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Rezumat
Obiectivul studiului de față este de a prezenta utilitatea proiectului Gorazd: An
Old Church Digital Hub pentru cercetătorii care lucrează cu texte românești
vechi și cu texte slavone scrise pe teritoriul României de astăzi. Proiectul Gorazd
a fost realizat în perioada 2016–2020 și include o cartotecă pentru limba slavă
veche și trei baze de date lexicale de texte în slava veche, dintre care cea mai
extinsă este reprezentată de versiunea digitalizată și actualizată a monumentalei
lucrări Lexicon linguæ palæoslovenicæ (vol. I–IV, 1958–1997) elaborată de către
Institutul de Studii Slave al Academiei de Științe din Republica Cehă. Datorită
faptului că Proiectul Gorazd utilizează limba engleză ca metalimbaj, aria sa de
aplicare nu este limitată la filologii specializați pe slavistică, ci rămîne deschisă
și cercetătorilor din domenii înrudite. Dicționarele din cadrul Gorazd Digital
Hub pot servi ca instrument de referință nu numai pentru vocabularul slavonic
cu cele mai vechi atestări și semantica acestuia, ci și pentru concordanțele biblice
ale celei mai vechi redacții a Bibliei slavone și cele mai vechi forme morfologice
atestate ale slavei vechi.

1. Introducere: informații de bază despre Gorazd
Gorazd: An Old Church Slavonic Digital Hub (gorazd.org) este un proiect din cadrul programului naki II
al Ministerului de Cultură al Republicii Cehe desfășurat în perioada 2016–2020 la Institutul de Studii
Slave al Academiei de Științe din Cehia. După cum sugerează și numele proiectului, principalul său obiectiv a fost acela de a aduna vocabularul limbii slave vechi (la care ne vom referi în continuare ca sv). sv poate
fi considerată prima etapă din dezvoltarea slavonei bisericești (cf. Mathiesen, 1984, p. 46–47; Tolstoj,
1988, p. 47; Mareš, 2000, p. 542–543), care a jucat un rol important ca limbă clasică supra-confesională în
Europa Centrală, de Est și de Sud-Est și a cărei funcție constantă a fost cea liturgică. Datorită acestui fapt și
selecției specifice a textelor-sursă, Gorazd Digital Hub poate servi ca instrument valid pentru cercetătorii
și studenții care se ocupă de texte românești vechi sau de texte slavone apărute pe teritoriul României
de astăzi. Înainte de a descrie maniera în care Gorazd poate fi utilizat în acest scop, vom face o scurtă
caracterizare a conținutului Gorazd și a instrumentelor și bazelor de date pe care acesta le oferă. Nu vom
furniza însă prea multe detalii referitoare la istoria și contextul Proiectului Gorazd, deoarece acestea sînt
disponibile în alte surse, atît în limba română, cît și în limba engleză (Pilát et al., 2018; Knoll, 2019a,b).
Proiectul Gorazd a furnizat două tipuri de rezultate: lexicografice și de software. Partea lexicografică
a proiectului a cuprins digitalizarea a trei dicționare de slavonă și a unui catalog de fișe de slavonă create de
trei generații de cercetători membri ai Institutului de Studii Slave. Catalogul de fișe de slavonă bisericească
veche se bazează pe cea mai extinsă dintre cele patru cartoteci interdependente, a cărei elaborare a început
încă din 1943. Versiunea digitalizată a acestuia include 712 813 de fișe care acoperă toate formele atestate
în textele extrase. Forma standardizată a fișelor a servit drept model pentru crearea unor proiecte similare.
Cel mai extins dintre dicționare, Old Church Slavonic Dictionary (ocsd) [Dicționar de Slavă Veche], este
o versiune digitalizată a Lexicon linguæ palæslovenicæ (llp) publicat între 1958 și 1997 în 52 de fascicule și
4 volume cu Suplimente încorporate în Volumul I (Addenda), versiune a cărei elaborare a început în 2008.
‹
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Astfel, versiunea digitalizată a lemelor care încep cu literele а–и a fost complet revizuită, fiind adăugate noi
extrase de text. În afara de volumul I, complet revizuit, versiunea digitală ocsd diferă de llp original și
din perspectiva metalimbajului. În timp ce în llp este folosită limba latină, în ocsd toate explicațiile de
natură lingvistică și factuală sînt furnizate în limba engleză. Engleza a devenit și una din limbile pentru
echivalente, alături de germană, rusă, cehă, latină și respectiv greaca și germana înaltă veche (limbi ale
textelor model), care erau deja incluse în llp. În prezent, ocsd conține 18 944 de intrări.
A doua lucrare lexicografică inclusă este Dictionary of the Oldest Old Church Slavonic Manuscripts
(doocsm) [Dicționarul celor mai vechi manuscrise al limbii slave vechi], care conține 11 563 de intrări.
Acesta reprezintă o versiune revăzută și extinsă a Staroslavjanskij slovar’ (po rukopisjam X–XI vekov), publicată inițial la Moscova în 1994, rodul colaborării între cercetătorii ruși și cei cehi. Cea de-a treia și
cea mai recentă bază de date lexicografică este Greek-ocs Index [Indexul grec-slav vechi], care conține
pînă în prezent 2542 de intrări. Acesta reprezintă primul volum (ivgp, literele α–γ, elaborat în perioada
2004–2014) al unui instrument care se adresează criticilor de text și specialiștilor în traductologie, și chiar
cercetătorilor specializați în studii teologice.
Cea de-a doua parte a proiectului, la fel de importantă, a fost cea legată de software. Această parte
a avut două obiective principale: (a) crearea de instrumente pentru digitalizarea dicționarelor istorice
multilingve (multi-script); (b) crearea unei/unor interfețe de prezentare pentru lucrările lexicografice.
Referitor la primul obiectiv, a fost vizată propunerea unui tip de software care să automatizeze la
maximum procesul de digitalizare și să permită corectarea facilă sau realizarea unui dicționar digital de
către un utilizator cu cunoștințe minime de IT. Au rezultat astfel trei instrumente care în prezent sînt
disponibile gratuit pe website-ul nostru.
Gorazd Generator permite generarea automată de intrări de dicționar pe baza OCR (recunoașterea
optică a caracterelor) (ALTO/XML) sau a fișierelor TXT1 . În cadrul proiectului, recunoașterea optică
a fost realizată cu Serverul de Recunoaștere ABBYY. Sistemele de scriere recunoscute au fost latin (cehă,
germană, latină, germana veche înaltă), sistemul grecesc politonic, scrierea chirilică civilă (rusa modernă) și
scrierea chirilică veche (uncială) (pentru sv). Pentru rezultate optime în recunoașterea sv, a fost creat Dictionary for Old Church Slavonic Optical Character Recognition [Dicționar pentru Recunoașterea Optică
a Caracterelor Slavei Vechi]. În plus, acest instrument este în prezent disponibil pentru toate persoanele
interesate2 . Pe baza unor criterii predefinite, Gorazd Generator desparte textele în intrări de dicționar și
stabilește structura XML de bază a intrării respective.
Gorazd Editor permite corectarea și editarea rezultatelor procesului OCR (recunoașterea optică a
caracterelor) de către utilizatori care nu au cunoștințe de XML. Acest instrument se bazează pe programul
open source INVENIO3 și permite compararea facilă a copiei scanate a lucrării lexicografice cu rezultatul
furnizat de Gorazd Generator. Actualizarea structurii XML se realizează intuitiv prin utilizarea culorilor
și a combinațiilor pe tastatură. Noul conținut care rezultă este la fel de ușor de utilizat ca și MS Word4 .
Ultimul din aceste instrumente este Gorazd Export, care permite pregătirea pentru imprimare a întregii baze de date elaborate de aplicațiile menționate anterior. Acest instrument permite generarea unui
fișier în format HTML, DOC sau RTF5 . Acest set de programe este astfel, cu siguranță, potrivit pentru procesarea lucrărilor lexicografice sau enciclopedice în limba română veche sau slavona romînească,
respectiv a lucrărilor care combină alfabetele latin, chirilic și grecesc.
Al doilea set de instrumente software dezvoltat în cadrul Proiectului Gorazd este reprezentat de interfețele de prezentare. Interfața denumită Gulliver6 include cele trei dicționare menționate care pot fi
accesate prin utilizarea de instrumente avansate de căutare, pentru care sînt disponibile tastatura virtuală
1

Detalii suplimentare și pachetul de instalare sînt disponibile la gorazd.org.
Instrumentul cu informații suplimentare și manualul utilizatorului sînt disponibile la gorazd.org.
3
Dezvoltat de CERN (Organizația Europeană pentru Cercetări Nucleare); cf. inveniosoftware.org.
4
Detalii suplimentare și pachetul de instalare sînt disponibile la gorazd.org.
5
Detalii suplimentare și pachetul de instalare sînt disponibile la gorazd.org.
6
Acces direct la gorazd.org.
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și suportul de căutare. Utilizatorul poate căuta lexeme sv și, mai mult, dicționarul permite căutarea
echivalenților sv în limbi moderne (engleză, germană, rusă, cehă) sau clasice (latină, greacă). De asemenea,
utilizatorul poate predefini criterii de căutare specifice, cum ar fi categorii gramaticale sau grup de texte.
Rezultatele căutării pot fi utilizate în scop statistic, permițînd de exemplu generarea unei liste complete
de lexeme care aparțin unei anumite declinări în unul sau mai multe texte sv anume. ocsd și Greek–
ocs Index sînt inter-relaționate. ocsd este legat și de Cartoteca slavă veche (Old Church Slavonic Card
Index). În acest mod, fiecare intrare ocsd permite consultarea tuturor formelor atestate ale unei unități
lexicale anume. În afară de accesul direct prin intermediul interfeței Gulliver, cartoteca poate fi consultată
cu ușurință într-o interfață separată, Archive of Old Church Slavonic Card Index [Arhiva Cartotecii sv],
care permite răsfoirea virtuală a întregului catalog de fișe7 .
Cercetătorii care lucrează cu texte sau materiale lingvistice în slava veche sau slavona bisericească au la
dispoziție și o serie de instrumente suplimentare, precum:
• convertorul de numerale chirilice și glagolitice8 ,
• o listă online cu legături către colecții digitale de manuscrise și ediții timpurii în slavona bisericească9 ,
• o listă online cu legături către dicționare de limbile slave istorice digitalizate sau concepute în format
digital (care acoperă în principal varietăți din perioada medievală și începutul epocii moderne)10 .
Ultimele două instrumente includ și sursele legate de teritoriile în care se vorbește limba română. Toate
rezultatele și bazele de date menționate sînt accesibile de pe pagina web (gorazd.org), pe care se poate opta,
la fel ca și în cazul interfețelor, pentru trei versiuni de limbă, perfect echivalente: engleză, rusă și cehă. Un
produs adițional al Proiectului Gorazd este pagina de Facebook a proiectului (facebook.com), în care se
regăsesc materiale de popularizare pentru cercetări legate de slava veche și slavona bisericească, filologie
slavă și studiul limbilor vechi, în general.

2. Ortografie
În a doua parte a studiului nostru vom prezenta Gorazd ca instrument pentru cercetătorii care studiază
texte românești vechi sau slavone în România de astăzi. Aceasta va constitui una din perspectivele din care
vom explica conținutul Gorazd Digital Hub. La utilizarea bazelor de date, este important ca utilizatorul să
înțeleagă că există diferențe între baza noastră de date și textul examinat. Norma de ortografiere utilizată
de ocsd corespunde în general normei utilizate de manualele și dicționarele de slavă veche. Cu toate
acestea, există anumite elemente specifice care trebuie discutate în detaliu, mai exact prin comparație cu
alte surse utilizate în mod obișnuit11 :
Miklosich
Olteanu et al.
Slavă comună12 sau greacă
ocsd
sbr13
14
(1862–1865)
(1975)15
*(j)aviti ‘a apărea’
авити
ꙗвити
ꙗвити
ꙗвити
7

Acces direct la gorazd.org.
Acces direct la prevodnik.gorazd.org.
9
Acces direct la gorazd.org.
10
Acces direct la gorazd.org.
11
Norma ortografică ocsd este explicată în llp 1, LIII–LV (online, pînă în prezent în latină).
12
Pe baza înlocuirilor, în esjs: ь > ˇı și ъ > ǔ.
13
sbr este disponibil online în cadrul bazei de date lexicografice HistDict (histdict.uni-sofia.bg). Ortografia acestuia servește
drept normă pentru următoarele dicționare incluse în HistDict. Această bază de date se ocupă, de asemenea, de sursele slavonei
bisericești medii, ceea ce îl face să fie un instrument de maximă importanță pentru studiul textelor slavone din România.
14
Poate fi consultat online pe monumentaserbica.branatomic.com. Este considerat în mod tradițional cel mai popular dicționar de slavonă bisericească (datorită faptului că e disponibil) din România și include, de asemenea, și o serie de texte slavone
din România (inscripțiile de la Argeș). Cu toate acestea, îi lipsește o bază bine definită pentru extragerea fragmentelor și în
consecință ar trebui utilizat cu precauție.
15
Cel mai bun manual de slavă veche disponibil în limba română (și unul dintre cele mai bune manuale de sv în general), cu
o perspectivă detaliată asupra trăsăturilor lingvistice ale varietăților de slavonă utilizate în România și care constituie un punct
de referință petru lucrările ulterioare.
8
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*(j)eterǔ ‘cineva’
*dzělo ‘foarte’
*bol’ii ‘mai mare’
*kon’ıˇ‘cal’
*rybar’ıˇ‘pescar’
*žıˇrtva ‘jertfă’
*tǔlkǫ ‘eu bat’
*krıˇstijanǔ ‘creștin’
*slıˇza ‘lacrimă’
εὐαγγέλιον ‘vești bune, Evanghelie’
ψαλμός ‘psalm’

етеръ
ѕѣло
бол҄ии
кон҄ь
рꙑбар҄ ь
жрътва
тлъкѫ
крьстꙗнъ
сльза
еванг҄ елиѥ
псалъмъ

ѥтеръ
зѣло
бол҄ьи
кон҄ь
рꙑбар҄ ь
жрьтва
тлькѫ
крьстꙗнъ
сльза
еванг҄ ельѥ
псалъмъ

ѥтеръ
зѣло
болий
конь
рꙑбарь
жрътва
тлъкѫ
кръстиꙗнъ
слъза
ѥвангелиѥ
ѱалъмъ

ѥтеръ
ѕѣло
болии
конⸯь
рꙑбарь
жрьтва
тлъкѫ
кръстꙗнъ
сльза (слъза)
ѥвангелиѥ
0

În ansamblu, ocsd furnizează o concordanță ușor diferită între etimologie și formele păstrate în manuscrisele canonice sv față de alte manuale. În orice caz, suportul de căutare ajută utilizatorul să găsească
cuvîntul dorit chiar dacă acesta nu cunoaște cu precizie norma de ortografie, avînd în vedere că fiecare
intrare conține și variantele ortografice din textele extrase. Trebuie să adăugăm faptul că există foarte
puține diferențe între ocsd și doocsm, ceea ce indică un tratament similar al grupurilor consoană lichidă
+ ier cu cel din sbr (apar astfel жрьтва, dar тлъкѫ).
Ortografia limbii slave vechi diferă în mod semnificativ de cea cu care lucrează cărturarul slavo-român.
Textele cărturești ale slavonismului cultural propriu-zis (secolul XIV–începutul secolului al XVIII-lea)16
au fost scrise în varietăți ale slavonei bisericești medii, iar din a doua jumătate a secolului al XVII-lea
și într-o varietate timpurie a slavonei bisericești noi17 . Varietatea de slavonă bisericească medie cea mai
utilizată pe teritoriile în care se vorbea limba română a fost norma tîrnoveană, cea mai conservatoare dintre
varietățile de slavonă bisericească medie, care a furnizat și baza ortografiei pentru scrierile românești vechi.
Mai mult, norma resaviană a fost utilizată și în Țara Românească. Numeroasele variante de ortografie
întîlnite în textele din Țara Românească, Moldova și Transilvania se datorează bazelor diferite ale limbilor
cancelariilor locale care au intrat în contact cu diverse pronunții liturgice. Redăm mai jos un scurt exemplu
de astfel de analiză comparativă:
sv

Slavona tîrnoveană18

Slavona
resaviană

тьмьница
‘temniță’

темница

тьмница

въсе

въсе/вьсе

мѫка

моука

вьсе ‘toți’
мѫка
‘suferință’
16

Cancelaria
din Țara Românească19
тьмница/
темница
(тамница)
въсе/вьсе/све

Cancelaria
din
Moldova20

Slavona nouă
timpurie21
темница

въсе/оусе

мꙋка/мъка/мѫка

все/въсе/вьсе
моука (мѫка)

Poate fi definit ca perioada dintre înființarea Țărilor Române și etapa finală de înlocuire a slavonei bisericești de către
română ca limbă liturgică.
17
Mai ales în Țara Românească, unde, începînd din 1635, tipăriturile nu mai apăreau în slavona bisericească (cu excepția
Penticostarului de la 1649) și cu rezerva că ortografia din Molitfelnicul de la 1635 a avut un caracter tranzitoriu. În Moldova,
tranziția către noua slavonă bisericească a fost mai lentă, deoarece la acea vreme și varietate locală de slavonă bisericească medie
și limba română dețineau poziții puternice.
18
Conform dicționarului din cadrul ediției Bogdan (1922) a Cronicii lui Constantin Manasses, care servește uneori drept
dicționar al slavonei bisericești utilizate în România.
19
Cf. Djamo-Diaconiță (1971, p. 21–91).
20
Cf. variația în ssum, care reprezintă, de fapt, un dicționar al documentelor cancelariei moldovenești din secolele XIV–
XV.
21
Cf. variația din Berynda (1627).

Gorazd: Portal digital al limbii slave vechi și studiile slavo-române
памѧть
‘amintire’
ѩзꙑкъ
‘limbă’
жѧжда
‘sete’
волꙗ
‘voință’
ѥзеръ/ѥзеро
‘lac’

5

памѧⷮ҇ /памѣ҇ⷮ /
памеⷮ҇

памѧть

паметь

ѧзыкь
(ѫзыкь)

памеⷮ/҇ памѧⷮ҇
(памѣ҇ⷮ )

єзыкь

езиⷦ҇ /ꙗзиⷦ҇

ѧзыⷦ҇ /ꙗзыⷦ҇

жѫжда

жежда

жежда
(жъжда)

жажда/жѧжда

волѣ

волꙗ

волѣ/воле

волѧ

єзеро

єзеро
(ѥзеро)

езер(о)

памѧть

ѡзеро/єзер(о)

добꙑти ‘a
ajunge’

добыти ‘a ajunge, a dobîndi’

добити ‘a
ajunge’

дѣлъ parte

дѣль

дѣль

дѣ҇ⷧ /деⷧ҇ ‘parte;
deal’

добыти
(добити) ‘a
ajunge, a
dobîndi’
диⷧ҇ /дѣ҇ⷧ /дѧⷧ҇ /деⷧ҇
‘deal’

срѣбро

срѣбро
(сребро)

сребро/срѣбро

сребро/серебро

срѣбро
‘argint’
тръгъ ‘tîrg’
връхъ ‘deal’

тръгь
връхь

тръгь/трьгь
връхь/врьхь

єзеро
добыти
дѣлъ ‘parte’
сребро

торгъ/тръгъ
връхь/верхъ

În slavona bisericească medie și nouă lipsesc ѩ, ѭ și ѥ (ultimul, cu excepția normei resaviene). Ierurile
în poziție slabe sînt omise cel mai des (cu excepția unor granițe morfologice și poziții finale), ierurile în
poziții puternice sînt adesea supuse vocalizărilor, în timp ce calitatea lor depinde mai degrabă de poziția în
cadrul unității accentuate sau sînt aleatorii. Pozițiile pentru *ę, *ǫ , *ě, *ja și *y sînt cele mai variabile, fiind
dependente de diverse tradiții de ortografiere și pronunție. Atunci cînd comparăm vocabularul textelor
românești vechi22 cu sv, trebuie luate în considerare și exemplele cu ocurența următoarelor caracteristici:
• tratamentul ierurilor corespunde normei slavone tîrnovene, e.g. 29v темни́ цѫ – sv тьмьница ‘temniță’, 90v сфи́ токь – sv съвитъкъ ‘carte, pergament’;
• ѫ/ъ în locul slavului *a (= în română ă, eventual apoi î), e.g. 41r нѫро́ кь ‘noroc’ – sv нарокъ ‘termen’,
7r дъроу́ и – sv дарова ‘a dat’, 6v рѫссъди legat de рассади ‘a plantat’ și nu sv расѫди ‘a hotărît’;
• ѣ în locul slavului *e (= în română ea sau un rezultat al variației ѣ/е în textele din Țara Românească),
e.g. 96v вѣ́сель – sv веселъ ‘vesel’, 139r нѫдѣ́жде – sv надежда ‘speranță’;
• variația о(ѡ)–/оу– la începutul cuvîntului, e.g. 42r ѡ͗гоⷣ ́никь – sv оугодьныи ‘plăcut lui Dumnezeu’;
• variația св/сф, e.g. 33r сфѣ́тⸯниⷱ҇ – 31r свѣ́тⸯниⷱ҇ – sv съвѣтьници ‘sfătuitori, sfetnici’;
• iusuri descompuse (vocală + consoană nazală): 96v сфъⷩ҇ ́ть – sv свѧтъ ‘Sfînt’, 52v моу́ ꙟ͗кѫ – sv
мѫка ‘suferință’;
• adaptări suplimentare, mai ales în cazul împrumuturilor timpurii (din limbile slave vernaculare), e.g.
15r поу́ стїе ‘deșert’ – sv поустꙑн҄и ‘deșert’, vezi поустъіѩ ‘cei pustii, cei goi’, 64v ю͗ те – sv лютъ
‘violent’.

3. Gorazd ca punct de referință pentru textele în română veche și slavonă
din România
În acest capitol vom menționa cîteva exemple de utilizare a Gorazd Digital Hub ca punct de referință
pentru studiile de română veche, respectiv de slavona românească. Fără îndoială, Gorazd este cel mai
adesea utilizat pentru consultarea vocabularului. În această privință, trebuie să definim baza de extragere a
22
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fragmentelor în ocsd și consecințele acesteia pentru cercetătorii de specializați în studii de slavo-română.
ocsd cuprinde trei tipuri de texte:
• Manuscrise canonice sv (i.e. cele scrise între secolele al IX-lea și al XI-lea).
• Manuscrise postcanonice, i.e. copii tîrzii în slavona bisericească (inclusiv cele glagolitice croate) ale
textelor despre care se presupune că au origine chirilo-metodiană.
• Texte cehe în slavona bisericească, i.e. acele texte despre care se crede că au fost scrise pe teritoriul
Cehiei de astăzi în secolele al X-lea și al XI-lea.
Gorazd Digital Hub permite limitarea căutării la doar unul dintre aceste grupuri de texte, la toate sau la
doar unul dintre texte. Fiecare intrare include lista textelor care conțin unitatea lexicală în cauză. Această
listă ajută la stabilirea grupului de texte de care aparține respectivul lexem. Aproape toate intrările furnizează și o listă de sinonime.
Vocabularul textelor canonice în sv este cel împărtășit în mare măsură cu sbr și care este și mai complet înregistrat în doocsm (datorită includerii textelor canonice descoperite mai tîrziu). Din perspectiva
filologiei românești merită să amintim că baza dialectală a slavonei bisericești este similară cu cea a dialectului limbii slave comune care se afla în contact cu româna comună. Astfel, această parte a dicționarului
conține unități lexicale al căror statut fonologic corespunde cu cel păstrat în limba română, e.g. peșteră
– sv пещера, iezer – sv ѥзеръ, drojdie – sv дрождиѩ, prag – sv прагъ. Mai mult, putem identifica și
vocabular specific comun limbii române, slavei vechi și altor limbi slave, e.g. stîrc – sv стръкъ.
Datorită includerii celui de-al doilea grup de texte, ocsd poate fi folosit ca un fel de concordanță
biblică. Cărțile în slavona bisericească care au fost selectate includ Noul Testament, Psalmii, precum și
părți ale Vechiului Testament, care conțin Cartea Profeților sau Lecționarul Vechiului Testament (părțile
cele mai complete sînt extrase din Geneză, Exod, Cartea Cronicilor și Isaia) și cărțile celor 12 profeți.
Este evident că redacția atestată în slavona bisericească medie și tradusă în româna veche nu corespunde în
întregime redacției din ocsd, care ar trebui să reprezinte prima redacție, cea chirilo-metodiană. Totuși,
diferența este destul de nesemnificativă și astfel Gorazd Digital Hub rămîne un instrument util pentru
cercetătorii care lucrează cu texte biblice în slavona bisericească medie. Acest aspect poate fi ilustrat prin
comparația cu împrumuturile slave din Tetraevanghelul lui Coresi (1561) cu lexemele atestate poziționate
în același loc în ocsd, e.g.
•
•
•
•
•

Mt, 6, 28: 11v кри́ нꙋль – sv кринъ ‘crin’,
Mt, 9, 28: 16v жрътвѫ – sv жрътва ‘jertfă’,
Mt, 12, 31: 24v хоулѫ – sv хоула ‘hulă’,
Mt, 25, 26: 56r лѣни́ вь – sv лѣнивъ ‘leniv, leneș’,
Mt, 3, 12: 4v плѣ́веле – sv плѣвꙑ ‘plevele’.

Gorazd Digital Hub permite limitarea căutării doar la cărțile biblice.
Al treilea grup de texte are mai puțin în comun cu mediul românesc. În orice caz, există unități lexicale,
parțial comune cu mediul slav estic, care corespund unor cuvinte românești vechi, respectiv unor cuvinte
identificate în textele slavone din România, e.g.: sfită – Czech cs свита ‘îmbrăcăminte’, dedină – Czech
cs дѣдина ‘pămînt moștenit’ (la fel și în slavona din Țara Românească, 1456, drh B 1, p. 196).
În ansamblu, ocsd servește ca prim punct de referință pentru vocabularul textelor religioase în slavona
bisericească păstrate în România. Căutarea unui lexem în ocsd permite stabilirea substratului lexical celui
mai vechi al unității lexicale investigate și în final legarea acesteia la textul biblic (altfel spus, corpusul model
al vocabularului slavonei bisericești). Pentru investigații suplimentare asupra textelor slavone din textele
în română sau româna veche recomandăm utilizarea unor instrumente lexicografice suplimentare (vezi
Knoll, 2021).
Textele extrase în ocsd conțin și unități lexicale tipice pentru textele slavone scrise de autori români
sau care sînt atestate în limba română (veche), dar au o semnificație diferită. Aceste lexeme pot fi clasificate
în două grupe principale:
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• Alte lexeme care corespund împrumuturilor în limba română (veche), e.g. sv ключарь ‘chelar’ –
româna veche/slavona românească clucer ‘oficial de la curte însărcinat cu aprovizionarea curții și administrarea rezervelor de hrană’ (Bolocan et al., 1981, p. 18), sv спаѳаръ ‘gardă’ – româna veche/slavona
românească spatăr ‘comandant de cavalerie’ (p. 219), sv комисъ ‘prefect al unei provincii’ – româna
veche/slavona românească comis ‘oficial de la curte însărcinat cu administrarea grajdurilor și a cailor’ (p. 52), sv отьчина ‘patrie’ – româna veche/slavona românească ocină ‘patrimoniu, moștenire’
(p. 161).
• Further lexemes corresponding to the borrowings in (Old) Romanian, e.g. sv клопотъ ‘vuiet, huruit’
– rom. clopot, sv глоумъ ‘aroganță, tevatură’ – rom. glumă, sv цѧта ‘monedă’ – rom. țintă, sv разбои
‘crimă, omor’ – rom. război, sv нарокъ ‘termen, timp stabilit’ – rom. noroc.

4. Gorazd ca punct de referință pentru morfologie
Pe lîngă vocabular, Gorazd poate fi utilizat ca instrument de referință pentru verificarea formei originale a
unui împrumut în limba română (veche) sau a unui lexem identificat într-un text original în slavonă de pe
teritoriul României de astăzi. Există anumite reguli pentru transferul declinărilor și al conjugărilor slave
în româna (veche) care pot cauza nesiguranță în procesul de identificare a formei originale. Mai mult decît
atît, autorii români ai textelor slavone medievale și din epoca modernă timpurie făceau confuzii cu privire
la gen și declinări, în special în cazurile în care genul în slavonă era diferit de cel al echivalentelor românești
sau în cazul unor cuvinte cu aceeași terminație (cf. Djamo-Diaconiță, 1968, p. 241–249). Redăm mai jos
o serie de comparații între cuvinte din slava veche și cuvinte românești.
• Substantive feminine în română:
– Rom. –ă:
* Slav. neutru: mită – sv мъіто, pravilă – sv правило;
* Slav. masculin: slugă – sv слоуга;
* Slav. feminin: mreajă – sv мрѣжа;
* Slav. feminin, tema în i: poftă/pohtă – похоть.
– Rom. –e:
* Slav. feminin, tema în i: poveste – повѣсть;
* Slav. feminin, tema în ja: nădejde – надежда.
– Rom. –ie:
* Slav. feminin, tema în i: oblastie – область, zavistie – зависть;
* Slav. feminin, tema în ja: utrenie – оутрьнꙗ, milostenie – милостꙑн҄и;
* Slav. neutru, tema în jo: spăsenie – съпасениѥ.
• Verbe:
– Rom. –ui: a polzui ‘a învăța o lecție’ – польѕевати ‘a fi util; a avea profit’, pers. 1 sg. prezent
польѕоуѭ, dar a răsăjdui – расѫждати, pers. 1 sg. prezent расѫждаѭ ‘a lua în considerare’;
– Rom. –i: a risipi – расꙑпати, pers. 1 sg. prezent расꙑплѭ, dobîndi – добъіти, pers. 1 sg.
prezent добѫдѫ ‘a ajunge’, a pîrî – пьрѣти, pers. 1 sg. prezent пьрѭ ‘a se opune’.
Dicționarul și în special catalogul de fișe pot servi ca punct de referință al valențelor. Astfel, avem posibilitatea de a compara dacă valența atestată într-un text slavon scris de un vorbitor de limbă română
corespunde cu valența celor mai vechi texte slavone. Această abordare poate dezvălui impactul sintactic
pe care limba română l-a avut asupra textelor slavone. Trebuie, fără îndoială, luat în considerare faptul
că trăsăturile arealului balcanic sînt comune atît limbii române, cît și limbilor slavice sudice învecinate.
Vezi e.g. fv (1592/1604): 602r гпⷭ҇ вовати въсѣ́кѫ пти́ цѫ ‘a stăpîni peste toate păsările’ (complement în
acuzati, ocsd indică dativ), 627v ѡ͗блада́ти наⷣ пти́ цами ‘a stăpîni peste păsări’ (complement însoțit de
prepoziția наⷣ, ocsd indică instrumental fără prepoziție).
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5. Planuri de viitor
Finalizarea procesului de digitalizare și parcurgerea primei etape de revizuire a dicționarelor incluse în Gorazd Digital Hub ridică întrebări referitoare la direcțiile în care va continua proiectul. Unul din obiectivele
principale pentru viitorul apropiat ar trebui să fie efortul de a asigura consistența bazei de date care include
doar extrase parțiale din anumite texte, în special din cele descoperite în 1975 la Mănăstirea Muntele Sinai.
Mediul digital face posibilă completarea dicționarului per texte și nu doar per litere, ceea ce reprezintă în
mod evident o modalitate mai eficientă (mai multe detalii în Pilát, 2020). Includerea de noi texte poate
furniza noi date pentru studiile despre slavona românească; de ex. compararea unității lexicale, vezi de
exemplu unitatea lexicală щеве din scrierea glagolitică Vindecarea lui Cosma (Rosenschon, 1994, p. 335),
care este forma cea mai apropiată (și cu cea mai veche atestare) de românescul ștevie. În afară de efortul de
completare a vocabularului atestat în manuscrisul în slava veche canonică, există și opțiunea de a ne axa pe
baza de date a slavonei bisericești cehe.
O altă chestiune care merită discutată în detaliu este eventuala includere a altor baze de date lexicografice digitale cu vocabular slavonic bisericesc (vechi). Ne referim în mod particular la recent elaboratul
Dicționar Etimologic al Limbii Slave Vechi (esjs) bazat pe materialul furnizat d llp (Pilát, 2020, p. 80) și
care reprezintă un instrument de lucru indispensabil pentru cercetătorii specializați în limbi slave, indoeuropene, dar și pentru etimologii români. Teoretic, ne putem gîndi și la integrarea unui dicționar care
să se axeze pe vocabularul slavonei românești și al limbii române (vechi). Datorită faptului că fiecare
intrare din Gorazd are propriul URL unic, link-urile către intrările singulare din dicționarele Gorazd pot
fi pur și simplu adăugate dicționarelor digitale ale diverselor varietăți de limbă slavă sau ale celor de limbă
română23 .
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