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Abstract: The study starts from the assertion that diachrony and synchrony are two modern linguistic 
concepts, in opposition. The main objective is the argumentative approach of the diachronic perspective 

of terminology, as the interdisciplinary scientific field. The descriptive-linguistic and comparative method 

allowed us some conclusions, of which the need for a historical approach to the terms is the first sine qua 

non condition for the creation of databases and disambiguation in specialized communication. 
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Diacronia și sincronia sunt două concepte lingvistice moderne, aflate în opoziție, 

teoretizate deopotrivă, în lingvistica europeană și românească. Diacronia presupune  cercetarea 

evolutivă a limbii, realizată fie ”ca sumă a sincroniilor succesive”, fie ”ca descrieri exclusive, 

reprezentabile pe axa succesiunii”(DSL 2005:170), adică un studiu comparativ al uneia sau a mai 

multor sincronii.  

Terminologia este considerată o disciplină sincronică, înainte de toate. Perspectiva 

istorică a cercetării domeniului este revendicată cu argumente sustinute - în lucrările de 

specialitate. Dacă ”terminologia normativă” este eminamente sincronică, guvernată de 

”codificarea termenilor dintr-un anumit domeniu, la un moment dat, pentru a realiza o 

comunicare specializată, eficientă și rapidă”- nota Angela Bidu-Vrănceanu (Angela Bidu-

Vrănceanu 2011, Diacronia în terminologie:11)- ”terminologia descriptivă”, în schimb, 

lingvistică prin metodă și obiective, permite perspectiva istorică de abordare –fie  în procesul de 

stabilire a etimologiei, fie în ceea ce privește modul de formare a termenilor.   

M. T. Cabré făcea observația că terminologia se ocupă înainte de toate, de sincronie (M. 

T. Cabré 1999:73), dar nu elimină cercetările diacronice. Observația lui Alain Rey, că bazele 

teoretice ale terminologiei actuale sunt incomplete  și arhaice (”des bases théoriques incomplètes 

et archaïques”, A. Rey, 1998/1999:124) deschide o nouă direcție de cercetare: necesitatea unei 

abordări teoretice a bazei terminologiei, întoarcerea la fundamente, așadar. Loïc Depecker 

admite cercetarea în diacronie a termenilor, din dubla perspectivă – conceptual- semantică și 

tipologică, făcând referire la ”tiparele generale de modificare a sensului specializat” (Depecker 

2002:165-166). O deosebită importanță acordă istoriei termenilor, sensurilor care pot evidenția 

evoluția semantică a unui termen, ”analizei soluțiilor”(Depecker 2002:18). În studiul din 2005, 

Gaudin vorbea despre circulația termenilor în sincronie și în diacronie (”objet l’étude de la 

circulation des termes en synchronie et en diachronie”, cf. Gaudin 2005:81).  Nu în ultimul rând, 

numeroși alți lingviști (F. Gaudin 2003: 205-247; Béjoint 2004) propun o abordare 

sociolingvistică a terminologiei ( F. Gaudin 2003):  sensul se crează în discursul specializat, în 

cadrul dialogului dintre emițător și receptor, nu la nivelul termenului luat izolat și/ sau la nivelul 

nomenclaturii.  

În lingvistica românească, relația dintre terminologie si diacronie apare in studiile 

descriptiv- lingvistice ale unor termeni din diverse domenii (N.A.Ursu (1962), G. Chivu(1980-



1981), Angela Bidu-Vrânceanu (2010: 31-73). Studiile amintite au avut ca punct de referință 

sfere diferite ale științei -domeniul agricol, lingvistică, matematică, geografie. 

Terminologia există de secole - dar nu a fost teoretizată, individualizată ca obiect de 

studiu. Doar secolul XX aduce cu sine recunoașterea terminologiei ca disciplină  (M.T.Cabré, 

1999: 22). Este un fenomen care se produce în contextul necesității sistematizării 

nomenclaturilor, a creării taxonomiilor, în majoritatea limbajelor specializate, necesitate 

susținută de părintele terminologiei actuale, inginerul austriac, Eugen Wüster, la începutul 

deceniului trei al secolului XX.  

Terminologia depășește sincronicitatea și spațiul, dacă ne gândim la originea lingvistică a 

numeroși termeni formați în Grecia antică, în Orient etc din domeniul medical, filozofic, 

lingvistic, din domeniul terminologiei literare, economice etc. Chiar dacă, în limba română 

termenul economie este un împrumut neologic din limba franceză (cf. fr. économie), etimologia 

acestuia depășește sfera de impact a limbilor moderne,  aceasta fiind necesar să fie căutată în 

greaca veche, unde οϊκος, - ου era utilizat cu sensul de ”casă, mediu, proprietate, bunuri”. 

Termenul ”monetar” este un împrumut din limba franceză (cf. monétaire)-  corect din punct de 

vedere strict lexical, dar nu suficient din punctul de vedere al  etimonului terminologic, al 

limbajului disciplinei economie!  Termenul își are etimonul în limba latină, contopind două 

accepțiuni – una de natură strict lingvistică, iar alta de sursă mitologică și culturală - date de 

verbul moneo, ere, ui, itum (a avertiza, a sfătui) și de substantivul propriu Moneta, ae, ”un epitet 

al Junonei, care i-a avertizat pe romani de un cutremur; în templul Junonei Moneta se afla 

monetăria la Roma”- notează Gheorghe Guțu (Guțu, 2003: 201). Chiar dacă lingvistica nu este 

interesată de faptul că primul atelier monetar funcțional a fost atestat la Roma, începând din jurul 

anului 270 î.H., ci interesează doar domeniul macroeconomiei clasice, informația este prețioasă 

sub aspectul istoriei termenului. Din aceeași sferă conceptual-semantică face parte termenul 

capital, acceptat în lexicul limbii române ca împrumut din fr capital, ger. Kapital, dar cu o istorie 

proprie, începând din limba latină. Odată cu evoluția științei, acești termeni au suferit modificări  

de natură conceptuală și semantică, la nivelul discursului specializat. Începând cu secolul XVIII, 

în special în secolul XIX, odată cu procesul de internaționalizare al științei, specialiștii au 

revendicat reguli care să asigure univocitatea termenilor.  

În anii optzeci, Dubac (Dubac, 1985) își îndreaptă atenția spre cel de-al doilea aspect al 

terminologiei - comunicarea specializată între vorbitori de limbi diferite. Nomenclatura, tehnicile 

de formare a termenilor  nu sunt suficiente  pentru o disciplină în devenire, dacă studiile teoretice 

nu au în vedere și procesul de comunicare specializată.  

Cunoașterea lucrurilor și formarea ”limbii lucrurilor” 

Abordarea terminologiei  ca studiu sistematic, nu poate elimina cercetarea istorică- 

obiectul de studiu al domeniului implicând, deopotrivă,  probleme de cultură și civilizație, de 

semantică a limbii, de istorie a ideilor (științei, religiei, artelor, umanismului, în sens larg).  

Trăsătura ”interdisciplinar”este complementară dimensiunii lingvistice,  presupunând o 

nouă direcție complexă de respecializare, în lingvistica generală, revendicată de evoluția 

cunoașterii ”lucrurilor” lumii în care trăim. Problemele generale ale terminologiilor revendică 

limba, limbajul și ansamblul de concepte ale științei, ce urmează a fi desemnate prin termeni  - 

organizați sistemic, după criterii ocupaționale, profesionale. Dar, pentru a cunoaște aceste 

sisteme este necesar să cunoaștem obiectele materiale (și nu numai lucrurile materiale!). 

Cunoașterea ”lucrurilor” materiale are o dinamică proprie, în concordanță  cu evoluția 

civilizației, se întinde de-a lungul  secolelor, fapt ce produce numeroase mutații conceptuale și de  

semnificant – la nivel lingvistic - în diacronie. Este un alt motiv pentru care formarea limbajelor 



specializate a parcrus un drum anevoios de-a lungul a numeroase secole. Pe de o parte, 

cunoașterea lucrurilor, pe de altă parte, formarea ”limbii lucrurilor”(E. Coșeriu 2000: 250). În 

consecință, atât  ”referința” la realitatea extralingvistică (desemnarea), cât și conținutul de limbă 

al desemnării (semnificatul) etc sunt elemente care depășesc sferele  sincronicității.  

Este atât de important  să abordăm formarea terminologiilor și dintr-o perspectivă 

istorică. Procesul de desemnare într-o limbă funcțională– ținând obligatoriu, de competența 

idiomatică (a specialistului în domeniul științific, a terminologului, a traducătorului, a 

lingvistului, a filologului)- are o istorie identică cu istoria acelui limbaj. Diferențele țin de 

dinamica, de inovația în cunoașterea umană, de  mutațiile de sens produse de-a lungul secolelor 

(revendicate de conceptualizare, reconceptualizare în știința respectivă). Interdisciplinaritatea 

terminologiei este dată, în consecință, de preocuparea față de problemele generale ale 

terminologiilor – gândite ca ”subsisteme lingvistice care utilizează o terminologie” și ca 

”ansambluri de cuvinte specializate” non-ambigue, ce respectă rigorile sistemului de concepte 

ale științei. Este o trăsătură impusă de logica informației, de ” ierarhia conceptelor, de codajul 

lingvistic și non-lingvistic, de problemele creației de cuvinte necesare științelor”(idem).  

În tradiția studiilor lui W. von Humboldt limbajul este, prin natura sa, o activitate 

creatoare. Filozoful geraman identifica în acest proces, câteva aspecte: enérgeia ( creativitatea 

lingvistică în sine, nelimitată de tehnicile de învățare a limbilor) – anterioară limbii ca produs 

finit și  érgon (limba în forma sa finită). La acestea se adaugă și cel de-al treilea aspect, cunoscut 

din filozofia lui Aristotel, care ține de dinamica procesului, de competența folosirii limbii în 

discurs etc. În procesul de formare a ”limbii lucrurilor” credem că enérgeia, creativitatea  

funcționează limitat, fiind depășită doar în cazul analogiei – guvernată și aceasta, de o bună 

cunoaștere a lucrurilor ce urmează a fi desemnate. Este un proces care are loc la nivelul 

metaforei conceptuale, de exemplu, și nu ar fi lipsită de interes, o cercetare istorică a tiparelor 

analogice, în terminologie. În cazul altor tipuri de  nomenclaturi, limbajele specializate 

funcționează strict în limitele tehnicilor de formare a termenilor, sintagmelor, structurilor 

polilexicale etc - în sincronie. 

Studiul lexical al termenilor are impact asupra terminologiei, specialiștii realizând 

diferențele necesare dintre lexicologie și terminologie. Prima diferență este dată de însăși natura 

semnului lingvistic - definită de Ferdinand de Saussure. Natura acestei relaţii este nemotivată, 

arbitrară, în cazul cuvântului din limba comună și motivată, în cazul termenului. Motivarea este 

trăsătura ce  deosebeşte termenul de cuvânt( „Legătura ce uneşte semnificantul de semnificat este 

arbitrară sau, pentru că înţelegem din semn întregul ce rezultă din asocierea unui semnificant cu 

un semnificat, putem spune, mai simplu, că semnul lingvistic este arbitrar”, cf. Ferdinand de 

Saussure, 87).  

Eugenio Coșeriu (Coșeriu, 1966: 96-97) a cercetat distincția dintre lexicul ”primar” și 

lexicul ”secundar”, derivat, specializat, evidențiind deosebirile fundamentale,  revendicate  de 

modul diferit de structurare al celor două tipuri de lexic:” În viziunea lingvistului, cuvintele 

obișnuite se structurează idiomatic, prin opozițiile de semnificat cu care funcționează în limbă,  

pe câtă vreme terminologiile nu se structurează decât parțial (sunt simple nomenclaturi 

enumerative ce corespund delimitărilor de obiecte )” (Cristinel Munteanu 2012:58).  

Alte diferențe derivă din caracterul interdisciplinar al terminologiei. Așa cum s-a mai 

spus - fundamentele limbajului specializat sunt reprezentate de cunoașterea lucrurilor. Și din 

acest punct de vedere - al raportului dintre organizarea lingvistică și organizarea obiectelor lumii 

reale -  terminologia diferă  de lexicologie, prin câteva aspecte. E. Coșeriu elimină înainte de 

toate, criteriul ”subiectivității ”din considerentul că ”valorile lingvistice sunt valori conceptuale” 



(Coșeriu, 1966:102), nu de natură subiectivă. Limba însăși are un statut obiectiv, este transmisă 

de la o generație la alta. Cu atât mai mult, terminologia nu poate fi guverenată de legi străine 

naturii limbilor naturale – una dintre acestrea fiind motivarea. Actualizarea limbii prin acte 

concrete de comunicare  reprezintă procesul natural de comunicare prin limbaj. În comunicarea 

specializată, actul de limbaj este condiționat de o selecție prealabilă – impusă de circumstanțe 

vocaționale, profesionale și de respectarea anumitor reguli  – în limitele cărora are loc 

comunicarea. Sunt reguli impuse de stilul științific. 

În concluzie, de ce este importantă perspectiva diacronică în terminologie?  

Dacă lexicologia are calitatea de știință a limbii – și în această calitate, istoricii limbii, 

etimologiștii, filologia clasică, filozofia limbii etc și-au  spus cuvântul, nu același lucru putem 

spune despre istoria termenilor.Termenii  au o istorie proprie, fascinantă, determinată de relația 

ternară dintre natura semnului lingvistic, istoria ideilor și varietatea culturală.  

Cea de-a doua concluzie este că istoria termenilor ar putea ajuta la stabilirea unor bănci 

de date terminologice, unde recursul la etimologie devine condiția sine qua non a 

dezambiguizării, cu efecte asupra comunicării specializate. Nomenclaturile depășesc timpul 

prezent, prin istoria proprie denominării, prin istoria cunnoașterii și a ideilor, depășesc, în egală 

măsură, competența lingvistică propriu-zisă și competența de comunicare în limbile moderne etc. 
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