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Abstract: We focused in this paper on the transparency of lexemes belonging to the fundamental 
vocabulary due to different factors: history, etymology, the power of word-formation and compounding, 

the attribute of expressing fundamental notions etc. This feature of the linguistic sign is relatively seen in 

the other part of the vocabulary. We analysed this feature comparing a page of prose with a couple of 

critical fragments referring to that scene. 
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Realitatea obiectivă este redată în conştiinţa vorbitorilor sub forma conceptelor, iar 

principalul rol în această acţiune îl are semnul lingvistic, înţeles ca unitate materială care poartă 

sens. Relaţia dintre semnificat şi semnificant e esenţială, întrucât ne spune Dumitru Irimia 

,,conceptualizarea referentului se realizează prin dezvoltarea”
1
 acestei relaţii sau, mai clar: „Prin 

concept semnificatul intră în relaţie directă cu imaginea acustică a semnificantului”
2
.  

Prin procesul de conceptualizare înţelegem contactul direct al subiectului cunoscător cu 

referentul (fie de natură materială, fizică, fie spirituală, deci metafizică, care este în toate cazurile 

extralingvistic) ce declanşează în mintea acestuia un semnificant sub forma unei imagini 

acustice, care poate sau nu să poarte cel puţin un sens pentru subiectul cunoscător sau chiar o 

multitudine de sensuri în legătură cu alţi semnificaţi. Această imagine acustică va fi reprezentată 

printr-un semn lingvistic: cuvântul, adică totalitatea literelor şi a sunetelor care alcătuiesc 

semnificantul acelui semnificat şi condiţia sine qua non a acestuia, înţelegând prin semnificat, 

referentul ce urmează să fie conceptualizat, fie de natură materială, fie doar ideală.  

Diferenţa de esenţă dintre semnale (elemente convenţionale care doar atrag atenţia asupra 

a ceva) şi semnul lingvistic (element convenţional din sistemul limbii ce poartă în sine unul sau 

mai mulţi semnificanţi) se poate identifica în planul structurii interne a semnificantului şi rezidă 

în transparenţa sa. În cazul semnificantului, transparenţa trebuie înţeleasă drept proprietatea de a 

fi uşor inteligibil, clar, limpede.  

Forma sonoră sau forma scrisă a unui cuvânt constituie împreună cu sensul o unitate 

indestructibilă, acea unitate în care vorbitorul intuieşte uşor semnificantul şi reuşeşte ulterior să 

redea semnificatul şi să-l utilizeze adecvat unui anumit context de comunicare. Transparenţa de 

semnificaţie se relevă practic la nivelul vocabularului, iar dacă aceasta presupune semnificanţi 

uşor inteligibili, clari, cu un grad sporit de comprehensiune, atunci vocabularul fundamental 

(fondul principal lexical) este acela care satisface cerinţele de acest tip. Transparenţa ca 

proprietate lingvistică solicită aceste proprietăţi termenilor conţinuţi în vocabularul fundamental, 

aceştia fiind accesibili fiecărui vorbitor al unei comunităţi lingvistice şi asigurând comunicarea 

interumană în cadrul acesteia. Cu toate acestea, faptul că transparenţa este o proprietate specifică 

lexemelor vocabularului fundamental, iar acestuia îi este recunoscută lenta evoluţie, ea nu se va 

                                                             
1 Dumitru Irimia, Curs de lingvistică generală, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2011, p. 184 
2 Ibidem. 



opune procesului evolutiv pe care această componentă a vocabularului unei limbi îl cunoaşte în 

timp, deşi, comparativ cu masa vocabularului, unde modificările sunt mai frecvente şi ma i 

importante, ele nu sunt la fel de semnificative. Oricum, nu putem stabili cu exactitate, ci doar să 

aproximăm demarcaţia ce există între totalitatea termenilor transparenţi şi toţi termenii non-

transparenţi din vocabularul unei limbi, la fel cum nu putem spune clar care sunt termenii ce 

aparţin doar vocabularului fundamental sau doar masei vocabularului, iar migraţiile apărute pe 

parcurs în structurile lor menţin nealterată transparenţa semnificaţiilor. 

Fondul latin este vectorul de stabilitate al vocabularului limbii române, însă cuvintelor de 

origine latină li se adaugă termeni din substrat, adstrat şi superstrat, care şi-au dobândit 

transparenţa în rândul vorbitorilor limbii de-a lungul timpului. Transparenţa este, aşadar, 

relevantă în primul rând prin recunoaşterea de către toţi membrii unei comunităţi lingvistice a 

unui anumit semnificat, iar mai apoi prin identificarea a cel puţin un sens pe care acesta îl poate 

purta într-unul sau mai multe contexte. La aceasta se adaugă puterea de compunere şi de derivare 

a termenilor, precum şi capacitatea de a intra în structura unor locuţiuni sau expresii.  

Non-transparenţa termenilor din masa vocabularului se datorează în mare măsură 

provenienţei, etimologiei şi frecvenţei reduse în uz. Neologismele, după cum numele însuşi 

sugerează, sunt prea noi şi nu de puţine ori greu accesibile vorbitorilor, care preferă mai degrabă 

să nu înlocuiască un termen deja existent şi transparent în limbajul său cu un altul de multe ori 

străin ca semnificat şi, implicit, ca semnificant. Pe de altă parte, sunt termenii tehnici şi ştiinţifici, 

a căror abordare trebuie relaţionată cu structura metaforei conceptuale care stă la baza formării 

lor. Astfel, din punct de vedere diacronic, relaţia dintre transparenţa şi non-transparenţa 

semnificaţiei nu e mereu dialectică; în limbile de origine, termenii ştiinţifici erau curenţi în 

realitatea lingvistică a acelei comunităţi şi se caracterizau prin transparenţă. Recurgându-se la 

metafore conceptuale, au luat naştere prefixoidele şi sufixoidele, care sunt unităţi lexicale ce 

intră în structura compuselor savante şi nu de puţine ori aparţin fondului cultural european, ele 

făcând parte din superstratul cultural latin sau grec. Acestea sunt utilizate în principal în 

terminologia ştiinţifică, făcând apel în constituirea lor la metafore conceptuale care funcţionează 

printr-o echivalare de sensuri. De asemenea, elementele de jargon, argou, regionalismele şi 

arhaismele sunt non-transparente fie datorită faptului că sunt accesibile doar unor grupuri în 

cadrul unei comunităţi lingvistice, fie sunt ieşite din uz şi, drept urmare, necunoscute 

vorbitorilor. 

Prin urmare, atribuim proprietatea transparenţei tuturor acelor termeni care se dovedesc a 

fi uşor inteligibili tuturor membrilor unei comunităţi lingvistice, în prealabil cuvintelor care 

alcătuiesc vocabularul fundamental, spre deosebire de non-transparenţă care este proprie masei 

vocabularului, acolo unde întâlnim cuvinte al căror sens poate fi pătruns doar prin apel la alte 

surse de documentare. 

Pentru o mai bună înţelegere a faptelor teoretice menţionate mai sus, am ales să ilustrăm 

şi analizăm relaţia transparenţă – non-transparenţă printr-un fragment din Moromeţii lui Marin 

Preda, scena cinei şi a tăierii salcâmului (pentru transparenţă), respectiv cu unele comentariile 

critice asupra acestor scene (pentru non-transparenţă).  

În fragmentul din Preda transparenţa caracterizează termenii aparţinând vocabularului 

fundamental. Aici, termenii sunt folosiţi cu sensul lor propriu şi, cu excepţia unor regionalisme – 

viroagă, bătătură, strachină, becisnic –, sunt transparenţi pentru toţi vorbitorii limbii române.  

Un prim aspect vizat în analiza cuvintelor din acest fragment a fost cel etimologic. Ştim 

că vectorul de stabilitate al limbii române ca limbă romanică îl constituie latina populară şi 

majoritatea termenilor au etimon latin, putem observa, totuşi, în text prezenţa unor cuvinte 



provenite din slavă, la care se adaugă foarte puţine cuvinte din superstratul francez (barieră) şi 

limba neogreacă (cimitir, plictisi), turcă şi maghiară (uriaş). Prezenţa în text a cuvintelor cu 

etimon slav se explică prin limba pe care o foloseşte autorul, aceea din câmpia Dunării, unde se 

desfăşoară cele două scene. Cele mai transparente rămân, totuşi, cuvintele de origine latină, atât 

datorită vechimii lor, dar şi facilităţii cu care descriu realitatea zilnică a oamenilor obişnuiţi. 

Predomină termenii care descriu acţiuni, stări, fenomene frecvent întâlnite în realitatea imediat 

înconjurătoare tuturor membrilor unei comunităţi lingvistice.  

În ceea ce priveşte distribuţia claselor lexico-gramaticale transparente, verbele ocupă un 

loc de seamă: a sta, a mânca, a trece, a lua, a avea, a fi, a ajunge, a zice, a putea, a înălţa, a 

îngheţa, a îmbrăţişa, a ridica, a cunoaşte. Câteva dintre ele sunt formate chiar prin derivare şi 

compunere, pornind de la etimon latin: vrând-nevrând (rădăcină lat. volere), a înălţa (rădăcină 

lat. altus), îmbrăţişa (rădăcină lat. brachium), înfierbântaţi (rădăcină lat. fervens), însingurat 

(rădăcină lat. singulus) etc. În acelaşi timp, foarte frecvente sunt şi substantivele ce denumesc în 

principal: perioade temporale, precum: dimineaţa, seara, iarna, toamna, primăvara, zi, noapte, 

obiecte uzuale sau forme de relief: oală, casă, masă, lumânare, scaun, câmpie, vale, soare, 

iarbă, rădăcină, apă etc.; cât despre adjective şi adverbe, acestea sunt în principal formele de 

participiu ale unor verbe foarte frecvent utilizate în limbă sau sunt adjective/adverbe propriu-zise 

ori derivate cu prefixe şi sufixe: scoasă, surd, liniştit, încet, bătrân, bun, înfierbântat, îndelungat, 

vânos etc. 

Termenii proveniţi din superstratul slav şi al altor limbi europene (franceză, italiană, turcă 

ş.a.) sunt în mare parte transparenţi şi avem şi în acest caz diverse clase lexico-gramaticale, de la 

verbe (dominante în câmpul lexical), la substantive şi adjective, denumind aproximativ aceleaşi 

realităţi ca şi termenii latineşti, motiv pentru care sunt caracterizaţi, la rândul lor, prin 

transparenţă de semnificaţie: a (se) găsi, a porni, a opri, a lipi, cimitir, veselie, clipă, rând, 

tigaie, obraz, palmă, război, uriaş, sfânt sau prin semi-transparenţă: a uimi, a prăbuşi, a plictisi, 

a ofta, a străjui, a năpădi, a încremeni, prispă, evlavios.  

Lexicul paginilor de critică este marcat, în general, de non-transparenţă, fiind adresat unui 

receptor specializat. Mulţi termeni sunt încadraţi în categoria neologismelor; ei fac parte din 

indo-europeana comună şi majoritatea sunt întâlniţi şi în alte limbi romanice, având de cele mai 

multe ori etimon latin, dar de această dată de factură clasică, ceea ce le îngreunează transparenţa.  

În limba română mulţi termeni non-transparenţi pentru vorbitorul comun sunt 

împrumutaţi pe filieră franceză sau reprezintă chiar calcuri după această limbă ce au început să 

fie mai frecvente din prima jumătate a secolului al XIX-lea. În limba franceză, ca de altfel şi în 

alte limbi europene, acestea s-au propagat în perioada iluministă, iar apoi în timpul 

Umanismului, odată cu reîntoarcerea întregului sistem cultural european spre redescoperirea 

valorilor moştenirii greco-latine, introducerea studiului umanioarelor în şcoli (greaca şi latina, în 

varianta clasică), precum şi răspândirea şi traducerea unor texte vechi care au determinat 

asimilarea unor termeni care mai apoi vor circula în paralel cu termeni deja existenţi în limbă. 

Un exemplu în acest sens poate fi cuvântul letter (fr.=scrisoare), care are drept adjectiv cuvântul 

épistolaire (fr.=referitor la scrisoare, de scrisoare), provenit din latinescul epistola,-ae, evident 

aparţinând limbii latine clasice. Un alt exemplu, de această dată din limba italiană, este cuvântul 

a genera, care are la bază etimon din greaca veche, γενέθλια-genesis (gr.= naştere), ce a dat în 

limba latină verbul genero,-are, în limba română termenul fiind împrumutat, conform DEX, pe 

filieră italiană, unde forma s-a păstrat intactă. Urmărind evoluţia cuvântului în limba franceză, 

aici verbul nu pare să moştenească acelaşi etimon şi apare ca engendre, dar se păstrează etimonul 

pentru générateur, -trice. La fel se întâmplă şi în cazul cuvântului expresia, un cuvânt compus 



din limba latină, format din prepoziţia ex (lat. = din afară, în afară) şi verbul compus praesum, 

praesse, praefui, la rândul lui compus din prepoziţia prae (lat. =înainte, în faţă) şi verbul sum, 

esse, fui, care printr-o echivalare a tuturor acestor sensuri s-ar traduce mot-à-mot prin „din cele 

ce sunt arătate înainte”. Exemplele de acest tip aparţin, de regulă, clasei substantivelor sau a 

adjectivelor: implicaţie, malefic, autoritar, concentrat, contrar etc.             

Dacă în fragmentul lui Preda observăm o serie de termeni transparenţi, pe înţelesul 

tuturor, majoritatea fiind folosiţi cu sensul lor propriu (uneori acesta fiind singurul pe care-l pot 

avea), textele specializate ne propun sensuri conotative, unde interpretarea solicită o atenţie 

sporită pentru decantarea semnificaţiei: „rotirea eternă a anotimpurilor” sau „salcâmul 

participă simpatetic”.  

În discursurile acestea specializate construite preponderent din neologisme cu etimon 

latin şi grecesc, apar şi termeni ce s-au format prin substantivizarea verbelor la infinitiv, astfel că 

avem: rotire, prevestire, situare, mişcare, cădere, abolire, destrămare, în comparaţie cu: 

lunecuşul, susul etc. din fragmentul de operă. Spre deosebire de transparenţa termenilor din 

vocabularul fundamental, non-transparenţa sau relativa transparenţă a neologismelor este 

amplificată şi la nivelul verbelor prin faptul că formele simple ale unor verbe ce exprimă stări, 

acţiuni, fenomene sunt înlocuite cu unele verbe chiar declamative, ce sugerează forţa 

argumentativă a discursului, a limbajului: a sugera. Adjectivele provenite din verbe la participiu 

fixează contextul pe care îl evocă şi îl explică: generată, implicată, ireductibilă, răspândite etc. 

La nivel frastic, un rol important îl au propoziţiile completive şi atributive: „cu relaţiile şi 

tendinţele lor, susţinute intens prin contemplare şi singurătate”.  

Prea puţin putem vorbi în cazul acestor termeni de derivare sau compunere, în cel mai 

bun caz se utilizează prefixul ne- pentru a reda formele negative ale unor adjective sau verbe. 

Datorită non-transparenţei prin care se caracterizează, aceştia nu sunt integraţi nici în structura 

unor expresii sau locuţiuni, iar explicaţia este simplă, de vreme ce dificultatea perceperii sensului 

prim nu permite nici flexibilitate în asocierea cu alţi termeni. Probabil prin faptul că în structura 

lor deja conţin o metaforă conceptuală, este prea puţin probabil că vor mai accepta una.  

Dacă în cazul fragmentului din roman, prepoziţiile şi conjuncţiile sunt frecvent utilizate 

cu forma lor simplă, alăturând propoziţii sau fraze simple, în fragmentele de critică ele sunt 

înlocuite prin unele compuse sau construcţii, chiar neologice: de fapt, contrar, destul de, tocmai, 

aproape firesc, care implică şi o structurare a discursului pe un anumit plan de construcţie, unde 

importante sunt joncţiunile dintre ideile sugerate, iar nu termenii în sine care poartă ei înşişi 

sensul în fragmentul din roman.  

Non-transparenţa rezidă, aşa cum am amintit şi la început, din faptul că termenii sunt de 

cele mai multe ori derivaţi sau compuşi, având la bază etimon din latina clasică (mai puţin 

cunoscut chiar şi în rândul limbilor romanice, care ştim că s-au format având la bază latina 

populară). Pe lângă aceasta, formele cuvintelor sunt preluate uneori ad-litteram din textele care 

au circulat în diferite perioade culturale sau descoperiri ştiinţifice ce s-au bazat pe studii deja 

existente în acel domeniu şi nu au fost modificate în funcţie de baza de audiţie sau de baza 

emisiunii fonice, aşa cum s-a întâmplat în cazul latinei populare care a generat (în ciuda 

influenţei limbilor de substrat) apariţia unor termeni transparenţi în limbile romanice.  

În concluzie, transparenţa caracterizează mai degrabă termenii din fondul principal 

lexical decât pe cei din masa vocabularului. Ne vom raporta la limbajul specializat (in cazul în 

care nu suntem lectori avizaţi) ca la un sistem de semnale care doar va indica existenţa unui sens 

particular, dar nu îl va desemna clar, nu va permite „penetrarea” lui într-o adevărată înţelegere a 

termenului. În schimb, lexemele din vocabularul fundamental sunt mai frecvent utilizate, 



inteligibile şi extrem de importante, esenţiale, pentru vocabularul oricărei limbi. Lexemele care 

se definesc prin non-transparenţă, e drept, au o forţă de sugestie mai mare, e ceea ce Blaga a 

numit „o criză în obiect” (fie el şi de natură ideală) care îl despică în „ceea ce se arată” şi „ceea 

ce se ascunde”. Observând astfel lucrurile, se naşte oarecum întrebarea dacă nu cumva această 

criză nu e determinată chiar de faptul că aceşti termeni vin nealteraţi, nemodificaţi din limba lor 

originară şi se arată în toată forţa lor creatoare nouă, celor care trebuie să căutăm mai multe 

sensuri pentru a ni se revela şi mai apoi a putea pătrunde adevărata lor putere de conceptualizare? 

Pe de altă parte, cine mai rămâne impresionat de cuvinte care îţi spun aceleaşi lucruri sau de 

unele pe care alţii le „ne-norocesc” atribuindu-le sensuri dintre cele mai bizare şi pe care unii, 

din prea mult exces de zel, le uzează, mai degrabă decât le utilizează? Întrebările rămân, întrucât 

transparenţa unor lexeme prezintă, uneori, diferenţe de la limba naturală la limbajele derivate.  
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