓутоа 
Лурје, како и Галавоти во Documenti e struttura dei greco nell’ età micenea, 
наместа ги обопштува работите врз основа и на не многу сигурни примери. 
Не можат да му се одречат заслугите на Лурје за многубројните нови сугес- 
тии, а уште повеќе за огромниот граматички материјал, собран, класифициран, 
анализиран и епореден со грчките дијалекти. Но откако ќе се изјаснат добро 
текстовите, еден дел од примерите што ги приведува и врз основа на кои 
изведува закључоци ќе отпадне.

Првиот дел го завршува Лурје со критика на теоријата за грчките д и а
лекта од Риш и сумирајќи ги резултатите од испитувањата на граматиката 
на микенските натписи закључува дека ахајскиот микенски дијалект се разли- 
кувал од јонскиот, којшто запазил постари форми, како и од дорскиот којшто 
го запазил старото τι. Наоѓа дека разликата меѓу овие дијалекти била пого- 
лема тогаш отколку во покасно време. Тој ја објаснува оваа разлика со влија- 
нието на носителите на повисоката критска култура. Дијалектот на микенските 
натписи, спрема Лурје* не е истоветен со општо-грчкиот јазик—основа. Јон- 
скиот и дорскиот не можеле да се развијат од јазикот на тие натписи, а постоеле 
заедно со него. Од друга страна характерните особености на јаз. од микенските 
натписи не можеле да бидат ортографски условности, бидејќи тие се запазиле 
во вид на рудимента во ахајските дијалекти од класичното време. Овие ди а
лекта смета дека се поблиски до јонскиот и дорскиот, отколку дијалектот на

18*
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микенските натписи и следователно, закључува тој, во Ъремето од 12—8 Ы 
преоЪладуЬал не процес на раздалечуЬате, а процес на зближуЬтье на грчките 
дијалекти.

Микенските натписи не се некой специјални историски записи, ами тие 
се еден вид йнвентарни белешки и сметководни расписки од секидневниот 
живот на дворците пред нивната пропаст. Но окото на филологот гледа нещто 
повеќе зад фрагментарниот текст на овие натписи и црпејќи сведенија од. нив 
Лурје во II дел на книгата: Грцща од микенската епоха ни ги оживува вековите 
кои до пред извесно време се сметаа за предисториски. Прво дава археолошка 
скица на Пилското и Кноското царство (189—211) и прилага две карти со 
локализација на споменатите во натписиве и кај Хомера места. Врз основа на 
епиграфски материјал од Пелопонез и Мала Азија,. народните предација:, за- 
писани од грчките историчари како и заедничкиот култ на Ма-апаѕа, заюьучува 
деќа Пилос имал колонии во Мала Азија (стр. 205—211). Понатаму, опи- 
шувајќи го држаЬниот апарат (211—233) констатира дека Пилос бил зависен 
од микенскиот „царс·. Повод за тоа му дава фактот што во микенските натписи 
многу ретко се среќава зборот wa-na-ka, Хомеровиот опис на Агамемнона 
како „цар“ на целиот Пелопонез, а особено неговата интерпретација на Va 15. 
Овде тој открива дека „врховниот божествен цар (pe-re-hu-wa-na-ka) дошол 
во Пилос и извршил* очистување со огон, донесен однадвор и проливање крв44. 
Преводот на овој натпис, објавен прво во ВДИ 1955, № 3 стр. 20 и опширно 
коментиран во оваа книга особено во Екскурсот за очистубањето (316—424) 
како и во Избраните текстоЬи (стр. 365) е многу интересен иако е доста слободен 
(pu-го во 1 и 2 ред се зема за Πόλον, а на г — за πυρώζ,=πυρί). При тоа на 
a-po-îe-ro-îe му се дава необично зиачење. Тешко би можело да се каже во 
Пилос дека е Микена „далечна тугина“, освен ако не е огнот од некаде 
подалеку донесен.

Со искључок на ,,Ρανακτήρ<β каде што внесува корекција и го смета 
сега за именска придавка место именка, називите на другите должносни лица 
како и термините од земјопоседничките односи се дадени, речиси, со истото 
објаснение како и во поранешните статии во ВДИ. Во врска со ra-wa-ke-ta го 
цитира пак натписот на цар Мида (218 стр.) и ја поправа етимологијата на 
Кречмер λ(7Ρο-αλτα = „народохранител” во XaFo-άγέτα= „BojcROBOflen” .

Лурје наоѓа дека општествениот строј на Кносос и Микена реско cet одли- 
кувал од друштвениот строј на некой од староисточните монархии. Власта на 
царот овде е ограничена од лавагетот и народ от. Опишувајќи го ова друштво 
тој го споредува на прво место со Хомеровите поеми.

Во бројот на занаетчиите Лурје одбележува и певци-аојди (256 стр.). 
Нив ги наоѓа споменати во Vn 46,9 под e-po-wo-ke кое го поврзува со έπουργός, 
изведено по аналогија од μυθουργέω и έπος = μύθος. Во одделот за занаеш- 
чиската техника ја разгледува Т-серијата. При тоа врши корекција во значе- 
њето на зборот qe-qi-no-to (Та 642) и qe-qi-no-me~no (Va 482) земајќи го cera 
„првобитното позитивно значење“ : „покривам со боја^, место inquinatus како 
што сметашево ВДИ 1956 №  4 стр. 5.

Во главата за ропстЪото (269—285) открива дека постоел цел ред степени 
на зависни луге и робови. Do-qe-ja =  δόλφεια и po-ku-ta ~  :ίποσκύτα, ^προσκύτης· 
како технички термини за деца родени од смешани бракови на. робови и сло- 
боднй одн.' вонбрачни ги објасни прво во ВДИ 1955,№  3 стр. 23 и 30, a worwe-u 
изведено од wo-wc^opFoç <; *FopFoç =  зависни луге слични на робови и 
κλαρώται во ВДИ 1956,N2 4 стр. 10. Материјалот од оваа глава е уште повеќе 
проширен во статијата: „К  вопросу о характере ропства . . ВДИ 1957, 

№  2, стр. 8—24. ·
Вреден прилог дава Лурје во одделот за релишјата (285—324). Овде тој 

дава оригинална интерпретација на натписите Gg 705, Od 714, 715 за E-re-u-tirja 
= Деметра; Fs 19,1, Ар 639,8 и X 681 за E-ti-we, E-ti-wa-ja =  Хестија, а особено 
F 51, Tn 316 за Ma-anasa и F 955, Fp 1,4 за pa-de-i =  Παιδί, може би Персе- 
фона, Ерос или Адонис. При тоа Л. наоѓа дека и на коњите им е укажувана 
божествена почит! Резултатите по ова прашање тој ги изложи и во йнтере- 
сната статија „Vorgriechische Kulte . во Minos V, I, стр. 41—52,
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Hà крајот го разгледува Ъоепото и поморското дело (324—38б) каде 
што посветува доста место за објаснението на e-qe-ta — Ήππετα „колесничар“, а 
најпоСле прилага и Екскурс за 'Ιππείς.

III Избраните натписи претставуваат хрестоматија од околу 30 подели 
натписи со различно содржание. Тие се главно прочитани и објаснети од Вентрис 
и Чадуик, Фурумарк, Палмер и др., но во врска со нив Лурје дава свои забеле- 
шки, а на некой, нпр. № Ϊ, 14, 18, тој дава нецело свое толкување. Речникот се 
однесува само за избраниве натписи.

г Епохата на Микенска Грција, досега позната главно од Хомеровите 
поеми й археолошките наоди, ако се искључат оскудните податоци на хетит- 
ските и египетските извори, со дешифрирањето на линеарното В писмо стана 
историска. Сликата на оваа епоха што ни ја дава Лурје се разликува наместа 
како по однос на извесни принципни ставови, така и во некой подробности од 
сликата што ни ја претставуваат дешифраторите. Но сепак, за расветлување 
на оваа епоха по Documents на Вентрис и Чадуик, книгата на Лурје „ЯзЫк 
и культура Микенской Греции^ и покрај показаните слабости, би можела да 
заземе едно меѓу првите места.

Работејќи со целокупниот натписен материјал од Кносос, Пилос и Ми- 
кена Лујрје ја  следи и целата современа литература во врска со линеарното В 
писмо и дава критички оеврти за сите поважни дела. Полемизирајќи во своите 
дела со најавторитетните учени од оваа облает, тој секогаш зазема свој став 
по спорните прашања. Лурје има свој, целосен и завршен поглед по сите пра- 
шања. Но пак ништо не би изгубил ако се послужеше со транскрипцијата на 
знаците, примена, речиси, од сите. Тој има неоспорни заслуги/како самостоен 
иследувач во оваа облает оти дава интересни и оригинални сугестии и решенија 
по разни јазични и општокултурни прашања. Благодарение на својата широка 
ерудиција тој ги коментира натписите врз основа на обилен компаративен 
лингвистички и културно-историски материјал како на грчкиот така и на сосед- 
ните средоземноморски народи. Понегогаш само компаративниот материјал 
му, е поважен отколку оригиналниот текст на натписите. Најпосле мора да му 
се признае и големата плодност и покрај сите опширни и понекогаш буквални 
повторувања.

Но за жалост треба да се забележи дека работите на Лурје носат белег на 
брзината со која што се издавани тие. Техничката страна и на оваа книга не е 
на достојната висина. Се среќаваат извонредно многу печатни грешки, особено 
во грчките зборови како и во некой од цитатите на натписите и покрај оние 
Околу 200 што ги видел авторот и ги исправил на посебен лист. Освен тоа голем 
недостаток претставува и фактот што е оставена оваа голема книга од 400 стр, 
без регистар. Тоа го отежува до голема степей служењето со^неа. Но сепак тоа 
не ја намалува нејзината научна вредност. Оваа книга претставува знатен 
придонес кон микенологијата и заслужува да се. поздрави.

. ]·".■; Π. Хр. ИлиеЬски, Кембрир.

ÉTUDES MYCÉNIENNES, ACTES DU COLLOQUE INTERNATIONAL 
SUR LES TEXTES MYCÉNIENS ™ (Gif-sur-Yvette, 3—7 avril 1956), éd. M. 
Lejeurle. Paris, Centre National de la Recherche Scientifique 1956, стр. 280.

1955 г. предузети су на иницијативу P. Chantraine-a и Μ. Lejeune-a кораци 
за сазивање једног интеркационалног састанка испитивача критско-микенских 
текстова. РадоИи учесника на томе скупу одржаном априла 1956 као и изве- 
штаји и дискусије чине главнину већ исте године објављене юьиге (стр. 17—271) 
на чијим првим страницама налазимо податке о току састанка а. на последњим 
одлуке доне!е том приликом. Те су одлуке: 1. испитивавье могућности објављи- 
вања корпуса свих текстова писаних линеарном В азбуком у року од 5—10 г., 
2. предлог да се угкраћем року издају текстови из Кнососа и наново издају и 
обраде нека већ објављивана дела за што су одређени и писци, 3. смештање 
потпуне фотографске документације о текстовима писаним линеарном В азбу
кой у вшпе центара приступачних испитивачима, 4 објављивање потпуне библио-


