Sistemul lexico-semantic al verbelor culinare în latină și în
limbile romanice: ipoteze privind straturile protoromanice

1. Preambul
Inventarul verbelor din latina literară referitoare la prepararea mâncării (ʻa coaceʼ,
ʻa fierbeʼ, ʻa frigeʼ etc.) poate fi refăcut plecând de la rețetele conservate la autorii latini
și mai ales din tratatul culinar al lui Apicius (De re coquinaria), elaborat într-o primă
fază în sec. I p. Chr. și îmbogățit, ca orice carte de bucate, de-a lungul timpului cu
adnotări succesive până în sec. al VI-lea p. Chr., de când datează textul păstrat până
astăzi1.
Dacă ținem seama de faptul că tratatul De re coquinaria este clasificat drept sursă
pentru latina vulgară, putem presupune că vocabularul utilizat în acest text este în
bună măsură apropiat de cel utilizat în oralitate. Totuși, fi ind vorba de un tratat a
cărei formă actuală este rezultatul unei continue redactări întinse de-a lungul a câteva
secole, nu se lasă ușor formulată ipoteza unei limbi unitare, oglindă a latinei vorbite
într-un anumit loc și timp.
În prezentul articol ne propunem să analizăm evoluția sistemului verbelor culinare
către limbile romanice din perspectivă lexico-semantică. Astfel, vom încerca să stabilim în ce măsură poate fi regăsită, în limbile romanice, structura câmpului semantic al
verbelor culinare pe care o prezintă textele latinești, exploatând totodată posibilitatea
reconstrucției unui sistem valabil pentru latina orală a perioadei târzii. Altfel spus,
putem compara sistemul din latina clasică cu cel reconstruibil pentru latina vorbită
pornind de la limbile romanice, încercând totodată alcătuirea unei stratificări temporale și spațiale – valabile pentru latina orală – a acestui câmp lexical.

2. Verbe care exprimă operațiuni culinare în limba latină
Verbul latinesc cu valoare generală este coq re, care ar putea fi echivalat cu ʻa
prepara, a gătiʼ, exprimând orice tip de prelucrare termică a unui aliment. În funcţie de modul de preparare, în apă sau uscat, latina şi-a format de-a lungul timpului
două serii a câte trei verbe: pentru ideea de fierbere (în apă) avea seria a) ferv re
1

Sursele de cunoaștere a vocabularului culinar latin sunt completate de tratatele de agricultură
și de cele medicale (cf. Cato, De agri cultura, sec. II a. Chr., Varro, De re rustica, sec. I a. Chr.,
Mulomedicina Chironis, etc).
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(ferv re) / b) bullire / şi c) elixare, iar pentru frigere (uscat, sub acţiunea focului):
d) frig re / e) torr re / şi f) assare. Fiecare din ele îşi avea sensul său în economia
vocabularului latin. Cu toate acestea, coexistența lor în sincronie – pe care am puteao deduce din prezența lor în tratatul apician – nu trebuie afi rmată înainte de analizarea datelor romanice și a celor oferite de textele scrise păstrate din Antichitate și din
perioada târzie.
Verbul coqu re ( < IE *pekwo) ʻa gătiʼ, poate fi catalogat drept verb generic, însumând toate operaţiunile de preparare termică a unui aliment: ʻa frigeʼ, ʻa coaceʼ, ʻa
fierbeʼ, ʻa prăjiʼ, fie că e vorba de alimente sau de băuturi. Cea mai veche atestare a
verbului apare în sec. III-II a. Chr. la comicul Plautus (Pl. Men. 141), iar utilizarea
sa este neîntreruptă până la Apicius; rețetele lui confi rmă folosirea cu sens general
a acestui verb. De exemplu, este omniprezentă formula «dum coquitur» pe care o
putem echivala prin «în timp ce se face mâncarea»2.
Coquere este un verb panromanic (rom. ʻcoaceʼ, vegl. ʻkukroʼ, it. ʻcuocereʼ, log.
ʻkógereʼ, engad. ʻkoužerʼ, friul. ʻkueiʼ, fr. ʻcui(v)reʼ, prov. ʻcozerʼ, cat. ʻcoureʼ, sp. ʻcocerʼ,
ptg. ʻcozerʼ, cf. REW3 2212). În majoritatea limbilor romanice, verbul se menține cu
sensul generic, comparabil cu cel din latină, ʻa gătiʼ, ʻa preparaʼ; în schimb, rom. ʻa
(se) coaceʼ (a supune un aliment la acţiunea căldurii în cuptor spre a-l face bun de
mâncat) reprezintă o restrângere de sens faţă de semantismul mai general din latină;
sp. cocer este şi el specializat cu sensul de ʻa fierbeʼ (a încălzi un lichid până la punctul
de a fierbe).
Răspândirea spațio-temporală a verbului ne apare a fi, așadar, generală. Faptul că
prezența lui este atestată de la Plautus la Apicius și că îl regăsim în toate domeniile
geografice ale romanității nu poate indica decât o extindere maximală în protoromanică a ariei de difuzare a verbului atât din punct de vedere diacronic, cât și diatopic
și diastratic.
Subsumate din punct de vedere semantic lui coquere sunt celelalte verbe ce denumesc operaţiuni culinare mai precise. În primul rând cele care exprimă prepararea
unui aliment în apă.

Fierberea
Verbul vechi şi uzual care exprimă ideea de ʻa fierbe, a fi fiertʼ (sens concret şi
figurat) este ʻfervo, -ĕre, -vīʼ, / ʻ*ferveo, -ēre, -vuī (-buī)ʼ (forma de conjugarea a III-a
fi ind mai veche). La fel ca verbul ʻcoquoʼ, termenul este atestat începând cu Plautus,
cu sensul concret culinar (Plaut. Pseud. 840).
Verbul se moşteneşte în aproape toate domeniile geografice romanice, mai puțin
în cel galo-romanic: rom. ʻfierbeʼ, it. ʻfervereʼ ʻa fierbeʼ, sp. ʻhervirʼ ʻa fierbeʼ (mai
precis ʻa ţine la foc să fiarbăʼ, marcând durata, pentru că încălzirea până la fierbere va
fi exprimată prin ʻcocerʼ), port. ʻferverʼ.
2

Cf. Apic. 4.2.25, ibid. 6.8.10, etc.
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Latina avea însă şi un verb expresiv pentru a exprima ideea de ʻfierbereʼ: bull re
ʻa fierbe (cu bule, clocotind)ʼ, dar şi cu sens figurat ʻa face bulbuciʼ (despre o persoană,
cf. Apul. Met. 10, 24). Verbul este un denominativ format de la ʻbullaʼ ʻbulă de aer
care se formează la suprafaţa apeiʼ. Prima atestare a verbului este la Vitruvius (sec.
I a.Chr. – I p.Chr.), unde apare cu referire la un izvor (Vitr. 8, 3, 2). Așadar, verbul
apare în perioada clasică, dar atestările lui – deși puțin frecvente – sunt concentrate
mai degrabă în epocă târzie (cf. TLL, II, 2243). Cu sensul de ʻa fierbeʼ, ʻbullireʼ apare
în primele traduceri ale Bibliei în limba latină (Itala Iac. 3, 11)3, precum și la Apicius.
Prezența lui în cartea de bucate indică specializarea semantică în lexicul tehnic culinar, ceea ce explică în egală măsură moștenirea cu acest sens în majoritatea limbilor
romanice.
Iniţial, ʻbullireʼ era folosit mai degrabă pentru variație stilistică decât pentru a
indica un proces culinar distinct de ʻfervereʼ, după cum o dovedeşte un exemplu din
Apicius: (Apic.§ 55) «facies ut ferveat. cum bene bullierit, amulo obligas» «se pune la
fiert. După ce aceasta a fiert bine, se leagă cu amidon».
ʻBullīreʼ este unul dintre termenii din categoria panroman sauf roumain (panromanici cu excepţia limbii române): it. ʻbollireʼ ʻa clocotiʼ, fr. ʻbouillirʼ ʻa fierbeʼ,
cat. / sp. ʻbullirʼ ʻa clocotiʼ4.
În afară de forma de bază se moşteneşte şi derivatul ʻbullicareʼ ʻa fierbeʼ, frecventativul lui ʻbullioʼ: it. ʻbulicareʼ ʻa ţâşni fierbinte (despre un izvor), a clocotiʼ (dar nu cu
sens culinar), fr. ʻbougerʼ ʻa fierbe (despre sânge), a mişcaʼ, prov. ʻbolegarʼ, cat., valenc.
ʻbellugarʼ ʻa mişunaʼ. Se păstrează, de asemenea, compusul ʻsubbullireʼ ʻa fierbe uşorʼ5
în it. ʻsobbollireʼ ʻa fierbeʼ, ven. ʻsobogirʼ, veron. ʻseboirʼ, friul. ʻsabuliʼ.
Explicația moștenirii lui într-o arie extinsă stă, cel mai probabil, în expresivitatea
sporită a acestui verb, proaspăt creat în registru familiar, fapt ce va influența și destinul lui în lumea romanică: ʻbullireʼ ajunge să-l înlocuiască pe ʻfervereʼ – tocit semantic – în anumite zone ale Romaniei. Astfel, se poate observa că franceza nu-l moşteneşte pe ʻfervereʼ, aici producându-se înlocuirea lui ʻfervereʼ cu ʻbullireʼ. Urmărind
răspândirea celor două verbe pe teren romanic, vom constata faptul că ʻfervereʼ s-a
păstrat într-o arie discontinuă, în primul rând în ariile laterale, ceea ce relevă pe de o
parte vechimea lui, pe de altă parte inovația – difuzată în zona centrală – care a dus
la înlocuirea acestui verb cu ʻbullireʼ. Moștenirea termenului ʻbullireʼ într-o arie continuă, care acoperă domeniile italo-romanic, galo-romanic și respectiv ibero-romanic de est (exceptând, așadar, gallega și portugheza), indică prezența verbului într-un
strat protoromanic compact ce succedă separarea Daciei de Imperiu (terminus post
quem reprezentat de sfârșitul sec. al III-lea p.Chr.). Nu peste tot însă prezența lui
3

4

5

«Num quid fons de eodem foramine bullit dulcem et amaram aquam?» (bullit îl traduce pe gr.
βϱύει).
De remarcat însă faptul că sensul acestui termen spaniol este figurat în limba actuală,
utilizarea sa cu sens culinar fi ind rară (cf. DUE).
Atestat la Cassiod. Hist. Eccl. 7, 2; Plin. Val. 1, 11.
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ʻbullireʼ înlătură verbul vechi ʻfervereʼ; acolo unde coexistă cele două verbe, se creează
o distincție de registru: în Ibero-romania, verbul ʻfervereʼ își păstrează locul de bază
în câmpul lexical culinar, în timp ce verbul nou introdus capătă o valoare metaforică.
În latina târzie, pentru exprimarea noţiunii de ʻa fierbe în apăʼ, apare şi verbul
ʻelixareʼ6 folosit în special pentru fierberea cărnii. Apariția verbului nu poate fi cu
ușurință datată, întrucât nu este atestat decât la Apicius și la Servius, comentator al
lui Vergilius din sec. IV-V p.Chr. (cf. TLL V, 2, 393): Serv. Aen. 1, 213 ad elixandas
carnes «pentru fierberea bucăţilor de carne». La Apicius se confi rmă specializarea
verbului pentru fierberea cărnii: (Apic. §63) «farcies intestinum et elixabis, deinde
cum sale assabis et cum senapi inferes», «Se formează un cârnat şi se fierbe, apoi se
prăjeşte cu sare şi se serveşte cu muştar».
Termenul se moşteneşte în it. lessare ʻa fierbe în apă, a găti carnea rasolʼ (deci
apropiat de sensul latinesc) și, probabil, în campid. lissai, așa cum indică REW3.
Totuși, DES nu susține această ipoteză, remarcând absența descendenților în restul
varietăților sarde. Incertitudinea în ceea ce privește statutul acestui termen în limba
sardă (moștenire sau împrumut din italiană) nu ne îngăduie să facem alte supoziții
privind aria de difuzare a termenului elixare în protoromanică.

Frigerea
Pe lângă această serie de trei verbe ce exprima într-un fel sau altul fierberea, latina
avea şi o serie de trei verbe ce exprimau frigerea.
Pentru exprimarea acestei noţiuni, termenul vechi era ʻfrigĕreʼ – aflat, din acest
punct de vedere, pe același plan cu ʻfervereʼ: ʻa frige (uscat)ʼ, evoluat apoi și cu sensul
de ʻa prăjiʼ (în ulei). Festus îl apropie din punct de vedere etimologic de φρύγειν ʻa
frige ʼ (P. F. 80, 24: «frigere et frictum a Graeco venit φρύγειν»), în timp ce Isidor
crede că verbul ar avea o origine onomatopeică, de la sunetul produs de uleiul încins:
(Isid. orig. 20, 2, 23) «frixum a sono dictum, quando in oleo ardet».
Verbul este atestat încă de la început atât cu sensul propriu, cât şi cu cel metaforic
de ʻa perpeli (pe cineva)ʼ. O dovedeşte un exemplu din Plautus: (Plaut. Bacch. 767)
«tam frictum ego illum reddam quam frictum est cicer» «ţi-l voi aduce înapoi pe acela
la fel de perpelit precum năutul fript». La Cato (sec. II a. Chr.) sensul este cel tehnic,
propriu: (Cato agr. 106, 1) «sesquilibram salis frigito» «să se frigă o livră şi jumătate
de sare». Acelaşi sens de ʻfrigere uscatăʼ reiese clar şi dintr-un exemplu de la Plinius:
(Plin. nat. 18, 72) «Graeci … hordeum siccant … ac frigunt» «Grecii usucă orzul …
şi îl frig», dar acelaşi autor spune şi ʻex oleo frictaʼ ʻfriptă în uleiʼ (cu referire la nişte
ouă), dovadă că verbul putea, din sec. I p.Chr., să denumească şi acţiunea de ʻa prăjiʼ.
În tratatul lui Apicius sensul de ʻfrigereʼ este mai probabil: (Apic. §148) «friges oua
6

Din punct de vedere etimologic este un denominal de la ʻelixusʼ ʻgătit în apă, fiertʼ, la rândul
lui derivat de la ʻlixaʼ (scil. ʻaquaʼ) ʻleşieʼ, femininul substantivizat al adj. ʻ*lixus,-a,-umʼ. ʻ
Lixaʼ trebuie să fi însemnat ʻapă pentru scurgerea leşieiʼ, apoi ʻapă (caldă) pentru a spălaʼ, cf.
DELL, s.v.
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dura» «se frig două ouă tari» sau (Apic. § 434) «Ivs diabotanon in pisce frixo: Piscem
quemlibet curas, lauas, friges». «Sos de verdeţuri pentru peşte fript: Se curăţă, se spală
şi se frige peştele dorit». Sensul de ʻa prăjiʼ este confi rmat mai târziu de către Isidor
din Sevilia, atunci când stabileşte etimologia verbului de la sunetul produs de uleiul
încins. De asemenea, mai multe glose ale gramaticilor latini îl echivalează pe ʻfrigereʼ
cu gr. τηγανίζω ʻa prăji în tigaieʼ.
ʻFrigereʼ este un cuvânt panromanic, moștenit mai ales cu sensul târziu de ʻa prăjiʼ:
rom. ʻfrigeʼ ʻa prăji / a frigeʼ, it. ʻfriggereʼ ʻa prăjiʼ, fr. ʻfrireʼ ʻa frige, a prăjiʼ, sp. ʻfreìrʼ
ʻa prăjiʼ (ʻa coace într-o tigaie, a prăjiʼ), catal. ʻfregirʼ ʻa prăjiʼ.
Un alt verb, distinct iniţial de ʻfrigereʼ, mai expresiv, era ʻtorrēreʼ, având mai întâi
sensul de ʻa usca la soareʼ, ʻa secaʼ, de unde ʻa usca la focʼ, ʻa ardeʼ. De aici a putut
lesne evolua spre sensul culinar ʻa frige la foc, a coaceʼ.
Evoluţia sensului este atestată de Paulus Festus (P. F. 485, 6) «torreri (/ torrere) a
torro deductum proprie significat siccare atque arefacere; sed usurpatum est iam pro
eo quod sit igne urere». Din punct de vedere etimologic este un cauzativ de la radicalul *ters- ʻa uscaʼ, cf. DELL, s.v.
Cu sens culinar, chiar dacă într-un context cu valoare metaforică, verbul este atestat de la Plautus7: (Pl. Cas. 310) «in furnum calidum condito atque ibi torreto me pro
pane rubido», «să mă pună într-un cuptor cald şi acolo să mă coacă ca pe o pâine neagră». Apicius îl foloseşte cu sensul evoluat de ʻuscare la focʼ: (Apic. §129) «Patina versatilis: Nucleos, nuces fractas, torres eas et teres cum melle, pipere, liquamine, lacte
et ouis», «Patina răsturnată: Se frig seminţe de coconar şi nuci sparte şi se pisează cu
miere, piper, garum, lapte şi ouă».
Verbul se moşteneşte în domeniile galo-romanic (reprezentat de prov. ʻtorrarʼ ʻa
frigeʼ și gasc. ʻturráʼ) și respectiv ibero-romanic (cat. ʻtorrarʼ, sp. ʻturrarʼ ʻa prăjiʼ, port.
ʻtorrarʼ).
Pentru a exprima aceeaşi noţiune de ʻa frigeʼ latina putea folosi și verbul ʻassareʼ,
termen popular, care apare în epocă post-clasică – fi ind atestat abia în sec. II p. Chr.,
la Apuleius. Este un derivat de la assus ʻfript, gătit fără apă (= gr. ὀπτός)ʼ. Traducerile
latineşti ale Bibliei utilizează consecvent assare pentru gr. ὀπτάω ʻa frige, a coaceʼ (cf.
Itala 12, 9).
Potrivit REW3, ʻassareʼ se moşteneşte în nuor. (dialect sard) ʻassareʼ ʻa frigeʼ (despre un aliment pus direct la acţiunea focului), obw. ʻbrassarʼ, engad. ʻbrasserʼ (ultimele două forme create probabil prin contaminare cu n.g.s. ʻbratenʼ, cf. Salvioni, ap.
REW3), sp. ʻasarʼ şi port. ʻassarʼ. Așadar, domeniile geografice în care se conservă
sunt cel italo-romanic și cel ibero-romanic.

7

Cu sensul etimologic, ʻa uscaʼ, verbul apare și înainte de Plautus, la Pacuvius (sec. III a.Chr.).
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3. Concluzii
Analizând datele romanice și punându-le în relație cu informațiile oferite de textele păstrate din perioada latinității, putem încerca o conturare a situației protoromanice a acestor verbe. Astfel, verbul generic și uzual, coquere, are statutul de termen panromanic, menținându-se în fruntea sistemului semantic al verbelor culinare
în majoritatea limbilor romanice (rareori alunecând spre o restrângere semantică).
Putem presupune, așadar, că extinderea sa în protoromanică era generală, fi ind difuzat încă dinainte de separarea Sardiniei de Imperiu (sec. II a.Chr. / sec. II p.Chr.),
așadar în cel mai vechi strat protoromanic. Subsumate lui erau celelalte verbe prezente în lexicul culinar: pe de o parte ʻfervereʼ, ʻbullireʼ, ʻelixareʼ, pe de alta ʻfrigereʼ,
ʻtorrereʼ, ʻassareʼ – fără să le considerăm neapărat în sincronie. Am putea plasa pe
același plan verbele ʻfervereʼ și ʻfrigereʼ, ambele fi ind vechi, cu o extindere generală
în protoromanică: ele sunt, așadar, contemporane cu ʻcoquereʼ, aflate într-o relație de
subordonare taxonomică față de acest verb.
Așadar, paralel cu ʻfervereʼ, ʻfrigereʼ a avut o extindere generală în aria latinofonă,
conservată ca atare și concretizată în statutul său de termen panromanic. Dar, dacă
ʻfervereʼ a putut fi înlăturat, în anumite zone, de concurentul său mai expresiv ʻbullireʼ,
ʻfrigereʼ își menține poziția de termen principal desemnând acțiunea de ʻa frigeʼ în
toate limbile romanice. Celelalte două verbe, ʻtorrereʼ și ʻassareʼ au o traiectorie particulară. Deși de dată veche, ʻtorrereʼ nu are de la început sensul culinar: el pornește
de la un semantism general de ʻa uscaʼ, specializat parțial în domeniul culinar, însă
suferind și o specializare paralelă materializată în participiul său ʻtorrensʼ, utilizată
pentru apa învolburată (evoluția fi ind de la sensul de ʻa clocotiʼ). Poate tocmai pentru a evita o confuzie în acest sens, limba vorbită adoptă o variantă de conjugarea I,
ʻtorrareʼ, cu sensul de ʻa frigeʼ moștenită în domeniile galo-romanic și ibero-romanic
(în timp ce forma clasică de conjugarea a II-a nu se păstrează în niciun idiom romanic,
poate doar obw. ʻtórerʼ, cf. REW3). Verbul ʻassareʼ, legat etimologic de ʻardeoʼ, este o
creație populară al cărei sens a fost dintru început specific culinar, însă apărută abia
în epocă post-clasică – după cum sugerează textele latinești – și cu difuzare regională
– așa cum par să arate idiomurile romanice. Niciunul dintre aceste două verbe, chiar
înzestrate cu o expresivitate sporită, nu îl înlătură pe cel mai general, ʻfrigereʼ Sistemul sinonimic astfel rezultat va duce la restrângerea semantică a descendenților lui
ʻtorrereʼ și ʻassareʼ: de exemplu, sp. ʻasar se referă exclusiv la prepararea cărnii supuse
direct acțiunii focului, iar sp. ʻtorrarʼ, puțin frecvent ca formă verbală, desemnează
acțiunea de a pune ceva (nu neapărat un aliment) la foc până se rumenește.
Universitatea din București
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