
 

V. Systém lineárního písma B 

Systém lineárního písma B obsahuje dvě základní třídy písemných znaků, jeţ je 

dále moţno dělit do dílčích skupin (srov. tab. 16):
37

 

I. Ideogramy (logogramy), vyjadřující pojmy jejich vnějším zobrazením nebo 

zdůrazněním nějakého jejich typického rysu. 

A: Věcné ideogramy, zobrazující osoby, zvířata, rostliny, předměty, zboţí. 

B: Kvantitativní ideogramy, reprezentující číselné nebo měrné ukazatele. 

II. Sylabogramy, zachycující slabiky jakoţto fonetické jednotky. 

A: Sylabogramy základní řady, zachycující slabičné útvary základního typu 

 KONSONANT + VOKÁL (konsonant můţe chybět). 

B: Sylabogramy dubletní, střídající se víceméně příleţitostně se sylabogramy 

 základními. 

III. Pomocné znaky, jako oddělovníky v podobě svislých čar na konci slova, 

anebo verifikační značky v podobě kříţku za ověřenými poloţkami (jen příleţi-

tostně). 

V lineárním písmě B nejsou naproti tomu doloţeny determinativy, tj. speciální 

klasifikační znaky, které odkazují na příslušnost slova do určité sémantické sku-

piny (jde např. o klasifikační označení pro boţstva, zvířata, krajiny apod.) a jeţ 

se nečtou. Zato se k ideogramům lineárního písma B (a ojediněle i k sylabogra-

mům) někdy váţí přídatné znaky, tzv. adjunkty, modifikující nebo specifikující 

příslušný základní pojem. 

V.1. Věcné ideogramy  

Věcné ideogramy zobrazují určitý předmět buď v jeho plném rozsahu (např. 

ideogram osoby, zvířete, předmětu či určitého typu zboţí), anebo alespoň někte-

rou z jeho charakteristických částí, vlastností či rysů (koňská hlava jako symbol 

koně, beraní rohy jakoţto symbol ovce). Přitom nezřídka nabývají tyto symboly 

natolik schematizované podoby, ţe lze jejich význam určit jen na základě dů-

kladné analýzy širšího kontextu. Věcné ideogramy jsou vţdy těsně spjaty s okol-

ním slabičným kontextem (zpravidla předcházejícím). 

                                                      
37

 O systému písma pojednali zvl. M. Ventris – J. Chadwick 1956, 1973, E. Vilborg 1960, 

A. Heubeck 1966, J. T. Hooker 1980, A. Bartoněk 1985, 2003, 2007. K široké problema-

tice rozluštění písma viz nejnověji A. Bartoněk 2003, 2007. Zde v přehledu zopakujeme 

— s pouţitím tabulek a diagramů — pouze hlavní rysy systému písma, jazyka, příp. 

celého vývoje rané řečtiny. 
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 Pouţívání věcných ideogramů je v okruhu lineárního písma B charakteris-

tické pouze pro záznamy na hliněných tabulkách; ideogramy tu zdůrazňují regis-

trační funkci tabulek a činí srozumitelnějším jejich obsah. Naproti tomu na stře-

pech nádob se ideogramy nenacházejí; to souvisí s odlišnou funkcí nápisů na 

vázách, jeţ spočívala ve vyznačování místa výroby nádoby nebo jiných specific-

kých údajů. Uţívání věcných ideogramů mělo tedy v lineárním písmě B fakulta-

tivní charakter; kterýkoli pojem zobrazený věcným ideogramem bylo moţno vy-

jádřit i sylabograficky — na rozdíl od kvantitativních ukazatelů číselného nebo 

měrného charakteru, které bývají v lineárním písmě B sylabograficky vyjadřo-

vány jen výjimečně. 

 

Tab. 16. Systém lineárního písma B: 1 – sylabář slabičných znaků (znaky označené pouze 

číslicemi nejsou zatím uspokojivě rozluštěny); 2 – vybrané ideogramy; 3 – základní číselná 

označení; 4 – příklad jednoduchého lineárního textu (me-re-ti-ri-ja = meletriai „mlečky― + 

ideogram ženy + číselné označení 7; ko-wa = korwai „dívky― + číselné označení 6. 
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Inventář doposud zjištěných věcných ideogramů obsahuje asi 145 základních 

ideografických znaků (bez ligatur a dalších sloţitějších ideografických kom-

plexů). Současný stav inventáře se zakládá na tzv. Wingspreadské konvenci 

z r. 1961 (Colloquium Mycenaeum Wingspread 1961), jeţ byla pak doplněna na 

mykénologickém kolokviu v Salamance v roce 1970 (Acta Mycenaea 1972, 

XVIII) a později v detailech upravována na 6. kolokviu v Chaumont v roce 1975 

(Colloquium Mycenaeum 1979) a na 7. kolokviu v Norimberku a Würzburku 

v roce 1981 (Res Mycenaeae 1983, srov. str. 27). Protoţe se nám zachoval pouze 

zlomek textů psaných lineárním písmem B, prakticky vţdy jen z posledního roku 

existence toho či onoho paláce, tvoří dochovaný ideografický inventář pouze 

příleţitostný výběr. Na rozdíl od sylabogramů, jejichţ inventář se měnil jen 

v jednotlivostech (např. inventář pylský, knósský a mykénský se navzájem liší 

jen v nepodstatných detailech), je ze zachovaných textů dobře patrno, ţe si pí-

saři působící v různých palácích podstatně volněji vytvářeli zejména rozmanité 

ideografické specifikace, ať v podobě ligatur nebo adjunktních spojení. 

Zatímco pro sylabogramy jsou v in-

ventáři znaků lineárního písma B vy-

hrazena čísla 1–99 (tč. jsou obsazena 

pouze č. 1–91 s několika mezerami), 

bývají věcné ideogramy označovány 

čísly od 100 výše (tč. od 100 do 258, 

ovšem rovněţ s celou řadou mezer). 

Čísla ideogramů jsou zpravidla dopro-

vázena hvězdičkou, připojenou vlevo 

nahoře, a pokud se jiţ ideogram poda-

řilo interpretovat, pak v případě po-

třeby i konvenčním latinským označe-

ním pojmu, jejţ ideogram vyjadřuje 

(někdy bývají z tohoto latinského vý-

razu uváděna pouze první tři písmena, 

neboť ta k identifikaci ideogramu plně 

dostačují). V souvislejších výkladech 

bývají jak čísla ideogramů, tak jejich 

latinské interpretace sázeny kurzívou 

(v této práci jsme to nepokládali za 

nutné). Pokud má ideografickou funkci 

nějaký sylabogram (viz níţe), značíme 

jej číslem příslušného sylabogramu 

s připojenou hvězdičkou, případně sla-

bičnou hodnotou ideogramu s hvězdič-

kou a s připojenou latinskou interpre-

tací (například *30 *NI FICUS). 

 
 

Tab. 17. Další příklady ideogramů lineár-

ního písma B (číslice označují jejich pořadí 

v seznamu ideogramů, latinské výrazy pak 

jejich význam). 
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Určité vnitřní členění mykénských ideogramů vysvítá z připojené tabulky č. 18 

(s upřesňující legendou): 

1.aα) naturalisticky vyjadřované pravé ideogramy, 

1.aβ) schematičtěji vyjadřované ideogramy, 

1.aγ) ideogramy doloţené v sylabografické funkci, 

1.b  sloţené ideogramy s přídavnými znaky (α), zvl. u domácích zvířat 

označení muţského a ţenského rodu (β), 

2.a) nepravé ideogramy, skládané vertikálně (tzv. monogramy), 

2.b) nepravé ideogramy (v podobě zkratek). 

 

Tab. 18. Přehled hlavních podskupin ideogramů 

Systém ideogramů lineárního písma B byl tedy v zásadě otevřený a písaři v hos-

podářských archívech mykénských paláců jej podle potřeby doplňovali a přetvá-

řeli. Značná míra shod ve vyuţívání ideografického inventáře na různých mís-

tech mykénského světa ukazuje však zároveň na celoegejské písařské tradice 

v pořizování písemných záznamů a pravděpodobně i na ţivé administrativně 

hospodářské kontakty mezi jednotlivými centry mykénské ekonomiky. 
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V.2. Kvantitativní ideogramy  

Tyto ideogramy mají doprovodný charakter. Připojovaly se nejčastěji k věcným 

ideogramům, méně často k slabičnému textu. Člení se takto: 

1. Číselná označení: jednotky, desítky, stovky, tisíce, desetitisíce (viz tab. 16,3 

na str. 72). 

2. Jednotky hmotnosti: základní jednotkou je ideogram rovnoramenné váhy. 

3. Jednotky objemu: základní jednotkou je ideogram registrovaného zboţí; dílčí 

členění je odlišné pro sypké zboţí a pro tekutiny. 

 

Tab. 19. Pylská tabulka Ta 641 s trojnoţkami a různými počty nádob (di-pa dipas „nádoba―, 

me-zo medzos „větší―, me-wi-jo mewios „menší―, di-pa-e dipa(h)e „dvě nádoby―, ti-ri-jo-we 

„trojuchá―, qe-to-ro-we „čtyřuchá―, a-no-we „bezuchá―). 

 

Tab. 20. Tabulka s koňskými hlavami (i-qo /h/ikkwos „kůň―, o-no onos „osel―, po-ro pōlos 

„hříbě―). 

K ideogramům je třeba ještě dodat, ţe podle nich (v podstatě podle věcného ob-

sahu) jsou všechny doklady lineárního písma B včetně fragmentů nádob rozdě-

leny do 23 hlavních sérií a ty pak dále do dílčích subsérií (viz tab. 22). 
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V.3. Sylabogramy  

Počet všech fonetických znaků (sylabogramů) bývá dnes udáván číslem 90 (nebo 

89, je-li moţno pokládat znak č. 35 za pouhou variantu znaku č. 34 a pouze 87, 

pokud vypustíme ještě i problematické znaky č. 84 a 88). Z těchto cca 90 znaků 

byla doposud celkem bezpečně zjištěna slabičná hodnota v 73 případech; asi 16 

zbývajících znaků není zatím moţno pokládat za uspokojivě intepretované (viz 

poslední dva sloupce na tab. 21).
38

 

 Zajímavé je fonetické rozvrţení doposud rozluštěných znaků; jak je patrné 

z následující slabičné mříţky, jsou na ní vţdy pod sebou uvedena pořadová čísla 

znaků končících na stejnou samohlásku a vedle sebe čísla znaků začínajících na 

stejnou souhlásku: 

 

Tab. 21. Oficiální sylabář lineárního písma B 

Jak je vidět z našeho přehledu, zdá se, jako by byly některé slabiky zachycovány 

v lineárním písmě B dvěma i více zcela nepříbuznými znaky. Nejspíše tu jde 

o znaky převzaté ze starších, předřeckých fází lineárního předřeckého písem-

ného systému, jímţ se zřejmě původně zachycoval jazyk, který byl fonémicky 

i foneticky značně odlišný od řečtiny. Tento jazyk asi neznal korelaci znělosti, 

                                                      
38

 Znak č. 79 je nyní čten některými badateli jako WO2 = WJO, znak číslo 56 jako PA3 = PHA 

a znaky č. 34/35 jako RU2 = LU. 
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jak se s ní setkáváme v řečtině, nýbrţ v něm pravděpodobně hrál hlavní úlohu 

korelační protiklad mezi souhláskami palatalizovanými a labializovanými (na-

příklad tj × tw). 

 

 Při vytváření lineárního písma B, pokud je lze chápat jako adaptaci lineár-

ního písma A pro účely řeckého jazyka, byla však zpravidla přejímána pro řecké 

explozívy spojené s týmţ místem artikulace vţdy pouze jediná série slabičných 

znaků, ať šlo o explozívu znělou, neznělou nebo aspirovanou. Tedy např. série 

znaků označovaná konvenčně jako K-série, skrývá pod sebou nejen slabičné 

hodnoty počínající na k-, nýbrţ i na g- a kh-. Jedinou výjimku tvoří dentály 

(D-série), u nichţ máme v lineárním písmě B důsledně rozlišenou sérii znělé 

dentály (D-série) od série neznělých dentál, ať prostých či aspirovaných (tzv. 

T/TH-série). 

 Za těchto okolností se tedy ocitla celá řada slabičných znaků mimo základní 

systém mykénských sylabogramů a bylo jich moţno příleţitostně vyuţívat tam, 

kde bylo zapotřebí výrazněji vyznačit některou fonetickou zvláštnost řeckého 

jazyka, kterou nebylo moţno postihnout znaky základními. Zvláště často se se-

tkáváme s těmito znaky tam, kde bylo zapotřebí graficky zachytit některá fone-

tická spojení zabarvená palatalizačně nebo labializačně. Palatalizační zabarvení 

je v lineárním písmě B charakteristické pro znaky č. 66 (TA2 = TJA), 68 (RO2 = 

RJO), 76 (RA2 = RJA) a asi i pro znak č. 62 (PTE), jehoţ doloţený fonetický 

ekvivalent pte byl zřejmě střídnicí za starší pje. Labializační zabarvení je typické 

pro znaky č. 48 (NWA), 64 (SWI?), 71 (DWE), 82 (SWA?), 87 (TWE), 

90 (DWO) a 91 (TWO). 

 Méně jasné je fonetické východisko dubletních znaků č. 56 (PA3) a č. 29 

(PU2); první z nich patří k znakům dosud plně neinterpretovaným, druhý skrývá 

pod sebou zpravidla fonetickou podobu phu, ale ojediněle i bu. Naproti tomu 

znak č. 25, střídající se často se znakem č. 8 (A) a přepisovaný obvykle jako A2, 

má téměř ve všech případech fonetickou hodnotu ha. Bývá však zařazován mimo 

základní systém, neboť ostatní slabičné fonetické hodnoty s počátečním h-, jako 

he, hi apod., nejsou nikdy označovány zvláštním znakem. 

 K dubletám bývají přiřazovány i znaky č. 43 (A3 = AI), 33 (RA3 = RAI). 

Jde vlastně o příleţitostné znaky, jeţ zachycují místo samohlásky celý diftong. 

Totéţ platí o nedávno úspěšně interpretovaném znaku č. 85 (AU). Pro všechny 

tyto znaky je typické, ţe mají příleţitostný charakter a ţe ve stejných polohách 

ve slově mohou místo nich vystupovat příslušné znaky základní. 

 Konečně je třeba zdůraznit i to, ţe se naopak pro některé slabiky Ventri-

sovy mříţky doposud nepodařilo najít — alespoň s určitou jistotou — náleţitý 

mykénský slabičný znak; jde o slabiky JI, JU, QU, WU (o těchto čtyřech mů-

ţeme z disimilačních důvodů soudit, ţe snad v mykénštině vůbec ani ve výslov-

nosti neexistovaly) a o slabiky ZI, ZU. 
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V.4. Ortografická pravidla 

Sylabář lineárního písma B se skládal téměř výlučně z hláskových hodnot pro 

čisté vokály (A, E, …) a pro otevřené slabiky typu souhláska + samohláska 

(MA, ME, …). To předpokládá, ţe lineární písmo A vzniklo pro účely jazyka 

bez souhláskových skupin a bez koncových souhlásek. Kdyţ bylo písmo přijato 

jako vzor k zachycování řečtiny, musela se teprve postupně vytvářet pravidla 

k zachycování různých tamějších souhláskových skupin, příp. i jiných zvlášt-

ností. Tato pravidla formuloval jiţ M. Ventris v zmíněném zásadním článku 

z JHS 1953 zhruba takto: 

1. Samohlásky 

 a) Dlouhé vokály nejsou od krátkých nijak rozlišovány: 

po-me = poimēn [nom. sing.] (srov. ποιμήν), 

po-me-no = poimenos [gen. sing.] (srov. ποιμένος). 

 

 b) Mezi i, u a následujícím vokálem jiné kvality zpravidla vzniká 

přechodová souhláska, značená sylabogramem série J-, W-: 

i-ja-te = iātēr (srov. homérské ἰητήρ), 

a-re-ku-tu-ru-wo = Alektruōn (srov. ἀλεκτρυών), ale 

i-e-re-u vedle i-je-re-u = (h)i(j)ereus (srov. ἱερεύς). 

Bez výjimky to platí o adjektivech na -ios: 

ko-no-si-jo = Knōs(s)ioi [nom. plur. adj.] (srov. Κνωσ(σ)ός). 

2. Diftongy 

 a) Před souhláskami se i-ové diftongy obvykle píší bez své i-ové sloţky, 

kdeţto u u-ových diftongů se obyčejně sloţka u vyznačuje (zejména na konci 

slova): 

e-ra-wo = elaiwon (srov. ἔλαιον), 

re-qo-me-no = leik
w
omenoi (srov. λειπόμενοι) [part. préz. med.-pas.], 

po-me = poimēn (srov. ποιμήν), 

e-ke = ekhei (srov. ἔχει od ἔχω), 

ke-ka-u-me-no[ = kekaumenos (srov. κεκαυμένος) [part. perf.med.-pas.], 

ze-u-ke-si = dzeuges(s)i [dat. plur.] (srov. ζεύγεσσι), 
a-ro-u-ra = arourans [ak. plur.] (srov. hom. ἄρουρα), 

i-(j)e-re-u = (h)i(j)ereus (srov. ἱερεύς), ale 

ko-to-i-na vedle ko-to-na = ktoinā (srov. κτοῖναι u Hésychia). 

 

 b) před vokály nestávají druhé sloţky i-ových a u-ových diftongů přímo, 

zpravidla před nimi vznikají přechodové hlásky j nebo w, které s druhou sloţkou 

diftongů de facto tvoří geminátu jj nebo ww: 

i-je-re-ja = (h)ierejja. 
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 c) Diftong ai bývá před tautosylabickým s zachycován v plné míře: 

pa-i-to = Phaistos (srov. Φαιζηός). 

 

 d) Diftong ai bývá na počátku slova psán zvláštním sylabogramem č. 43 

(A3 = AI) a po předchozím l, r bývá vyjadřován znakem č. 33 (RA3 = RAI): 

a3-ka-sa-ma = aik(h)smans [ak. plur.] (srov. hom. αἰχμή), 

e-ra3-wo = elaiwon (srov. ἔλαιον) (vedle e-ra-wo). 

 

 e) Diftong au bývá na začátku slova psán znakem č. 85 (AU): 

au-to-jo = autojjo (srov. αὐηός). 

 

3. Souhlásky 

 

a) V zásadě se nerozlišuje mezi neznělými, znělými a aspirovanými okluzívami; 

při transkripci se však pouţívá v podstatě příslušné latinkou psané neznělé 

slabiky. Jedinou výjimku tvoří dentální řada D-, která má svou vlastní sérii. Platí 

tedy pravidlo, ţe okluzívy 

p, b, ph   (labiály) se vyjadřují znaky    P-ové řady, 

t, th    (tyto dvě dentály) se vyjadřují znaky  T-ové řady, 

d    se vyjadřuje znaky      D-ové řady, 

k, g, kh   (veláry) se vyjadřují znaky    K-ové řady, 

kw, g
w
,
 
k

w 
h  (labioveláry) se vyjadřují znaky   Q-ové řady. 

 

Příklady: 

pa-te = patēr (srov. πατήρ), 

pa-ka-na = phasgana [nom. plur.] (srov. hom. φάσγανον), 

tu-ka-te = thugatēr (srov. θυγάτηρ), 

-do-so-si = dōsonsi (srov. δώσουσι) [3. plur. ind. fut. akt.], 

ka-ko = khalkos (srov. χαλκός), 

ka-ra-we = graiwes nebo grāw(w)es [nom. plur.] (srov. γραῠς), 

qo-u-ko-ro = g
w
oukoloi [nom. plur.] (srov. βουκόλος), 

a-pi-qo-ro = amphik
w
oloi [nom. plur.] (srov. ἀμφίπολος). 

 

b) Totéţ platí i o afrikátách, které bývají tradičně vyslovovány jako ts, dz, ale 

psány sylabogramy jediné Z-ové řady: 

me-zo = medzjs < *megjjs [nom. sing. m. f. n.] (srov. však ión. μέζων, -ov), 

ka-zo-e = katso(h)es < *kakjoses [nom. plur.] (srov. κακίους). 

 

c) Likvidy l a r nejsou v grafice rozlišovány, nýbrţ společně zachycovány v 

jediné R-ové řadě: 

e-re-u-te-ro = eleutheros (srov. ἐλεύθερος). 
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d) Předpokládané mykénské h, vzniklé ze s na začátku nebo uvnitř slova před 

vokálem, je zvláště v Pylu zpravidla před následujícím a zachycováno znakem č. 

25 (A2 = HA); v Knóssu tu většinou stává základní sylabogram č. 8 (=A): 

a2-te-ro (PY) = hateron < *si-terom [ak. sing. neut.] (srov. att. ἕτερος, dór. 

ἅτερος), 

pa-we-a2 (PY) = pharweha < *-esa (srov. hom. φᾶρος) vedle 

pa-we-a (KN) = pharwe(h)a. 

 

4. Souhlásky v souhláskových skupinách 

 

Pro transkripci souhláskových skupin platí často speciální pravidla: 

a) Gemináty se píší jednoduchými znaky: 

e-ra-pe-me-na = errap(h)mena <(h)e(h)rap(h)menā [nom. sing. fem., part. perf. 

med.-pas.] (srov. ἐρραμμένος od ῥάπτω). 

 

b) Některé souhláskové skupiny se příleţitostně vyjadřují „dubletními― sy-

labogramy: č. 71 (DWE), 90 (DWO), 87 (TWE), 91 (TWO), 48 (NWA), 62 

(PTE, pův. PJE), 76 (RA2 = RJA/LJA), 68 (RO2 = RJO/LJO): 

pte-re-wa = ptelewās [gen. sing.] (srov. hom. πτελέη) vedle pe-te-re-wa, 

a-ke-ti-ra2 = akestrjai?, askētrjai? vedle 

a-ke-ti-ri-ja = akestriai?, askētriai? (srov. ἀκέστρια). 

Skupinou znaků TI-RA2 se asi vyjadřuje monosylabické -trja, které bylo zřejmě 

jednoslabičnou kratší výslovnostní variantou dvojslabičného -tria. 

 

c) Většinou však bývá i první element souhláskové skupiny vyjadřován 

samostatným sylabogramem, a to i za cenu vzniku tzv. „mrtvých― vokálů, to 

znamená, ţe samohlásková sloţka prvního sylabogramu souhláskové skupiny 

neměla reálnou hodnotu. Volba „mrtvého― vokálu byla určována zpravidla 

reálným vokálem následující slabiky (před vyslovovaným w se často psalo u; 

skupina -wj- se často psala jako -wij-): 

a3-ka-sa-ma = aikhsmans [ak. plur.] (srov. hom. αἰχμή), 

ko-no-so = Knōs(s)os (srov. Κνωσ(σ)ός), 

ka-ra-te-ra = kratēra [ak. sing.] (srov. κρατήρ), 

ti-ri-po-de = tripode [nom. du.] (srov. τρίπο(υ)ς), 

a-re-ku-tu-ru-wo = Alektruōn (srov. ἀλεκτρυών), 

qi-ri-ja-to = k
w
riato [3. sing. aor.] (srov. ἐπρίατο), 

a-ra-ru-wo-a = ararwo(h)a [nom. plur. n., part. perf. akt.] (srov. hom. ἀρηρώς), 

te-tu-ko-wo-a = tetukhwo(h)a [nom. plur. n., part. perf. akt.] (srov. hom. 

τετευχώς), 

o-da-ke-we-ta = odakwenta [nom. plur. n., adj. od ὀδούς] vedle o-da-ku-we-ta, 

me-wi-jo = mew(i)jjs [nom. sing. m. f. n.] (srov. μείων, μείον) vedle me-u-jo. 
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Tab. 22. Hlavní série tabulek lineárního písma B (v hrubých rysech). 

d) Pravidlo c) má důleţitou výjimku: Hlásky r, l, m, n, s nebývají před 

následující souhláskou zachycovány (to platí i o hlásce s- na začátku slova); jen 

souhláskové skupiny nw, sw, sm, mn se dosti často zachycují v plném znění: 

pa-we-a2/pa-we-a = pharwe(h)a [nom. plur.] (srov. hom. φᾶρος), 

ka-ke-u = khalkeus (srov. χαλκεύς), 

a-pi-me-de = Amphimēdēs (srov. Ἀμφιμήδης), 

e-ko-si = ekhonsi (srov. ἔχουσι), 
ke-se-nu-wi-ja (nebo -ni-wi-) = ksenwia [nom. plur. neut.] (srov. hom. ξείνιος), 

pe-ma = sperma (srov. σπέρμα), 

wi-so-wo- = wiswo- (srov. hom. ἶσος), 

do-so-mo = dosmos (srov. ark. ἀπυδοσμός), 

de-mi-ni-jo = demnion? (srov. hom. δέμνια). 

 

e) Příleţitostně se objevují i jiné výjimky, které lze vyloţit hlavně analogií: 

wa-na-ka-te-ro = wanakteros (srov. hom. ἄναξ) [analogicky podle wa-na-ka], 

a-ra-ro-mo-te-me-na = arar(h)motmenā [nom. sing. fem., part. perf. med.-pas.] 

(srov. ἡρμοσμένη od ἁρμόττω). 

 

5. Souhláska na konci slova 

 

Koncové souhlásky se zpravidla nepíší. Výjimečně se u sigmatických koncovek 

3. deklinace -k(t)s, -k
w
s můţe první hláska zachycovat s „mrtvým vokálem―, 

řídícím se podle kvality předchozího vokálu: 

ka-ke-u = khalkeus (srov. χαλκεύς), 
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pa-te = patēr (srov. πατήρ), 

po-me = poimēn (srov. ποιμήν), 

wa-na-ka = wanaks < *-k(t)s (srov. hom. ἄναξ), 

a3-ti-jo-qo = Aithiok
w
s [nom. sing.] (srov. Αἰθίοψ) nebo -ok

w
os [gen. sing.] 

- podobně i 

o-nu-ka, o-nu = onuks (srov. ὄνυξ), 

to-ra-ka, to-ra = thor(r)āks. 

 

Jednoslabičná slova 

Důleţitá jednoslabičná slova se někdy „roztahují― do dvou slabik: qo-o = g
w
ōn 

nebo gwōns ak. sg./pl. (srov. βοῦς). 

Ortografická pravidla mají obecně mykénskou platnost, uplatňovala se zhruba 

stejně ve všech palácových centrech. 

 

 Písemný systém řídící se těmito pravidly nebyl ovšem s to zachytit plné 

bohatství řeckých souhláskových skupin ani rozmanitost všech řeckých 

samohláskových a dvojhláskových odstínů, a tak jednotlivé výrazy z lineárních 

textů — jsou-li přepsány podle Ventrisova klíče — dovolují někdy větší počet 

moţných interpretací. Dokonce bylo propočítáno, ţe např. výraz pa-te můţe být 

teoreticky — ve shodě s Ventrisovými ortografickými pravidly — přečten 2 352 

způsoby. Prakticky je ovšem v řečtině moţných jen několik málo různých čtení 

tohoto výrazu a mezi nimi pouze dvě zvláště důleţitá: patēr „otec― a pantes 

„všichni―. Podobně výraz ka-ko můţe znamenat khalkos „kov― i kakos „špatný―, 

a to nejenom v 1. pádě jedn. čísla, nýbrţ i v některých dalších pádech. 

 Ale ani v těchto případech není nebezpečí záměny slov příliš velké. Mnoho 

totiţ záleţí na textové souvislosti tabulek. Nacházíme-li např. na jedné tabulce 

vedle sebe tvary pa-te a ma-te, potom jde jistě o dvojici patēr, mātēr, „otec―, 

„matka―. A je-li na jiné tabulce seznam muţů uzavřen obratem to-so pa-te, pak 

je zcela na místě výklad tosoi pantes „tak mnozí všichni―, „tolik dohromady―. 

Nebo např. u lineárního výrazu A-re-ka-sa-da-ra jdou sice teoretické moţnosti 

přepisu podle Ventrisových ortografických pravidel do miliónů, ale řecké řešení 

je jenom jedno — vlastní jméno Aleksandra. Uváţíme-li zároveň, ţe se na téţe 

tabulce vyskytuje ještě další typické řecké vlastní jméno te-o-do-ra = Theodōra 

a ţe je na ní dokonce i řecké slovo pro dceru tu-ka-te = thugatēr, lze pokládat 

všechna tato tři čtení za bezpečně zaručená. 

 Podobně lineární A-re-ku-tu-ru-wo e-te-wo-ke-re-we-i-jo znělo v mykénské 

výslovnosti jako Alektruōn Etewoklewe/h/ios, coţ přeloţeno z řečtiny znamená 

„Kohout―, (syn) Etewokleweův―. Anebo slovní spojení ko-ka-ro a-pe-do-ke e-

ra-wo to-so e-u-me-de-i nemůţe představovat nic jiného neţ řeckou větu 

Kōkalos ape(s)dōke elaiwon tos(s)on Eumēde/h/i, tj. „Kókalos odevzdal tolik 

oleje Eumédovi― (srov. tab. 23). 
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Takto se tedy i při slabičném písemném systému, který pro řečtinu málo 

vyhovuje, dá počítat s poměrně spolehlivou interpretací celé řady lineárních B 

textů a alespoň s globální klasifikací velké většiny z nich. Tato klasifikace byla 

v podstatě provedena E. L. Bennettem jiţ začátkem 50. let a zakládá se na 

rozčlenění tabulek do sérií a subsérií podle věcných ideogramů v nich 

doloţených (viz tab. 22 na str. 81). 

 

 

Tab. 23. Tabulka týkající se Euméda, Pylos, Cn 1184. 

 

 Jak je patrné, sylabář lineárního písma B odráţel nějakou starší lineární 

variantu, jejíţ fonetický základ asi odpovídal nějakému jinému neţ 

indoevropskému jazyku. Řecká slova můţeme tedy v mykénských textech 

lineárního písma B identifikovat pouze na základě znalosti zmíněných 

ortografických pravidel. Při stanovení těchto pravidel
39

 se vycházelo jednak ze 

vzájemného srovnávání mykénského grafického materiálu, jednak z grafické 

praxe uţivatelů klasického písma kyperského, jímţ se zachycovala aţ do 3. stol. 

př. n. l. kyperská řečtina a jeţ bylo posledním výhonkem tzv. kyperskomínójské 

větve egejských sylabických písem (tato větev se oddělila od lineárního písma A 

někdy ke konci 1. poloviny 2. tis. př. n. l.). Nynější podobu těchto 

ortografických pravidel je moţno — bez přihlíţení k některým shora zmíněným 

detailním zvláštnostem — shrnout závěrem do přiloţené přehledné tabulky č. 

24: 

 

                                                      
39

 Viz M. Ventris – J. Chadwick 1953. 
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Tab. 24. Ventrisova ortografická pravidla v přehledu. 
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Tab. 25. Lineární písmo na hliněných tabulkách: 1 – tabulka z Mykén (1230 - 1200 př. Kr.); 

2 – tabulka z Knóssu (1350? př. Kr.). 

 

 

Tab. 26. Lineární písmo B na fragmentech váz: 1 – detail nádoby z Théb; 2 – nádoba 

z Tírynthu; 3 – nádoba z Mykén; 4 – nádoba z Eleusíny (vesměs 13. stol. př. Kr.) 
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Tab. 27. Knósská tabulka V 52 se jmény pěti boţstev (COMIK I: 31, 1986) v dativu sing.: 

„Paní Athéně, Enuwaliovi = Aréovi, Paiáwónovi = Apollónovi, Poseidónovi, Erinyi―. 

 

Tab. 28. Faksimile nejrozsáhlejší knósské tabulky s textem v lineárním písmě B


