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Wstęp 

 

Przedmiotem rozważań niniejszej pracy licencjackiej jest zestawienie poglądów  

badaczy zachodnioeuropejskich i południowosłowiańskich na temat języka i pisma 

etruskiego, jak również vinczańskiego i wenetyjskiego. W pierwszym i drugim rozdziale 

przedstawiam wiadomości wstępne na temat Etrusków, m.in. co to był za lud, skąd się 

wywodził, jakie tereny zamieszkiwał, a także jak na przestrzeni dziejów kształtowała się 

dziedzina nauki zajmująca się zagadnieniami związanymi z cywilizacją etruską, czyli 

etruskologia. Rozdział drugi traktuje o sytuacji badań nad językiem i pismem etruskim z 

perspektywy zachodnioeuropejskich kręgów etruskologicznych. W kolejnych częściach  

scharakteryzuję nowatorstwo stanowiska badaczy z obszarów południowosłowiańskich, 

ukażę czym różni się ono od dotychczasowych teorii np. włoskich etruskologów. W swej 

pracy omawiam poglądy profesora Pešicia, który wiąże kulturę i pismo etruskie z kulturą 

vinczańską. Prezentuję również teorie Svetislava Bilbiji zawarte w jego książce 

Staroeuropejski język i pismo Etrusków
1, w której poszukuje on źródła pisma etruskiego,  

a w rozwiązaniu tego problemu kluczowym okazuje się język serbski i serbska cyrylica. 

Oprócz poszukiwań serbskich naukowców, opisuję słoweńskie badania nad kulturą etruską 

zawarte w książce Wenetowie
2, której autorzy J. Šavli, M. Bor, I.Tomažič starają się 

dowieść, iż Etruskowie przybyli do Włoch jako grupa Wenetów przynosząc ze sobą alfabet 

z obszaru kultury vinczańskiej. Część końcowa pracy zawiera podsumowanie wiadomości 

zawartych w niniejszej pracy. 

Celem mojej pracy jest przedstawienie teorii południowosłowiańskich, które w 

Polsce nie są znane i rozpowszechnione, m.in. z powodu braku tłumaczeń na język polski. 

Poniższa praca mogłaby stać się czynnikiem zachęcającym polskich czytelników 

interesujących się etruskologią do dalszych poszukiwań naukowych. 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 С. С. Билбија, Староевропски језик и писмо Етрураца, Београд 2003. 
2 J. Šavli, M. Bor, I.Tomažič, Veneti. First Builders of European Community, Boswell 1996. 



 5

1. Cywilizacja Etrusków jako przedmiot badań 

 

 Leksykon Ludy i języki świata podaje, iż Etruskowie, (Tyrrenowie, greckie 

Tyrrhenoi, etruskie Rasenna, łacińskie Etrusci) to lud starożytny ze środkowej Italii, który 

ukształtował się między XI a IX w. p.n.e. Etruskowie utworzyli 12 miast-państw, 

skupionych wokół świątyni Wertumnusa w Volsinii w luźną federację. O ich wzajemnych 

związkach według Leksykonu decydowała wspólnota języka, wierzeń religijnych i 

obyczajów. W końcu VII w. p.n.e. Etruskowie rozpoczęli ekspansję. Na podstawie 

Leksykonu dowiadujemy się, że okres potęgi państwa etruskiego przypada na VI w. p.n.e. 

Panowali nad większą częścią Italii, współdziałając z Kartaginą przeciw kolonizacji 

greckiej. Od końca VI w. p.n.e. tracili inicjatywę polityczną, północną Etrurię zniszczyli 

Celtowie. W latach 376-285 zostali podbici przez Rzym. Proces romanizacji Etrusków 

zakończył się w początkach cesarstwa rzymskiego. Według Leksykonu rozwijająca się w 

sposób oryginalny kultura etruska, wykazująca wpływy wschodnie i greckie, wywarła 

duży wpływ na kulturę rzymską (m.in. na niektóre instytucje ustrojowe, insygnia władzy, 

np. fasces). Religia Etrusków przetrwała w dużej mierze w religii rzymskiej, m.in. w 

triadzie bogów - Tinia (rzymski Jowisz), Uni (Junona), Menrva (Minerwa), w formalizmie 

rytuału religijnego i wieszczbiarstwie3. 

 

1. 1 Pochodzenie Etrusków 

 

Dyskusja nad pochodzeniem Etrusków zaczęła się już w starożytności i trwa 

nierozstrzygnięta do dziś. Massimo Pallottino podaje, że problem ten omówił po raz 

pierwszy grecki historyk z czasów Augusta - Dionizjusz z Halikarnasu w dziele 

Antiquitates romanae
4. Zebrał on różne teorie na temat pochodzenia ludu etruskiego, sam 

zaś opowiedział się za autochtonicznością Etrusków w Italii. Jak pisze Pallottino, problem 

rodowodu etruskiego sprowadza się do ścierania się trzech głównych teorii. Pierwsza  

z nich, najbardziej znana, zakłada, iż Etruskowie przybyli do Italii z Azji Mniejszej, czy 

też w ogóle ze wschodu, drugi pogląd opierał się na północnym pochodzeniu Etrusków, 

trzecia hipoteza to wyżej wymienione stanowisko Dionizjusza, odrzucające przybycie 

Etrusków z zewnątrz.  

                                                 
3 Ludy i języki świata, pod red. K. Damm i A. Mikusińskiej, Warszawa 2000. 
4 M. Pallottino, Etruskowie, Warszawa 1968, s. 67. 
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Zwolennikiem pierwszej teorii, jak podaje Pallottino był Herodot (ok. 450 p.n.e.). 

Sądził, że Etruskowie przybyli ze wschodu, z Lidii w Azji Mniejszej drogą morską. Ich 

wodzem miał być Tyrrenos, syn Atysa - lidyjskiego króla, stąd też nazwa Tyrreni, a tak 

pisze o tym Herodot: „W końcu, minąwszy wiele ludów, przybyli oni do Umbrów, gdzie 

założyli miasta i po dziś dzień mieszkają. Nazwę Lidyjczyków zastąpili inną, wziętą od 

imienia królewskiego syna, który ich tu przywiódł: od niego tworząc swe miano, nazwali 

się Tyrrenami”5. Ponadto Wergiliusz nazywa Etrusków Lidami. Irena Kazik-Zawadzka  

w artykule Aktualny stan badań nad językiem i pochodzeniem Etrusków
6, oprócz teorii 

Herodota podaje argumenty świadczące o prawdziwości wschodniego pochodzenia 

Etrusków. Należą do nich: dane archeologiczne (w VIII-VI w. pojawiły się ślady innej 

kultury, gdzie dotychczas obecna była cywilizacja Villanova, wyrazem tego było przejście 

od spalania do grzebania zwłok zmarłych, rozwój życia miejskiego, czy też sztuka o 

charakterze orientalizującym), dane językowe (bliskie podobieństwo między 

toponomastyką Etrurii i Azji Mniejszej, inskrypcja na wyspie Lemnos napisana językiem 

zbliżonym do etruskiego), fakty obyczajowe i religijne (wysokie znaczenie kobiety 

podobnie jak na wschodzie, ważna rola przepowiedni i wróżb, koncepcja trójcy bogów - 

Tinia, Uni i Menrva, typ świątyń wykazujący podobieństwo do wschodniego, rola 

podwójnej siekiery w kulcie). Autorka artykułu mówi, iż po raz pierwszy w sposób 

naukowy teorie o wschodnim pochodzeniu Etrusków sformułował E. Brizio w 1885 r.  

Druga teoria, oparta na twierdzeniach dziewiętnastowiecznych naukowców (N. 

Freret, B.G. Niebuhr i K.O. Müller), odrzucała poglądy Herodota o wschodnim 

pochodzeniu Etrusków. Bazuje głównie na odkryciach archeologicznych, ale także na 

teorii Pigoriniego, która mówi o napływie ludów terramare na Półwysep Apeniński. 

Etruskowie mieliby przybyć do Italii wraz z Italikami, co jak twierdzi I. Kazik-Zawadzka, 

według niektórych językoznawców świadczy o językowym i etnicznym podobieństwie 

Tyrrenów do plemion italskich (występowanie pożyczek italskich w języku etruskim). A. 

Niemirowski twierdzi, iż zdaniem Niebuhra Tyrrenowie i Etruskowie (Tuskowie) to dwa 

oddzielne ludy7. Pierwsi z wyżej wymienionych zamieszkiwali tereny miedzy rzekami 

Tyber i Arno. Nie byli Lidyjczykami, jak twierdzi Herodot. Natomiast Etruskowie 

zajmowali północną Italię, czyli ziemie, na których później przebywały plemiona Retów8. 

                                                 
5 Na podstawie: Herodot, Dzieje, z greckiego przełożył i opracował Seweryn Hammer, Warszawa 1959, s. 65-66. 
6 I. Kazik- Zawadzka, Aktualny stan badań nad językiem i pochodzeniem Etrusków [w:] „Meander”, Warszawa 
1956, nr XI, s. 326-333. 
7 A. Niemirowski, Etruskowie, Łódź 1990, s. 139. 
8 M. Pallottino, op.cit., s. 70. 
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Tuskowie zawędrowali na południe i pokonawszy Tyrrenów i Umbrów, założyli związek 

12 miast etruskich. A. Niemirowski podaje, iż swym autorytetem teorię północną poparł 

lingwista Kretschmer, zaliczając Etrusków do grupy etniczno-językowej reto-tyrrenskiej 

(lub reto-pelazgijskiej).  

Ostatnia teoria zakłada rodzime pochodzenie Etrusków. Dalej Niemirowski podaje, 

iż mająca swe korzenie już w starożytności została rozwinięta przez włoskich lingwistów 

(A. Trombetti, F. Ribezzo, G. Devoto). Dionizjusz z Halikarnasu tak pisze o Etruskach: 

„ten najstarszy lud nie jest podobny do żadnego innego ani językiem,  ani sposobem życia 

czy zwyczajami”9. Przypuszczalny związek języka etruskiego i preindoeuropejskich 

języków śródziemnomorskich oraz odrębność języka etruskiego na tle innych języków 

występujących na terenie Italii podtrzymuje według L. Bonfante teorię o autochtoniczności 

etnosu etruskiego na Półwyspie Apenińskim. 

 

1. 2 Zagadkowość cywilizacji etruskiej 

 

Etruskowie, według wielu badaczy stali się jedną z najbardziej interesujących 

tajemnic historii, czemu  Zenon Kosidowski poświęca swój artykuł Zagadkowy lud 

Etrusków
10.  Gdyby cywilizacja etruska nie upadła tak szybko, losy Italii a w konsekwencji 

całej Europy mogłyby się potoczyć zgoła inaczej11. Do klęski Etrusków w głównej mierze 

przyczynili się wеdług Kosidowskiego Grecy. W 480 r. p.n.e. pokonali Etrusków pod 

Himerą, a sześć lat później doszło do bitwy w pobliżu Kyme, gdzie zwycięstwo odnieśli 

również Grecy. W tym samym czasie Etrusków z północy zaatakowały celtyckie plemiona 

Gallów. Doszło również do chaosu wewnątrz wspólnoty etruskiej. Wśród poszczególnych 

plemion zapanowała niezgoda. Do osłabienia państwa doprowadziły również bunty 

niewolników. Słabą sytuację wykorzystali Rzymianie ostatecznie podbijając i stopniowo 

latynizując państwo etruskie12. 

Grecy i Rzymianie nie ukrywali pogardy dla swych byłych przeciwników, 

przedstawiali ich w złym świetle, a zasługi przyznawali im tylko w handlu i żeglarstwie. 

Kosidowski wspomina, iż Helleni nazywali Etrusków „piratami, złodziejaszkami, 

gwałcicielami i rozpustnikami”13. Ponadto oskarżali ich o materializm, nadmierne 

                                                 
9 Na podstawie: L. Bonafante, Język etruski, Warszawa 1998. 
10 Z. Kosidowski, Rumaki Lizypa, rozdział Zagadkowy lud Etrusków,  Warszawa 1971. 
11 R. Pešić, Vinčansko pismo, Beograd 2003, s. 49. 
12 K. Dąbrowski, Śladami  Etrusków, Warszawa 1997, s. 112. 
13 Z. Kosidowski, op.cit., s. 193. 
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przywiązanie do życia doczesnego, umiłowanie zabaw, zaś kobiety etruskie o prostytucję. 

Po dominacji negatywnych poglądów na temat Etrusków nastąpił okres, kiedy zaczęto 

uświadamiać sobie wpływ cywilizacji etruskiej na rozwój kultury Italii. Zasługi Etrusków 

dotyczyły wielu dziedzin życia Rzymian. Od sztuki poprzez religię i obyczaje, do polityki, 

czy też wojskowości. Przykładami wpływów etruskich były przejmowane od nich 

emblematy władzy takie jak: złota korona, złoty pierścień, rózgi liktorskie, krzesło 

kurialne, purpurowa, zdobiona haftami toga. Zapożyczone od Etrusków były także walki 

gladiatorskie, księgi wróżbiarskie14, sposób wróżenia z wnętrzności zwierząt, z lotu ptaka i 

grzmotu.  

Odnalezione w grobowcach przedmioty związane z życiem Etrusków zadają kłam 

oszczerczym poglądom propagowanym przez Greków i Rzymian. Ze względu na ogromną 

ilość znajdujących się w nekropoliach wyrobów ze złota i innych drogocennych kruszców 

nazwano je „złotymi grobowcami”. Przedmioty, które tam się znajdowały świadczyły  

o doskonałym kunszcie wytwórców etruskich (sarkofagi zdobione płaskorzeźbami, 

kolczyki, szpile, hełmy, miecze, pancerze). Kosidowski podkreśla wartość kultury 

etruskiej. Sztukę etruską, w odróżnieniu od greckiej  cechował odważny realizm. 

Malowidła zdobiące ściany grobowców ukazywały życie codzienne Etrusków, 

przepełnione biesiadami, uroczystościami. Także pozycja kobiety w społeczeństwie 

etruskim była różna niż u Greków. W Etrurii kobieta cieszyła się większymi swobodami 

obywatelskimi, mogła uczestniczyć w różnych uroczystościach na równi z mężczyzną15. 

Na zagadnienie matriarchatu w cywilizacji etruskiej zwraca uwagę Aleksander 

Niemirowski, podkreślając iż „wolny status kobiety etruskiej w rodzinie  świadczy o 

znacznie wyższym poziomie stosunków społeczno-ekonomicznych u Etrusków niż u 

Rzymian”16.  

 

1. 3 Etruskologia na przestrzeni dziejów 

 

Dzieje Etrusków, kontrowersje związane z wieloma dziedzinami ich życia 

doprowadziły do powstania osobnej gałęzi nauki zajmującej się tą cywilizacją - 

etruskologii.   

                                                 
14 Z. Kosidowski, op.cit., s. 194. 
15 Ibidem, s. 197. 
16 A. Niemirowski, op.cit. , s. 141. 
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Etruskologia jako dyscyplina naukowa bazuje na archeologii, filologii klasycznej, 

lingwistyce, etnografii, numizmatyce, historii sztuki. Massimo Pallottino podkreśla, iż 

rozwój badań nad cywilizacją etruską zależny był od czynników zewnętrznych, czyli 

przede wszystkim od odkryć archeologicznych. Prócz tego decydującego czynnika, ważny 

dla kształtowania się etruskologii był ogólny rozwój badań nad starożytnością klasyczną17. 

Etruskami zaczęto interesować się już w starożytności. Dzieła etruskiej literatury 

nie przetrwały do naszych czasów w oryginale, część została zniszczona, część zaś 

zaginęła m.in. dwudziestotomowa Historia Etrusków cesarza Klaudiusza napisana w I  

w. n.e. Rzymianin swe dzieło spisał na podstawie archiwów jednego z najwybitniejszych 

rodów etruskich, z którego wywodziła się jego pierwsza żona Urgulanilla18. Informacje 

dotyczące życia i dziejów Tyrrenów utrwalili Grecy i Rzymianie. W średniowieczu  nie 

interesowano się spuścizną Etrusków. Aleksander Niemirowski dodaje, iż „w owych 

czasach wszelkie niezrozumiałe napisy uważano w Italii za etruskie”19. Odrodzenie, jako 

epoka skupiająca się wokół cywilizacji greckiej i rzymskiej, przyniosło zainteresowanie 

Etruskami jako mieszkańcami Italii. Czerpano z Liwiusza, Pliniusza Starszego, Dionizjosa 

z Halikarnasu. Zwrócono uwagę na wartość zabytków sztuki etruskiej. Jak pisze 

Niemirowski, a także Kosidowski, rozkopywanie grobowców i wydobywanie z nich 

marmurowych kolumn przez fascynatów sztuki etruskiej doprowadziło do zniszczenia 

starożytnych budowli. Sztuka etruska była inspiracją dla Michała Anioła i Dantego. Na 

malowidle pierwszego z nich znajduje się mężczyzna z wilczym skalpem na głowie. 

Wzorem był etruski fresk. U Dantego postać Charona nie jest wzorowana na mitologii 

greckiej, lecz wiąże się z etruskim demonem Charu20.  

Na przełomie XV i XVI wieku powstało wiele prac i traktatów fantastycznych  

o pochodzeniu Etrusków. Pierwszej próby uporządkowania i spisania dotychczasowej 

wiedzy o Etruskach podjął się T. Dempster w dziele De Etruria regali spisanym w 1619 

r.21. Opublikowana dopiero w XVIII w. praca szkockiego historyka zawierała mało 

krytyczne informacje, a była także jak pisze Pallottino  „szczodrze naszpikowana daleką 

od autentyczności erudycją i fantazją”22. Rozkwit swego rodzaju „etruskomanii” wiążące 

się z ponownym odkryciem Etrurii, które nastąpiło w XVIIIw. W 1726 r. założono 

Akademię Etruską w Cortonie. Przewodniczący Akademii nosił etruski tytuł lukomon. 

                                                 
17 M. Pallottino, op. cit., s. 366. 
18 Z. Kosidowski, op.cit., s.194. 
19 A. Niemirowski, op.cit., s. 5. 
20

 Ibidem, s. 6. 
21 Na podstawie: M. Pallottino, op. cit., s. 367. 
22 Ibidem. 
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Instytucja ta stała się głównym ośrodkiem badań nad cywilizacją etruską. Prace tu 

powstające wydawane były w czasopiśmie Dissertazioni w latach 1738-179523. Modnym 

stało się poszukiwanie i opróżnianie etruskich grobowców. Brat Napoleona Lucjan 

zorganizował badania archeologiczne w Vulci, gdzie odnaleziono blisko dwa tysiące 

przedmiotów, które obecnie znajdują się w Muzeum Gregoriańskim w Rzymie24. Pallottino 

dodaje, iż kolejne lata przyniosły etruskologii wiele publikacji i referatów często 

niepozbawionych subiektywizmu, których autorzy przedstawiali swoje koncepcje 

związane z różnymi dziedzinami życia Etrusków. Wraz z rozwojem badań 

archeologicznych na terenach starożytnej Etrurii, historycy, filolodzy w swych pracach 

proponowali własne interpretacje dotyczące zabytków, inskrypcji etruskich. We Włoszech 

etruskologii przypisuje się duże znaczenie, o czym według Pallottina świadczy liczba 

instytucji zajmujących się badaniami nad wszystkim, co związane było z Etruskami. 

Ciągłe ukazywanie się prac naukowych i pseudonaukowych na temat Etrusków wciąż 

wywołuje polemiki na temat klasyfikacji języka etruskiego, czy też pochodzenia tego ludu. 

Budzi to wśród badaczy niesłabnącą chęć rozwiązywania kontrowersji związanych  

z mieszkańcami dawnej Etrurii25.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 R. Pešić, op. cit., s. 33. 
24 Z. Kosidowski, op.cit., s. 195. 
25 M. Pallottino, op. cit., s. 370. 
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2. Zachodnioeuropejskie badania nad językiem i pismem etruskim 

 

2.1 Problemy badawcze 

 

 Problem pochodzenia ludu etruskiego jest ściśle związany z zagadkowością ich 

języka, który językoznawcom, historykom, etruskologom i innym badaczom przysparza 

wiele trudności.  

 Głównymi problemami, z którymi spotykają się badacze języka etruskiego to po 

pierwsze, jak podaje Larissa Bonfante26, fakt, że język etruski nie jest podobny do żadnego  

z europejskich i nieeuropejskich języków. Kolejną kwestią jest brak literatury w języku 

etruskim, zaś trzecim aspektem jest znaczenie inskrypcji etruskich. Mimo, iż do naszych 

czasów zachowało się około trzynastu tysięcy, ich wartość jest ograniczona, ponieważ 

teksty, głównie dedykacje i epitafia, są bardzo krótkie oraz zawierają przeważnie imiona 

osób, bóstw oraz nazwy geograficzne. Więcej materiału dostarczają teksty religijne, czy 

rytualne. Uczeni badający język etruski m.in. wykorzystywali  inskrypcje dwujęzyczne, 

glosy27, lub korzystali z pomocy metod archeologicznych i kulturowych. Dokładniej 

zagadnienie badań opisuje Raymond Bloch28. Twierdzi on, że szczegółowa analiza 

metodologiczna umożliwia właściwe postawienie problemu.  

Bloch wyróżnia dwie metody w badaniu języka etruskiego: dedukcyjną i 

indukcyjną (czy też „kombinatoryczna” według I. Kazik-Zawadzkiej29). Pierwsza z nich 

polega na porównaniu języka etruskiego z innym językiem (z założenia pokrewnym) i 

dedukowaniu znaczenia słów języka etruskiego z podobnymi słowami drugiego języka. 

Metoda ta odniesie skutek tylko wtedy, gdy jest stosowana z ostrożnością. Tak działo się w 

przypadku porównywania języka etruskiego i łacińskiego, który przyswoił sobie pewną 

ilość słów etruskich. Druga metoda to analiza wewnętrzna tekstów etruskich, sprawdzająca 

się przy małej ilości tekstów dwujęzycznych. Istnieje jeszcze trzecia metoda, czyli 

bilingwiczna, którą to posługuje się M. Pallottino30. Głównym założeniem tej metody jest 

fakt, że cywilizacja etruska jest ściśle związana z kulturą italską i grecką, co przejawia się 

                                                 
26 L. Bonfante, op.cit., s. 12-13. 
27 Glosa- wyraz wymagający objaśnienia; dopisek kopisty, gł. na marginesie tekstu, dla wyjaśnienia wątpliwej 
kwestii gramatycznej lub interpretatorskiej. Na podstawie: Słownik wyrazów obcych pod red. I. Kamińskiej-
Szmaj, Wrocław 2001, s. 284. 
28 R. Bloch, Etruskowie, Warszawa 1967, s. 49-50. 
29 I. Kazik-Zawadzka, op.cit., s. 329. 
30 Ibidem, s. 328. 
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w podobnym sposobie wyrażania się. S. Bilbija wyróżnia, zaś 3 metody: porównawczą, 

kombinatoryjną i mieszaną31. 

W tym miejscu warto wymienić wybrane inskrypcje etruskie, które zostały zbadane 

przy użyciu powyższych metod badawczych32. 

Zabytkami języka etruskiego są przeważnie napisy nagrobne lub wotywne, zawierające 

dane (imiona własne, wiek), niedostarczające przydatnej wiedzy o języku etruskim. Jednak 

istnieją inskrypcje zawierające dłuższe teksty, takie jak: 

• Mumia z Zagrzebia - najdłuższy tekst etruski, jest to święta składana księga, 

której części pocięte na paski posłużyły jako bandaże, w które zawinięto mumię. 

Zawiera ok. 1200 słów. Jest to kalendarz liturgiczny z opisem modlitw. 

• Dachówka z Kapui - zawiera długi pogrzebowy tekst rytualny, z liczbą ok. 300 

czytelnych słów.  

• Ołowiana blaszka z Santa Marinella - tekst religijny ze śladami ok. 80 wyrazów 

• Płytka z Magliano - liczy 70 słów wyrytych po spirali, od zewnątrz do środka. 

• Blaszki z Pyrgi - inskrypcje zawierające teksty bilingwiczne, dwie blaszki 

zapisane są po etrusku, jedna po fenicku, czwarta blaszka również zawiera tekst 

etruski. 

• Cippus z Perugii - zawiera ok. 130 słów i jest to tekst o charakterze prawniczym. 

 

2.2 Zagadnienie pochodzenia alfabetu 

 

 Badacze są jednogłośni co do tego, że odczytanie samego alfabetu etruskiego nie 

nasuwa żadnych trudności. Jak podaje Pallottino33 wartość fonetyczną liter etruskich 

ustalono stopniowo w okresie od XVII do XIX w. dzięki porównaniom do alfabetów 

greckiego i łacińskiego. Sprawa pochodzenia alfabetu etruskiego jest wciąż dyskusyjna.  

A. Niemirowski34 podaje, iż niemiecki epigrafik  Kirchhoff dokonał podziału alfabetów 

greckich na: „błękitne”, w których skład wchodziły alfabety greckie Półwyspu 

Bałkańskiego, Wysp Morza Egejskiego i Anatolii oraz „czerwone” zawierające alfabety 

Italii, Sycylii i innych terytoriów zachodnich. Kirchhoff zaliczył alfabet etruski do 

                                                 
31 С. С. Билбија, op.cit., s. 186. 
32 Paragraf ten został opracowany na podstawie: L. Bonfante, op. cit., rozdział Inskrypcje etruskie, s. 30-32. 
33 M. Pallotino, op.cit., s. 327. 
34 A. Niemirowski, op.cit., s. 96. 
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alfabetów zachodniogreckich, czyli „czerwonych”. Zacharie Mayani35 również uważał, że 

alfabet etruski został przejęty od Greków. Polski badacz sztuki etruskiej S. Jakubowski  

o alfabecie etruskim mówi: ”Etruskowie przyjęli alfabet wprost od Fenicjan, a następnie  

z czasem, tak jak Jończycy, przystosowali go do dźwięków swojej mowy przez zmianę 

oraz dodanie jeszcze innych liter”36. O pochodzeniu alfabetu etruskiego zgoła inne zdanie 

mają badacze południowosłowiańscy37, a kwestia ta zostanie omówiona w kolejnych 

rozdziałach. Do teorii greckiego rodowodu alfabetu etruskiego przychyla się również R. 

Bloch mówiąc: „Alfabet etruski wywodzi się z alfabetu greckiego i, podobnie jak tamten, 

zawiera oznaczenia samogłosek; wszystkie głoski zatem posiadają oznaczenia”38. I. Kazik-

Zawadzka wskazuje na pewną niewyjaśnioną kwestię, a mianowicie biorąc pod uwagę 

zapożyczenie alfabetu etruskiego od Greków - jak wyjaśnić występowanie w alfabecie 

etruskim znaków na spiranty, które mają swoje odpowiedniki jedynie w alfabecie 

fenickim39. M. Pallottino, który najbardziej szczegółowo opisuje zagadnienia związane  

z pismem i językiem Etrusków podsumowuje tak: ”W każdym razie jest rzeczą pewną, że 

Etruskowie już w VII w. p.n.e. przejęli jakiś obcy alfabet złożony z 26 liter”40. 

 

2.3 Kwestie związane z językiem etruskim 

 

Język etruski łączono z językiem Indian Amerykańskich, z językami semickimi 

(hebrajskim i arabskim), celtyckimi (irlandzkim, walijskim, bretońskim), słowiańskimi, 

ugrofińskimi (węgierskim, fińskim), ormiańskim, albańskim, berberyjskim, koptyjskim, 

japońskim, baskijskim, a nawet hetyckim41. Mimo, iż w kwestii pochodzenia języka 

etruskolodzy nie doszli do wspólnego consensusu, osiągnęli pewne wspólne rezultaty. 

Alfabet etruski w swej najstarszej fazie (z VII w. p.n.e. w tym okresie został spisany na 

brzegu tabliczki znalezionej w Marsiliana d’Albegna) był podobny do alfabetu greckiego, 

posiadał też znaki na o, b, d, g
42. Alfabet dla Etrusków stał się symbolem statusu 

społecznego, stanowił element dekoracyjny różnych przedmiotów, które później wkładano 

do grobów. Pisano od prawej do lewej podobnie jak u Fenicjan i innych ludów semickich.  

                                                 
35 Na podstawie artykułu W. P. Cienkowskiego Etruskowie przemówili [w:] „Wiedza i życie”, Warszawa 1962, 
nr X, s. 606-607. 
36 S. Jakubowski, Pismo i mowa Etrusków, Kraków 1938, s. 7. 
37 Patrz rozdziały 4, 5, 6. 
38 R. Bloch, op.cit., s. 43. 
39 I. Kazik-Zawadzka, op. cit., s. 327. 
40 M. Pallotino, op.cit., s. 328. 
41 W.P. Cienkowski, op. cit., s. 606-607. 
42 I. Kazik-Zawadzka, op. cit., s. 327. 
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Zbiór 26 liter znalezionych na różnych tabliczkach nazywany jest „modelowym 

alfabetem”43. 

 Podstawowymi dźwiękami języka etruskiego prawdopodobnie były: 4 samogłoski: 

a, e, i, u (o miesza się z u); jedna spółgłoska półotwarta v, która czasem zastępowała 

samogłoskę u; jeden przydech: h, stosowany na początku słowa; c44
, t, p (bezdźwięczne), 

zastępowały dźwięczne g, d, b ; jedna spółgłoska szczelinowa wargowo-zębowa: f; trzy 

spółgłoski szczelinowe: s, ś, z; dwie płynne: l, r; dwie nosowe: m, n
45. Etruski nie miał b, d 

i g - spółgłosek dźwięcznych zwartych46. Badacze odnotowali szereg zjawisk w języku 

etruskim. Z zakresu fonetyki można wyróżnić np. przesuwkę dźwiękową, synkopę. 

Odkryciom tym przysłużyły się zapożyczone imiona greckie i łacińskie, które można 

porównać z brzmieniem oryginalnym47. Badania nad morfologią etruską dowiodły 

istnienia form nominalnych (wyróżniono dwa typy deklinacji, a także końcówki 

poszczególnych przypadków niepasujące do indoeuropejskich) i werbalnych. I. Kazik-

Zawadzka wspomina o ciekawym zjawisku tzw. redeterminacji morfologicznej48, które 

również nie było obecne w językach indoeuropejskich49. Jak wynika z analizy 

morfologicznej liczbę mnogą mogą tworzyć przyrostki –r, -l, -a, o czym mówi R. Bloch. 

Znane są również końcówki niektórych przypadków: dopełniacz - celownik kończy się na -

s, -si, -al, miejscownik na -ti, -i50. L. Bonfante na stronie 20 podaję hipotetyczną odmianę 

rzeczownika clan „syn”: 

                                                 
43 L. Bonfante, op.cit., s. 16. 
44 W pisowni pol. k 
45 M. Pallotino, op.cit., s. 331-332. 
46 L. Bonfante, op.cit., s. 16. 
47 I. Kazik-Zawadzka,  op. cit., s. 329. 
48 Zjawisko to polegało na zaopatrywaniu pewnych form, głównie genetivu dwiema lub trzema końcówkami, 
które pełniły tę sama funkcję. Na podstawie: Ibidem, s. 330. 
49 Ibidem, s. 329. 
50 R. Bloch, op.cit., s. 52. 

 L. poj. L. mn. 

Mianownik 

 i Biernik  

clan, „syn” 

„syna” 

 

clenar, „synowie” 

„synów” 

Dopełniacz clanu, „syna” 

 

clenarśi, „synów” 

 

Celownik clanu, „synowi” cliniiaras, „synom” 

Miejscownik 

 

clenthi, „o synu”  
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Badacze są zgodni w kwestii niejasności charakteru czasownika51. Końcówki 

werbalne są często identyczne z końcówkami rzeczowników, a typowo czasownikowe są 

wyłącznie formy perfectum. Znane są niektóre zaimki:  

• Osobowe: Mianownik: mi „ja”, Biernik: mini „mnie”52,  

• Wskazujące: Mianownik: ita, eta, „to”; lub ika, eca, ca, „to”; Biernik: etan, tn, 

„to”; lub can, cn, ecn, „to”; Miejscownik: calti, „w tym”; lub eclthi, clthi, „w 

tym”53.  

Kwestia liczebników wciąż jest dyskusyjna. Pojawiają się w inskrypcjach nagrobnych, 

gdzie zaznaczają wiek zmarłego, oraz na kostkach do gry z Tuskanii, na których liczby 

zapisano słowami, dlatego znane są nazwy liczb od 1 do 6: thu, zal, ci, śa, mach, huth
54.  

Niewiele wiadomo na temat przysłówków i partykuł. Alpan lub lanu jest 

przysłówkiem „chętnie”, „z przyjemnością”; może również znaczyć „jako podarek”, 

„ofiara”55.  

Znana jest wartość ważnych spójników: -c jest odpowiednikiem łacińskiego que, czyli 

„i”, to samo znaczenie ma –um, enklityka –m
56.  

Na podstawie odczytania licznych inskrypcji udało się odszyfrować szereg wyrazów 

oznaczających:  

• pokrewieństwo np. clan, czyli „syn”, sec- „córka”, puia-„żona”, ati- „matka”; 

• terminy dotyczące wieku życia zmarłego np. lupu, lupuce- „zmarł”, svalce- 

„przeżył”, avil- „lata”.  

                                                 
51 Mówi o tym L. Bonfante, R. Bloch, I. Kazik-Zawadzka. 
52 R. Bloch, op. cit., s.52. 
53 L. Bonfante, op. cit., s. 22. 
54 Ibidem, s. 23. 
55 Ibidem. 
56 I. Kazik- Zawadzka, op. cit., s. 329. 
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Tab. 1 - Opracowanie alfabetu etruskiego według Larissy Bonfante (s. 17) 

 

 

Czytając prace badaczy dotyczące języka i pisma Etrusków można wywnioskować, że 

większość naukowców uważa za najbardziej prawdopodobne greckie pochodzenie alfabetu 

etruskiego. W kwestii języka nie ma jednoznacznej hipotezy. I. Kazik-Zawadzka stawia 

ważne pytanie: „Czy i o ile język etruski spokrewniony jest z którąś ze znanych nam 

rodzin językowych”57. Następnie dodaje, iż próby określenia przynależności języka 

etruskiego opierają się na zbyt słabych podstawach. Nadzieję stanowią jednak badania 

archeologiczne na terenach starożytnej Etrurii. Również możliwym wydaje się być 

                                                 
57 I. Kazik-Zawadzka, op.cit., s. 331. 
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sensacyjne odkrycie któregoś z naukowców, jednak jak twierdzi R. Bloch wydaje się to 

być wysoce nieprawdopodobne. Ponadto dotychczasowe próby porównawcze między 

językiem etruskim, a językiem współczesnym okazały się całkowicie bezskuteczne, a 

powodem tego jest brak odpowiedniego przygotowania lingwistycznego, czy też chęć 

wzbudzenia zainteresowania w kręgach etruskologicznych58. Warto też powiedzieć, iż na 

terenach zachodnioeuropejskich nie powstały żadne prace porównawcze języka etruskie z 

językami słowiańskimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
58 R. Bloch, op.cit., s. 54. 
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3.  „Protopismo”59 Lepenskiego Viru  

 

Serbscy naukowcy zajmujący się pismem i językiem etruskim m.in. prof. Radivoje 

Pešić, czy też Svetislav Bilbija, na początku swych prac omawiają wartość odkryć z 

Lepenskiego Viru i jego wpływ na kulturę vinczańską, a także na całą chronologię pisma. 

Szczegółowo kwestie Lepenskiego Viru opisuje Radivoje Pešić, który za początek pisma 

alfabetycznego uważa właśnie przez niego sformułowane „protopismo” z terenu 

Lepenskiego Viru. Zagadnienie protopisma z Lepenskiego Viru wiąże się z cywilizacją 

etruską, ponieważ odkryte przez Pešicia znaki, które ewoluowały w alfabecie vinczańskim 

dały według tego badacza początek wszystkim pismom, w tym także alfabetowi 

etruskiemu. Dlatego też konieczne jest omówienie tego odkrycia w poniższym rozdziale. 

 

3.1 Odkrycie Lepenskiego Viru  

 

W Małej Encyklopedii PWN znajdujemy taką definicję Lepenskiego Viru: „jest to 

stanowisko archeologiczne, w Serbii nad Dunajem; pozostałości osiedli sprzed 6 (?)60 tyś. 

lat; znajdują się tam kamienne rzeźby figuralne o dużej wartości artystycznej”61. 

Lepenski Vir został odkryty w 1965 r. przez archeologa Dragoslava Srejovicia, a 

swoje osiągnięcia naukowiec opublikował w książce o tytule Lepenski Vir w 1969 roku62. 

Miejsce to jest ważne nie tylko z powodu odnalezienia tam śladów ludzkiego bytowania, 

lecz ze względu na pozostałości całej jednej cywilizacji, która trwała od VIII do V w. 

p.n.e.”63. O wartości znalezisk w Lepenskim Virze mówi również S. Bilbija na początku 

swej książki Staroeuropejski język i pismo Etrusków:  

 

„W osiedlu Lepenski Vir znaleziona została zorganizowana wspólnota ludzka z czasów mezolitu. 

Osadę tę zbudowano według ustalonego planu, posiadała swój targ i miejsce kultu. Znalezione tam kamienne 

rzeźby głów i torsów przedstawiają poprzedników współczesnych rzeźbiarzy. Domy budowane były wg 

planu z taką precyzją i na taki sposób, aby ukazywały zjawisko pierwszego europejskiego budowniczego”64. 

                                                 
59 Protopismo -  z gr. protos „pierwszy”. Proto- jest to pierwszy człon wyrazów złożonych oznaczający 
pierwszeństwo, początkowy charakter, wcześniejsze wystąpienie względem tego, co wyraża człon drugi, w 
przypadku protopisma chodzi o pierwotne pismo. Na podstawie: Słownik języka polskiego, pod. red. prof. 
Mieczysława Szymczaka, Warszawa 1999, s. 901. 
60 Znak zapytania umieszczony był w Encyklopedii. 
61

 Mała Encyklopedia PWN, pod red. B. Petrozolin-Skowrońskiej, Warszawa 1996, s. 461. 
62 П. Милосављевић, Српска писма, Бањалука 2006, s. 18. 
63 Ibidem. 
64 „У насељу Лепенски Вир нађена је организована људска заједница из доба мезолита. То насеље је 
подигнуто по утврђеном плану, и имало је свој трг и светиште. Нађени клесани кипови глава и торса 
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 Badania Srejovicia zostały szczegółowo opisane w książce P. Milosavljevicia 

Serbskie pisma
65. Archeolog dzieli cywilizację Lepenskiego Viru na 4 okresy66:  

 

• Protolepenski Vir (najwcześniejszy okres, przypada na wczesny mezolit) 

• Lepenski Vir I (podobnie jak Lepenski Vir II występuje w późnym mezolicie) 

• Lepenski Vir II 

• Lepenski Vir III (przypada na okres starszego neolitu)67. 

 

Szkice Srejovicia przedstawiają przypuszczalny wygląd osiedla w Lepenskim 

Virze. Na tej podstawie można wywnioskować, że domy budowano wedle określonego 

planu. Mimo, iż zabudowania były różnej wielkości, ich kształt (trapez) zawsze pozostawał 

taki sam. Linie pomiędzy budynkami świadczyły o istnieniu, czegoś na wzór pierwszych 

ulic. Największy gmach stanowił centrum osady, wszystkie domy zaś zwrócone były ku 

Dunajowi68.  

 

 
Rys. 1- Przypuszczalny schemat organizacji komunikacji w osadzie Lepenski Vir69 

 

                                                                                                                                                         
претстављају претходнике данашних модерних кипара. Куће су зидане по плану са таком прецизношћу и 
начином, да откривају појаву првог европског неимара”. Na podstawie: C. C. Билбија, op.cit., s. 1. 
65 П. Милосављевић, op.cit., s. 18. 
66 W oryg. cлој. 
67 [ http://sr.wikipedia.org/sr-
el/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%
80] 2009:04:18 
68 Na podstawie: П. Милосављевић, op.cit., s.19-20. 
69 [http://medhycos.mpl.ird.fr/doc/zoran-i/image020.jpg] 2009:04:17 
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Srejović w swej książce mówi o dwóch głównych zasadach, według których 

kształtowało się osiedle Lepenski Vir. Chodzi tu, o kryterium symetrii i proporcji. 

Wszystkie rekonstruowane zabudowania były symetryczne, a oprócz tego w podstawie 

posiadały trapez, który po dokonaniu odpowiednich pomiarów okazuje się być 

proporcjonalny (rys.3). Dokładność z jaką budowano osadę świadczy o posługiwaniu się 

geometrią. Prof. Pešić twierdzi, iż lepenska geometria „nie jest tylko geometrią, która jest 

odbiciem ducha implicite, lecz duchem jej języka, który ma i swoje empiryczne 

zastosowanie”70. Zauważono, że figury geometryczne, od których zaczynano budowę 

domu, i które obecne były w usytuowaniu sprzętów domowych, takie jak okrąg, trapez, 

trójkąt, oprócz geometrycznych wartości posiadają także wartość graficzną, a w 

konsekwencji stanowią pewien rodzaj pisma71.  

Obserwując kształt i rozmieszczenie różnorakich sprzętów domowych można 

zidentyfikować takie znaki - litery: A, ∆, Λ. Sposób ich interpretacji wydaje się być 

następujący: 

Α - grecka, łacińska i cyrylicka litera 

∆ - grecka litera delta 

Λ - cyrylicka litera Л, albo litera Г we wszystkich archaicznych alfabetach. Litera 

ta w odwrotnym położeniu V- oznaczać może łacińską literę v72.   

 
Rys. 2 - Wnętrze domu z Lepenskiego Viru, wokół ołtarza widać charakterystyczne znaki;  

П. Милосављевић, op.cit., s. 25 

                                                 
70 „nije samo geometrija koja je odraz duha implicite, već duh njenog jezika koji ima i svoju empirijsku 
primenu”,  na podstawie R. Pešić, op.cit., s. 9. 
71 R. Pešić, op.cit., s. 23. 
72 Ibidem, s. 11. 
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Srejović plastyczne formy wokół ognisk w budynkach nazwał „zagadkowymi 

trójkątami”73. Jednak jak twierdzi P. Milosavljević, używanie tej nazwy na wyżej 

wymienione trzy znaki jest nieprecyzyjne. Autor zauważa, że nazwa trójkąt może odnosić 

się jedynie do litery ∆, traktując Λ jako kąt, zaś A jako kombinację trójkąta i dwóch 

kątów74. 

 
Rys. 3 - Schemat typowego domu w Lepenskim Virze z uwzględnieniem zasad proporcji i symetrii75 

 

 

3.2 Badania profesora Pešicia nad hipotetycznym pismem76 

 

Zagadnieniem znaków z Lepenskiego Viru profesor Radivoje Pešić poświęcił 

pierwszy rozdział swej książki77. Na początku autor rozprawy  Vinčansko pismo podkreśla 

filozoficzne aspekty dotyczące cywilizacji naddunajskiej. Profesor mówi o świadomym 

wyborze terytorium Lepenskiego Viru przez jego mieszkańców. Było to w rzeczywistości 

najbardziej odpowiednie miejsce, które całkowicie zgadzało się z ich pojmowaniem 

świata. Pešić wskazuje na duży wpływ usytuowania Lepenskiego Viru na losy jego 

                                                 
73 „Увек их је звао загонетним троугловима”, na podstawie  П. Милосављевић, op.cit., s. 25. 
74 П. Милосављевић, op.cit., s. 25. 
75 [http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://medhycos.mpl.ird.fr/doc/zoran-
i/image020.jpg&imgrefurl=http://medhycos.mpl.ird.fr/doc/zoran.htm&usg=__FEbnG6rS58n5h7qJIMMz0_CTD
Ew=&h=310&w=566&sz=26&hl=pl&start=11&um=1&tbnid=lht2IMBkVy92cM:&tbnh=73&tbnw=134&prev=
/images%3Fq%3Dlepenski%2Bvir%26ndsp%3D18%26hl%3Dpl%26rlz%3D1T4ACAW_plPL320PL320%26sa
%3DN%26um%3D1] 2009:04:17 
76 Paragraf ten został opracowany na podstawie rozdziału Silabarijum Lepenskog Vira [w:] R. Pešić, op.cit., s. 7-
12. 
77 R. Pešić, op.cit., s. 7-12. 
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cywilizacji. Osada ta okrążona górami, na dole otoczona wodą, tworzyła swoisty trójkąt, 

którego kształt odegra kluczową rolę w powstaniu pierwszych znaków. Duże znaczenie 

zdaniem profesora odegrały promienie słoneczne padające spomiędzy wzgórz.  

 

„Na podstawie konturów, który tworzy gra światła i cienia, cywilizacja ta budowała swoje osiedle, a 

w tym kształcie i swoje domostwa”78. 

 

Dalej profesor opisuje wnętrze domu, którego wygląd jest analogiczny do 

zewnętrznego układu trójkąta. Woda znajdująca się obok ołtarza oraz znaki ułożone z 

jednej i drugiej strony, sprawiają wrażenie całkowitej harmonii. Usytuowanie jest zgodne z 

pojmowaniem świata mieszkańców terenu Lepenskiego Viru. Profesor Pešić mówi, iż jest 

to „kosmogonia, filozofia i religia Lepenskiego Viru”79. 

 Odkrycia archeologiczne na terytorium Lepenskiego Viru dostarczają wielu 

dowodów na to, iż cywilizacja była wysoce rozwinięta, o czym świadczą m.in. wykopane 

obiekty sakralne, rzeźby. Pešić podkreśla, że znaleziska dają pogląd na lepenski grafizm80. 

Przyjmując, że istnieje obrazkowy język Lepenskiego Viru, naukowiec dochodzi do 

przekonania, że jest jeszcze jeden język, z którego rozwija się ta cywilizacja. Następnie 

Pešić powołuje się na Srejoviciа, który mówi, że lepenski grafizm jest identyczny z 

grafizmem rozwijającym się w mezolitycznych kulturach środkowej i północnej Europy81. 

Wnioskuje, że mieszkańcy Lepenskiego Viru włączyli się w uniwersalna komunikację. 

Pešić podobnie jak Srejović wskazuje na istnienie systemu miar, stosunkowo liczb, zaś 

cyfry są jednym ze sposobów wyrażania pisma. 

 Autor książki Serbskie pisma P. Milosavljević zestawia dokonania profesora 

Srejovicia i Pešicia. Twierdzi on, że odkrywca Lepenskiego Viru był negatywnie 

nastawiony do osiągnięć naukowych Pešicia, których w ogóle nie brał pod uwagę, tym 

samym wyraża swoje ubolewanie nad faktem, iż dwóch znamienitych naukowców  nie 

współpracując ze sobą, czynią  wielką stratę dla nauki82.  

 Należy wspomnieć o ważnym dokonaniu profesora Pešicia. Naukowiec doszedł do 

wniosku, że znaki lepenskie przechodziły w rzeczywistości przez 3 operacje: łączenie, 

rozdzielanie i komponowanie, bez dodawania nowych elementów. Na podstawie 3 znaków 
                                                 
78 „Na osnovu kontura koje stara igra svetlosti i senki gradila je ova civilizacija i svoju naseobinu, a u tom obliku 
i svoje staništa” , R. Pešić, op.cit., s. 8. 
79 R. Pešić, op.cit., s. 8. 
80 Graf izm- jeden z trzech głównych elementów pisma (obok języka i treści). Na podstawie: Słownik Terminów 

Pismoznawczych [http://www.prawo.amu.edu.pl/uploads/slownik/g.htm] 2009:05:14 
81 R. Pešić, op.cit., s. 10. 
82 П. Милосављевић, op.cit., s. 26. 
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A, ∆, Λ oraz ich kombinacji stworzył on swoisty elementarz - Bukvar Lepenskiego Viru ( 

rys. 3). Składa się z 45 liter, a z 3 podstawowymi znakami jest ich 48 liter. W skład 

systemu Pešicia nie wchodzi okrąg, czyli litera O. 

 Naukowiec dochodzi do przekonania, że pisma starych cywilizacji np. semickie, 

fenickie, lidyjskie, czy etruskie zawierają znaki otrzymane na drodze podobnych procesów 

co znaki z Lepenskiego Viru. Tym samym, może to świadczyć o jednym źródle inspiracji 

powyższych alfabetów ze znakami lepensko-virskimi. 

 

 
Rys. 4 - Bukvar Lepenskiego Viru, czyli system przypuszczalnych znaków stworzony przez Pešicia;  

R. Pešić, op.cit., s. 54-55 
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Rys. 5 - Wnętrze domu z Lepenskiego Viru, widok z góry83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
83 [http://www.miloradovic.com/index_files/slika%201.jpg] 2009:04:17 
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4. Radivoje Pešić i jego Vinčansko pismo
84 

 

 Radivoje Pešić (1931-1993) urodził się w Velesie, w Macedonii. W połowie lat 60-

tych wyjechał do Włoch. Tam został profesorem uniwersyteckim. Odkrył pismo 

vinczańskie, przetłumaczył Księgę Welesa. Umarł we Wiedniu. Został doceniony dopiero 

po śmierci85. 

 W przedmowie do książki dowiadujemy się na czym polegało rewolucyjne odkrycie 

profesora Pešicia i jakie było jego znaczenie. Profesor w swych badaniach porusza 

zagadnienie chronologii pisma. Uważa się, że hieroglify stanowią pierwszą fazę pisma. 

Następnie pojawiło się pismo klinowe, kolejnym było obrazkowe, aż w końcu 

alfabetyczne. Wnioskując, najstarsza forma pisma nie powstała przed początkiem V tyś. 

p.n.e. Po odkryciu prof. Pešicia teoria ta została zachwiana, a świadczyć o tym mają napisy 

na garnkach, znalezione na terenach naddunajskich. Zawierały według Pešicia  pismo 

alfabetyczne. Sądzi się, że Grecy zapożyczyli swe pismo od Fenicjan, następnie 

rozprzestrzeniło się ono na Cypr, Jonię, Mykeny, czy Kretę. Jednakże profesor Pešić 

odkrywa, że pismo to było znane wcześniej ludowi z obszarów naddunajskich (np. krążek, 

który przedstawia napisy z okresu między 1250 a 1075 r. p.n.e.). Pismo to w całości 

odpowiada etruskiemu, a także w większej części fenickiemu, czemu profesor Pešić 

poświęca szczegółowe badania. 

 

4.1 Charakterystyka alfabetu i pisma  

 

Kultura Vincza rozciągała się od ziem leżących na północ od ujścia Maruszy po 

dorzecze górnej Morawy na południu oraz od linii rzek Drina-Dunaj na zachodzie, po 

Transylwanie na wschodzie86. Kultura ta przekształcała i rozwijała się długo, na terenie 

Serbii ok. 1500 lat. W jej rozwoju wyróżnia się fazę starszą, zwaną Turdas (Tordos), lub 

Vincza A i B, oraz młodszą, zwaną Plocznik, inaczej Vincza C i D87. Profesor  Pešić 

podaje, iż badania na terytorium Vinczy prowadzone były z przerwami w latach 1908-

1983 (15)88. W zależności od  rezultatów badań, kultura vinczańska była różnie datowana, 

                                                 
84 Rozdział ten został opracowany na podstawie książki Radivoje Pešicia, Vinčansko pismo, Beograd 2003. 
85 П. Милосављевић, Српска писма, Бањалука 2006, s. 33. 
86 Wielka historia świata.  Stary i nowy świat. Od „rewolucji neolitycznej” do podbojów Aleksandra Wielkiego, 
pod red. Joachima Śliwy, Kraków 2005, s. 128. [Wielka historia świata] 
87 Wielka historia świata, op.cit., s. 128. 
88 Cyfry w nawiasach odnoszą się do poszczególnych  numerów stron książek, z których zostały zaczerpnięte 
informacje. 
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lecz ustalono, że lata trwania przypadają na V-IV w. p.n.e. Odkrycia archeologiczne w 

Banjicy, na terytorium Belgradu, należące do młodszego okresu kultury Vinczy świadczą o 

tym, że jest to miejsce ważne ze względu na znalezione tam  fragmenty ceramiczne (ok. 

150) z literami i napisami. Przewodniczącym wykopalisk na terenie Vinczy był Miloje 

Vasić, który ogłosił, że znaki na ceramice są znakami pisma, jednak nie zanalizował bliżej 

napisów89. Pešić przywołuje historię badań pisma vinczańskiego.  

 

„M. A. Georgijevski na podstawie obserwacji i analizy ceramiki vinczańskiej z wyrytymi literami i napisami, 

dochodzi do wniosku, że można je podzielić na grupę znaków własności, na znaki pracowni  i napisy”90. 

 

Materiałem tym w późniejszych latach zajęło się kilkunastu badaczy, jednak żaden 

nie posunął się dalej niż Georgijevski. Naukowcy Todorović i Cermanović dokonali 

podziału znaków z ceramiki na 3 grupy pod względem miejsca występowania: na znaki 

znajdujące się przy obwódce naczynia, przy dnie i na samym dnie, oraz ze względu na 

technikę rycia na przed i po pieczeniu (16). Po kilkunastu latach Jovan Todorović 

analizował znaleziska z terenu Rumunii i Bułgarii, jednak, jak podaje Pešić, lingwiści nie 

zainteresowali się tym, ponieważ to by mogło zmienić dotychczasową chronologię pisma. 

Prof. Pešić, na podstawie rezultatów badań metodą węgla C-14, przeprowadzonych 

wcześniej przez naukowców, zakłada, że jeśli 3473 r. p.n.e to data pierwszego znaleziska z  

na terytorium Banjicy, to musimy zdać sobie sprawę, że pismo vinczańskie jest starsze od 

protosumeryjskiego o 373 lata, a to pismo jest uważane za pierwsze (19). Takie odkrycie 

rodzi potrzebę zmiany miejsca i datowania pierwszego pisma na świecie. Jak podkreśla 

profesor Pešić, materiały te pozwalają uznać Banjicę za pierwszą szkołę piśmiennictwa. 

Autor książki Vinčansko pismo dokładnie zanalizował materiał wykopany na 

obszarze przypadającym do kultury vinczańskiej i na tej podstawie przedstawił wygląd 

alfabetu vinczańskiego. Z większej ilości znaków badacz wydzielił 57 

charakterystycznych. Z tej liczby znanych jest 14, które można sklasyfikować jako 

samogłoski, a dokładnie naukowiec wyróżnia 5 samogłosek, zaś reszta stanowiła ich 

warianty (19). Wśród pozostałych znaków odnajdujemy spółgłoski oraz ich warianty, tak, 

że ich liczba wynosi 43. Powyższa analiza wskazuje, iż pismo vinczańskie posiadało 26 

                                                 
89 П. Милосављевић, op.cit., s. 46. 
90 „M. A. Georgijevski na osnovu posmatranja i analize vinčanske keramike s urezanim slovima i natpisima 
dolazi do zaključka da se oni mogu podeliti na grupu znakowa svojina, na znakove radionica i natpise”. Na 
podstawie: R. Pešić, op.cit., s. 16. 
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liter. Oprócz liter, z których każda posiada wartość głosową, autor wydzielił 23 ligatury91. 

Bardzo charakterystyczne w piśmie vinczańskim jest zastosowanie kropki jednej lub 

więcej, które znajdują się między słowami. Ciekawe są również ligatury, zwykle 

składające się z 2 lub 3 liter, które w języku vinczańskim często służą do wyrażania całych 

słów.  

 

 
Rys. 6 - Wygląd samogłosek alfabetu viczańskiego; R. Pešić, op. cit., s. 61. 

                                                 
91 Ligatura- połączenie sąsiadujących liter w jeden znak graficzny, Słownik wyrazów obcych, op. cit., s. 447. 
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Rys. 7 - Wygląd spółgłosek i ligatur alfabetu vinczańskiego; R. Pešić, op. cit., s. 62-63. 

 

4. 2 Pismo vinczańskie na tle innych 

 

 Kolejny punkt analizy Pešicia prowadzi do porównania dotychczas opisanych 

znaków pisma vinczańskiego ze znakami znanych starożytnych alfabetów. Rezultaty badań 

profesora (20): 

• W piśmie Brahmi istnieje 5 identycznych liter  

• W Kreteńskim piśmie linearnym A - 4 litery, a w B - 2 litery 

• W zachodniosemickim 8 liter, a w starofenickim - 10 liter (rys. 9) 

• W cypryjskim - 9 liter, palestyńskim – 7 (rys. 10), starogreckim- 12 (rys. 

10), a w anglosaskim runicznym tylko 4 (rys. 10) 

• W serbskim alfabecie cyrylickim - 20 liter (rys. 9), a w głagolicy 7 

• Alfabet etruski całkowicie pokrywa się z vinczańskim 

 

Na podstawie wyżej przedstawionej analizy, logicznym wydaje się wniosek 

profesora Pešicia, że w większej lub mniejszej mierze, bezpośrednio lub pośrednio narody 
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przejmowały litery z alfabetu vinczańskiego. Adaptowany był cały znak lub tylko 

inspiracja, pomysł na jego stworzenie. W każdym razie pismo vinczańskie było źródłem 

pism dla wielu cywilizacji. 

Pešić twierdzi, iż z powodu małego zainteresowaniami odkryciami na terenie 

Vinczy, nie wiadomo czy liczba napisów jest skończona, a materiał, którym dysponują 

archeolodzy, posiada niewielka liczbę napisów. Jak twierdzi profesor: 

 

„(...) głównie są to wyryte litery i możemy je traktować jako oznakowanie pracowni, albo 

rzemieślnika, ale według ich znaczenia przyjmujemy, że te ryty mogą mieć też inną treść, na przykład treść 

określonych ślubowań lub poleceń”92. 

 

W 1987 r. w Mediolanie udokumentowano system pisma odkrytego przez Pešicia, 

które otrzymało nazwę „pismo vinczańskie”. Od tego momentu pismo literowe powstałe w 

VI w. p.n.e. weszło do encyklopedii (114).  

 

4. 3  Radivoje Pešić i pismo Etrusków 

 

W swej książce Vinčansko pismo, Pešić dużo miejsca poświęcił badaniom nad 

pismem etruskim. Swoje rozważania rozpoczyna od zagadnienia, czy cywilizacja etruska 

mogła się rozwijać pod ciągłym naciskiem sąsiadów, czy możliwy był jakikolwiek 

progres, kiedy trzeba było martwic się o swój byt (30). Nauka i historia przywołuje 

mnóstwo tego typu dylematów, które mnożą się pod wpływem braku zaufanych źródeł 

historycznych. Pešić podobnie jak inni badacze kultury etruskiej mówi o zagadkowości 

tego ludu (31). Sądzi się, że Etruskowie czerpali wpływy od państw sąsiednich, jednak w 

rzeczywistości to oni wywierali wpływ na duchowy i materialny rozwój sąsiadów. Jednak 

państwa te podporządkowywały sobie etruskie osiągnięcia, uznając je za swoje. Pešić, 

podobnie jak Pallottino, wskazuje na to, że problem języka i pisma Etrusków wypływa z 

problemu ich pochodzenia93. 

Pešić w rozdziale Pochodzenie etruskiego pisma
94 powołuje się na Mateja Bora i 

jego hipotezę ogłoszoną w 1985 r. w Lublanie (Nowe czytanie i zrozumienie starodawnej 

                                                 
92 „uglavnom su to slovni urezi i mi ih možemo prihvatiti kao oznake radionica, odnosno majstora, ali pored ovih 
značenja primećujemo da ti urezi mogu imati i drugi sadržaj, naime sadržaj izvesnih zaveta ili poruka”, na 
podstawie R. Pešić, op.cit., s. 21. 
93 M. Pallottino, op.cit., s. 326. 
94 Poreklo etrurskog pisma, s. 33-46. 
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wenetszczyzny)95. Mówi, że hipoteza ta została błędnie zinterpretowana i bezpodstawnie 

poddana w wątpliwość, czyniąc tym samą wielką stratę dla etruskologii96.  

Jak podaje profesor Pešić prawdziwa nazwa Etrusków to „Rasi, Raši, Raseni”, a 

„Ras” to słowo dardanelskie  (47). Błędna nazwa pochodzi od Herodota, który w swej 

książce mówi, że Etruskowie pochodzą z Lidii, a ich nazwa Tyrreni wywodzi się od 

Tyrrena - syna Atisa. Ponadto słowo „Etrusci” nie ma żadnych śladów w toponimii, 

hydronimii, czy antroponimii, zaś „Ras, Raši, Raseni” ma takie poświadczenie, np. Ras, 

Rasina, czy Raška97. Pešić podkreśla, że błędnie jest myśleć jakoby pismo etruskie 

powstało na fundamentach greckiego alfabetu. Grecy przejęli pismo od Fenicjan w IX w. 

p.n.e., a w tym czasie Etruskowie byli już piśmienni (54). Ciekawe według Pešicią są 

teorie niektórych badaczy, którzy uważają, że etruscy handlarze dotarli aż do Bałtyku, co 

mogło dać początek północnogermańskim runom (64). Hipoteza o osadnictwie etruskim na 

Pomorzu zrodziła się wśród językoznawców polskich w latach 30-tych XX wieku, których 

uderzyły zbieżności pomiędzy pewnymi dzisiejszymi nazwami pomorskimi a onomastyką 

terenów dawnej Etrurii98. Pešić mówi o bliskich stosunkach z Wenetami, które owocowały 

przejmowaniem ich wpływów. Opanowując Bolonię i docierając do ujścia Padu, 

Etruskowie weszli w bezpośredni kontakt z ludami zamieszkującymi tereny północnej 

Italii np. Wenetаmi lub też ludami mieszkającymi dalej na północ99. Spotkanie to 

zaowocowało zapożyczeniem alfabetu etruskiego przez Wenetów i dostosowaniem go do 

swoich potrzeb. 

Pešić porównując pismo vinczańskie i etruskie dochodzi do ciekawych wniosków 

(92): 

1. alfabet etruski oparty jest całkowicie na zasobie vinczańskich grafemów 

2. wszystkie etruskie grafemy w wariantach znajdujemy w zasobie vinczańskich 

grafemów 

3. wartości głosowe pisma vinczańskiego mają odpowiednie ekwiwalenty w 

etruskim alfabecie 

Z powyższych stwierdzeń rodzi się pytanie, czy Etruskowie przyjęli pismo 

bezpośrednio z terenu Vinczy? W rozwiązaniu tej kwestii Pešić przywołuje fakt kontaktu 

Etrusków z Wenetami oraz ich udział w rozprzestrzenianiu się pisma vinczańskiego (93). 

                                                 
95 Novo branje in razumevanje starodavne venetšine, na podstawie R. Pešić, op.cit., s. 35. 
96 Więcej informacji na temat teorii Mateja Bora w kolejnych rozdziałach. 
97 O śladach  języka etruskiego w toponimii pisał także C. C. Билбија. 
98 W. Dobrowolski, Czy rzeczywiście Etruskowie przebywali na Pomorzu [w:] „Z otchłani wieków”, Warszawa 
1969, nr XXXV, s. 331. 
99 W. Dobrowolski, op.cit., 334. 
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Etruskowie byli najbliższymi sąsiadami Wenetów, a Wenetowie według niego 

bezpośrednio z Bałkanów udali się na wojnę trojańską, a po porażce rozeszli się po 

Europie. Wiadomo, że miejscem ich bytowania były obszary naddunajskie. Stąd jak 

twierdzi Pešić, Etruskowie mogli przejąć od Wenetów morfologię liczb i pismo, a nie zaś 

od Greków. 

Pešić w swej książce zaprezentował teorię na temat liczb u Etrusków. Kształt cyfr 

jaki występował w użyciu przez Etrusków, znajdywał się również u ich sąsiadów (65). 

Kształt ten znany będzie później jako forma rzymskich cyfr. Na fundamencie 

piśmiennictwa etruskiego Latynowie zbudowali swój system, jak twierdzi profesor, daleki 

od doskonałości. Pešić dochodzi do przekonania, że liczby, z których korzystali 

Etruskowie, były używane na terytorium kultury vinczańskiej już 40 wieków p.n.e. Pešić 

widzi w tym potwierdzenie, jakoby źródłem liczb w Etrurii była właśnie kultura 

vinczańska. Milosavljević twierdzi, iż teza profesora Pešicia nie jest bezpodstawna. 

Wszystkie elementy, z których składa się rzymski „cyfrownik”, czyli I, V, X, L, D, M, 

zawierają się w przedmiotach posiadających znaki pisma vinczańskiego100.  

 

4. 4 Chronologia pisma według Pešicia 

 

Biorąc po uwagę odkrycie vinczańskiego pisma i prawdopodobnie pierwszego 

pisma z Lepenskiego Viru, Pešić mówi, że zmiany wymaga dotychczasowa chronologia 

pisma na świecie (114). Oto, co sugeruje profesor (rys. 11):  

1. Protopismo Lepenskiego Viru 8000-6000 r. p.n.e. 

2. Vinczańskie alfabetyczne 5500-3200 r. p.n.e. 

3. Protosumeryjskie piktograficzne 3100 r. p.n.e. 

4. Sumeryjskie klinowe 3000 r. p.n.e. 

5. Egipskie piktograficzne 3000 r. p.n.e.  

W klasyfikacji tej pismo etruskie (raszańskie) z 900 r. p.n.e. znalazłoby się przed 

greckim również z tego samego okresu. 

Spojrzenie na klasyfikację pisma według Pešicia, wymagałoby przesunięcia granicy 

czasowej powstania pierwszego alfabetu, a także zmianę miejsca pochodzenia pierwszego 

alfabetu. Zaproponowana przez Pešicia nowa chronologia pisma wymaga większego 

                                                 
100 П. Милосављевић, op.cit., s. 46. 
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zainteresowania środowisk naukowych, gdyż przedstawione przez profesora teorie poparte 

są licznymi dowodami. 

 

 
Rys. 8 - Porównanie alfabetu vinczańskiego, etruskiego i łacińskiego dokonane przez prof. Pešicia;  

R. Pešić, op.cit., s. 64-65. 
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Rys. 9 - Tabela XXVI przedstawia wspólne litery alfabetu fenickiego, i vinczańskiego, zaś tabela 
XXVII alfabetu cyrylickiego,  i vinczańskiego; R. Pešić, op.cit., s. 44-45. 

 

 
Rys. 10 – Tabela XXIV przedstawia wspólne litery alfabetu vinczańskiego i starogreckiego, a także 
poniżej wspólne znaki z anglosaskim pismem runicznym. Tabela XXV ukazuje wspólne znaki pisma 
vinczańskiego i zachodniosemickiego, a poniżej palestyńskiego; R. Pešić, op.cit., s. 46-47. 
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Rys. 11 – Proponowana przez prof. Pešicia nowa chronologia pisma; R. Pešić, op.cit., s. 77. 
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5. Język etruski w świetle badań Svetislava Bilbiji101 

 

Svetislav Bilbija (1907-1994) – urodził się w Grahovie w Bośni, w miejscu 

urodzenia św. Hieronima. Jako dyplomowany teolog był sekretarzem u władyki 

dalmatyńskiego Ireneusza (Kovačevicia), z którym podczas II wojny światowej wyjechał 

do Włoch. Tam po raz pierwszy zetknął się z pismem etruskim. Swoje życie w Chicago 

poświęcił na badanie i tłumaczenie tego pisma. Bilbija deszyfrował etruskie teksty przy 

pomocy serbskiej cyrylicy i serbskiego języka102.  

 Bilbija we wprowadzeniu do swej książki Staroeuropejski język i pismo Etrusków 

pisze, że pismo etruskie, utrwalone w zabytkach piśmiennictwa, zajmuje wybitne miejsce 

wśród języków starych narodów, do dziś nierozszyfrowanych. Dalej autor książki mówi o 

dotychczasowych teoriach na temat rodowodu pisma Etrusków, a dokładnie o 

zapożyczeniu greckiego alfabetu.  

 

5.1 System badań Bilbiji  

 

Warto również wspomnieć o motywacjach, które spowodowały zainteresowanie 

Bilbiji pismem i językiem etruskim. Jak sam wyjaśnia, jego pasja zrodziła się 

przypadkowo. Po II wojnie światowej Bilbija wraz z żoną przebywał we Włoszech. Tam 

odwiedzali muzea i galerie, w których oglądali zabytki etruskie pisane ich językiem. 

Wtedy to żona Bilbiji powiedziała, że etruskie litery przypominają jej litery serbskiej 

cyrylicy. Wkrótce małżeństwo wyjeżdża do Chicago, gdzie Bilbija zgłębia tajniki wiedzy o 

Etruskach, tam to właśnie odczytał pismo etruskie, posługując się serbską cyrylicą. Bilbija 

dokonał ciekawego eksperymentu, a mianowicie pokazał swoim przyjaciołom listę słów 

pisanych etruskim pismem. Wszystkim wydawało się, że wyrazy te były napisane cyrylicą 

(VII).  

Sposób, którym posługiwał się Bilbija w badaniu słów etruskich, nazwany został 

przez niego tzw. etrusko-cyrylicką metodą. Polega ona na przenoszeniu głosowych 

wartości cyrylickich liter na etruskie, lidyjskie i licyjskie. Bilbija w analizowaniu tekstów 

napotykał na liczne trudności, ponieważ niektóre wyrazy pisane były skrótowcami, 

znanymi tylko osobie piszącej, czy też brak znaków oddzielających wyrazy (110). Kolejną 

                                                 
101 Rozdział ten został opracowany na podstawie książki C. C. Билбији, Староевропски језик и писмо 
Етруpацa, Beograd 2003. 
102 П. Милосављевић, op.cit., s. 34. 
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trudnością było określenie danego wyrazu pod względem przynależności do odpowiedniej 

części mowy. Ciekawe okazały się rezultaty badań Bilbiji metodą etymologiczną i 

morfologiczną. Analizując w ten sposób słowa etruskie, doszedł on do wniosku, że: 

• 80% etruskich słów w całości lub ich korzenie badacz znalazł w słowniku Vuka 

Karadżicia lub w innych słownikach słowiańskich 

• Pozostałe 20% etruskich, lidyjskich, licyjskich słów znalazło swoje odpowiedniki 

lub podstawowe korzenie w innych niesłowiańskich językach, m.in. we 

współczesnym włoskim oraz w średniowiecznej łacinie (XI) 

Konkluzja nasuwająca się Bilbiji po wykonaniu szczegółowych badań językowych jest 

jednoznaczna, wspólnym europejskim językiem wszystkich narodów prawdopodobnie był 

język „protoserbski”103.  

W swoich badaniach Bilbija wskazuje na możliwość emigrantów z Azji Mniejszej na 

terenie Półwyspu Apenińskiego, którzy przybywając na te tereny, przynosili nowe słowa, 

nieznane plemionom etruskim (9).  

 

5. 2 Kwestia nazwy „Etruskowie”, „Raszanie” 

 

 Bilbija, tłumacząc wyżej wymienione nazwy, oparł się na analizie zabytków, które 

według niego bezpośrednio wyjaśniają powstanie określenia Raszanie, Etruskowie. 

Określenia te mogły być błędnie zapisywane przez greckich kronikarzy, którzy w swoim 

alfabecie nie mieli niektórych dźwięków i liter języka etruskiego. Jak pisze Bilbija z 

greckiego języka przeszły one nieprawidłowo do innych języków (112).  

 Słowo „rasa”, jak podaje Bilbija, z którego powstały nazwy Rasi, Raszanie, Raca, 

występuje we wszystkich językach słowiańskich w niezmienionym znaczeniu i z tym 

samym językowym rdzeniem (24). Dla przykładu badacz podaje wyrazy z języków 

niesłowiańskich: la razza – z włoskiego, die Rasse – z niemieckiego, czy też the race – z 

angielskiego. Bilbija podaje, iż: „Słowo to lub rzeczownik, w każdej grupie językowej, w 

której się znajduje oznacza: gatunek, rasę, tj. przynależność do jednej, określonej grupy 

rasowej europejskiego białego człowieka”104. Bilbija pochodzenie tego słowa tłumaczy 

migracją plemion z obszarów naddunajskich na tereny Italii, a śladem ich obecności na 

Półwyspie Bałkańskim są według niego nazwy rzek lub krain geograficznych.  

                                                 
103 П. Милосављевић, op.cit.,s. 39. 
104 „Та реч или именица у свакој језичној групи у којој се налази, означава: сој, расу т.ј. припадност 
једној одређеној расној групи европског белог човека“, na podstawie: C. C.  Билбијa, op.cit., s. 24. 
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Bilbija dzieli dowody na pochodzenie nazwy Raszan na dwie grupy (25): 

1. Zabytki piśmiennictwa pisane pismem etruskim 

2. Nazwy topograficzne, w których zachowały się ślady etruskie 

Oprócz tego jako ważny dowód Bilbija podaje nazwy miast w północnej Italii, które 

zbudowali Raszanie. Naukowiec podaje wiele z deszyfrowanych przez niego tekstów 

zabytków, w których występują nazwy Raszan. Oto przykład, w jaki sposób Bilbija badał 

dane teksty z zabytków: 

„*Tуле рас наћ ћи“, według Bilbiji oznacza to: „Tutaj Raszanie niech się rodzą na 

tym miejscu”105. Zdanie to pochodzi z tekstu zapisanego na tabliczkach z Pyrgii. Jak 

tłumaczy Bilbija, właściciel ziemski przekazuje ziemię podlegającym mu ludziom. Inne 

badane zabytki to między innymi: Cippo di Perugia106, La lamina di Magliano107, zbiór 

Corpus Inscriptionum Etruscarum108. 

Druga grupa dowodów, o których mówi serbski badacz, to nazwy geograficzne 

związane z określeniem Raszanie. Wymienia on przede wszystkim: Raszkę w Tracji nad 

rzeką Maricą oraz Raszkę – historyczną część państwa serbskiego nad rzeką Raszką, czy 

też  rzekę Rasę w Istrii.  

Nazwa Etruskowie, jak wyjaśnia Bilbija została nadana przez Rzymian i tak też 

upowszechniła się w historii i literaturze. Rzymianie walczyli przeciw plemionom 

raszańskim, które stały na przeszkodzie podbojom rzymskim. Dlatego też Rzymianie, 

gdzie było to możliwe niszczyli zabytki pisane i dziedzictwo raszańskie. Jak pisze Bilbija: 

 

„Rzymianie chcieli za wszelką cenę, aby ich potomstwo zapomniało nazwę Raszanie, dlatego nazwali 

ich Truskowie, Tuskowie, z czego zrodziła się nazwa Etruskowie”109. 

 

 Dalej Bilbija pisze, że dla Rzymian Raszanie byli „trusami”, czyli tymi, którzy 

nadciągali z północy, różniącymi się od dawniejszych plemion raszańskich. Bilbija dodaje, 

iż rzeczownik „trs” i „trsa” posiada w języku serbskim identyczne znaczenie co 

rzeczownik rasa. Jak podaje Bilbija nazwy tej używa się w mowie na niektórych terenach 

                                                 
105 *Tekst zabytku został napisany przez autora zgodnie z jego metodą badawczą, czyli przy pomocy cyrylicy 
serbskiej, „овде Рашани да се рађају на овом месту“. Na podstawie: C. C. Билбијa, op.cit., s. 27. 
106 Inskrypcja na kamiennym cippusie lub kamieniu granicznym z Perugii. Na podstawie: L. Bonfante, op.cit., s. 
31. 
107 Płytka soczewkowa znaleziona w Magliano, jest to tekst pogrzebowy. Na podstawie: A. Niemirowski, op.cit., 
s. 129. 
108 Zbiór inskrypcji etruskich. Na podstawie: L. Bonfante, op.cit., s. 33. 
109 „Римљани су хтели по сваку цену да се за потомство заметне рашанско име, па су их прозвали Трусци, 
Тусци, из чега се изродило име Етрусци и Етрурци”. Na podstawie: C. C. Билбијa, op.cit., 28. 
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Czarnogóry, a także w Słowenii, co według badacza może świadczyć o tym, że plemiona 

raszańskie przywiodły to słowo z terenów słowiańskich na obszary dawnej Etrurii (28). 

Bilbija w swej rozprawie wiele miejsca poświęca zagadnieniom zasiedlania Półwyspu 

Apenińskiego. W tym miejscu warto powiedzieć kilka teorii serbskiego badacza na ten 

temat. Naukowiec mówi między innymi o plemionach Lidyjczyków, którzy według 

Herodota mieli być Etruskami, przybyłymi do Italii z Lidii110. Bilbija uważa, że 

Rzymianie, którzy przekazali światu swój dorobek, czyli pismo, przekazali także to, co 

otrzymali bezpośrednio od Etrusków oraz to co pośrednio odziedziczyli po Lidyjczykach 

za pośrednictwem Latynów (20). Jak pisze Bilbija nazwa Lidyjczyków pochodzić może od 

rzeczowników: Lidi, ludi, ljudi, laudi, lautni (w etruskich zabytkach)111, z niemieckiego die 

Leute, lado, ladi  z czego miał powstać rzeczownik Lati, Latini, a przywołany przez Bilbije 

badacz M. G. Celli z powyższych określeń wywodzi nazwę Lacjum, czyli miasto założone 

przez Latynów. Latynowie, którzy byli sąsiadami Rzymian, z czasem stali się 

pełnoprawnymi obywatelami tego miasta112, jednak stało się to po opuszczeniu miasta 

przez Etrusków, pełniącymi w Rzymie funkcje państwowe w przeciwieństwie do Latynów, 

stanowiących tylko plebs. Tak więc według Bilbiji Latynowie zaczęli wprowadzać w życie 

idee Lidyjczyków.  

 

5. 3 Zagadnienie pisma, języka i części mowy 

 

Bilbija na kartach swej książki niejednokrotnie podkreślał, iż wiele zabytków 

zostało niepoprawnie przetłumaczonych, ponieważ kluczowe litery alfabetu etruskiego 

odczytano niedokładnie, przypisując im nieprawidłową wartość głosową. Powyższe 

nieporozumienia doprowadziły naukowców do błędnego twierdzenia, iż język etruski nie 

należy do grupy języków indoeuropejskich (112). Serbski badacz doszedł do przekonania, 

iż w analizowaniu etruskiej morfologii dużą rolę odgrywa oprócz języków słowiańskich, 

język włoski i średniowieczna łacina. Cechy etruskiego pisma i języka, jak wskazuje 

Bilbija, nie zachowały się we wszystkich językach europejskich. Zabytki etruskie 

odnalezione przede wszystkim na terenie Toskanii, nie zostały dobrze odczytane przez 

etruskologów. Podczas swojego kształtowania język łaciński odrzucił wiele znaków 

                                                 
110 Herodot, op.cit., s. 65-66. 
111 „Лиди, луди, људи, лауди, лаутни”. Na podstawie: C. C. Билбијa, op.cit., s. 22. 
112 Ludy i języki świata, op.cit., s. 126. 
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etruskich, tym samym pozbawiając się bogatej fonetyki. Język włoski zaś, jak twierdzi 

Bilbija: 

 

„W swym kształtowaniu, które nie było tak dawno, pozostał przy wartościach głosowych, które były 

oryginalnie wyrażane wśród plemion raszańskich we Włoszech, dał (język włoski) w miejsce każdej 

opuszczonej litery złożenie dwóch lub trzech liter, aby otrzymać podobny dźwięk”113.  

 

 Bilbija w związku z powyższym twierdzeniem zauważa, iż etruskolodzy osiągnęliby 

większe sukcesy w odczytywaniu tekstów etruskich, gdyby posługiwano się językiem 

włoskim zamiast łaciną. Bilbija dodaje, iż we współczesnym języku serbskim odnaleźć 

można nie tylko wyrazy, czy też rdzenie wyrazów pochodzenia etruskiego, lecz przy 

pomocy serbskich konstrukcji językowych lub gramatycznych można zrozumieć tekst 

etruskich tekstów (114). Naukowiec zauważa również, że konstrukcja zdań języka 

włoskiego jest identyczna jak w języku serbskim, toteż proponuje, aby włoscy 

etruskolodzy badając teksty etruskie, opierali się na swoim ojczystym języku, zaś słów, 

których znaczenia nie mogli znaleźć, powinni szukać w języku serbskim lub innym 

słowiańskim. 

  Głównym założeniem pracy badawczej Bilbiji było poszukiwanie całych słów, rdzeni 

słów lub podstawowych morfemów słów etruskich w języku serbskim lub w innych 

europejskich językach. Jego zdaniem błędne odczytanie niektórych etruskich liter a, tym 

samym przypisywanie im niedokładnej wartości głosowej, doprowadziło do wykluczenia 

języka etruskiego z rodziny języków indoeuropejskich. Bilbija w swej pracy nad językiem 

etruskim szczegółowo opisał powstanie każdej z liter etruskiego alfabetu. Jako klucz 

służyła mu serbska cyrylica i język serbski. Bilbija w swych analizach liter wykazał, że 

pismo alfabetyczne jest także obrazkowe, jednak nie w takim znaczeniu jak piktograficzne. 

Opiera się ono nie tak jak piktograficzne na obrazku, lecz na jego konturze, obramowaniu. 

Ma na celu przekazanie idei. Według serbskiego naukowca kształt odpowiedniej litery 

wyrażał się w wyglądzie przedmiotu zaczynającego się na tę literę, a za wartość 

dźwiękową tej litery używał pierwszej głoski nazwy tego przedmiotu, np. litera Л w 

cyrylicy przypominało лакат (lakat), czyli łokieć lub лук (luk), czyli łuk, O kojarzyło się z 

okiem, zaś Д kojarzyć miało się z domem.  

 

                                                 
113 „у свом обликовању, које није било тако давно, остао је при гласовним вредностима како су биле 
оригинално изражаване од свих рашанских племена у Италији, само је дао за свако испуштено слово 
спојеницу од два, три друга слова, да се добије сличан глас”. Na podstawie: C. C. Билбијa, op.cit., s. 113. 
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Rys. 12 - Zdjęcie przedstawiające sposób w jaki S. Bilbija analizował poszczególne litery. Na fotografii 
znajduje się opis litery L; П. Милосављевић, op.cit., s. 66. 
 

Svetislav Bilbija szczegółowo zanalizował poszczególne części mowy. 

Zaprezentowane przez badacza rezultaty przedstawiają się następująco: 

• Rzeczowniki (118) 

Bilbija uważa, że w języku etruskim rzeczowniki podzielone były na kilka grup. 

Niektóre mogły kończyć się na -a, -i, lub jakąś spółgłoskę. Do podobnego wniosku doszła 

Larissa Bonfante w Języku etruskim podając, iż końcówki te są charakterystyczne dla 

rodzaju żeńskiego114. Bilbija mówi o braku liczby pojedynczej i mnogiej, przeciwnie zaś 

sądzi R. Bloch115. Bilbija, podobnie jak Pallottino, dzieli rzeczowniki na 3 rodzaje116. 

                                                 
114 L. Bonfante, op.cit., s. 21. 
115 Patrz rozdział 2 Zachodnioeuropejskie badania nad językiem etruskim. 
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• Czasowniki (118) 

Czasowniki w bezokoliczniku posiadają charakterystyczną koncówkę –ti, -sti, -szti. 

Ponadto Bilbija dodaje, iż w języku etruskim istniało supinum117, podobnie jak w języku 

starosłowiańskim i łacinie. Supinum składało się ze spójnika da oraz czasownika w czasie 

teraźniejszym. Czasowniki w czasie przeszłym kończyły się na –ce lub –l, o czym mówi 

również L. Bonfante118.  

• Przymiotnik (119) 

Bilbija wyróżnia przymiotniki dzierżawcze. W zależności od czytania końcówki mogą 

oznaczać albo przymiotniki albo rzeczowniki wyrażające przynależność. Pozostałe części 

mowy takie jak: przysłówki, spójniki według Bilbiji najlepiej zachowały się w języku 

włoskim i łacinie. 

Opisując zagadnienie akcentu w języku etruskim, Bilbija wskazuje na podobieństwo do 

języka serbskiego. Jego zdaniem odpowiednie zaakcentowanie słowa warunkuje jego 

znaczenie i położenie w zdaniu (116). Tak jak w języku serbskim identyczne słowa 

odróżnić może jedynie różny akcent. Do podobnego wniosku nie doszedł żaden z 

zachodnioeuropejskich etruskologów. Bilbija stwierdza, że alfabet etruski podobny jest do 

serbskiego ze względu na zasadę „pisz tak jak mówisz, czytaj tak jak jest napisane”119, co 

wyklucza według Bilbiji możliwość zapożyczenia alfabetu od Greków. Dowodem na 

fonetyczność alfabetu etruskiego może być tekst z zabytku Ciotola di Ortebello (117). Jest 

to motto, zasada, pouczenie dla nauki lub edukacji. Na podstawie analizy Bilbiji zdanie 

zawierało kombinacje szt z samogłoskami i, a, o, e. Szti, szta, szto, szte miało według 

Bilbiji oznaczać „Czytaj tak, jak trzeba czytać”. Tekst ten do tej pory nie był dobrze 

interpretowany z powodu błędnego odczytywania etruskiej litery , która jak twierdzi 

Bilbija powinna oznaczać dwugłos szt lub st. Jednak Bilbija podkreśla, iż ciężko byłoby 

dojść do takich wniosków naukowcom nie znającym języka serbskiego (w dialekcie 

serbskim štiti oznacza czytać). 

 

 

 

                                                                                                                                                         
116 M. Pallottino, op.cit., s. 331. 
117 Supinum-  była to forma imienna czasownika występująca po czasownikach ruchu i wyrażająca cel, zamiar, a 
więc jak gdyby bezokolicznik celu, na podstawie L. Moszyński, Wstęp do filologii słowiańskiej, Warszawa 2006, 
s. 326. 
118 L. Bonfante, op.cit., s. 23. 
119„Пиши како говориш, читај како је написано”. Na podstawie: C. C. Билбијa, op.cit., s. 116. 
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Rys. 13 – Zabytek Ciotola di Ortebello według tłumaczenia S. Bilbiji; C. C. Билбијa, op.cit., s. 133. 

 
 
Porównanie alfabetu etruskiego i greckiego 

 

 
Tab. 14 – Porównanie alfabetów etruskiego i greckiego; C. C. Билбијa, op.cit., s. 105 
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 Druga kolumna zawiera nazwy greckich liter, trzecia – greckie litery, następnie w 

czwartej znajdują się litery etruskie z alfabetu Marsiliana, kolejną kolumnę stanowią 

wartości dźwiękowe etruskich liter w serbskim języku, na końcu zaś uwagi Bilbiji.  

Na podstawie powyższej tabeli Bilbija wnioskuje, iż z 24 liter w greckim alfabecie i 

26 w etruskim, 16 posiada odpowiadającą wartość głosową, która dodatkowo ma swoją 

odpowiadającą wartość głosową w serbskiej cyrylicy. I to według Bilbiji był główny 

powód, dla którego tak dużo czasu poświęcono na udowadnianie, że przy pomocy alfabetu 

greckiego można odczytać etruskie zabytki. Alfabet grecki nie zawiera znaków na niektóre 

etruskie litery (oznaczone liczbami porządkowymi 2, 7, 10, 12, 19, 22, 23, 28, 29, 33), a 

także etruski alfabet nie posiadał znaków na oznaczenie takich greckich liter jak: eta, theta, 

ksi, y-psilon, psi, o-mega . 

 Zestawienia osiągnięć badaczy południowosłowiańskich, R. Pešicia i S. Bilbiji  

dokonuje Petar Milosavljević. Mówi on o tym, że obaj naukowcy podkreślali znaczenie 

serbskiej cyrylicy. Wnioski, do których doszedł Pešić, związane są z odkryciami Bilbiji. 

Jak dowodzi Pešić, pismo etruskie posiadało swoje odzwierciedlenie w znakach 

umieszczonych na vinczańskiej ceramice. Jednak Milosavljević podkreśla, że Pešić  badał  

wyizolowane, krótkie zapisy, a nie tak jak Bilbija całe teksty etruskie120. Obydwaj 

naukowcy wskazują na znaczenie Lepenskiego Viru jako miejsca, z którego według Bilbiji 

doszło do zasiedlania Europy, a w którym zdaniem Pešicia, powstało przypuszczalnie 

pierwsze pismo. Zarówno Bilbija jak i Pešić wykluczają możliwość, jakoby Etruskowie 

przejęli pismo od Greków. To alfabet grecki miał zapożyczyć to, czego potrzebował od 

etruskiego. 

 Podobnie jak wielu etruskologów Bilbija wskazuje, iż problem pochodzenia Etrusków 

łączy się z tajemnicą ich języka „tak pozostało do dziś, że ich pochodzenie jest nieznane, 

ponieważ nikomu nie udało się odszyfrować ich pisma”121. Problemem, który odwodził 

badaczy od prawdy, było prawie jednogłośne stwierdzenie, że alfabet etruski pochodzi od 

greckiego. A, jak podkreśla Bilbija, w badaniach naukowych potrzeba również intuicji i 

szczęścia. Wielu naukowców jako klucz do deszyfrowania języka etruskiego 

wykorzystywało bardzo odległe gałęzie językowe, nie biorąc pod uwagę języków 

słowiańskich, ponieważ w takim wypadku należałoby zrezygnować z teorii o 

Śródziemnomorzu jako o kolebce cywilizacji (109). Naukowcy nie porównują alfabetu 

                                                 
120 П. Милосављевић, op.cit., s. 40. 
121 „Тако је остало до данас да је њихово порекло непознато, јер нико није успео да дешифрује њихово 
писмо”. Na podstawie: C. C. Билбијa, op.cit., s.186. 
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etruskiego ze słowiańską cyrylicą, ponieważ w nauce i literaturze występują poglądy, że 

Słowianie nie mieli pisma alfabetycznego do pojawienia się braci Cyryla i Metodego, czyli 

do połowy IX w., kiedy to Słowianie zetknęli się z tekstami religijnymi zapisywanymi 

alfabetem głagolickim. 
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6.  Słoweńskie badania nad językiem etruskim122 

 

  W niniejszym rozdziale przedstawię pokrótce teorie słoweńskich badaczy Jožka 

Šavlego, Mateja Bora, Ivana Tomažiča, którzy we wspólnym dziele Wenetowie, wywodzą 

Wenetów od Proto-Słowian. Słoweńcy deszyfrują wenetyjskie inskrypcje przy pomocy 

współczesnych dialektów języka słoweńskiego. Kolejne teorie wyżej wymienionych 

badaczy związane są z Etruskami i ich relacjami z Wenetami i kulturą Vinczy. W swoich 

badaniach Jožko Šavli, Matej Bor, Ivan Tomažič, przywołują dokonania prof. Pešicia, 

poświęcając temu rozdział Skrypt z kultury vinczańskiej
123. 

 

6.1 Wenetowie na warsztacie autorów słoweńskich 

 

Termin Wenetowie może odnosić się do124: 

1) Wenetów jako ludu celtyckiego osiadłego w pn.-zach. Galii, który wzbogacił się na 

handlu prowadzonym głównie z Brytanią; w 56 r. p.n.e. lud ten podbity przez 

Rzymian 

2) Wenetów, (Veneti) ludu stanowiącego prawdopodobnie odrębną grupę 

indoeuropejską, zamieszkującego pn.-wsch. tereny Italii; głównymi miastami były: 

Ateste (Este) i Patavium (Padwa); Wenetowie prowadzili wojny z Etruskami  

i w przymierzu z Rzymianami walczyli przeciw Galom (początek IV w. p.n.e.); w 

końcu III w. p.n.e. podporządkowani Rzymowi; ulegli romanizacji; kraj Wenetów-

Venetia- w okresie cesarstwa tworzył wraz z Istrią V rejon Italii (stolica Akwileja) 

3) Wenedów, według źródeł rzymskich z I-II w. ludu zamieszkującego tereny środkowej 

Europy; w tekstach źródłowych występują: Zatoka Wenedzka (Morze Bałtyckie)  

i Góry Wenedzkie (Pojezierze Mazurskie, G. Świętokrzyskie, Karpaty); wg danych 

Pliniusza Starszego i Klaudiusza Ptolemeusza siedziby Wenedów należałoby 

lokalizować na wsch. od dolnej Wisły, w bezpośrednim sąsiedztwie Morza 

Bałtyckiego. Wenedowie są jednoznacznie łączeni ze słowiańskimi Antami i 

Sklawenami 

Język wenetyjski według Leksykonu Ludy i języki świata, pochodził z rodziny 

indoeuropejskiej, był najbliższy  językom italskim, został wyparty przez język łaciński; 
                                                 
122 Niniejszy rozdział został opracowany na podstawie książki: J. Šavli, M. Bor, I.Tomažič, Veneti. Boswell 
1996. 
123 J. Šavli, M. Bor, I.Tomažič, Script from the Vinča culture, s. 512. 
124 3 poniższe definicje pochodzą z Leksykonu Ludy i języki świata, op.cit., s. 217. 
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znany z kilkuset krótkich inskrypcji z I w. p.n.e. w piśmie etruskim125. Ponadto nie znamy 

żadnego tekstu literackiego w tym języku126. Matej Bor nie zgadza się z kilkoma 

kwestiami zawartymi w definicjach encyklopedycznych (173). Za sporne uważa założenie, 

jakoby Wenetowie byli Celtami. Według Bora wątpliwa jest również przesłanka, że język 

wenetyjski jest bliski językom italskim. Ponadto uważa on, że definicje encyklopedyczne o 

migracjach Wenetów w Europie są zazwyczaj niepełne127. 

Matej Bor na podstawie kronik starożytnych historyków pisze o Wenetach, że 

zamieszkiwali tereny Morza Bałtyckiego i Czarnego, okolice Atlantyku i Adriatyku. 

Przebywali także na Bałkanach i w okolicach Jeziora Badeńskiego (197). Powodem tak 

mało sprecyzowanych informacji na temat Wenetów, może być fakt, że dla rzymskich, 

greckich historyków wszyscy spoza ich państwa byli barbarzyńcami, bez względu na to 

czy byli to Celtowie, Germanie, czy Scytowie. Słoweńcy dzielą Wenetów na: adriatyckich, 

bałtyckich, panońskich i Wenetów z okolic Noricum128.   

 Ivan Tomažič informuje, iż głównym założeniem rozważań książki Wenetowie jest 

przynależność języka Wenetów i Etrusków do rodziny języków indoeuropejskich. W 

przypadku wenetyjskiego języka jest to potwierdzone129, jednak przynależność języka 

etruskiego do jakiejkolwiek rodziny językowej jest wciąż dyskusyjna. W swej pracy 

Słoweńcy traktują Wenetów jako przodków mieszkańców Słowenii, odrzucając tym 

samym teorię o tym, że  to Słowianie osiedlili się na terenach Słowenii w VI w. Słoweńska 

teoria porusza problem etnogenezy130 Słowian. Na temat pochodzenia Słowian istnieje 

wiele hipotez. Do niedawna, jak pisze L. Moszyński w polskiej slawistyce panował pogląd 

Lehra-Spławińskiego, który sądził, że na zamieszkującą między Odrą i Wisłą pierwotną 

ludność ugrofińska nawarstwiła się idąca z terenu dzisiejszej Turyngii fala osadników 

indoeuropejskich (ok. 2000 r. p.n.e.), a po przemieszczeniu się obu powstał 

bałtosłowiański zespół etniczno-językowy druga fala ludów indoeuropejskich tzw. 

Wenetów, zaczęła napływać po roku 1800 p.n.e., następnie opanowała część terytorium 

bałtosłowiańskiego, gdzie ostatecznie w wyniku długotrwałego rozwoju ukształtował się 

prasłowiański zespół etniczno-językowy131.  

                                                 
125 Ludy i języki świata, op.cit., s. 217. 
126

 Języki indoeuropejskie, pod red. L. Bednarczuka, Warszawa 1988, tom II, s. 569. 
127 M. Bor, The Key to the Venetic Language, s. 173. 
128 Noricum-  nazwa prowincji rzymskiej położonej na północ od Dunaju, na terytorium dzisiejszej Styrii i 
Karyntii. Na podstawie: Mała  encyklopedia PWN, op. cit., s. 577. 
129 Badania ostatniego ćwierćwiecza doprowadziły do stwierdzenia, że język wenetyjski należy do rodziny 
języków italskich, patrz Języki indoeuropejskie, op.cit., s. 569. 
130 Etnogeneza- pochodzenie. Na podstawie: Słownik wyrazów obcych, op. cit., s. 209. 
131 L. Moszyński, op. cit., Warszawa 2006, s. 199. 
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 Nazwa niesłowiańskich Wenetów została w czasach późniejszych została przeniesiona 

na Słowian przez sąsiadów, Germanie nazywali Wenetów Wenedami, zaś Finowie 

Venāja132. 

Słoweńscy autorzy na kartach swej rozprawy wiele miejsca poświęcili badaniu 

związków etrusko-wenetyjskich133. Współautor  książki Wenetowie, Matej Bor na 

podstawie swych analiz stwierdza, że Etruskowie, Retowie i mieszkańcy Istrii w swych 

skryptach używali tego samego języka co Wenetowie. Bazując na tym informacjach, 

koniecznym wydaje się według Bora postawienie pytania, czy możliwe jest, aby ich języki 

były spokrewnione? (342) Dochodzi do przekonania, że Etruskowie byli południowymi 

Wenetami, znaczy to, że oba ludy były powiązane i oba pochodziły z północy. Bor 

wnioskuje, że stary język Etrusków był językiem słowiańskim w swojej strukturze i 

znaczeniu, twierdząc, że stare etruskie inskrypcje mogą być deszyfrowane za pomocą 

słownictwa z języków słowiańskich (344, 357). Analizy języka etruskiego dokonane przez 

Bora potwierdziły jego teorię, że lud etruski był słowiańskiego pochodzenia. Bor w swoich 

studiach dochodzi do poniższych  konkluzji, które jak sam mówi są przeciwne do 

oficjalnego stanowiska etruskologii (353): 

• język etruski posiadał  5 samogłosek134 

• w skład spółgłosek wchodziły: l, r, m, n, s, ś, z, (ž), c (k), t, p, v, h, b, d, g, c 

(afrykat). Brak f, Bor tłumaczy faktem, że pismo etruskie było takie jak 

wenetyjskie, czyli proto-słowiańskie,  f  było obce wszystkim językom słowiańskim 

• etruski język zawierał dyftongi: ai, au, ei, oi, ui, oa
135 

• Etruskie e  niekiedy czytane było jako je, podobnie było w wenetyjskim   

  Słoweńscy autorzy nie analizują szczegółowo gramatyki języka etruskiego, gdyż jak 

sami mówią, ich rozprawa głównie poświęcona jest zagadnieniom związanym z Wenetami  

i językiem słoweńskim. 

 

 

 

                                                 
132 K. Godłowski, Historia starożytna ziem polskich, Warszawa 1976, s. 176. 
133 Podrozdział został opracowany na podstawie badań Mateja Bora zawartych w rozdziale Slavic Elements In 

the Etruscan Language. 
134 M. Pallottino w swej rozprawie Etruskologia, wyróżnił 4 samogłoski, patrz M. Pallotino, op.cit., s. 328. 
135 L. Bonfante podaje bardziej szczegółową analizę dyftongów podaje, m.in., że dyftong oi, zmienił się w ui, ai 
często zastępowane było ei lub nawet e, dlatego greckie imię Aias, pisano Aivas, Eivas, lub Evas. Istniała 
tendencja do upraszczania dyftongów i eliminowaniu jednej z tworzących go samogłosek- eu zmieniało się w u, 
patrz L. Bonfante, op.cit.,s. 20. 
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6. 2  Ślady języka wenetyjskiego w Słowenii136 

 

 Według autorów słoweńskich, Wenetowie mówili wspólnym proto-słowiańskim 

językiem, którego elementy istnieją we współczesnym języku słoweńskim (210). Bor 

oprócz istnienia toponimów świadczących o przetrwaniu alfabetu Wenetów na terenie 

Słowenii, mówi o występowaniu form wyrazów niezmienionych do dziś w języku 

słoweńskim. Do takich wniosków doszedł Bor poprzez szczegółową analizę inskrypcji 

wenetyjskich.  

 

 

 

Rys. 15 - Fragment zabytku znalezionego w 1911r.  na terenie Słowenii w miejscowości Škocjan137 

 
Matej Bor dokonuje analizy powyższego zabytku. Napis interpretuje jako „Osti 

jarej”, co znaczy „pozostań młody” (213). 

 Na łamach swej książki słoweńscy autorzy podają dużo rozszyfrowanych napisów 

wenetyjskich, a jednym z bardziej interesujących są napisy pochodzące z hełmów (26 

hełmów z brązu) znalezionych w miejscowości Negova w Słowenii. Część znalezisk 

przechowywana jest w Muzeum Narodowym w Lublanie, zaś część w Narodowym 

Muzeum Sztuki w Wiedniu. Stwierdzono, że tekst jest napisany alfabetem etruskim i 

wenetyjskim (218). 

 

 
 

Rys. 16 – Fragment napisu z hełmu znalezionego w miejscowości Negova w Słowenii138 

 
                                                 
136 Paragraf ten został opracowany na podstawie badań Mateja Bora zawartych w części II The Venetic Language 

and Venetic Inscriptions. 
137 [http://us.geocities.com/ausslokon/13--detaili.jpg] 2009:04:25 
138 [http://en.wikipedia.org/wiki/File:Negau_helmet_inscription.jpg] 2009:05:05 
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Rys. 17 – Hełm znaleziony w okolicach miejscowości Negova139 

 
 Jak przedstawia Matej Bor, napis na hełmie brzmi: HARIGASTITEIVAI, co na 

podstawie badań niemieckich naukowców, należy odczytać jako Harigasti Teivai, przy 

czym teivai oznaczało nazwę bóstwa. Matej Bor podaje inny sposób interpretacji 

powyższego napisu. Twierdzi on, iż napis powinien brzmieć HARIGASTITEIVAIJUL, 

czyli ostatecznie HARI GASTI TE I VAIJUL. Słoweński badacz dokładnie opisuje każdy 

wyraz powyższego napisu. Zmienił się jedynie ostatni wyraz, który posiada militarne 

znaczenie, co potwierdza fakt, że napis został wykonany na hełmie żołnierza. Bor na 

przykładach w innych językach przedstawia pochodzenie ostatniego wyrazu, w języku 

staro-cerkiewno-słowiańskim vojinъ oznacza żołnierz140, w słoweńskim vojak – żołnierz, 

w języku litewskim vajóti oznacza walczyć. Bor zanalizował wszystkie słowa z hełmu i 

doszedł do poniższych rezultatów: 

                                                 
139 [http://www.geocities.com/ausslokon/image021.gif] 2009:05:05  
140 L. Moszyński, op.cit., s. 408. 
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• Hari – on uderzył, jest to forma 3. osoby aorystu, w języku słoweńskim hariti i 

harati oznacza uderzyć 

• Gasti – wrogowie, obcy, cudzoziemcy, w języku łacińskim hostis oznacza obcy 

• Te, i – i, także 

• Vaijul – wypędzić  

Bor tłumaczy napis HARI GASTI TE I VAIJUL, jako „On uderzył cudzoziemców i 

wypędził ich”141. Do tej pory, jak mówi Bor, Germanie, zgodnie z ideą pangermańską 

uważali, iż hełm, na którym znajduje się powyższy napis, był najstarszą germańską 

inskrypcją. Zignorowali fakt, iż był to zabytek napisany alfabetem wenetyjskim. Co 

więcej, naziści nazwali miasto, w którym znaleziono hełm, właśnie Harigasti Teivai (220).  

 

6. 3  Teoria Bora, Šavlego i Tomažiča142 

 

Główne argumenty, na których opiera się teoria słoweńskich autorów: 

1. Toponimy zbadane gruntownie przez Alego, występujące na terenie centralnej 

Europy, włączając w to pn. Italię (dawna Etruria), wsch. Szwajcarię (Retia),  

świadczą o przebywaniu tam Wenetów, np.: (164-165)  

• na terytorium Anglii - Vennonis, czyli dzisiejsze High Cross Leicestershire, 

lub Venta Belgarum, dzisiejszy Winchester,  

• Dzisiejsza Wenecja swą nazwę wzięła od Wenetów, 

• na terenie Francji - Vendome, Vendoevres, Vendeuvre, czyli nazwy miejsc w 

okolicach Orleans, Tours i Troyes,  

• na obszarze Skandynawii - w Szwecji- Vintjarn, Venjan, Vinas znajdujące się 

w prowincji Dalarna 

• w Norwegii - Vinstra, Venaseter, Venasen położone w regionie 

Gunbrandsdal. Ponadto Šavli wspomina o nazwie Wandalowie, która mogła 

być zgermanizowana nazwą Wenetowie 

2. inskrypcje znalezione na terenach pn. Italii i w Słowenii zinterpretowane zostały 

przez Bora jako słowiańskie. Za przykład mogą posłużyć tablice z Ateste z V w. 

p.n.e., w których słoweński językoznawca doszukał się słowiańskiej morfologii i 

frazeologii (332). 

                                                 
141 „He struck the foreigners and drove them out”, Bor podaje również tłumaczenie w języku słoweńskim 
„Tolkel je tujce in jih tudi pregnal”, na podstawie J. Šavli, M. Bor, I.Tomažič, op.cit., s. 220. 
142 Poniższych badań dokonał Jožko  Šavli, w I części In the Footsteps of Veneti. 
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W tym miejscu warto przytoczyć zdanie polskich językoznawców, które można 

odnieść do badań Słoweńców. Witold Mańczak mówi o Jeżdżewskim, który to 

powątpiewa w „związek pomiędzy Wenetami-Wenedami, wymienianymi przez rzymskie 

źródła pisane z I-II w. we wschodniej części europejskiego Barbaricum, a pojawieniem się 

we wcześniejszych źródłach antycznych nazwy Wenetów w różnych regionach zachodniej 

Europy (północno-wschodnia Italia, atlantyckie wybrzeże Galii, Lacus Venetus- dzisiejsze 

Jezioro Bodeńskie), a nawet w Azji Mnieszej (Eneci u Homera)”143. Mańczak tak 

komentuje występowanie wspólnych toponimów na różnych terytoriach: „nazwy się 

powtarzają, np. nazwy włoskiej Kampanii, francuskiej Szampanii i rumuńskiej wsi 

Cîmpîie wywodzą się od tego samego łac. campania, ale każda z tych nazw powstała 

niezależnie od pozostałych. Podobnie nasi Polanie nie mają nic wspólnego z plemieniem o 

takiej samej nazwie na Rusi”144. 

 

6. 4 Słoweńscy badacze a odkrycia w Vinczy145 

 

 Jožko Šavli, Matej Bor, Ivan Tomažič bardzo pozytywnie odnoszą się do odkrycia 

pisma vinczańskiego przez prof. Pešicia (512). Historia wskazuje, że hieroglify były 

pierwszą formą pisma, kolejne było pismo klinowe, zaś później linearne. Z pisma 

starofenickiego rozwinęło się greckie, które, jak przyjmuje historia, stało się początkiem 

wszystkich pism europejskich. Teoria ta musiała ulec gruntownej zmianie po odkryciu 

pisma vinczańskiego przez Pešicia, które istniało już 40 wieków p.n.e. Wielkim 

zaskoczeniem okazało się podobieństwo skryptów z Vinczy do etruskich czy wenetyjskich. 

Aby wyjaśnić te kwestię Słoweńcy podają kilka teorii o pochodzeniu Etrusków. 

Przytaczają teorię Herodota, który uważał, że Etruskowie przybyli z Anatolii, a więc 

naturalnym byłby fakt, że przynieśli ze sobą alfabet fenicki. Jednakże punkt widzenia 

Herodota został odrzucony przez Dionizjusza, który uważał, że Etruskowie są 

autochtonami. W takim wypadku otrzymaliby alfabet od Greków, którzy zaczynają 

kolonizować Italię w VIII w. p.n.e., jednakże w tym czasie potwierdzono istnienie 

etruskich inskrypcji, co dowodzi, że Etruskowie nie mogli przyjąć alfabetu od dopiero co 

przybyłych Greków. Według słoweńskich autorów o wiele bardziej prawdopodobna i 

zrozumiała wydaje się być teoria, iż Etruskowie przybyli na terytorium Italii ok. 1100 r. 

                                                 
143 W. Mańczak, Przedhistoryczne migracje Słowian i pochodzenie języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, 
Kraków 2004, s. 39. 
144 W. Mańczak, op.cit., s. 39. 
145 Na podstawie rozdziału Script from the Vinča Culture, s. 512. 
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p.n.e. jako część Wenetów przynosząc ze sobą pismo z obszarów cywilizacji vinczańskiej. 

Również Pešić wyraził swój komentarz na temat rozprawy Słoweńców, a dokładniej 

Mateja Bora: 

 

„Studia Mateja Bora na temat wenetyjskiego języka zasługują na uwagę. Skoro mógł on deszyfrować 

wenetyjskie inskrypcje przy pomocy języka słoweńskiego, to języki słowiańskie generalnie mogą 

reprezentować klucz do etruskich inskrypcji, które do tej pory nie zostały jeszcze odszyfrowane”146. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
146 Komentarz znajdujący się na okładce książki Veneti autorstwa R. Pešicia: „The studies of Matej Bor on the 
Venetic language deserve every attention. As he was able to decipher the Venetic inscriptions with the help of 
the Slovene language in general may represent the key to the Etruscan inscriptions, which till now have not been 
deciphered by anyone”.  



 53

Zakończenie 

  

 W niniejszej pracy przedstawiłam zagadnienie języka i pisma Etrusków. Zestawiłam 

oficjalne stanowisko etruskologii na podstawie analiz takich naukowców jak Massimo 

Pallottino, Raymond Bloch, czy też Larissa Bonfante oraz punkt widzenia badaczy z 

obszaru Bałkanów. Porównując oba stanowiska można dojść do poniższych wniosków: 

1. W kwestii pochodzenia etnosu etruskiego nauka wyróżnia trzy teorie: Etruskowie 

mieli przybyć do Italii z zewnątrz: z Azji Mniejszej lub z Alp, trzeci pogląd głosił 

autochtoniczność ludu etruskiego147. Źródła podają, iż etnos etruski bez względu na to, 

którą teorię przyjęto za prawdziwą został uformowany między XI a IX w. p.n.e. 

Badania naukowców południowosłowiańskich wymagają przesunięcia granicy 

czasowej. Należy tu wspomnieć, że Bilbija i Pešić łączą Etrusków z terenami na 

Bałkanach, zaś słoweńscy badacze Šavli, Bor, Tomažič traktują Etrusków jako 

Słowian.  

2. Kolejnym problemem inaczej  interpretowanym na gruncie południowosłowiańskim 

jest kwestia pochodzenia alfabetu etruskiego. Mimo, iż na ten temat pojawiło się 

bardzo wiele teorii, w etruskologii utrwalił się pogląd, jakoby Etruskowie zapożyczyli 

alfabet od Greków. Alternatywne poglądy wyznają bałkańscy naukowcy m.in. prof. 

Pešić łączy pismo etruskie z vinczańskim, Bilbija wyklucza zapożyczenie alfabetu od 

Greków, twierdząc, że w chwili spotkania z Hellenami Etruskowie byli już piśmienni. 

Słoweńscy badacze twierdzą, iż alfabet etruski pochodził z terenów słowiańskich  

3. Zagadnieniem, które wciąż wywołuje wiele kontrowersji jest język Etrusków. 

Utożsamiany już z niemalże wszystkimi językami na świecie. Badacze 

południowosłowiańscy J. Šavli, M. Bor, I.Tomažič uważają, że język etruski  należał 

do języków słowiańskich i można go odszyfrowywać przy pomocy słownictwa z 

języków słowiańskich. Do ciekawych wniosków doszedł z kolei francuski badacz 

Zacharie Mayani, który porównywał język etruski z albańskim. Słownictwo 

konfrontowane z zakresu obu języków okazało się być podobne,  jednak jak stwierdzili 

słoweńscy badacze podobieństwo odnosi się do wyrazów albańskich pochodzenia 

słowiańskiego. 

Teorie badaczy południowosłowiańskich wymagają większej uwagi środowisk 

etruskologicznych. Powodem takiego stanu rzeczy może być fakt, iż po dokładnej analizie 

                                                 
147 Szczegółowo teorie te zostały omówione w rozdziale 1. 
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poglądów i rezultatów badań Pešicia, Bilbiji i słoweńskich badaczy należałoby zmienić 

chronologię i miejsce powstania pierwszego pisma, a także dokładnie przyjrzeć się kwestii 

migracji europejskich. Poglądy południowosłowiańskie często poddawane były w 

wątpliwość. Zdarzało się też tak, iż teoriom przypisywano pozajęzykową ideologię, o 

czym pisze Matej Bor na kartach książki Wenetowie. Sądzono, iż dzieło to wyraża 

słoweńskie dążenie nacjonalistyczne. 

Moim zdaniem nie należy odrzucać żadnych możliwości, w kwestii języka i pisma 

etruskiego, gdyż każde rozumowanie i badanie, choć z początku wydające się 

niedorzeczne, może prowadzić do odkrycia prawdy. Odrzucanie różnych alternatywnych 

teorii bez głębszej analizy również nie przynosi żadnych korzyści dla etruskologii. 
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РЕЗИМЕ 

 

 Предмет ове расправе је настанак етрурског, винчанског и такође венетског 

језика и писма у светлу алтернативних јужнословенских теорија. 

 У првом поглављу налази се опширан приказ информација о цивилизацији 

Етрураца. Име Етрурци они су добили од Римљана, а себе су називали Рашанима 

или Расенима. Овај народ живео је на Апенинском полуострву, на територији званој 

Етрурија (територија данашње Тоскане), имао је велики утицај на културу Рима. 

Римљани су добили од Етрураца пре свега алфабет и бројеве, али етрурски трагови 

виде се у римској архитектури, уметности или религији. Ова цивилизација је врло 

интересантна не само за етрускологе али такође за археологе, историчаре или 

језикословце зато што има много досад нерешених тајна. Пре свега није једнозначно 

на који су начин Етрусци дошли на територију данашње Италије. Проблем порекла 

етрурске цивилизације био је предмет дискусије још у древности. У науци постоје 

три хипотезе на ову тему. Прва Херодотова теорија гласи да су Етрурци дошли на 

Апенинско полуострво из Лидије у Анатолији. Дионизије из Халикарнаса 

одбацајући Херодотову тезу тврдио је да су Етрурци били аутохтони у Италији. 

Присталице трећег становишта су имали веровање  да је етрурски народ дошао са 

севера. Осим питања о етрурско порекло контроверзан је проблем језика који је 

представљен у другом поглављу. 

 У овом пасусу говори се о истраживањима западноевропских научника, на 

пример италијанских етрусколога: Масима Палотина (Massimo Pallottino), Ларисе 

Бонфанте (Larissa Bonfante) али такође пољског професора Станислава Јакубовског 

(Stanisław Jakubowski). Главни проблем са којим се суочавају италијански 

етрусколози јесте факат да етрурски језик није сличан ниједном европском језику. 

Следећа препрека је да етрурске писане споменике имају ограничену, језичну 

вредност зато што су текстови  претежно врло кратки и обухватају имена људи или 

богова. 

 Следећа поглавља тиче се становишта југословенских истраживача а пре свега 

српских научника Радивоја Пешића, Светислава Билбије и такође словеначких 

аутора Матеја Бора, Ивана Томажича и Јожка Шавли чије претпоставке нису 

проширене у етрускологији или су оспораване због их новаторских решења. 

 Радивоје Пешић у својој књизи Винчанско писмо карактерише винчанску 

културу која се ширила на територији Србије између V и IV в. ст. е. Професор 



 60

представио је детаљне анализе алфабета из Винче. Слова из тога писма поређена са 

одговарајућим словима других писама на пример феничанског, грчког или 

етрурског, дале су следеће резултате: нека слова су идентична, а етрурски алфабет у 

потпуности одговара винчанском. Пешић је дошао до закључка да у већој или мањој 

мери, непосредно или посредно цивилизације су преузимали слова из винчаници. 

 Светислав Билбија у књизи Староевропски језик и писмо Етрураца тражи извор 

етрурског писма а у решавању овог проблема кључну улогу има српски језик и 

српска ћирилица. Научник дешифрује етрурске писане споменике помоћу слова 

српске ћирилице. Билбија за разлог неразумевања етрурских текстова сматра 

погрешан начин читања етрурског алфабета. У науци примљено је да су Етрурци 

свој алфабет створили по угледу на грчки. Српски истраживачи тврде да је могло да 

се деси потпуно друкчије, наиме Грци су адаптирали потребна слова из етрурског 

алфабета.  

 Српски научници Пешић и Билбија говоре о археолошком открићу Лепенског 

Вира који се налази у Србији, на обали Дунава. Ово место је важно због неколико 

разлога. Прво, у Лепенском Виру нађени су трагови организоване цивлизације на 

високом нивоу. Може да се примети да ово је била најстарија цивилизација. Друго, 

из лепенског насеља потичу знаци које Радивоје Пешић сматра као прво 

хипотетично европско писмо а ова слова развијају се у винчанском алфабету. 

 У поглављу Словеначка истраживања на тему етрурског језика расправља се о 

односима између Венета и Етрураца. Научници Матеј Бор, Иван Томажич и Јожко 

Шавли тврде да су Етрурци дошли у Италију као део венетског народа који је донео 

са собом алфабет са територије винчанске културе. Што више Матеј Бор изразио је 

хипотезу да је језик Етрураца у својој структури и значењу припадао словенској 

језичној групи. Осим тога словеначки научник сматра да старе етрурске инскрипције 

могу да буду дешифроване служећи се лексиком из словенских језика. 

 Мој рад има за циљ да укаже јужнословенске алтернативне теорије које су често 

непознате већину етрусколога. Ова расправа може да буде чињеница која би могла 

да подстине пољског читаоца за даља научна истраживања. 

 
 
 
 
 
 

 


