CAPITOLUL

III

în afară de elementele principale ale scrierii - alfabetului şi semnele
liacritice, un loc important în paleografia slavo-română şi româno-chirilică îl
>cupă prescurtările (abrevierile), criptogramele şi slovele-cifre.

§ 1. Prescurtările
1.1. Constatări generale

în practica scrierii slavo-române şi româno-chirilice au fost folosite diferite
isteme de prescurtare a cuvintelor, care datorită frecvenţei lor erau lesne recuLoscute de către cititor. Prescurtările rezultau din străduinţa scribului de a ecoomisi timp, efort şi spaţiu. Acest procedeu era justificat şi datorită materiailui foarte scump subiacent - a pergamentului iar apoi a hârtiei.
Printre cuvintele prescurtate pe prim plan se situau cele privitoare la nomina
acra, adică care se refereau la culte, entităţi teologice şi administraţie ecleziască. Prin prescurtarea acestor cuvinte biserica tindea să dea textelor scrise un
spect misterios, greu de înţeles pentru cititorii de rând.
Un alt grup de cuvinte prescurtate ţine de activitatea cancelariei domneşti,
i actele emise de cancelarie erau prescurtate cuvintele legate de organizarea
;ritorial-administrativă a statului, de datarea documentelor etc. în aceste docuîente se mai prescurtau cuvintele ce vizau categorii sociale, monede, mai rar ume de localităţi şi persoane.
Prescurtările, în linii mari, se subîmpărţeau în două categorii: cele efectuate
rin reducerea mărimii cuvântului şi cele efectuate prin reducerea unor părţi
Dmponente ale literelor.
Prima categorie include următoarele abrevieri: a) sigla (suspensia, trunlierea); b) contracţia cuvintelor, c) suprascrierea literelor. In a doua categorie
itră: a) abrevierea prin îmbinarea literelor (ligatura); d) monograma.
In orice text slavo-român sau româno-chirilic abrevierea unui cuvânt era
larcată printr-un semn orizontal deasupra cuvântului respectiv, care se numea

titlă şi avea următoarea formă: Cu vremea se utilizau şi alte forme grafice ale
titlei. Deşi cuvântul titlă vine din paleografia slavă, el provenea din verbul latin
medieval titulo-ncQ - a prescurta, în greceşte - titlos. Titla este menţionat şi de
Dimitrie Cantemir în Descrierea Moldovei (vezi Fig. 1.3).
Abrevierile în paleografia slavo-română şi româno-chirilică au fost studiate
de mai mulţi istorici - editori de documente medievale: Gh. Ghibănescu, Ioan
Bogdan, Damian P. Bogdan, Emil Vârtosu, Nicolae Edroiu ş. a.

1.2. Prescurtarea prin sigle (sau prin iniţiale)

Acest tip de abreviere prevedea scrierea doar a unei litere (numite în paleo
grafia româno-chirilică slova) de la începutul cuvântului, sau conservarea a două
slove: a celei iniţiale şi a celei din mijlocul cuvântului. în cazul când se prescurtau
nume de persoane titlanu era întrebuinţată întotdeauna.__
Exemple: sigla B pentru cuvântul Ep'feMA, sigla A/l - pentru cuvântul
M'kcAiţA ete. Cele mai frecvente sigle R? sau i y - pentru ItfcycA şi Iyca, şi Iw
pentru I woahht». Sigla Iw, parte componentă a titulaturii domnilor, a pătruns în
paleografia slavo-română, iar apoi în cea româno-chirilică din paleografia bizan
tină. Un şir de alte sigle au fost preluate din paleografia sud-slavă.

1.3. Prescurtarea prin contracţie

Aceste prescurtări presupun o acţiune de comprimare a cuvântului. Drept
urmare erau eliminate una sau mai multe slove cu precădere cele vocale din
interiorul cuvântului. De regulă se păstrau:
a) Prima şi ultima literă (cele mai răspândite erau cuvintele sacre): irE,
Et (Eon», Eorb), pă FTT; r t (TocnoAA, TocnoAti, TonoAMni. Ic (Iyctfc), Xc
X t» (XpHCTOC, XpHCTOCT»).
b) Se păstrau trei litere ( mai frecvent le întâlnim iarăşi în domeniul
religios): riîb (rocnoAnn^); Ă)P» (a^YX'1*)»
(m a th ); Hbo (n6bo); FiTh
( rAAPOAi»); HÂfE (H 3 AP*ha); wTţb (w tt.iv » ); cm» (c u m .); c tt» (c b a tt» ),
iţjnl (ivicA pt); precum şi asemenea cuvinte, cum ar fi: Hiub (nalut»), fTFfa
(iiana), îîă (noA) etc.
c) Se păstrau patru şi mai multe litere. în această categorie necesită a fi
incluse în primul rând cuvintele legate de cult şi activitate ecleziastică: antat»
(AnreAT»); mJrĂfe (HeYArreAie, adică SBAHreAHe), Kpcn» (Kp'fecTT»); baakă
(baaam ka); M ÂÂ (AabhAa )i CncT» (O^nACTi»), BamtT (6poycaaht>);
rĂeîpÂ (rAAroAeqjft); precum şi termeni laici: Tnpi» (rocnOA^pt); rCA& (roc-

jactbo ); haaa

( hbaaaa ); chobb (cbmOBe); iţpiĂ (ivkcApmţA); qfiicb,
uţiî (MeAOB'feK't, MeAOB'feiţn),* cpA46 (cpbAbiţe) etc.
O mare parte a prescurtărilor din Nomina Sacra a fost preluată din
ileografia greacă. Dar multe prescurtări au fost create şi de scribii români:
>Ălţe,
Ăfib"; KpCTT», iţpKbi (nepKBu) etc. Toate aceste prescurtări au fost
reluate din paleografia slavo-română în cea româno-chirilică.

1.4. Prescurtarea prin su sp e n sie sau trunchiere

Prescurtările în majoritatea cazurilor constau în înlăturarea unei părţi a
avântului, care urma după prima silabă. Cea mai simplă prescurtare de genul
sspectiv se făcea prin înlăturarea semivocalei finale (>, b), care urmează după
consonantă.
Prescurtările de acest tip erau folosite de obicei pentru a reda denumirile
iverselor categorii sociale (titluri boiereşti şi alte funcţii administrative), elelentelor cronologice (denumirile lunilor, zilelor etc.), denumirea monedelor şi
altor termeni social-economici, a unor toponime şi antroponime.
Denumirile cronologice, de regulă, au fost preluate de paleografia slavo)mână din manuscrisele slave vechi. Prescurtările referitoare la categorii
3ciale, unităţile administrative, toponime şi antroponime au fost create de
;ribi români.
Exemple de abrevieri pentru categorii sociale, monede, toponime,
atroponime: ~k o a (BOA’t p n ) ; B6Ă ( b 6a h k h ; b c a h i ^h ) ; H c (H cn pA B H H icb );
w f ( Aoro<j>6TT») c n â r (cnA TA p T» ); CTOĂ ( c t o a n h k t »); Ăn (AtipoAT»); ĂKOp
ABOpHHkT»);

bhb

( b u b u ih h )

tfropCK 'ttt); Ă6B~( a c s t »,
h

cepesT^H»);

b t

( b t b o p h );

monedă); Ă c

(ro cn O A H H k );

tfr

( A c n p n ) ; ă c f o r c p e s (A C np n t o t o -

( G ^m a k ^ ) ; E p a n A ( E p a h a o b t »); E # 3 ( E t e e c K t fA b ) ;

Ahx (M hxahat»); Akfc (AVka) etc.
Exemple de abrevieri referitoare la elemente cronologice: denumirile
inilor reH (reNApb); 4>es (4>6B£aai>, <{>6BpoYApb); MĂp (MApnrb); Zul
AnpHAb); â\ ăm (nu se abreviază); io^ h ( Hernie); w^ a ( h^ ahe) ăb ( abiV ct»);
§n (cenT6MBpne); ok sauox (oKTABpb sauox'TAEpb); nocm (iioeMBpb);
( ABKAMBpk); denum irile zilelor; nHĂ (noHeA6AbHHKT.); BTOp
BTOpHHKT») J CpĂ (cpBAA); W E (MBTBepr); fÎTH (nATHHHA); cVb
c^ kbota ); HeĂ ( hca^ a ).
Din textele paleografice slavo-române prescurtările prin trunchiere au
ecut în manuscrisele şi documentele româno-chirilice, păstrându-se până la
îijlocul secolului al XlX-lea.

1.5. Prescurtarea prin litere suprascrise

O metodă de prescurtare menită să facă economie de spaţiu este scoaterea
din rând a uneia sau a mai multor litere şi scrierea lor deasupra cuvântului în
spaţiul dintre rânduri.
Prescurtarea prin suprascriere poate fi simplă şi mixtă. Suprascrierea simplă
este prescurtarea prin litere scoase din cuvinte deasupra rândului fără a se elimina
vreo literă. La descifrare întregirea cuvântului se face prin coborârea în rând a
literelor aruncate deasupra.
în textele manuscriptice şi diplomatice (ale cancelariei domneşti) slavoromâne, apoi româno-chirilice se întâlneşte atât suprascrierea unei singure slove,
cât şi a două sau mai multe grafeme.
în textele diplomatice (documente) se întâlnesc suprascrieri a două sau
mai multe slove, plasate una deasupra alteia. în paleografia româno-chirilică
suprascrierea a cunoscut diferite denumiri: supralitere, slove susscrise, supra
scrise, azvârlite, aruncate. Slovele plasate una deasupra alteia au fost denumite
“litere cu scaun”, iar B.P. Hasdeu le-a numit “litere columnatae”.
Slovele suprascrise primesc, ca şi alte tipuri de abrevieri, o titlă deasupra
lor.
Cel mai frecvent sunt suprascrise slovele consonante. Literele 3 , m
suprascrise sunt deformate, luând forma de titlă. Literele h, p se suprascriu
orizontal, căpătând de asemenea formă de titlă ~ . Se mai suprascriu şi literele
omise din greşală la momentul scrieri şi introduse ulterior.
_
Exemple de suprascriere simplă: suprascrierea unei litere: £ 060a<\;
Pa^Vat», ţŞ etc.; suprascrierea a două litere:
; EorAAHA etc. Litere plasate
una deasupra alteia: 7" ( bct);

(HAUieMtf) etc. Litere scrise orizontal,

care îndeplinesc rolul de titlă: ka~(kaph); aomnhaT ( aomnhaop) etc.
Scrierea mixtă. Această metodă de scriere prevede îmbinarea suprascrierii
cu eliminarea unor litere din cuvântul respectiv. Drept urmare întâlnim supra
scriere însoţită de contracţie. ^
(b<06>b<0>a); suprascriere însoţită de
suspensie:
(aabkt*); suprascriere însoţită de contracţie şi suspensie: *
(T < A > A < e p H > ).

în practica de transcriere a textelor paleografice slovele suprascrise sunt
incluse tacit în. texte, iar cele din suspensie sunt incluse în paranteze unghiulare.
în unele ediţii (Moldova în epoca feudalismului ş.a.) slovele suprascrise
sunt incluse în paranteze rotunde, iar cele din suspensie în paranteze pătrate:
B [ o 6 ] b [ o ] ( a ) a , M [ h ] [ a ] [ o ] ( c)tVw etc.
Suprascrierea mixtă a fost cea mai frecventă formă de abreviere şi s-a
păstrat până în anii ‘30 ai secolului al XlX-lea.

ioactbo); naaa

( hbaaaa); CHOB6 (cwHOBe); Îpv* ( ivfecApmţA); măk%
iĂIţn (MeAOB'feKT», MeAOB'bi^H); cpĂiţe (cpbAbiţc) etc.
O mare parte a prescurtărilor din Nomina Sacra a fost preluată din
)a leo grafia greacă. Dar multe prescurtări au fost create şi de scribii români:
:pAiţe, 4 p t; ĂHbj KpcTT», iţpKbi (iţepKBu) etc. Toate aceste prescurtări au fost
>reluate din paleografia slavo-română în cea româno-chirilică.

1.4. Prescurtarea prin su sp e n sie sau trunchiere

Prescurtările în majoritatea cazurilor constau în înlăturarea unei părţi a
:uvântului, care urma după prima silabă. Cea mai simplă prescurtare de genul
espectiv se făcea prin înlăturarea semivocalei finale (t», b), care urmează după
>consonantă.
Prescurtările de acest tip erau folosite de obicei pentru a reda denumirile
liverselor categorii sociale (titluri boiereşti şi alte funcţii administrative), elenentelor cronologice (denumirile lunilor, zilelor etc.), denumirea monedelor şi
i altor termeni social-economici, a unor toponime şi antroponime.
Denumirile cronologice, de regulă, au fost preluate de paleografia slavoomână din manuscrisele slave vechi. Prescurtările referitoare la categorii
ociale, unităţile administrative, toponime şi antroponime au fost create de
cribi români.
Exem ple de abrevieri pentru categorii sociale, m onede, toponim e,
ntroponime:~koa ( e o a^ p h ): bea (b€Ahkh; bcahi^h); hc ( HcnpABNHtrb);
[wF (A o ro ^ e n .) cnÂr (cnATApn»); c to ă (c to a n h k t.); Ăn (AnpoA'b); ĂBop
ABOpHHki»); kîTb (b u b u jh h ) k t ( b tb o p h ) ; rĂHb (rocnoAHHb); fcV
tfropcKT»»); ĂelT (a c bt^, m onedă); ăc (Acnpn); Ăc fOT cpee (Acnpn r0T0■H C6P6KT>Hh);
(G VMAK'fe); EpAHA (EpAHAOBT.) ; E#3 (E^36CK^Ab);
l/l«x (M hxauat»); AVk (AVka) etc.
Exemple de abrevieri referitoare la elemente cronologice: denumirile
unilon ren (reN a p t); <J>cb (tfrespAAb, ^eBpoyApb); Ăvăp (MApTb); ăTî
AnpHAb); măh (nuseabreviază);totfii ( h^ nnc); ioWa ( h^ ahc) ăb ( abiV ct.);
en (cenTeMBpne); ok sauox (oKTAEpb sauoxTA spb); HoeJw (iioeMBpb);
Î6K ( ACKAMBpb); denum irile zilelor; rfTTĂ (noHeAeAbHHKT»); BTop
BTopHHK'b); cpĂ (cpeA *); W b (M eTBepr); rm i ( h a t n h u a ); cVb
c^ ebota ); ReĂ ( hea^ a a ).
Din textele paleografice slavo-române prescurtările prin trunchiere au
recut în manuscrisele şi documentele româno-chirilice, păstrându-se până la
lijlocul secolului al XlX-lea.

1.5. Prescurtarea prin litere suprascrise

O metodă de prescurtare menită să facă economie de spaţiu este scoaterea
din rând a uneia sau a mai multor litere şi scrierea lor deasupra cuvântului în
spaţiul dintre rânduri.
Prescurtarea prin suprascriere poate fi simplă şi mixtă. Suprascrierea simplă
este prescurtarea prin litere scoase din cuvinte deasupra rândului fără a se elimina
vreo literă. La descifrare întregirea cuvântului se face prin coborârea în rând a
literelor aruncate deasupra.
în textele manuscriptice şi diplomatice (ale cancelariei domneşti) slavoromâne, apoi româno-chirilice se întâlneşte atât suprascrierea unei singure slove,
cât şi a două sau mai multe grafeme.
în textele diplomatice (documente) se întâlnesc suprascrieri a două sau
mai multe slove, plasate una deasupra alteia. în paleografia româno-chirilică
suprascrierea a cunoscut diferite denumiri: supralitere, slove susscrise, supra
scrise, azvârlite, aruncate. Slovele plasate una deasupra alteia au fost denumite
“litere cu scaun”, iar B.P. Hasdeu le-a numit “litere columnatae”.
Slovele suprascrise primesc, ca şi alte tipuri de abrevieri, o titlă deasupra
lor.
Cel mai frecvent sunt suprascrise slovele consonante. Literele 3 , m
suprascrise sunt deformate, luând forma de titlă. Literele h, p se suprascriu
orizontal, căpătând de asemenea formă de titlă ~ . Se mai suprascriu şi literele
omise din greşală la momentul scrieri şi introduse ulterior.
_
Exemple de suprascriere simplă: suprascrierea unei litere: £060Aa;
P a^Vat»,
etc.; suprascrierea a două litere: p£ ; EorAAHA etc. Litere plasate
una deasupra alteia: ^ ( ect ); HAU^ ( halu6<wV) etc. Litere scrise orizontal,
care îndeplinesc rolul de titlă: KA~(KApn); aomhhao" ( aomnhaop) etc.
Scrierea mixtă. Această metodă de scriere prevede îmbinarea suprascrierii
cu eliminarea unor litere din cuvântul respectiv. Drept urmare întâlnim supra
scriere însoţită de contracţie.
(b<06>b<0>a); suprascriere însoţită de
suspensie:
(a a c k t,); suprascriere însoţită de contracţie şi suspensie: ^
( T<A>A<6pH>).
în practica de transcriere a textelor paleografice slovele suprascrise sunt
incluse tacit în texte, iar cele din suspensie sunt incluse în paranteze unghiulare.
în unele ediţii (Moldova în epoca feudalismului ş.a.) slovele suprascrise
sunt incluse în paranteze rotunde, iar cele din suspensie în paranteze pătrate:
B [o 6 ]b [o ](a )a , M [ h ] [ a ] [ o ] ( c)tiw etc.
Suprascrierea mixtă a fost cea mai frecventă formă de abreviere şi s-a
păstrat până în anii ‘30 ai secolului al XlX-lea.
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în afară de elementele principale ale scrierii - alfabetului şi seninele
diacritice, un loc important în paleografia slavo-română şi româno-chirilică îl
ocupă prescurtările (abrevierile), criptogramele şi slovele-cifre.

§ 1. Prescurtările
1.1. Constatări generale

în practica scrierii slavo-române şi româno-chirilice au fost folosite diferite
sisteme de prescurtare a cuvintelor, care datorită frecvenţei lor erau lesne recu
noscute de către cititor. Prescurtările rezultau din străduinţa scribului de a eco
nomisi timp, efort şi spaţiu. Acest procedeu era justificat şi datorită materia
lului foarte scump subiacent - a pergamentului iar apoi a hârtiei.
Printre cuvintele prescurtate pe prim plan se situau cele privitoare la nomina
sacra, adică care se refereau la culte, entităţi teologice şi administraţie eclezias
tică. Prin prescurtarea acestor cuvinte biserica tindea să dea textelor scrise un
aspect misterios, greu de înţeles pentru cititorii de rând.
Un alt grup de cuvinte prescurtate ţine de activitatea cancelariei domneşti,
în actele emise de cancelarie erau prescurtate cuvintele legate de organizarea
teritorial-administrativă a statului, de datarea documentelor etc. în aceste docu
mente se mai prescurtau cuvintele ce vizau categorii sociale, monede, mai rar nume de localităţi şi persoane.
Prescurtările, în linii mari, se subîmpărţeau în două categorii: cele efectuate
prin reducerea mărimii cuvântului şi cele efectuate prin reducerea unor părţi
componente ale literelor.
Prima categorie include următoarele abrevieri: a) sigla (suspensia, trun
chierea); b) contracţia cuvintelor, c) suprascrierea literelor. în a doua categorie
intră: a) abrevierea prin îmbinarea literelor (ligatura); d) monograma.
In orice text slavo-român sau româno-chirilic abrevierea unui cuvânt era
marcată printr-un semn orizontal deasupra cuvântului respectiv, care se numea
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titlă şi avea următoarea formă: Cu vremea se utilizau şi alte forme grafice ale
titlei. Deşi cuvântul titlă vine din paleografia slavă, el provenea din verbul latin
medieval titulo-are - a prescurta, în greceşte - titlos. Titla este menţionat şi de
Dimitrie Cantemir în Descrierea Moldovei (vezi Fig. 1.3).
Abrevierile în paleografia slavo-română şi româno-chirilică au fost studiate
de mai mulţi istorici - editori de documente medievale: Gh. Ghibănescu, Ioan
Bogdan, Damian P. Bogdan, Emil Vârtosu, Nicolae Edroiu ş. a.

1.2. Prescurtarea prin sigle (sau prin iniţiale)

Acest tip de abreviere prevedea scrierea doar a unei litere (numite în paleo
grafia româno-chirilică slovă) de la începutul cuvântului, sau conservarea a două
slove: a celei iniţiale şi a celei din mijlocul cuvântului. în cazul când se prescurtau
nume de persoane titlanu era întrebuinţată întotdeauna.__
Exemple: sigla E pentru cuvântul fîp’faMA, sigla AX - pentru cuvântul
M'fecAu.a etc. Cele mai frecvente sigle R? sau i y - pentru ItfcifCA şi IifCA, şi Iw
pentru Iwoannt». Sigla Iw, parte componentă a titulaturii domnilor, a pătruns în
paleografia slavo-română, iar apoi în cea româno-chirilică din paleografia bizan
tină. Un şir de alte sigle au fost preluate din paleografia sud-slavă,

1.3. Prescurtarea prin contracţie

Aceste prescurtări presupun o acţiune de comprimare a cuvântului. Drept
urmare erau eliminate una sau mai multe slove cu precădere cele vocale din
interiorul cuvântului. De regulă se păstrau:
a) Prima şi ultima literă (cele mai răspândite erau cuvintele sacre): irE,
g r (Eon>, Eon»),TĂ rfi; r t (TocnoAA, TocnoAM» TonoAHHT. Ic (IycVc), Xc
Xn» (XpttCTOC, XpHCTOCTt»).
b) Se păstrau trei litere ( mai frecvent le întâlnim iarăşi în domeniul
religios): fiîb (TocnoAHHh);
( a ^YX’1»)» Âimî ( math ); hbo ( h6 bo);
( rAArOAT»); RătI (H3APaha); wujtL (w T T ^b); ctn> (cmht*); c t t ^ c b a t t » ) ,
iţjfh (lyfecApt); precum şi asemenea cuvinte, cum ar fi: Fmîk (haujt»), FIHa
(iiaha), riĂ (nOA) etc.
c) Se păstrau patru şi mai multe litere. în această categorie necesită a fi
incluse în primul rând cuvintele legate de cult şi activitate ecleziastică: AHrAT»
(ĂHreAT.); HyrAi'e (neyArreAie, adică ţ»BANr6Ane), Kpcn» (Kp'bcTT.); baaka
( baaauka); ĂIÂ ă (A* bhaa); Onci» (G ^ nACTT.), BÂĂvb (SpoYCAAin»);
rĂeipĂ (rAArOAeqiA); precum şi termeni laici: Tnpn» (rocnoAApt); rcĂI (roc-
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iioactbo); naaa ( hcaaaa ); chob6 (cuhOBe); upuĂ (ivfecApHiţA); măkî;,
MAiţH (seAOB'feKT», M6AOKrfenh) ; cpAiţe (cp^Abiţe) etc.
O mare parte a prescurtărilor din Nomina Sacra a fost preluată din
paleografia greacă. Dar multe prescurtări au fost create şi de scribii români:
cpĂLţe, 4 pT; AHt; KpcTT», npKW ( u,epKBtt) etc. Toate aceste prescurtări au fost
preluate din paleografia slavo-română în cea româno-chirilică.

1.4. Prescurtarea prin su sp e n sie sau trunchiere

Prescurtările în majoritatea cazurilor constau în înlăturarea unei părţi a
cuvântului, care urma după prima silabă. Cea mai simplă prescurtare de genul
respectiv se făcea prin înlăturarea semivocalei finale (t>, t), care urmează după
o consonantă.
Prescurtările de acest tip erau folosite de obicei pentru a reda denumirile
diverselor categorii sociale (titluri boiereşti şi alte funcţii administrative), ele
mentelor cronologice (denumirile lunilor, zilelor etc.), denumirea monedelor şi
a altor termeni social-economici, a unor toponime şi antroponime.
Denumirile cronologice, de regulă, au fost preluate de paleografia slavoromână din manuscrisele slave vechi. Prescurtările referitoare la categorii
sociale, unităţile administrative, toponime şi antroponime au fost create de
scribi români.
Exem ple de abrevieri pentru categorii sociale, monede, toponime.
antroponime: “boa (EOA'fepn); ecă ( b6ahkh; bcahuh); Hc (ncnpABHHKT.);
Awr (Aoro4>en») ciiat ( ciiatapt»); ctoa ( ctoahhkt»); Ăn (AnpoA'b); Ă^op
(ABOpHhk'b); bHb ( eu bu ih h ) Et ( btbo ph ); rĂHE (rocnoAHHb); tfr
(kVopcKT»H); ĂeB~( a6 bt>, monedă ) ; Ăc ( Acripn); ăc TW c p e s (Acnpn rOTObh cepeET>HH); C ^ m (O ^ mab^ ) ; EpAHA ( E p <\haobt>); E#3 (EteecKk’Ak);
M hx ( M hxahat»); AVk (AVka) etc.
Exemple de abrevieri referitoare la elemente cronologice: denumirile
lunilor: reH (reNApt); <f>eB (<{>eBpAAh, ^espoifApt); Ă\Ăp ( avajîtt»); ăTî
(AnpnAkj; âvâh (nuseabreviază); wtfN (n^Hne); wWa ( hS'ahc) ăb ( abiV ct»);
cen (cenTeAVBpHe); ok sauox (oKTAEpt sauoxTAspt»); noe/w (Hoe/WBph);
Ă6K ( ACKAMEpt); denum irile zilelor; fiHÂ (nOHeAeAtHHKT»); s ro p
( KTOpHHKT»)CpĂ (cpBA^); MTB (M6TB6pr); fÎTH (nATNHlţA); C^E
( c^ beota ); HeĂ ( hea^ aa ).
Din textele paleograflce slavo-române prescurtările prin trunchiere au
trecut în manuscrisele şi documentele româno-chirilice, păstrându-se până la
mijlocul secolului al XlX-lea.
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1.5. Prescurtarea prin litere sup rascrise

O metodă de prescurtare menită să facă economie de spaţiu este scoaterea
din rând a uneia sau a mai multor litere şi scrierea lor deasupra cuvântului în
spaţiul dintre rânduri.
Prescurtarea prin suprascriere poate fi simplă şi mixtă. Suprascrierea simplă
este prescurtarea prin litere scoase din cuvinte deasupra rândului fără a se elimina
vreo literă. La descifrare întregirea cuvântului se face prin coborârea în rând a
literelor aruncate deasupra.
în textele manuscriptice şi diplomatice (ale cancelariei domneşti) slavoromâne, apoi româno-chirilice se întâlneşte atât suprascrierea unei singure slove,
cât şi a două sau mai multe grafeme.
în textele diplomatice (documente) se întâlnesc suprascrieri a două sau
mai multe slove, plasate una deasupra alteia. în paleografia româno-chirilică
suprascrierea a cunoscut diferite denumiri: supralitere, slove susscrise, supra
scrise, azvârlite, aruncate. Slovele plasate una deasupra alteia au fost denumite
“litere cu scaun”, iar B.P. Hasdeu le-a numit “litere columnatae”.
Slovele suprascrise primesc, ca şi alte tipuri de abrevieri, o titlă deasupra
lor.
Cel mai frecvent sunt suprascrise slovele consonante. Literele 3 , m
suprascrise sunt deformate, luând forma de titlă. Literele h, p se suprascriu
orizontal, căpătând de asemenea formă de titlă ~ . Se mai suprascriu şi literele
omise din greşală la momentul scrieri şi introduse ulterior.
_
Exemple de suprascriere simplă: suprascrierea unei litere: BoeOA^;
P a^Vat», c§ etc.; suprascrierea a două litere:
; E o*aa“a etc. Litere plasate
una deasupra alteia: ^ ( e c r ) ; HAU^ (haiubm^) etc. Litere scrise orizontal,
care îndeplinesc rolul de titlă: ka' ( kaph); aomnhao" ( aomhhaop) etc.
Scrierea mixtă. Această metodă de scriere prevede îmbinarea suprascrierii
cu eliminarea unor litere din cuvântul respectiv. Drept urmare întâlnim supra
scriere însoţită de contracţie. ^
(b<06>b<0>a); suprascriere însoţită de
suspensie:
(aabkt»); suprascriere însoţită de contracţie şi suspensie: *
(T < A > A < e p H > ).

în practica de transcriere a textelor paleografice slovele suprascrise sunt
incluse tacit în texte, iar cele din suspensie sunt incluse în paranteze unghiulare.
în unele ediţii (Moldova în epoca feudalismului ş.a.) slovele suprascrise
sunt incluse în paranteze rotunde, iar cele din suspensie în paranteze pătrate:
E [o e ]B [o ](a )a , A/1[h][a] [ 0 ] ( c)ti'w etc.
Suprascrierea mixtă a fost cea mai frecventă formă de abreviere şi s-a
păstrat până în anii ‘30 ai secolului al XK-lea.
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1.6. Prescurtarea prin îm binare (ligatură)

Această formă de scriere prescurtată prevede îmbinarea unor părţi comune
a două sau câtorva litere. Ea se mai numeşte ligatură şi este simplă sau ornată.
Ligatura simplă apare numai în contextul manuscriselor sau documentelor, iar
cea ornată - în frontispiciile lor. Exemple de ligatură simplă: îmbinarea lui A şi
E; Vcu 10 etc. îmbinare ornată: A c u T; H cuA; li cu K etc.
Abrevierea prin ligatură a trecut din textele paleografice slavo-române în
manuscrisele şi documentele româno-chirilice. Foarte frumoase ligaturi sunt
prezente în hrisoavele din secolul al XVIII-lea din Ţara Românească (vezi anexa).
O formă specială de îmbinare de litere este monograma. Ea prezintă o
formă mai perfecţionată a ligaturii. Acest sistem special grafic este constituit
din iniţiala unui cuvânt în care se abreviază unele litere din acesta, inclusiv şi
litere mai mici ca dimensiune faţă de cea iniţială. Acest procedeu este caracteristic
textelor solemne, titulaturii domneşti din documente, monogramei domneşti.
Prin monogramă îşi înscriau numele înalte feţe bisericeşti.
j Astfel, monograma
; episcopului de Rădăuţi
; (e4>peMT*) avea
v j /
• la 1614 forma:

T Monograma din actul
I lui Mircea cel Bătrân
j din 27 iunie 1387
| are forma ( M hpma):

\
!
IV K ^A [
j

în subscrierea neautografică a unor hrisoave domneşti se întâlnesc abre
vieri, care au la bază nu o literă, ci două (ca de exemplu în cuvântul fîoeBOAA,
unde literele de bază sunt doi de fi). Acest tip de subscriere se numeşte
pseudo-monocondil (vezi Fig. 3.1).
Sistemul de monograme este împrumutat în paleografia slavo-română şi
româno-chirilică din cea bizantină. El a apărut la început în Ţara Românească,
iar apoi a fost preluat de acolo şi în Moldova.
Scribii documentelor slavo-române în unele cazuri realizau inscripţii fară
a ridica instrumentul grafic de pe suport. Această scriere se numea monocondil.
Ea dădea naştere unei scrieri greu descifrabile prin lectură directă. Dacă totuşi
pana era ridicată de pe suport, acest sistem se numeşte pseudomonocondil.
în manuscrisele slavo-române în formă de monocondil era grafiat cuvântul
aamht», numele unor persoane, unor măsuri de greutate, capacitate, lungime etc.

1.7. Prescurtarea prin litere în sc rise

Această metoda consta în scrierea uneia, a două sau mai multor litere
într-un sistem grafic majuscul. El a fost descris pentru prima dată de Damian P.
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Bogdan. Sistemul este prezent atât în manuscrise, cât şi în documente slavoromâne şi româno-chirilice. înscrierea unei litere în interiorul altui grafem mai
mare era practicată anterior în paleografia bizantină şi sud-slavă. înscrierea a
două sau mai multe litere într-un singur grafem a fost inventată de scribii din
Ţările române. De exemplu în cuvântul CToe ( cbatoc) în c se încadrează t , o
şi e. Din paleografia slavo-română prescurtarea prin litere înscrise a trecut în
paleografia româno-chirilică.

1.8. Prescurtarea prin sem ne convenţionale

în manuscrisele şi documentele slavo-române şi româno-chirilice se
întâlnesc şi unele semne convenţionale care prescurtează scrierea.
Semnul crucii. Atât manuscrisele cât şi documentele slavo-române şi
româno-chirilice au drept invocaţie simbolică semnul crucii - invocatio symbolica. Numai începând cu secolul al XVII-lea acest semn lipseşte în unele
documente. Spre sfârşitul secolului al XVIH-lea semnul crucii este numit cruce
ajută (+).
în afară de începuturile textelor (în incipit), semnul crucii apare adesea şi
după datarea lor (post datum), precum şi în monogramele domneşti - la început
şi la sfârşit sub o formă specifică, ce aminteşte o literă glagolitică. Această
formă de cruce există şi în unele cărţi domneşti din Ţara Românească, precum
şi la încheierea unor manuscrise. Ea este formată dintr-o hastă verticală supe
rioară, având la bază în dreapta o buclă, din care porneşte spre stânga o linie
curbă ce traversează în stânga şi în dreapta hasta respectivă. Această formă a
crucii a fost numită de paleografi (Damian P. Bogdan) crucea bizantină (rf).
Varianta grafică respectivă a crucii bizantine lipseşte în textele paleografice
sud-slave şi a fost preluată direct din diplomatica bizantină în Ţara Românească,
iar de acolo şi în Moldova.
Semnul crucii mai este utilizat în textele paleografice ca semn de încadrare
a unor materiale sărite sau adăugate ulterior în text. El mai este folosit ca semn
de includere a numerelor în text, în tabele statistice (catastife), foi de zestre şi
alte calcule pentru a marca la începutul fiecărei enumerări o nouă cantitate. Sem
nul crucii însoţea însemnările domneşti autografice, era prezent la sfârşitul sem
năturilor marilor boieri şi ale altor dregători, amprentelor digitale şi scrisorilor
adresate domnilor. Semnul crucii mai era prezent în textele paleografice la în
cheierea unui rând rămas mai scurt decât celelalte şi atunci când cuvântul respec
tiv se încheie cu litera E, precum şi în datare când numărul se încheia cu acelaşi E.
Semnul crucii dispare treptat din textele paleografice din secolul XVIII,
odată cu pătrunderea tot mai accentuată în societate a spiritului laic.
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Alte semne: Amprenta digitală - era aplicat în cerneală pe zapise atunci
când persoana era analfabetă, piseţul alături consemnându-i numele, în transcriere
era reprezentat astfel: ®; semnul de ani, numit semnul leatului sau văletul avea
forma: U ; semnul jumătate “pol”2, întrebuinţat în paleografia româno-chirilică.
De asemenea în această paleografie mai era folosit semnul masa □ şi se adăuga
după denumirea măsurii de suprafaţă “stânjenul”, de asemenea la sfârşitul
secolului al XVIII-lea apare semnul # - galbeni (bani de aur).
Trecerea societăţii româneşti la epoca modernă a determinat, începând cu
anii ‘30 ai secolului al XlX-lea, renunţarea la suprascrieri, iar apoi şi la însuşi
alfabetul chirilic în urma marilor reforme după unirea Principatelor Române la
1859.
Test de evaluare
1. Citiţi textele planşelor anexate (fig. 2, 3,4) şi clasificaţi-le după următoarele
categorii: texte manuscrise; texte diplomatice; texte slavo-române şi texte
româno-chirilice.
2. Elaboraţi un tabel cu mai multe coloniţe în care transcrieţi utilizând paranteze
rotunde, pătrate şi dreptunghiulare cuvintele prescurtate depistate în fiecare
anexă, clasificându-le după metodele descrise în acest capitol prescurtări prin
- suspensie, suprascriere, scriere mixtă, îmbinare (ligatură) etc. Comparaţi
corelaţia acestor prescurtări în dependenţă de tipul textului: manuscris, docu
ment slavo-român, document româno-chirilic. Trageţi concluzii despre evo
luţia pe care aţi depistat-o în plan cantitativ şi calitativ.
3. încercaţi să elaboraţi monograme cu litere chirilice ale unor nume proprii după
principiul descris în acest paragraf (Ex.: IjJetjxxHT», B achac, I oaht» etc.).
4. Descifraţi rândul iniţial din anexa Fig. 3.3 {Hrisovul lui Al. Mavrocordat din
20 iulie 1786). în afară de ligatură, ce metode de prescurtare au mai fost
utilizate în acest caz? Transcrieţi acest rând şi introduceţi în textul de bază
literele suprascrise, incluzându-le în paranteze rotunde ( ), literele omise în
paranteze pătrate [ ], literele îmbinate în paranteze unghiulare < >.

§ 2. Criptogram ele în paleografia slavo-rom ână
şi rom âno-chirilică
2.1. Din istoria criptografiei

Scrierea criptată (secretă) aparţine unui sistem de scriere aparte, fiind
cunoscut încă din epoca antică. La baza denumirii se află cuvintele greceşti
kriptos (secret) şi graphos (scriere). Textul urma să fie redactat după un anumit
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principiu ca să devină accesibil numai destinatarului cu care exista o înţelegere
prealabilă asupra modului de criptare.
Introdusă de grecii antici, criptarea a fost perfecţionată de romani. Sclavul
lui Cezar Tiron a inventat la ordinul împăratului un sistem criptic, care se asemăna
mult cu stenografia, pe care o cunoaştem astăzi. Semnele inventate de Tiron
sunt cunoscute sub denumirea de caractere tironiene.
Pe parcursul evului mediu criptografia s-a aflat în declin. Abia în 1499 a
fost scrisă (în limba latină) de Iohann Trithemusa din Spanheim prima carte
consacrată criptografiei, numită Polygraphia. Ea includea 14 alfabete în care
literele erau înlocuite cu cuvinte din rugăciuni. Din această cauză cartea a fost
acuzată de magie neagră şi distrusă.
Bazele criptografiei modeme au fost puse de italianul Giovani Batista della
Porta (1563), care a introdus sistemul cifrării (de la cuvântul ebraic safar - a
numerota). Sensul acestui sistem constă în schimbarea literelor unui text prin
semne convenţionale sau cifre aranjate în altă ordine decât cele din alfabet. Re
dactarea şi apoi citirea textului se efectuează cu ajutorul unei chei. Transpunerea
textului se face în baza unor combinaţii de semne care modifică poziţia normală
a elementelor ce compun textul criptat. Substituirea constă în înlocuirea fiecărei
litere din text cu un semn convenţional sau cu altă literă. Prin crearea anumitor
alfabete criptice literele unui cuvânt criptografiat capătă o semnificaţie aparte.
Grafia criptogramelor urmează scrierea din momentul respectiv şi păs
trează sistemul de scriere aflat atunci în uz.

2.2. Criptografia siavo-rom ână

în paleografia slavo-română cele mai cunoscute opere criptografice sunt
cele peste 70 de criptograme, create de protopsaltul Eustatie (numite de el filtele
- din greco-bizantin scris curat) şi incluse în Irmologhionul său în anii 15111515. Conform cercetărilor istoricului român R. Pava (Cartea de cântece a lui
Eustatie de la Putna în Studii şi materiale de istorie medie, voi. V, 1962, p. 335347) Eustatie a utilizat cinci alfabete criptice.
El a folosit litere chirilice din diferite alfabete criptice, precum şi grafeme
din alfabetul glagolitic. Concomitent Eustatie a creat forme ductice, inspirânduse în afară de alfabetul glagolitic şi de cele grec şi latin.
Cu excepţia lui Eustatie, alte criptograme manuscriptice româneşti nu
menţionează numele autorului lor. Cel mai vechi text diplomatic care include o
criptogramă este hrisovul lui Radu cel Mare din 25 ianuarie 1499.
Conform clasificării istoricului şi paleografului Damian P. Bogdan (Paleo
grafia romăno-slavă, Buc., 1978, p. 279-280) criptogramele din textele paleo-

60

Demir Dragnev, Ion Gumenâi ♦ n& A60rPA.4>HH

grafice româno-slave cunosc patru alfabete. Primul alfabet este constituit din
litere chirilice şi se numeşte alfabetul tarabaric sau litoreic simplu. în el se
folosesc numai consoanele alfabetului chirilic din care sunt eliminate 6 ,
3
şi
Celelalte au următoarea cheie:
E, £, r , A, 2K, 3, K, A, M , H
l| i, UI, H, II,, X, O , T , G, P, n

La criptare E corespunde lui LţJ, fi lui III, T lui H ş.a.m.d. Astfel cuvântul
amhh în formă criptată este apHfi. Al doilea alfabet criptic are cheie în alfabetul
grecesc. Literele lui au fost transferate de Eustatie în litere chirilice în următoarea
ordine:
A, fi, T, A, K, A, M, P, O, T , Y,
h , ţ , s , n , o, 3, iţ, w , Mr, x
în textele criptate cu acest alfabet celelalte litere din alfabetul chirilic şiau păstrat valoarea fonetică iniţială.
Al treilea alfabet este cifric. în el literele se exprimă prin valoarea lor
numerică. Cele fară valoare cifrică îşi păstrează valoarea lor fonetică normală,
într-o variantă a acestui alfabet un grafem poate avea la bază două sau câteva
cifre: &a (4+1) = e (5); bmY= e şi h ş.a.m.d. în altă variantă ordinea literelor este
redactă prin cuvinte ce exprimă ordinea literelor-numere ce formează cuvântul.
Se arată apoi acţiunile ce trebuie făcute cu grafemele cifrate pentru ca să se
obţină litera dorită. Acest cifru apare pe o inscripţie din Tetraevangheliarul din
1537 (pe care îl redăm în traducere): “la început a patruzecea (cifră) se află
lângă prima, iar la mijloc o sută la prima se adună cu a patra şi la sfârşit de jur
împrejur stăpâneşte a zecea cu o sută şi cu a cincea”. (Astfel, 40 1 - a , 100
- p, 10 - Y, 5 - e. Deci cuvântul cifrat este Mardarie). Al patrulea alfabet criptic
este format din cel de al doilea alfabet criptic grecesc în care însă uneori 6 = H,
iar M şi W îşi păstrează valoarea fonetică iniţială.
Din textele paleografice slavo-române sistemul criptat a fost preluat de
manuscrisele şi documentele româno-chirilice.

2.3. Criptografia rom âno-chirilică

Cea mai veche criptogramă româno-chirilică nedescifrată până acum este
cea din Psaltirea Şcheiană, fiindcă literele chirilice sunt scrise numai pe jumătate
şi sunt amestecate cu grafeme din alfabetele străine. Mai mulţi cercetători consi
deră că criptograma respectivă ar purta data cu 26 octombrie 1514.
Criptogramele au fost folosite pe larg în corespondenţa diplomatică din
secolele XVII-XVIII. Este cunoscută corespondenţa domnului C. Brâncoveanu
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cu ţarul Rusiei Petru I şi cu generalul austriac Veterani. Mai multe criptograme
sunt incluse în jurnalul lui C. Brâncoveanu însemnări de taină, păstrat până în
prezent. O vastă corespondenţă cifrată a întreţinut în anii ‘30 ai sec. XVIII
starostele de Soroca Anastasie Lupu cu autorităţile ruse din Kiev. în texte criptice
corespondau domnii fanarioţi cu reprezentanţii lor la Poartă.
Criptogramele au fost folosite în corespondenţa membrilor societăţii se
crete greceşti Eteria şi a participanţilor la revoluţiile din 1821 şi 1848 (cores
pondenţa lui N. Bălcescu cu I. Ghica) etc.
Conform opiniei paleografului Emil Vârtosu, criptogramele româneşti pot
fi clasificate după conţinut în monastice şi diplomatice (politice). în secolele
XVin-XIX scrierea criptică monastică îşi pierde importanţa, cedând celei laice,
cu conţinut politic.
Test de evaluare
1. Alcătuiţi un tabel cu alfabetul chirilic. Realizaţi o criptogramă simplă a textului
Gka3 ahm6 BtKATivfe o mo/v\ abckh)( rocnoAApexT», procedând la inversarea
ordinii de citire a literelor (citire de la coadă):
- A; Y - E; 0 ~ T;
M v -A ; A - 6 ; K - ) K ; ^ - K ş.a.m.d.
2. Criptografiaţi la alegere o frază din anexă (Fig. 3.2), folosind primul alfabet
criptic slavo-român, descris de Damian P. Bogdan.
3. Criptografiaţi o frază din anexă (Fig. 3.3), utilizând sistemul de criptare prin
cifre din alfabetul chirilic.
4. Criptografiaţi numele Dumneavoastră şi localitatea de baştină.

§ 3. Literele-cifre în paleografia slavo-rom ână
şi rom âno-chirilică
3.1. Valoarea num erică a literelor

Ca şi în paleografia greacă şi latină în cea slavă valorile numerice sunt
exprimate de asemenea prin litere. în acest caz literele (slovele) alfabetului
chirilic îndeplinesc un rol dublu: de litere şi de cifre (slove-cifre). Aceste slovecifre mai erau numite de unii scribi “cifre bisericeşti”, deoarece cel mai frecvent
au persistat în scrierea ecleziastică. în acest sens rolul cifrelor îl îndeplinesc 25
de slove din alfabetul chirilic, care provin din alfabetul grecesc; A, fi, I \ 4,,
3, H (î), K, A, M , H, O, n , P, O, T, V (0 y ),
X, W,
s Slovele
chirilice H şi II, cu timpul au înlocuit numeralele de origine greacă <; (tcoppa) şi
* (sampi). Deci, de tot 28 de slove-cifre erau distribuite câte 9 pe următoarele
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grupe: unităţile - 1-9; zecile - 10-90; sutele - 100-900. Fiecare slovă-cifră era
marcată grafic cu o titlă (-), ceea ce indica rolul ei de număr, adică transformarea
literelor în cifre. Titla era aplicată şi unei grupe de cifre ce indicau un număr
complex. în paleografia româno-chirilică, odată cu creşterea necesităţii de simpli
ficare a scrisului s-a aplicat pentru un număr complex o singură titlă, mai ales în
secolele XVIII-XIX.
Slovele-cifre, care urmează ordinea alfabetului grecesc au următoarea
ordine atât în paleografia slavo-română, cât şi în cea româno-chirilică:
Unitătile
a- 1
B-2
r - 3

p
c

-100
-200
t
-3 0 0
Y.tf - 4 0 0
-5 0 0
X
-6 0 0
B-

k -20
a -3 0
m -4 0
n - 50
ă-60
0 -7 0
n -8 0
n -9 0

Sutele

w
U

0
0
r1
-5s-

A-4
e -5
5-6
3 -7
n-8
T07 - 9

Zecile
i -10

-8 0 0
-9 0 0

Unităţile, zecile şi sutele sunt reprezentate astfel prin câte o slovă-cifră.
Numerele între 11-19 au o slovă-cifră de valoarea unităţilor pusă înaintea sloveicifre, reprezentând pe zece:
ai - 11; Bl - 12; ri - 13; aî - 14; ei - 15; si - 16; ei - 17; ni - 18; t«ri 19.
Pentru numerele 21-99 zecile se scriu înaintea unităţilor:
Ka -2 1 ; kb -2 2 ; ar -3 3 ; ma -4 4 ; ne -5 5 ; g s -6 6 ; 0 3 -7 7 ; nn -8 8 ;
MrO, - 99.
Numerele cuprinse între 101 -999 au înainte litera-cifră reprezentând sutele,
iar zecile şi unităţile urmează regulile menţionate mai sus:
pai - 111; ckb- 222; T a r -3 3 3 ; tfA-404; <|>He - 555; x âs -6 6 6 ; i|ro3777; wnn - 888;
- 999.
Pentru valorile numerice de ordinul miilor se folosesc aceleaşi slove-cifre,
numai că ele au în faţă un semn special
care indică valoarea de mie.
Exemplu:
^ a - IOOO^b - 2000j^ - 3000; a - 4000^e - 5000; 5 - 6 0 0 0 ^ - 7000;
- 8 0 0 0 ^ - 9000^1' - 12d6o^£a - 21000 etc. *
^
Exemple de cifre de ordinul miilor, sutelor, zecilor şi unităţilor:
^ p a i - 10111; jJ£T/\r _ 33333; 4>ne - 500055; wnn - 800088;
^ a^ - 9909. ^
^
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3.2. Datarea textelor paleografice

Pentru descifrarea unor date din textele chirilice este necesară cunoaşterea
elementelor cronologiei. De obicei textele diplomatice au la sfârşit data crono
logică a actului (daturri).
Data cronologică, în afară de elementele principale - anul, luna, ziua, mai
poate conţine şi elemente secundare: indictonul, crugul soarelui, crugul lunii, te
melia, cheia Paştilor etc. Uneori documentele sunt datate prin cuvinte, sau prin
slove-cifre amestecate cu cuvinte (3 Mie
adică şapte mii şaizeci şi nouă).
Până în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea marea majoritate a textelor
paleografice din Ţările române erau datate “de la facerea lumii” (“ab origine
mundi”). în paleografia româno-chirilică se numea această datare “vălet” (de la
slavonescul, “ bt» A'fcro” - în anul). Anul “de la facerea lumii” începea la 1
septembrie. Unii istorici - C.C. Giurescu ş.a. - consideră că în Moldova stilul
de 1 septembrie s-a încetăţenit din timpul domniei lui Petru Şchiopul (1574 cu
întreruperi - 1591). Pentru a găsi şi anul erei noastre este necesar de a scădea
din cel indicat în text cifra 5508, când data este situată între 1 ianuarie - 31
august şi 5509, când data este situată între 1 septembrie - 31 decembrie. Din
secolul al XVIII-lea scrierea româno-chirilică abandonează, treptat, datarea după
facerea lumii (calendarul liturgic) şi trece la datarea “de la naşterea lui Hristos”,
indicată cu slove-cifre.
Textele scrise în cancelaria domnească în limba latină (şi destinat relaţiilor
politice externe) foloseau datarea după era noastră - “anno domini”, iar începutul
anului era considerat 1 ianuarie.
Elementele secundare ale datării sunt: indictonul bizantin - perioadă de
15 ani, care are la bază o origine fiscală, care începe cu anul 313 d.Hr. (indictonul
I - a. 328); crugul soarelui reprezintă o perioadă de 28 ani: crugul lunii, de 19
ani, începe cu 3 ani înainte de crugul soarelui; temelia arată vârsta lunii la 1
martie; cheia Paştilor este o perioadă cronologică de 532 ani etc. în manuscrisele
slavo-române şi româno-chirilice s-au păstrat calcule referitoare la determinarea
datelor anuale a sărbătorilor bisericeşti.
Slovele-cifre sunt folosite şi în scopuri economice: în calcule financiare,
gospodăreşti, comerciale, pentru redarea diferitor măsuri etc.
începând cu a doua jumătate a secolului al XVIII-lea slovele-cifre sunt
înlocuite tot mai des cu cifre arabe.
Aceste cifre, aduse în Europa de arabi în secolul al X-lea, probabil din
India, s-au generalizat pe continentul european în a doua jumătate a secolului al
XV-lea.
în Ţările române datarea cu cifre arabe apare în secolul al XVI-lea. Ea
devine destul de frecventă în secolul al XVIII-lea. în prima jumătate a secolului
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al XIX-lea sistemul de scriere cu litere-cifre rămâne numai în mediul ecleziastic.
Literele (slovele) cifre iese definitiv din uz odată cu trecerea de la alfabetul
chirilic scrisul româno-latin la mijlocul secolului al XIX-lea.
Test de evaluare
1. Scrieţi cu slove-cifre următorii ani: 1475; 1989; 1999; 2002.
Transformaţi aceşti ani în date “de la facerea lumii”.
2. Efectuaţi următoarea operaţie aritmetică, utilizând slovele-cifre:
5321-425+3474 = ?
3. Descifraţi din planşa anexată (Fig. 3.2, Letopiseţul de la Bistriţa) datele
Cronologice din text. Transformaţi datele “de la facerea lumi” în date de la
naşterea lui Hristos.
4. Calculaţi indictonul pentru anul 2003.

Fig. 3.1.1622, iunie 1. Pseudomonocondil în act de la domnul Moldovei
Ştefan Tomşa al II-lea.
(Reprod. după: Bogdan D., Paleografia...).
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Fig. 3.2.1591-1600. Letopiseţul anonim al Moldovei (de la Bistriţa).
(Reprod. după: Bogdan D., Paleografia...).
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Fig. 3.3. 1786, iulie 20. Hrisovul domnului Moldovei Alexandru Ioan
Mavrocordat.
(Reprod după o xerocopie de la I.I. al AŞM).

Fig. 3.4. Pagini din Psaltirea Şcheiană.
(Reprod. după: EdroiuN., Paleografia..., p. 77).

Fig. 3.5. Sec. XVIII (a doua jumătate). Pentru slovenirUe cele supt title.
(Listă de cuvinte prescurtate).
(Acad. Rom. mss, 280, f. 25 v.
Reprod. după: Emil Vârtosu, Paleografia româno-chirilică. Bucureşti, 1968, planşa VIII).
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Fig. 3.6. Slovele-cifre şi valoarea lor în cire arabe.
(Reprod. după: Edioiu N., Paleografia, p. 67).
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