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Prof. Juan Luis García-Alonso

"The use of Ancient Greek sources for the knowledge of the pre-Roman
languages and cultures of Iberia".

The first languages attested in the Iberian Peninsula in Ancient times
are to be classified in different language families of different types. Of course,
most modern languages today in the region are there as a result of the Roman
conquest, Basque being the notable exception. But when the Romans first
arrived, there were, obviously, different languages spoken. Some of them are
attested in several epigraphic corpora of native inscriptions of different sizes
(Iberian, Celt-Iberian, Lusitanian, Tartessian), but there are huge areas of
Ancient Iberia for which we may only assume the languages that were in use
at the coming of Latin. In order to do this, as a clue, we mainly have the
linguistic data that the proper names (personal, divine, geographic) suggest.
Many of these proper names are embedded in Greek texts. We will have a
look at them.

Οι πρώτες γλώσσες που μαρτυρούνται στην Ιβηρική Χερσόνησο
στους αρχαίους χρόνους μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε διαφορετικές
γλωσσικές οικογένειες διαφόρων μορφών. Βέβαια, οι περισσότερες
σύγχρονες γλώσσες που μιλιούνται σήμερα στην περιοχή είναι
αποτέλεσμα της Ρωμαϊκής κατάκτησης, με μοναδική αξιοσημείωτη
εξαίρεση τη γλώσσα των Βάσκων. Ωστόσο, όταν οι Ρωμαίοι έφτασαν για
πρώτη φορά, φυσικά, υπήρχαν ήδη διάφορες ομιλούμενες γλώσσες. Οι
περισσότερες από αυτές μαρτυρούνται σε αρκετά επιγραφικά corpora
τοπικών επιγραφών διαφόρων διαστάσεων (Ιβηρικά, Κελτο-ιβηρικά,
Λουζιτανικά, Ταρτεσσιανά). Υπάρχουν όμως και πολύ μεγάλες περιοχές
της αρχαίας Ιβηρικής, για των οποίων τις γλώσσες που χρησιμοποιούνταν
όταν κατέφτασαν οι Ρωμαίοι μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Θα
προσπαθήσουμε να τις ανιχνεύσουμε ενδεικτικά με τη βοήθεια
γλωσσικών δεδομένων από κύρια ονόματα (ανθρωπωνύμια, τοπωνύμια,
ονόματα θεών). Πολλά από αυτά τα κύρια ονόματα έχουν ενσωματωθεί
σε ελληνικά κείμενα, τα οποία και θα δούμε.


