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su-za (B), <JUxov; ka ... (A), ka-ko (B), XetAx6~ etc. La fel stau lucrurile pentru denumirile
de vase sau obiecte fabricate. Aceste nume pot proveni în limba B din limba A, dar ele pot
fi şi adoptate în ambele limbi din cultura comună mediteraneană.
Rămîn trei cuvinte al căror sens este sigur, iar lectura, ra valoare fonetică, destul
de probabilă:
ku-ro, înseamnă • total ~;
ki-ro, înseamnă • lipsă», • datorie ~;
po-to ku-ro, înseamnă • total general ».
Peruzzi dă pentru aceste cuvinte etimologii indo-europene şi face încă o serie de observaţii gramaticale interesante asupra cărora nu insistăm prea mult. Vocala u la finele cuvintelor
este foarte frecventă în limba linearului A. În schimb vocala -o este rară şi pare a nota dativul
în -iii. Adjectivele ar avea o singură terminaţie în -a.
La finele studiului său, autorul afirmă cu discreţie originea indo-europeană a limbii notate
de scrierea lineară A. De fapt, argumentul cel mai greu al autorului este etimologia presupusă
a celor trei cuvinte: ku-ro, ki-ro şi po-lo. Dar o concordanţă etimologică a unui cuvînt luat
izolat este tot ce poate fi mai înşelător. În schimb, dacă am avea un grup de cuvinte care
indică lucruri înrudite, spre exemplu nume de animale domestice: bou, oaie, capră, porc etc.
sau vreun alt grup, atunci etimologia lor concordantă indo-europeană ar putea constitui o dovadă
a originii lor, cu un marc grad de posibilitate. Cum acesta nu este cizul în linearul A, preferăm
să declarăm că familia de limbi căreia îi aparţine limba notată prin scrierea lineară A este încă
necunoscută, fără însă a exclude originea indo-europeană ca una din posibilităţ.i.
;I. M. Frenkian

WERNER PEEK,
379 p. +1 pi.

Griechische

Grabţ1l'dichle,

Akademir-\"erla~,

Berlin,

1960,

VIII+

În colecţia Schriften und Quellen der allcn Welt, editată de Sektiou fiir Altertumswissenschaft
bei der Deu/schen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, ca voi. al 7-lea, cunoscutul epigrafist
din Halle, Werner Peek, publică o culegere de poezii funerare greceşti, pe care le redă în text
original însoţit de traducere în limba germană. Volumul cuprinde 482 epigrame, reprezentînd
cca un sfert din cele pe care cu 5 ani mai înainte, în 1955, acelaşi autor le publicase în lucrarea
Griechische Versinschriften (cf. SCIV, IX, 1958, p. 219-220); în afară de acestea mai
sînt 12 epigrame noi, inedite. Se aduc îmbunătăţiri la multe din cele publicate anterior,
prilejuite de verificări pe teren în urma cercetărilor pe care autorul a avut ocazia să le
facă în ultimii ani.
Cartea se adresează unui cerc larg de cititori şi de aceea se deosebeşte de volumul anterior
care privea mai ales pe specialişti (epigrafişti, filologi). Planul şi metoda de ordonare şi prezentare a materialului se schimbă ... În timp ce în primul volum criteriul de împărţire a materialului era cel tipologic (epigramele fiind repartizate după felul de exprimare, de prezentare
a defunctului, a împrejurărilor morţii etc.) şi numai în al doilea rînd cronologic, în cadrul
fiecărei grupe, aici raportul se inversează. Criteriul cronologic stă la baza întregii divizări,
urmînd ca după aceea, în cadrul grupelor, epigramele să se subdividă în categorii mai miei
după metrică sau tipologie. În cele două clase mari pe care autorul le stabileşte, inegale sub
raportul cantităţii: A. Epitafe puse de demos în amintirea cetăţenilor de onoare (Staatsgrăber)
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B. epitafe particulare (Private Denkmăler), se găsesc următoarele subdiviziuni: A: I epigrame
ridicate de obşte în amintirea mai multor cetăţeni (polyandria) sec. V - III î.e.n.; II epitafe
puse pentru un singur cetăţean sec. VI-I î.e.n.; B: I de la apariţia epigramei pînă la războaiele
persane. sec. VII- VI - 500 î.e.n.; II de la războaiele medice pînă la moartea lui Alexandru
cel Mare 490-320 î.e.n.; III de la moartea lui Alexandru rcl :\[arc pînă la căderea Alexandriei,
B20-30 î.c.n.; IV de la căderea :\lexandriei pînă la sfîrşitul antichititţii, 30 î.e.n. - sec. VI e.n.
În această ultimft grupă nu sînt incluse epigramele creştine, pe care autorul le consideră deosebite sub raportul formei şi al conţinutului. În cadrnl grupelor, acolo unde materialul ales
permite şi alte clasificări (v. B III, IV), se fac categorii mai mici ţinîndu-se seama de metrică
(distih elegiac, hexametru, pentametru, troheu, iamb etc.) sau de forma de exprimare (defunctul
vorbeşte la persoana I şi se adresează trecătorilor <lîndn-fo sfaturi sau consolîndu-i, epigrame
earc se adresează mortului etc.).
O a V-a şi a VI-a grupă prezintă epigrame în formă de dialog, epigrame care se
întregesc una pe alta, tema uneia fiind reluată şi dezvoltată în cealaltă (Erganzungsund Parallel-Gedichte); epitaft• conţinîn<l mai multe poezii pentru morţi diferiţi, aşezate
însă pe aceeaşi piatră; epigrame pentru animale şi în sfîrşit epigrame în care se expnma
dorinţ.e, se dau nornH' de viaţă sau avertisnwnte pentru cei rare ar îndrăzni să se îngroape
în acelaşi lor.
Matl'rialul ales e caracteristic pentru cine doreşte sil-şi facil o idee asupra esenţei, dezvoltării, apogeului şi apoi a decăderii acestui gen liternr, propriu poporului elin. Avîn<l în vedere
cercul larg ele cititori cărnia i se adresează în primul rînd rartea, autorul a c1iutat să uşureze
~i înţelegerea textului original grec prin modificări în ortografic. Astfel sînt înlăturate din text
unele forme de grafie care par •abateri • pentru o gramatică şcolară, ca de pildă itacismelc
(e:~ pentrm), gcminarea consonant.clor, inlocuirea aspiratelor cu tenuis şi i1ffers (8e:xe·nc;
pentru 8e:Kenc;, OUK pentru auz etc.). Apoi, acolo unde textele erau corupte, clar întregirea pasajelor respecti,·r considerată ele autor sigură, au fost completate fără să mai fie
marcate prin parantezele tradiţionale. Simplificarea şi uniformizarea ortografiei aduce însă
unele neajnnsnri, fiindcft mutilează aspectul reitl al documentelor, cu atît mai mult cu cît
ele nu sînt eonsecventc. Căci, după cum spune autorul, digamma a fost păstrat în documente, iar o • scriptio plena • în cazuri ca h€:>.e:aO"e:(v) evtix-ro•'.ic; pentru heÂe:0"0" 1 E:vtixu-rouc;
nu a fost urmitrită. De asemenea reconst.itnirile, orirît ar fi !'le de vnosimile, au totuşi o
c.Joză de nesiguranţă şi ca atare trebuie redate după uzul internaţional. Socotim că ţelul pe car<'
1-a vizat autorul cînd a procedat astfel ar fi fost atins şi pe altă calc. Caracteristicile ortografice puteau fi men(ionate la început în introducere sau ataşate la sfîrşit într-un paragraf, aşa
cum a procedat cn alte capitole, care completează în chip fericit lămuririle necesare cititorului
şi satisfac exigenţele specialiştilor. Ne referim la lămuririle (Erlănterungen) de la sfîrşit,
care <lan amănunte asupra cpigranwlor mai gn•u dr înţeles din punct de vedere al fondului
şi al formei, precum şi la numeroşii indici: de nume proprii, menţionînd defuncţi, rude ale
lor, divinităţi, eroi, filozofi, poeţi etc.; la inclicelP motinlor şi subiectelor tratate (Sach- und
Motinegister) cit şi la un catalog al motivelor ele început (\'crzeichnis der Gedichtanfange).
Cele mai frumoase şi caracteristice epigrame clin punct de vedere al formei şi conţinutului
sînt redatr ele autor în traducere germană versificată, în care se respectă ritmul antic. E partea
care a ccrnt cel mai marc efort în alcătuirea volumului, dar pe deplin justificat, fiindcă în
felul acesta putem gusta mai uşor din frumuseţra poeziei antice, redată mai bine în vers decît
în proză.
O introducem cuprinzătoare (p. 1-42) tratează despre esenţa epigramei greceşti, studiind-o
de la începuturile ci, din secolele VII/VI î.e.n., pînă în epoca romană tîrzie (sec. VI e.n.).
~i
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La baza introducerii stau unele prelegeri pe care autorul le-a ţinut înainte de război la diferite
universităţi germane, intitulate Stimmen der Griechen am Grabe.
La fel ca şi tragedia, comedia, lirica şi porzia corală, epigrama constituie, după W. Peek,
o creaţie specifică poporului grec. Sensul ei adevărat nu a putut fi }Jrins însă decît în epoca.
noastră, cînd progresul cercetărilor arheologice şi epigrafice a scos la lumină. documentele
originale. Pînă aici, de la Renaştere, cînd s-a încercat o definire a ei, şi continuînd cu învăţaţi
germani din sec. XVIII-XIX (Logau, Lessing sau Goethe), epigramele erau studiate sub
înfăţişarea pe care le-au dat-o poeţii latini, în special Martial, considerat tipul prin excelenţă al epigramistului. În realitate epigrama îşi are începuturile în deprinderea împrumutată.
de greci de la fenicieni de a compune dedicaţii de consacrare pentru divinităţi sau inscripţii
destinate pietrelor funerare. Dar influenţa feniciană n-a constituit decît un impuls exterior,
pe care grecii l-au transformat creînd ceva nou, specific grecesc. Încă de la sfîrşitul secolului
VII sau cel mai tîrziu de la începutul secolului VI forma de exprimare versificată devine o
regulă, iar inscripţiile de consacrare în proză sînt d1Jpăşite de cele în hexametru.
Începînd cu mijlocul secolului VI î.e.n., alături de hexametru, vers cu caracter epic, se
introduc în epigrame alte forme, iambul şi distihul elegiac. Iambul, la rare din secolul V î.e.n.
se adaugă troheul, nu a avut o largă folosire în epigrame, ~1 rămînînd prin excelenţă, datorită
caracterului apropiat de vorbirea curentă, metrul dramelor. La fel şi troheul a avut rol neînsemnat. In schimb distihul elegiac e folosit pe scară largă, devenind forma de exprimare era mai
des întîlnită. Hexametrul, prin natura sa, este versul formelor deschise; versul epopeii se poate
repeta uşor, un hexametru cerind, prin cadenţ.a ritmului, alt hexametru. Pentametrul dimpotrivă, prin construcţ.ia sa, ritm urcător, cadent şi apoi iarăşi urcător, pune un sfîrşit ideilor.
Hexametrul plus pentametrul era deci în realitate forma ideală pentru exprimarea ideilor
închegate.
Războaiele medice marchează un moment important în evoluţia epigramei. în locul epitafelor particulare apar acum epitafe colective (polyandria), puse în amintirea celor căzuţi
pe cîmpurile de luptă. Din, secolul V, şi în răstimpul propriu-zis cît au durat războaiele cu
perşii, nu avem epitafe particulare; în a doua jumătate a secolului ele apar destul de rar.
Explicaţia care se dă este aceea că vremurile erau aşa de pline de evenimentele de pe cîmpul
tle luptă, încît nu mai rămînea loc pentru sfera privată de acţ.iunc. Bizar este însă faptul
că epigramele păstrate pînă azi şi transmise în majoritate de tradiţ.ia literară sînt puse numai
de statul spartan. Atena, care a cunoscut din plin evenimentele al căror protagonist a fost,
nu a ridicat monumente de acest gen. Autorul este de părere că ştirile literare n-ar fi trecut
sub tăcere astfel de monumente, dacă ele ar fi existat, şi că nu se poate admite nici o fortuitate
a transmiterii documentelor. Realitatea rămîne aceasta, iar explicaţia ei trebuie căutată în altă
parte. Abia după un deceniu de la luptele de la Salamina şi Plateea apar şi epigrame colective
(polyandria) ateniene. Acest gen se întîlneşte în documente pînă la începutul secolului I î.e.n.
Cu cît însă ne apropiem de această dată ele se împutinează şi decad sub raport formal. La
fel şi epitafcle ridicate pentru un singur cetăţean se pot urmări numai pînă în pragul erei noastre.
Timpul lor de glorie rămîn secolele V -IV, pînă la apariţia pe scena istoriei a lui Alexandru
cel Mare. După această dată poezia funerarit îşi pierde sobrietatea şi frumuseţea stilului de
altă dată, încărcîndu-se de turnuri împrumutate. Ceea ce a contribuit la mărirea farmecului
poetic al epigramei în secolul V -1 \' a fost influenţa pe care a exercitat-o tragedia. Din seva
ci a. supt epigrama noi forme, îmbibîndu-se cu patosul simţirii ei adînci. Cauzele decăderii în
epoca următoare sînt văzute de autor în epuizarea unor forme care îşi tritiseră traiul (~ die
Griechen scheinen selbst empfunden zu haben, daB diese Gattung iibcrlebt war »). Socotim că.
mai degrabă ele rezidă. în condiţiile noi sociale şi politice. Pierderea independenţei politice
a polisurilor şi reducerea vieţii lor economice a atras după sine nmneroase urmări, între ca.re şi
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dezinteresul pentru viaţa cetăţenească. (cf. Plutarh,Praecep. ger. reip. X, 9), de care genul
literar despre care este vorba, se leagă direct.
Dacă secolul al V-lea a fost prin excelenţă vremea epitafelor colective (polyandria), secolul IV este acel al epigramei particulare. In acest timp, mai ales cînd limitele elenismului se
lărgesc foarte mult, pot fi întîlnite epigrame în cele mai îndepărtate colţuri ale lumii greceşti.
Creaţia acestui secol este aşa de puternică, încît din ea se inspiră şi generaţiile următoare. Influenţa tragediei şi a poeziei îmbogăţeşte puterea de exprimare precum şi cadrul general în care
vechii greci îşi închipuiau că vor petrece viaţa de dincolo. Teme ca: întunericul se aşterne peste
casa în care a intrat tristeţea, Hades şi Lethe îşi întind aripile sumbre peste morţi, lumea de
dincolo e lăcaşul Persefonei, Charon trece în bărcuţa sa morţii peste Acheron, iar Hermes conduce
sufletele lor în viitorul locaş şi altele, se întîlnesc des, devenind locuri comune. Noi, din punctul
de vedere al conţinutului, sînt datele (încă sumare) asupra vieţii, vîrstei, profesiei, cauzele
morţii etc. decedatului. In catalogul virtuţilor cetăţeneşti apar, în afară de awqipoaUV'lj şi
cipcni, caracteristice secolelor VI- V, 8~o:tOaUVIJ, dreptatea, mai ales la femei (influenţa lui
Platon). La antiteza de felul: • corpul este trecător, dar sufletul nemuritor • se adaugă altele:
• omul este muritor, dar gloria nepieritoare •.
O caracteristică a epigramei din secolul IV este înmulţirea documentelor cu mai multe
epigrame săpate pe aceeaşi piatră. Deşi apărute în sec. V, ele devin acum aşa de numeroase
încît s-a vorbit de o concurenţă a mai multor poeţi. Autorul înclină însă spre părerea că avem
de-a face mai degrabă cu încercări ale aceluiaşi poet, de felul unor variaţii muzicale pe
aceeaşi temă.

In partea de sfîrşit a introducerii autorul se ocupă de evoluţia epigramei în epocile elenistică
şi romană. În această vreme apar elemente noi în conţinut şi în formă, dar se păstrează şi teme
care fuseseră atinse în epocile anterioare, redate acum într-o formă de exprimare nouă.
E dificil să se facă o distincţie între • vechi şi nou•, datorită faptului că în vremea la care ne
referim există un fel de koine în epigrama greacă: gîndirea, motivele, formele au fost luate de
diferite neamuri şi transmise dintr-o parte într-alta în aşa. fel, încît aceleaşi turnuri se găsesc
în localităţi diferite şi la distanţe mari de timp unele de altele. Caracteristice sînt amănuntele
excesive care se dau asupra vieţii defunctului (profesia, vîrsta, pînă la indicarea lunii şi a zilei,
caracter, aptitudini etc.) expuse într-o formă patetică, sentimentală, prin care se căuta. să. se
trezească. interesul trecătorului şi să.-! determine Ia compătimire. Din acest punct de vedere
epigramele se apropie mai mult de elegie, că.ci durerea, mîhnirea, tînguirea în faţa morţii, pline
de efuziuni lirice, depăşesc concizia stilului vechii epigrame. Se constată. o predilecţie deosebită.
pentru exprimarea de sentinţe născute din filozofarea asupra rostului omului, asupra destinului, zeilor, a vieţii şi a morţii. În unele cazuri se resimte influenţa. vreunui curent filozofic
sau a unei secte mistice din care defunctul făcuse parte. În această. vreme mai apar tipuri
noi de epigrame ca acele care conţin versuri pentru sclavi, pentru anima.le, versuri în formă. de
dialog etc.
Citită. împreună cu epigramele din culegere, introducerea constituie un minunat ghid în
mina celui ca.re doreşte să. cunoască. sensul şi evoluţia acestui gen literar în lumea greacă.. Pînă.
la. apariţia voi. III din Griechische Versinschriften, care va cuprinde comentariul la volumele I şi
II din aceeaşi operă, ea rămîne sinteza cea mai recentă şi competentă. asupra epigramei greceşti.
Adresată. unui cerc larg de cititori, lucrarea ar fi cîştigat însă. dacă ar fi fost mai mult ilustrată.. Ne gîndim în primul rînd la prezentarea documentelor caracteristice prin forma şi fondul
lor. De asemenea un indice geografic, care să. menţioneze localităţile de provenienţă. a inscripţiilor, ar fi indicat ma.i uşor, dacă şi cum se poate urmări evoluţia epigramei în diferite părţi
a.le lumii greceşti.
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