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Historinas make an attemps to date exactly the appearance of the written language. But not less important is the
examination of the interval pulses, awakening and ideas of those led to the exteriorization of the consciousnesses through
the written language.
The authors carry out an instant analysis of people beliefs, view of ideas about reasons and conditions of the appearance,
about essence and teleology of the written language as visible and invisible, consciousness and its presence in graphic
signs and others.
In the majority of the examined examples it is clearly seen that the written language always reflected the essence of
the native lace and the ethnic constitution of the population (people), which created one or an other written language. The
mythological outlook is combined at the ancient people with beginnings of the clean philosophy of the written language.

Istoricii datează scrisul din mileniul IV înainte de Iisus Hristos, în Mesopotamia [1, p.17]. El ar fi apărut
pentru a răspunde unor noi nevoi: a contabiliza, a repertoria, a marca proprietatea, nevoi generate de dezvoltarea comerţului şi a urbanizării.
Cercetările mai noi insă, cele legate de tăbliţele de lut descoperite la Tărtăria, fac dovada faptului că scrierea
a apărut cu circa opt mii de ani în urmă pe teritoriul actual al României [2, p.71; 3, p.249-258].
Datarea cronologică insă e un lucru oarecum exterior, de suprafaţă (superficial). Mult mai importantă ni se pare
decodificarea şi interpretarea mobilurilor interioare, subliminale ale apariţiei şi evoluţiei scrisului [4, p.417-526].
Cercetarea ontologiei scrierii seamănă a fi o întreprindere a unor spirite de o elevaţiune specializată. Dar
la altitudinea lor nu se poate ajunge, fără a avea un punct de sprijin în reflecţia filosofică colectivă, tradiţională asupra scrisului.
Mitologia face din scris un dar divin: Nabu, scribul universului, gravează pe tăbliţa sa hotărârile zeilor,
determinând la începutul anului soarta fiecărui muritor. În Egipt [5, p.462-478], Thot dă oamenilor, la porunca
lui Re, cunoaşterea cuvintelor, dupa Platon sacre, hieroglifele, emanaţie a verbului divin. Aşadar, funcţiile
scrisului vor garanta în acelaşi timp ordinea socială şi ordinea lumii dorită de zei.
Etimologia ne spune că a scrie şi a desena înseamnă acelaşi lucru. Desenul, pentru că el reprezintă, păstrează memoria rumorii de dinainte de cuvânt, a forţei fiinţei, el poartă amprenta corpului nostru. Omul a
trasat mai întâi semne, crestături în lemn, tăieturi în piatră, picturi pe vaze etc. A SCRIE înseamnă a desena
şi a adăuga cuvinte desenului care nu e în stare să exprime ceea ce nu poate fi reprezentat.
Scrisul începe odată cu nevoia de a reprezenta ceea ce nu are nici formă, nici chip. El introduce necesitatea
de a spune ceea ce nu poate fi reprezentat şi aceea de a prezenta ceea ce nu poate fi spus.
Scrisul transportă cunoştinţe, informaţie din/despre interiorul uman în exterior, prin intermediul unor traseuri ciudate, nişte cunoştinţe care ar fi poate cele ale corpului nostru. Se trece de la desen la utilizarea valorii
fonetice a semnului. De la primele pictograme feniciene la simbolurile greceşti, scrisul e o abstracţie a sunetelor. De la prima literă a alfabetului fenician la cea a alfabetului grec, apoi la A-ul nostru, din capul de bou
originar nu rămâne decât o evocare fonetică şi grafică. De acum înainte, A-ul nu produce sens decât fiind
legat de alte sunete din cuvinte.
Scrisurile aparţin la două familii: una mai mult desenează lumea decât o numeşte. Este scrisul Mesopotamiei,
Egiptului, Chinei, Americii precolumbiene, Africii. Celălalt desenează cuvântul şi trebuie să fie reflectarea
exactă a lumii. Scrisul este un hoţ: el fură focul cuvântului şi în el se află energia care a creat lumea. Aşa este
scrisul grecilor [6, p.34-35]. Aceştia au grija notaţiei fonetice şi descompun până la atom unităţile discurslui.
Este, de asemenea, scrisul indienilor, al evreilor, al arabilor care dezvoltă un sistem silabic şi consonantic.
În Mesopotamia [7, p.28-190], scrisul este receptacolul înţelepciunii. El are un rol în menţinerea armoniei.
Assurbanipal, rege al Asiriei (600 î.Hr.), datează apariţia scrisului cuneiform din timpurile mistice ale începutului omenirii. La Ninive, el constituie o bibliotecă în care adună înţelepciunea Sumerului, Akkadului şi
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Babilonului. El o dedică lui Nabu, suveranul care stăpâneşte scrisul, ale cărui decizii sunt fără apel, iar cuvântul
este primordial.
NABU deţine trestia de scris a scribului. El este totul, înţelege totul, prelungeşte zilele, face să reînvie
morţii şi emană lumină pentru oamenii căzuţi pradă confuziei. Potrivit mitologiei sumeriene, cel mai înţelept
dintre zei încredinţează scrisul lui Nisaba, zeitate a grăuntelui şi a trestiilor care serveau la fabricarea trestiei
de scris pentru scribi. Vârful trestiei de scris este triunghiular pentru a face amprente de o formă trinitară prin
care să se facă văzută în materie invizibila şi necesara reuniune a dorinţei, a convingerii şi a hotărârii omului
de a fi creator, după asemănarea cu zeul.
Despre Enmerkar [8], regele-preot al cetăţii sumeriene Uruk, se spune că în anul 3000 î.Hr. a inventat
Mesajul scris. Dorind să reconstruiască templul zeiţei Inana, el cere de la stăpânul cetăţii Aratta materiale
preţioase. Cele două cetăţi, însă sunt separate de 7 lanţuri de munţi, iar negocierea este atât de îndelungată,
încât mesagerul este epuizat. Iată de ce Enmerkar depune cuvintele sale sub formă de cuie, înfigându-le într-o
tăbliţă de lut. Prin lut, creatorul scrisului se leagă cu facerea lumii şi cu apariţia omului.
Ca şi mesagerul lui Enmerkar, omul oare nu se străduieşte din răsputeri să obţină de la ceilalţi ceea ce
doreşte până a ajunge să formuleze o cerere fermă şi precisă către Creator? [9].
Primul alfabet ne este cunoscut ca o scriitură cuneiformă de 30 de semne. Inventat la Ougarit, pe coasta
siriană, către sec. al IV-lea î.Hr., el numără trei vocale. Scrisul hieroglific apare în Egipt la sfârşitul celui de-al
IV-lea mileniu î.Hr. Thot este scribul cu mâinile pure, maestrul vorbelor divine, cuvântul zeului creator [10].
Egiptenii [11] cred în eficacitatea magică a hieroglifelor. Ei cred că pot face să trăiască ceea ce ei pictează
prin imaginile lor la fel de sigur ca şi prin cuvântul creator. Numele unui om cu caractere hieroglifice conţine
identitatea sa.
Scrisul este o cale de acces spre eternitate care manifestă misterele Universului, mistere ascunse atât în
imagine, cât şi în nume. El ajută cuvântul să învingă pericolele călătoriei sale dincolo şi serveşte drept ghid.
În China, legenda spune că atunci când Tsang Kie observă cu cele două perechi de ochi ale sale urmele
lăsate de picioarele păsărilor pentru a trasa primele caractere scrise, cerul şi pământul se cutremură, căci zeii
sunt îngrijoraţi văzându-l pe om cum descoperă secretele creaţiei [12].
În viziunea mayaşilor [13, p.57-58], scrisul alfabetic prezintă pericolul de a solidifica gândirea şi de a
reduce misterele lumii. Întrucât scrisul este un fel de a conserva sensul pe care ne temem să îl pierdem, el
reprezintă specificul unei societăţi care alege calea conservării, nu pe cea a mobilităţii. Pentru a evita această
primejdie, mayaşii dezvoltă un scris glific care dă seama de natura enigmatică a lumii ca fiind enigmatică.
Enigma este secretul limbajului, nu limbajul secretului. Aici, scrisul ascunde lumea şi rezistă la interpretare.
A citi un text este o întreprindere riscantă. Pentru a restitui primul lor sens al conţinutului cărţilor lor, preoţii
mayaşi le stropesc cu apa originilor.
Scrisul alfabetic al fenicienilor este strămoşul alfabetelor grec, chirilic, etrusc, latin, arameic, ebraic, arab,
indian. El apare în al II-lea mileniu î.Hr. Acesta este un sistem democratic, la îndemâna tuturor care posedă
un scris fonetic, fiecare semn reprezentând un sunet.
Alfabetul ebraic [14] nu notează decât consoanele. Pronunţând cuvântul, i se adaugă vocalele. Legate de
suflu, acestea sunt partea invizibilă a scrisului şi înfăptuirea sa. Vocalele sunt pentru consoane ceea ce sufletul
este pentru corp. Literele sunt după chipul unui zeu: deopotrivă suflu al cuvântului şi al tăcerii.
La arabi [15], scrisul este revelat: Dumnezeu îl învaţă pe Adam să scrie şi astfel el coboară în mijlocul
oamenilor. Scrisul este cuvântul divin făcut vizibil. Caligrafia caută armonia, oglindirea cu lumea cerească a
originilor.
Litera este un simbol, un semn al potenţialului divin care se află la îndemâna omului. Ca atare, litera poate fi
folosită ca un talisman. Litera este primul material al artiştilor. Ea permite a descoperi în interiorul limbii
preexistenţa scrisului oricărui lucru. Scrisul este limba mâinii, deci cea a inimii. El se realizează în funcţie de
un spaţiu gol, o scobitură între vizibilitatea literelor şi mânuirea penei de scris. Scribul este cel care, prin actul
său, restabileşte legătura intemporală cu originea şi cu inscripţia originară a tuturor lucrurilor.
Greco-latinii împrumută alfabetul fenician şi inventează vocalele. Alfa (alpha), de exemplu, este împrumutată
de la consoana aleph. La început, semnele se scriu de la dreapta la stânga, apoi sensul este inversat.
În India, alfabetul silabic simbolizează universul, iar enumerarea literelor sale reprezintă emanaţia cosmosului. Scrisul joacă un rol în timpul practicilor rituale hermeneutice şi tantrice. Lor le sunt asociate mudra
şi tantrele.
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Cultul literelor se sprijină pe valoarea fonetică şi pe energia sonoră care sălăşluieşte în ele. La început a
fost cuvântul. El deţine energia creatoare prin care Sarasvati, fiica lui Brahma, creează universul.
Textul manuscris este chipul acestei zeiţe a ştiinţelor şi a artrelor. Brahma, prin unirea sa incestuoasă cu
ea, devine creator de univers şi inventează scrisul. Potrivit legendei, Brahma se împarte în două: Brahma şi
Sarasvati. Brahma care, văzând-o pe Sarasvati, vrea să şi-o facă soţie…
Scrisul se naşte pentru a face vizibil invizibilul. Cum ar putea el, care este un medium rece, să conţină
focul cuvântului? În tradiţia vedică, el apare ca o diminuare a energiei spirituale. La celţi, Ogmios este zeul
scrisului şi al legăturilor.
În ceea ce îl priveşte pe Platon, acesta a intentat un proces scrisului, sursă de uitare în suflete. Depunându-şi
cerneala pe foaia pe care abia o atinge, tocul de trestie scoate din cuvânt tot ceea ce ar risca să limiteze lumea.
Tocul zugrăveşte dispariţia şi face vizibil invizibilul. El se supune în faţa a ceea ce lipseşte de îndată ce
apar semnul şi sensul. Scrisul este un mesaj ce trebuie privit: o constelaţie de semne dispersate în spaţiu, o
alternanţă de gol şi de plin, de negru şi de alb, o asamblare de bucle şi de trăsături, de puncte şi de linii.
Textul este o imagine ce emite un mesaj care spune ceea ce nu poate fi auzit. În tradiţia runică, a scrie
înseamnă a şopti. Orice scris este un secret şi el nu îl încredinţează decât celui care îl învaţă [16, p.122-123].
Caligrafia, care face să danseze corpul literelor, participă la visul care ar fi de ajuns să fie văzut pentru a
înţelege. Că, într-o viziune tăcută, cuvintele flecare ar înceta să facă zgomot.
În gestul său, caligraful întreabă forţa grafiilor, magia arhitecturii lor şi aude, şi face să audă, tăcerea. Arta
de a scrie diferă în occident şi în orient. Primul toarnă litera într-un tipar rigid, apoi în materia răcită a plumbului. Pagina orientală te duce cu gândul la o vegetaţie nebună, abundentă,vie.
Tăbliţele de la Tărtăria merită un studiu distinct. Decodificarea lor ne-ar da cale deschisă spre cunoaşterea
sufletului, a substraturilor ascunse ale conştiinţei noastre naţionale, dar şi a mirărilor filosofice primordiale
ale neamului nostru*.
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*

În fiece an la Bucureşti se ţin Congrese internationale de dacologie, iar lângă asezarea Tărtăria a fost dezvelit, acum câţiva ani un
momument al primelor scrieri de pe Pământ.
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