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COMPTES RENDUS BIBLIOGRAPHIQUES 
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЈА

ΤΙΤΉΕΜΥ. The Tablets and Nodules in Linaer B from Tirins, Thebes and 
Mycenae, A Revised Transliteration by José L. MELENA and Jean-Pierre OLIVIER, 
Suplementos a MINOS Nùm. 12, Salamanca 1991, 97, 8°.

Bo оваа книга co оригинален наслов ce издадени ревидирани текстови 
од 132 плочки и 64 печати (етикети) со линеарно Бе писмо од три локалитети 
(TZryns, THEbes и MYcenae). Текстовите објавувани сукцесивно по нивното 
откривање во десетина публикации, овде ce најдоа собрани на едно место. 
Тоа не значи дека поранешните изданија, каде што текстовите ce придруже- 
ни со фотографии и факсимили на цртежите од плочките и печатите, одн. 
етикетите, со оваа книга губат вредност. Тие, со фотографиите и понатаму 
ќе служат за контрола на читањето. Но за да може микенологот брзо да 
дојде до текстот на овие плочки (24 од Тиринс, 43 од Теба, 65 од Микена) и 
печати (56 од Теба и 8 од Микена), авторите ce погрижиле да ги соберат сите 
и да ни ги презентираат во ревидирана форма.

При прегледувањето на секоја оригинална плочка и печат од архивите 
во споредба со фотографиите и цртежите авторите констатирале дека во од- 
делни случаи читањето може да ce подобри и предлагаат нова верзија, a 
извршиле и 13 нови спојувања на фрагменти. Поради сето тоа ΤΙΤΗΕΜΥ не 
е обичен компендиум на текстовите од три микенски архиви, a нивно ново 
критично издание. Нов прилог претставува и тоа што ce овде вклучени и 
печатите (етикетите Wu 44-99) најдени во Теба во 1982 год. и публикувани од 
авторите во соработка co Ch. Piteros во ВСН 114, 1990, 103-184.

Со исклучок на некои незнатни детали овде ce применети истите прин- 
ципи за објавување микенски текстови како и во ΚΊ*.

Овде не ce посебно обележани ниту новите читања, предложени од ав- 
торите во ова издание, ниту старите што ce коригираат. На читателот му ce 
предостава сам да ce определи која варијанта ќе избере. Само новите споју- 
вања на фрагменти низ текстовите ce одбележени со курсивни масни бројки, 
a на крајот е даден и посебен список на сите поврзувања со укажување кој 
ги извршил.

Додадена е идентификација на уште еден писар, бр. 65, од кого потек- 
нуваат печатите Wt 501-507 од Микена. Писарите од Теба, идентификувани 
од L. Godart и A. Sacconi {Les tablettes en linéaire B de Thèbes, Rome 1978, p. 
103), овде ce обележени co броевите 301, 302 и 303.

Содржината на книгата ce состои прво од еден список -  Concordance на 
броевите од плочките според местото на архивите (TI, ΤΗ, MY) со податоци 
за серијата, состојбата на плочката, музејот каде ce наоѓа сега, инвентарниот, 
број, местото каде е најдена, публикацијата каде била плочката порано изда- 
дена и писар (стр. 13-23). Најопширен е делот со текстот на плочктие со 
концизни забелешки за положбата на плочката и степенот на сигурноста во 
читањето на одделни зборови и знаци (стр. 25-76); на крајот ce дадени ин- 
декси на зборови, идеограми и други скратеници на натписите и најпосле 
спомнатиот список на досега необјавени спојувања на фрагменти (стр. 77- 
97).

Оваа на прв поглед мала книга претставува мошне корисен прирачник 
којшто многу ќе им помогне на сите што работат со овие текстови кои што 
ce објавувани порано во различни публикации, a до нив не може секој лесно 
да дојде. Микенолозите можат да им бидат благодарни на авторите кои им 
пружија ваков прецизен инструмент за работа.

9.IV 1992 Петар Хр. Илиевски,
кеј „13 ноем.“, кула IV, ст.11, 

Скопје


