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În anul 2002, la Editura ExcelsiorArt din Timişoaraa apărut o carte intitulată
Schiţă de istorie a romanităţii, având ca autoare pe Ileana Oancea şi Luminiţa
Panait: prima, romanistă cunoscută printr-un lung şir de publicaţii, a doua,
debutantă.Ileana Oancea,ca fostă elevă directăa profesoruluiGheorghe Ivănescu,
imprimă,şi în această carte, principiileşcoliiformatela Timişoarade acest lingvist
român, pe care, prin extensie, l-am numit integralist', fără ca el însuşi să fi avut
pretenţia sau ideea unui asemenea tip de tratare a ştiinţei limbii. Şi cu aceasta
afirm,implicit,că manualultimişoreaneste scrisîn spiritulşcolii filologiceieşene.
Cele ce urmează nu reprezintăo recenziea cărţii celor două timişorence,ci o
discuţierestrânsăa conceptuluide latiniivulgară,dezbătutde autoaresub denumirea
de latină populară. Sub semnăturamea au apărut mai multe articole privitoare la
latina vulgara'; ignorate,în exegezaromâneascăde profil,în mod sistematic.Cum,
pe alocuri,mi-am regăsit ideile, fără referirela autor,am făcut aceastăobservaţieîn
anul 1985,cu ocazia unei recenziipe care am publicat-ola Munchen3.•Mai pe larg
însă, am tratat tema respectivăÎntr-o lucrarecu caracterdidacticdin 1981,cu titlul
Elementede formare a latinei vulgare, din care era finalizatănumai prima parte,
------------I LuminiţaFassel,Gedankenzum Tod von EugeniaCosenu,în "Siidostdeutsche
Vierteljahresblătter",
Munchen,
4/2002,
p.317-320.
2Lecitezpecelepecarele consider
maisemnificative:
Păstrarealuiii,trăsăturădialectală
a
latineipopulare,
în"Analele
ştiinţifice
aleUniversităţii
«ALI.Cuza»dinIaşi",XXIV/l977,
p.85--88;
Cauzăşi condiţie
înevoluţia
latineipopulare,
în"Analele
ştiinţifice
aleUniversităţii
«AI.I.Cuza»din
Iaşi",XXVTIl979,
p. 29-36;Urmeitaliceîn latina-romanică,
în .Actelesesiunii
decomunicări
ale
Societăţii
deStudiiClasice
dinRomânia",
Iaşi,1980,p. 37-48;Quantite
el qualiteenlatin,în .Revue
roumaine
delinguistique
romane",
Bucarest,
no,6,XXVIII
981, p.511-518;
Lesformes
pronominales
avec
-neenroumain
elend 'autres
langues
romanes,
in.Revue
roumaine
delinguistique
romane",
Bucarest,
no,
2, XXVII1981,
p. 177-180;
Rolulsubstratului
în determinismul
schimbărilor
limbii,În Omagiu
profesorului
Gh.Ivănescu
la 70deani,Iaşi,1983,
p. 145-153;
Ocontribuţie
[aimportanţa
limbiiromâne
pentrulingvistica
romanică:
EduardGruberdinlaşi,în Gerhard
Emst,PeterSteinundBarbara
Weber
(edit.),
Beitrăge
zurrumânischen
Sprache
im19.Jahrhundert.
Akten
desKolloqiums
Regensburg
26--28
April1990,
Tubingen,
Niemeyer,
]992,p.351-359.
3Lacartealui1.Fischer,
Latinadunăreană.
Introducere
în istorialimbiiromâne,Bucureşti,
1985,"Sttdost-Forschungen",
Munchen,
XLVT1l987,
p.446-448.
ALIL,t. XLIV-XL
VI,2004-2006,
Bucureşti,
p. 17-29
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Latina vulgară.Substratullimbilorromanice(217p.). Volumul,predatunei comisii
ce funcţiona în cadrul Facultăţiide Filologie a Universităţiiieşene, nu a primit
aprobarea pentru tipar, din motive mai mult obscure decât evidente,astfel încât
cartea a rămas în tiposcript.Aşa cum era, însă, eu am trimis-ola câtevabibliotecişi
am oferit-ounorcolegide breaslă.Am rămasastfelo autoare"de sertar",cumse spune
astăzi,deşitermenula fost,poate,compromisde situaţiiconfecţionate,şi nu reale.
Având ca punct de plecare, de această dată, lectura cărţii HeneiOancea şi a
Luminiţei Panait, mă voi opri în continuare asupra unor probleme dificile ale
latinei vulgare,din care voi selectadoar două:
I. Tipurile de definiţie date noţiunii de latină vulgară (sau populară)
Noţiuneade latină vulgară a fost explicatădestul de diferit de la un grup de
filologi la altul, adesea de la un autor la altul, singuraunitate de vederi constândîn
acceptareaei ca bază a limbilorromanice Aceastădiversitateo găsim expusă şi în
cartea Ilenei Oaneeaşi a LuminiţeiPanait".Punându-măÎnsă în situaţiastudentului
care se informează pornind de la zero, discuţia din acest manual mi se pare
complicatăşi prea puţin sistematizată.Las la o parte că adesea citatele date în text
nu sunt însoţite de numele autorului decât în notele de la sfârşit, o tehnică nu
tocmai informativ-didactică.
Cred că cea mai clară clasificaretipologicăa definiţiilordate acestuiconcepta
făcut-o romanistulgerman Gunter Reichenkrorr',schema lui putând tl preluată ca
model şi lărgită cu noi informaţii.O reproducaici, cu câteva adăugiri,atât cât îmi
permite spaţiul de faţă. Ea conţine 5 tipuri de definiţii-termeniatribuite acestei
sfere lingvistice:
1. Latina vulgară = limbavulgului,a păturilorde jos.
Această definiţie pleacă de la expresia lui Cicero sermo vulgaris, utilizată
drept calificaredepreciativăa limbii filozofilor:De aici perpetuareaunei denotaţii
cu implicaţii conotative stilistice. La jumătatea secolului al XIX-lea, lingvistul
germanE. Seelrnann"a atribuitacest senstermenuluide latină vulgară,atuncicând
a configurat cele trei straturi lingvisticecare diferenţiau limba latină: a) literarartistic, b) popular-uzualşi c) vulgar-plebeic.Stratul mijlociu este influenţat de
celelalte două, iar gradul de înrâurire diferă de la un grup de vorbitori la altul.
Pentru Seelmannînsă, în procesul formării noilor limbi romanice, rolul cel mai
importantl-ajucat cel de al treilea strat.
Am făcut precizareacă schemalui Reichenkroncere completări.Astfel,adaug
că teoria lui Seelmannnu a rămas fără adepţi.Serafimda SilvaNet07,pornindde la
Seelmann, concepe o stratificare cvadripartităa limbii latine, din perspectivă
4Op.cit.,p. 50şiurm.
sHistorische
Iatein-altromanische
Grammatik,
1Teil.Einleitung.
Dassogenannte
Vulgărlatein
und das Wesender.Romanisierung,
Wiesbaden,
Harrassowitz,
1965,în modspecialcapitolul
Klassischlatein,
"Vulgărlatein"
undSpătlatein,
p.5 şiurm.
6DieAussprache
desLateins,
Heilbronn,
1855,p.8 şiurm.
7HistoriadoLatimVulgar,
RiodeJaneiro,
Academica,
1957,p.22şiurm.
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diastraticăşi diatopică:a) stratul familiar (latina claselor medii), b) stratul vulgar
(latina păturilor de jos), c) argourile (limbajul militarilor, al gladiatorilor, al
marinariloretc.) şi d) latina provincială.Fiecarestrat reprezintănu o variantă-tip,ci
suma stilurilor respectiveipături sociale. Ca şi Seelmann,şi Silva Ncto atribuie
acestor varietăţi capacitatea de influenţare reciprocă, recunoscând totodată că
departajareaacestornivelelingvisticeeste dificilă.Şi tot ca şi Seelmann,el socoteşte
ca latinavulgarăeste limbapăturilor inferioaresociale,puţin sau delocinfluenţatăde
şcoală. Aproape de Seelman şi Silva Neto este viziunea lingvistului maghiar
J. Herman,"pentru care latina vulgarăeste limba păturilorsocialeromane,puţin sau
delocinfluenţatăde şcoală.
2. Latina vulgară = latina poporuluiiVolksspracheş.
Este vechea interpretarea lui Fr. Diez",care a fost preluată de cei mai mulţi
romanişti. Ea pleacă de la termenii latini de tipul: sermo quotidianus, usualis,
vulgaris,plebeius,proletarius, rusticus.
Pe aceastălinie,de exemplu,se încadreazăfinlandezulVeikkoVăănănen'",care
foloseştetermenulde latinăvulgarăcu sensulde 'latinăpopulată','latinăfamiliară'sau
"latinăde toatezilele".Sintagmalatina vulgarăareînsă,pentruel.valcareaunuitermen
consacrat.
În legătură cu posibilul echivoc al termenului de latină vulgară, Sextil
Puşcariu se pronunţaseclar: .Termcnul acesta e consacrat, deci nu mai poate fi
înlocuit. Trebuie numai să ne păzim a-l înţelege greşit şi a crede că limbile
romanicecontinuălimbavorbită de un singurstrat social,vulgul"11.
.':
3. Latina vulgară = limba păturilormijlocii(5'pracheder Mtttelklasseş.
Este cunoscutadefiniţiea americanuluiC.H. Grandgent,pentrucaţe "această
limbă este distinctă de expresia şlefuită a societăţii culte, distinctăide dialectul
neîngrijit al celor de la ţară, de argoul mahalalelor,deşi este influenţată de toate
acestea':". Se recunoaşte cu uşurinţă că definiţia lui Grandgent:pleacă de la
construcţia sociologistă a lui Seelmann, căreia i se înlătură stratul al treilea.
Aceastădefiniţiea fost consideratăde mulţiprea restrictivăşi a fost criticată chiar
de la începutde 1. Pirson". Totuşi, ea a continuatsă mai apară sporadicşi se poate
întâlni şi la lingviştiromâni ca Al. Rosetti,pentru care latina vulgară "este limba
vorbităde majoritateaclasei mijlocii a populaţiei,în ultimelesecole ale Republicii
şi ale Imperiului"!",Rosetti pune la baza limbii române (şi, implicit, a limbilor
romanice) nu latina vulgară, ci latina vorbită sau limba conversaţieicurente15,
gLelatinvulgaire,
Paris,PUF,1967,p. 16şiurm,
9Grammatik
derromanischen
Sprachen,
Bonn,1882,p. 1şiurm,
10lntroduction
aulatinvulgaire,
Paris,Klincksieck,
1963,p. 5 şiunn.
11Limbaromână,1.Priviregenerală,prefaţădeGavrilIstrate,note,bibliografie
deIlieDan,
Bucureşti,
Editma
Minerva,
1976,p. 175.
12Introducere
înlatinavulgară,
traducere
deEugenTănase,
Cluj,1958,p. ]3.
13Înrccenzia
din.Kritischer
Jahresbericht",
XI,p.79.
14Istorialimbiiromâne,
Bucureşti,
Editura
Ştiinţifică
şiEnciclopedică,
1986,p. 87.
15Ibidem,
p. 83
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făcândÎntrecei doi termenio deosebireconotativă,la care,astăzi,am putea spunecă
s-a renunţat.Aceleaşidefiniţiiapar şi la lingviştiibucureştenidin şcoalalui Rosetti".
4. Latina vulgară = limbauzuală a fiecăruiromaniUmgangsspracheş.
G. Reichenkronvede aici mai vechea concepţie a lui Hugo Schuchardt",
născută sub influenţa lui Quintilian (XII, 10, 40), care spunea "cum amicis,
coniugibus,liberis, servis (cotidianosermonei loquimur".Dar şi Cicero tEpist. ad
Fam., IX, 21, 1) consemneazăun quotidianumverbum.
5. Latina vulgară = limba vorbită tSprechspracheş.
Aceastădefiniţieeste întâlnită destul de curent,dar, de obicei, ea se asociază
cu alte tipuri de definitie(limbăuzuală, limbă a poporului,în general).
În tratatul de lingvisticăromanicăal lui W. Bal, latina vulgară este "la langue
d'usage employee par la masse des sujets parlants, par opposition a la langue
traditionnellementreservee ă la litterature?". Definită astfel, latina vulgară îşi
delimiteazăexistentanumai din momentulîn care s-a format limba literară, acea
"bona consuetudo';, În termenii lui Cicero (Brutus, 74, 258). În acest tip de
definiţie, echivalenţalatină vulgară = limbă vorbită se opune echivalenţeilatină
clasică = limbă scrisă. Numai că, dacă prima echivalenţăpermite comutabilitatea
termenilor, echivalenţa fiind aici ambidirecţională,cea de a doua arc un sens
unidirecţional,comutareafiind imposibilă.
PentruPaoloSavj-Lopez,latinanumităvulgarăeste"illatino senz'altro,il latino
vero. Il latino parlatoe il latino volgare,questo e il fatto linguisticovero e proprio,
questoe il fatto spontaneo.Mentreillatino Ietterarioe un fatto artificiale?".Această
dualitateexistăîn orice limbăcu varietatecultă,oficializată.Diferenţeledintreele sunt
însemnate,dar perfectunitarenu sunt nici una, nici alta, chiar dacă modelul- limba
literară- tinde către o unitateabsolută.Mai întâi GiulianoBonfa..'1te20
şi apoi Eugenio
Coseriu21
au afirmatcă nici latinaclasicănu a fost chiaratât de unitarăcums-a crezut,
căci ea conţinenu numaidiferenţieristilistice,ci şi gramaticale,de la scriitorla scriitor.
Mai mult,chiar şi latinaclasicăa avut o formăvorbită,astfelîncât, cu cât urcămmai
16Cf.Al.Niculescu
şi colab.,Manualde lingvistică
romanică,
1,Bucureşti,
1975.Vezi,Ia
capitolul
SCIIDlat
deEcaterina
Goga,p.62.
17DerVokalismus
desVulgărlateins,
I, Leipzig,
1866,p.33.
18Introduction
au.x:etudesde linguistique
romane.Avecconsideration
specialede la
linguistique
francaise,
Paris,Didier,1966,p. 168.
19Leoriginineolatine,
Milano,
U.Hoepli,1948,p. 109.
20Loselementos
populares
enla lenguadeHoratio,
în.Emerita",
511937,
p. 78.
21Das sogenannte
"Vulgarlatein"
unddie erstenDifferenzierungen
in der Romania.
Bine
kurzeEinfuhrung
indieromanische
Sprachwissenschaft,
în Rei.nhold
Kontzi
(Hg.),ZurEntstehung
der
romanischen
Sprachen,
Darmstadt,
Wissenschaftliche
Buchgesellschaft,
1978,p. 257-291.
(Amfolosit
varianta
germană
a acestui
studiu,
apărutmaiîntâiîn spaniolă,
subtitlulElllamado
"latinvulgar"
y las
primerasdiferenciaciones
romances.
Breveintroduccion
a la linguistica
romanica,
Montevideo,
Universidad
delaRepublica,
1954.)
Vezişiidem,
Lelatin.vulgaire"
etletypelinguistique
roman.
rApropos
de la thesedeHumboldt:
"BssarJken
FOlmen,
nichtaberdieFomz"),
în J6sefHerman
(edit),Latin
vulgaire- latintardif.Actesdu I-erColloque
international
surle latinvulgaire
et tardifPecs,2-5
septembre
1985,
Tubingen,
Ni,:meyer,
1987,
p.53-64.
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sus pe scara socială,cu atât departajareadintrecele două varietăţieste mai dificilde
făcut.Iar istoriaunei limbipresupuneistoriaambelorvarietăţi.
Şi fiindcă discuţia de faţă este închinată fostului meu profesor ieşean
Gavril Istrate, fondatorul disciplinei de Istorie a limbii literare române la
Universitatea"An Cuza", îl voi cita şi pe Domnia Sa aici, în legăturătocmai cu
cele observatemai sus şi privitor la loculacesteidisciplineÎntre ştiinţelefilologice:
.Treptatîşi face loc convingereacă limbaliterarăfacepartedin disciplinelelingvistice
şi nu din cele carepot fi înglobateîn istorialiteraturiisauîn criticaliterară,,22.
Din definiţiilegrupate de G. Reichenkronse poate constata că termenul de
latină vulgară este o pură convenţie.La fel de convenţionalăeste şi afirmaţiacurentă
că limbileromanicederivă din latina vulgară (saupopulară). Observaţiao găsimîn
mai multe studii ale lui Coseriu,care scrie că mai firescar fi să se spună că limbile
romanice vin pur şi simplu din latină. Sau, cum o mai afirmase tot ef3, că în
interiorul aceleiaşi limbi latine existau mai multe .Iimbi", adică varietăţi sau
subsisteme.Căci nu existălimbifără varietăţilingvistice.
Definiţiile adunate de Reichenkron în cele 5 tipuri au multe puncte de
legăturăÎntre ele. Deosebirilese referă mai ales la o optică.diastraticădiferită, iar
ceea ce le uneşte este în special caracteruloral atribuit latinei vulgare. În realitate,
Latinavulgară a fost o varietatecomplexăa latineişi marii romaniştiau văzut-odin
unghiuri diferite, de aceea mulţi ar putea fi citaţi simultan la mai multe tipuri de
definiţie. Totuşi, schema lui Reichenkron este o încercare de ordonare a unui
material eterogen, căci, pentru cineva care se iniţiază, multitudinea de păreri
nesistematizatepoate fi derutantă.
Ceea ce lipseşte definiţiilor cuprinse în tipologia lui Reichenkron este
elementuldiacronic, omis şi în definiţiaurmătoare,dată de V. Pisani.jpentrucare
latina vulgară este "l'insieme di parlate, differenziato sia localmente, sia
socialmente'v",Dar latina vorbită,ca oricealtă limbă,nu a fost aceeaşiîn momente
diferiteale existenţeisale istoriceşi nici uniformăspaţial, social sali situaţional.De
aceea,încă nu putemîncheia discuţia.
Il. Dimensiuneatemporală, spaţială, socială şi stilistică a latinei vulgare
şi factorii care au dus la evoluţia latinităţii către romanitate
Nu există limbă care să nu cunoascăo evoluţie în timp, indiferentîn care
varietatea ei. Istoricitateaeste una dintreuniversaliilelimbii, recunoscutăca atare,
Între alţii, de Coseriu, De aceea, a vorbi de "caracterul eminamentediacronic al
latinei vulgare'?" este cu totul superfluu. O definiţie atotcuprinzătoarea latinei
vulgare trebuie să intruneascătoate aceste caracteristici:oralitate, uzual, popular,
22Limbaromânăliterară.Studiişi articole,
Bucureşti,
1970,p. 8.
23Dassogenannte
" Vulgărlatein"
..., cit supra,p.261.
24Aliaricercadel latino volgare,în Studidifilologiaromanzacffenia SilvioPellegrini,
Padova,
Liviana,
1971,p. 157.
25IleanaOancea,
Luminita
Panait,
op.cit.,p.50.
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în sensul unei largi circulaţii, cât şi diversitatediacronicăşi spaţială. O asemenea
definiţie se Întâlneşte la Angelo Monteverdi: .Jntenderemo con cio il latino
usualmenteparlato, a Roma e fuor di Roma, dal popolo alta e basso, a partire dal
momento in cui ebbe a costituirsi,verso i tempi della secondaguerra punica, un
latino letterario, e sino al momento in cui, al sopravvenire delle invasioni
barbariche,una nuova situazionelinguisticavennea fonnarsi in ciascun paese del
caduto impero. E 10intenderemocome una lingua non gia fissa e uniforme,bensi
mobile e varia, secondo i ternpi, secondo i luoghi, secondo le classi e le arti,
secondo gli stessi individui, dominata tuttavia da certe tendenze comuni,
caratterizzatada certi tratti comuni'r".
Implicareadimensiuniitemporalenu cere discutareacaracteruluiistoric,de la
sine înţeles, al acestei varietăţi orale a limbii latine, ci·fixarea În timp a ceea ce
numimprin termenul,convenţional,de latină vulgară, ca noţiunecu care operează
lingvisticaromanică. Şi aici manualultimişoreanîi oferă celui care se initiază o
bibliografielargă. Întrebareacare i-a frământatpe mulţi a fost de când şi până când
se poate vorbi de o latină vulgară?
Există două interpretăriîn această privinţă:una din perspectivaistorieilimbii
latine şi a doua care priveşte lucrurile din perspectivalimbilorromanice. Cu alte
cuvinte,deşi diferite,ambele sunt inatacabile.O scurtăoprirela fiecare:
1. Într-un studiu mai vechi, Eugenia Coseriu" fixa apariţialatinei" vulgare..
sau populare (ghilimeleleîi aparţin autorului)odată cu formareasau, mai bine zis,
odată cu procesulde formarea latineiliterare.Schemalui era următoarea:
---------------------------------------------------------------------limbi romanice
latina
literară sau populară
latina arhaică
latina
"vulgară"
200 î.Hr.

600 d.Hr.

Schemaaceastapune în evidenţăcontinuitateaetapeiarhaiceîn aspectuloral al
latinei.Prezenţaunor fapte de limbăarhaicăîn epocatârziea fost semnalată,încă din
veacul trecut, de Hugo Schuchardtşi G. Mohl, pe care Ileana Oancea şi Luminita
Panaitîi citeazăfrecventîn manualullor, cu mult profitpentrustudenţiiactuali,care
află,ex cathedra,maiales sau chiarnumaiachiziţiirecenteîn ştiinţalimbii.
Giacomo Devoto numea "Ia tradizione nascosta't" tot ceea ce reprezintă
fenomenede limbă latină arhaică,revitalizatîn epocatârzie. De exemplu,canutus,
folosit de Plaut, dispare în epoca clasică, dar reapare în epoca târzie. Desigur,
"dispariţie"şi "reapariţie"trebuieînţelese aici În sensullui Devoto,ca un proces de
26Manuale
diavviamento
aglistudiromanzi.
Lelingue
romanze,
Milano,
Vallardi,
1952,
p.22-23.
27Dassogenannte
..Vulgărlatein
....., cit.supra,p.268.
28Originiindoeuropee,
Firenze,
Sansoni,
1962,p. 128şiunn.
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păstrareîn formă "ascunsă",în graiurilepopulare,în dialecte.De aceea,Meyer-Lubke
notează cu asteriscacest cuvânt în mod greşit (REW, 1622),căci el este atestat în
limba scrisă anterioarăepocii clasice. Iar prezenţa lui Într-un număr apreciabilde
limbi romanice confirmă o revitalizare deosebită a unui cuvânt în epoca
postclasică, care, cu siguranţă, nu dispăruse din limba vorbită: rom. cărunt, it.
canuto, log. kanudu, eng. k 'anud, fr. chenu, occ., cat., canut, v. sp. canudo. De
asemenea, minaciare de la Plaut şi Amobius, dar neatestat în textele perioadei
clasice, are urmaşi romaniciîn rom. ameninta/re),it. minacciare, eng. imnacer, fr.
menacer,occ. menasar,cat. menassar,sp. (aimenazar,port. ameacar (REW,5584).
Sau: la Tcrenţiu apare verbul quaerere, cu sensulromanic 'a vrea'; rom. cersi{re)
vine de la o formă de infinitivcontaminatăcu tema imperfectului"quersire; cu un
sens foarte apropiat de acela de 'a vrea'. Alţi urmaşi romanici, log. kerrere şi sp.,
port. querer au semnificaţiaclară de 'a vrea' (REW,6923). Exemplelede acest fel
sunt destul de numeroase şi ele se pot extinde şi pentru domeniul structurii
gramaticalesau pentru domeniulfonetic.
Coseriu are dreptate atunci când afirmă - ca şi Mohl, Devoto şi Rohlfs - că
diferenţelelingvisticealc latinei arhaicenu au putut să dispară cu totul şi că ele sau menţinut în limba vorbită, mai ales "bei der weniger gebildeten Bevolkerung
und im băuerlich-lăndlichenMilieu,,29.
2. A doua teză asupra fixării în timp a latinei vulgare este cea care priveşte
această noţiune din perspectiva lingvisticii romanice. Cu alte cuvinte, latina
vulgară intereseazănu ca varietatea limbii latine,în istoria ei, ci ca bază a limbilor
romanice,punctus terminusal ei fiind deci "momentul"formăriilimbilor-romanice.
Intr-unstudiuulteriorceluicitat mai sus, EugeniaCoseriuse opreştela aceastăetapă,
postclasică,pe care o numeştechiar "latinvulgairedes Romanistes?".o convenţiede
care este absolută nevoie, din punct de vedere metodic. De aceea; capitolul de
latină vulgară face parte din didactica Lingvisticii romanice, şi nu din cea a
Filologieiclasice, el fiind piatra fundamentalăa studiului istoriei şi comparaţiei
limbilorromanice.
Este astăzi un loc comun să se afirme că limbile romanice continuă latina
vulgară sau populară. Din această cauză, întrebareapână când se poate vorbi de
latină şi de când despre limbi romanicear fi superfluă,din momentce este vorba de
un proces de continuitate.Ileana Oanceaşi LuminiţaPanaitîşi inforrneazăstudenţii
în legătură cu discuţiileÎn jurul acestei întrebări". O dată unică pentru întreaga
Romanie nu poate fi fixată, decât tot convenţional, fiindcă, în primul rând,
latinitateaorientalăşi cea occidentalăau avut destine diferite, dar şi din cauză că,
în interiorul acestor arii, au existat deosebiride istorie şi, implicit, de evoluţie de
limbă.Dacă substratulsau superstratulau jucat roluri cu ponderediferităla apariţia
limbilorromanice(vezicele douăorientăride extremă,ale lui Mohlşi von Wartburg),
29Dassogenannie
" Vulgărlatein
"..., cit.supra,p.268.
30Lelatin"vulgaire"
elletypelinguistique
roman,
cit.supra,p. 56.
31Op.cit.,p.62şi urm.
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aceasta pare o chestiunemai degrabă secundară,cu atât mai mult cu cât discuţia
trebuie purtată individual, de la zonă la zonă. Condiţia primordială a acestei
profunde evoluţii, a acestei mari răsturnări lingvistice şi, prin urmare, valabilă
pentru toate regiunileunde latina s-a impus, în forma ei nouă, a fost expansiunea
limbii latine asupra altor limbi. Este teza mai veche a lui F.G. Moh132,pe care
aproapenumailingviştiiromânio mai reprezintăpână astăzi,nu în bloc, ci mai ales
cei formaţi la "şcoala ieşeană" a lui Philippide şi Ivănescu". Orientărileacestei
şcoli le regăsim şi în manualul Ilenei Oancea şi al Luminiţei Panait şi tot din
perspectivatezei amintite sunt concepute şi scrierile mele despre latina vulgară.
Am propus, de altfel, chiar un termen pentru procesulde expansiuneteritorialăa
limbiilatine,finalizatcu apariţiade limbi noi, romanice:imperializare.Cu siguranţă
că, dacă nu ar fi existat această uriaşă expandarea latinei în istoria Romei, iar
atâtea popoare nu şi-ar fi însuşit limba latină, într-untimp mai lung sau mai scurt,
trecândprintr-ofază de bilingvism,nu s-ar fi ajunsla apariţiaunorlimbinoi. Că orice
limbă se află Într-o perpetuă mişcare şi schimbare,acest lucru este bine ştiut, mai
ales de la W. von HumboldtÎncoace.Pentru acesta,cauzaprimordialăa schimbării
limbiiesteschimbareaspirituluiomenesc,a gândirii,Coseriupreiaaceastăinterpretare:
"In den ersten nachchristlichenJahrhundertenwerdenwir in der Tat Zeugen eines
fortschreitendenNiedergangsder lateinischenKultur,tiefgreifenderVerănderungen
in der romischenDenkweise.des Zusammenbruchsder klassischenLebensideale.
Das Imperium unterliegt orientalischem und germanischem Einfluh"?'.
Circumstanţaistorică, condiţiacare a dus la aceastămare schimbarea fost tocmai
ceea ce se poate numi prin termenul pe care l-am propus, imperializarea limbii
latine.
Aşadar, nu în orice moment o limbă se transformăradical, suferă schimbări
adânci de structură. Un bilingvism de durată poate provoca revoluţii lingvistice.
Spunpoate fiindcănu Întotdeaunaaceleaşicondiţii,sau chiar aceleaşicauze, au în
mod obligatoriuşi aceleaşi efecte. De exemplu, se acceptăcă una dintre cauzele
externeale modificăriilimbiilatinea fost substratul.Dar acelaşisubstrat,să spunem
cel celtic, din diferiteleprovinciiale ImperiuluiRoman,nu a dus la formareaunei
limbi romaniceunice. Factorii de romanizare nu au fost nici ei uniformi şi s-au
întrepătruns.Cu toate acestea,se poate desluşio anumităconstantăîn forma în care
ImperiulRomanşi-a impuslimba:dacă romaniiar fi decimatpopulaţiilecucerite,aşa
cum au făcut-omaitârziu spanioliisau englezii,rezultatular fi fostaltul.
Revinla chestiuneaevoluţieilatinităţiicătreromanitate.Coseriua discutat-odin
punctde vedereintern,mergândla tipologiastructurii.Intrebarealui era: "Les langues
romanes sont-ellesdes langues nouvelles (ou une langue nouvelle)par rapport au
latin? Au niveau du type linguistique, le latin vulgaire etait-il deja une langue
32Introduc/ion
il lachronologie
dulatinvulgaire,
Paris,f Bouillon,
1899.
33Cf,pentru
aceasta,
G.Ivănescu,
Alexandru
Philippide
- teoretician
al limbajului,
înA Philippide,
Operealese.Teoria
limbii,
editate
deG.Ivănescu
şi Carmen-Gabriela
Pamfil,
cuunstudiuintroductiv
şi
comentarii
deG.Ivănescu,
Bucureşti,
1984,
p.Xşiunu.
31Dassogenannte
.Vulgârlatein
....., p.283.
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differentedu latin classique?'?".La W. von Humboldtgăseşte Coseriu o pledoarie
pentru continuitateatipului flexionar de la latină la romanică,numită de invăţatul
germanformă. De aici şi citatul humboldtian,care apare în titlul respectiv al lui
Coseriu: .Es sanken Formen, aber nicht die Form" (s-au scufundatforme, dar nu
forma.- adică tipul flexionar).Coseriupoartă discuţiade pe principii de tipologiea
limbii şi respinge formularea, devenită tradiţie, că latinitateavs. romanitates-ar
caracterizaprin evoluţia de la sintetic la analitic. Fiindcă, spune el, "une langue
n'est pas analytiqueou synthetiquedans un sens absolu:elle est plus analytiqueou
moins analytique,plus synthetiqueou moins synthetiquequ'une autre langueavec
laquelleon la compare,,3b.
Atât latinitatea,cât şi romanitateacunosco eterogenitate
tipologicăprivindtipul analitic vs. sintetic;mişcăris-au produsîn ambele structuri,
cu accentul când pc un tip, când pe altul, şi în mod diferit în sistemul nominalşi
verbal. Diferenţadintre latinitateşi romanitateconstăîn aceea că latina preferă,în
gramatică, procedeul determinării interne, în timp ce romanitateaface distinctia
dintre funcţiileexterneşi interne, dintre cele relaţionaleşi nonrelaţionale'".Cu alte
cuvinte,limbileromanicepreferă perifrazaîn locul flexiunii,mai bine reprezentată
în latină. Nu statisticaare importanţă,ci faptul că perifrazeleşi formele sintetice
"correspondentdans ces languesa des categoriesde fonctions'?".Schimbareade la
latinitatela romanitate este "un nouveauprincipetechnique,cette nouvelle .facon
de former", qui constitue la coherence et I'homogeneitcde toute une serie de
changementsque le latin subit au cours de sa transformationen roman'v",Sigurcă,
în detaliu,formularomanicăa lui Coseriunu este nici ea aceeaşiîn toate teritoriile
limbilor neolatine. Şi, în acest sens, are dreptate Klaus Bochmann'['cândface
demonstraţiaci limba română se detaşează,în aceastătipologie,de resl limbilor
romanice,mai ales în sistemul numelui, unde construcţiilesintetice şi aglutinatresintetizatesunt mult mai performantedecât cele analitice.De altfel".mergândmai
departedecâtBochmann,mă întrebîn ce măsurăacestcriteriutipologie,analitic/sintetic,
poate departajareal limbi istorice.Căci, daci am lua acestprincipiudrept absolut,ar
trebuisă considerămenglezamodernăo altă limbădecâtenglezaveche.Aşadar,el poate
fi acceptatdoartot ca o convenţie,fiindcomplementar
altorprincipii.
Asemenea modificări au avut loc, în parte, încă din perioada preclasică,
continuândşi după aceea,dar, începândcu perioadaclasică,ele au fost receptatede
gramatici ca "des symptornes de «destruction»et de desordre?". În perioada
._---_.-------35Lelatin"vulgaire"
etle typelinguistique
roman,cit.supra,p. 56.
36Ibidem,p. 58.Mutatismutandis,
aceeaşiobservaţie
amfăcut-oşi eu, privindafirmaţia
dogmatică
precum
că,în latinavorbită
târzie,s-aproduso treceredelacantitatea
la calitatea
vocalică
(Quantite
etqualiteenlatin,cit.supra).Şiaicis-aschimbat,
defapt,doarcentruldegreutate
aluneia
saualalteiadintretrăsături,
căcinuexistănicicantitate,
nicicalitate
vocalică
pură.
37E.Coseriu,
Lelatin"vulgaire"
elletypelinguistique
roman,
cii.supra,p. 60-61.
38Ibidem,
p.61.
39Ibidem,
p.62.
40Analitismul
limbiiromânei'ncomparaţie
cu celelaltelimbiromanice,
în Limbaromână:
istorie,variante,
conflicte,
opriviredinafară,Chişinău,
Cardidact,
2004,p. 103-113.
41E.Coseriu,
an. cit.,p.62.
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imperialătârzie, ele, extinzându-se,primesc statutul "d'un nouvelordre [subl. n.],
qui est en train de simposer'?". Cert este că acum are loc o restructurare, termen
pc care l-am folosit şi cu când am cercetat evoluţiacategorieineutruJuilatin, aşa
cum apare aceasta în texte latineşti ale perioadei imperialeşi medievale.Această
.riouvellefacon de former"conţinutulşi expresialingvisticăeste ceea ce, din punct
de vederetipologie,a dus latinitateala romanitate.Tipul lingvisticnou constăîn alt
fel de organizare şi, ca şi latina, el evidenţiază"un nouveau principe d'unite?",
unitatecare se manifestătot Într-odiversitate.Se înregistreazăaşadar o continuitate
în discontinuitate,o realitatela fel de aparentparadoxalăca şi unitateaîn diversitate,
pe care numai limba, ca sistem complex de sernne şi funcţii, Într-o perpetuă
dinamicitate,le poatereleva.
Desigur, aşa cum se acceptă, apariţia limbilor romaniceeste rezultatulunor
factori, care au acţionat Într-o anume conjunctură istorică, aceea a declinului
Imperiului Roman. "Sprachwandel findet statt, wo eine Sprachtradition
unterbrochenwird", spunea ReinholdKontzi'". Nu este vorba de o cezură, ci, aşa
cum vedea acest proces Coseriu, de o continuitateîn discontinuitate(a nu se
confunda cu termenii de Romania continua şi discontinua, care sunt pur
geografici), ca proces lingvistic. Timpul general admis ca terminus ad quem şi
terminusah quo al acestui proces este secolul al VII-lea,când subsistemelelimbii
latine, adică varietăţileei, îşi măresc până Într-atât caracterulindividual,sau tipul
lingvistic,încât funcţioneazăca sistemede sine stătătoare".
Coseriu"adunăşasefactoricareau determinatdiferenţierea
masivăa limbiilatine:
a) diferenţeledialectaleale latineiîn Peninsulaltalică;
b) diferenţeledin latinavorbităîn provinciileexterioareItaliei;
c) diferenţelecronologiceale romanizării;
d) diferenţelefireşti ale limbii (latine)în orice moment,atât în sincronie,cât
şi în diacronie;
e) diferenţeledin latina clasică;
f) răspândireainovaţiilorde-alungulîntregiiistoriia aşa-zisei"latinevulgare".
Prin punctele a) şi b), Coseriu se arată un perfect continuator al şcolii
filologice ieşene, propagată de Philippide,deşi savantulde la Tubingennu a citat
niciodată această şcoală şi nici nu s-a declaratadept al ei. Este adevăratcă studiile
sale la Universitateaieşeanăau fost doar cele de începutşi au duratnumaiun singur
an. Dar Facultateade Literede la Iaşi a întreţinutÎntotdeaunala studenţiun adevărat
'12
Ibidem,
p.63.
43Ibidem,
p.64.
44În introducerea
(Einleitung)
la culegerea
de studii,editatesubtitlulZurEntstehung
der
romanischen
Sprachen,
cit.supra,p.9.
4.5
E.Coseriu,
Dassogenannte
"Vulgărlatein
"..., cit.supra,p.265.
46Ibidem,
p.265şiUTI11.
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cult al fostului profesor A. Philippide,al cărui nume este purta.tşi de unul dintre
amfiteatre.Nu se poate ca studentulCoseriusă nu ti fost pătruns, şi el, de această
atmosferăaproapemisticăşi să nu fi adâncit,maitârziu,lecturilephilippidiene.
Punctul c) se referă la vechea teorie a lui Grober, mai mult criticată decât
acceptatăde romanişti.Ea a fost treptatînlocuităprin viziunealingvisticăspaţialăa
lui Matteo Bartoli, a ariilor laterale sau izolate (mai conservatoare)şi a ariilor
centrale(mai inovatoare).De aceea prezenţaacestuifactor la Coseriueste mai mult
o nedumeriredecât o luare în consideraţie.
Punctul d) reprezintă unul dintre punctele centrale ale sistemului lingvistic
coserian, cu bază humboldtiană:limba nu este ergon, ci energeia (în termeni
aristotelici),aflându-se Într-o neîncetată mişcare şi transformare. Fiecare act de
vorbire este o recreaţie. Coseriu a mers chiar mult mai departe cu această idee,
ajungând.sănege schimbărilelingvistice,ca procesdistinctiv".
Punctul e) reprezintă, la Coseriu,un factor special, fiindcă el acordă latinei
literare, "clasice", şi o valoare de variantă orală pentru o pătură socială foarte
restrânsă,aceea a unor indivizifoarte cultivaţi (de exemplu, Cicero, cu limba din
scrisorilesale particularesau Horaţiu,cu uneleformulări).PUnctulacesta de vedere
Îmi pare Însă atacabil,din cauza labilităţiigraniţeidintreoral şi scris,din perspectiva
stratificăriisocialea vorbitorilor.Limbajulfamiliar,oral, al unei persoanecultivate
este o varietatea limbiiliteraresau alimbii populare(germ. Umgangssprache)?Cu
acest punct, mi se pare, Coseriu se contrazice pe sine însuşi, deşi o lipsă de
omogenitatea latineiclasicesau a unei limbiliterareoarecarepoate ti percepută.
Carlo Tagliavini insistă asupra diversităţii sociale a latinei vuJgare, în
cuvintele:"Non si tratta infatti del latino parlato dalle classi piu basse <icIpopolo,
[... ] ma della linguaparlatada tutte le classi socialicon infinitesfumature?". Aceste
"sfumature"puteau fi diferenţe de grup sau individuale.Unul şi acelaşi cetăţean
romanputea,în împrejurăridiferite,să uzezede aspectulmai elevat,mai aproapede
"corsetul"limbii scrise sau, dimpotrivă,mai aproapede aspectulmai popular, mai
liber şi rămas în afara selecţieiliterare.Aşa se face că un Cicero,în scrisorilesale
private,îşi permitelicenţe .neclasice", cum este folosireaadjectivuluibellus pentru
pulcher sau a formulei de adresare mi vetule, ori întrebuinţeazădiminutivuluşor
ironic barbatuli juvenes etc. Şi desigur că, nu numai în limba scrisă, ci şi în
conversaţiaorală,limbalui Ciceronu era aceeaşicu limbaunui om de rând.
Revenindla Coseriu,nici punctult) din înşiruireade mai sus nu mi se pare un
factor de sine stătător, el fiind implicat, Într-un grad mai mare sau mai mic, în
ceilalţi factori care au determinat diferenţierea latinei şi evoluţia ei către
47Linguistic
Change
DoesnorExist,în Linguistica
nuovaedantica,Anno1Galatina,1983,
p. 51-3 (tradusşi în românăde G.Tămâianu,
Nuexistăschimbare
în lingvistică,
în "Cercetări
de
lingvistică",
IU'.209,XXXVII,
1,1992,p. 9-20).
48Le originidellelingueneolatine.
Introduzione
aliafilologiaromanza,
Bologna,
Patron,
I972,p.166.
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romanitate.Răspândireaunei inovaţiieste, conformchiar teoriei Saussure-Coseriu,
transferulunui fapt de nivelparole către nivelulsuperior,langue. Altfel, elementul
nou nu ar fi acceptatde sistem.
Raportulcomplicatinterdependental diferenţierilordin cadrullatineivulgarese
poate simplificaîntr-o reprezentareîn patru dimensiuni:1. regionale,2. sociale,
3. stilistice,acesteafixându-sepe două axe, una orizontală(1) şi alta verticală(2 şi 3),
fiecare dintre ele având o dimensiune axială de profunzime, care reprezintă
diferenţiereadiacronică(4), inerentăcelorlaltetrei.
Concluzii
Termenulde latină vulgară,în ciudaunei interpretăricu conotaţiedepreciativă,
a fost impus de tradiţieÎn multe ţări cu sensulcurentde 'popular' (lat. vulgarisţ:fr.
latin vulgaire, it. latino volgare, sp. latin vulgar, germ. Vulgărlatein(chiar dacă
Coseriu îl scrie cu ghilimele),engl. VulgarLatin etc. Atâta vreme cât acceptăm
definiţiade «limbăcurentă,vorbită,a tuturorpăturilorsociale,în toate timpurileşi în
toate locurile»,ambiguitateasemanticăa termenuluieste o discutiede prisos.
În literatura română de specialitate, tradiţia a impus' termenul de latină
populară (Densusianu,Philippide,Puşcariu, Rosetti, Iordan, Ivănescu,Haralamb
Mihăescu),de aceea cred că Eugenio Coseriu scrie "Vulgărlatein"cu ghilimele,
ajungând,tacit, la un compromisÎntre termenulvest-europeanşi cel românesc.Aş
spune că filologii români, detaşându-se terminologie, au făcut-o dintr-o
hiperprudenţă,căci sintagmalatină vulgară numai accidentalmai este interpretată
ca limbă a claselor inferioare sau a claselor medii. Sensul pozitiv al atributului
vulgar a fost folosit curent În toată perioadatârzie latină şi in Evul Mediu. Aşa se
explicăcuvântulvolgare, prin care italieniişi-au numitmultă vremelimba, spre a o
deosebi de latină. Dante i-a dat o definiţiecare nu mai necesităniciun comentariu
(De vulgari eloquentia, 1, 1): "Numim limbă vulgară limba cu care sunt deprinşi
pruncii de către cei din preajma lor, atunci când încep Întâi să rostească desluşit
cuvintele;sau, pentrucă se poate spune şi mai pe scurt, chemămlimbă vulgară cea
pe care o învăţămrară nicio regulă, luându-nedupă doica noastră".
Este totuşi posibil ca, la unii lingvişti,cei doi termeni,latină vulgară şi latină
populară, să altemeze, rară vreo diferenţă conotativă,numai ca simplă variaţie de
expresie.Şi aceastădualitateterminologicăse poate întâlni şi la filologiiromâni.
LATINITE
VS.ROMANITE
ETLERAPPORT
CONTINUITE
VS.DISCONTINUITE.
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