
 
 

CUPRINS 
 
 
 
 

VI. ORIGINEA CARPATO-DUNĂREANĂ A ALFABETELOR 
EUROPENE....................................................................................................... 2 

6.1. TĂBLIŢELE DE LA TĂRTĂRIA .................................................................... 4 
6.2. DISCUL DIN PHAISTOS............................................................................... 5 
6.3. SCRIEREA LINIARĂ A................................................................................ 6 
6.4. SCRIEREA LINIARĂ B................................................................................ 7 
6.5. SCRIEREA FENICIANĂ ............................................................................... 9 
6.6. ALFABETUL IONIAN, LATIN ŞI GREC.......................................................... 9 

ANEXE ............................................................................................................. 13 

A.1. PRESCURTĂRI FOLOSITE ÎN CARTE ......................................................... 13 
A.2. POSTULATELE MORAR........................................................................... 13 

PLANŞE ........................................................................................................... 14 

BIBLIOGRAFIE.............................................................................................. 15 

APARIŢII VIITOARE.................................................................................... 16 

 
 

1 



VI 
 

Originea carpato-dunareana a alfabetelor europene 
 
 
 
Cum se justifica scrisul pe plan social? Lipsa scrisului in ultimii 100.000 

de ani de istorie nu i-a oprit pe oameni sa-si transmita limba si cultura din 
generatie in generatie. Nu vom afla niciodata despre cintecele si obiceiurile de 
acum 50.000 de ani dar acestea erau probabil bogate si erau parte din viata 
zilnica a comunitatii. 

In lumea preistorica cultura Veda a ajuns in India pe la 1500 i.e.n. intr-o 
vreme cind era o forta vie, parte a vietii cotidiene si a modului de gindire si 
actiune umana. Timp de 1000 de ani Riga Veda a fost transmisa oral din 
generatie in generatie, in mod confidential, prin initiati. In toata aceasta perioada 
Riga Veda a fost contemporana cu multiple sisteme de scriere si totusi a reusit sa 
stea in afara inregistrarii pina inainte de sfirsitul erei trecute cind si-a pierdut 
caracterul ocult. 

Din exemplul de mai sus observam ca desi mijloacele scrisului existau si 
erau disponibile pe scara larga (chiar in forma primitiva a tablitelor de lut) 
contextul cultural si religios al Vedei interzicea scrierea acestor texte si impunea 
pastrarea lor exclusiv orala si confidentiala. 

Sa observam ca transmiterea orala de cultura se face pina in ziua de azi. 
Exista la romini genul popular numit "banc". Acesta a inceput sa circule in 
forme scrise in ultima vreme dar adevarata sa natura este de creatie orala. 
Oamenii nu se aduna la "citit" bancuri ci se aduna la "spus" bancuri pentru ca 
limbajul "corporal" si umorul de situatii nu se complac in forma scrisa. 

Tot ca forma orala de transmitere se califica din plin povestile populare, 
cintecele de petrecere, folclorul studentesc, sezatoarea. Lumea nu se duce la 
nunta ca sa citeasca note muzicale ci ca sa cinte si joace ceea ce este specific 
acelui mediu social. Noi stim (din documente scrise) ca transmiterea orala a 
culturii era activa si puternica acum 3000 de ani cind menestrelii mergeau din 
cetate in cetate ducind cu ei cintece, povesti si legende. 

Constatam ca modalitatea de transmitere verbala de cunostinte si 
informatii nu este numai o chestiune de istorie sau de mijloace tehnice de 
inregistrare, deoarece exista si in lumea contemporana pentru genuri specifice. 
In aceste conditii cind si de ce s-a ajuns la scris ca si modalitate de reprezentare 
a cuvintelor? 

Sa observam ca cele mai vechi si mai voluminoase date scrise, indiferent 
de locul cultural de de unde provin, sint pur si simplu inventare si tranzactii 
comericiale, taxe colectate, datorii, investitii si plati. Putem afirma fara nici o 
ezitare ca scrisul a aparut ca si necesitate de inregistrare de tranzactii economice. 
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Primul scris din lume este probabil vechi cit omul Sapiens si poate era 
parte si din viata sociala a omului-maimuta, omul de Neaderthal, sub forma de 
scrijelire sau incrustare pe care o faceai ca sa-ti amintesti cite pietre slefuite i-ai 
dat vecinului pina va gasi si el o bucata de silex sau cite oi ai dat in turma 
comuna din sat care este plecata sus pe munte peste vara. 

In conditiile unei comunitati mici, satul traditional arian, puteai sa te 
descurci fara un sistem elaborat de scris deoarece mediul social nu era foarte 
complex. Pe masura cresterii satului societatea ariana traditionala pleca in 
fondarea unui alt sat deci nu se ajungea la forme urbanizate de convietuire ci la 
o expansiune teritoriala. Aceasta trasatura psihologica a dus poporul arian in 
toate zarile lumii in perioada preistorica si antica. 

In locuri care nu ofera posibilitatea extinderii teritoriale cum este 
peninsula Balcanica sau chiar Asia Mica, societatea ariana s-a adaptat prin 
adoptarea urbanizarii ca si forma de dezvoltare sociala. Spatiul de extindere nu 
exista in acea zona asa ca s-au construit cetati si s-au inghesuit casele una in alta 
rezultind asezari urbane. 

Ca urmare a urbanizarii societatii ariene se produce o specializare in 
productie ceea ce este complet strain satului arian traditional sau satului 
rominesc contemporan. In sat piinea se face in cuptorul personal si nu se 
cumpara de la magazinul din colt. In societatea urbanizata aceasta nu mai este 
posibil, marea aglomerare necesitind cai mai eficiente de productie in care un 
atelier specializat face vase pentru intreaga cetate iar brutaria piine pentru sute 
de oameni. In conditiile vietii urbane scrisul devine o necesitate sociala 
comparabila cu productia piinii sau altor bunuri. 

Observam ca aparitia scrisului nu a raspuns necesitatii culturale de a lasa 
creatiile literare mostenire generatiilor viitoare ci ca o necesitate economica de 
coordonare a vietii urbane umane. In cele din urma inventia scrisului a facut 
posibila transmiterea operelor literare si muzicale posteritatii. 

In zona Afrieuroasia preistoica si antica au convietuit trei mari modalitati 
de scriere specifice tridentului format de culturile majore inconjuratoare: 
scrierea cuneiforma sumeriana silabica, scrierea pictografica egipteana care este 
partial vocalica si scrierile liniare vocalice ale zonei egeene. Ca si modalitate de 
abordare cele trei mecanisme de inregistrare sint diferite deci independente 
unele de altele. 

Cea mai veche scriere dovedita arheologic provine din Dacia preistorica 
prin tablitele de la Tartaria datate pe la 3000 i.e.n. Comparabil cu Tartaria sint 
niste inscriptii cuneiforme sumeriane facute in piatra de catre supravietuitorii 
potopului sumerian datate pe la 3000 i.e.n. Egiptul a fost singurul loc de pe Tera 
care si-a inregistrat istoria pas cu pas din cele mai vechi timpuri pina pe la 
inceputul erei noastre. Dinastiile egiptene pot fi trasate pina pe la 2700 i.e.n. 
deci scrisul exista la nivel social in perioada respectiva. Se pare ca scrisul 
egiptean este mai recent decit scrisul sumerian. Inregistrarea traditionala a 
istoriei Egiptului inceteaza prin secolul V-VI e.n. cind Egiptul devine covirsit 
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sub influxul de arabi si cultura se schimba radical. La ora actuala limba veche a 
Egiptului este stinsa, limba vorbita fiind de natura arabica. 

Scrisul in zona egeana apare odata cu marea expansiune ariana pornita 
din spatiul carpato-dunarean si face parte din categoria numita alfabetul Liniar 
pentru ca scrierea se face prin linii, de genul scrierii contemporane: "A" este 
scris din trei linii, "I" este scris dintr-o singura linie, "M" este scris din patru linii 
etc. Aparitia scrierii liniare este trasabila la inceputul mileniului II i.e.n. avind 
urmatoarele variatiuni: Liniar A (dupa 1900 i.e.n.) cea mai simpla forma de 
scriere liniara; Liniar B (dupa 1600 i.e.n.) o forma mai complexa cumva legata 
de Liniar A; alfabetul Fenician (dupa 1100 i.e.n.) tot liniar in natura sa; alfabetul 
Ionian (pe la 800 i.e.n.) cumva legat de cel Fenician desi nu  la modul 
indiscutabil; alfabetul Ionian standardizat la 400 i.e.n. provenit din cel Ionian 
vechi; alfabetul Latin la sfirsitul mileniului I i.e.n. provenit din cel Ionian 
standardizat; alfabetul Grec inainte de 1000 e.n. care pastreaza alfabetul Ionian 
ca si majuscule si dezvolta o mare varietate de litere cursive; alfabetul Slav 
provenit din cel Ionian dupa 1000 e.n. ca urmare a crestinizarii slavilor si care 
dezvolta propriul lor alfabet cursiv. Un capitol interesant in cadrul scrierilor 
Liniare este Discul din Phaistos care pe undeva aminteste de scrierea Liniara dar 
este la aspect pictografic. Acest disc este cumva contemporan cu scrierea Liniara 
A deci nu ar exista o evolutie de la unul catre celalalt. 

 
 
6.1. Tablitele de la Tartaria. Desi scrisul pe scara larga este specific 

aglomerarilor urbane prezenta acestuia in societatea umana este probabil vechi 
cit Homo Sapiens in sine chiar daca era limitat la incrustari casnice (de unde 
provine probabil si expresia "a incrusta in grinda"). 

Evident ca descoperirea arheologica a scrisului este mai probabila intr-o 
zona urbana unde poate pot exista arhive intregi despre schimburile economice 
pe scara larga in acest fel de societate. De exemplu la Ninive au fost dezgropate 
10.000 de tablite de lut, intreaga arhiva a cetatii. 

Evidenta dependenta a unei societati urbane de existenta srisului nu neaga 
existenta si folosirea scrisului in zonele rurale chiar daca schimburile economice 
nu sint mai reduse decit in societatea urbana. Chiar la nivelul satului traditional 
exista o nevoie sociala de inregistrare de informtii. 

Cea mai veche dovada arhelogica a prezentei scrisului in societatea 
umana din Dacia preistorica si din lume provine de la Tartaria pe Mures. In 
1961 saapaturile arheologice de la Tartaria au scos la lumina trei tablite de lut 
din care una contine o scena de vinatoare iar celelate doua contin niste inscriptii 
facute prin semne ideografice cum se vede in figura alaturata. 

Este posibil ca tablitele in sine sa fi fost amulete de purtat in jurul gitului 
deoarece contin orificii pentru a fi atirnate. Observam ca tablita dreptunghiulara 
este impartita vertical in patru paragrafe. Tablita circulara este impartita radial 
tot in patru paragrafe. Inscrptiile de pe ambele tablite sint inca nedescifrate la 
ora actuala. 
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Tablitele de la Tartaria nu sint aparitii miraculoase ci sint o urmare 
fireasca a civilizatiei preistorice din Dacia. Prezenta civilizatiilor umane in 
România este dovedita inca din paleolitic si are o continuitate neintrerupta prin 
mezolitic. [ACR]: "Se poate spune in mod corect ca o subtantiala unitate de 
cultura era stabilita in toata zona care este azi România in mileniul VII i.e.n.". 
Arheologia dovedeste nu numai existenta civilizatiei in România de acum 9.000 
de ani (!) ci chiar existenta unei "unitati de cultura". Unitatea culturii dezvoltate 
in România de acum 9.000 de ani dovedeste ca acea cultura era deosebit de 
veche inca la ora respectiva deoarece omogenitatea unei culturi este dovada 
vechimii acesteia. 

Pe baza civilizatiei mezolitice rezulta in mod direct civilizatia neolitica (a 
pietrei inalt slefuite) a Daciei preistorice. De remarcat ca spatiul carpato-
dunarean era in epoca neolitica cu pina la 1000 de ani mai avansat decit restul 
Europei, pe masura ce civilizatia Daciei preistorice se raspindea in catre 
periferia Europei. 

Majoritatea asezarilor umane din România si imprejurimi au vechimi 
milenare. Nu este neobisnuit ca nu numai orase cum este Clujul ci si sate cum 
este Capusu de la Cluj sa aiba o continuitate neintrerupta de nenumarate mii de 
ani. Clujul a crescut din radacinile multor sate preistorice aflate de-a lungul 
Somesului. 

Pozitia tablitelor de la Tartaria ca cele mai vechi scrieri facute de Om nu 
este un accident istoric ci se bazeaza pe o civilizatie straveche in Dacia venind 
din vremuri imemoriabile. O data cu marea expansiune ariana de acum 5000 de 
ani cunostiintele scrisului se vor raspindi din Dacia catre zona egeana lasind in 
urma o trena pe masura ce se raspindea catre sud pina in Creta. 

 
 
6.2. Discul din Phaistos. Acest disc a fost gasit in Creta la Phaistos in 

1908 si este datat la 1700 i.e.n. Discul este facut din lut cu simboluri imprimate 
pe ambele fete. Acesta contine 61 de cuvinte formate din 45 de simboluri 
diferite care apar de 241 de ori in cadrul cuvintelor. Simbolurile sint format din 
imagini de oameni, animale, arme si plante. 

Descifrarea discului este inca un mister. Fiind vorba de o colectie 
restrinsa de cuvinte reprezentate este imposibila aplicarea tehnicilor statistice de 
descrifrare (aplicate la scrisul Liniar B). 

Desi Discul Phaistos este contemporan cu scrierea Liniara A ar putea fi o 
ramasita dintr-o scriere mult mai veche care era raspindita in vechime. Pe planul 
complexitatii scrierii, este posibil ca acest scris sa fi fost mult mai vechi decit 
scrierea Liniara A deoarece nivelul de abstractizare este foarte limitat. 

Remarcam prezenta Spiralei Dacice ca si infrastructura de scriere a 
discului. Observati ca Spirala pleaca din centrul discului desfasurindu-se catre 
margini. Pe masura ce spirala se desfasoara diferite simboluri sint imprimate 
intre ramurile spiralei. Din curgerea imaginilor imprimate rezulta ca citirea se 
face de la centrul discului catre margine urmarind Spirala pe masura ce rotesti 
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discul. In Anexe prezentam o reconstructie grafica a discului mai usor de urmarit 
decit imaginea de aici. 

Textul este despartit in unitati semantice prin trasarea de linii radiale 
peste Spirala dupa fiecare grup de litere/semne care formeaza un 
cuvint/propozitie. Avind in vedere complexitatea discului presupunem ca 
semnele individuale nu ar reprezenta litere/silabe ci cuvinte deci unitatea 
semantica nu ar fi cuvintul ci propozitia. Aceasta presupunere ar face discul 
diferit de natura scrierii liniare (de care cumva aminteste) prin faptul ca scrierea 
liniara este (crezuta cu argumente) silabica. 

Faptul ca discul este contemporan cu scrierea Liniara A ne face sa credem 
ca ar fi diferite in natura lor din moment ce scrierea Liniara este mult mai simpla 
si abstracta decit scrierea de pe Discul Phaistos. 

Mai exista posibilitatea ca Discul Phaistos este un fel de unicat sau o serie 
mica de scrieri care aveau un posibil caracter ocult. In acest caz discuri 
asemanatoare sint putin probabil a fi gasite in viitor din moment ce nu au fost 
raspindite in masa niciodata. 

Din pacate in acest domeniu sintem inca in lumea ipotezelor deci nici o 
teza nu este mai corecta decit alta. Este posibil ca arheologia sa faca lumina in 
aceste probleme intr-o buna zi. 

 
 
6.3. Scrierea Liniara A. Acest scris a fost descoperit pe tablite de lut in 

Creta. Tablitele de lut se tineau in palma si imprimarea se facea semn cu semn. 
In general tablitele de lut nu au fost arse, doar uscate, servind scopului pentru 
care au fost scrise. In urma conflictelor din zona multe din tablite au ajuns a fi 
arse in focul razboaielor asa incit s-au pastrat pina la noi. Prin simpla uscare 
tablitele de lut se intorc inapoi in tarina din care au provenit fara a rezista 
timpului. 

Tablite cu scrierea Liniara A au fost gasite in palatul Minoan la Triada, pe 
insula Melos, in peninsula Balcanica, Asia Mica si alte locuri. Scrierea este 
datata in perioada 1900-1600 i.e.n. 

Scrierea Liniara A nu este inca descifrata desi incercari multiple au fost 
facute. Din multimea semnelor folosite devine evident ca este o scriere silabica 
in care fiecare semn reprezinta o silaba. Prin alaturarea silabelor trebuie sa 
rezulte cuvinte dar pina acum nimeni nu a reusit sa faca sa iasa la lumina o 
limba din cele cunoscute. 

Tabelul alaturat prezinta ordonarea semnelor Liniare A pe cinci grupe 
orizontale corespunzind la cele cinci vocale presupuse a participa in silabe: A, E, 
I, O, U. Locurile goale corespund la silabe care nu ar fi fost identificate. Tabelul 
este doar o posibilitate din multe altele existente. 

Sa observam un fapt care nu poate fi un accidental si anume datarea 
scrierii Linaire A in mileniul II i.e.n. dupa inceperea marii expansiuni ariene din 
spatiul carpato-dunarean. Odata cu sosirea arienilor-carpatini in zona egeana a 
sosit si roata olarului, carul, calul domesticat, prelucrarea metalelor, arcul dublu 
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curbat, cunostinte avansate de agricultura si pastorit, sistemul de numeratie 
zecimal. Aparitia scrierii Liniare A tot in aceasta perioada, lipsa de asemanari a 
acestei scrieri cu cea egipteana sau sumeriana, faptul ca nu afost posibila 
descifrarea prin limbile din zona etc. toate conduc catre posibila origine daca a 
acestei scrieri. 

La ora actuala orice varianta este posibila deoarece scrierea nu a fost inca 
descifrata si nici originea nu este cunoscuta avind dovezi arheologice dintr-o 
zona relativ larga de jur imprejurul zonei egeene. 

 
 
6.4. Scrierea Liniara B. Acesta scriere este cumva inrudita cu  scrierea 

Liniara A si a fost descoperita la Knossos in Creta in locul ce va deveni 
recunoscut drept palatul regelui Minos. Scrierea este datata 1600-1200 i.e.n. deci 
cronologic urmeaza scrierii Liniare A. 

Este deosebit de interesant faptul ca scrierea Liniara B a fost identificata 
la Micene, la Teba nord de Atena (unde sintem deja in sudul Traciei) si in alte 
locuri care neaga originea cretana a acestei scrieri. Pe de alta parte legatura 
dintre scrierea Liniara A din Creta si scrierea Liniara B din restul zonei este 
clara. Toate cu toate se contureaza o origine externa dinspre Tracia atit a scrierii 
Liniare A cit si a celei Liniar B de mai tirziu. 

Originea dinspre nord a acestor scrieri mai este sprijinita si de aparitia 
scrierii Liniare A dupa inceputul marii expansiuni ariene care a avut loc dinspre 
spatiul carpato-dunarean. 

Se pare ca scrierea Liniara B este mai bine cunoscuta si inteleasa decit 
scrierea Liniara A. Tabelul alaturat face un rezumat al cunostiintelor noastre 
contemporane despre scriere Liniara B dar este departe de a fi complet descifrat. 

Ordonarea semnelor din tabelul alaturat este facuta in cinci grupe pe baza 
vocalica similar scierii Liniare A. Vocalele luate in considerare sint cele cinci de 
baza in limbile europene. Casutele goale de mai sus corespund la silabe lipsa din 
multimea totala posibila. Pe plan consonantic s-au luat in considerare 
consoanele regasite in tabelul de mai sus, in numar de 12, care se combina cu 
una dintre cele 5 vocale de baza rezultind 60 de silabe posibile. Tabelul exclude 
de la bun inceput reprezentarea diftongilor si triftongilor. 

In afara semnelor din tabel au mai fost identificate 16 semne care se 
folosesc pentru claritatea textului cind este nevoie. In afara acestora mai exista 
11 semne a caror semnificatie nu este inca inteleasa. 

Foarte interesanta este prezenta semnelor pentru sistemul zecimal: o 
unitate este o bara verticala (I); semnul pentru 10 este o linie orizontala (-); 
semnul pentru 100 este un cerc mic sau punct (o); semnul pentru 1000 este un 
cerc cu raze. Cu aceste conventii numarul 123 s-ar scrie sub forma " o - - I I I " 
ceea ce pare destul de simplu si ar aminti de scrierea numerica latina. Diferenta 
majora fata de sistemul de numerotatie de azi este faptul ca semnele Liniare B 
nu au valoare pozitionala deci pentru 900 trebuie sa repeti semnul "suta" de 9 
ori. 
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Semne pentru numerele zecimale sint importante deoarece sistemul de 
numeratie zecimal a fost raspindit in lume de poporul arian prin marea 
expansiune ariana. Sistemul zecimal a devenit cunoscut in Persia si apoi India 
dupa 1700 i.e.n. respectiv dupa 1500 i.e.n. pe masura extinderii arienilor. Pe 
planul cunostintelor de matematica pentru scrierea numerelor zecimale scrierea 
Liniara B nu poate fi desprinsa de poporul arian-carpatin al mileniului II i.e.n. 

Dupa toate conventiile de mai sus scrierea Liniara B a fost declarata in 
1953 descifrata dar nu toata lumea este convinsa mai ales din cauza semnelor 
neexplicate. De asemenea din faptul ca descifrarea a fost facuta cu gindula la 
limba "greaca" s-au introdus si alte inconsistente de genul cuvinte antice care nu 
se regasesc nici unde in limba greaca sau cuvinte antice cu sensul total schimbat 
in limba greaca. 

In cele din urma asocierea de sunete-semne din scrierea Liniara B si 
potrivirea lor la limba greaca nu a convins pe toata lumea in ziua de azi. 

In zona egeana s-au intilnit alfabeturi de cele mai diverse surse posibile, 
cuneiform sumerian, pictografic egiptean, Liniar A si B, fenician etc. In toata 
aceasta ecuatie complexa pare dificil daca nu imposibil de stabilit relatii de 
rudenie intre diverse metode de scriere. 

Daca o descifrare este corecta sau nu depinde de felul in care un anumit 
text scris din vechime poate fi reprezentat fonetic in ziua de azi. Daca potrivirea 
este totala atunci nimeni nu poate nega corectitudinea traducerii. Daca potrivirea 
este doar partiala atunci se ridica semne de intrebare si se accepta potrivirea cea 
mai buna la una dintre limbile din zona pina cind o potrivire mai buna sau totala 
poate fi obtinuta. 

Mai exista posibilitatea ca acelasi set de semne din scrierea Liniara B au 
fost folosite la scrierea de limbi diferite (!) din zona egeana (cum ar fi la ora 
actuala alfabetul latin folosit la scrierea cuvintelor italiene, rominesti sau 
maghiare). In acest caz descifrarea scrierilor vechi va mai avea mult de asteptat 
pina cind va fi acceptata de catre toata lumea desi exista varianta ca aceasta nu 
se va intimpla niciodata. 

Ceea ce nu s-a luat in considerare pina la ora actuala este aparitia 
scrierilor Liniare A si B in zona egeana numai dupa inceputul marii expansiuni 
ariene care este pe departe factorul uman si cultural cel mai important al 
mileniului II i.e.n. si al tuturor timpurilor de pina atunci. Expansiunea ariana nu 
este numai ignorata dar este chiar negata cu vehementa. Pe plan cultural 
contemporan zona Grecia de azi este revoltata profund de ideea expansiunii 
ariene care a cuprins zona egeana antica, ei fiind de parere ca "grecii" au fost 
acolo de la inceputul lumii. In favoarea acestei opinii nu se aduc argumente ci 
doar motive sentimentale sau patriotice care nu au prea mare greutate istorico-
documentara. 

Din acest punct de vedere ar fi interesant de vazut ce s-ar obtine din 
relationarea scrierilor Liniare A si B la limba ariana, carpato-dunareana, asa cum 
a ramas in documentele epocii. Cit timp scrierea Liniara A si B nu este 
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descifrata in afara de orice dubiu, nimic nu poate fi exclus ca posibila 
dezvoltare. 

 
 
6.5. Scrierea Feniciana. Acest alfabet este tot liniar in natura sa (litere 

scrise din linii) cea mai veche inscriptie in aceasta scriere fiind datata 1100 i.e.n. 
la Biblos (cetate romineasca la nord de Palestina). 

Ca o dezvoltare remarcabila in noul alfabet este reprezentarea sunetelor 
individuale ale limbii ca si opus reprezentarilor silabice anterioare. Un avantaj 
evident este reducerea semnelor necesare scrierii unei limbi de la aproape 100 de 
combinatii silabice la mai putin de 30 pentru limba feniciana. 

Aceasta reprezentare a sunetelor individuale este mai tirziu inregistrata in 
alfabetul ionian vechi desi o legatura directa cu alfabetul fenician este si posibila 
dar si discutabila. Indiferent de legatura dintre alfabete, ideea de la baza scrierii 
feniciene si ioniene este aceeasi: reprezentarea sunetelor individuale, vocale si 
consoane. Aceasta idee mareata nu este mai veche de 3000 de ani. 

Incepind cu alfabetul ionian vechi de la 1000 i.e.n. toate alfabetele 
ulterior folosite in Europa, cel ionian standard, latin si slav sint derivate din 
acesta. Alfabetul ionian vechi este un punct de demarcatie in sistemele de scriere 
europene indiferent de legaturile pe care le are cu alte alfabete si culturi din zona 
egeana. 

Alfabetul pe care l-a folosit Homer (desi nu ne-a ramas nimic de la el) 
este in linia a treia din tabelul alaturat. Acest alfabet Ionian Vechi este primul 
alfabet in care limba romina antica a fost scrisa in mod masiv, la nivelul de 
scrieri literare si filozofice. 

Peste secole Herodot va afirma ca alfabetul ionian a fost adus in Ionia de 
catre fenicianul Cadmus. Observati ca numele fenicianului aducind alfabetul in 
Ionia este de morfologie tot romineasca din moment ce in Fenicia traiau 
puternice comunitati rominesti inca din preistorie. 

Cu trecerea secolelor alfabetul ionian vechi va fi transformat constant 
ducind la formarea alfabetului ionian stnandard, de la Α, Β, Γ, ∆ la Χ, Ψ, Ω. 
Odata cu raspindirea limbii romine antice in tot bazinul mediteranei si odata cu 
formare limbii internationale koine, se raspindeste si alfabetul ionian in care este 
scrisa aceasta limba. 

In cele din urma alfabetul ionian este folosit la scierea anumitor carti din 
Biblia Iudaica, a Cartilor Macabeilor si in cele din urma la scrierea 
Evangheliilor Crestine in primele secole ale erei noastre. 

 
 
6.6. Alfabetul ionian, latin si grec. Evangheliile Crestine original scrise 

in alfabetul ionian au ajuns transcrise in alfabetul grec dezvoltat pe la sfirsitul 
mileniului I e.n. in zona devenita Grecia. Prin Imperiul Bizantin scrierile 
crestine s-au raspindit in lume in alfabetul grec. 
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Pentru cine nu citeste alfabetul grec este nevoie de transliterarea textului 
evanghelic in alfabetul latin. La transliterarea textului koine in alfabetul latin 
trebuie facute anumite conventii legate de scrierea cuvintului original deoarece 
albafetul latin este diferit de cel ionian (pe care se bazeaza transliterarea 
greceasca) desi exista intre ele o buna suprapunere. 

Sa observam prezenta conventiilor de scriere chiar cu alfabetul latin in 
limba romina contemporana generate de saracia alfabetului latin aplicat limbii 
romine. Limba romina are mai multe vocale decit latina asa ca se recurge la 
diacritice si grupe de vocale pentru a simboliza vocalele limbii romine de genul 
"a", "i", "ee", "oo", "ii", 'iii" si "uu" cum ar fi “fi”, "fii", "fiii"  etc. Limba romina 
are de asemenea mai multe consoane decit latina asa ca trebuie sa recurgem la 
grupe consoane-vocale pentru a le reprezenta, de forma “ce,cei,ge,gi,che,…”. 
Pentru a reprezenta limba romina in scris este nevoie sa recurgem la extinderea 
artificiala a alfabetului latin mult prea sarac pentru nevoile sintatctice ale limbii 
romine. 

Similar conventiilor de scriere cu alfabetul latin trebuie sa convenim 
conventii pentru transliterarea limbii koine prezentate in tabelul urmator. 
Coloana (G) semnifica alfabetul grec, (I) alfabetul ionian (dialectul koine), (L) 
alfabetul latin iar (R) sunetul rominesc contemporan. 

 
G I L R Explicatia literei limbii koine 
α Α A a Simplu “a” ca in “αλλο, allo” pentru “alta”. 
β Β B b Simplu “b” ca in “βρωσιν, broosin” pentru “bruma”. 
χ Χ  ci Consoana “χ” uneori transliterata drept “ch” care corespunde 

la “ci” si se pronunta “ci+o, ci+a, etc.” in functie de vocala 
pe care o precede. Avem “αρχη, arcee”, “εχο, ecio”, “πασχα, 
pascia”, etc. Vocala esentiala nu este "i" dupa "ci" ci este 
urmatoarea vocala cind este prezenta, cum ar fi "a" din "cea" 
(ca si opus la "ceea"). Cu alte cuvinte considerati "ci" un 
singur sunet si nu o asociere de sunete. Dupa modelul 
pronuntarii "ce" si "ci" pronuntati pe "co", "ca" etc. 

δ ∆ D d Simplu “d” ca in “διαβολος, diabolos” pentru “diavol”. 
ε Ε E e Vocala “e” scurta ca in “εν, en” pentru “in”. 
η Η  ee Vocala “ee” lunga ca in “ηµιν, eemin” pentru “noua”. Se 

pronunta ca si “e” lung din “ceea”. 
φ Φ F f Simplu “f” ca in “φοβε, fobe” pentru “frica”. 
γ Γ G g Simplu “g” ca in “γης, ghees” pentru “gheena”. 
ι Ι I I Simplu “i” ca in “ιδων, idoon” pentru “uitind [la]”. 
k Κ   Consoana “k” formeaza grupul “che” de genul “εκεινος, 

ekeinos” pentru “acela” pronuntat “echeinos”. Grupul “che” 
este evitat pentru a nu se confunda cu transliterarea “ch” 
pentru “χ, ci”. 

λ Λ L l Simplu “l” ca in “λεγει, leghei” pentru “legiui”. 

10 



G I L R Explicatia literei limbii koine 
µ Μ M m Simplu “m” ca in “µεσως, mesoos” pentru “mijloc”. 
ν Ν N n Simplu “n” ca in “νοµον, nomon” pentru “nume”. 
ο Ο O o Vocala “o” scurta ca in “οφειλε, ofeile” pentru “oferi”. 
ω Ω  oo Vocala “oo” lunga ca in “ωρα, oora” pentru “ora”. Se 

pronunta ca si “oo” in “cooperare”. 
π Π P p Simplu “p” ca in “πασχα, pascia” pentru “pasca”. 
ψ Ψ  ps Grup de doua consoane “ps” care de multe ori se formeaza 

prin alaturare de cuvinte din “p+s”. De exemplu “ψευδος, 
pseudos” este “pseudo”. 

ρ Ρ R r Simplu “r” ca in “ρηµατα, reemata” pentru “rimate”. 
σ 
ς 

Σ S s In alfabetul ionian exista o singura consoana “Σ” pentru “S” 
dar limba greaca are doi “σ,ς” identici ca pronuntare “s” dar 
ultimul scris numai cind e ultima litera a cuvintului. Aceasta 
scriere a patruns prin Imperiul Bizantin in toate scrierile 
contemporane desi este specific limbii greaca si nu limbii 
koine. Noi pastram scrierea contemporana pentru usurarea 
referirii le textele existente. Apare in “σαββατον, sabbaton” 
pentru “sarbatoare” sau “ποιησας, poieesas” pentru “putuse”. 

τ Τ T t Simplu “t” ca in “τρωγων, troogoon” pentru “tragind”. 
θ Θ  th Pare a varia intre “t,t,z,s” in functie de context: “θεον, zeon” 

pentru “zeu”, “ανθρωπος, antroopos” pentru “intrupare”. 
υ Υ U u Simplu “u” ca in “υδατα, udata” pentru “udatura”. 
ξ Ξ X x Simplu “x” ca in “εξουσιαν, exousian” pentru “existenta”. 

Uneori apare din alaturarea consoanelor “k+s”. 
ζ Ζ Z z Simplu “z” ca in “ζητει, zeetei” pentru “zareste”. 

 
In general avem o buna suprapunere intre alfabetul ionian si cel latin dar 

si anumite diferente. Ordinea cuvintelor din Dictionarul Koine-Romin urmareste 
ordinea alfabetului ionian din tabelul de mai sus. Aceasta ordine este identica cu 
cea fonetica din limba romina in care consideram “ci” sau “psi” de exemplu ca 
fiind silabe scrise in alfabetul latin. Prin aceasta regula orice cuvint koine este 
usor de regasit in dictionar pornind de la transliterarea latina. 

Observam ca vocalele rominesti lungi “ee” si “oo” apar in koine avind 
deci o vechime de peste doua mii de ani. Koine fiind un dialect simplificat si 
inalt agregat preia doar partial din limba romina veche asa ca in limba romina de 
azi mai avem in plus si alte vocale lungi: "ii", “iii” si “uu”. Din punct de vedere 
al vocalelor limbii romine alfabetul ionian este mai potrivit decit cel latin pentru 
scrierea limbii romine din moment ce reprezinta "e", “ee”, "o" si “oo” prin 
semne dedicate. Mai observam ca nu exista un “v” in alfabetul ionian desi 
sunetul este acolo in multe contexte. 

Lipsa literei "v" din koine aminteste de limba spaniola care are in general 
sunetul "b" unde ar apare "v" in cuvintele limbilor romantice. Se pare ca 
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alfabetul ionian nu era absolut fonetic adica nu toate sunetele erau reprezentate 
dupa felul in care se pronuntau cuvintele. Ar fi asemanator scrierii cuvintelor 
rominesti cu alfabetul latin si fara diacriticile "aits". Chiar daca noi scriem 
"stiinta" putem face corespondenta clara la pronuntarea "stiinta" sau "stiinta" 
dupa context. Cu alte cuvinte putem si in ziua de azi reprezenta limba romina 
care are 39 de sunete ( a, a, b, c, ce, ci, che, chi, d, e, ee, f, g, ge, gi, ghe, ghi, h, 
i, ii, iii, i, j, l, m, n, o, oo, p, r, s, s, t, t, u, uu, v, x, z ) prin cele 27 de litere ale 
alfabetului latin. Pronuntarea cuvintelor koine nu era identica cu scrierea lor care 
s-a pastrat in documentele timpului. 

Veti gasi la ora actuala multe lucrari care sustin ca va pot invata nu numai 
sa cititi si scrie in koine dar sa si vorbiti limba koine. Nu exista nimic mai 
inselator decit aceasta pretentie. 

La ora actuala nu avem nici o posibilitate cit de mica de a fi siguri depre 
cum se pronuntau cuvintele acum peste 2000 de ani. Ca un alt exemplu ne 
putem referi la limba latina care a fost limba imperiala pina acum aproape 1000 
de ani si care s-a pastrat cumva prin biserica catolica pina in ziua de azi. Chiar si 
in cazul latinei care are practic continuitate neintrerupta nu facem decit sa 
ghicim cam cum se vorbea acum 2000 de ani si putem fi chiar departe de adevar. 
(Exista altii care sustin ca pot invata chiar limba sanscrita preistorica ...). 

Lucrarile cu pretentii la vorbirea limbii koine fac referire la limba greaca 
contemporana pentru a “ghici” limba koine antica. Nu exista greseala mai mare 
care sa poata fi facuta in privinta sonoritatii limbii koine. Limba greaca de azi 
este evident cintata si vocalizata in stil asiatic ceea ce o face neinteligibila si 
ciudata intre limbile europene cind de fapt este doar un dialect alienat al limbii 
romine. 

Daca exista vre-un criteriu pentru pronuntarea limbii koine atunci acesta 
este limba romina contemporana. Chiar si asa limba romina de azi este diferita la 
modul de pronuntare de limba romina de acum 500 de ani si este si mai departe 
de limba romina de acum 2-3-4000 de ani. Cu toate aceste imense diferente fata 
de limba romina antica nu avem un criteriu mai bun decit limba romina 
contemporana pe care sa-l aplicam limbii koine. Orice argumente veti gasi prin 
literatura contemporana despre pronuntarea limbii koine sa nu uitati nici un 
moment ca limba koine este de origine carpato-dunareano-pontica irefutabila si 
nu poate fi abordata in afara originii ei. 
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ANEXE 
 
 
A.1. Prescurtari folosite in carte. Pentru a evita scrierea repetata de 

nume de carti la care ne referim pe parcursul acestei lucrari folosim urmatoarele 
forme prescurtate: 

 
[BR] Biblia Romina 
[NNSL] Noi Nu Sintem Latini de Petre Morar 
[DEX] Dictionarul Explicativ al Limbii romine 
[DP] Dacia Preistorica de Nicolae Densusianu 
[ACR] Ancient Civilization Of România, Daicoviciu 
[EB], [Britanica] Enciclopedia Britanica 
[NIV] New International Version, Holy Bible 
[BAH] Bible As History, Keller 

 
 
A.2. Postulatele Morar. Pentru facilitarea referirii la postulatele 

dezvolatate in cartea Noi Nu Sintem Latini si completate in cartea de fata 
prezentam aici un tabel care contine toate postulatele dezvoltate in aceste doua 
carti. 

 
Postulatul I Un nume propriu provine din limba si cultura in care are o 

semnificatie ca substantiv comun, adjectiv sau verb. 
Postulatul II Numenclatura locurilor supravietuieste disparitiei unei culturi. 
Postulatul III Dezvoltarea sintactica ciclica a unui cuvint este imposibila. 
Postulatul IV Cuvintele mostenite pot sa aiba o semantica complexa. 
 Cuvintele imprumutate nu pot avea o semantica complexa. 
Postulatul V Natura unei limbi este determinata de gramatica si nu de 

vocabular. 
Postulatul VI Un cuvint compus provine din limba in care componentele 

pastreaza semnificatia comuna originala. 
 Nu exista un proces lingvistic opus agregarii. 
Postulatul VII Semantica unui cuvint evolueaza de la particular la general si 

niciodata invers. 
 
A se retine ca aceste postulate nu sint in mod particular dedicate limbii 

romine ci au un caracter general si obiectiv prin care le putem aplica studiului 
relatiilor dintre oricare doua limbi. 
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Planse 
 
 
 
 

Discul din Phaistos
(Fata I) 

 
 
Observati Spirala Dacica care sta la baza structurii acestui measj. Mesajul 

incepe cu floarea din centrul discului si se desfasoara odata cu spirala. Dupa 
fiecare cuvint/propozitie este trasata o linie radiala ca separator. Mesajul se 
termina in dreapta jos (ora 4 pe ceas) cu chipul soldatului (luptatorului). Ultima 
linie radiala de separatie este punctata de patru ori. 

Desi te-ai astepta sa fie imprimat cu o matrita de simboluri se pare ca 
mesajul este totusi scris cu mina, figura cu figura. 

 
 
 
 

Discul din Phaistos
(Fata II) 

 
 
Mesajul incepe in centrul discului si are o structura asemanatoare 

celeilalte fete. Mesajul acesta se termina tot cu simbolul luptatorului ca si 
reversul acestuia. Exista si aici o discontinuitate pe disc (ora 4-5 pe ceas) unde 
se termina mesajul, pentru ca spirala are grosime constanta. 

Spirala este citita prin rotirea discului in sensul acelor de ceasornic, 
pornind de la centru de-a lungul spiralei. Elementul citit sta intotdeauna in 
pozitie verticala in partea inferioara a spiralei. 

Avantajul evident este ca nu trebuie sa faci o conventie de scriere de la 
dreapta la stinga, de sus in jos sau invers. Spirala permite un singur sens de 
citire, cel de la centru catre exterior. 
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Aparitii viitoare 

 
 
Cartea de fata introduce o discutie istorica si lingvistica pe marginea 

Evangheliei lui Ioan ceea ce constituie doar primul pas catre redescoperirea 
limbii romine antice prin prisma scrierilor evanghelice. Se gasesc sub tipar 
urmatoarele lucrari care vor apare in curind: 

 
Evangheliile Koine. Aceasta carte aduce tot in forma interliniara textul 

celor patru Evanghelii larg acceptate in biserica crestina contemporana, 
Evanghelia lui Matei, Evanghelia lui Marcu, Evanghelia lui Luca si Evanghelia 
lui Ioan, ultima fiind discutata si larg prezentata in aceasta carte. 

 
Evangheliile Koine Complete. Aceasta carte aduce tot in forma 

interliniara textul celor patru Evanghelii larg acceptate in biserica crestina 
contemporana plus intreaga suita de texte evenghelice post-crestine incepind cu 
Faptele Apostolilor si terminind cu Apocalipsa Lui Ioan. 

 
Dictionar Complet Koine-Romin. Aceasta carte aduce un dictionar 

koine-romin complet prin prisma scrierilor antice cele mai raspindite. Scopul 
dictionarului nu este reprezentarea lingvistica a Evangheliilor ci a dialectului 
rominesc antic koine in totalitatea lui. 

 
Pentru data precisa de aparitie a acestor noi carti tineti legatura cu 

domeniul electronic www.DaciaNoua.com care este actualizat in permanenta cu 
ultimele noutati in domeniul originii limbii romine prin prisma scrierilor antice. 
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