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EVOLUŢIA  NORMELOR  LITERARE 

ÎN  CEASLOVEŢUL  DE  LA  BĂLGRAD  (1686). 

PARTICULARITĂŢI  LINGVISTICE 

 

 

Printre scrierile imprimate la Bălgrad, în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, 

sub coordonarea clericului transilvănean Ioan Zoba, se remarcă una dintre cele mai 

întrebuințate cărți liturgice, anume un Ceasloveţ care are întru sine slujbele de 

noapte şi de zi, scoase pre rumânie de pre slovenie (BRV, I, nr. 84, p. 279–280; 

IV, p. 206). „Ispravnici și nevoitori acestui lucru dumnezăiesc” au fost preotul 

Zoba din Vinț, alături de protopopul Gheorghe din Daia, care traduc şi editează 

„această cărțulie”, în 1686, la imprimeria mitropoliei Bălgradului, cu sprijinul prin-

cipelui Mihail Apafy și sub îndrumarea mitropolitului Ardealului Varlaam, fapt 

menționat de cei doi pe prima filă nepaginată de la sfârșitul cărții. Aşa cum reiese 

din textul slavo-român: „Smirennyi Ieromonahŭ Iosifŭ, tipograf rus”, imprimat pe 

aceeași filă, meşterul responsabil de tipărirea cărții a fost tipograful rus Iosif1. Folo-

sit la săvârșirea serviciului divin, Ceaslovul2, cunoscut și sub denumirile de Orolo-

ghiu, Polustav sau Breviar, s-a bucurat de o intensă utilizare, atât în biserică, cât și 

în mod particular, de credincioși. Astfel, poate fi justificată existenţa a doar două 

exemplare cunoscute până în prezent în literatura de specialitate, unul fiind 

conservat la biblioteca Institutului de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” 

din Cluj, înregistrat sub cota V. 3093, iar celălalt exemplar păstrându-se în colecţia 

de carte veche românească a Bibliotecii Academiei Române de la Cluj, inventariat 

cu cota CRV 5994. Cartea s-a bucurat de reeditări succesive. Ediția care urmează 

Ceaslovețului de Bălgrad este cea sibiană, apărută după un deceniu. S-a vehiculat 

ideea conform căreia aceasta din urmă reprezintă o reproducere a ediției bălgră-

dene. Analiza comparativă a textelor celor două ediții a evidențiat o abundență a 

elementelor divergente, atât la nivelul structurii compoziționale, cât și în ceea ce 

privește conținutul acestora, fapt ce infirmă ipoteza că volumul reprezentând ediția 

scoasă în 1696 a avut la bază, în mod integral, opera bălgrădeană. 

Tipăriturilor bălgrădene, editate sub îngrijirea protopopului Ioan Zoba din Vinț, 

le-au fost consacrate câteva studii, reliefându-se contribuția decisivă a acestora la 

procesul de impunere a normelor limbii române literare (Kelemen 1963, p. 239‒243; 

                                                      
1 În ceea ce privește identitatea şi activitatea tipografului Iosif a se vedea Pavel 1979, p. 305–306, 

Pavel 2001, p. 72–73; cf. și Bădără 1998, p. 95. 
2 Cu privire la accepțiunea mai largă a Ceaslovului a se vedea Braniște 2002, p. 277–278; Braniște 

E. 2001, p. 97–98. 
3 Exemplar descris de Mosora, Hanga 1991, p. 28. 
4 Cu privire la descrierea exemplarului cf. Urs 2011, p. 127. 
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1972, p. 279‒282). Lucrări consistente, care se ocupă cu cercetarea produselor 

tipografice albaiuliene, dedică un loc însemnat problematicii evoluției normelor 

literare în scrierile menționate (Gheție 1973, p. 443‒452; Pavel 2001, p. 268‒364). 

Lucrarea de față își propune o examinare a limbii textului Ceaslovețului, impri-

mat în 1686, cu scopul de a contribui la ilustrarea stadiilor parcurse de varianta 

literară sud-vest ardelenească, de la sfârșitul secolului al XVII-lea. 

Vom analiza întâi textul sub aspect fonetic: 

 

1. Vocalism 

a) [a] aton a evoluat la [ă] în cuvinte ca: bălaurii (58v/9–10), bălaurului (82v/6–

7); [a] accentuat se menține în cuvintele de origine slavă: corabiile (104v/10), ranele 

(47v/14–15), precum și în forma pasările (59r/1–2, 103v/5, 104r/5); conservarea lui 

[a] proton este reflectată de grafia laută (134v/15–135r/1, 59v/6, 60r/14); se consem-

nează trecerea lui [a] proton la [ă] în formele: măcar (198v/13, 198v/14, 199v/1), 

măcară (178v/5); [a] etimologic evoluează la [ă], în: mădulările (182v/9–10, 

184v/14), în cuvântul de origine slavă pocăianie (131v/13, 192v/10, 199v/10–11), cf. 

însă și vechile fonetisme: mădularile (126v/13), pocaianie (132r/2), pocaianiia 

(131v/10–11, 177v/11).  

b) Fonetismul etimologic [ă] este conservat în: blăstemați (7v/2), blăstămul 

(168r/8–9), spăre-să (17v/16); în poziție neaccentuată [ă] se păstrează în cuvinte, 

precum: săborul (90r/4, 165v/3), săbornică (20r/7), tămpene (35v/2, 59v/5–6, 60r/15, 

135r/2), năsipului (132r/4–5), fămeaie (33v/3), lăcuitorii (29v/15, 94v/4), a lăcui 

(95r/8), lăcuiaște (33v/14), lăcuiesc (103v/5–6), lăcuiești (111r/11), să lăcuiască 

(34v/3, 39r/7, 96r/10), vor lăcui (40r/3), lărgământ (9r/12), fărămituri (36r/3), 

lacrăma (155v/2), lacrămi (125r/9), lacrămile (115r/12), lacrămilor (155r/14), 

răpaos (31v/2–3, 173v/14), mulțămire (85v/15, 86v/1, 197v/15), mulțămirea (191v/1–

2), mulțămesc (3r/13), mulțămescu-ți (189v/8, 192r/2), mulțămim (61r/9), mulțămind 

(84v/10), mulțămindu-ț (26r/2), nemulțămitori (177v/4–5), dătorie (172r/4–5, 

172v/10–11), rădic (24r/5, 116v/2), rădicu (73v/13), rădică (57v/11, 87v/13, 114v/3–

4), rădicăm (43v/1), mă rădică (126r/1), să rădică (110r/13), rădica-voiu (9v/2), 

m-ai rădicat (128r/11), rădicați (24v/12), rădicară (46v/9–10), rădicare (192v/2–

F3), răsipire (66v/7), răsipească (32v/14–15), răsipeaște (36r/4, 146v/10), răsipi 

(167v/1), răsipi-i-vei (33r/2); [ă] aton se înregistrează cu precădere în situațiile: 

nădăjduiesc (9r/5–6, 14v/1, 67r/7), nădăjduiescu (73v/15), am nădăjduit (11v/4), 

nădăjduitorilor (72v/13), nădăjduind (85r/5), mă dăznădăjduiesc (178v/12–13), 

nădăjduindu-mă (178v/14), nădăjduiți (114v/1–2) nădăjduireț (87r/11), nădăjdu-

iaște (92v/6, 95r/15–95v/1), apărând, în text, o singură ocurență cu fonetismul nădu-

jduiesc (38v/15), datorată unui accident fonetic; fenomenul trecerii lui [ă] la [ea] se 

reflectă în grafiile: nădeajdea (21v/6, 25r/15, 26r/9), nădeajduire (114v/11); prin 

acomodare sau asimilare vocalică5 [ă] evoluează la [i], în cuvinte precum: ridic 

                                                      
5 În legătură cu acest fenomen vezi Gheție 1997, p. 88.  
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(52r/7, 56r/9, 132r/11), ridica-voiu (50r/3), ridică (72v/14, 166v/10), ridicași (3v/5–6, 

41v/4–5), a ridica (101r/6), ai ridicat (165v/7), ridicarea (106r/1), risipeaște 

(21r/15, 56v/5), să risipeaște (33r/2), să risipesc (103r/10), ai risipit (101v/1, 

165v/6); [ă] ˃ [e], în forma: voiu previ (7r/11), cf. și evoluția lui [e] la [i]: privi 

(130r/1), vei privi (82r/18–9), a privi (23r/13), privind (86r/13), să privesc (49v/11), 

privescu (31r/5); trecerea lui [ă] la [e] se înregistrează și în alte situații: septămână 

([205v]/1), septem˂ână˃ ([206r]/5), în alternanță cu grafiile: săptămână ([205v]/2), 

săptem˂ână˃ ([206r]/1). 

c) [e] aton sau tonic apare conservat în: prevegherile (50v/9), preveghiturile 

(17r/3), preveghind (20v/4), împletecit (203r/2), propoveduiră (172r/10–11), propo-

veduit (171v/7), propoveduiți (175v/9), propoveduitoriu (172r/14), propoveduitorii 

(173v/10), deruiaște (142r/9), argențite (34r/7–8), ceti (61v/14), ceteaște (42r/4), 

cetețul (46r/12), neprecepuți (70v/7), preceaperea (188v/2), neprecepându-ne 

(133r/11–12), neciodată (6v/6), necicum (201r/6–7), inemii (3v/14, 14r/10–11, 

68r/11–12, 117r/10, 190r/13), besearecă (20r/8), beseareca (64r/3, 169r/12–13), 

besearecii (29v/4, 146r/12), atunce (5v/15, 6r/1), adepostirea (146v/5–6), dar 

adăpostire (77v/6, 157r/4), nemearnec (7r/12), patemile (200r/12), patemilor 

(139r/8), împiedecare (18r/9), duminecă (109r/13), dumineca (169r/7), razemă 

(50v/14), razeme-te (42v/12), nece (24r/11), neci (24r/13, 38r/7, 69v/13), variind cu 

grafia nice (48v/9, 8v/9, 133v/3), acoperemânt (146v/2, 153r/4), acoperemântul 

(125v/10, 191v/15, 170v/7–8), în alternanță cu forma acoperimântul (136r/12), 

vicleanele (203v/13–14), cf. în paralel [e]˃[i]: Moisi (53v/10), privegherile (50r/9), 

priveghează (20v/6–7), voiu priveghea (65r/11), nemearnic (37v/2–3), razimă 

(50r/14), nici (25v/5, 38r/8, 132r/15), atunci (6r/15), alternând cu notația atuncea 

(125r/3); fenomenul trecerii vocalei [e] la [i] este reprezentat și de alte grafii, prin 

asimilare sau acomodare vocalică: inimă (5r/8, 67v/4), inima (14r/11–12, 65v/14, 

192v/1), inimile (71r/4, 86r/7–8), dar notarea accidentală a formei inama (79v/3); 

dimineață (16v/16, 63r/9–10, 166r/1), dimineața (66v/15, 83r/15, 108r/7), diminețile 

(69r/1), lipi (68v/1), lipisă (7v/11), lipitu-m-am (8r/10–11), lipitu-s-au (50r/12–13), 

aripi (79v/8, 122v/13), cu derivatele: aripile (34r/7,8; 81v/13,14 ), aripilor (50r/12, 

50v/11–12, 73r/2); închiderea lui [e] medial aton la [i] se produce în numeroase alte 

situații: făgăduințile (31v/5), rămășițile (73v/8), oltarile (94v/1–2), neputințile 

(53v/1, 154r/10, 179r/8–9), neputinților (150r/13), orașile (40r/2–3, 143r/10), ora-

șilor (142r/8–9), pietri (43v/13), pietrile (104v/7–8, 129v/5), ieslile (181r/1), osibită 

(202v/8), cutremurile (52v/7, 92r/10), condacile (171v/1–2), putearnicile (203v/8–9), 

mrejile (106v/12), hulnicile (203v/14), priiatinilor (186r/4–5); semnalăm prezența 

variațiilor fonetice: tinereațele (53v/6–7, 52v/6) ‒ tinireațelor (74r/14–15); tremitem 

(60v/10) ‒ trimitem (72v/1, 102r/1), trimiseși (169r/2); pântecelui (73v/5–6, 151v/13) 

‒ pântecilui (112r/9–10), pântecile (73v/5–6, 117v/1, 152r/3, 201v/4); mironosițele 

(162r/1–2, 166r/7), mironosițelor (164r/4–5) ‒ mironosițile (162v/15, 166r/1–2); 

porâncele (9r/12–13) ‒ porâncile (3v/12, 6v/1); sângele (35r/10) ‒ sângile (191r/14); 

tainele (159v/13) ‒ taini (190r/6, 192v/7), tainilor (183v/3, 185v/1, 188v/5); tropare 

(168v/1, 189r/1) ‒ troparile (71r/9, 174r/13, 198r/12); Paștele ([206v]/1) ‒ Paștile 
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([206r]/3); sălașele (94r/7) ‒ sălașile (30r/12–13, 65r/5–6, 95r/9), variind cu forma 

sălașăle (64v/3); se menține [e], urmat de [n], în situații ca: argențite (34r/7–8), 

împengi (81r/13), dimeneții (30r/1), censtită (71r/13), cuventele (72v/4), unele dintre 

ele cunoscând, concomitent, o evoluție la [i]: dimineață (52v/1), cinstită (58r/5, 

113r/6), cinstita (85v/8), cuvintele (81r/8); consemnăm, totodată, și alternanța 

notării conjuncțiilor ce ‒ ci, precum și a prepozițiilor den (66v/2, 96r/15) ‒ din (9r/7, 

96r/14, 149v/3), pren (94v/9) ‒ prin (31r/1, 123v/9, 155r/12), precum și a cuvintelor 

compuse cu acestea: dentru (126r/5, 144r/15), dentâiu (80v/14), denainte (28v/4, 

64v/1–2, 167v/15), depreună (58v/8, 147v/1), denpreună (114v/8–9, 127r/10), cf. 

dinpreună (92r/8, 180r/11), dinlăuntru (4v/14), dintru (83v/8, 107v/10, 124r/1); în 

poziție finală, [e] este notat în: aseamene (181r/13), lucrure (200r/13, 200v/9, 

201r/7), vinere (204r/13), precum și în cazul verbelor, la imperativ: acopere-mă 

(124v/2, 200r/10–11), acopere (66r/8–9), cearte-mă (106r/9–10), adaoge (39r/10); 

[e] medial aton se menține și în cuvintele: strejuia (163r/6), strejuitorii (108r/7), 

strein (37v/1), streină (195r/5), streinilor (157r/3); [ă] analogic este notat în loc de 

[e], în dătorie (172r/4–5, 172v/10–11), cf. și fonetismul datorie (200v/10); printr-un 

proces de asimilare vocalică [e] evoluează la [ă], în: lăpădat (128r/12, 185v/12–13), 

nu lăpăda (5r/11, 76r/14), să lăpădăm (101v/4), lăpădând (161v/1), conservându-se 

în text și fonetismul etimologic cu [e]: lepădat (181r/11–12, 189v/1), lepădatu-s 

(118v/13); aceeași evoluție a vocalei atone, aflate în discuție, se remarcă și în 

grafiile: dumnăzăiești (100r/3–4), cf. și preponderența fonetismului cu [e]: 

Dumnezău (19v/6, 12), Dumnezăul (7v/5), dumnezăiești (145v/11), dumnezăieștilor 

(183v/1), dumnezăirea (147v/11); [e], [(i)] nu s-au sincopat în: derept (16r/10), 

dereptul (106r/10), dereapta (156r/6), dereapte (15v/4), dereptatea (6v/2, 116v/6), 

dereptăți (53v/7), dereptății (109v/7, 114r/2), dereptățile (7r/8), dereptăților (70r/3), 

nedereptăților (132r/9), îndereptare (173r/13), îndereptările (165v/1–2), îndereptă-

rilor (62v/6), îndereptați (86r/12), îndereptătoriul (70v/5), îndereptează (22r/5, 

197r/7–8), nu se va înderepta (55v/3), îndereptând (182v/13), să mă înderepteaze 

(201r/10–11), direptatea (29v/5–6), direptății (18r/6–7), dirept (56v/13, 196v/3), 

direaptă (28v/6), direapte (131r/3), direpți (21v/14), direpții (39r/14, 107v/7), direp-

tului (93v/6–7, 118r/15), direpților (64v/3, 131r/14), nedirepților (73r/3), direaptei 

(43r/10–11, 72v/15), direptăților (6r/14–15), nedireptate (106v/11), nedireaptă 

(15v/5), nedireptăți (80r/4–5), îndireaptă (16r/1); frecventă sincopare a lui [e] în 

grafia: miu (5r/11, 5v/7, 87r/3, 174r/14), precum și în notațiile: mângâitoriu (38v/10, 

194r/2), vițuitorii (122v/12), dezmirdăciune (16v/8), dezmirdăciunii (106r/9), dez-

mirdăciunilor (178v/10), dezmirdate (106v/3), cf. și prezența fonetismului, în: vie-

țuitorilor (39r/13), mieu (5r/11, 5v/7, 87r/10, 174r/11), dezmierdăciunea (11v/11, 

18v/12–13), dezmierdăciunile (7v/9), dezmierdu-mă (7r/7); de remarcat, aici, epen-

teza vocalei [e]: peiarde-vei (65v/13). 

d) Epenteza lui [i] se înregistrează în: pâine (103v/12, 104r/1), pâinea (127v/13–

14), câine (202v/14), dar sunt întâlnite în text și fonetisme originare: cânilor 

(35r/10), mâni (69v/8, 92v/2–3), mânilor (55v/13, 62v/14, 106r/2, 178r/16); semivo-

cala [i] s-a sincopat în fonetismele etimologice: împelițat (19v/6, 161v/11–12), se va 
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împelița (159r/1–2); sincoparea fonetismului s-a produs și în cuvintele: spămân-

tarea (126v/6), spământăm (67r/3–4), spământară (160r/11); [i] etimologic se men-

ține în forma țimbule (60v/3, 4), iar în poziție inițială și mediană apare notat în gra-

fiile: ispovedanie (192v/11), să se ispoveduiască (52r/9–10), ispovedescu-mă (6v/1–

2), ispovedi-mă-voiu (97v/4–5), isplăteaște (54r/2), vei priimi (29r/14–29v/1, 

192v/6), priimeaște-ne (64v/6). 

e) [î] este conservat în cuvintele: întră (151v/4, 185v/6), alături de formele și 

derivatele: întra (55v/2, 189r/11), întri (180v/6, 185r/14), între (51r/12), întrară 

(36v/6–7), întrasem (31v/2), întra-voiu (31v/4), întra-vor (50v/1), întrarea (100v/15), 

întratul (24v/5–6); fonetismul etimologic în discuție se menține și în grafiile: îmbla 

(9r/12, 56r/9), îmblu (48r/2–3, 98v/2), îmblă (6r/5, 11; 92r/3), îmble (96v/3), îmblai 

(33v/7), îmblăm (67v/4), îmblat (101r/9), îmblarea (73r/8), îmblările (35r/11–12), îm-

blătoriului (35r/5–6), neîmblată (162v/1–2), împlu (30r/5, 50r/4–5, 151v/9), și formele 

sale: împle (8v/11, 94v/10), împlu (111v/5), împlut (84v/11, 145r/13), împlură-se 

(48r/3), împlutu-ne-am (63r/9), cf. și [î]˃[u]: umpli (73v/5), umple (148v/5, 155v/4).  

f) Fenomenul trecerii vocalei [o] la [u] este semnalat de lecțiunile: încungiurarea 

(28r/10, 156v/11–12), încungiură (80r/2), m-au încungiurat (47r/6), încungiurată 

(26r/4, 69v/1), încungiurară-mă (52v/10–11, 12); fenomenul se înregistrează și în 

cazul altor grafii: durmi (24r/13), durmita (24r/11, 12–13), voiu adurmi (114v/9), 

adurmiiu (47r/3), durmit (194v/6), neadurmirea (124r/11), micșurarea (38v/5), păs-

trându-se concomitent și fonetismul cu [o], refăcut prin proces analogic, paradig-

matic6: dormi (34r/5), dormiiu (47r/14), adorm (195v/6), adormi (139v/2), adormitezi 

(21r/6), micșorare (114r/7); [o] aton apare notat în fonetismul etimologic, de ori-

gine slavă: oltariul (6r/2), precum și în formele: uloiu (103v/14), uloiul (91r/8, 

114v/8), durori (147r/10), concurate de rostirea cu [e]: durerile (154v/12–13), dure-

rilor (148r/12); conservarea vocalei este marcată și de alte cuvinte, de tipul: cocoa-

nă (150r/5), coconii (120r/10), povoiu (30r/9), herovimească (122v/10), rândureaoa 

(94r/14), adăogirea (182r/7, 183v/5), zioa (96v/14, 127v/6), cf. și notarea majoritară 

a formelor: zua (13r/10, 20v/16, 42v/8, 74r/12, 97r/7, 169v/15), zuoa (121r/11, 196r/2, 

197v/4), greotăților (171v/15–172r/1), răotate (80r/3–4, 80v/3–4, 155v/14), răotatea 

(93v/5–6, 144v/14), răotăți (51v/3, 149r/13), răotățile (131v/5, 132v/10), răotăților 

(136r/1), domnezăiesc (143r/13), Domnezău (34v/15, 94r/3–4), alternând, în paralel, 

cu fonetismele: greutate (183v/4), răutate (178r/6), răutatea (196v/10), dumnezăieș-

tilor (183r/15–183v/1); în poziție finală, [o] este menținut în formele verbului a lua: 

luo (9v/16, 32r/3, 171v/12), nu-l luo (5r/12–13), precum și în vechiul fonetism roao 

(199v/4); semivocala [o] este înlocuită cu [v], în varece (119v/8); epenteza lui [o] 

își face simțită prezența în fonetismul zuoa (121r/11), în formele predominante: 

psalom (24r/4, 68r/6), psalomul (4r/13, 113v/8), cf. psalmi (46r/13), precum și la 

imperativul verbului nu-l luoa (76r/6, 76v/1). 

g) [u] etimologic se păstrează în preutul (20r/16), cf. concomitent și forme 

modificate în [o], predominante în textul bălgrădean: preotul (27r/10, 42v/4, 

                                                      
6 Cf. ibidem, p. 94. 
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56v/14–15, 126r/8); închiderea vocalei la [u] este reprezentată și de cuvintele: 

arburii (104r/2), încungiurarea (28r/10, 156v/11–12), încungiurat (47r/6), încun-

giurată (26r/3–4), încungiură (90r/2); vocala tonică a trecut la [ă], în vălturului 

(53v/6); [u] aton în poziție nazală a evoluat la [ă], în: frămseațe (49r/2, 102v/8), 

frămseațea (78r/1, 131r/5), înfrămsețat (176r/15), înfrămsățară (78r/15), să 

înfrămsețează (142r/4–5); aceeași evoluție se înregistrează și în cazul formelor: 

porăncilor (190v/3–4), porăncește (185v/3), concurate de fonetismele cu [â]: 

porâncile (3v/12) și [u]: porunca (13r/7–8, 148v/2), poruncii (131r/6–7), poruncile 

(9v/5, 13v/10, 132v/1), poruncilor (182r/6–7, 185r/5); prin acomodare sau asi-

milare vocalică7 [u] trecut la [i] se înregistrează în cuvântul mincinoase (118r/14); 

fonetismul este conservat în forma țimbule (60v/3, 4); [u] în poziție finală se 

menține în situații, precum: cornu (59r/10), îndelungu (21v/12), să zboru (79v/9), 

încinsu (29v/11, 31r/16), albu (34r/12), piciorulu (35r/9), păru (35r/5), așteptându 

(36v/14–15), dormu (51v/9), tinzu (55v/14), cumu (54r/4), direptu (16r/11, 74v/4), 

nădăjduiescu (73v/15), milostivu (83v/13), cuibu (94r/14), mergu (94v/12), 

putearnicu (95r/14), Domnulu (24r/15, 108r/9), cându (117v/14), somnu (126v/15), 

miru (125r/14), plinu (104v/5), rădicu (73v/13). 

h) Notarea cu doi [i] în hiat se păstrează în formele verbului primi: priimi 

(57v/13, 115v/5, 180r/5), ai priimit (180v/15), vei priimi (29r/14–29v/1, 192v/6), 

priimeaște (15r/5, 61v/4, 64v/6, 85v/13, 153r/1), priimeaște-ne (64v/6), priimeaș-

te-mă (199v/10), priimind (179v/4), priimiși (173v/15), bine priimit (180r/9, 185r/8), 

priință (174v/14), ființă (177r/12).  

i) Hiatul [ă] – [u] este menținut în grafiile: înlăuntrul (5r/10, 76r/11), dinlăuntru 

(4v/11), dinlăuntrul (53r/10–11).  

j) Diftongul [iu] a fost conservat în iușor (46r/13), cf. însă și ușor (139v/6). 

k) Diftongul [ea] nu s-a redus la [e], în cuvintele: nădeajdea (21v/6, 25r/15, 

26r/9), nădeajduire (114v/11), priceaperea (22v/3), să ceatește (29r/2), să nu mă 

îneace (38r/6), aceastea (39v/8), să se înseamneze (71v/3), acolea (31r/2, 35v/5), dar 

acolo (40r/3–4, 104r/5), creaștetul (35r/5), meargea (35r/15), featele (35v/2), seatea 

(38v/12), eale (40r/2, 103v/5, 166r/10), înceapem (42v/4), cearerile (27v/13, 43r/6), 

durearea (49r/9), doreaște (49v/8), aseamene (80r/12, 97r/10), vreareași (95r/7), 

cădeare (86r/1), meale (131r/14), va rămânea (130v/11), vreadnic (132r/7), toc-

meaște (139v/15), tinereațe (194r/12), ureachea (151r/11), mearse (151v/2), asu-

prealele (155r/5), pământeanilor (161v/10), ceatelor (171v/13), puteare (183r/10), 

devreame (185v/1), învredniceaște (188v/3), țineare (160v/3, 198r/3), leane (201v/8), 

scumpeatea (202v/3), cf. însă și situații în care s-a produs acest fenomen: Precurată 

(148v/9–10), presfânt (198v/7), aceea (46r/7), ceea (77v/8, 133v/14), alternând, con-

comitent, cu notarea preponderentă a fonetismului cu diftong: Preacurată (77v/7, 

149r/4, 197r/1), preasfânt (3v/14–15), preasfântului (27r/3–4, 86v/4), aceaea (8v/6, 

48r/12–13, 87v/1), ceaea (22v/7, 45v/1, 77v/13, 100r/8); [ea] s-a redus la [e] și în po-

ziție finală: șăde (120r/12), al nouăle (99r/15), care (29r/2, 72r/9, 76v/5), persistând, 

                                                      
7 Ibidem. 
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totodată, și vechiul fonetism: carea (20r/11, 45r/11, 74v/15, 91v/1, 116v/15); difton-

gul s-a păstrat nealterat în fonetismul etimologic: feace (116r/12–13), precum și în 

formele așea (30r/6, 168r/14), se-au (66r/5, 109r/8), țe-au (183r/5), dar așa (49v/11), 

s-au (28v/5). 

l) Diftongul [ia] se menține la modul general: boiarii (46r/5–6, 59r/3–4), priia-

tenul (52v/14), înnoiaște (76r/7), să se împiiadece (82v/3–4), miiarea (13v/9), bine-

voiaște (91v/2–3), nădăjduiaște (95r/15), piiale (102v/12), lăcuiaște (33v/14), sârgu-

iaște (70v/11), mântuiaște (121r/14), fiiare (38v/12), Manasiia (130v/12), să viiaze 

(7r/9), vistiiariu (147v/12), iaslea (181r/2), mângâiarea (9v/8, 192r/1), pustiiaște-i 

(66r/2), piarde (56v/6), variind cu forma fonetică, predominantă în text: piiarde 

(35v/15, 50r/15, 69r/1, 132v/8), piiarde-l-vei (44v/1), piiardere (183v/11), piiarderea 

(178v/1–2), mă piiarduș (3v/2), înviiarea (20r/10), dar consemnăm și câteva situații în 

care diftongul se reduce la [ie], în grafiile: învierii (26r/9), dievolești (182r/3, 

184v/13), fierile (58v/15, 103v/3, 104r/12), și, într-o singură ocurență, fiind notată 

forma este (29r/3); fonetismul se menține și în cazul indicativului prezent al verbelor 

a ieși și a lua, redactate sub formele: iase (20r/3, 87r/13, 104v/2), iai (105r/2). 

 

2. Consonantism 

a) În privința labialelor, textul reflectă rostirea moale a acestora, predominând 

fonetismele cu [e] și [ea]: mergu (94v/12), mergi (125v/2), să merg (190v/14), mer-

gând (160r/8), met<anie> (74v/10), galben (34r/9), pomeana (93r/10, 128r/15), toc-

meale (23v/15), trimeață (42v/10–11), să proslăvesc (195v/9). Alternanța rostirii 

moi și a celei dure o întâmpinăm în cazul prepoziției pentru (30v/8, 74v/11, 88r/8), 

dar, cu o frecvență redusă, păntru (19v/3, 20v/13, 61r/10); epenteza lui [p] este con-

semnată în: îndărăpnică (78v/2), îndărăpnici (34v/11), îndărăpnicii (31r/5–6), îndă-

răpnicului (72v/6), cf. și îndărăptn<i>cii (33v/4); fonetismul etimologic este menți-

nut în grafia: arăpească (36r/6); [m] apare pronunțat dur în forma etimologică a 

verbului a minți: mânt (30v/9), precum și în pluralul grămăzi (34r/6); [b] etimologic 

a trecut la [v], în cazul numelor proprii: Livanului (104r/3), Zavolonului (35v/8–9), 

Iacov (42v/10); amintim, aici, și rostirea normalizată în forma băutura (128r/9). 

b) Labiodentala [f] este nealterată în: fier (60r/3, 132r/10), fierile (58v/15, 

103v/3, 104r/12), fierbinteală (48r/4); conservarea laringalei [h] o semnalăm în 

grafiile: vihor (58v/12, 162v/5), vihorul (146v/12, 147v/12–13), precum și în formele 

verbului pohti (34v/2–3), și derivatele sale: pohtesc (8v/16, 15v/11), pohteaște 

(73r/12), pohtit-au (7r/14–15), pohtă (199r/7), pohta (15r/8, 94r/10), pohtele 

(193v/10), pohtelor (203v/2), dar vulpilor (50v/4); în privința aceleiași consoane, se 

menține în text fonetismul etimologic: hicleniia (80r/6–7), concurând cu formele 

majoritare în care același fonetism, prin stadiul intermediar [f], a trecut la [v]: 

vicleniia (14v/12), viclean (65v/5), vicleane (86r/9, 184v/12), vicleanul (65r/14, 

68v/3), vicleanului (122v/1, 139r/12), vicleanilor (14v/2), vicleșug (132r/14, 

139r/12–13); fonetismul etimologic [v] se păstrează în forma de origine slavonă 

povoiu (30r/9); în urma unei desonorizări [v] a evoluat la [f], în: pritfoarăle (29v/1–
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2); consemnăm falsa regresie a labialei, în forma feruvimi (58r/5), cf. însă, 

concomitent, formele: heruvimi (71r/13, 77v/15), heruvimii (22v/8), herovimească 

(122v/10); [f] apare evoluat la [ḱ], în lecțiunile: rășchirat-ai (7v/1), rășchirate 

(106v/5), cf. însă și păstrarea labiodentalei, într-o notație episodică: răsfira (34r/10). 

c) În ceea ce privește dentalele [d], [t], remarcăm în text concurența dintre cele 

două moduri de rostire (dură/moale): dânșii (26v/1, 2; 28v/7), concurând cu forma 

primitivă a acestuia dinșii (28r/9, 13; 181r/7), stânge (139r/11), cf. stinge (125r/5, 

203r/1); fonetismul cu dentală dură este notat în prepoziția dă (126v/10), precum și 

în numeroase alte exemple: blăstămul (168r/8–9), dăstoinic (196r/15, 197v/10), 

nedăstoinic (20v/5, 133r/1), nedăstoinică (198v/7), nedăstoinici (181r/5–6), nedăs-

toinicii (144r/12–13, 170v/5), nedăstoinicul (23v/16, 189r/11–12, 195v/2), nedăstoi-

nicului (23r/10–11), nedăstoinicilor (28r/12), adăvărate (173v/2), dăpărtați-vă 

(115v/1), dămult (125r/9–10), nedăspărțită (91v/1, 122r/6–7), nedăspărțitei (46r/9–

10), dășarte (23r/7), dășărtând (161r/7), dășchiz (28r/12, 185v/5, 198v/6), dășchiseși 

(163v/12), dălungat-ai (52r/1), cf. însă și fonetisme cu dentale muiate: blăstemați 

(7v/2), destoinic (108v/12, 178r/1, 180v/10–11), destoinici (101v/5–6, 196v/6), 

nedestoinic (180v/5), nedestoinicii (101r/3), nedestoinicul (189v/13), nedestoini-

cului (194r/5), adevătate (16r/13), adepostirea (146v/5–6), depărtați-vă (14v/1–2), 

demult (17r/11, 36r/11–12, 55v/11), despărțind (77r/12), deșert (8v/9), deșartă 

(65v/14–15), deșarte (193v/9), deșărt (114r/8, 117r/6, 144r/8), deșărți (57v/13), 

îndeșărtările (117r/5–6), deșchis (66r/1, 187r/9), deșchise (159r/13), deșchiseși 

(164r/3), deșchiz (15v/10), deșchizi (104v/15), deșchide (5v/6, 41r/4, 125r/1), delun-

gat-ai (52v/13); articularea dură a consoanei [t] este reflectată de fonetismul 

tămpene (35v/2, 59v/5–6, 60r/15, 135r/2); înmuierea lui [t] se înregistrează în cazul 

unor notații în care [i], după consoana dură, nu s-a velarizat: stincă (116v/9), stinca 

(116v/11), întimpini (21r/9), timpinară-se (96r/12), timpina-mă-va (110r/10), timpi-

nași (163r/10–11); caracterul dur al dentalei [d] este reprezentat de formele: dăznă-

dăjduiesc (178v/12–13), dăznădăjduiți (201r/1). 

d) Ca urmare a unei epenteze a consoanei [n], în contextul locuțiunii adverbiale 

dins de dimineață apare notat cuvântul dins (49v/5, 63r/9), concomitent cu forma 

des dimineață (16v/16); nazala a trecut la [r], printr-un proces de disimilare conso-

nantică8, în forma rândureaoa (94r/14). 

e) În textul lui Zoba se manifestă o preferință pentru pronunțarea moale a 

consoanelor [s], [z], [ț], în speță, în cazul formelor verbale: puseră (98v/13), 

sparseră (15r/15), înfipseră (47v/6), întinseră (48v/1–2), roaseră (116v/5), arseră 

(127v/11), spuseră (165r/7), mărturisesc (20r/8, 155v/11, 188r/6), slobozești 

(111v/9), flămânzesc (88v/13), rușineaze-să (118r/11–12), înțeleg (8r/1, 13r/15), 

înțeleage (65r/5), să înțeleagă (70r/15–70v/1), înțeleageți (121r/7–8), înțelep-

țeaște-mă (8v/1–2), păzesc (10v/16, 74v/9), dar, cu o singură ocurență în text fone-

tismul păzăsc (10v/6–7); rostirea moale își face simțită prezența și în substantivele: 

semn (99r/5), înțeles (10v/12), înțeleagere (100v/14), înțelepciunea (4v/15), înțe-

                                                      
8 Cf. Rosetti ILR, p. 477. 
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lepție (16v/10), înțeleaptă (67v/4), notate constant; semnalăm alternanța modului 

de rostire, reprezentată de grafiile: seara (67r/1, 80v/7, 83r/15, 109r/4), singur 

(59r/8, 75r/9, 98v/1, 201v/7), singuri (33v/2), mă voiu asemăna (56r/5), asemă-

naiu-mă (128r/1), asemănându-ne (41r/11), secetos (33v/5, 55v–56r/15–1), serafi-

mii (122v/12–13), ascunse (37r/8), Dumnezeu (4r/4–5, 19r/15), Dumnezeul 

(96v/11, 149r/15), Dumnezeului (4r/7, 10–11), înfrămsețează (142r/4–5), ție 

(62v/15, 101v/6), ți (29r/8, 60v/8), concurând cu timbrul dur al consoanelor: sara 

(106r/2, 110v/1, 121r/12, 121v/3, 7), sângură (45v/9, 128r/4), asămănatu-m-am 

(51v/5–6), asămănat (165v/4–5), săcetos (49v/10), sărafimii (22v/10, 166v/2), 

ascunsără (107r/7–8), Dumnezăul (49v/5), dumnezăire (23v/13), dumnezăirea 

(147v/11), dumnezăiesc (183r/13), dumnezăiască (123v/11, 149r/2–3), dumneză-

iești (21r/11, 182r/7), dumnezăiescului (190v/4–5), înfrămsățară (78r/15), țâie 

(76v/6), ță (29r/6); pronunțarea dură a fricativei [s] este prioritară în cazul pro-

numelor reflexive, în care respectiva consoană a fost velarizată: să tem (10v/6), 

lipi-să (7v/11), să lipeaște (8v/12), să numesc (45r/7), să arătă (57r/2, 143v/11, 

161v/9), să închină (162v/10); totodată, apar în text și forme fonetice variabile: să 

vor bucura (33r/7), să cade (29r/6), să înmulțiră (46v/7), cutremură-să (14v/15–

16), să vor veseli (32v/1–2, 39v/9), veselească-să (59v/4), mirându-li-să (162v/12–

13), dar se vor bucura (33r/8), se cade (195r/7), înmulțiră-se (132r/6), se cutremură 

(33v/8–9), se vor veseli (33r/6–7), veseli-se-va (50v/4–5), mirându-se (161r/3); se 

constată trecerea, în mod excepțional, a lui [s] la [ț], în grafia pavăță (81v/15). 

f) În privința africatei [dz], semnalăm prezența redusă a acesteia în textul lui 

Zoba, și anume, doar în cazul verbelor rostite moale: dzii (168v/11), dzise (35r/7), 

precum și în notațiile cu timbru dur: dzua (116r/1), dzuoa (122v/6); fonetismele cu 

fricativa [z], ca normă în tipăritura cercetată9, sunt exponențiale: zii (4r/3, 20r/12, 

69r/7, 12; 141v/9), zise (58v/5, 151v/11, 152r/6, 159r/4, 166r/10), zua (13r/10, 

20v/16, 42v/8, 128r/5), zuoa (121v/1, 196r/2, 197v/4). 

g) Articularea dură a lui [r] este redată de formele: izvoraște (147v/3–4), uraște 

(5v/12, 65v/5–6), pâraște (17r/15), tăbăraște (92v/1), răpaos (31v/2–3, 173v/14), 

ocărăle (37v/5), amarălor (203r/4), izvoarăle (103v/1), cară (43r/11), carăle 

(34v/5), țărăle (36r/8), în consonanță cu țărâle (130r/9); semnalăm dubletele 

fonetice, precum: ai crăscut (76v/5–6), dar și ai crescut (69v/4, 187v/2); vibranta [r] 

etimologică se menține în grafiile: turburarea (146v/11, 147v/12), să turbură 

(55v/9), s-au turburat (115r/3, 4), turburară-mă (33v/8–9), turburatu-s-au 

(115r/13, 117r/15); [r] este consevat și în prepozițiile pre (32r/2, 68v/5, 97r/8, 

126v/3), preste (47r/9, 52v/8, 182v/8), cf. însă și situații, întrecute în frecvență de 

primele, în care, printr-un proces de disimilare totală10, fonetismul este eliminat: pe 

(20v/1, 58r/6, 83r/5, 108v/4), și peste (203r/6–7, 8), formă care apare în doar două 

ocurențe; predomină în text [r] palatalizat, în termeni alcătuiți cu sufixele -ar, -tor: 

oltariul (6r/2), vistiiariul (73v/6), tropariu (99r/13), curvariul (195v/7), ocărâto-

                                                      
9 Cf. ILRL, p. 310.  
10 Fenomen explicat de Gheție BD, p. 155. 
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riului (9r/4–5), Atoatețiitoriul (19v/7), voitoriu (65r/12), ceriului (19r/8), vărsăto-

riu (65v/4–5), domnitoriul (35v/6–7), cuptoriu (44r/12), stătătoriu (68v/15), Biruito-

riule (85v/12), Iubitoriule (27v/9), răbdătoriu (97r/2–3), agiutoriu (50r/11), dar 

întâmpinăm, izolat, și rostirea dură a consoanei în discuție: Biruitorule (190r/2), 

iubitor (90v/5), Iubitorule (190r/2), răbdător (99r/1), agiutor (45r/11); un [r] lung 

este notat în grafiile: rrea (13v/3), rreale (14r/14); consemnăm dispariția lui [r] în 

forma episodică noaste (31v/1), notație care ar putea fi considerată drept eroare de 

tipar, întrucât, în custodele paginii anterioare cuvântul apare cu fonetismul menținut. 

h) Legat de prepalatalele [ș], [j], se preferă notarea acestora cu timbru dur. 

Rostirea dură este constantă în cuvintele: înșălăciune (68v/13, 93r/3), înșălăciunea 

(80r/7, 194v/15), înșălăciuni (48v/4–5), înșălător (201v/9–10), înșălători (81r/15), 

înșălătoare (72r/10), greșăsc (6v/14), săvărșăsc (179v/1), jăhuit (37r/6); durificarea 

acelor consoane o reprezintă și notațiile cu -șa, -ja: însetoșază (49v/7–8, 88v/14), 

învârtoșază (94r/9), șază (68v/9), tânjaște (52r/5), să slujască (130r/9); în unele 

situații, durificarea consoanelor alternează cu rostirea moale: șăd (7v/6), șădea 

(37v/11), șăzi (61v/5) – șezu (19v/13), șezătoarea (34r/4), sălașăle (64v/3) ̶ sălașele 

(94r/7), oscilând cu sălașile (30r/12–13, 95r/5–6, 9; 102v/12–13), jărtvă (31v/8), 

jărtva (5v/8, 106r/2, 126v/1), jărtvele (5v/10, 174r/2), în consonanță cu jârtvele 

(14r/2–3), alternând cu formele fonetice variabile: jertve (31v/4), jertvi-voiu 

(31v/10), jirtvele (5v/16, 42v/13–14); în cazul oscilației deșărt/deșert, și derivatele, 

câștigă teren rostirea dură: deșărt (114r/8, 117r/6), deșărți (57v/13), îndeșărtările 

(117r/5–6), dășărtând (161v/7), cf. însă o singură ocurență: deșert (8v/9); consoa-

nele muiate, avute în vedere, sunt notate în câteva situații: sfârșeniia (13r/7), sfâr-

șesc (105r/3), slujesc (12v/9, 28r/14, 201v/11), grijescu-mă (49r/4); după fricativa 

[ș], aflată în poziție moale, s-a păstrat [ḙa], în grafia greșealele (29r/12–13, 54r/3), 

dar, în paralel, diftongul trece la [a]: greșale (153v/13), greșalele (67r/5–6, 74r/15, 

188r/13); fonetismele cu [ș] își fac simțită prezența, generalizat, în cazul verbului 

deschide și derivatelor: deșchide (7r/10, 5v/6, 41r/4), deșchiz (15v/10), deșchizi 

(104v/15), deșchis (66r/1, 187r/9), deșchise (159r/13), deșchiseși (164r/3); aceeași 

situație se înregistrează și în grafiile: rășchirat-ai (7v/1), rășchirate (106v/5), cf. 

însă și trecerea, în mod izolat, a fricativei la [s]: răsfira (34r/10); remarcăm notarea 

episodică a fonetismului în cuvântul lăutașii (35v/1). 

i) Preponderența notării africatei [ğ] (+[o], [u]) este pusă în evidență de un număr 

semnificativ de exemple: batgiocura (7v/4, 38v/4–5), batgiocură (37r/15, 117v/7), 

batgiocoriră (9v/11), gios (155v/15), să gioară (50v/6, 128r/7), să se gioace (104v/11), 

gioia (124r/10), giuninci (6r/2), giunincii (36r/2), agiunul (37v/7), giudecător (33r/14), 

giudeț (87v/9, 125r/3), giudețul (16r/11, 124v/13), giudețului (126v/10, 170r/1), 

giudeațele (9v/14), giudeațelor (127r/1, 139v/10), giudeca (9v/14, 32v/2), giudecată 

(15r/2), giudecata (17r/6, 196r/5), giudecățile (6v/3–4), giudecările (7r/16, 8r/9), 

giudec (23r/14), să giudece (19v/15), repegiune (77v/6), repegiunile (171v/5), agiutor 

(45r/11), agiutoriu (18v/10), agiutoriului (136r/6), agiută-mi (12r/15, 14v/7), vor 

agiuta (18v/15), agiuți (99r/8), agiutătoare (25v/13–14, 151r/1), giuraiu-mă (13v/15), 

agiunge (101v/10, 193r/6), agiungem (22v/1), m-am giurat (194r/14), putregiune 
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(22v/10–11, 149v/1, 3), putregiunea (150r/14), putregiunii (161r/8), neputregiune 

(154r/4), neputregiunei (69v/5), îngiumătăța (81r/15–81v/1), împregiur (73r/5, 9), 

împregiurul (92v/2), încungiurarea (28r/10, 156v/11–12), încungiură (80r/2), m-au 

încungiurat (47r/6), încungiurată (26r/4, 69v/1), încungiurară-mă (52v/10–11, 12), 

giudecătorii (59r/4), giudecii (106v/2), giudecă-mă (109v/15), însă pătrund sporadic 

în text și fonetismele cu [j]11: joi (110r/3, 172v/14), putrejune (149v/5), prilejul (91v/2, 

147r/3), strejuitorii (108r/7), strejuia (163r/6), strejuind (158v/4), județul (180r/10, 

185r/9), ajutoriul (199r/11–12), să ajungă (201r/9). 

j) Este atestat în text grupul consonantic [sv], în exemplul: sveașnicul (158r/1), 

majoritare fiind cuvintele în care fonetismul a fost modificat: sfeatnicii (7v/10), 

sfânt (62r/3), sfinție (24v/13), sfada (118v/9); [mp] este marcat de două ocurențe, 

anume fonetismul etimologic: rumpe (83r/9), ai rum<p>t (85v/9–10); grupul [zv] 

este dominant, în formele: trezvire (21r/8), treazvă (139v/3), trezvitoare (139v/5), 

trezveaște (22r/11); persistă în text și grupul consonantic [dv], în cuvintele: 

dvorbitori (112v/7), n-ai fi dvorit (144r/13), înainte-dvoritoare (146r/6), dar înainte-

vorbitoare (45r/14); prin diferențiere consonantică [n] a trecut la [m], în grupul [nt] 

(Gheție-Mareș 1974, p. 151–152), în: înfrâmții (93r/14), cf. însă și înfrânt (5v/11), 

înfrântă (5v/11). 

 

3. Morfologia 

a) Sunt conservate câteva substantive încadrate în declinarea a III-a: năpaste 

(80r/1, 199v/12), năpastea (16r/4), grindinea (58v/11), laturea (120r/15), ușea 

(106r/4), cf. însă și apariția formelor de declinarea I și a II-a, de tip sudic (Gheție 

ILRL, p. 320): straja (66v/11–12), peșteră (180v/15), mreajă (31r/15), ușă (154r/5), 

ușa (64r/5, 6; 157v/4); forma veche de declinarea a II-a este reprezentată de grafia: 

strugurul (157v/2–3).  

b) Substantivul slugă are variații de gen12, fapt reflectat de forma de masculin: 

sluga ta iubeaște-l (16v/2), precum și de formele de feminin, din contextele: sluj-

nicii sale (57v/2), slujnicii tale (98r/3–4); datorită modificării terminației unor femi-

nine plurale, acestea prezintă forma genului masculin: vicleanilor fapte (203r/5); 

substantivul veac are genul masculin generalizat, cu pluralul veaci (91v/13), în 

veacii de veac (61v/12), în veaci de veaci (46r/11), în veacii veacilor (27r/6), viiața 

de veaci (168r/1), în veacii de veaci (63r/4–5); pluralele substantivelor câmp, 

grumaz își mențin formele masculine: câmpilor (103v/3), grumazii (59v/12, 65v/15), 

grumazilor (13v/7–8); în cazul substantivelor rod și genunchi este conservată forma 

                                                      
11 Prezența, în textul cercetat, a fonetismelor cu [j] contestă ideea susținută de unii cercetători, 

precum Gheție (1973, p. 447) și Frâncu (1974, p. 53), potrivit căreia, caracteristica textelor imprimate 

la Bălgrad în sec. al XVII-lea, ar fi notarea constantă a lui [ğ], cu excepția Bucoavnei și Cazaniei. 

Ideea este infirmată și de către E. Pavel (2001, p. 334), cu ocazia identificării fonetismului cu [j] și în 

Chiriacodromion sau Evanghelie învățătoare (1699), o altă scriere bălgrădeană ce aparține perioadei 

respective. 
12 Vezi, în acest sens, Diaconescu 1970, p. 104. 
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de neutru: rodul (30r/10, 103v/8), genunchele (132v/2); este conservată forma veche 

de feminin topaziia (15v/2), precum și cea a neutrului singular îmbrăcământul 

(130v/6), veșmântul (37v/9), lărgământ (9r/12); substantivul feminin văduva își 

menține, la singular, forma mai apropiată de etimon: vădua (87v/15–88r/1), iar la 

plural, forma genitiv-dativului văduolor (33r/15). 

c) Substantivul mână prezintă, la plural, forme duble, oscilând între fonetismele 

etimologice din notațiile mânule (24v/12, 101v/1), mânulor (133v/10–11), specifice 

graiurilor nordice, și noua formă, cea cu -i analogic, de tip sudic (Gheție-Mareș 

1974, p. 223–224; Gheție 1975, p. 251): mâni (69v/8, 82v/1–3), mânilor (55v/13, 

62v/14, 126v/2); diferențierea formală de număr se realizează în exemple ca: întu-

nearec (52r/13), dar, cu forma de plural, întunearece (51v/13, 105v/6); forma de sin-

gular coincide cu cea a pluralului, în cazul termenului pântecile (73v/5–6, 117v/1, 

152r/3, 201v/4); substantivele singularia tantum: mila (115r/8), mâniia (39r/4), 

munca (196v/1), fălie (118r–118v/15–1), mântuire (27v/14) apar notate în text și cu 

marcă de plural: mile (200v/13), milele (74r/12–13), milelor (131v/10), mâniile 

(52v/9), muncile (196r/6), făliile (118v/7), mântuirile (8v/7); pluralul femininului 

nume de materie vreme se menține sub forma vechii desinențe în -i: vremi 

(108v/13), vremilor (104r/9).  

d) În cazul formării pluralului unor neutre persistă desinența -ure, concurând cu 

cea modificată în -uri: lucrure (200r/13, 200v/9), dar lucruri (90r/15, 97r/10), 

majoritară fiind notarea cu structura fonematică a desinenței nou pătrunse: graiuri 

(121v/13–14), ceriuri (33r/12, 111r/11), trupurile (86r/6–7), obiceaiurile (202r/9), 

mormânturile (161r/7–8), cutremurile (52v/7, 9–10). 

e) La substantivele cu radicalul în -r, de tipul pridvor, ocară, car, izvor, țară 

este atestată desinența de plural -ă: pritfoarăle (29v/1–2), ocărăle (37v/5), cară 

(43r/11), carăle (34v/5), izvoarăle (103v/1), țărăle (36r/8), respectiv -â, în țărâle 

(130r/9). 

f) Păstrarea desinenței de plural -e, la substantive feminine, se înregistrează în 

forme ca: ranele (47v/14–15), boale (22r/12–13, 27v/16), greșale (153v/13), pate-

melor (139r/8), priiatenii (48r/14), tainele (159v/13), sălașele (94r/7), mironosițele 

(166r/7), clevetele (202v/13), asuprealele (155r/5, 149v/13), cf. și înlocuirea acesteia 

cu desinența -i: patemile (200r/12), patemilor (139r/8), priiatinilor (186r/4–5), taini 

(190r/6), sălașile (65r/5–6, 95r/9), clevetile (69v/14), cătuși (60r/3); frecvența 

considerabilă a închiderii lui -e este reprezentată de numeroase grafii, cu precădere 

în situațiile în care vocala este urmată de articolul enclitic -le sau -lor: pietrile 

(104v/7–8), orașile (143r/10), orașilor (142r/8–9), condacile (171v/1–2), putearni-

cile (203v/8–9), oltarile (94v/1–2), rămășițile (73v/8), mădularile (182v/9–10, 

184v/14), făgăduințile (31v/5), mironosițile (162v/15), neputințile (179r/8–9), nepu-

tinților (150r/13), ieslile (181r/1), mrejile (106v/12), hulnicile (203v/14), tainilor 

(185v/1, 188v/5); desinența -e este conservată la singularul formei de genitiv dativ a 

substantivului, urmat de un adjectiv posesiv: tătâne13-tău (73v/8). 

                                                      
13 Cu privire la evoluția acestui tip de substantive a se vedea Frâncu 2009, p. 35–36. 
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g) Pluralul substantivelor corabiile (104v/10), mădularile (182v/9–10, 184v/14), 

veșmântele (175v/8), veșmântelor (187v/1–2) conservă a analogic, respectiv â, după 

singular, dar mădulările (182v/9–10), măruntăile (182v/7); pluralul substantivului 

năpastea (16r/4) se remarcă prin notarea lui ă în loc de a, cu variația de număr st/șt, 

rezultând formele năpăști (145v/6), năpăștilor (149v/12). 

h) Fluctuația desinențelor -eei > -ei, -ii, -iei > -ii, -ei, în contact cu articolul 

hotărât, la substantivele feminine genitiv-dativ singular, reflectă tendința de unifi-

care a paradigmelor acestor substantive14, prin modificarea terminației și a artico-

lului hotărât: mileei (128v/3) – milii (85r/1) – milei (38r/1), Iudeei (35v/7) – Iudeii 

(151v/4), inimiei (6v/2–3) – inemii (43v/8–9), rugăciunei (97r/6) – rugăciunii 

(32r/4), Maicei (27r/13) – Maicii (197v/11–12), lumiei (61v/2) – lumii (101r/7), 

direptăției (5v/16) – dereptății (13v/16), nedireptăției (13v/12) – nedireptății (8r/6), 

putregiunei (81r/13–14) – putregiunii (161r/8); la substantivele feminine terminate 

în -e și -ă se remarcă notarea, cu o frecvență crescută, a formelor de genitiv-dativ 

în -ei, -ii: mărirei (22v/3), iubirei (23r/5), mâhnirei (23r/4), mântuirei (21v/13), a 

ridicărei (126v/1), milostivirei (133v/13), dumnezăirei (159v/7), tânguirei (166r/5), 

firei (143r/3), îndulcirei (189v/6–7), neputregiunei (69v/5), înțelepciunei (25r/10), 

luminei (149r/1), obeadniții (87r/1), satanii (201v/9), slujnicii (57v/2), cf. și formele 

cu -iei: smereniei (180v/14), spăseniei (29v/6), mâniei (39r/4), vecerniei (102v/1); 

consemnăm prezența unor construcții prepoziționale cu a, de, echivalente cu geni-

tivul: împăratul a toată zidirea (126v/13), lauda a toată lumea (109r/1), pacea ta a 

toată lumea (109r/1), duh de biruință (5r/14–15), în veaci de veaci (46r/11), 

prevegherile de noaptea (50v/9), ceas de zi (83r/6–7). 

i) Vocativul singular, etimologic sau analogic, în -e se înregistrează în formele 

masculine: Doamne (14r/1, 36v/6, 65r/5, 107v/11), Părinte (23v/9, 60r/12), Împărate 

(64r/11, 177v/9), oame (80r/12), suflete (20v/7), sfinte (23v/12), precum și în femi-

ninul Marie (112r/7, 140r/7); distribuția desinenței de vocativ în -ule este reflectată 

de grafiile: Cuvântule (152v/3, 201r/14), Duhule (23v/12), bunule (76r/6, 84v/5), 

Despuitoriule (177v/9), nemuritoriule (177v/8), Mântuitoriule (121r/14), Fiiule 

(61r/13), iubitoriule (27v/9), învățătoriule (70v/7), știutoriule (135v/7, 173v/8), sfin-

țitoriule (173v/6) minunatule (186v/8); pentru plural, vocativul este în -lor: viclea-

nilor (14v/2), cei putearnicilor (119v/4); există numeroase situații în care vocativul 

apare cu formă de nominativ în: agiută noao, Domnezău (84r/3–4); minunează [...] 

Mântuitoriul (72v/12–13); cerescule Împărate [...] mângâitoriul, Duhul cel 

adevărat, milostiveaște-te (194r/1–3); Fiiul [...] carele ai voit (88r/6–8); cinei Tale 

[...] Fiiul lui Dumnezău, mă priimeaște părtaș (188v/8–9); o, prealuminate nor 

(156r/4); o, Hristosul mieu (200v/11–12); veniți, fii (92v/12); căutătorii pre 

Dumnezău (39v/9–10); o, Dumnezău (35r/12); vocativul feminin în -o: preacurato 

(124r/5); cu desinență de dativ este folosit nominativul, în construcția să mântu-

iască sufletelor noastre (142v/15–143r/1). 

                                                      
14 Cf. ILRL, p. 325. 
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j) Sunt atestate în text substantive, rezultate în urma unei derivări regresive: 

prevegherile (50v/9), dar preveghiturile (17r/3); legat de derivare, persistă substan-

tivele cu sufixul -ciune: dezmierdăciunea (11v/11), urâciune (52r/3), împăcăciunea 

(21v/4), uniciunea (22v/2), înșălăciune (68v/13), închinăciune (76v/3), iertăciune 

(131v/8), zburdăciunea (139r/14), spurcăciunea (179v/14); cu sufixele -eală, -eala, 

-eale sunt notate substantivele: fierbinteală (48r/4), zminteală (121r/13, 121v/4), 

sprijineala (77v/3), odihneala (101v/9–10), asuprealele (155r/5, 149v/13); semna-

lăm câteva substantive formate de la teme verbale, cu sufixe diferite: -ământ: 

lărgământ (9r/12), îmbrăcământul (130v/6), acoperemântul (125v/10, 191v/15); 

-enie, -eniia: mirosenie (31v/9), sfârșeniia (13r/7), începeniia (17v/12); -ătura, 

-ături: începătura (87r/1), începăturile (85v/10–11), adăosăturile (145r/11), dar 

începutul (42v/1, 72r/1), adaosul (190v/4); sufixul -tor(iu) formează numeroase 

substantive și adjective de la verbe: supărătorii (12r/10–11, 17v/6), supărătorilor 

(15r/4), temătorilor (31v/12), îmblătoriului (35r/5–6), căutătorii pre Dumnezău 

(39v/9), rătăcitorilor (68r/15), nădăjduitorilor (72v/13), împăcători (89r/5), urâtorii 

(93v/6), rugători (135v/2), ocărâtoriului (9r/4–5), venitoriu (128v/14), nemul-

țămitori (177v/4–5), lăudătorilor (191r/1), acoperitoriu (197v/1); sufixul -șug apare 

la substantivul ieftinșugurilor (38r/12); sufixul -ul este prezent în formarea substan-

tivelor derivate de la verbe: ziditul (161v/13–14), căzutul (70v/15), ieșitul (24v/5), 

întratul (24v/5–6); sufixul -ință servește la alcătuirea unor substantive provenite de 

la verbe: priință (174v/14), socotință (141v/13), nevoință (201v/8); de la tema 

verbală s-au creat și substantivele: omorâții (51v/9), prinșilor (130r/4). 

k) Articolul hotărât -l (-lu) lipsește în câteva situații: fericit, bărbat carele 

nădăjduiaște (92v/5); deseori funcția acestui articol este preluată de -u: născând pre 

Dumnezău cel adevărat (160r/4–5), spre pătimașu sufletul mieu (197r/6), cu păru 

îmblătoriului (35r/5), miru cu bun miros (125r/14), cuibu, în carele pune puii săi 

(94r/14–94v/1), uloiu, carele netezeaște fața omului (103v/14), vistiiariu tămăduirilor 

(147r/12), ochiu mieu (117r/15), tot rău spre voi (89r/12), roagă pre Fiiu tău 

(135v/14–15), nu voiu pune [...] lucru nedirept (68r/14); unele substantive apar notate 

într-o formă nearticulată atunci când acestea sunt succedate de adjectivul nehotărât 

toate: în toate nopți (63v/12), de toate zile (29r/4), cf. însă și formele articulate: în 

toate nopțile (24v/11–12), în toate zilele (34v/14); este frecventă omisiunea articolului 

hotărât -a, la substantivele feminine: întru omorâre chinurilor (182r/5–6), întru logo-

dire vieții (183v/7), din șălăciune vicleanilor (122r/15–122v/1), întru sfințire trupului 

(120r/5–6), întru mărturisire inemii (3v/13–14), întru luminare ochilor (190r/12–13), 

roao darului Tău (199v/4–5), să fie și mie aceaste întru... (190r/9–10); la unele femi-

nine articolul hotărât -a este notat inutil: O, rea voirea a mea... (202v/9–10); remar-

căm apariția singulară a formei cu articolul hotărât enclitic -li, în notația: a Domnuli 

(47r/11), în care u s-a sincopat; sub influența originalului slavon, substantivul slava 

este consemnat în forma articulată, în construcția Slava Tatălui și a Fiiului (121r/3). 

l) Articolul posesiv-genitival îl menține pe a invariabil, în numeroase exemple: 

Botezătoriule a lui Hristos (112r/13), steag a împăratului (157v/1), a căruia aripile 

(34r/8), îngerul a marelui sfat (120v/10–11), sânge a Fiiului Tău (192r/5), rugă-
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ciunile [...] a puterilor cerești (187v/14–15), Unul născut a lui Fiiu (195v/11), cf. 

însă și întrebuințarea formelor variabile: al ceriului împărate (64r/11), duhul mâh-

nirei și al nesocotinței, și al iubirei de argint, și al cuvintelor (23r/4–5), sălașul 

sfânt al său (33r/15–33v/1), ale tale rugăciuni (25v/16), ochii [...] ai inemii meale 

(192r/8–9), acoperemântu al Tău (125v/10–11); semnalăm folosirea redundantă a 

particulei a, al la genitiv: putearea a lui Hristos (126r/3), bunătatea a Unuia născut 

(127r/7–8), Făcătoriului al Tău Duh (86v/5–6), rugăciunile a tuturor sfinților 

(112v/1–2), dar și omisiunea acesteia în construcțiile: priimeaște și pocaianiia mea, 

păcătosului (177v/11), Maică lui Dumnezău (156r/4–5); articolul adjectival prezintă 

la feminin forma etimologică cei, la genitiv-dativ: slavei Sale cei dumnezăiești 

(21r/10–11), mărirei Tale cei neapropiiate (22v/3–4), vieții cei veacinice (26r/10), 

muierii cei păcătoase (125r/10), al semenții<i> lor ceii direapte (131r/2–3). 

m) Remarcăm notarea adjectivului cu sufixul -at, derivat de la substantiv: 

umbrat (157v/14); superlativul absolut foarte este postpus față de adjectiv: Slăbitu-s 

și zdrobit foarte (48r/5–6), porunca Ta lată-i foarte (13r/7–8), lămuritu-i cuvântul 

Tău foarte (16v/1); sunt frecvente situațiile în care adjectivul sau adverbul lipsește: 

mă iubeaște foarte (82v/7–8), măritu-te-ai foarte (102v/7), că foarte ne-am supărat 

(111v/4), m-am gârbovit foarte (48r/1–2), făloșii foarte mă batgiocoriră (9v/10–11); 

atributul substantival genitival este consemnat la nominativ în construcția Mir 

Lichiia (174r/5). 

n) Persistă notarea pronumelui personal și reflexiv fără î protetic, în encliză: 

întru zua ce-l vom chema (43v/2–3), piiarde-l-vei (44v/1), bine-l fereaște (64v/1), 

iubești-l (4v/14–15), nu-l voiu cunoaște (68v/3–4), lăpăda-l voiu (68v/6), învăța-l-va 

(74v/14), mântuiaște-i (144v/4), și-i sălășluiaște (28v/6), cercetează-i (27v/16), 

zdrobiși-i (47r/11), răpi-i-vei (66v/12), piarde-i-va (79v/14), ce-ș va curăți (6v/7), 

da-ș-va rodul său (32v/7–8), să-ș închiză (38r/9), află-ș casă (94r/13), și-ț va da 

(21r/10), cela ce-ți iartă (53r/15), să-ți aduc (125r/13), mulțămescu-ți (121r/11), și-ți 

pare rău (131v/4–5), dezmirdăciune-m fură (16v/8), dă-m a privi (23r/13), 

răspunde-m-veri (48v/11), scăpare-m iaste (140v/1), și-m iartă, și-m slăbeaște gre-

șalele (188r/12–13), cf. însă și pătrunderea formelor cu î protetic: îl roagă (69v/9), 

îl va afla (20v/4), îl cântă (154v/5), îi mântuiaște (156r/10), îi iubești (21v/14), îi 

întăreaște (21v/3), îi ridică (166v/10), îmi foloseaște (136v/8), îmi întinaiu (169v/6–

7), îmi zace (196r/3), îș puseră (25r/15), îți pare bine (178v/1), îți aduce (143r/5), îți 

cântăm (174v/7), îți strigă (84v/2).  

Anticiparea sau reluarea obiectului direct și indirect prin intermediul pronu-

melor personale sau reflexive, accentuate sau neaccentuate, își face simțită prezența 

pregnant: și-m fu mie (37v/8), și-mi deaderă mie (38v/12), luminează-mi mintea 

mea (15r/1, 11), cine-m va da mie aripi (8v/15), învață-mă pre mine (15r/1, 11), 

carele-m înminună mila sa mie (8v/15), și să-mi fie mie (184v/5), ferici-mă-vor pre 

mine (57v/3), îț va fi ție (120r/5), trimeață-ți agiutoriu ție (42v/10–11), ți-au greșit 

ție (131v/9), îți aduce ție (143r/5), bine-ți mulțămim ție (61r/9), ceia ce-l urăsc pre 

el (33r/1), și-l voiu înălța pre el (82v/9), dându-i lui biruire (45r/10), răsipi-i-vei pre 

ei (33r/2–3), cf. însă și notarea construcțiilor lipsite de acest fenomen: eu chem pre 
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Tine (72v/9), laud pre Tine (18r/5–6), nu lăpăda pre mine (5r/11), curățeaște pre 

mine (23v/1), lăuda-vor pre Tine (32v/5, 6), blagosloveaște pre noi (32r/10), Ție să 

cuvine (62v/15), carii așteaptă pre Tine (37r/10), miluiaște pre noi (41v/3), urăsc 

pre Tine (44r/10–11), învață pre noi (62v/5–6), scoate pre ei (66r/5), pașii miei 

îndireaptă (69v/11); izolat, remarcăm utilizarea excesivă a formelor pronominale 

atone: mă ascultă-mă (38r/15–38v/1), mă spală-mă pre mine (4v/2–3). 

Alături de notarea majoritară a pronumelui el, apar, în doar trei ocurențe, și pro-

numele personale precedate de prepoziții, la acuzativ: spre însul (123v/7), într-însă 

(71v/5), dentr-înse (93v/4); pătrund în text și formele: dâns (108r/10), dânsul 

(89v/12), dinsa (195r/6), dânsele (123v/11, 187v/9), dânșii (160r/12). 

Pronumele (adjectivul) de întărire își face simțită prezența, folosit cu forme 

variabile: însuți Făcătoriule (25r/12–13), însăți, carea ești curată (173r/9), însuși 

Domnul (4r/9), însuși pre sine (149v/5), sânteți înșivă văzători (122r/9–10), înlocuite 

fiind, în unele construcții, de formele singur, singură: înălțatu e numele Lui, singur 

(59r/8), Tu ești Dumnezău, singur (97v/1), ceaea ci ești sângură blagoslovită (45v/9). 

Este conservată în textul lui Zoba forma accentuată a pronumelui reflexiv șie, 

precum și cea neaccentuată ș-, în dativ posesiv: află șie cuibu (94r/14), ș-au ales șie 

milosul (114r/10); construcția cu reflexivul șie se întrebuințează și pentru notarea 

pluralului, dativ: puii leului [...] cer hrană șie (104r/14); sub influența originalului 

slavon, cu grafia sebš, este atestat un calc reprezentat de forma accentuată a 

pronumelui reflexiv sine, precedat de prepoziții, în acuzativ: întru sine (31r/6), pre 

sine (149v/5), având funcția de pronume personal de persoana a III-a. De remarcat 

prezența formelor neaccentuate de acuzativ, cu -e neelidat: se-au săturat (51v/2–3), 

se-au apropiiat (51v/4–5), se-au înmulțit (75r/15–75v/1). 

Pronumele (adjectivele) demonstrativ se mențin cu afereza lui -a: în cest 

pământ (49v/9–10), ceștia în cară, și ceia în cai să încredea (43r/11–12), celora ce 

să tem (10v/6), celora ce te știu (62r/9), celora ce grăiesc minciuni (50v/7), că a 

celora iaste împărățiia (89r/8–9); genitiv-dativul demonstrativelor feminine își 

păstrează formele etimologice: aceștii (178v/7), aceiia (182v/6, 187v/13), cei 

(21r/11, 85v/4), ceii (131r/3)15; este atestată forma populară de demonstrativ, 

specifică graiurilor moldovenești (Gheție ILRL, p. 331): aiasta (91r/13); adjectivul 

demonstrativ care precedă substantivul prezintă forme cu -a deictic: acela bărbat 

(92v/5), întru acesta ceas (91v/3), acesta har (200v/9–10), aceasta mare (104v/7), 

într-aceasta zi (193r/8); persistă demonstrativul de diferențiere alalte (42r/3), 

precum și formele compuse majoritare: cealalte (91r/11), ceaealaltă (187v/3), 

cealealaltă (113v/10), celalalt (100r/2–3). 

În ceea ce privește pronumele (adjectivul) relativ-interogativ care (20r/3), acesta 

este utilizat și cu forme variabile: carea (74v/15), carele (67v/10), carii (37r/2), 

căruia (120v/6), cărora (45v/5); pentru plural, în nominativ și acuzativ, este 

frecventă și forma carei: carei să fălesc (36r/2), pre carei sânt în temniță (28r/1); se 

întâlnesc în mod curent pronumele relative compuse: cel ce (76v/12), cela ce 

                                                      
15 În legătură cu notarea demonstrativelor de mai sus vezi Frâncu 1972, p. 34–38. 
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(45r/4), cei ce (193v/6), ceia ce (88v/), celui ce (125r/4), celor ce (131v/8); pronu-

mele relativ invariabil de (= care) apare în construcțiile: cine iaste om de să teame 

(74v/13-14); pronumele (adjectivul) relativ ce este concurat de forma ci: pre cei ci 

sânt în boale (27v/15-16), ceaea ci ești mai cinstită (71r/13), ceia ci să rădică 

(110r/13), Cela ci ne izbăvești (126r/11-12). 

Pronumele (adjectivele) nehotărâte sunt reflectate de câteva forme vechi: varece 

(119v/8), fietecine (96v/4), fietecarele (94v/13), a fieștecăruia (3r/5); semnalăm 

forma articulată a femininului nehotărât prepozițional, urmat de substantiv: pre alta 

agiutătoare (151r/1), pre alta nădeajde (151r/2); se remarcă o singură atestare a 

pronumelui negativ nime (25r/6). 

o) Numeralul ordinal masculin apare notat fără particula deictică -a: al nouăle 

(99r/15), în concurență cu formele în -lea: al treilea (72r/1), al șaselea (83r/6). 

p) În ceea ce privește morfologia verbului, vom semnala câteva aspecte repre-

zentative: conjugarea a IV-a a verbului a îngriji este modificată în conjugarea I, în 

cazul formelor de imperfect am îngrijat (194v/4), l-am îngrijat (194v/9); aceeași 

situație se înregistrează și în cazul grafiei nu vor îngiumătăța (81r/15–81v/1); for-

mele verbale latine de conjugarea a III-a, în -ere, trec uneori la conjugarea I: învi-

iarea (20r/10), vei înviia (96r/1), vor înviia (52r/9), înviia-mă-va (9v/10), înviia-

tu-m-ai (12v/14), ne-au înviiat (168r/11–12), înviiază (192r/10), concurând cu for-

mele de imperativ și perfect, care-și se mențin conjugarea a III-a: învie-mă (56v/2), 

înviseși (158v/6), ai învis (19v/11), învis-au (167v/14), învise (159r/15), de la a 

învie; la conjugarea I a trecut și verbul a curge16, prin forma de conjunctiv prezent 

să cură (103v/1), cur˂ă˃ (107r/8); verbul derivat din substantivul curățenie este 

notat sub forma conjugării a IV-a: mă voiu curăți (5r/1); aceeași conjugare a IV-a 

se înregistrează și în formele verbului a găta: ai gătit (180r/14), gătitu-o-ai 

(33v/15), găti (54v/11); verbele a ține, a rămâne marchează la viitor forma celei 

de-a II-a conjugări, în grafiile: voiu ținea (13v/15), va rămânea (130v/11), vei 

rămânea (21r/6); se menține forma verbală analogică să gioară (50v/6), alături de 

giuraiu-mă (18v/15), m-am giurat (194r/14–15). 

r) Semnalăm prezența unor verbe cu sens activ, dar construite într-o manieră 

reflexivă: [...] lucrurilor dievolești carele să lucrează cu gândul (184v/13–14), Cela 

ce au vrut să-și chinuiască pentru noi (124r/7–8), a face rău nu mă părăsesc 

(196r/7–8), mă nădăjduiesc spre cuvântul Tău (9r/5–6), spre Tine m-am nădăjduit 

(75v/5), să mă învăț cuvintelor Tale (3v/10–11), mă uitaiu și de-a mâncarea pîinea 

mea (127v/13–14), pomeniiu-mă noaptea de numele Tău (10r/4–5), de porăncile 

Tale nu mă uit (16v/3–4), pomenescu-mă de zilele de demult (55v/10–11), să 

nădăjduiaște (95r/15); se menține în textul lui Zoba postpunerea pronumelui 

reflexiv: bucuratu-m-am (7r/3), prădară-mă (10v/1), nălbi-mă-voiu (5r/2–3), 

grijescu-mă (49r/4), doare-mă (79v/3–4), împlutu-ne-am (63r/9), păzi-te-va 

(24r/14), lăuda-te-vor (49v/15), acoperi-te-va (81v/13–14), odihni-te-vei (81v/14–

15), veseli-se-va (50v/4–5), lipsi-să-vor (92v/9), topeaște-se (8r/3), lipi-să (7v/11), 

                                                      
16 Cu privire la situația acestui verb a se vedea Frâncu 1981, p. 331–339. 
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pleca-se-vor (30v/11), teame-se-vor (32v/11), a treace-și (126v/3), dar se vor veseli 

(33r/6–7), te vor lăuda (107v/6–7); de remarcat formele distincte ale verbului la 

gerunziu: lenindu-se (20v/6), clătindu-să (99v/7–8); semnalăm prezența formelor 

verbale, lipsite de reflexiv: înainte grăbiră (175v/2). 

s) Indicativul prezent al verbului a minți notează forma etimologică mânt (30v/9); 

în cazul verbului a usca se remarcă sincoparea lui -u: se uscă; verbele a depărta, a 

împreuna marchează la indicativ și conjunctiv prezent forme duble, anume, cele 

slabe, cu sufixele -ez, -ează, reprezentând persoana I și a III-a: se depărtează (80r/5–

6), să mă împreunez (179v/5), să nu adormitezi (21r/6), îndereptează (22r/5), minu-

nează (72v/12), precum și forme dure, fără sufix: să departă (7v/2), să mă împreun 

(189v/4), adormi (139v/2), îndireaptă (69v/11), înminună (118v/10–11); oscilație 

similară semnalăm și în cazul verbului a slobozi, prezentând forme care, la indicativ 

persoana a III-a singular, sunt lipsite de sufixul flexionar: sloboade (103r/15), iar la 

imperativ persoana a II-a, forme care posedă acest sufix: slobozeaște (195v/3). 

La imperfect se înregistrează numeroase forme verbale etimologice de persoana 

I singular, lipsite de desinența -m: zicea (48v/12), striga (119r/1), vedea (107r/9), nu 

păziia (16r/9–10), greșiia (10v/15), alături de păziiu (10r/7), greșiiu (23v/4); la 

persoana a II-a singular apare forma fără -i, în construcția: când ieșiia înaintea 

oamenilor Tăi (33v/6–7), iar la persoana a III-a plural, sunt notate în mod curent 

forme fără -u analogic: era duși (153r/14), carii mă vedea (117v/9), căuta (165r/3), 

șădea (37v/11), meargea (35r/15), striga (158v/8), purta (176r/4), se sfătuia 

(117v/14), cugeta (117v/15–118r/1), să încredea (43r/12); de asemenea, sunt conser-

vate numeroase imperfecte de conjugarea a IV-a, cu infinitivul în -i, -î, notate cu 

terminația -iia, -âia: grăiia (48v/4, 99r/9), gândiia (48v/5), se sfârșiia (107r/5), 

fugiia (117v/10), împărțiia (77r/13), vestiia (165v/12–13), binevestiia (162r/3–4), 

ocărâia (38v/5), mă urâia (80r/9). 

Perfectul simplu cunoaște o tendință de transformare a perfectelor tari în per-

fecte slabe; astfel, formele vechi, asigmatice, concurează cu cele noi, sigmatice: 

puș (37v/9), ziși (62r/1), luași (164v/11), zidiși (66v/4), străluciși (69v/3), adușu-mi 

(9v/13), fu (10r/6), fuiu (51v/7), fură (16v/8), vru (59v/7), dedeș (33v/11), deaderă 

(38v/11), deade (34r/1), șezu (19v/13), petrecuși (69v/6), te arătași (171v/3), căzură 

(69v/5), întrecură (17r/2), mă urâră (75v/2), aflară (175v/3–4), călcară (153v/1), 

înțeleș (147v/10), să împlu (50r/4–5), vru (59v/7), vreareași (95r/7), așteptaiu 

(38v/8–9, 10), făcuiu (18r/11), văzuiu (13r/6), mă temuiu (15r/1), mă mângâiaiu 

(9v/5–6), întrecuiu (16v/16), căutaiu (92r/8), giuraiu-mă (13v/15), pomeniiu-mă 

(10r/4), se sui (19v/12), dar dzise (35r/7), aduseși (51v/15), avuseși (69v/7), puseră 

(73r/9–10), stătuse (103r/8), duseaseși (31r/15), puseaseș (31v/1), fuseși (173v/5), 

vruseși (153v/5–6), luaseși (95v/7), înviseși (176r/2); 

Perfectul compus prezintă forma au, la persoana a III-a singular: Cela ce au suit 

(33r/11), viiața mea se-au apropiiat (51v/4–5), așea au întărit Domnul (54r/5–6), 

c-au venit vreamea (128v/3–4), Ceaea ce L-au născut (99r/8), auzit-au Domnul 

(115v/4), slăbit-au tăriia mea (117v/3–4), mi se-au împlut sufletul (145r/13), c-au 
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învis Domnul (160r/12–13), au omorât (168v/10–11), uscatu-s-au grumazul 

(36v/13), arătat-au căile sale (53v/9), Cela ce au făcut ceriul și pământul (87v/5–6);  

Viitorul conservă, la persoana II-a singular, auxiliarul veri (44r/11, 66r/11), însă 

forma majoritară notată în text este vei (95v/13, 130v/6). 

ș) La indicativ și conjunctiv prezent sunt notate, aproape general, forme iotaci-

zate ale verbelor cu radicalul în d, t, r, n de persoana I și a III-a, cele refăcute fiind 

episodice: să văz (132r/7–8), să vază (99r/6), să nu vază (8v/9), să se auză (31r/8), 

nu auz (48v/6), să pieiu (178r/8), caz (202r/3), să cază (66r/3), să puiu (199v/3), crez 

(188r/3), deșchiz (15v/10), să-ș închiză (38r/9), să mă înghiță (38r/8), trimeață 

(42v/10–11), să șază (68v/9), să mă piarză (13r/5), cuprinză (39r/5), să prinză 

(118r/1), supuindu-mă (178v/8), ceind (84v/5), să-m ceiu (203r/4), mă țiiu (49r/10), 

spuind (158v/14), îngreuiarea (99r/1), să îngreuiară (47v/13), să nu te îngreuiez 

(20v/8), nu poci (52r/4), viu (181v/1), să vie (11v/9), cf. însă văd (191r/3), pier 

(103r/9), piiarde-o-va (35v/15); putem menționa prezența în text a unei forme 

negative a conjunctivului, lipsită de conjuncție: să nu cumva zică (116r/6–7), cf. și 

să nu cumva să zică (123v/6). 

t) Condiționalul prezent marchează forma perifrastică construită cu conjuncția 

condițională să „dacă”, în contextul: să mă voiu clăti (116r/9); aceeași conjuncție 

condițională este folosită și pentru notarea condiționalului perfect, care precedă 

participiul perfect: s-am vrut căuta (31v/16–32r/1); perfectul condiționalului apare 

notat și în exemplele de tipul: n-ar fi ascuns (98v/6), s-ar fi cutremurat (98v/7–8), 

ne-ar fi izbăvit (144r/14–15), ne-ar fi ferit (144v/1), precum și în forme alcătuite cu 

perfectul compus al verbului a vrea: n-au vrut fi (12v/10), nu m-au vrut auzi (32r/1–

2), i-am vrut răbda (80r/9), m-am vrut ascunde (80r/11), am vrut peri (12v/11–12); 

mai mult ca perfectul condiționalului se înregistrează în perifraza să nu ar fi fost 

(98v/4), creat cu conjuncția condițională să. 

ț) Imperativul prohibitiv în -areți, -ereți se menține în formele: nu-l căutareți 

(175v/6-7), nu plângereți (166r/6), nu vă nădăjduireți (87r/11). 

u) Infinitivul lung este prezent în text, precedat fiind de prepozițiile de a și a: de 

a starea (36v/10), de-a mâncarea (127v/13), de-a mă luminarea (186v/5), de-a 

întrarea (100v/15), facere de bine (190r/7); semnalăm câteva forme iotacizate de 

gerunziu: spuind (158v/14), supuindu-mă (178v/8), ceind (84v/5), viind (187r/12), și 

de participiu: învis (160v/6), înfrâmții (93r/14), Ziditul (161v/13–14), prinșii (33v/3). 

v) Formele adverbiale sunt reflectate de numeroase exemple: de năprasnă „fără 

veste” (3r/3), săva că, săvai că „măcar că” (12r/7, 34r/5), acmu (24v/8), acum 

(60v/12), acuma (144v/2), cu de-adins „cu adevărat” (96r/8), cu de-adinsul „cu 

stăruință” (143v/14, 147v/4), au doară „oare?” (195v/14), denafară (20v/9–10), 

denainte (28v/4), (în al) susurile (151v/2–3), acolea (31r/2), desârg „degrabă” 

(127v/8), nimică (196v/4), mai vârtos (200v/10), de „decât” (13v/1, 81r/5), atunci 

(103r/10), atuncea (125r/3), întru adevăr „cu adevărat” (155r/10), curând (201v/3), 

dinpreună (92r/8), depreună (58v/8), denpreună (127r/10), împreună (130r/8–9), 

varece „oarece” (119v/8 ), iușor (46r/13), destulă (33v/11), den destul (94v/11), 

îndegrabă (116v/8), mainte (201v/9), mainte de ce (66v/3), dins de dimineață (49v/5, 
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63r/9), des dimineață (16v/16), aiurea (95r/6), dinlăuntru (4v/14), înlăuntrul (5r/10, 

76r/11), împregiur (73r/5), măcar (198v/13, 199v/1), măcară (178v/5), foarte „mult, 

tare” (13r/7–8 ), numai ce (92r/8), neciodată (6v/6), necicum (201r/6–7) nicăirea 

(153r/5), prelesne „ușor” (187v/2), oarecând (85r/6–7), întocma (122r/5), tocma-ș 

(100v/10), așea (168r/14), fără numai „doar” (151r/2–3). 

x) În text sunt folosite cu frecvență o serie de prepoziții, precum: a, cătră, cu, 

pre, prin, pren, spre, din, den, de, în, întru, între, preste, până, asupra, supt, de la, 

pentru (păntru), peste etc. Unele prepoziții prezintă caracteristici, privind valoarea 

întrebuințării lor în text. Semnalăm, în acest sens, câteva exemple reprezentative: 

a se utilizează nu doar ca morfem al infinitivului, ci și în construcțiile prepozi-

ționale echivalente cu genitivul: mijlocul a doi tâlhari (99v/13), viiața a toată 

lumea (109r/1), batgiocura a mulți (117v/12–13), lumina a toată lumea (157v/5–6), 

sfârșeniia a tot lucrul (13r/7), împăratul a toată zidirea (193r/4–5), prilejul a toate 

bunătățile (91v/2), bucuriia a toată lumea (167r/12–13), plinirea a toată prorociia 

(172r/9–10), gonire a tot împoncișatul (190r/11–12); a cu sensul de „la” apare notat 

în construcția dăstoinic sânt a toată osânda (196r/15–196v/1); 

de, întrebuințată pentru exprimarea dativului în construcția: binevoiaște [...] de 

mine, păcătosul (91v/2–4); de „despre”: voiu grăi de mărturiile Tale (9r/13–14); 

„decât”: mai vârtos de zăpada (5r/2); „la”: mă gândesc de Tine (50r/10), mă voiu 

gândi de poruncile Tale (9v/4–5); „dinspre”: cădea-vor de latura Ta (82r/5–6); 

„pentru”: îngerilor Săi porăncit-au de Tine (82r/15–82v/1); „din”: să nu mănânc de 

mâna dezmirdăciunii lor (106r/8–9), precum de înălțime pentru noi Te-ai smerit 

(180v/12–13); remarcăm forma dialectală a prepoziției de, reprezentând graiul de 

tip muntenesc: dă (126v/10); 

pre este notat majoritar, pătrunzând însă și forma lipsită de -r, prin disimilare 

totală: pe (194v/10, 196r/10); semnalăm folosirea repetată a prepoziției, precedând 

formele pronominale: călcat-ai pre toți pre ceia ce să rătăcesc (14v/10–11); „spre”: 

și pre gonirea realelor, și spre apărarea vicleanului mieu obiceaiu (182r/3–5); 

uneori, respectiva prepoziție este omisă: Și așteptaiu măngăitoriu, și nu aflaiu 

(38v/10–11); 

spre cunoaște o întrebuințare mai extinsă, cu valori variate; „în”: spre toată 

vreamea și în tot ceasul (21v/10–11), Mărirea Lui, spre Israil, și tăriia Lui, spre 

nori (36r/14–15); „pe”: să cunoască spre pământ calea Ta (32r/12–13), spre cruce 

răstignit (99v/3), văzându-l spre cruce (100r/7–8), boiarii încă șăd și spre mine 

clevetesc (7v/5–6), căuta-vor spre el (92r/11), spre carele ai bătut gonescu-l (39r/7–

8), străluciși spre cruce (163v/1–2), te vei mâniia spre noi? (95v/13); „asupra”: 

Cugetară spre mine făloșii minciuni (11r/3–4), biruință spre păgâni (45r/1), biruire 

spre vrăjmaș (45r/10); „peste”: spre leu și spre vasilisc vei călca (82v/5), ca o 

sarcină grea să îngreuiară spre mine (47v/12–13), împărățiia Lui spre toți dom-

neaște (52v/12–13), Cel ce îmblă spre aripile vântului (102v/14–103r/1), spre munți 

stutăse ape (103r/7–8); „împotriva”: ceia ce să rădicară spre mine (46v/9–10), vor 

zice tot rău spre voi (89r/12), făloșii sculară-se spre mine (97v/10–11), cându-se 

sfătuia denpreună spre mine (117v/14–15); 
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după „în”: veseleaște-ne după zilele în carele ne-am supărat și după anii în 

care am văzut rău (67v/11–13);  

pentru ce „pentru că”: și nu am răsuflare, pentru ce am mâniiat urgiia Ta 

(132r/12–13); 

despre „dinspre”: întoarce-te despre rău și fă bine! (93r/4); „de pe”: taie-să 

despre pământ pomeana lor (93r/9–10), Lăudați pre Domnul despre pământ 

bălaurii (58v/8–9); „de la”: părăseaște mâniia Ta despre noi! (95v/11–12);  

în „între”: ca să facă izbândă în păgâni (59v/14);  

întru cu sensul de „pentru”: În calea mărturiilor Tale bucuratu-m-am, ca întru 

toate bogățiile (7r/2–4); „la”: întru porâncele Tale gândescu-mă (7r/4–5), iară sluga 

Ta gândeaște-să întru dereptățile Tale (7v/7–8), și gândi-mă-voiu întru minunile Tale 

(8r/1–2), carei scapă cu credință întru acoperământul Tău (156v/2–4); „între”: întru 

oameni, bunăvreare (46v/3), blagoslovită ești întru muieri (151v/11–12), să facă întru 

ei giudecată (60r/3–4), nu iaste întru dumnezăi ca Tine, Doamne (97r/9); „printre”: 

lauda Lui, întru adunarea miloșilor (59v/1–2), căuta pre Biruitoriul [...] întru cei 

morți (165r/3–5); „spre”: fă cu mine semn întru bine (98r/5–6); 

între „în”: între inima lui războiu iaste (81r/6–7);  

În text își fac simțită prezența prepozițiile slave: ot „de la” (170r/11), na „la” 

(111r/9). 

y) Conjuncțiile întâlnite în textul bălgrădean sunt, în genere, specifice limbii 

vechi: au „sau”: Mai drag va fi Domnului decât boul au vițelul (39v/5–7); deci, dară, 

de mântuiaște (200v/15–201r/1); doară: au, doară, nu-m va fi mie acest pat groapă? 

(195v/14–15); pentru ce „pentru că”: Izvor de apă cur˂ă˃ din ochii miei, pentru ce 

nu păziia leagea Ta (16r/8–10); „să”: faci de cade ploaie (30r/7–8), au venit de se-au 

atins de Tine (181r/14), de mântuiaște (200v/15–201r/1); iară „dar”: Făloșii foarte mă 

batgiocoriră pre mine, iară de la leagea Ta nu mă plecaiu (9v/10–13); cât „încât”: 

legat sânt cu multe legături de fier, cât nu poci să-mi ridic capul (132v/9–11); de ce 

„dacă”: Că, de ce va face aceaea, de-aceaea va fi mai vârtos rugăciunea mea 

(126v/13); să „dacă”: s-am vrut căuta (31v/16–32r/1 ); ce „ci”: nu mă voiu teame, 

Preacurato, ce voiu goni vrăjmașii miei (125v/7–9), „de ce”: Ce cercați pre cel viu în 

groapă? (161r/5–6), Ce socotiți pre cel viu cu cei morți? (166r/11–12); de „dacă”; 

săva că, săvai că „măcar că”; neci (69v/13); nece (24r/11); precum (29r/3); mențio-

năm notarea conjuncției copulative slave i „și” (63r/8). 

z) Interjecțiile utilizate sunt următoarele: o, în exemplele: O, indireaptă căile 

meale! (6r/13–14); O, Doamne (23r/12); O, Maica Cuvântului (145r/8–9); O, prea-

luminate nor (156r/4); iată: Iată, Mirele! (20v/2); iată, groapa-mi zace înainte 

(196r/3); iaca: Că, iaca, de acum mă vor ferici toate neamurile! (152v/11); amin: 

că ești binecuvântat în veaci. Amin (22v/4–5); Lăudat și proslăvit, numele Tău, în 

veaci. Amin (110v/5–6); Aliluiia (51r/5). 

 

Cărțile de cult au reprezentat începutul formării limbii literare românești. Ediția 

bălgrădeană a Ceaslovului constituie un vestigiu de referință pentru studierea unor 

fapte vechi de limbă. Caracterul conservator al limbii textului, reprezentat de men-
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ținerea numeroaselor fenomene specifice limbii literare vechi, este concurat de ten-

dința de substituire a fonetismelor arhaice și de pătrundere treptată a inovațiilor. 

Totodată, limba textului cercetat reflectă evidente influențe moldovenești și munte-

nești, numeroase variații fonetice, precum și dublete morfologice. Alternanța fone-

tismelor înregistrate în text este discutabilă. S-a emis ipoteza potrivit căreia, pre-

zența în textul bălgrădean a fonetismelor aparținând graiului de tip nordic poartă 

amprenta provenienței tipografului moldovean Chiriac, căruia i s-a atribuit tipă-

ritura din 168617. Deși trăsăturile lingvistice ale normei moldovenești sunt semni-

ficative în textul editat de Zoba, suntem rezervați în privința acestei supoziții, 

având în vedere perspectiva lui I. Gheție privind învoiala cărturarilor ardeleni ca 

scrierile din acea perioadă, care urmau a se bucura de o difuzare mai extinsă, să fie 

redactate în varianta literară muntenească sau moldovenească, după opțiunea tipo-

grafilor, fără însă de-a fi înlăturată tradiția literară locală, ci doar înlocuite câteva 

norme de bază ale acesteia18. Așadar, este evident că aceste fluctuații și abateri de la 

statutul variantei locale sunt specifice variantei literare sud-vest ardelenești, în epoca 

tipăririi operei avute în atenție. Având în vedere zona lingvistică de contact în care 

s-a imprimat lucrarea cercetată, oscilațiile pot fi explicate și prin prisma graiului de 

tranziție din jurul Bălgradului, în secolul al XVII-lea (Ivănescu 1947, p. 108). 

Expunerea trăsăturilor lingvistice ale textului Ceaslovețului vine în sprijinul 

cunoașterii profilului variantei sud-vest transilvănene din secolul al XVII-lea. 

Reeditată sau copiată ulterior în alte zone lingvistice, cu o arie considerabilă de 

difuzare, această carte de ritual a avut o puternică influență în complexul și înde-

lungatul proces de formare și consolidare a limbii literare unitare.  
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THE EVOLUTION OF LITERARY NORMS 

IN CEASLOVEŢUL (THE CLOCK) OF BĂLGRAD (1686). 

LINGUISTIC PECULIARITIES 

(Abstract) 

 
The church writings are reference factors for the old Romanian literature, having a fundamental 

contribution in the process of nationalization of the Romanian language. The language of Ceasloveţul 

is of particular interest, especially for the researchers of the old Romanian language, its particularities 

revealing the structure of the Southwestern Transylvanian variant, from the 17th century. Through its 

intense usage and spread, Ceasloveţul contributed to the consolidation of the norms that underlie the 

development and unification of the literary language. 
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