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înlocuirea alfabetului chirilic cu cel latin are loc abia în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea. Acest lucru s-a întâmplat nu brusc, ci pe parcursul a unei
perioade îndelungate de timp. Cea mai veche mărturie despre încercarea redării
limbii române în grafie latină datează din a doua jumătate a secolului al XVIlea. Astfel încă înainte de 1590 Luca Stroici, mare logofăt al Ţării Moldovei,
autentifica, alături de domn, actele emise de cancelaria domnească, multe dintre
ele fiind semnate de acesta cu litere latine, unele fiind însoţite şi de numere
arabe ce desemnau ziua datării, deci ziua în care Stroici semna aceste acte.
Tot Luca Stroici este cel care la rugămintea enciclopedistului polonez
Stanislav Samicki scrie în limba română cu grafie latină “Tatăl nostru”, pe care
Samicki îl publică în anul 1593. Publicarea “Tatălui nostru” în limba română
are loc sub influenţa general europeană începută la mijlocul secolului al XVIlea, sub formă empirică de adunare a diferitor modele de limbă, bazate pe un
singur text comun. Analiza acestor texte comune permitea compararea diferitor
limbi europene, asemănările şi deosebirile dintre acestea sau a popoarelor de pe
diferite continente.
După părerea istoricului român Gh. Pungă iniţiativa tipăririi acestei rugă
ciuni a venit din partea marelui logofăt moldovean. Indiferent, îi aparţinea
traducerea sau a fost copiată doar după o variantă ardeleană, Luca Stroici poate
fi considerat primul cărturar moldovean care a încercat să demonstreze romani
tatea neamului său şi, deci, latinitatea limbii române.
în secolul următor sunt întreprinse multiple tentative de redare a limbii
române cu alfabet latin, fie sub formă de inscripţii (de cele mai multe ori iscă
lituri), fie sub formă de texte, care avea un scop bine determinat. Din această
serie, de exemplu, fac parte inscripţiile executate între anii 1640-1660 de Ilinca,
fiica lui Pătraşco, nepoata lui Mihai Viteazul (la 3 martie 1656 aceasta lăsa
următoarea inscripţie: ieu Ilinka fata lu Pătraşcu Vodî mărturisăsc şi ku ştire
noştri ieste aceasta tokmaîî). în Transilvania, la 1648, este publicată traducerea
Catehismului, pe care Ştefan Fogaraşi o face după manualul lui Alsedius, redactat
pentru şcolarii calvini. Ceva mai târziu, la 1674, Mihail Halici scrie versuri
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româneşti întrebuinţând litere latine, la fel procedând Valentin Franckenstein.
Din seria textelor complete poate fi enumerată lucrarea lui Vito Piluzio, misionar
apoi episcop catolic în Ţara Moldovei cu titlul Katekismo Kristi nesko, publicată
la Roma în anul 1677. în scopuri prozelitiste de asemenea este tipărit un alt
catehism, la 1703, de data asta la Cluj.
Paralel cu apariţia primelor scrieri în limba română are loc şi o altă încercare
- anume încercarea de adaptare a alfabetului chirilic particularităţilor limbii
române. Dintre monumentele cele mai importante care demonstrează această
tendinţă este necesar de amintit în primul rând Biblia de la 1688 de la Bucureşti,
care este cel mai valoros monument al limbii române de la sfârşitul secolului al
XVII-lea.
Aproape un secol mai târziu, la 1787, în prima ediţie la Râmnic şi în a
doua redacţie la Viena apare cartea lui Enache Văcărescu cu titlul Observaţii
sau băgări de seamă asupra regulelor şi rânduielilor gramaticii româneşti.
Aceasta este o gramatică a limbii române care se preocupă de racordarea
alfabetului chirilic cu limba română. Enache Văcărescu scoate din alfabet câteva
semne grafice slave, considerate de el ca fiind inutile, păstrând numai 32. (în
Gramatica românească a cărturarului Dimitrie Eustatievici sunt redate de
exemplu 45 de grafeme, iar în Cartea trebuincioasă pentru dascălii şcoalelor
dejos româneşti neunite publicată la Viena sunt enumerate 40 de slove). Totodată,
acesta înlătură accentul grav, lăsând numai accentul ascuţit. Este înlăturată titla,
care desemna slovele-cifre, şi se introduce un semn grafic special care trebuia
să desemneze diftongi.
în Transilvania însă s-a încercat să se meargă pe altă cale. S-a pornit de la
afirmaţia eronată a lui Dimitrie Cantemir din Descrierea Moldovei conform
căreia în Ţara Moldovei s-a scris în limba română cu grafie latină până în domnia
lui Alexandru cel Bun şi numai hotărârile sinodului de la Florenţa din 1439 şi
posibilitatea catolicizării ţării s-a soldat cu introducerea alfabetului chirilic.
Susţinerea de către reprezentanţii Şcolii ardelene a originii romane a poporului
român a dus la încercarea de reintroducere a alfabetului latin. Reprezentanţii
Şcolii ardelene susţineau necesitatea de a face vizibilă originea în primul rând
prin introducerea şi folosirea alfabetului latin - considerat alfabet al strămoşilor
poporului nostru.
în acest context Samuil Micu publică în 1779 la Viena Carte de rogacioni
pentru evlavia hornului creştin. Lucrarea se termină cu redarea “literelor
romanilor cele vechi”: А, В, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, U,
X, Y, Z, J, precum şi normele după care au fost folosite acestea. Un an mai
târziu Samuil Micu, împreună cu Gh. Şincai, publică Elementa Linguae dacoromanae sive valachice în care se susţine introducerea unei ortografii etimologice
cu litere latine. în Acatistul din 1801 Samuil Micu din nou vorbeşte despre
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necesitatea reintroducerii alfabetului latin pentru limba română, redând totodată
corespondenţa dintre alfabetul latin şi chirilic.
La rândul lor I. Budăi-Deleanu, în Lexicon românescu-nemţescu şi
nemţescu-românescu şi Petru Maior în Ortographia romana sive LatinoValachica militează pentru alfabetul latin. Adoptând alfabetul latin, Şcoala
ardeleană adopta şi scrierea etimologică, în doleanţa ca această ortografie, până
la urmă, să ducă la adoptarea ortografiei originale clasice.
Eforturile reprezentanţilor Şcolii ardelene pentru introducerea alfabetului
latin au dus la roade scontate. Argumentarea istorică şi lingvistică în acest sens
subliniau necesitatea acestei înlocuiri a sistemului grafic şi alfabetic, de exprimare
a limbii române.
Ca absolut deosebită apare tentativa lui loan Prale care în 1824 încearcă
implementarea unui sistem grafic completamente nou, cunoscut în literatura de
specialitate ca Alfabetul lui loan Prale şi care urma să exprime atât limba română,
cât şi alte limbi. Acest sistem grafic era compus din şapte semne grafice numite
de autor “ţifre”, suplimentându-li-se şi semnele de punctuaţie. Proiectul lui loan
Prale nu a ajuns să fie pus în practică din cauza unor incomodităţi. Combinaţiile
ce trebuiau realizate pe baza celor şapte semne cerea atenţie sporită şi foarte
mult timp, totodată existând pericolul unor confuzii.
Această încercare face parte din tendinţa general europeană de reformare
a scrierii şi de inventare a unor sisteme raţionale de scriere. Deci încercarea lui
loan Prale trebuie considerată drept una progresistă, ce coincide cu tendinţele
epocii.
în prima jumătate a secolului XIX tot mai des este utilizată scrierea de
tranziţie, ce a facilitat trecerea de la grafia chirilică la cea latină. Reducerea
numărului semnelor grafice folosite în scrierea chirilică apropia acest sistem
grafic de cel latin, fiind astfel stabilită mai uşor corespondenţa între cele două
alfabete. în felul acesta alfabetul de tranziţie întrebuinţează în acelaşi timp
atât cuvinte cât şi litere din ambele alfabete.
Substituirea a fost realizată mai întâi în cazul semnelor care aveau forma
grafică şi valoarea fonetică identică sau asemănătoare în cele două alfabete (A,
E, I, M, N, O, T). Un loc semnificativ în substituirea alfabetului chirilic l-a jucat
şi presa, care prin publicaţiile ei a influenţat şi alte centre de scriere. Un loc
important în activitatea de publicare a periodicilor cu grafie latină l-a avut I.
Eliad. în acest sens în periodicul Curierul de ambe sexe în anul 1844 I. Eliad
publică sistemul de transcriere din alfabetul chirilic în cel latin, pe care se obligă
să-l urmeze.
Scrierea de tranziţie a mai fost utilizată un timp deoarece a existat opoziţia
unor pături sociale faţă de introducerea alfabetului latin, pe de o parte, iar pe de
alta, din cauza nenumăratelor confuzii privind scrierea grafemelor P, С şi H.

Demir Dragnev, Ion Gumenâi ♦ ПААвОГРЛФИЯ

100

Unii cercetători consideră că au fost realizate mai multe alfabete de tranziţie
care s-au succedat, fapt care după părerea noastră nu este corect, fiind vorba
doar de diferite sisteme de transcriere.
Odată cu manifestările petrecute în societatea civilă se încearcă şi o serie
de măsuri luate de către oficialităţi în vederea trecerii la grafia latină. în Ţara
Românească, Logofeţia treburilor bisericeşti creează o Comisie de documentare
(anii de activitate 1836-1862). Ea trebuia să transcrie actele româneşti vechi şi
să facă traduceri de pe documentele slavo-române, aceste acte ulterior primind
valoare de copii legalizate. Apoi, pe baza acestei comisii documentare s-a încercat
fondarea unei şcoli paleografice unde funcţionarii urmau să deprindă paleografia
pentru transcrierea actelor slave.
în proclamaţia revoluţionară din 9 iunie 1848, ca una dintre măsuri, se
anunţa introducerea alfabetului latin. Cu toate acestea scrierea latină şi cifrele
arabe au fost folosite numai pe sigiliile oficiale ale revoluţionarilor, cancelaria
emiţând în continuare actele cu grafie chirilică.
în anii ‘50 ai secolului al XIX-lea încercările de reformare a scrierii limbii
române au continuat. Aşa în decembrie 1850 Eforia şcoalelor din Ţara
Românească întruneşte o comisie de elaborare a unor norme de scriere unice
pentru a înlesni procesul instructiv în şcoli. Aceasta introduce 19 grafeme latine,
păstrând grafeme chirilice: *ь, ь, ч, ц, к, п, ш, v şi в,de fapt, se revenea la
sistemul propus de loan Eliad.
Tot Eforia Instrucţiunii publice din Ţara Românească va hotărî peste câţiva
ani, şi anume în februarie 1856, redarea limbii române cu grafie latină, consi
derând-o mai aproape de aceasta, mai utilizându-se doar grafemul chirilic t». Or
nici acesta nu rămâne în uz pentru mult timp, deoarece în 1857 este emis un nou
decret prin care se hotărăşte folosirea în exclusivitate a grafiei latine. Activitatea
acestor com isii a făcut posibilă introducerea grafiei latine în una din principalele
in s titu ţii ale s ta tu lu i

—

şcoala, urm ând ca ac east& scriere să fie introdusa ş i în

alte instituţii şi să fie acceptată de către toate păturile sociale ale societăţii.
în Moldova, ca şi în Ţara Românească, în perioada dată s-au produs un şir
de reforme în vederea introducerii alfabetului latin. Neofit Scriban tipărea în
1838 la Iaşi un Catehisis, prima carte din Moldova cu litere latine, cu o Scurtă
povăţuire de explicare a sistemului de transcriere din grafia chirilică în cea latină,
în acelaşi an M. Kogălniceanu discută în Alăuta românească cu N. Scriban sistemul
de transcriere propus de acesta, militând pentru introducerea grafiei latine.
în 1844 C. G. Seulescu, iar în 1846 Scarlat Vâmav propun spre discuţia
filologilor sistemele lor de transcriere din sistemul chirilic în cel latin.
în 1859 încep discuţiile oficiale în vederea introducerii în şcolile din
Moldova a grafiei latine. De fapt discuţiile privind această problemă au fost
iniţiate încă din 1856, acum acestea fiind în stadiul final. în martie 1859 are loc
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şedinţa “Comisiunii profesorale” care urma să decidă problema privind intro
ducerea scrierii limbii române cu litere latine. în urma dezbaterilor a fost adoptată
o lege, alcătuită din 12 articole, care cuprindea un sistem asemănător celui adoptat
în 1858 în Ţara Românească.
în Bucovina înlocuirea alfabetului chirilic cu cel latin se petrece în condiţii
specifice datorită conjuncturii politice create în această zonă. Se ştie că în 1775
Bucovina a fost încorporată Imperiului Habsburgic, fapt soldat cu înlocuirea
administraţiei autohtone de cea austriacă şi cu declararea ca limbă oficială a
limbii latine şi germane. Totuşi juzii din satele româneşti au rămas la scrierea
cu grafie chirilică. Mai mult decât atât în Bucovina se aflau principalc 1e/entre
bisericeşti, cum ar fi: Putna, Moldoviţa, Suceviţa, Voroneţ, Gura Hu/norului
ş.a. care erau puternice promotoare ale literaturii slavo-române şi romano-chi
rilice. O problemă aparte era şi chestiunea privind prozelitismul catolic din
zonă care facea ca adepţii scrierii româno-chirilice să utilizeze această scriere
ca element de rezistenţă împotriva catolicismului.
Curtea de la Viena trece la activitatea de susţinere a prozelitismului catolic,
mai ales după vizita împăratului Iosif al II-lea, din 1786, în noua provincie,
anexată imperiului. în Bucovina numărul adepţilor unirii cu biserica Romei a
fost relativ mic, din care cauză şi numărul celor care au trecut la scrierea cu
alfabet latin a rămas în minoritate.
Curentul de aici de înlocuire a scrierii româno-chirilice cu cea latină este
strâns legat de activitatea Şcolii ardelene, destul de influentă în regiune. Acest
curent cuprinde chiar şi biserica ortodoxă română din Bucovina.
La Horecea după raptul Bucovinei de către Imperiul Habsburgic a fost
deschis un curs teologic. în 1800 acesta este transferat la Cernăuţi, unde în
1826 devine Institut teologic cu statut de Universitate. Anume în jurul acestui
centru teologic s-au grupat oamenii de cultură care susţineau trecerea limbii
române la grafie latină. între ei un loc de vază îl ocupa Aron Pumnul, profesor
de limbă şi literatură română. Lucrările acestuia, precum şi câteva lucrări ale
altor autori erau tipărite în deceniile 5 şi 6 ale secolului al XIX-lea în limba
română cu grafie latină, când scrisul româno-latin se generalizează în Bucovina.
în Transilvania, sub influenţa activităţii reprezentanţilor Şcolii ardelene,
cărturarii folosesc la începutul secolului al XIX-lea, la tipărirea cărţilor româneşti
alfabetul latin. în 1833 apare ordonanţa guvernului din Transilvania prin care
se cerea preoţilor români să utilizeze în întocmirea actelor grafia latină. O ordo
nanţă asemănătoare, dar cu referire la şcoli, este emisă în anul 1846.
Un progres considerabil privind introducerea limbii române cu grafie latină
se observă şi în ziaristica transilvăneană. Un rol important în acest sens l-a avut
T. Cipariu, marcant om de ştiinţă român, care în 1841 publică în periodicul
Foaia pentru minte, inimă şi literatură ortografia cu caractere latine, iar în 1847
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reuşeşte să editeze periodicul Organul luminării integral cu litere latine.
Totodată, în Transilvania şi Banat, ca şi în Bucovina introducerea alfa
betului latin s-a confruntat cu o puternică opoziţie cauzată de prozelitismul dus
pentru unirea ortodocşilor cu biserica Romei. Din acest punct de vedere se ajunge
până la aceea că în 1851 Mitropolitul de Carlovăţ interzice preoţilor folosirea
grafiei latine pentru redarea scrisului în limba română, protejând în felul acesta
populaţia de rit ortodox de prozelitismul catolic.
Un moment decisiv în procesul de introducere a alfabetului latin în
Moldova şi Ţara Românească a fost unirea de la 1859. După proclamarea unirii,
la 18 iunie Eforia Instrucţiunilor Publice a Ţării Româneşti înaintează un raport
domnului Alexandru loan Cuza prin care cere ca în toate instituţiile statului să
se folosească grafia latină pentru întocmirea documentelor şi actelor. Conco
mitent din partea Comisiei Centrale de la Focşani se cerea folosirea literelor
latine pentru emiterea actelor comisiei, fie scrise, fie tipărite.
începând cu 10 august al aceluiaşi an partea oficială a Monitorului Oficial
al Ţării Româneşti începe să se tipărească în grafie latină, la 4 noiembrie 1859
Consiliul de miniştri hotărând tipărirea integrală a acestui oficial cu litere latine.
O biruinţa definitivă a scrierii limbii române cu grafie latină şi înlocuirea
celei chirilice poate fi considerat ordinul din 8 februarie 1860 al ministrului
Treburilor interne I. Ghica prin care acesta decreta folosirea exclusivă a alfa
betului latin în cancelariile Principatelor.
în ceea ce priveşte instituţia bisericii - aceasta va păstra scrierea românochirilică pentru încă o perioadă de timp şi abia la sinodul din 1881 se ia decizia
de a trece la redarea limbii române prin alfabetul latin.
în Transilvania sub imboldul evenimentelor din Principatele Unite scrierea
latină câştigă tot mai mult teren. Aşa din 1860 Gazeta Transilvaniei (de fapt ca
şi Foaia pentru minte...) apare preponderent tipărită cu litere latine din 1862
acestea fiind exclusive. Din 1861 Concordia apare tipărită numai în grafie latină,
iar din 1863 şi Telegraful român, publicat la Sibiu.
Evoluţia atât de rapidă a grafiei latine a fost favorizată şi de crearea, în
anul 1860, în Principatele Unite a unei comisii care urma să oficializeze intro
ducerea grafiei latine şi care s-a pronunţat pozitiv în această problemă.
în a doua jumătate a sec. al XIX-lea problemele de bază care i-au preocu
pat pe filologi ţineau de îmbunătăţirea scrierii limbii române cu alfabet latin.
în Basarabia trecerea de la grafia româno-chirilică la cea latină a cunoscut,
datorită conjuncturii politice create, cea mai lungă perioadă. Aici, din cauza
ocupării acestui teritoriu de către imperiul ţarist, a continuat să se folosească
grafia chirilică, înlocuită abia către anul 1918, după Marea Unire. în perioada
interbelică destul de repede s-a introdus scrierea limbii române cu grafie latină.
Procesul este întrerupt însă în 1940-1941 şi după 1944, când acest teritoriu este
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anexat de către Uniunea Sovietică. Timp de 45 de ani întreaga activitate oficială
scrisă din teritoriul dintre Nistru şi Prut a folosit alfabetul chirilic, încercânduse şi prin aceasta argumentarea existenţei unei limbi “moldoveneşti”, deosebită
de cea română, care se considera mai aproape de limbile slave şi prin urmare
era necesar să fie scrisă cu alfabet chirilic. Destrămarea URSS a făcut posibilă
adoptarea la 31 august 1989 de către Parlamentul Republicii Moldova a legii
prin care se revenea la grafia latină, lucru istoric firesc.
Trecerea de la scrierea româno-chirilică la cea româno-latină are o semni
ficaţie deosebită în istoria culturii româneşti. Se încheia, astfel, o perioadă însem
nată a istoriei scrierii româneşti, devenită paleografie româno-slavă şi românochirilică. Limba română utilizează în prezent un sistem grafic rezultat din adap
tarea alfabetului latin, în care se exprimase limba de origine a acesteia. Intro
ducerea alfabetului latin îi permite limbii române să contacteze mai strâns cu
marea familie a limbilor şi popoarelor romanice şi cu cultura acestora, facilitând
în acest chip legătura cu civilizaţia occidentală.
Test de evaluare
1. Enumeraţi primele încercări de scriere cu grafie latină cunoscute de pe teritoriul
românesc.
2. Ce rol şi care a fost aportul Şcolii Ardelene în promovarea scrierii româneşti
cu grafie latină?
3. Care au fost dispoziţiile trecerii la alfabetul latin luate în Ţara Moldovei şi
Ţara Românească în prima jumătate a secolului al XIX-lea?
4. Care sunt particularităţile de introducere a alfabetului latin în Bucovina?
5. Explicaţi cum a evoluat procesul de adaptare al limbii române la grafia latină
după 1859.
6. Explicaţi de ce a apărut problema trecerii de la grafia româno-chirilică la cea
latină pe teritoriile locuite de români.
7. De ce în Republica Moldova trecerea de la grafia româno-chirilică la cea
latină s-a petrecut mai târziu decât în spaţiul de la vest de Prut?

Fig. 6.1.1580, iunie 19. Semnătură autografă cu litere slave şi apoi latine
şi cifre arabe ale lui Lupu Stroici pe un ispisoc.
(Reprod. după: DIR, A Moldova, veac. XVI, voi. Ш, p. 513).

