MODIFICĂRILE DE GEN LA SUBST ANTIVELE
DIN LATINA PERIOADEI
IMPERIALE
ŞI l\ţEDIEV ALE
(CERCETĂRIPRIVIND "DISPARIŢIA" NEUTRULUI)
DE
LUMINIŢA
FASSEL
1
De la oonststoirea ca şti,jnţă a llnqvistăoii romanice, s-a perpeltilmt,
trediţional, oonoepţia conform căreja latina popubară, intr-o flază quasitîrzie, după UJnlÎichilarrmrui de timpuriu, 'a pierdut ClClit!egorila
neutruluâ,
drept urmare a unor factori de natură formală, dar şi de natură logică:
şterqerea yjiZuIliiilaJllIimitsiedinconştiinţa vorbitorilor, răsfnînr!:ăoorespunzător în plla:nrul,semIllLullu!i
,ilngvistic. De la constatarea faptic-qramatJioalăa
iexchusă
'plJ:1maTllen!t
llimbacaz
română,
căJ'e\ila
:i s-alia,Îiin
recunoscut,
din capulIost
Ioousui,
existenţa,
în orice
pe temE!
Iormal
a oategOlrki TlIeutrluluicurnorfeme proprit.'
.Iules Pi!I19on
2 vorbea, în 1901, despre dispari ţia caitJegorieineutrului le temele substanâivaâe în -o, pe baza unor exemple de sinqular ca
aevus 3, ituus, donus, epitapbius. Unicul plural oare, deai1tfeil,'i-ar întărâ
ialfilrlUlaţia
(dacă ar fii cel puţin frecvent] iesltleforma membri, de la un
membtus, găsit, :izolia!t,într-o insoripţie o,wtată în epoca creştină.'
Aoeeaşăoonohizăe ("la reqle genemJteest que 10,5S!ll'bs:bantiifs
neutres
SiinJlUHe!rs
deviennenll: mascnlâns", adăuqînd şi că ,,1815neutres pluriels
1 Cf. 'vV,Meyer-Liibk
e, Grumtuairedes lanques romanes,trad. fran.;:·aise
plla'
AugustDoutrepolltel Ceorqesf)outrepont.ToYlw
deu;tieme,Morpholo9ie,
Paris,1895,
p. 1Bşi 51----5:3.
2 J. Pirson,La UmQlw(fes lnscliptionslatJnesde la Goule,Bruxelles,1901,
p. 154.
3 Cu formădublă aevus-aevumşi în latina clasică.
4 ALLMIV, p. 182+(J. Pirson,p. 155).
An. Lingv.ist.lit., T. 20,p. 19-34, Iaşi, 1969,
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en -a donnent IlJa,i,SlSlanoe
â des ferninins singuliers ") o înit:Hl1'im
11a
A. Cernoy", atunci olnd se opreşte la forme de ,ttipul taonimenius,
qinuiosius, mancibius.
C. H. Grandgent 6 admitea pierderea neutrului la substantiv, ca
proces tncheiet, intr-o feză tardivă, "la începutul perioadot romansce".
In acelasi sens se expnirnă şi Edouard Bourcsez7, atunol oînd iooncMde,a că între tmuus şi ovum nu s-a mat făc'Uit,Ia un moment dat,
n1d o deosebine formală.
Asupra disparitiei neutru lui s-a pronunţat, la noi A. Gram 8;
procesul apare conjugat cu pâerderea însăşi 'a noţiunii de neutru "
fundată pe trecerea formală ia unor neutre pdure.le l'a i1eill1!ilnrin
sin9lu1a,r.
H. Mihăesou 10urmează aceeasi interpretare, de dtsparltie a neutrullu:i şti. de inteqrare la substanbivele masculine şi, "ântlr-o măsură
mai mică ", lq feminăne. Notăm oa Slemrrifkaitliv
ă, pentru oontradicţle
eri, s1tuaţila relevată de autor. că n'belndinţaaC'E)last,aeSi!Je
alteSlt'altăsd
în provinciile dunărene, cu toate Dă exemplele de neutre devenite
masculine întî1niltJeîn Izvoarele scrise din aceste regiuni au lăsat în
limba română decendenţi de ge'Iliulneutru ... U11,
Hednrich Lemsberq12 recunoaste numeu limbii .române exăstente
cateqoried neultlrlul'uJl,
restul 'Limbilor 'romanice rnoştenind o stillla,ţ,ile
Intervenită în evoluţia I,CJI.btnei
vortbiitJe(tadlaptla,rearreutJl1elor,l,a subst:antiiv'ele malsoUinine).
.
în 1959, Veikko Văănănen/13 opinClică dezintegrare1a cate90riei
nO'minal:eia neutnului şiintJegiJ.1a1re<a
iei lla mascu'lin e'ste I1ez,Uil!vatul
genem1izării 'Unei .tendinţe fomlte veohialdusă pînă in faza clJasi!căa e'voluţilei limbii llat[nle: oonruI1Jdane.a
formală ,a unor substlalI1Joiv:e
cu dubIi:!
formă de gen: aevus / Qevum, collus / colJum etc. lntr-,oape'ră publk:a.tă
însă, uJiterior, ,a:oellaşi'aultJOIrI1Joteaz
ă un fapt oa're Iar prurela,să cOI1ltrlavimă
ooncepţi,ei dilspa'ri.ţiJeioaoe'9lori1eiueutrului": ,.Si ,les neuVres etatient
sujets ci passer aux masculins, il n'est pas moins vrai que le neutre
comme partie integrante du systeme a persiste jusqu'â la veille de
5 A. Carnoy,Le Latin d'Espagned'apres Ies insc[jplions.Deuxieme6d. revu!!
el augment6e,Bruxelles.1906,p. 226
6 C. H. Grandgent,Introducereîn latina vulgară. In româneştede Eugen
Tănase,Cluj,1958,p. 169şi urm.
7 E. Bourciez,Elemen/sde linguistiqueromane,Paris, 1910,p. 252.
8 A. GrauT,Les subslanUfsIleatlesen loumain,.Romania",LIV,1928,p. 249261; SUIle geme neuile en roumain,EL, V, 1937,p. 5-12; Encoresur le neutre en
roumain,BL,VI, 1938,p. 260-262.
9 A Graur,Genulneutru 1n româneşte.LR, III, 1954,p. 30-45.
10H. Mihăescu,Limbalatină 1n provInciiledunăreneale [mperiu]ulroman,
Bucureşti,1960,p. 121.
11Ibidem,p. 121.
12H. Lausberg,RomanischeSprachw
issensclwft.III, FOflnenlehre,
Erster Teil.
SammlungGoschen,Berlin,1962,§ 602
13V. Văănanen,L.eLatin vulgairedes inscriptionspompeiennes.
Nouvelle00.
Tevueet augmentee,AkademieVerlag,Berlin.1959,p. 82.
14V. Văănănen,IntlodU!ctioIl
au latin vulgajre,Paris, 1963.
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la phase romane et meme au-dela" 15. Este vorba despre diferenţierea formală făcută în textele neliterare ale secolelor al Vll-lea
şi al VIII-lea intre substantivele masculine şi neutre, acestea din urmă
menţ,inîm.dflnala -um Ia eouzatăv, în timp oe primele o redau frecvent
prăn -o. ObsleirVlati'a,
Irie!hJJdită
de flapt de Ia B. Lofstedt, 16îi convinge pe
V. Vâănănen de această interpretare nouă, chiar dacă nu-şi face din ea
un obieot de ,aJuenl1espeolală. Se constată şi folosirea, în ialcelieaşitextle
latine, a neutrelor impdiTisHabitce
în -us (la tus, pignus) cu formă fixă la
ecuzetiv: nnmaâ ducîndaiceste forme pînă În epocă romanâoă se poate
explica persistenta 'lor în f'l1cllnceză,
provensedă csau veche spaniolă. 17
Notăm 'atenţia pe care linqvistul finlandez o aoordă ceroetăriî coruptarate ta subsbantiLvu,lu!Î
latlnesc tîrzlu, in forma de sg.-p1. şi subliniem oa
de1ose,bilt
fiaptulcă, în texte ale Italiei de nord din sec, al VIII-lea, neut:f'(:leposedă un singulalr eohdvalent torma! ClUmasouhnnâ şi un plu:rial
totdeauna in -u. 16 Reţinem \ao88'stăliemalrcă -a8iUJtorruJ.ui,
lăsată ffrri1
oomentemii.şi rămînem l!a ădeea că observaţidle expuse de acesta, 'in
ciuda lapiclJariitătHIlO!,merllităIUOIattă
atentia,"
II!, ClYCJIa,lleia
.....
d(iJsp'alriţili
...nle'lI1truIllL,ş,a,
....
afllrma\L
...ş.!..,<:!9)1!12
T'a91ieyj;p.i,2c
pentru oare, 'fnc',adtmil c8lteqorie,i qenulni. fapul este iSOloobCdre'Pt"il
fenomeno piu importante". El exceptă însă de la această normă limba
română, precum şi uneIe eXiemple din limba itaHană {uova, braccia,
15V. Văănănen,InI.IQducUon".aLl,.llttin_J{lJlmljI,
Paris,1963,p. 109.
16il, Uifstedt,Sludieni1beldie Spracheder langobardischen
Gesetze.Bei/rog
'lut friÎhmi/lelaIterIichen
Latinital,UpsalB,1961.p, 230--233.
17V. Văănănen,lnlretfuction,
p, 110.
la Ibid.,p. 111.
J
19Există la V. Văănaneno afirmaţiecare poate tr.zi oarecare nedumerire,
mai ales cind este pusă !n opozitiecu modificăriformalede gen, devenite.generale
fntr-o epocă foarte tirzie: prezentinddiferentade acuzativa temelordeclinăriia
II-a, diferentădictată de categoriagen, se spune că această persistentăa neutru·
lui este un fapt care ţine de conştiinţascribilor.In felul acesta,V. Văănanenal
recunoaşteevident,asp'ectulliterarizantal textelorscrisedin pe!1ioada
amintlitl1,
Da!l",
aflîndu·neîn sfera conştiinţei,destulesint faptelecare ne-arpermiteaceeaşiremardi
pentru toti vorbitoriide limbă,latină. Genul,suprapusIn mare parte peste opozitia
animat-in>atntrnat,
n-a Îlllcetal.
nici un momentdin conştiintaoamenilm(ef.G. Ivănescu,
Soartaneutruluilatin clasic in latina popularăşi în limbileromaniceIn SCL,VIIL
1957,p. 302).
Revenindla tendinta,de literarizarea limbiitextelorlatineiimperialeşi medie·
vale, faptul,credem,'trebuiesocotit ca unul din ca'Pacterelcfundament.ale
de care
sIntemobligatisă tinemseamaIn orice problemăde limba apreciatl1după aspectul
formaLÎn acest sens, afirma,ţialui H. Mihăescu(op. cit., p, 44) că lapicizii"se conduc deseori după o anumitătraditie grafică"şi că .folosescexpresiişi formult>
stereotipe"care creează "o limbă conventională,cu pretentii literare»este elt SI'
poate de întemeiată.Rămînede apreciattn ce măsura.literar" corespunde,
tn acest
caz,lui .artificial"şi, eventual.nu impuneca modelun fapt existentIn limbă(veri.
ficat prin anumiteconlinuitaţiromanice.
20CarloTagliavini,Le
Or1gmidelle lingue nea/atine.lntroduzione(JlIaiiIalogia
romanza,Quartaedizione,Bologna,1964,p, 202-203.
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temporal, dJairnu ra'1ă[l1expHoa:ţii clare rasupr,a Isbooiroul!uii
organizăifliIÎ
formale a acestei cateqorîi.
O părere asemănătoare exprimă şi Al. Rosettd21,oare priveşte
stvuaţita din romană oa pe o exceptie de la norma fjenerf.l!lă.
M. MlaiJ10Uu
22lop!e'i.i'Ziăpent1r'u
dispariţia c',ate90Iiileincutrului şi ia
ca motlv del'€nIllÎin;arnt
anularea ()ţYoziilleimasoufin-neutru, obţinută
prin sterqerea iidentriită'ţiiN.4=Ac de la neutre pe temeiură mortonemetice şi morfosintactice proprii evolutiei latinei tîrzii. Această opoziţie
cazuală dispărînd, rezultatul a fost estomparea opoziţiei de gen, iar procesul a favorizat fortificarea opoziţiei de număr. Autoarea admite influenţa relaţiilor extralingvistice asupra sistemului categoriei-gen, exclusiv
în limba română, unde, numai aici, forme latineşti masculine, din grupa
inanimatelor, au trecut în clasa corespunzătoare - neutrul. Această
stare de lucruri pare să mărturisească, conform poziţiei autoarei, o
trăsătură imprimată fie de substratul autohton, fie de superstratul slav.
In felul acesta, susţinătorii teoriei privind părăsirea concepţiei animiste
ajung, paradoxal, la admiterea distincţiei Între masculin şi feminin în
plan gramatical, pe baze pur extralingvistice 23în evoluţia sistemului
limbii latine vorbite.
Pentru pr[ma daltă În Ii.SlDOIl'lia
problemei oa,tegollile'igenrului in limba
latănă. G. Ivănesou 241(l['iJrmă
cafeqorâc că simpla cădere ia Ilui -8 şi -m
la singul1ar nu a putut determâna dizolvarea neutrutui în mascnâân,
mentinereaeoestuâe a fost impusă nde deosebirile formale de '!iaplUI!<aI".
Sohimbămlll!e
survenâre la oateqonie neutrnrlui. Iooaltzete deautor în perdoada posterioară latinei populare, sînt rezultatul unor factori lingvistici
de ordin intern, proprii fiecărui idiom; în timp ce neutrul, exprimat gramatical printr-o formă la care singularul se opune femininului şi pluralul
ambelor genuri este o creaţie a latinei populare. Intr-adevăr, întreaga
literatură din lingvistica romanică de pînă la G. Ivănescu vorbeşte de
dispariţia neutrului în textele latinei postclasice exploatindu-se, în cea
mai marie pante, exemple de Sii'fllgu'l'alr,
unde, evident, forma ,i'a aspectul
ma,scruilinU!luli
(intr-un moment în cerecăderea oonsoanelor fi nale' devine
o trăJsăJtmăgeme:r1aIă).
Unuâ din primăi care iare în vedere şi forma de le
plural este C. H. Grandgent 25i el afirmă, însă, că desinenţa de plural -a
a fost lla un moment dalt SlimiM oa o v'oo'ÎianifJă
ades1nenţei plurale- ma,<;auMne, În exemple da nervia penJ.iu nervi, rivora penrl:Jliu
rivi. Socotim
tOltluşică a:ş,a cum se aontiÎlnuăune1e Lapte de l'imbă, del puţin într-o
21Al. Rosetti,Istolialimbiiromâne,ediţiaIl.patra, Bucureşti,1964,val. I. p. 111.
22Acad. I. Iordan,M. Manoliu,Introducereln lingvisticaromanici!.Bucureşti,
1965,p. 126--130.(Acad.r. Iordan,tn Cuvîntlnainteiinformeazăcă problemeledin
cadrulcapitolelorde fonologieşi morfosintax.ă
apartincolab6r1ltoarei
la acestvolum).
23Cf. indicatiileIlsupradiferentieriianimatelor,acolo unde realitateaoferea o
diferentierede sex, pentruetapa indoeuropeană,
tn Trai/ede grammairecompareedes
languesc1assiqlles,
par A. MfliIlptet J. Vendryes,Paris,1924,p. 490.
24G. Ivănescu,op. cit.• p. 302.
2SC. H. Grandgent,op. cit., p. 169.
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pdlfte a fostului Imperiu; desinenta -Q26 (cît şi cela ma,i nouă -ora] a
fo,st putemăc simţită oa dH'elT'Îită
de cela de la mascuiin. Substantivul
rivora, oontmuat ouaee,st plural în hrnba română, prâmeste un sistem
de d0rtJermirranţinespeciflol liubstanlivelor masculine a pl'U\l'\al.
De a1tA
fel, s.iltJulaţia
dÎ!n limba romârIl'ă,?rg!anizăJrtii5'i\9temulu[ de indici de la',
oateqorea neunrului după întreguTrriJa'1:>eri,al
de limbă oerceltaltde noi pe \
baze insiclflirpţi,iiJ:or
şi textelor perioadei llaltrine,i
postolasăce confirmă noua J
t1e:zăla lui C. Ivănescu privitoare Ia persistenţe neutruâud 1,aIVin,
restructUimt întimpu,l asa-numâtei h1!Hnepopulare.
Conservarea neutruluj, dar numai oa plural, este roounoscută de
Gelrha[d Rohlfs 27în forma itallenelor ioqlia, leqtia, uovcs.a. : "Nachwliirk'll'n:gder alten neutralen GelltlUngin ivfitltleili,tlali,en
liber den Kreds
unpersonlich geda'chter Dinqe n\i!cht hinans." 28 Citeva pagini mai jos,
însă, inreqistrind extmderea în ilt'aliană a pl!uJ:1a,lului
de:tirpul cotpora.
fliXJdtăîn sec, IV--V,aoel!aşiautor interpretează explicit formete re:speotive drept Temi'nJineîn conceptia vorbstorilor lepDcii preromanice,
consecinţă a dlilSpia[iţi'eiconşbiinţei(das Bewussbs8in) nent'r'UJui.29
l"'.Siemlenea
,relfer.li!J.1e
i8.!SIUP,fla
plur'd,hliitui suhst.anNve[or neu1me în
b1hllilOgm.i1ila
de speC'i,a!l:it'arlie
ne lapar oa inrcompl.ele,frieloall'e
din moltive
plartiÎ1CUiliare:
Unia, ce,a e lui C. H. Gnaudgenlt, neqlij,eaczăa'spedrul CO!l1bimuJilbăţH
,r;omanke a formelo!r înT1eqilSitlrat.e;
cealaltă, a litri G Rohlfs,
deşi alTe în vedeire laCiestprooeiSClurădăCiniÎ în latină, părăseşte Jla UIl1
moment dat iCrlilteriuldilaloronk,limitînd m1Ja'liZ1a,
la untul sincronie, dar şi
alcles:ba
'apIicat numai in palrte.30Pentru fazla T'a;tirt.ei
posoclasice, limportantă :ră!mIÎne
,totuşi Ila G. Rohlfs, oa şi l,a V. Vă ănanen, rlec'UnoaşeTela
menţiI1Jeriilui -a ca desinenlă 'a, nelutrelllOlr.
II
RellUJÎnd
teza lui C, Ivăne'scu expusă mai sus, căJI'Ie'ia
ne :raliem şi pe
oare o llllămea punct de pl,eicia;rie
în ana!liza 11J00as't!ră,
ne propunem dlOved1iJl1ela
aces>teÎla'Pll'inC'e!rce1:>areia
mai îndeaprlolapea eXlempleiloroferite de
2 __
LJ:Qnna de neutrula numeralulitaliandua, opusălui duo masculinşi due
feminin,în exempleca dtza'iila sau dua coma folosităde TorquatoTasso,Machivaelli,Gelli,Guicciardini
pentruQuattrocentosau Cinquecentola Galilei,.non raroM
(B.Migliorini,StoriadeIJalinQllaitaliana,Firenze,1961,p, 390şi 469),
21G.Rohlfs,Historische
Grammatik
der italienischen
S.Drache
undihrer Mundarten.
BandII. Formenlehre
un Syntax.Bern,1949,p. 54.
28Tbid.p. 54,
29lbid.,p, 58.
30G. Rohlfsse situeazăIn afaraprincipiului
saussurianal opozitiilor(aa cum,de
altfeLprocedeazămaito,ţiautoriide gramaticădescriplivăitaliană)atuncicîndsocoate
desinenţa-a de la pluraleca uova etc. drept o desinentăfeminină,cu toate că acelaşi morfemîl întîlnimnu la pluralulsubstantivelorfeminine,ci la singularullor.
(Nu insistămaici asupra acesteichestiuni,întrucît ea este rezervată,spre discuţie,
unei cercetărispeciale).
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inscripţirHeromanealle perioadei nnpeoiale şi medrevaâe. Dăticuâtatee
provenită din Hpşa JJlasivă.deciaîlalrea:aoestiOra înqreuiază o eventuală
i:erarhizmerfg,ull"oa!Să
în timpa modificărâlor de la normele clasice."
1. !\EUTRE
SINGULARE
CONSERV
AlE
commentvm: " ... est commentvm hoc ipsivs sit providentiae. .. " C.LL.
51.5322, Terqeste (Trieste], p. C. 138/161.
corpvs : " ... alivt corpvs volverit ordinare ... " C.I.L., III, 9607, Salonae,
Daâmetâa,'an. 378e.n.
1/•••altervrn :ClO\fPVS
ponere volvenit. .. " c.I.L. III, 13124,
Salonae, Delmatia, a. 426 e.n.
nVeto 'avtem in h(a)c arca a'livm CiO!1pVS
in fer(r)i avt
ossva porii". c.I.L. III, 2098, Salorrae, intel' Salonitana
adlatus Traqurium ad GaiIia'gnlinrum.
n ••• alvum corpvs ponere volverit ... u c.I.L. III, 9506, Salonae, Delmatie. en. 382 e.n.
âecretvtn .. /1" .adqve hac decretvm inscribi. .. " C,LL. 51, 532, Terqeste,
p. C. 138/161.
desidetivtn .. ,,sit. .. desrderlvm (n promisslorre." Nicetae, De svmbolo,
14, p. 52, Remesiana, Moesia superior, anii 380-400,32
II••• tam felioiter dţeţsidertvm pvlb ţlicvrn apvd evm sH
prosecvtvs Impetrando ... " C.I.L. 51, 532. Terqeste, p, C.
138/161.
monimentvm: II" .vt monenentvmremvnd (etur}". C.I.L.51,4016, Arillca.
notnen : " ... et nomen castelle constitvervnt. .. u C.I.L. 82• 8426, Mauretania Sitifensis, an. 213.
" ... inqenivm nomenqve probabis ", c,I.L. 82, 9159, Mlauret:an.ifaCaleSla,nlensilS,
a.303.
opvs: "In hac opvs ... JI c.I.L. III. 1717. Dai!IlJJatia
, Rlisinium.
"ln h:OIC
opvs ... J/ c.I.L. 51, 969, ACj1UUeila.
pondv8 .. ,,[Qv] od i[l]e plv[m]bvs po[n)dvs habet". R.L.O., XVI (1926),
136, Carnuntum, Pannonia superior.al
Observaţii ..
- Un:eleneuttineÎ.şi t!răderarzăgenu:l după forma lor fi.ntrinsecă, fără
a fiaoe rapeJ l,a e:lemente de1Jelrmi,nante
{monimentvm, nomen); pentru
aH/ell!e,
ne folosim de detelrminanţi (commentvm hoc, aIivt corpvs, hpc
31Singureledatate integralrămîn numaicele de Il! Pompei(ef. V. Vaanănen,
Le latin vulgairedes inscriptianspompeiennes,p.: 14), tn majoritatescrise intre
anul 62 e.n, (cîndoraşul a fost'în mareparte distrusde o catastrofăseismică)şi 79
(erupţiaVezuviului).
Ele pot ajuta însă numaitn ceea ce priveştevechimeaunorl!
dintre modificări,nu şi în evoluţialor ulterioară.
32ApudH. Mihăescu,ap. cit., p, 258.
33Ibidem,p. 251.
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decretvm, iioc oPVSetc.). In alivm cotpvs. in ciuda formei de mascuhn
a determincmlmlui,substantivul, oare păstrează la ,aiC!UZIC1It1iv
forma sigmaU'Căde a nominativ, trebuie socotit ca fiind de genul neutru."
- Detărule sporadice 'rule\8Joe!Stor
perpetuări de forme neutre la
substlarntivse inoadrează, În exemplele de mai sus, Într'e sec. II ş!i.V.
Desigur că, avind în vedere oeraoterul quesi-Iiterer la'l tuturor textekn
postclasioe (concretizat în tendinţa permanentă de 'a imiltla.limblatextelor din perioada clasioă), cea din urmă dată poate fi socotsta a'rbitralfă:
noi putem fixa dâzolverea neutrelor sinqulare în forma masoulinelor in
p'ell1oaldalaltlineipopulare, dar anume cînd ,s-'a ÎntîmpLatacest lucru, sau
cînd poate fi el socotit ca absolut generalizat, este o chestiune pe care
nimeni nu O' poate hotărî. Desiqur, problema trebuie conjuga'tă cu dispariţâa Iuti m fiina:l, înreqlstretă în textle dintr-o epocă foarte veche,
anterioară latinei clasice, dar este greu de stabitit cînd anume s-a qeneralizat acest fapt."
- SuhSil:ianrt'iiveJie
neutre conservata la singular aparţin iatîtdedinării 'a II-ia, unde confuzda cu unescnlinul S-1C1
putut face mai usor în
momentul căderii luă -m fimla!lpe soară llar'gă, dar şi 11adeclinarea a
III-ia irnpanisâlebjcă, unde suprapunerea formală a unui gen peste
celălalt nu se ma,i putea Iaoe prea lesne, impl'icetă fiind neoesiitlalfJea
modif'ică'rrii,i
compleXle la flexirunii cl\.lvîntuhli. DaI[ şi raid, dacă 1!a
cU'vii!Ill1:e
ca opvs $Iaupondvs, ou te1ill'ăsÎrg.marică,'ilrrbegrrarealla dedinarIEa a II-a ia masc!u'1inelornlUirtid!iloa
difiioultăţi de formă, la ce,]JeCIU
temă .asi'gmart:li:Că
(nomen), sîntJem îndi.I1laţisă prlelsrupunemo persiiSltentă
TTliaa
înd:elung'atiăca genului OfiiglinaT;ace'as!tlacu atît mai mult, cu cît
CIQiI1lSrelrVa!re:a
pînă tî·rziu a IUli-s, chilairşi pentru zoneile lingvistice TOmanlice de tip ra!Silgmat!iic,36
laT mărturisi existenţa IUneiÎdedină!ri b'kiauza:l'e
(e. R -8; C. O. -0), în cadrul căreia substantivele, de tipul nomen nu
s-au pUlbuti,ntegrracel putin o perioadă lungă de vre!me. El se pâ:stre:aZI1
în v. fI. ca. monooaual înregi'strat în feLul acest,(J,pleilltruprima dată în
Cantilene de Sainte Eulalie, în forma nom.
2. NEUTRE
DEVENITE
MASCULINE
corpvs : "Si qv,i:ssV!JJelr
hvnc 'conpvs...• c.I.L. III, 9508, Salon:a,e,Dalma1t1la,
an. 382.
monvmentvm: " ... n hvnc monvmenrtvm Htvlvm pOSV1
.. ," C.l.L. III,
14524, ViiminiWi!UJIll,
Moesila supelfiilOf,sec. a'l III-lea.
34SorinStati, preluIndunele observatiiale lui A. Meilletasupragenuluifemi.
nin In indoeuropeană,
considerăde comunacord cu acesta că "de regulă, genul
substantivelor
era indicatprin formaadjectivuluideterminant."
(Istorialimbijromâne,
voI.l, Bucureşti,
1965,'P. 118)
.
•, Cf. Dif!hl,Ve m finali epigraphica.Leipzig,1889şi A. CarnoyT.e lattn
d'Espagne,p. 200-213.
jo Cf. V. Vaanănen,Le Latin vulgairedes Inscrtpiions!Jompelsnnes,
p. 18··-81
:;;i13,Migliorini,Storia,p. 17.
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nomen : "Festvs nomen ... u C.I.L. 82, 9519, Mauretania Caesarien sis.
ptvtnbvs : n[Qv]od i[l]e plvjrnţbvs po[n]dvs habet, .. " R.L.O. XVI (1926),
Carnamturn, Pannonâa superiOT.
in GalEla,J. Pirson" înreqistreeză exemple ca iatvs, donvs, eţiiiapliivs
(,reICOJ1!stiituit
după epşiaptuvmtivnc}, precum şi interesantele şi unicele
membri şi (tişospitiosove, amîndouă la plural masculin, datate in epocă
creşttnă;
Din insc:rlÎpiH',eSpaniei, A. Camoy -extraqe torme oa monimentvs
(diintIr-oinseIiiipţ:ie'ante'riO'alră
epocii lui Tiberiu), qiumasivs Ş[.mancipivs;"
Puţine exemple î'llibregistreazăşi V, Văănănen 39pentru Pompei :
baltievs. lvtvs, cadaver znortvs, primul intllnit şi Ia Petronăus, 41. Exemplul dim urmă îşjJpoate motiva determinarea masculină pe baza sensuluî,
l<egiel1t
înd:i nemijlooit de .,hibm6"sau "corpus", ultdmul, ca lexem,Sluprlapus formal peste mascuâlne l,a sinquler,
Observaţii :
- Substentivu! corpvs, dtn cauze temei siqmattce, apere, In inscriptii,
ou gen diferiit, de:teil.·m:Îruat
de edjectivele insotito'a're,4aL-am văzut î.nregtlst[la:tcu forma orilginmă nleUltlră,dar şti ca ma:sciUl6.ln,
cu un. aspect
curios de acuzatăv singru:l/aJr
siqmatic, atestet pentru sfîrşitul secolului
al IV-Iea, idlenltk cu cel de la fâexiunea neutrelor, Numai luind în consideraţie adjecrti,vul.dlemonstr:artiivdeterminant l-am putea socoti UD
maswlin.
- Dinillre suihsltanrtivelesingulare dinşil1Ul de ma5. sus, cea ma!
evidentă trecere formală în •clasa masculinelor o prezintă plvmbvs,
fatvs, donvs SIElU
lvtvs oa nomJnativ i asemenea exemple, însă, nu sînt
dintre celle mai fr:elcV'enlÎe,
De mu[ite ord:acest aspect fOif:Il1'aJ
de masculin deVIne o formă nesigUTă,,ambiguă, fiindcă aceeaşi iemă sigmatică
se menţine şi la amlzlajtli,v(Ciaîn monimentvs fecit). Un eX1em'R!t!-I_c;:le.
r;nancipivs îşi poate eXlPllÎC:la,
fă:ră lndoială, f'Orma de mJascu'llinda,to/dtă :Slensulruli,
ema-} d!laSielazăîn cartegolf.i1a
laniillla,t'elor
i 'cu ,acelastă
formă 'Sle şi pă6treiază !Î'n 'Siplainiolă,în il"e,zlU'llt1airLlI
mancebo. Aceeaşi
oa'llzăse poa:te invocla şi pentlru plurale de tLpul membri, conse:rVia
a:stfell de HlarHanăşi română membri, aIătu.ri de membra, I'IespedJv
membre.
37J. Pirson,op. cit., p. 115.
38A. Carnoy,op. cit., p. 226.Cit priveştesintagmamonimentvs
fecit (B.A.H.31,
p. 359,sec. 1 t.e.n.),tn cadrul căreia substantivulse află, după A. Carnoy,la genul
masculin,credemcă trebuieinterpretatăIn aIt mod:, substantivulse află la acuzativ
şi identitateaformalăcu noul nominativtn -vs pledeazăpentru păstrarea lui tn
sistemulparadigmat.ic
al substantivelorneutre.
J9V. Văănănen,Le Latindes inscliptions,p. 82.
40De altfelse pare că lnşişi latinii foloseauIn cele din urmă,determimmtul
ca
elementde deosebireprimordialăa genuluigramatical(Cf. Stati care tI citeazăpe
Varroîn acest sens,rstolialimbiiromâne.p. 120).
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,LASUBSTANTIVELE
--- Am dat termcntâor "IDascuHn" şi "neutru" o valoare arbitreră
pentru motivul oă âiiît tmp cît vocabulale respective îşi vădescemestecutoe gen aproape nnmai la singular, nu putem hotărî trecerea lor
definitivă de Ira o cEdeg'Oriela alba. Forma plvtobvs, ,alEi de evident
mli1sc:uliiHd
aici. nu a fost tk)ltluşidusă pînă în franceza veche ou o
flexiune bloazuală: pruna î'.mr'egis,t;r:arc,
din lanul 1119,aplcl'rlinînd Iuti
PlhîJliJplpe
de Thaun, 'are forma plum, nesiqmatică. 41
3. MASCULINE
DEVENITE
NEUTRE
planctvs: II'" ad planctvs eviae dolenti ... " C.Lt. 82, 9080, Mauretanâa Caeserilensis.
Pe linscripţilÎ!lediinSpania, A. Catnoy 42nu găseşte decit un sinqur
exemplu, un acuzattv lecta, C.LI.. II, 4514, pentru un lecios, atestat la
fîirşitlU[se:c. al Il-lea,
In inscripţbile pornpeiene 43,de asemenea, se Î'IJ!reg,isbl1carză
un exemplu: " .. , vt tv hac locvm trasea( s) TI,în care Iocvm putea uşor să
primească 'O formă de sinquier neutru sUlbinfluenţa pluralnlud în -u,
existent şi în ,latina clasică a'l,ărburide plu.ralru,lîn -1. Aşa se explică
forma de neutru comtnuetă în limba română (locuri) şi chiar şi Ttialljlâ
de sud (Si;Oiila): locu sq., Iocura pl. pentru Iiteraruâ luoghi. 4
Observaţii :
-"" Confuzia unor masculine în -us, de tipul plancivs de declinarea a IV-a. cu substantlvele meutre se bazează pe existenta neutrelor
s\i'g'maitide
de tipul cotpvs ş.a.
1
- Singura concluzilief,ilI1lală
sigură deooamdată privind exemplele
de la punctele 2 şi 3 este aceea că, la singular substantăvele neutre îşi
i.n't'egreia:ză,
unreorrii,forma a oe1,ema:sculine; procesrul înrtmplîndu-se şi
invers, chi!af dacă î'n mai mioă mă:sură, nu ne dădr:ept săsocOIt:immai
mult dedt că intre substantLvele maiSC!ulineşi neutrre de lia dledinarea
a II-a, ia III-,a şi a IV-a, s-'aiUpetrecut. 'Oscilaţi:iformale de siDJgu:l.ialr
în
aV'a\OJt.ajul
formei de mascruJiin.Laltinapostdasică nu este 'OllIlQvatKyare
in
alCiestsens, 'ea tinde rsă genelJ.'alliz'eze
un fapt ,exiistent chilalfîn l:at'lnalJiferarră.: dubllertiediegen a[e unor 'cuvinltieca: dorsusldorsum, ferus/te-mm,
aevuslaevum, nasuslnasl.lm ş.a.
41Pentru atestăriledin v. fr. am folositNouveaudictionnaira!HymologJque
al
hîstorlquepar A. Dauzat,J. Duboisel Hcnri Mitterand.Paris, 1964.
42A. Carnoy,ap. cit., p. 226.
43.V. Vaanîinen,Le tatin des inscriptions.p. 82.
44G. Rohlfs,HistorischeGrQmmalik,
p. 58.
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4. NEUTRE
PLURALE
CONSERVATE"

aeqvora: n oo.vesta profvndi iaeqvorladanvvii cvnotis .. ." c.I.L. III,
3776, Incertae Pannoniae Inferioris, sub ripam Danuvii.
capita: II" o capita explores ... " c.I.L. 82, 9152, Mauretania Caesarlensis,
a. 303.
corpora: "Si qviis vero svper OOlI1pOra
nostra ... " c.I.L. III, 9507, Salonae,
DaJmlart:ila,
lan. 378.
..In memoria(m) eorvm, qvorvm corpore ... sepvIta svnt
... " c.I.L. III, 1537, Sarmizegetusa, Dacia.
iacta . " ... qvam flad.a penmjaneant". c.I.L. 51, 532, Terqeste, p. C.
138/161.
" ... vt ornnia praecedentia facta sva ... " c.I.L. 51, 532,
Tergeste, p, C. 138/161.
iata: " ... qvem fata tvlervnt. .. ", Spomenik, LXXVII (1934) 48, Naissus, Moesia Superior (azi NiS, Iugoslavia).
Iitnina : fi" .qvi tenes limina inferna". R. L. O., XVI (1926), 136, Carnuntum, Pannonia Superior.
loca: "Qvei agrei qvae loca aedificia pvblica ... tt c.I.L. 1, 204, Lex
Antonia de Termessibus, Roma, C.A.V.C. an. DCLXXXIII.
lvminaria : "Qvarto die feoit dvo lvminerâa in oaelo mauvs et minvs
••• 1/Viotonind, Tractatus de fabrica munâi, 2, p. 3-4,
Poetoviov Parmonie Superior, Înainte de an. 30446•
membra: 1/" .qvi iSlacroLvmvlo looa'vit membra dHedi piqnoris ... JI
c.I.L. 82, 9519, Mauretania Caesariensis.
"Floribus vt saltem [reldimias membra ivcvndis". C.LL.
III, 754, Nicopoli, Moesia Inferior.
1/'" cvivs membra consvmsit maris per se". C.LL. Ill,
1899, Dalmatia, Baska Voclae.
merita: " ..• pro merita". C.I.L. IIt 1537, Sarmizegetusa, Dacia. fi' o.ob
merita eivs ... " c.I.L. 51, 40, Aquileia.
" ... ob merita eivs ... " c'I.L. III, 2026, Daimetia, Salonae.
tninisteria : "0' .ministeria infernorvm [cI)ev[m)". R.L.O. XIV (1926),
136 OatPlliU'llitlUm,
Pannoni,a SUipe!r:io
r.
moenia: "ivssa nova moenia [nvm)ine ivvante reficit. .. " c.1.L. 82,
9282, Mauretania Caesariensis, a. 351154.
mvnera: " ... aci mvnera [pref]ectarvm legionvm ... " C.I.L. III, 1180,
Dacia, Alba·e Iuliae.
45Am înregistrataici numaisubstantivecare in mod netndoiosexprimticategoria pluralului,nu şi cele care au formătie plural dar a căror valoaresemantică
şi gr(lmaticală
Qst.!eie iingularfeminin.
,
46Cuvîntulluminale,-is,atestat lncă tn opera lui Cato cel Bătrîn (sec.(1
Le.n.ef. H. Mihăescu,op. cit., p. 254) se tntllneştela clasici (Cicero) cu sensul
de wferestre"(în forma de plural luminaria).Sensul de .stele, lumtnări·, după
informatialui 1. Nădejde (Dicţionarlatin-român)nu apare decIt la Icriitorii
posţc!asici.
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nomina: "... qvorum nomina svbscripta svnt. .. II C.I.L. 51, 4091, Cremona.
omamenta : " ... ornamente ibdv[mP1haIiladecrevit ... " C.I.L. III, 2830,
Dalmatia, Burnum.
II' •.libertvs nvminis Aescvlapi, habens ornamenta dec
[vrionalia] ... " C.I.L., III, 1079, Dacia, arigine Apulensem.
ossa : "Ossa bene qvi(es)cant". c.I.I.., III, 2817, Dalmatia. Municipium
Flavium Scardona,
II' ••ossa pater]ri]a". c.I.I.., III, 2628. Dalmatia, Salonae,
II'••reqviescvnt ossa sapulcro ... " c.I.L. 51, 3415, Verona.
" ... neqvis ossa inferre velit ", c.I.L., III, 3195 b, Dalmatia, locus non indicatur.
"Ossaq(ve) mea in hac arca bene composita... " C.LI...
III, 3989, Pannonia lnf., Colonie Flavia, Septima Slscia
(Sziszek).
" ... reqviescvnt assa sepvlta ... n C.LI.. 82, 8870, Mauretania Sitifensis.
" .. .levi s svper ossa residas". c.I.L. 82, 9473, Mauretania
Caesariensis.
ossva: .Veto avtem in hac arca alivm corpvs infer(r) i avt ossva
poni ". C.LI... III, 2098, Salonae.
II'••et ossva eiivs in vne locv svnt ". c.I.L., Il l, 13374,
Aquineum, Pannonia Inf,
pectota : ". .. rvmpantvr peetora visv ... II c.I.L. 82, 8509, Mauretania
Sitifensis.
sidera.' "... ceteraqve sidera posvit in caelo ... II Vlctorini, Tractatus,
2, p. 3-4, Poetovio, Pannonia Sup., înainte de an. 304.
=»:
patia
.... " rvpisset
C.I:L., III,
74, Moea
Inf., Nicopoli,
stamma: " " etm.mvndi
lachesis
brevia
stamina
fvso . c.I.L.,
82, 8870,
Mauretania Sitifensis.
stvdia: ,., .. civilia stvdia ... " c.I.L. 51, 532, Falsae vel alienae, Tergeste, p, C. 138/161.
tempoui : II" .et myrtţo] redinurecomţas et] tempera flore ". c.I.L., III,
754, Nicopoli, Moesia lnf.
" ... infra tempora ... u C.LL. 82, 9109, Mauretania Caesariensis, a. 233.
tribvta: "Sei qva tribvta ex bonis eorvm exacta svnt. .. " C.l.L., 1,
203 s. c. De Asdepeiade Polystrato Menisco in amicorum formulam referendis, Roma, A.V.c. an. DCLXXVI.
verba.' "Et postqvam vostra verba senatvs avdivit. .. " c.I.L., 1. 201,
Epistula praetoris ad Tiburtes, Roma, s. d., probabil
sec. VI.
II' •.legem dixit in ea verba qvae infra scripta svnt".
C.I.L., III, 1933, Dalmatia, Salonae.
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vota: " ... convertit vota parentvm ... u C.I.L. 82, 8567, Mauretania
Sitifensis.
Observatii :
- Deşi nu avem posibilitatea urmăririi paralele a aceloraşi substantive la singular şi plural, se poate totuşi constata că neutrele la
plural sînt destul de frecvente 47. Această frecvenţă pledează pentru
conservarea categoriei neutrului prin păstrarea formei de plural.
- Deşi datarea exemplelor notate aici este rarlsimă (cîteva cazuri sporadice anunţă sec. II, III şi chiar VII), avem motive să credem că pî:nă tîrziu în latina vorbită ele 'au d:poulla:tou această formă
de plural Diferenţierile ivite ulterior le punem pe seama unor deosebiri dilallect!ale,'chestiune pe oare nu ne 'Permitmn să o dezvoltăm
aici. Situaţia din limba română 48,din italiana veche şi modernă (plurale ca uova, paia, ossa, mura etc.), din vechea franceză (cent tnilie,
ses arme, âeus doie sau, în Ctuutson de Rolatul, 186, cinquante care)
constituie o mărturie netăgăduită a forţei cu care desinenta -a de la
pluralul neutrelor a persistat în latina tîrzie vorbită. Aşa se explică
de ce in inscripţiile şi textele acestei perioade scribul sau lapicidul
foloseşte fără greşeli, fără echivocuri, aceste plurale, fiindcă ele corespundeau uzului limbii vorbite, ca şi latinei clasice. In cazuri mai
rare, cînd el conferă acestor forme dreptul de a reprezenta categoria
sinqularului si le socoate deci feminine, modificarea (continuată şi ea
pe plan romanle) este dictată adesea de sensul colectiv unitar al cuVIntului49,In orice caz, siguranţa cu care apar formele de plural ale
substantivelor neutre trebuie pusă în opoziţie cu numeroasele fluctuaţii poliforrne de la sinqular ....Faptul deIIlonstrează, aşa cum vom reyeni j:g(:()ntinuare, procesul restfiicliiîăiif -calegorli'neutrului
materializat, În p'fimulrÎnd,.in modificările aspectului de la singular.
- In sprijinul rezistenţei şi chiar al întăririi formelor de plural
(singurele în măsură să salveze categoria genului neutru după masive le prefac eri de Ia singular), reluăm forma OSSVQ,
înregistrată de noi
în două cazuri, dar despre care H. Mihăescu informează că "se Întîlneşte pe tot cuprinsul imperiului roman" 50.Ea concurează forma clasică ossa şi socotim acest fapt ca deosebit de semnificativ în teza
noastră. Ossua este ° reconstituire după sinqularul ossum (şi nu varianta os, ossisţ ; pe de o parte se vede la ea legătura cu sinqularul (în
47Numărulde inscripţiicercetat este acelaşi pentru toale exemplelenotate
în prezentulstudiu.
4BSubstantivele neutre nu-şi justifică etimologicdcsincnta-e de la plural:
ea reprezintăcel mai probabilo adaptaremorfologcăi'\ lui • -ă, In cazuri primare
ca • paiă > paie, ele la care s-a extins şi In rest. Nu credemcă poate fi vorba
de o influenţăa articoluluidefinit,fiindcăacolo unde foneticnu 5-11putut produce peletalizerealui -ă, el a ramas ca dosinentăpînă azi: ouă.
49Vezi mai jos,
50H. Mihăescu,op, cit., p. 244.
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opoziţie cu care ti,nde să se pună), pe de ,altă parte se pate să fi intervenit şi analogia cu alte plurale, de tipul comun. Oricum, ea s-a
născut din necesitatea evitării unei eventuale posibilităţi dea fi Inter,
1ar ca 1ec t'rv 51
pretată ca un smgu
.
5, NEUTRE
PLURALE
DEVENITE
FEMININE
SINGULAR
elimina: II" .sine nulla crimina vixi". Istros 1 (1934) 259 i A. D. XVIII
(1937)i RIR X (1910)i ArSG V (1944-48) 344-348, Capidava, Moesia lnf. sec. III 52.
gavdia: "Gavdia ave dederat rapvit fartvna repente". c.I.L. 82, 8567,
Mauretania Sitifensis.
pioelia : "... qvod post aliqvod secvnda proelia adversvm Germanos
et Iaz yqes... " c.I.L. III, 1957, Dacia, Sarmizegetusa, azi
Grădişte.
sepvlcluti : IIAream at sepvlchra cvltor verbi contvlit. .. " C.LL. 82,
9585, Mauretania Caesariensis.
Pe inscripţiile din Spania, A. Carnay întîlneşte exemplele: IIhaec
cava saxa continet". JHC 123 (an. 642); "qvem cernis cavea saxa teget". J.H.C. 239 (an. 925) i "qvai (=cui) fate concesserunt vivere
annis". c.I.L. II, 89, Lusitania 53.
In Galia, J. Pirson înregistrează un exemplu 54 interesant pentru
concurenţa formelor neutre plurale de valoare feminină cu forme
adaptate noii struotnrr la geumllui neutru: "lJugudurli inter sanctorum
testa sit tibi et iste iestvs celebrrimvsqve dies ", C.I.L., XII, 239+c
(an. 512-520) 55.
Un exemplu foarte clar de trecere a neutrelor plurale la feminin
îl aflăm la Pompei în: "morticinae hereditas II 9205 (NSA 1922,
p. 483, 8) 56.
Observaţii finale:
I
- Numărul nu prea extins 57 de substantive neutre devenite IeminiIlJe58nu poate nici el dezorganiza categoria de gen neutru. Multe,
51Adăugămla şirul de exemplecomentateşi unul inregistratde A. Carnoy
in Spania; este vorba de pluralullecta, In acuzativ,corespunzătorformeicorecte
lecios (Cl.L.,II, 4514sec. II). Structuranoii categoriia neutrului(singularechivalent cu masculinulşi pluralulin -a) probabilcă era atit de comunălimbiivorbite, încît ea atinge uneori şi substantivelemasculine.
52Apud H. Mihăescu,op, cit., p. 249.
53A. Carnoy,op. cit., p. 227.
54J. Pirson,op. cit., p. 156.
55Concurenţade formetn cazul acestui cuvint a impus aspectulde feminin
(ef. it. iesta, rtr. iiosta,fr. tele, prov. testa, sp. fiesta, ptg. iestaţ.
56ApudV. Văănănen,op, cit., p. 82.
57Prin comparaţiecu substantiveleneutre care-şi păstrează pluralul cu inţeles corespunzător.
58 In afară de cele ateslate In inscriptiiau circulat şi citeva reconstrui
te
după rezultateleIQr romanice.(Cf. interesanteleexplicatiiprivind restructurarea
morfologică
a acestorape baza evitării omonimiei,la H. Lausberg,op.cit.. § 601).
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cele mai multe au continuat să fie folosite cu desinenţa -a ca indice
al plural ului.
In felul acesta, latina populară a putut conserva categoria gramaticală a neutrului. Invocarea unui argument ca cel al sincretismulul vcazual" în sprijinul dispariţiei acestei categorii este răsturnată
de prelungirea noului sistem, pe acelaşi temei formal În puncte vale
României pe care le-am indicat mai sus. Adăugăm că însăşi problema
acesfiiî sincretism rămîne încă deschisă, în sensul admiterii unei forme monocazuale sau, eventual, a două, dintre care numai una să fie
polifuncţională.
Perpetuarea pluralului la substantivele neutre ale limbii latine a
făcut ca distribuirea temelor substantivale pe clase de gen să fie determinată de noua opoziţie singular/plural. Aşadar, distinctia de număr a salvat distincţia de gen. Primatul clasificării nu-l mai deţine
forma de sânqularvcu aspect unic şi identic la masculin şi neutru, ci
asocierea sg.-pl., luată împreună. Fosta opoziţie, care a prezentat la
un moment dat un dezechilibru in sistem, este substituită de opoziţia
sg.-pl. :
.
-lL·
-.L
-4 -.aR.
-o
-s
-m

cale

-.LI..

·4
-Q

Genul neutru continuă să existe în latina postclasică, chiar dacă
el pierde numeric prin trecerea unor plurale la feminin singular.
Exemplele cercetate de noi confirmă din plin şi întăresc ceea ce G.
Ivănescu susţinea în studiul său din 1957. Fără a-l cita pe acesta şi
fără un aşteptat comentariu, S. Stati notează, de asemenea, că .meutnrl dispare în oooideneul Romaniei şi se mentine rin răsărit, dar într-o organizare diferită ". Noua organizare, această restructurare, co59Cf. 1. Iordan,M. Manoliu,op, cit., p. 130.
BDD-A1534 © 1969 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 3.238.171.220 (2023-01-09 01:15:23 UTC)

MODIFICĂRI
DEGENLASUBSTANTIVELE
DINLATINA
IMPERIALĂ
ŞI MlJDIEVALĂ
33
respundea, credem, mai bine evoluţiei limbii latine, pe motivul economiei cu care ea a organizat, a resistcmatizat, în epoca imperială,
categoria genului. Fosta opoziţie complexă a neutrului din sistemul
latinei clasice (pe de o pacrte, opoziţia N.Ac./r8stul cazurilor şi, pe
de alta, opoziţia sg.lpl. general în -a) se simplifică renunţindu-se la
cea dintîi. Este o lege universală aceea ca gradul de economie materială să fie direct proporţional cu gradul de evoluţie a limbii, iar
situaţia categoriei genului neutru în latina postclasică constituie una
din posibilităţile de concretizare a acestei legi.
Dacă Însă problema continuităţii sbustantivelor neutre în latina
epocii imperiale, nouă, cel puţin, ni se pare evidentă, mai dificilă rămîne datarea în timp a integrării totale a acestor substantive în categoria mascullnulul, fapt demonstrat şi existent in cele mai multe
limbi romanice (deşi G, Ivănescu optează categoric pentru epoca
romanică).
Insistăm asupra dificultăţii acestui aspect pentru motivul ca inscripţiile oferă o limbă întotdeauna literară la nivelul epocii, de unde
şi unitatea lor. Dacă ele înregistrează adesea fapte din limba vorbită,
deci abateri de la norma clasică, acestea devin î.n curînd gratii-model.
Din această foarte importantă cauză, măcar în principiu ne putem îndoi de realitatea lingvistică oferită de unele forme întîlnite aici.
Ceea ce ne face, totuşi, să credem că neutrul a persistat restructurat
pînă la Sfîrşitul epocii latine este faptul că erorile, confuziile grafice,
se întîlnesc aproape numai la singular. Pluralul a rămas peste tot
acelaşi. Fenomenul se întîlneşte prea frecvent şi prea cu regularitate
şi subliniem că nu avem de-a face cu o moştenire a unei stări de
fapte generale în sistemul clasic. Deşi în romanitatea dunăreană 60
neutnule,stel1eoulnosicu1t
p1an C1aiiegorilal
qvistilor. inscripţiile din pe
provinciile
ÎncadrateIdecătre
aici i-au:plIa.joflitJaibea
determinat Unpe
toţi cîţi s-au referit la ele să conchidă asupra cunoscutei dispariţii
a acestei categorii prin confundarea lui absolută cu masculinul. Este
adevărat că, aşa cum spuneam mai sus, de foarte multe ori inscripţiile
nu sînt în măsură să justifice prin material faptle evolutia limbii
latine dintr-o anumită regiune. Dar cei care s-au referit la exemplele
de substantive neutre culese din inscripţii au făcut, în majoritatea lor,
o analiză unilaterală care viza doar forma de la singular. De astă
dată, realitatea din limba comună o găsim trădată, înregistrată grafic, în deplină unitate, din Dacia pînă în sudul Italiei şi Africa, din
sec. 1 pînă în sec. al VII-lea. Cînd şi din ce cauză s-a destrămat această
unli'tiaiLe,
oare trehU!i,esă fi dăil1luiilt
multe secole de iva qeneralizarea ei,
este un rapt ce implică o privire specială asupra diferenţierilor regio60Aceeaşiorganizarematerialăa genului neutru există în limba albaneză:
pallot-pullate,
vi!nd .loc· - vende, Ilai .cuvint· - llape (după unul din primii
observator!ai acestei comunităţiromăno-elbeneze,
Kr. Sandfcld,Liuquistlquebalkanique,Paris, 1930,p. 139).
3-- cd.367
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nale accentuate către sfîrşitul limbii latine populare, diferenţieri marcate în morfologia numelui de generalizarea plural ului sigmatic în
vest şi a celui asigmatic în est.
LES MODIFICATIONSDU C;ENREDES SUBSTANTIFSLATINS
DE LA PERIODE IMPERIALEEI' MEDIEVALE
(RECHERG-IES
SURLA .DISPARITlON"
DUNEUTRE)
RESUME
Le present arHolie se propose de demontrer que la categorie
du genre neutre n'est pas disparue en latin vulgaire, comme on l'a
toujours afirme depuis la constitution de la linguistique romane. Cette
vieille opinion etait bases presque exclusivement sur l' analyse des
exemples du sinqulier, Ou la majorite des substantifs neutres ont
passe il la categorie du masculin. Les reres references, concernant
la forme du pluriel, ont enqaqe soit des exemples qui Se sont imposes
comme des feminins sinquliers, soit des interpretations de la desinenee
-a comme variante formelle du pluriel masculin.
C'est G. Ivănescu qui, en 1957, a effirme pour la premiere Iois
que la categorie du neutre en latin vulgaire nia pas disparu, parce
que oette oonservatăon presque qenerade de La desinenca -Q a pu la
maintenir formellement. Cette nouvelle these, qui est une revolution
morpholoqtque 'eit qui est constituee sur des bases tres log'iques, a
besoin d'un rtche material d'exemples pour s'imposer definitivement,
C'est pour cela que cet article enregistre beaucoup de substantifs des
inscriptions Iatines du I-er-IV -e siecle. Ainsi, on peut suivre des neutres
singuliers qui conscrvent leur forme, des neutres singuliers qui sont devenus masculins, des masculins devenus des neutres, des neutres pluriels
conserlVes el, enfin, des neurl!I1esp11'Urlielrs
dev'eruus feminins singul'1elJ.is.
Tous ces exemples, accompagnes de comrnentaires, conduisent il la conclusion ferme que, dans le latin vulgaire, la categorie du neutre a
subt une ;fiestrIUIC'tJU;nation
fOirmeHe:l'oppO!siltioncomplexe N.Ac.Jle [este
des cas ei sg.Jpl. -Q. QUdiutil liaconservati'On de la des:iuenoe -a ,au plurieI, on pe1ut,ailifriirmer
que LadJisbincHondu ;llJombf1e
la Slauvel'a di,stiIllot:i,on
du ge111r:e.
D011le,
Slourben:i!r
I8I11I00re
que le JlIeluitf1e
la di!typalfU
€Inliat:invuJ'gaioo,
c'eiSltf,aumeabstr!alCtiondelia sitlwaJt10ngener:a1e offerlj;iepa!r des idiomes
rOmatnJs(tel (jiue le viJeux f:ralnQarils,
l'itla!lienet 'Slpedi:aJeiillent
1e ifoum>aJi.n)
quri C'ont:iiIlluent
un etaJt de ,choses eX!istranten}aJtJinrp:alI'le.
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