Câteva particularităţi grafice ale Vieţii şi petreacerii svinţilor
de mitropolitul Dosoftei. Interpretarea grafiilor \ şi 7
Laura MANEA∗
Key-words: old Romanian language, linguistic study, phonetic interpretation,
writing aspects

Inventarul grafematic al textului Viaţa şi petreacerea svinţilor consistă în
următoarele slove: a, b, v, g, d, e, j, q, z, i, ï, c, l, m, n, o, p, r, s, [,
t, ñ, u, 8, f, h, w, x, ], k, º, \, î, 0, 1, 6, 3, ™, 7, 9, ÿ, ¥, þ.
Slovele cu valoare unică din acest text sunt uşor de precizat: a = a, b = b, v =
v, g (+ a, o, u) = g, g (+ e, i) = g', d = d, e =e, j = j, q = dz, i= i, z = z, c (+ a, o,
u) = c, c (+ e, i) = k', l = l, m = m, n = n, o = o, p = p, r = r, s = s, [ = ş, t, ñ =
t, u = u, f = f, h = h, w = o, x= x, ] = ţ, k = č, º = şt, þ = ğ, 3 = ie.
Anumite grafii din textul Viaţa şi petreacerea svinţilor ridică probleme de
interpretare cu privire la valoarea lor fonologică. Aceste probleme nu sunt specifice
numai scrisului lui Dosoftei, ci apar întotdeauna în cercetările textelor româneşti
scrise cu alfabet chirilic.
Una dintre cele mai importante este cea a interpretării grafiilor \ şi 7 care „au
în mod obişnuit la Dosoftei valorile lor curente: ă, respectiv î ” (Ursu 1974: XLIII).
Apariţia lor în cuvinte precum părău – pârâu sau tălhar – tâlhar semnalează o
opoziţie care se înscrie printre fenomenele fonetice semnificative ale limbii române
literare vechi şi sunt importante pentru studierea evoluţiei limbii. În alte cazuri,
scrierea în acelaşi cuvânt a slovelor \ şi 7 nu pune în evidenţă o lege fonetică sau nu
marchează neapărat o rostire populară (deşi în Moldova şi în Transilvania, în
anumite zone, „ă s-a rostit neîntrerupt” (Gheţie 1975: 101). Părera general acceptată
este că distincţia dintre ă şi î (â) apare notată în textele chirilice româneşti abia la
sfârşitul secolului al XVII-lea şi numai în tipărituri (\ = ă, 7 = â, î). Pentru unele
dintre exemplele pe care le vom prezenta mai jos, excerptate din Viaţa şi
petreacerea svinţilor, vom face un mic paralelism cu textele redactate în secolul al
XVII-lea unde acestea sunt, de asemenea, atestate. Trimiterile sunt făcute pentru
formele cu \, deoarece cele cu 7 sunt predominante. În situaţiile ce vor fi prezentate
în rândurile următoare nu trebuie pierdut din vedere faptul că în graiurile nordice
(mai ales în cel moldovenesc) tendinţa de închidere a lui ă la î (â) nu acţionează
întotdeauna.
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Astfel, în tiparitura lui Dosoftei apar grafii precum: at\ta (oct. 52v/8); bătr\n
(febr. 75v/6); b\rfi (sept. 18r/30) – în DA este înregistrată la variante; bătr\neaţe
(sept. 6r/10) –frecvent şi în formele cu 7 (bătr7neaţe); [î]mbătr\ni (dec. 205r/11);
br\u (febr. 74r/5), pl. br\ele (apr. 91v/31); c\mpi (ian. 15v/32); c\mpiiu (glosat: de
şes) (ian. 4r/16); c\nd (< lat. quando) (sept. 9r/11); (a) c\nta (sept. 27r/7); „2
c\ntare”– în DA este înregistrat ca variantă fonetică, cu atestări din LET. I. A. 82/27,
(a. 1778) IORGA, S. D. XII, 99, (a. 1807), id. VIII, 41; (a) c\rcni (mai 134v/13); c\rdui
(nov. 146v/36) – în DA, cărd este înregistrat ca variantă; c\rlig (sept. 4v/29); c\rmă)
(sept. 16v/11); (a) c\rmăci (iun. 161r/2); c\rmăcite (oct. 50v/28); (a) c\rmui (ian.
45r/15); (a) c\rpi (nov. 177v/31); (a) c\rti (nov. 160r/34); nec\rtind (mart. 25v/2);
c\tă (oct. 58v/5) – în DA este înregistrat ca „variantă grafică, mai ales în scrierea
veche, cu chirilice”; c\te (sept. 6r/31); c\tăva (apr. 72v/14), c\teva (oct. 89r/28); (a)
cioc\rti (apr. 95r/31) – înregistrată în DA ca variantă; cânt\nd (sept. 21r/10);
cov\rşită (ian. 18v/21) – înregistrată în DA ca variantă grafică; (a) dăr\ma (febr.
53r/29) – înregistrată ca variantă fonetică în DA, specifică Moldovei; d\rz (nov.
142r/15); d\rjie (nov. 142r/16); desăv\rşit (sept. 21v/22); duc\ndu-să (oct. 52r/21);
făc\nd (sept. 9r/17); făr\ma (nov. 167r/7), făr\mat (iun. 151r/17); (a) f\rşi (ian.
25v/7), f\rşenie (nov. 156r/18), f\rşit (nov. 98v/11), nef\rşit (nov. 162v/26); f\rtat
(oct. 75r/20) – în DA: „adesea, numai variantă grafică”, citatele înregistrate
circumscriindu-se ariei Moldovei (PRAVILA (1640), M. COSTIN, LET. I, 259/21 etc.);
potrivit Densusianu 1961: 27, este un caz de „metateză a lui a (ă): fârtat (< fărtat) <
*frătat, derivat din frate” – prin urmare, posibilă variantă fonetică; fr\u (nov.
136v/34); (a) g\ci (oct. 88r/2); g\lceavă (oct. 42v/28), neg\lceavă (mart. 55v/10);
g\ngănii (oct. 47r/19); g\nşte (febr. 49v/10); g\rbace (sept. 4r/25); (a) g\rbi – acest
termen este înregistrat în DA cu \ = ă, prin urmare, ca variantă fonetică; g\rbov (mai
113r/18), g\rbovit (mart. 54r/24); giup\neasă (oct. 84v/9) – probabil fonetism
etimologic (o variantă cu ă, giupăineasă, este descoperită de Gheţie 1975: 112, în
texte ieşene datând de la începutul secolului al XVII-lea); gr\u (ian. 39v/26); h\rb
(sept. 4v/notă marginală, 33r/19), h\rbuite (iun. 161r/27); h\rtie (oct. 39v/20) – în
r
DA, este înregistrată ca variantă fonetică); (a) înfr\nge (mart. 50 /14), înfr\ntura
(oct. 53v/7); înfrunt\nd (sept. 35r/13); (a) înherb\nta (sept. 15v/34); (a) întăr\ta
(febr. 86v/29); (a) înv\rti (oct. 81v/8); înv\rvomat (sept. 3r/29); l\ngă (oct. 39r/24) –
în DA apare menţiunea „mai adesea numai grafic”; l\ngoare (oct. 72v/14); lum\nare
(nov. 99v/22 ); (a) m\hni (febr. 82v/15), m\hniciune (iun. 149v/17), m\hnit (iun.
152r/30), m\hnitoare (mai 119v/34), m\hnitură (mart. 41v/27), m\hniţea (ian.
33v/27) – probabil variante fonetice, în DLR formele cu \ fiind înregistrate în texte
provenind din arealul nordic al ţării, în special din Moldova; (a) m\na (mart. 10/18);
m\nă (oct. 53v/25), pl. m\nule (sept. 11r/32); (a) m\nca (ian. 5v/6), să m\n\nc
(mart. 54v/17), unde â a fost trecut la ă sub influenţa vocalei din prima silabă (Gheţie
1975: 169 înregistrează varianta mănăncă „numai în Oltenia”); m\ncare (sept.
19v/8); m\ndrie (mart. 56v/17); (a) m\ng\ia (oct. 72v/9); m\ng\iare (nov. 109r/33) –
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în DLR este menţionată ca variantă învechită şi regională, cu atestări încă din textele
rotacizante; variante fonetice sunt considerate şi cuvintele: mâng\ios (dec. 237v/19),
mâng\ioşi (nov. 183v/15), mâng\itor (apr. 77r/6), nemâng\iat (apr. 92r/28, mai
110v/9, iun. 156r/17,19); (a) m\ntui (oct. 95r/3), m\ntuitor (ian. 2r/11) – variantă
fonetică, având atestări în DLR încă din textele rotacizante; m\zdă (mai 138r/11),
m\zdit (oct. 68r/10), m\zditori (mart. 30v/5) – variante fonetice, înregistrate şi în
v
v
DLR; neînbătr\nitoare (mai 126 /8); nest\mpărat (ian. 10 /20); net\lcuit (dec.
204v/23; ob\rşie (nov. 133r/21), ob\rşi (sept. 25r/10); oc\rmui (oct. 47v/8); păg\n
(apr. 82v/20), păg\nătate (apr. 84v/14) – în DLR este consemnat ca variantă fonetică,
păg\năţâe (nov. 174v/16), păg\nesc (ian. 42v/18), păg\nie (febr. 57r/36); p\lc (apr.
71v/34) – considerat variantă grafică în DLR; p\ndărie (mart. 19/22); p\ndzătură
(mai 113r/16); p\ngări (sept. 24r/4); p\rcălab (oct. 86v/32), p\rcălăbie (dec.
232r/32); p\rgă (mai 139r/14); (a) p\rî (dec. 221r/8), p\râş (nov. 148r/18), p\rât
(febr. 78v/15) – variantă fonetică; p\rjoli (sept. 21v/25), p\rjolit (oct. 91v/9); p\rli
(oct. 95r/1); (a) pl\nge (oct. 42v/32), pl\nsori (sept. 28v/31); (a) r\de (nov. 126v/32),
r\suri (dec. 189r/16); r\hnă (nov. 102r/8), r\hnace (dec. 205r/20), r\hnaci (oct.
66v/20), (a) r\hni (oct. 72r/16); r\hnitoriu (ian. 44v/34) – toate sunt variante
fonetice, înregistrate în DLR s.a. râvnă, râvnaci, râvni, cu menţiunea „învechit şi
regional”, citatele în care apar variantele fiind numai atestări din scrierile lui
Dosoftei, cu excepţia lui răhni, care apare şi la N. COSTIN, ap. GCR II, 13/32;
răm\ind (oct. 56v/28); r\nduială (ian. 1r/6); (a) r\nji (mai 133v/30) – variantă
fonetică; r\şniţă (ian. 28r/15) – variantă fonetică, cu atestări în DLR şi din TETRAEV.
(1574), 230; rum\neaşte (sept. 8/16), rum\neşti (sept. 7/7) – fonetisme mai
apropiate de etimon; s\lnic (mart. 62v/18); s\mcea (mai 124v/7); s\rbăsc (mai
120v/1), s\rbeaşte (dec. 193r/12), s\rbie (dec. 193r/9); s\rg (oct. 65v/15), s\rguială
(mart. 10/29), (a) s\rgui (dec. 194v/18); sărut\nd (sept. 32r/24); scăf\rlie (nov.
127v/13); sc\nteae (sept. 7v/4); sc\rbă (sept. 12r/26), (a) sc\rbi (mart. 54v/6), sc\rbit
(mart. 54v/16), sc\rbitoriu (mai 133v/15); sc\rnav (febr. 54r/31, mai 140v/33);
sc\rşcare (febr. 58r/22), sc\rşnet (mai 137r/15), sc\rşnând (mart. 3/15) – variante
fonetice; sf\nt apare frecvent în paginile Vieţilor svinţilor în paralel cu sf7nt; sf\r\i
(oct. 95v/20) – variantă fonetică; (a) sfăr\ma (febr. 50v/17) – variantă fonetică; (a se)
sf\rşi (oct. 45r/17), sf\rşit (sept. 9r/28), sf\rşenie (oct. 44v/26), sf\rşitură (iul. 2v/12)
// (a se) săv\rşi (dec. 189r/21), săv\rşenie (febr. 50r/30), săv\rşit (apr. 97r/30); (a)
sp\ndzura (sept. 2r/18), sp\ndzurat (sept. 12v/26); sp\rcuit (apr. 79r/15); (a) st\lci
(mart. 35r/26), st\lcit (mart. 27rbis/31); stăp\n (mart. 61r/8), (a) stăp\ni (febr. 57v/3);
st\lp (oct. 65r/31), (a) st\lpi (oct. 97r/8), st\lpare (dec. 201v/19), st\lpnic (oct.
65r/32, dec. 211r/11); (a) st\rni (febr. 52v/26); str\mb (ian. 12v/18), (a) str\mba (apr.
70v/21), str\mbat (oct. 46r/14), str\mbătate (ian. 19v/23), str\mbătură (oct. 96r/7) –
variante fonetice; str\mtoare (apr. 82v/11) – variantă fonetică; (a) str\nge (oct.
75r/27), str\nsoare (ian. 41r/22); (a) t\lcui (ian. 44v/28); (a) t\lni (sept. 9v/23) –
variantă fonetică; (a) tăm\ia (febr. 55r/34); (a) t\mpina (febr. 75v/15); (a se) t\mpla
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(sept. 1v/8, oct. 43r/24), t\mplare (sept. 28v/37); t\năr (mart. 54v/29), t\nără (mart.
51r/25); (a se) t\ngui (mart. 41v/25); (a) t\nji (mart. 35v/20); (a) t\r\i (febr. 73r/2),
t\r\it (apr. 100v/5), (a) t\râi (apr. 98v/12), (a) târ\i (nov. 115v/8); t\rg (oct. 68v/27),
t\rgşor (ian. 41r/35), t\rgovaţă (apr. 64v/14), t\rgovişte (nov. 128v/15); t\rdzâu
(nov. 165v/16), t\rdz\u (mart. 41v/13), t\rdzâe (mai 113v/15) – variante fonetice;
t\rpeanie (mai 121v/29); t\rsină (mart. 45v/33, mai 111v/6) – variante fonetice;
trec\nd (sept. 7r/5); ţăr\nă (sept. 32r/27); ţ\rcovnic (dec. 213r/26) – variante
fonetice; umor\ia (oct. 58r/1); ur\ia (mart. 47v/30); v\rtej (febr. 51r/15), (a se)
v\rteji (dec. 215v/1); (a se) zb\rci (mai 146v/17), zb\rcit (febr. 69v/3), zb\rcituri
(ian. 44v/22); (a se) zg\rci (mart. 60v/24); (a) zg\râia (oct. 74r/24), zg\returi (nov.
143r/26) – variante fonetice.
Toate aceste situaţii pot reprezenta cazuri în care nu a acţionat tendinţa de
închidere a lui ă la â (î), specifice graiurilor din zona nordică a ţării – mai ales cea a
Moldovei (v. şi Avram 1990: 178). Deoarece Viaţa şi petreacerea svinţilor este un
text tipărit, este greu de precizat cât datorează autorul rostirii reale şi cât tradiţiei
grafice. Apariţia în text a acestor grafii semnalează păstrarea în limba vorbită a unor
transformări fonetice normale în dacoromână. Tendinţa lui Dosoftei este de a
„regulariza” aceste „opoziţii” (alternanţe), reducând la maximum grafia cu \ în
cuvinte în care evoluţia lui [a], [e] sau [o] (în diferite poziţii, urmate de nazale,
labiale sau precedate de lichide) „a continuat, dincolo de stadiul [ă], până la stadiul
[â] ([î])” (Avram 1990: 59). Nu trebuie pierdută din vedere nici observaţia lui
G. Ivănescu: „Dosoftei este cel dintâi scriitor român care şi-a pus problema creării
unei ortografii chirilice adaptate limbii române. Până la dânsul, regulile ortografice
ale chirilicii întrebuinţate în ţările române erau cele slave: se scria atât \ cât şi 7
pentru vocalele ă şi î (â) […] Dosoftei a fixat valoarea lui ă pentru \ şi valoarea lui î
(â) pentru 7”. Această regulă, continuă lingvistul, a fost adoptată repede „de toate
tipăriturile româneşti. Probabil că generalizarea distincţiei între \ şi 7 în tipărituri se
explică şi prin aceea că a fost adoptată de Biblia de la Bucureşti (1688), care a
impus-o imediat în Muntenia, Ardeal şi Moldova” (Ivănescu 1980: 585). Ţinând
cont de această părere, rezultă că grafiile de tipul celor enumerate anterior reflectă
nu numai anumite legi fonetice, dar şi o pronunţie reală, care se întâlneşte şi astăzi în
graiul din Moldova.
Grafiile înñ\ü, dinñ\ü, p\n\, m\n3, m\nì, ñ\lhar, p\r\u, f\nñ7na,
p\ng\ri conţin \ cu valoarea lui ă, „cum sunt pronunţate aceste cuvinte până astăzi
în graiurile româneşti nordice” (Ursu 1974: XLIV).
Adverbul/numeralul întâi, respectiv dintâi este mult mai frecvent în varianta
cu -ắ- (-\-), caracteristică normei „dialectului” literar moldovenesc: înt\i: oct. 49r/3,
nov. 101r/9, dec. 190r/22 etc.; înt\ie: mai 112r/33; înt\e: febr. 49v/3, 59v/7; înt\ia:
mart. 26bis/1, 49r/25 etc.; dint\i: oct. 95v/9, nov. 101v/32, dec. 195v/10 etc. Aceşti
termeni apar însă scrişi şi cu -â- (-7-): înt7i: sept. 35v/8, oct. 49r/12 etc.; înt7ie: nov.
185r/11; înt7ia: oct. 39r/7, nov. 166r/4 etc.; dent7i: iun. 153r/18; dint7i: nov. 102r/5,
dec. 212v/25 etc. Dosoftei preferă pentru întâi, dintâi, forma mai veche, cu -ắ-, care
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are susţinere şi în graiuri (v. şi Gheţie 1975: 101). Pentru dintăi v. ALR SN IV h. 936,
p. 157 (Vânători – Sighişoara), 514 (Coropceni – Iaşi), 520 (Larga-Jijia – Iaşi), 531
(Măgura – Bacău), 537 (Mirceşti – Paşcani), 728 (Gura Sărăţii – Buzău). În graiurile
actuale, această variantă acoperă, în special, zona estică a Moldovei, numai rareori
întâlnindu-se în Transilvania şi în nordul Munteniei. Dintâi – potrivit ALR SN IV h.
936, p. 36 (Ghilad-Timişoara), 47 (Vălcani – Sânnicolau Mare), 53 (Pecica – Arad),
228 (Topliţa), 235 (Voiniceni – Târgu-Mureş), 346 (Negreşti – Oaş), 362 (Borşa),
728 (Gura Sărăţii – Buzău), 784 (Nucşoara – Câmpulung), 876 (Balş) – are
circulaţie, astăzi, mai ales în Banat, Transilvania şi în nordul Munteniei. Întăiu este
înregistrat, în acelaşi atlas lingvistic, în p. 514 (Coropceni-Iaşi) şi 551 (Pipirig –
Târgu-Neamţ), deci, în Moldova, iar întâiu apare în p. 102 (Feneş – Alba-Iulia), 284
(Sânmihaiul Almaşului – Zalău), 769 (Ştefăneştii de Jos – Bucureşti), 812
(Grădiştea – Râmnicu-Vâlcea) şi 872 (Măceşul de Jos – Băileşti) întâlnindu-se,
aşadar, în graiuri din Transilvania, Muntenia şi Oltenia.
„Vocala lat. populară -e-, neaccentuată, provenită din -ae-, în lat. paene ad, a
devenit, mai întâi, în urma velarizării prin labiala p, -ă- (pănă), după care s-a închis
la -â- (până) (Arvinte 1988: 52)”. Forma cu -ă- era „generalizată în româna veche”
(Arvinte 1988: 52) şi se întâlneşte şi astăzi în multe graiuri populare: „Aproape
generală e în Moldova... rostirea pănă (pără), care a fost însă consemnată şi în
Banat, Hunedoara, zona Mureşului mijlociu şi a Târnavelor şi în Făgăraş” (Gheţie
1975: 101). În Viaţa şi petreacerea svinţilor este frecventă varianta cu -ă-, în grafia
p\n\: sept. 11r/7, oct. 47v/24, nov. 100r/4 etc. şi p\n7: sept. 11r/10, oct. 41v/33, nov.
100r/23 etc. Deşi cu o frecvenţă redusă, apare şi varianta cu -ă- > -â-, în grafia
p7n7: oct. 68v/16, nov. 138v/3 etc. şi p7n\: dec. 194r/23, 196r/26 etc. Şi în acest caz,
Dosoftei acordă mai mult credit normei „dialectului” literar moldovenesc.
În textul analizat se întâlnesc, în cazul substantivului mânie (< ngr. µανíα) şi
verbului a (se) mânia, atât formele mai vechi, cu -ă- (generale în scrierile redactate
în secolul al XVI-lea, conform Densusianu 1961: 35, 77, 100, 148, 150): m\nie: oct.
48v/16, nov. 132r/25 etc., respectiv a (să) m\nia: nov. 112r/9, dec. 202v/11 etc., cât şi
cele cu -ă- > -â-: m7nie: nov. 146v/19, dec. 194r/20, ian. 7r/19 etc. şi a (să) mâniia:
sept. 21r/29, nov. 139v/2 etc. Scrierea cu -â- (-7-) are un număr mai mic de ocurenţe
în textul studiat decât cea cu -ă- (-\-).Variantele sunt înregistrate în DLR în textele
din secolele al XVI-lea – al XVII-lea: măniá (PSALT. 211, PALIA (1581) ap. GCR I,
80/11, VARLAAM, C. 266, PRAV. 300, N. TEST. (1648), 203v/10, CHEIA INV. 14r/2),
precum şi la scriitori precum CREANGA, A. 98 şi AGIRBICEANU, L.T. 319; mănie
(PSALT. 226, PALIA (1581), ap. CGR I, 35/29, PRAV. 85, PARACLIS (1639), 255,
HERODOT (1645), 351, N.COSTIN LET. II, 13/15, BUDAI–DELEANU, T. V. 39, MOLNAR,
RET. 12/19, DRAGHICI, R. 54/19). Potrivit lui I. Gheţie (1975: 101), mănie se
întâlneşte, astăzi, numai în „Banat – Hunedoara, munţii Apuseni, zona Mureşului
Mijlociu şi a Târnavelor, prelungindu-se până în regiunea Braşovului. Moldova nu la păstrat pe ă în acest caz”.
Cuvântul cu etimologie necunoscută tâlhar este folosit de Dosoftei numai în
varianta cu -ă-, tălhar. „În Moldova a fost notată pronunţarea talhar, cu ă proton >
a, dovadă că în momentul producerii acestei transformări fonetice ă nu evoluase la
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â” (Gheţie1975: 101). Varianta apare înregistrată în DLR cu menţiunea „învechit şi
regional”.
În Viaţa şi petreacerea svinţilor există următoarele variante: t\lhar(iu): sept.
r
32 /3, 34r/17, 18, 38r/18, oct. 43r/6, 11, 52v/32, 96v/11, nov. 127v/22, 141v/20, 172v/4,
ian. 30r/36, 32r/1, 38r/32, 39r/18, apr. 73v/4, 103r/13, mai 140v/27, iun. 159v/26,
verbul t\lhări: sept. 38r/20, ian. 25r/22, mai 127r/18, substantivele t\lhărie: apr.
101r/25 (şi cu grafia t7lhărie, o singură dată: sept. 32r/4), t\lhăriţă: sept. 38r/20,
adjectivul t\lhăreţ: iul. 2r/14 şi adverbul t\lhăreaşte (sept. 38r/20, ian. 25r/22, mai
127r/18). În DLR, varianta tălhar este înregistrată atât în textele vechi: PARACLIS
(1639), 261, HERODOT (1645), 18, PRAV. 319, N. TEST. (1648), 96r/4, cât şi în
scrierile lui ALECSANDRI, T. 940, CREANGA, A. 49, SADOVEANU, O. X, 216. Varianta
tălhăreşte apare frecvent, potrivit DLR, în secolul al XVIII-lea şi la VLAHUŢĂ, ap.
CADE; verbul tălhări este prezent în ALEXANDRIA, 158/19 şi în MAT. FOLK. 209;
tălhărie este înregistrat în scrierile lui NEGRUZZI, S. I, 86), în COD. PEN. R.P.R. 582 şi
la SBIERA, P. 255. Cuvântul tălhăreţ nu este înregistrat în DLR, iar sub articolul
tâlhăriţă, prima atestare este din N. COSTIN, L. 127.
Vocala ă neaccentuată în cuvântul părău (cf. alb. përrua, art. përroi) „este,
probabil, etimologică” (Arvinte 1994: 2). „A doua vocală, cea accentuată, a putut
proveni dintr-un *ó, cum se poate deduce din forma de plural pârauă (sau pâraie), în
care -á- a făcut parte din diftongul -oá-, iar acesta, la rândul său, a rezultat prin
metafonia lui ó în poziţie -ă, -e” (Arvinte 1994: 2; pentru discuţia etimologică v. şi
Avram 1990: 108-109). În textul studiat cuvântul se întâlneşte frecvent în varianta
„mai veche cu ă – ắ” (Avram 1990: 108): părắu (p\rôu): sept. 8v/23, oct. 44r/10 etc.
O singură dată este prezentă şi varianta cu succesiunea ă – â: părâul (p\r²ul): febr.
73v/20 (< părău, sub influenţa substantivului râu < lat. rivus, Arvinte 1994: 2,
Rosetti1968: 272-273). De menţionat că în Viaţa şi petreacerea svinţilor apare, o
singură dată, forma de plural râurile (r\urile): oct. 72r/14, în care \ = â. Câteva
ocurenţe are varianta de singular înregistrată în dicţionarele moderne: pârắu
(p7rôu): oct. 80v/11, 12, ian. 12r/2, 28v/36, nov. 156v/28. Forma de plural păstrează,
în toate variantele, vocala ă din prima silabă, neaccentuată: nearticulat păráe
(p\ráe): febr. 78v/25; genitiv-dativ: păráâlor (p\rá7lor): „Cursurile păraâlor” (dec.
213r/3); articulat păraole (p\rawle): „Păraole pornite de păgâni […] le-au afundat în
pre supt pământ” (nov. 113r/12); „Au săcat păraole ereaselor” (mai 111v/20). Potrivit
ALRM SN II h 641, variantele luate în discuţie cunosc următoarea repartiţie teritorială:
părău: p. 27, 53, 76, 141, 192, 219, 235, 250, 272, 279, 284, 365, 386, 514 (nordul
Moldovei şi în Transilvania); părâu: p. 130, 574 (Transilvania); pârău: p. 520, 605,
812 (Moldova de est şi Muntenia).
În varianta făntănă este vorba despre apariţia vocalei ă neaccentuată rezultată
prin delabializarea lui o neaccentuat din lat. Fontana (Arvinte 1994: 1). Ov.
Densusianu (Densusianu1961: 22) formulează următoarea lege fonetică: „o + m +
cons. (în afară de n) şi o + n + cons. > âm, ân: gâmfa < conflare; frâmseţe < frumos
+ -eţe; fântână < fontanam, lângă < longo (aton în frază)”. Aşa cum observă A.
Avram (Avram 1990: 61), „este greu de susţinut că [â] neaccentuat din cele patru
cuvinte citate este rezultatul unei evoluţii fonetice cu caracter de lege”. G. Ivănescu
(1980: 204) tratează problema lui o neaccentuat în două paragrafe distincte: „7. o
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neaccentuat a devenit în unele cuvinte u pe tot teritoriul românesc: *collégo > culeg;
cogitare > cugetare […]”; „8. o neaccentuat devine câteodată ă, â: fontana >
*
făntănă > fântână”. S. Puşcariu, discutând această situaţie, apreciază că o > ă, â
este o „lege fonetică ad-hoc, care nu a existat niciodată” (Puşcariu 1959: 26).
Scrierea cu 7, f7nt7nă, „arată că în prima silabă exista un -â- neaccentuat întocmai
ca în limba literară actuală, sunet care rezultase în urma unui fenomen de asimilaţie
regresivă de tipul ă – â > â – â. Dar, pentru ca acest fenomen de asimilaţie regresivă
să fi putut să aibă loc, trebuia ca mai înainte să se fi petrecut trecerea vocalei ắ (<
lat. á) + n + voc. la â: lat. fontána > *fontắnă > *făntắnă > făntână > fântână”
(Arvinte 1994: 2).
În textul Viaţa şi petreacerea svinţilor se întâlneşte atât faza cu -ă- (-\-)
neaccentuat în silabă iniţială, cât şi cu -â- (-7-) în aceeaşi poziţie. Astfel, apar
variantele: a) articulat: făntâna (f\nñ7na): sept. 5r/30, nov. 100v/10 etc.;
nearticulat: făntână (f\nñ7n7): sept. 5r/24, oct. 55r/34 etc.; b) articulat: fântâna
(f7nñ7na): oct. 82r/27, iun. 152v/2 etc.; nearticulat: fântână (f7nñ7n7): sept.
26r/2, oct. 51r/8 etc., scris şi f7nñ7n\: ian. 12v/14; pl. fântâni (f7nñ7ni): sept. 5/1,
nov. 101v/19 etc.
În ambele variante, textul Viaţa şi petreacerea svinţilor reflectă situaţia din
„graiurile sudice, în care ắ + n + voc. (şi ắ + n, m + cons.) a trecut la â mai de
timpuriu decât în graiurile nordice” (Arvinte 1994: 2). Prin urmare, mitropolitul se
orientează după norma „dialectului” literar muntenesc (v. călcâiată, căpătâi, întâi,
dintâi), fără a renunţa însă la caracteristicile lingvistice ale variantei literare nordice,
moldoveneşti (v. întăi, dintăi, pănă, mănie, tălhar, păngări, făşie). În cazul
cuvântului discutat, textul cercetat conţine fazele cele mai avansate ale evoluţiei
fonetice: făntână > fântână.
Verbul a pângări [< păgân (< lat. paganus)] este prezent în textul
mitropolitului atât în forma „moldovenească”, cu -ă- (-\-): p\ngări (sept. 24r/4), cât
şi în cea caracteristică „dialectului” literar muntean, cu -â- (-7-): p7ngări (apr.
65r/24). Adj. p\ngărit are două atestări: nov. 164r/9, mai 114r/8, iar p7ngărit acelaşi
număr de atestări: febr. 74v/25, mai 128r/4. Cu -ă- > -â- se întâlnesc derivatele
p7ngăricios (mai 114r/15) şi p7ngăriciune (mai 135r/2).
Cuvintele discutate confirmă – în special pentru tipăriturile din zona nordică a
ţării – procesul de schimbare a fazei cu -ă- în termenii de tipul calcaneum,
capitaneus, *antaneus şi în tălhar, mănie, făşie, păngări, către faza actuală, cu -â-,
„în a doua jumătate a secolului al XVII-lea” (Arvinte 1988: 52). Prezenţa lor în
textul Viaţa şi petreacerea svinţilor atestă şi prezenţa variantelor cu -ă- în graiurile
populare. „Rostirea cu ă […] trebuie să fi cunoscut un regres continuu în cursul
ultimelor secole şi […] ă s-a rostit neîntrerupt în acest timp în zonele în care a fost
notat astăzi” (Gheţie 1975: 101). Dosoftei rămâne fidel atât tradiţiei grafice cât şi
normei „dialectului” literar moldovenesc, chiar dacă intuieşte „literalitatea”
variantelor care se vor impune mai târziu în limba literară (v. atestările cu -â-).
Despre aceste „arhaisme fonetice”, cu ă, discută pe larg şi A. Avram (1990: 155157, 177-178).
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Grafiile: c\lc72ñ7, c\p\ñ7ü, înñ7ü, dinñ7ü, m7n3, m7nïa, p7n7, ñ7lh\r3,
p7ng\ri, f7nñ7n7, p7r\u conţin 7 cu valoarea lui â.
Slova 7 în poziţie finală (şi în poziţie finală accentuată) are, întotdeauna,
valoarea ă (v. Ursu 1974: XLIV, Arvinte 1994: 2). „Este greu de hotărât ce l-a făcut
pe Dosoftei să însemne pe ă de la sfârşitul cuvintelor cu 7 şi nu cu \; faptul că din
textele slavone era deprins cu \ final ca simplu semn ortografic, sau că prin 7 vrea
să însemne la sfârşitul cuvintelor acel sunet cuprins între ă şi î (â), cum se aude
astăzi în Moldova, analogul lui e, mijlociu între e şi i, obişnuit în pronunţarea mold.
tot la sfârşitul cuvintelor (d. p. munte). E foarte probabil că aceste nuanţe de sunete
au existat în pronunţarea mold. pe vremea lui Dosoftei” (Puşchilă 1915: 6). Această
opinie nu trebuie neglijată, cu atât mai mult cu cât şi astăzi este frecvent în graiul
moldovenesc fenomenul închiderii lui ă la î în poziţie finală. Cu toate că scrierea cu
7 în poziţie finală (şi în poziţie finală accentuată) în textul studiat predomină, există
şi excepţii, când mitropolitul foloseşte în finalul cuvintelor slova \: a. 7 după b:
colib7 (nov. 100r/14); dvorb7 (nov. 124v/25); grab7 (nov. 104r/34); iarb7 (sept.
44r/30); întreab7 (oct. 90r/5); limb7 (sept. 8/16); roab7 (febr. 54v/30); scârb7 (mart.
43r/3); slujb7 (oct. 97v/19); şarb7 (oct. 45r/1); ştirb7 (dec. 236v/25); treab7 (sept.
25r/6) // treab\ (oct. 53r/16) etc. b. 7 după c: adec7 (oct. 78v/31) // adec\ (nov.
107v/3); să adevereasc7 (sept. 14v/35); agarineasc7 (dec. 221v/15); besericeasc7
(ian. 35v/35); beşic7 (mai 29r/28); brânc7 (mart. 17/5); broasc7 (oct. 81r/30); c7
(nov. 158r/10) // c\ - frecvent; cereasc7 (ian. 33v/2); cârc7 (dec. 196r/12);
creştineasc7 (nov. 167v/26); cuşc7 (ian. 25v/15); deac7 (oct. 52v/3, 76v/26 etc.) //
deac\ (oct. 82v/24, nov. 146v/17, febr. 61v/9); destoinic7 (oct. 91v/5); doic7 (mai
108r/2); duminec7 (oct. 54r/4) // duminec\ (oct. 60v/22); să (să) fac7 (sept. 34v/23) //
să fac\ (oct. 52v/13); fiic7 (oct. 44r/32); fric7 (sept. 11r/33) // fric\ (mart. 21/28);
gramatic7 (mart. 40v/30); hiic7 (sept. 37r/28) // hiic\ (sept. 30r/6); iac7 (nov.
104v/2) – în cazul acestui cuvânt, majoritare sunt atestările cu \ final; înc7 (sept.
14v/16) // înc\ (sept. 13r/5) – în acest caz, majoritare sunt atestările cu 7 în poziţie
finală; maic7 (sept. 38r/15) // maic\ (oct. 94v/30); mic7 (oct. 42v/12, nov. 113v/35
etc.) // mic\ (mart. 36v/14); nemic7 (sept. 4v/15, oct. 40v/13 etc.) // nemic\ (ian.
21r/28); persasc7 (nov. 173r/18); râmleanc7 (oct. 92r/15) etc.; c. 7 după d:
alurghid7 (nov. 146v/21); aspid7 (ian. 19r/36); blând7 (oct. 41r/20); cald7 (febr.
80r/6); ciud7 (sept. 28v/33); dobând7 (sept. 27v/10); leapăd7 (nov. 129v/35) //
leapăd\ (nov. 111v/17); prad7 (nov. 106v/9); road7 (sept. 10v/15); rud7 (oct.
89v/21); sfad7 (oct. 75r/25); svad7 (nov. 119v/31) etc.; d. 7 după dz: adevăreadz7
(dec. 224v/7), să botedz7 (dec. 227v/26) // să botedz\ (dec. 242r/23); brândz7 (febr.
60v/32); cugeteadz7 (nov. 129v/15); radz7 (mart. 36v/11); tămâiadz7 (oct. 95r/10);
vedereadz7 (febr. 90r/7) etc.; e. 7 după f: leaf7 (nov. 136r/12); tearf7 (nov. 114r/24)
etc.; f. 7 după g: blag7 (nov. 132v/6); lăng7 (nov. 177r/20) // lâng7 (oct. 50v/33);
lung7 (sept. 27v/11, oct. 66r/34 etc.); părg7 (mai 139r/14) // pârg7 (oct. 73r/4);
pung7 (sept. 3r/16); şag7 (nov. 148v/30); vlag7 (apr. 102v/24); să ucig7 (sept.
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30v/35) // să ucig\ (nov. 154v/19); g. 7 după h: maştih7 (oct. 94v/22); pash7 (ian.
25r/1); puh7 (iun. 160v/14); h. 7 după l: adăposteal7 (nov. 142r/24); căciul7 (mai
143r/32); cămil7 (oct. 94r/29); cerneal7 (nov. 110r/28); greşal7 (sept. 14r/11); îmbl7
(oct. 82v/9), // îmbl\ (dec. 187r/20); mil7 (sept. 36r/36) // mil\ (mart. 23r/3); racl7
(dec. 243r/32); şcoal7 (sept. 23r/5); să tâmpl7 (oct. 66v/34) // tâmpl\ (ian. 19r/4)
etc.; i. 7 după m: anatem7 (mai 139r/19); să cheam7 (oct. 64r/14) // să chiam7 (nov.
142r/19); dogm7 (ian. 22v/21); form7 (sept. 6/10); inem7 (sept. 2r/2) // inem\ (oct.
41v/1); palm7 (nov. 110r/23); spaim7 (mart. 17/13) etc.; j. 7 după n: arin7 (mart.
39r/12); bătrân7 (nov. 180v/2); bun7 (sept. 29v/9) // bun\ (nov. 120v/29); cumpăn7
(sept. 30r/1, oct. 49r/6 etc.) // cumpăn\ (febr. 56v/34); depreun7 (sept. 23r/19) //
depreun\ (ian. 27r/1); fântân7 (sept. 26r/2) // fântân\ (ian. 12v/14); împreun7 (nov.
135r/18); înpreun7 (oct. 58r/32) // înpreun\ (oct. 58r/31); păn7 (sept. 11r/10) // păn\
(sept. 17r/21), pân7 (oct. 68v/16) // pân\ (dec. 194r/23) etc.; k. 7 după p: ap7 (ian.
32v/27) // ap\ (nov. 156v/25); clip7 (oct. 75r/31); dup7 (sept. 35v/7) // dup\ (oct.
69r/3); pop7 (sept. 8r/5) // pop\ (oct. 97v/4); prip7 (sept. 12r/35) // prip\ (dec.
213r/30); ţâp7 (nov. 106v/33) etc.; l. 7după r: sg. amar7 (nov. 142r/10) // amar\
(iun. 155v/9); pl. amar7 (dec. 216v/22); amăgitur7 (dec. 213v/23); aspr7 (dec.
226v/27) // aspr\ (ian. 18v/12 ); capr7 (sept. 6/21) // capr\ (nov. 151r/10); pl.
cămar7 (oct. 48r/27) // cămar\ (nov. 162r/25); deader7 (oct. 74r/29) // deader\
(sept. 7r/31); dar7 (oct. 48r/33) // dar\ (sept. 35r/16); feacer7 (sept. 36r/24) //
feacer\ (ian. 25v/18); în cazul conj./prep. fără, majoritare sunt grafiile cu \ final,
făr7 apărând foarte rar (oct. 97v/4, nov. 129r/14); închisăr7 (nov. 100r/27) //
închisăr\ (ian. 23v/35); într7 (nov. 140r/16.) // într\ (ian. 28v/30); micşoar7 (ian.
34v/1); piatr7 (oct. 48v/23) // piatr\ (oct. 71r/23); răpăosar7 (sept. 24v/9) //
răpăosar\ (nov. 138r/16); sângur7 (nov. 180r/8) // sângur\ (nov. 172r/34); tâiar7
(oct. 86r/12) // tăiar\ (oct. 42r/9); umbr7 (nov. 114r/31) // umbr\ (nov. 105v/32) etc.;
m. 7 după s: cas7 (sept. 6r/19); deas7 (iul. 3v/5); giupâneas7 (oct. 73v/2); pás7 (oct.
39v/31) // pás\ (sept. 12r/29); răpăos7 (sept. 20r/29) // răpăos\ (sept. 34v/11), scris7
(sept. 31v/24) // scris\ (ian. 36v/34) etc.; n. 7 după t: afundat7 (nov. 179v/3); agiút7
(oct. 96r/31) // agiut\-mi (oct. 89v/12); alt7 (febr. 74v/6) // alt\ (mart. 39v/24); arăt7
(nov. 181r/28) // arăt\ (nov. 181r/30), cunoscut7 (oct. 75v/31); împletit7 (febr.
72v/11); mut7 (nov. 118r/32); nevinovat7 (dec. 194r/26); plut7 (nov. 117v/29);
proast7 (nov. 146r/15); slăvit7 (sept. 28v/1); st7 (sept. 8v/31) // st\ (nov. 149r/12);
toat7 (sept. 9r/32) // toat\ (oct. 53v/3) etc.; o. 7 după ţ: adeverinţ7 (nov. 182v/32);
cădelniţ7 (sept. 12r/12); credinţ7 (nov. 131r/11); demineaţ7 (sept. 36v/16) //
demineaţ\ (nov. 138r/20); mâceniţ7 (dec. 232v/30); năzuinţ7 (mart. 40v/10);
pocăinţ7 (dec. 217r/2); suferinţ7 (sept. 6/28) etc.; p. 7 după v: deopotriv7 (mart.
45vbis/27); glăceav7 (oct. 65r/18); de isprav7 (sept. 32r/30); împotriv7 (oct. 73v/29),
împrotiv7 (oct. 51v/36), înpotriv7 (nov. 185v/18), înprotiv7 (nov. 144v/8) //
înprotiv\ (nov. 149v/30); înşiv7 (mart. 49v/11); jirtv7 (oct. 45r/9), jârtv7 (dec.
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218v/14), jrătv7 (oct. 51r/28) // jrătv\ (febr. 61v/18); milostiv7 (oct. 40r/30); zăbav7
(nov. 99r/1) etc.; r. 7 după z: cavz7 (dec. 217r/27); groaz7 (nov. 99v/25); paz7 (dec.
191r/21); viteaz7 (febr. 64r/5); s. 7 după vocale: amândoa7 (oct. 67v/16), amândó7
(sept. 3r/26); doa7 (sept. 3v/1), dó7 (oct. 75v/32); adj. noa7 (oct. 66r/28), nó7 (apr.
79v/17); nr. noa7 (sept. 20r/23), nó7 (oct. 45v/14); pron. noa7 (sept. 5/1, nov.
153v/22), nó7 (ian. 37r/9); pl. o7 (febr. 60v/32); plo7 (nov. 110r/20); roa7 (sept.
7r/33), ró7 (apr. 74v/5); voa7 (oct. 63r/27), vó7 (apr. 73r/16).
La iniţială de cuvânt 7 are valoare de î şi se întrebuinţează când nu este urmat
de consoana n: 7i (sept. 15r/22); 7l (nov. 133v/24) ş.a.
Până la Dosoftei „se întrebuinţau grupurile r\, l\ atât pentru a nota pe ăr, ăl
(sau âr, âl), cât şi pentru a nota pe ră, lă, râ, lâ […] Dosoftei […] a întrebuinţat pe
7r, 7l pentru âr, âl şi pentru r\, l\ numai pentru ră, lă” (Ivănescu1980: 585). În
ceea ce priveşte fenomenul cunoscut sub numele de metateză, în limba veche putem
considera că este vorba mai ales despre grafii etimologiste în scrierea unor cuvinte şi
nu de metateză propriu-zisă. O definire foarte clară a noţiunii apare atât în scrierea
lui A. Philippide, Principii de istoria limbii1, cât şi în cartea Introducere în fonetică,
semnată de Al. Rosetti şi A. Lăzăroiu2. Referitor la textele vechi, S. Puşcariu
observă: „Dacă în textele noastre vechi se scrie brănă, vrăstă, crăd, plăc […] în loc
de bârnă, vârstă, cârd, pâlc şi […], această metateză e numai grafică, imitând felul
de scriere slavon. De rostit, se rostea totdeauna bârnă şi […], precum se vede
lămurit din cuvinte de origine latină ca vârtos, scris vrătos şi […] Totuşi uneori
această grafie a influenţat şi rostirea” (Puşcariu 1959: 147). Studiind limba primelor
texte româneşti, A. Avram3, subliniază importanţa influenţei slave asupra foneticii
limbii române, dar impune două restricţii, dintre care una „priveşte atât cuvintele
care astăzi se pronunţă cu [lă], [ră], cât şi pe cele în care apar, înainte de consoană,
[ăl], [ăr] (respectiv [âl], [âr], cu [â] dezvoltat din [ă])” (Avram 1964: 283),
detaliind: „în confundarea grupului «lichidă + vocală medială» cu grupul «vocală
medială + lichidă» şi cu [l], respectiv [r], a intervenit, din nou, […] presiunea
exercitată de sistemul de alternanţe vocalice. Alternanţele /a/ ~ /ă/ şi /e/ ~ /ă/ au
constituit o piedică, în timp ce absenţa alternanţelor a constituit un factor care a
favorizat producerea confuziilor amintite” (Avram 1964: 283). O altă observaţie
importantă a lui A. Avram este cea în legătură cu frecvenţa apariţiei vocalei mediale
1
„Se întâmplă că vine mai comod organelor vocale să intervertească ordinul de articulare al
sunetelor şi are loc atunci fenomenul numit metateză (µετάθεσις) […] Sunetele care-şi schimbă poziţia
în timp şi în spaţiu pot să fie contigue ori la distanţe mai mari sau mai mici unul de altul” (Philippide
1894: 106).
2
„Când există o diferenţă de forţă între silabele unui cuvânt, atunci ele tind să schimbe între ele
locul unuia din elementele lor; la un moment dat, un grup de sunete nu se mai poate pronunţa, şi atunci
se produce metateza: protopop > potropop; protivă > potrivă; plocon > plocon” (Rosetti, Lăzăroiu
1982: 100).
3
„Influenţa slavă asupra foneticii limbii române a fost relativ puternică. În aceste condiţii, nu este
greu să admitem, credem noi, că românii au putut învăţa să rostească lichidele silabice, atât de
asemănătoare cu grupurile «voc. medială + [l] sau [r]» şi «[l] sau [r] + voc. medială», apărute ca
rezultat al unei evoluţii interne. Desigur, nu putem să presupunem că în toate cuvintele de tipul pâlc,
călca, plăcea sau vârf, bărbat, grăbi se pronunţa şi «vocală + lichidă» şi «lichidă silabică» şi «lichidă +
vocală» fără nici o deosebire” (Avram 1964: 283).
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după una dintre cele două sonante. Astfel, „când lichida era [l] existau mai puţine
posibilităţi de a se produce fenomenul analogiei şi vocala putea să apară după [l], d.
ex. în pâlc (în orice caz, putea să existe pronunţarea cu [l], dar fonetismele [tlăc],
[tlâc], cu grupul [tl] iniţial, aveau mai puţine şanse de a exista”, pe când, datorită
faptului că „printre cuvinte de origine slavă, cele cu [r] originar sunt mult mai
numeroase şi, în general, mai frecvente şi mai importante decât cele cu [l]”,
„modelul” fonetic slav a putut „să exercite o influenţă mai mare în cazul lichidei
vibrante” (Avram 1964: 288). „În concluzie, ţinând seama de o serie de fenomene
care s-au produs în evoluţia fonetică a unor cuvinte nu putem să afirmăm, fără nici
un fel de rezerve, că grafiile [lă], [ră] din textele vechi erau echivalente numai ale
succesiunii de sunete [ăl] sau [âl], respectiv [ăr] sau [âr], în cuvinte ca pâlc, vârtos,
dimpotrivă, avem motive să admitem că [lă] şi [ră] corespundeau şi unor lichide
silabice, şi, în unele cuvinte, şi grupurilor «lichidă + vocală»” (Avram 1964: 288). În
nota 119, p. 288, A. Avram subliniază: „nu putem vedea pur şi simplu rezultatul
unei metateze nici în vrâstă faţă de vârstă, nici în fărtat (fârtat) faţă de f[ră]tat”.
După ce examinează – succint – situaţia sonantelor din limbile slave, autorul ajunge
la următoarea concluzie: „Întrucât în limba română din perioada primelor texte
exista fonemul /ă/, elementul vocalic «conţinut» în [l], [r] trebuie considerat variantă
a acestui fonem. Aşadar, [lă] şi [ră] notează succesiuni de foneme; acestea nu se
realizau însă în toate cazurile ca succesiuni de sunete” (Avram 1964: 289). Rezultă –
potrivit cercetătorului – că vrâstă, vrâsnic sunt „variante” (Avram 1964: 290) ale lui
vârstă, vârsnic. În urma acestui demers, A. Avram lansează următoarea ipoteză:
„Opoziţiile de tipul /ăr/: /ră/ existau în graiurile reflectate de textele studiate, dar ele
erau utilizate într-o măsură foarte redusă. Pe lângă faptul că perechile minimale nu
puteau nicidecum să fie prea numeroase, existau numeroase cazuri de fluctuaţie
liberă între succesiunile de tipul /ăr/ şi cele de tipul /ră/” (Avram 1964: 292). „Prin
urmare, alternanţele grafice l\ ~ \l şi r\ ~ \r reflectă realitatea fonologică şi
fonetică” (Avram 1964: 293) şi „grafiile l\, r\ în cuvinte de tipul pâlc, vârtos nu pot
fi explicate […] numai prin influenţa deprinderilor ortografice slave” (Avram 1964:
293, nota 137).
Dosoftei, bun cunoscător al slavonei, dar şi al tipăriturilor româneşti
anterioare lui, păstrează, în Viaţa şi petreacerea svinţilor, grafiile etimologiste,
respectând astfel tradiţia literară. Faptul că unii dintre termenii scrişi cu grupurile l\,
r\ nu se regăseau şi în limba vorbită rezultă, pe de o parte, din redarea lor (uneori
într-un număr mai mare de atestări decât cu l\, r\) şi cu grupurile \l, \r, respectiv
7l, 7r (aşa cum s-au impus, unii, în limba literară actuală), iar, pe de altă parte, din
faptul că o parte dintre aceste cuvinte (nu toate) aparţin domeniului religios, fiind,
prin urmare, termeni cărturăreşti, împrumuturi directe din limba slavonă4.
I. Grafia l\ este reflectată de: 1) substantivul gâlceavă: a) gl\kava (oct.
65r/18); b) g\lkava (oct. 42v/28) şi g7lkava (mart. 38r/notă marginală); 2) verbul
4

V. şi observaţia lui N.A. Ursu din Prefaţa la Psaltirea în versuri: „Grafiile etimologiste crăd,
glăceavă, glătej, grăbă, jrătvă..., scrăbă, stlăpit, străin, străv, tlăc, tlăni, vrătos, zgrăci (crsteaie, jrtvă,
scrbă, scrşcare) care apar alături de grafiile obişnuite în limba română […] scrăşca – scărşca, vrăstă –
vărstă – trebuie transcrise ca atare pentru că în graiurile româneşti nordice există şi azi pronunţarea
scrâşca, vrâstă, cât şi scârşca, vârstă” (Ursu 1974: XCIV).
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gâlcevi: a) gl\kev™çe (febr. 62r/16); b) g\lkevindus7 (ian. 44r/15) şi g7lkevindus7
(nov. 129r/28); 3) substantivul stâlp: a) sñl\p(0) (sept. 1v/18, oct. 46r/18 etc.); b)
sñ\lp(0) (oct. 65r/31, dec. 187v/5 etc.) şi sñ7lp(0) – forma cea mai frecventă în
text (sept. 6/1, dec. 189r/30 etc.), pl. sñ7lpü (oct. 59r/35, nov. 163v/23 etc.),
sñ7lpurü (sept. 3/36, 4/1); 4) substantivul stâlpare: a) sñl\pare (nov. 112r/3); b)
sñ\lpare (nov. 178v/32, dec. 201v/19 etc.); 5) substantivul stâlpnic: a) sñl\pnic(0)
(oct. 65r/33, dec. 210v/19 etc.); b) sñ\lpnic(0) (oct. 65r/32, dec. 211r/11) şi
sñ7lpnic0 (dec. 210v/27); 6) verbul (a) stâlpi: a) sñl\pind (oct. 97r/8), sñl\piñe
(nov. 143r/24); b) cu sincopa vocalei \ (7) sau cu „elementul vocalic conţinut în l”
(Avram 1964: 289): sñlpi] (oct. 45v/12); formaţia sñlpiñur7 (ian. 4v/12); 7)
substantivul tâlc: a) ñl\c0 (dec. 194v/13); b) ñ\lc0 (mai 128r/18); 8) verbul (a)
tâlcui: a) ñl\cui]0 (nov. 146r/5), ñl\cu™ (nov. 110v/25), s7 ñl\cu2sc7 (nov.
146r/13), s\ ñl\cu™çe (oct. 69v/7, 73r/3 etc.) etc.; b) cu sincopa vocalei \ (7) sau
cu „elementul vocalic conţinut în l” (Avram 1964: 289): ñl0cu™ (febr. 52v/31); c)
ñ\lcui (dec. 193r/12), au ñ\lcuiñ (ian. 44v/28, mai 109r/23), s\ ñ\lcu©çe (nov.
135r/25, dec. 186r/2 etc.) şi s\ ñ7lcu©çe (dec. 221v/20, 235r/32); 9) substantivul
tâlcovanie, scris ñl\covan3 (nov. 122v/26); 10) substantivul tâlcovnic, scris
ñl\covnic0 (ian. 33v/10); 11) verbul (a) tălmăci: ñl\m\kind0 (nov. 122v/18); b)
ñ\lm\kiñ7 (sept. 6/6); 12) verbul (a) tâlni: a) ñl\nesc0 (oct. 96r/20), s\
ñl\nesc0 (ian. 40v/6), ñl\nim (oct. 82r/32), vwr ñl\ni (oct. 96v/2) etc.; b) cu
vocala \ sincopată sau „conţinută” (Avram 1964: 289) în l: s\ ñlni (ian. 40v/7), w
ñlnü™ (ian. 17v/30), ne ñln™çe (oct. 79v/16); c) ne ñ\lnim (ian. 38v/26), s\ s\
ñ\ln1sc7 (ian. 40v/4), s\ ñ\lni (mart. 42r/9), sau ñ\lniñ (sept. 9v/23) etc.; 13)
substantivul tâlniş, scris ñl\ni[ (oct. 43r/1);
II. Grafia r\: 1. cârlig: a) cr\lig0 (nov. 157r/6); b) c\rlig0 (sept. 4v/29, nov.
r
157 /17 etc.) şi c7rlíþe (sept. 36v/5); 2. (a) cârmăci: a) „ş-au cr\m\kiñ scaunul”
(iun. 161r/2); b) c\rm\ki™ (iul. 2v/33), c\rm\kiñe (oct. 50v/28) şi c7rm\kiñe (oct.
47v/9); 3. cârciumă şi crâşmă provin „prin diverse transformări fonetice, din slavă”
(Gheţie 1975: 184, Gheţie 1994: 133). S. Puşcariu este de părere că „în cuvinte de
origine slavă ca crâşmă şi cârciumă (slav. krŭčĭma) […] nu avem propriu-zis a face
cu metateză, ci cu redarea lui r silabic când prin âr, când prin râ” (Puşcariu1959:
147). În Viaţa şi petreacerea svinţilor apare varianta cârşmă (c7r[m7): dec.
228v/28, 236r/18. D. Puşchilă descoperă, în Molitvenic, derivatul cârşmătoriu şi
presupune că „forma cârşmă totuşi a existat, cum ne arată […] şi formele dialectale
de azi câşmă, câşmar (Trans.), rezultate prin căderea lui r înainte de grupul
consonantic şm, de bună seamă întâiu în cârşmar, unde r final şi-a exercitat
influenţa disimilatoare asupra celuilalt r” (Puşchilă 1915: 26). Gheţie, pe baza
documentelor, concluzionează că varianta cârşmă a avut circulaţie în Transilavania
(Orăştie, c. 1750). Pe baza atestărilor din DA rezultă, însă, că acest cuvânt a avut
circulaţie şi în Moldova în a doua jumătate a secolului al XVII-lea – prima jumătate
a secolului al XVIII-lea, fiind întâlnit în a. 1675, ap. GCR. 217/26, LET. II, 58/5,
CANTEMIR, IST. 123; urmează apoi două citate din culegeri de folclor: ŞEZ. III, 2/10,
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91, cf. 216. Că a fost preluat de mitropolit din limba vorbită
în Moldova se poate doar presupune. Cert este că, potrivit atestărilor din DA, aria de
răspândire a acestei variante se lărgeşte şi spre Moldova (oricum, avea circulaţie în
arealul nordic al ţării şi în a doua jumătate a secolului al XVII-lea). În textul analizat
se întâlneşte substantivul cârşmar (dec. 236r/20: c7r[mar) şi în varianta cărcimari
(nov. 174r/29: c\rkmárÏ). Pe lângă această variantă, cu grafia -7r-, -\r-, în Viaţa şi
petreacerea svinţilor mai există şi varianta crâcima, cu -r7-, cu o unică atestare: ian.
24r/31 (cr7kma). În DA, unde este înregistrată varianta, se face următoarea menţiune:
„dintre exemplele vechi, cu chirilice, unele pot fi cetite şi: cârcĭmă”, iar atestările, cu
r7 apar în textele lui Coresi (prima atestare), apoi numai în cele redactate în
Moldova şi la scriitori moldoveni din secolul al XIX-lea (Russo). În cazul acestor
variante, părerea lui S. Puşcariu se susţine, nefiind vorba despre metateză, ci despre
o manieră de scriere (crâcima păstrează grupul consonantic din etimonul vechi slav
sau bulgar); 4. covârşi: a) covr\[ind (oct. 60r/20); b) cov7r[ind (ian. 4r/4, 33v/19)
şi cov\r[iñ\ (ian. 18v/21); 5. dârz: a) dr\z (ian. 24r/36), dr\za (nov. 165r/2), dr\z7
(nov. 142r/15); b) d\rza (mart. 38r/14) şi d7rz (oct. 70r/12); 6. dârjie, cu grafia
etimologistă dr\j¦e, -™ (nov. 142r/16, 165r/19, ian. 8v/8); 7. hârtie este scris, într-o
unică atestare, cu -r\-, probabil prin analogie cu celelalte cuvinte slavone care
păstrau acest grup din etimon: hr\ñie (oct. 39v/18); 8. jertfă: a) jr\ñva (nov.
175r/24 dec. 195v/15 etc.) şi jr7ñv7 (dec. 203v/21); b) există câteva atestări cu i „în
locul lui ŭ din v. bulg.” (Densusianu 1961: 51): jírñv7 (oct. 45r/9, nov. 158v/11
etc.); 9. jertfí (< jertfă): a) jr\ñví – cu un număr impresionant de atestări (sept.
35v/5, oct. 58r/24 etc.); b) j7rñví – cu o frecvenţă mai redusă (dec. 218v/19,
234r/29 etc.); 10. jertfelnic: a) jr\ñôvnic(0) (oct. 51r/25, nov. 121r/29 etc.), scris şi
jr\ñv\nic (nov. 108r/10); 11. grafia etimologistă apare şi în derivatul jrătvişte
(jr\ñviçe) (apr. 102r/10, mai 114r/11, 115r/5) şi în participiul jrătvit (jr\ñviñ)
(sept. 6r/19, mai 115r/4) – acesta din urmă scris, o dată, şi cu -7r-: j7rñviñ (dec.
238r/4); 12. (a) învârti: a) s\mvr\ñ1çe (oct. 81v/8); b) înv\rñind (ian. 43r/33),

îmv\rñindus7 (nov. 129v/32), s\ s\ éîmv\rñ1sc7 (nov. 168v/1), îmv\rñir7
(nov. 168v/8) şi îmv7rñind (nov. 168v/3); 13. învărvomat: a) îvr\vomañ (7) (ian.
19r/16); b) îv\rvomañ (7) (sept. 3r/29); 14. obârşie a) wbr\[¦e (dec. 205r/2); b)
wb\r[ïe, -™ (nov. 133r/21) şi wb7r[ïe (nov. 159v/19); 15. (a) obârşi: a) s\[
wbr\[ásc7 (sept. 25r/10), wbr\[ü (oct. 48r/22), wbr\[ír7 (oct. 95v/25), au
wbr\[íñ (nov. 158r/13), wbr\[índ0 (sept. 35r/11); b) wb\r[i (sept. 5r/19, oct.
67v/14 etc.) şi wb7r[i (dec. 209v/26, 216r/3, 230r/23, 229v/16); 15. ocârmui, cu
grafia -r\-: wcr\mu1çe (oct. 47v/8), wcr\mu™ (dec. 214v/14); 17. (a) pârjoli: a) lau
pr\joliñ (oct. 67v/10), pr\joliñ (oct. 91v/3); b) p\rjoli: (sept. 7v/6, 21v/25),
p\rjoliñ (7) (sept. 8r/8), scris şi p7rjolir7 (sept. 38v/26), p7rjoliñ (oct. 39r/16,
79v/32); 18. sârbesc este scris sr\b\sc (oct. 65r/6); 19. sârbeşte apare scris sr\b1çe
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(oct. 65r/12); 20. scârbă: a) scr\b7, -e (sept. 23r/29, oct. 93v/12 etc.); b) cu vocala ă
sincopată sau „conţinută” în r: scrb7 (ian. 38r/25); c) sc\rb7, -e (sept. 12r/26, oct.
49r/20 etc.) şi sc7rb7, -e (sept. 5/18, dec. 205r/21 etc.); 21. (a) scârbi: a) s\
scr\bir7 (oct. 70v/32), scr\bindum7 (nov. 152v/25), sau scr\biñ (nov. 115r/2);
cu vocala ă sincopată sau „conţinută” în r: lau scrbiñul (ian. 38v/13); c) sc\rbí
(nov. 106r/4) şi sc7rbi (oct. 41r/22); participiul este scris sc\rbiñ (mart. 54v/16) şi
sc7rbi]0 (sept. 4/21); 22. scârbitor, cu -\r-: sc\rbiñoriului (mai 133v/15); 23.
scârnav: a) scr\nave (nov. 116v/24); b) sc\rnav (febr. 54r/31); 24. verbul v. sl.
sŭvrušiti apare în textul VS în mai multe variante grafice: a) 1. sfr\[i (nov.
157v/31); 2. cu vocala ă sincopată sau inclusă în r: s\ s\ sfr[asc7 (ian. 15r/3); 3.
sf\r[i (sept. 33v/21, oct. 45r/17 etc.); 4. sf7r[i (dec. 234r/10); b) 1. s\vr\[i
(sept. 1v/21, oct. 39v/24 etc.); 2. s\v\r[i (sept. 4r/11, oct. 85r/10 etc.) şi s\v7r[i
(sept. 39r/2, oct. 39v/6 etc.); c) 1. fr\[™çene (oct. 80r/5); 2. f\r[i (sept. 21v/29,
oct. 88v/7 etc.) şi f7r[i (dec. 233v/4, 235r/28, 245r/23, febr. 60r/31, 79v/18); 3.
f\r\[indoo (iul. 3r/20); 25.: a) 1. sfr\[enïe (sept. 24v/22); 2. sfr[enïe (ian. 2v/11);
3. sf\r[enïe (sept. 3r/30, oct. 44v/26 etc.) şi sf7r[enïe (sept. 24v/27, dec. 225r/34
etc.); b) 1. s\vr\[enïe (nov. 109r/27); 2. s\v\r[enïe (febr. 50r/30); 3. s\v7r[enïe
(dec. 227v/30); c) 1. fr\[enïe (oct. 71r/27); 2. f\r[enïe (nov. 156r/18, ian. 12r/32
etc.); 26. sfârşit (substantiv şi adjectiv): a) 1. sfr\[iñ (sept. 6r/36); 2. sf\r[iñ
(sept. 9r/28, oct. 48v/7 etc.); 3. sfr[iñ7 (sept. 38r/15) – în textul studiat apar şi
formaţiile prefixate cu ne-: nesfr\[iñ (oct. 52v/20), nesf\r[iñ (oct. 52r/17); b) 1.
s\vr\[iñ (ian. 11v/2), scris şi s\vr7[iñ (ian. 11v/1); 2. s\vr\[iñ (sept. 4r/12); 3.
s\v\r[iñ (nov. 100v/15) şi s\v7r[i] (dec. 236r/12); c) f\r[iñ (nov. 98v/11, dec.
187v/7 etc.) şi f7r[iñ0 (sept. 2/24); în text mai există şi substantivele
sf\r[iñur7 (iul. 2v/12) şi s\v7r[iñorï (iul. 3r/26), scrise cu -\r-, respectiv -7r-;
27. târsână: a) ñr\s7n7, -e (oct. 75v/22, nov. 117r/27) şi ñr\sine (oct. 90v/14,16);
b) ñrsine (ian. 12r/24); c) ñ\rsine (mart. 45v/33, mai 111v/6) şi ñ7rsine (nov.
128r/23); 28. târg: a) ñr\g (oct. 70r/18, 76v/22); b) ñ\rg0 (sept. 15v/13, oct. 68v/27
etc.); 29. târgovişte „oraş, târg”: a) ñr\gwviçe (ñr\goviçe) (nov. 150r/10);
ñ\rgoviçe (nov. 128v/15, ian. 40v/34) şi ñ7rgoviçe (sept. 11v/25); 30. târziu: a)
ñr\q7u (oct. 68r/17), ñr\q7e (iul. 2v/13); b) ñrq\u (oct. 47r/10); c) ñ\rq\u (mart.
41v/13), ñ\rq7u (nov. 165v/16), ñ\rq7e (mai 113v/15) şi ñ7rq7u (nov. 179v/31); în
text există şi forma cu prefixul ne-, ne înñr\q7ind0 (mai 113r/7); 31. ţârcovnic
apare scris ]r\cwvnikïü (dec. 213r/26); 32. slavonismul bezsr\br\nik\ este scris
atât cu grafia -\r-, cât şi cu -r\-: besrebr\nik0 (nov. 98r/16) şi besreb\rnik (ian.
46r/31); acelaşi cuvânt este scris şi bezsrebr\nik0 (oct. 70v/7), bezsreb7rnik0 (ian.
2r/25) şi bezsrebrnik0 (oct. 70v/5); 33. izvrăjenie (iun. 154r/33: izvr\jenïe) apare şi
cu grafia -\r-: izvărjenie (febr. 77v/25, iun. 154r/29: izv\rjenïe); 34. văscrăsenie
(mart. 55r/34: v\scr\senïe), dar şi văscărsenie (mart. 56r/13: v\sc\rsenïe); 35.
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văzdrăjanie (dec. 208v/21, mart. 39r/30, apr. 79v/8, mai 113v/24, 124v/23:
v\zdr\janïe) este prezent şi cu grupul -\r-: văzdărjanie (nov. 122v/29:
v\zd\rjanïe); în textul VS este atestat şi substantivul văzdrăjnic (dec. 224r/12, ian.
20v/34: v\zdr\jnic0); 36. vârtos este scris, în general, cu grupurile -\r-, -7r-, de
câteva ori înregistrându-se şi grafia cu -r\-, vr\ños (oct. 95v/14, nov. 141v/23,
142r/25); o singură dată apare scris şi derivatul vârtucios cu grupul -r\-, vr\ñukios
(oct. 86r/33); 37. zgârcitură ) zgr\kiñura (nov. 126v/21,26); b) zg7rkiñura (dec.
227r/13).
În concluzie, cuvintele care reflectă acest stadiul -l\-, -r\- din etimon nu au
suferit o metateză, aceasta fiind numai de natură grafică. Dosoftei urmează tradiţia,
acest tip de scriere fiind un reflex al unei reguli din ortografia slavonă (Bărbulescu
1904: 409, 416). Lăudabil este efortul cărturarului moldovean de a renunţa la această
„regulă” generală în scrierile din secolul al XVI-lea (v. în TEXTE ROM.(XVI):. 60,
168, 389, 493), de a reduce la minimum grafiile etimologiste, scriind aşa cum se
rosteau cuvintele în realitate. Mulţi dintre termenii menţionaţi continuă să reflecte
tendinţa de închidere a lui ă la â, mitropolitul încercând astfel să urmeze – în parte –
norma „dialectului” literar muntenesc. În orice caz, stadiul vechi, cu ă, specific
tipăriturilor (dar şi rostirii) din arealul nordic al ţării (în special din Moldova) este
foarte bine reprezentat şi în acest tip de grafii.
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Some Graphic Specific Features in Viaţa şi petreacerea svinţilor by
Metropolitan Dosoftei. The Interpretation of Scripts \ and 7
Metropolitan Dosoftei printed Viaţa şi petreacerea svinţilor between 1682 and 1686
in Iaşi. Besides the special value of this printing in the process of the national and cultural
revival, Dosoftei’s writing offers an important inedited material to the researchers not only
due to the lexical content but also due to the phonetic, morphological and syntactic
phenomena that grant uniqueness not only to Viaţa şi petreacerea svinţilor but also to his
other works. Some scripts in this text set problems of interpretation regarding their
phonologic value. These problems are not characteristic only to Dosoftei’s writings but also
to the Romanian texts written in the Cyrillic alphabet. One of the most important is that of
interpreting scripts \ and 7 that we have analyzed in this article as we consider, according to
G. Ivănescu’s research, that Dosoftei established the value of ă for \ and the value of î (â)
for 7, a norm adopted in all the following printings with Cyrillic alphabet. These scripts
reflect not only certain phonetic rules but also a real pronunciation that can be met even
today in the Moldavian speech.
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