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INTRODUCERE
Cursul cuprinde opt teme, fiecare având un număr de
subteme care detaliază subiectul. Aceste teme incearcă să
acopere o arie largă şi generală a istoriei scrierii, plecând de la
primele etape ce anunță scrierea (semne mnemotehnice) pâna la
scrierea propriu‐zisa (pictografia, ideografia, scrierea fonetică).
Încercarea de a integra acest subiect nu numai
lingvisticii generale ci şi istoriei culturii şi civilizaţiei umane, ne‐
a determinat să nu neglijăm un scurt capitol dedicat cărții‐
manuscris în civilizaţia greacă şi romană. De asemenea
prezentăm un scurt istoric al cărţii‐manuscris în Țările Române.
Ultima temă a cursului – scrierea limbii române –
reprezintă o introducere în istoria culturii române şi a etapelor
pe care le‐a străbatut scrierea limbii române.
Fiecărei teme îi este atașat un set de întrebări de
verificare, iar la final un set ce cuprinde întrebări din toate
temele prezentate.
Bibliografia cursului este divizată în două categorii:
bibliografia obligatorie și bibliografia facultativă.
La sfârșit am adăugat 3 teme facultative cu intenția de a
lărgi imaginea culturală și istorică a temei alese.
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I. OBIECTIVELE DISCIPLINEI:
‐

familiarizarea studenţilor cu noţiuni de istorie a scrierii,
subiect tratat de lingvistică la capitolul “fonetică”;

‐

prezentarea unui tablou general al evoluţiei scrierii ca
parte integrantă a dezvoltării umanităţii;

‐

introducerea de scurte informaţii despre evoluţia scrisului
în limba română.

II. TEMATICA CURSURILOR:
1.

Etapa pre‐scrierii

2.

Pictografia

3.

Scrierea propriu‐zisă

4.

Scrierea fonetică. Scrierea silabică. Scrierea alfabetică.

5.

Scrierea limbii latine

6.

Scrierea limbii române

7.

Utilizarea scrierii până la apariţia tiparului

8.

Contribuţia Şcolii Ardelene la introducerea alfabetului latin
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1. Etapa pre‐scrierii
Scrierea, aşa cum o cunoaştem noi, reprezintă “notarea
pe un material oarecare (lemn, piatră, hârtie) a limbajului sonor
cu ajutorul unui sistem de semne care se adresează ochilor şi
care sunt, de obicei, legate de o anumită limbă” (Introducere în
lingvistică, p. 100).
Scrierea actuală e un mijloc de comunicare subordonat
limbii, creat numai pe baza limbii sonore.
Studiul istoriei scrierii se confundă în parte cu studiul
istoriei culturii şi civilizaţiei umane. Scrierea este o parte
componentă a civilizaţiei, chiar printre factorii determinanţi ai
acesteia şi a însemnat o foarte mare înlesnire a progresului
omenirii. “Scrisul este pentru omul civilizat un lucru atât de
natural încât definirea lui pare inutilă” (A. Flocon, p. 11). Cu
toate acestea, a fixa gândirea cu ajutorul cuvintelor prin semne
materiale pentru a o obiectiva, pentru a realiza trecerea de la
fraza articulată la fraza scrisă sau tipărită este în realitate un
proces care pune în joc înseşi fundamentele civilizaţiei noastre.
Toate societăţile moderne se sprijină pe existenţa textelor.
Ştiinţa şi arta, istoria şi filosofia, dreptul şi politica sunt
esenţialmente accesibile şi se definesc prin colecţii de scrieri.
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Chiar dialogul, pentru a fi rodnic, are nevoie de intermediul mut
al scrierii.
Ştiinţele scrierii sunt o ramură esenţială a istoriei.
Lingvişti, paleografi, epigrafi, psihologi şi matematicieni
contribuie, fiecare în domeniul lor, la lămurirea unor chestiuni
extrem de complexe. Însusi omul, “trestie gânditoare”, este
urmărit prin evocarea procesului evoluţiei gândirii.
O scriere există în măsura în care un ansamblu de semne
este acceptat de un grup social şi dacă aceste semne au acelaşi
sens pentru toţi membrii săi. Elaborarea acestei convenţii
simbolice serveşte pentru a exprima cât mai clar posibil o frază
vorbită, echivalentă unei gândiri coerente.
Există numeroase legende, mituri, prin care oamenii au
încercat să dezlege o enigmă: cine a inventat scrierea?
“În cartea întâi, care cuprinde istoria Babilonului,
Berosos ne spune că a trăit pe vremea lui Alexandru, fiul lui
Filip. El aminteşte de nişte scrieri păstrate în Babilon despre un
şir de cincisprezece miliarde de ani. Aceste scrieri povesteau
istoria cerurilor şi a mării, naşterea omenirii, tot aşa şi istoria
celor care au avut puterea de suverani [...]. Făptura aceasta
(este vorba de Oannes, amfibia gânditoare) stătea de vorbă în
răstimpul zilei cu oamenii, însă nu mânca deloc. Ea îi învăţa
scrierea, ştiinţa şi felurite arte” (Kernbach, 1978, p. 219).
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