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[e s-a intdmplat cu gapte

milenii in urmil la Ihrtd,ria.
[pilog in 196l

Tlblifele de la Tlrtdria sunt trei obiecte mici qi strd-

vechi de lut. in Transilvania, in localitatea Tdrtdria din

judeful Alba, intre Alba Iulia qi Ordqtie, echipa cercetd-

torului clujean Nicolae Vlassa a descoperit, in anul1961,

trei tdblife de lut. (O primd controversd pleacd de la fap-

tul c6, in fapt, arheologul Nicolae Vlassa nu a fost prezent

pe qantierul arheologic in momentul in care s-au gdsit

t5bli,tele de luil)
T[blilele, care au fost datate in jurul anului 5300 i. Hr.,

de cercetdtorul german Harald Haarmann, au simboluri

simiiare culturiiVinda, fiind subiectul a numeroase 9i con-

troversate polemici printre arheologii de pretutindeni,

intrucdt (in opinia unora) tablifele at prezenta cea'mai

veche formd de scriere din lurne.



Doud dintre ele sunt gdurite qi sunt acoperite cu semne,

iar a treia foloseqte o modalitate de scris pur pictograficS,
respectiv reprezentarea stilizatd a unui animal (caprd),

un simbol vegetal qi un altul neclar. Cea de formd disco-
idali, cuprinde patru grupuri de semne, despdrfite prin
linii. Este considerati ca fiind cea mai apropiatd de o scri-
ere adevdratd. O bund parte din semnele conlinute pe ea

se regdsesc in literele confinute in inscripfiile arhaice
greceEti (dar Ei la scrierile feniciand, etruscd, italica ve-
che, ibericd).

Subiectul tdblifelor de la Tdrtdria are o frecvenfd de

citare in articolele qtiinfifice qi arheologice mult mai
mare decdt majoritatea artefactelor arheologice. Se pare

totuqi cd frecvenfa nu ajunge la cotele la care sunt citate
scrierile sumeriand, Linear B sau Linear A. Tablifele de

la Tdrt[ria sunt citate foarte des, atunci cdnd subiectul
discufiei este inceputul scrisului in lume qi/sau cele mai
vechi scrieri din lume. Ele sunt adeseori citate, in sensul
cd ar putea candida la cel mai vechi scris din lume. Aceasta

se datoreazd pe de o parte faptului cd tdbligele poartd
semne, dar motivul principal este vdrsta prezumatd aso-
ciatd acestor tdblife (qi desigur semnelor). Dacd vArsta

estimatd, cea de 5500 i. Hr. s-ar dovedi in final a fi reald,

iar semnele se dovedesc a fi scris, atunci ele sunt cele
mai vechi artefacte purtdtoare de scris din lume. Celelalte
candidate la cea mai veche scriere din lume qi anume,
scrierile egipteand, Harappa qi cea sumerianS, dateaz6.

toate dinjurul datei de 3200-3500 i. Hr. Evident, distanla
in timp intre 3500 i. Hr. qi 5500 i. Hr. este mare. Din p5-
cate, existd un obstacol insurmontabil in ceea ce priveqte

determinarea vArstei (posibilitatea datdrii cu carbon ra-
dioactiv nu mai existd datoriti unui tratament termic).

in ceea ce priveEte faptul cd pe ele este sau nu un scris,

speranle existd qi in timp cercetdtorii vor putea spune

dacd este doar proto-scriere sau scris adevdrat, in acest

caz din urmd desigur vor trebui sa spund despre ce fel

de scris anume este vorba pe fiecare din ele (ex. picto-
grafic, ideografic, silabar etc).

ObservAnd similitudini intre tdblifele gdsite la Tdrtd-
ria qi scrierile de pe tablifele sumeriene de la Uruk qi

Djemdet Nasr, cele din urmd datAnd de la sfArqitul mile-
niului al lV-lea qi inceputul mileniului al III-lea i. Hr., Ni-
colae Vlassa a luat in considerare ipoteza.conform cdreia

gi tdblifele de la Tdrtlria ar fi vestigii ale unei scrieri strd-
vechi legate de scrierea sumerianS. Tablifele de la Tdrtd-
ria ar fiinsi mai vechi cu un mileniu decAt monumentele

scrierii sumeriene, fiind datate (este adevdrat, prin me-

tode indirecte; este de vdzut ce se inlelege prin metode

indirecte) din prima jum[tate a mileniului al lV-lea i. Hr.

Astfel, dacd se admite cd ele reprezintdintr-adevdr scri-
eri, Tdblifele de la Tdrtaria sunt cele mai vechi scrieri din

lume gdsite pdnd-n prezent. Cele trei tablife de la Tdrtdria

au fost, totuqi, datate indirect, cdci din cauzaconfinutului
prea mic de carbon qi cel mai important datoriti unui tra-
tament termic de coacere in cuptor, pentru o mai bund

conservare, nu mai pot fi datate niciodatd cu radiocarbon.

S-au fdcut analize pe alte obiecte (oase)gdsite impreund

cu ele in groapa rituald. Aceasta este metoda numiti mai

sus metoda indirectd. Cu toate acestea, existd voci scep-

tice care susfin cd tlblilele sunt falsuri, ,,puse" in groapd



de descoperitor, fapt ce nu poate fi clar infirmat, de weme

ce nu se pot lua probe din piese. Sau dacd nu sunt falsuri,

au fost luate din bogata moqtenire de obiecte descoperite

anterior de Zs6fia Torma, mii din ele aflate in nu prea

mare sau clard ordine in subsolul muzeului din Cluj.

ZsofiaTorma s-a ndscut in 1831 la Cristeqtii Ciceului,

in familia unui baron cu mare interes pentru istoria an-

ticd Ei avea s[ fie prima femeie arheolog, antropolog qi

paleontolog din Transilvania, iar unii spun chiar din lume!

ZsofiaTorma a studiat la Universitatea din Cluj, actual-

mente Universitatea Babeq-Bolyai, qi a lucrat vreme de

mai mulli ani aici, avAnd un rol decisiv in fondarea Muze-

ului Nafional de Istorie a Transilvaniei. Astizi, coleclia ei

se regeseEte, de altfel, in muzeul pe care l-a infiinfat,
aldturi de t[blifele de la Tirtdria, cu o vechime de cel

pufin 5.000 de ani. Deosebit de inteligentd qi o autodi-

dact[ desdvArgitd,Zs6fiaTorma este cea care a descope-

rit civilizalia qi scrierea Turdaq. Ani in Eir a corespondat

cu cercetitori de prim rang ai vremii sale din vestul qi

centrul Europei: Paris, Berlin, Stuttgart, Mainz, Buda-

pesta, Hamburg, Berlin, dar qi Praga sau Budapesta ;i,
desigur, Bucureqti, dar gi Sibiu. Cea mai mare parte a

activitilii sale, insd, Zsofia Torma qi-a desfdEurat-o la

Ordqtie, oraqul ei ,,adoptiv'l unde a Ei pus bazele unui

muzeu de arheologie qi etnografie. Cea mai mare parte

a cercetdrilor ei se pdstreazd,la Muzeul Nafional de Is-

torie a Transilvaniei din Cluj, unde Zsofia qi-a fdcut stu-

diile, dar a primit qi titlurile sale universitare, printre care

qi cel de Doctor Honoris Causa. Despre tatdl ei, J6zsef

Torma, se spune cd fdcuse, el insuqi, cerceteri in tabira
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romand fortificatd de la llisua, iar Kdroly Torma, profesor

universitar la Pesta, arheolog, epigrafist qi fratele ei mai

mare, este cel care a infiinfat muzeul antichitefilor da-

cice de la Aquincum. Anul in care Zsofia Torma se mutd

de la Bistrila la Hunedoara este 1861, anul morfii tatdlui
ei. Ea a venit din Cristeqtii Ciceului la Peqtiqu Mic, pentru
a se stabili apoi, definitiv, la OriEtie. iqi incepe cercetdrile

Eapte ani mai tdrziu, cAnd obgine calitatea de membru al

,,societdfii de geografie maghiare". Secretarul general al

Congresului Internalional de Arheologie Preistoricd qi

Antropologie; Fl6ris R6rner, o indrumd sd studieze pre-
istoria zonei gi sd participe la cel de-al VIII-lea congres,

care avea sd se deflqoare la Budapesta. Cercetdrile ei

incep in 1875, cu cultura Turdaq, cel mai bogat sit arhe-

ologic glsit pe Valea MureEului, urmAnd ca aten{ia ei sd

se indrepte, in anul urmitor, cdtrezonaNandrului. intre
tirnp, colecfia de piese arheologice aZsofiei ajunsese la

cdteva mii de piese de mare valoare. Arheolog, dar qi

antropolog qi paleontolog, Zs6fia Torma a studiat qi a

publicat studii despre aqezirile de la Turdaq, Valea Nan-

drului (inclusiv complexul de peEteri din zond), Josani,

Ca{i!i, Geoagiu de Jos, dar qi Hunedoara, Giunoasa qi

Arineq. A fost susfindtoarea ideii potrivit cdreia analiza

etnografi cd demonstre azd continuitatea mod elelor din
neolitic pAni in zilele noastre. in 1880, primeEte titlul de

membru fondator al Societdfii de Istorie qi Arheologie a

Comitatului Hunedoara. Descoperirile sale au fost publi-
cate in reviste de specialitate internafionale, iar in 1876,

la Congresul de Arheologie de la Berlin, Zsofia se intdl-
neqte cu argeologulgerman Heinrich Schiemann, cel care



a descoperit Troia. Cecetdtorul se declard impresionat

de descoperirileZs6fiet Torma legate de scrierea 9i civi-

lizaliade la Turdaq. De asemenea, in urma disculiilor cu

Schliemann, Voss qi Virchow, cei patru ajung la concluzia

cd populagiile neolitice aveau o scriere primitivd, aqa cd

cercetitorii propun descifrarea acesteia. Ca urmare a

acestei decizii, in 1881propune reinceperea sdpiturilor
sistematice la Sarmizegetusa, convinsd fiind ci, prin des-

cifrarea scrierii dacice, s-ar fi putut gdsi cheia de lecturd

qi pentru inscripgiile de la Troia, care rdmdseseri un mis-

ter. Doi ani mai tdrziu, publicd mai multe studii reunite

sub titlul Despre istona strdueche a ceta$n Hunedoarei.

Cea mai cunoscutd lucrare a ei este Etnographische

Analogien, publicatd in 1894, la Jena. in 1891, iqi va vinde

colecfia Societdfii Muzeului Ardelean, pentru care pri-
meqte pe loc 5.000 forinfi austrieci, plus o rentd viagerd

de 800 forinfi. S-a stins din viald subit, in 1899, in locuinfa

sa din OrdEtie, fiind supranumiti ,,Pallas Atena a qtiinfei"

sau,,Ioana dArc a arheologiei transilvdnene".

in privinfa prelucrdrii inventarului arheologic desco-

perit in timpul cercetdrilor sistematice, baroneasa a

recurs, parlial,la ajutorul specialiqtilor. in ceea ce pri-
veqte obiectele de piatrd - pentru a cdror prelucrare qti-

inlificd a fost ajutati de A. Koch qi J6nn6s Sdndor - s-a

stabilit cd anumite roci (silex, opal, jasp) proveneau din

matca pArAului Geoagiu sau de la Lojad. Istv6n Ferenczi,

care aanalizatartefactele de piatri din punct de vedere

mineralogic, spune cd originea uneltelor de piatri din

coleclia Torma trebuie sI fie din Munfii Metaliferi sau

din munfii invecinali (Oraqtie - Cugir), locuitorii aqezarii

t2

de la Turdaq putdnd sd le ia de pe terasele pleistocene

apropiate, din pdraie invecinate qi din MureE, cdnd scd-

dea cota apelor. Nu era exclusd posibilitatea ca ei s5 se

fl deplasat la locul de origine al pietrelor, pentru cd unele

unelte de jasp qi opal au mai pdstrat qi parfi din suprafafa

originard a suprafefei, ceea ce ar fi fost imposibil daca

bucilile s-ar fi rostogolit. Studiind ceramica, Zs6fia von
Torma a avut in vedere prepararea pastei, modelarea
manuald a vaselor, formele qi decorurile vaselor. Ea a pus

in evidenli admirabila creativitate a artizanilor turddqeni,

ce aveau un registru de peste 150 de ornamente (dintre

care unele zoomorfe Ei / sau antropomorfe) depdEind

varietatea decorurilor de pe ceramica descoperitd la
Troia. in privinfa statuetelor de lut - mici idoli - de la

Turdaq, acestea erau primele obiecte de acest gen des-

coperite intr-o locuire definitd ca fiind neoliticd. Orna-
mentarea statuetelor i-a permis cercetdtoarei noastre

sd facS aprecieri privind vestimentafia qi coafura feme-

ilor preistoriei, pentru care a gdsit Ei paralele etnogra-

fice. Semnele incizate de pe ceramica turddEeand au fost

comparate cu cele de la Troia, considerate de Heinrich

Schliemann ca fiind simboluri solare. Dintre cele 134 de

semne inventariate, primele 8 au fost prezentate deja din
1876,laCongresul de la Budapesta, unde cAgiva'arheologi

(Kopriniczky, Kallmann, Waldemar Schmidt) au admis

opinia Zsofiei asupra simbolisrnului religios al acestora.

Au existatinsd qi alte opinii. A. Voss le considera mdrci de

olar, iar Schaffhausen considera cd semnele indicau ca-
pacitatea vaselor. in replicd, Torma a adus argumente
impotriva opiniilor celor doi in studiul sdu din anul 1879.
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Tiblile oirecum asemdnitoare celor de la Tdrtdria-Ttrr-

daE au fost gdsite in colina de la Karanovo, din sud-estul

Bulgariei, intr-un nivel neolitic, insd acestea corespund

mileniului al III-lea i. Hr. Tiblilele de la Karanovo sunt

reprezentate de clteva sigilii de lut dintre care unul -
rotund, cu diametrul de 6 cm - are gravate semne pic-

tografice qi este impartjtin patru sectoare clar delimitate,

la fel ca tablila discoidald de la Tdrtdria. $i la Gradeqnifa,

localitate din nord-vestul Bulgariei, s-au glsit doud pla-

touri de dimensiuni reduse; pe fundul unuia dintre ele

se poate recunoaqte reprezentarea schematicd a unei

fiinfe omeneqti sau divinitdfi, iar cel de-al doilea relevd
'o decorafie care ar putea fi o form[ de scriere apropiatd

de cea de pe sigiliul de la Karanovo qi de una din tdblilele

de la Tdrtdria.
Unii cercetitori sau entuziagti, pebaza celor trei des-

coperiri presupus mai vechi dec6t scrierea sumeriand,

au ridicat ipoteza cd scrierea in general, apoi sub forma

pictogramelor a apdrut mai intAi in sud-estul Europei 9i

nu in Mesopotamia, teorie puternic criticatd in arheolo-

gia mondiald. De asemenea existd ipotezacd aceste piese

ar fi ajuns in Transilvania datoritd unor contacte econo-

mice sau de altd naturd cu Orientul Apropiat deqi datarea

tdbligelor este mai timpurie cu un mileniu fa!6 de aparifia

scrisului in Orient. De asemenea, existd ipoteza unui

contact qi transmiterii din aria egeeand, existdnd multe

elemente care indreapte cercetdtorii in mod special spre

zona insulelor Ciclade. Ldsdm la o parte faptul cd aria

Cicladelor este legatd direct qi strAns de precursorii ci-
vilizaliei greceqti (civilizafiile pelasgilor, minoanilor,
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micenienilor). Prezenta unor artefacte ridici un semn

de intrebare: este vorba de statuetele din alabastru,
acest material fiind folosit in Ciclade, stilul sau maniera

execuliei este asem6ndtoare cu cea de acolo, precum Ei

de unele obiecte de podoabi, fiind vorba de scoicile
Spondylus care cresc cu precddere in Marea Mediterand.

Unii savanli ruqi, americani, bulgari gi britanici au su-

gerat cd poporul din Sumer a emigrat spre Orient pornind

din spafiul carpato-danubian, ceea ce ar putea explica

diferenfele surprinzdtoare dintre culturile sumerienilor

Ei ale vecinilor lor semifi.
Nicolae Vlassa nu a fost prezent pe qantierul arheo-

logic de la Tirtdria GuraLuncii in momentul descoperi-
rii teblifelor, descoperirea fiind fdcutd cu pufin inainte

de incheierea programului de lucru. De asemenea trata-
mentul la care au fost supuse piesele nu este menlionat
in raportul preliminar de sdpdturd Ei nu exist[ schige qi

fotografii ale pieselor din care sd reias[ pozilialor exactd

in momentul descoperirii. Schif ele relativ la p ozilionar ea

gropii ritualice nu sunt bine ficute, de fapt nu ne putem

bazape ele. De asemenea este cunoscut faptul cd Nicolae

Vlassa nu a putut fi glsit ore in qir imediat dupi momen-

tul descoperirii, de fapt a fost de gdsit doar a doua zi.

Apoi este cunoscut faptul cd era reticent sau chiar refuza

disculii cu colegii sau prietenii apropiafi asupra amdnun-

telor descoperirii. A declarat un numSr variabil de arte-
facte, in orice caz mai puline decdt au fost in realitate.
impreund cu tdbligele au mai fost dezgropate qi 26 de fi-
gurine de lut sau piatrd, o brdfard confecfionatd din scoici

$i cAteva oase umane, care, la prima vedere, pdreau cd
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aparyinunui bdrbat adult. in scurt timp, intreaga atenlie

a experlilor a fost acaparatd de cele trei tiblige, dintre care

doud aveau formd rectangulard iar una rotundd. Simbo-

lurile erau reptezentate doar pe o parte, iar cele rectan-

gulare prezentau cAte o gaurd, deloc intdmpldtoare, susfin

arheologii. (Probabil, puteau fi atdrnate cu un qnur la git
de un mare preot sau de un oficiant al unui ritual ances-

tral.) Doud dintre aceste pldcule sunt acoperite cu semne

pictografice care redau texte vechi, cu peste un mileniu

anterioare celor similare descoperite la Djemer-Nasr, Kis

qi Uruk in Sumer, datate in jurul anului 3300 i. Hr. Arte-

factele recuperate din acelaqi loc cu resturile umane i-au

fdcut pe arheologi sd bdnuiasci faptul cd rimdqilele apar-

fin unui om de vazdalsocietilii de atunci, un preot, $aman

sau poate un medium.

Descoperirea tdblifelor a stArnit curiozitatea cerce-

tdtorilor pe plan mondial qi s-a pus problema datdrii cu

radiocarbon a pieselor descoperitp. in anii trecuqi a fost

imposibild datarea cu carbon radioactiv in primul rdnd

datoriti conlinutului mic de carbon (lutul sau argila erau

nisipoase, cu confinut mare de siliciu). Piesele au fost

apoi introduse dupi descoperire intr-un cuptor al labo-

ratorului de restaurare din Cluj qi arse, astfel cA acest mod

de datare nu mai poate fi efectuat. Motivul este degra-

darea carbonului, metoda qi tehnica de datare excluzind

obiectele supuse unui tratament termic, S-a realizat in
schimb o datare a scheletului lAng[ care s-au descoperit

tdbligele, rezultdnd cu aproximafie anul5300-5500 i. Hr.

in fapt, in Etiin!5 sub nici o formd nu se poate atribui vArsta
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unui obiect ca fiind aceea a altui obiect chiar acesta din

urmd fiind gasit ldnga sau in vecindtatea primului.
Articolele scrise de Nicolae Vlassa dupd aceastd des-

coperire nu prezinti clar situalia stratigraficd a tdblilelor
qi nu existd o reproducereut situ a complexului arheolo-
gic in care au fost descoperite tdblifele. Existd o singuri
fotografie de la o distanfd mare a complexului arheologic

in care nu apare nici un fel de material arheologic.

AdmilAnd pdrerea generald cd au fost gdsite impreund,

cele trei tdblife prezintAtrei modalitafi de scriere diferite:
1. pictograficd (tdblifa dreptunghiulard fdrd orificiu)
2. scriere de tip anatolian (tabliga dreptunghiulard cu

orifi ciu; vezi semnele corespun zdtoar e literelor din alfa -
betele anatoliene)

3. scriere propriu-zisd; (tdbliga rotundd;vezi spre exem-
plu semnele corespunzdtoare literelor din alfabetele ca-
rian sau din cele arhaice greceqti).

Tdblifa dreptunghiulard cu semne pictografice nu in-
tAmpind absolut nici un obstacol pentru a transmite un
mesaj in acest fel.

Cea dreptunghiulard cu gaurd, prezintAsemne care pot
fi gdsite in majoritatea lor in alfabetele anatoliene. Cea

rotundd, exceptAnd trei semne cu aspect de ideograme

care au o disculie separatd (pot fi compuse spre exemplu

din semne elementare),prezintd semne care in majorita-
tea lor se reg5sesc in alfabetele arhaice greceqti (dar nu
numai). Vezi formele arhaice pentru eta, delta,ro etc.

Cele mai mari qanse pentru citire le are tdblifa picto-
graficd, unde semnul in formd de caprd reprezintd chiar
capra. apoi motivul vegetal qi incd un animal). Accepfia


