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fenomenelor de polisemie, sinonimie,  
omonimie, antonimie, hipo- şi hiperoni- 
mie terminologică etc.

Credem că nu vom exagera dacă vom 
spune că prin modul cum a fost concepută 
şi realizată, prin diversitatea problemelor 
abordate, prin bogăţia de fapte şi profunda 
lor cunoaştere, prin comentariile competen- 
te şi pline de sugestii, prin subtilitatea obser- 
vaţiilor, rigoarea argumentării deducţiilor  
şi a concluziilor, prin ampla bibliografie, 
prin atitudinea deferentă faţă de o opinie  
sau alta, cercetarea reprezintă o lucrare 
originală, scrisă în cunoştinţă de cauză.

Apreciem conţinutul şi structura 
capitolului I, Limbă, limbaj, terminologie, 
în care nu se merge pe o cale bătătorită,  
nu se reiau fapte expuse deja în alte lucrări 
de specialitate de referinţă, ci se realizează 
o construcţie teoretică interesantă, fun- 
damentată pe ontologie, care explică 
modelarea termenilor medicali sub aspect 
semantic, sintactic şi pragmatic.

Autoarea aduce în atenţie problemele 
de bază dezbătute în literatura de specialitate 
în legătură cu terminologia, concepută ca 
studiu al vocabularelor de specialitate, 
între care şi opinia unor exegeţi ce concep 
limbajele ca fiind „creaţii artificiale” şi, 
ca atare, cu un statut deosebit în raport 
cu evoluţia „naturală” a limbii istorice. 
O astfel de opinie a fost îmbrăţişată de 
lingvişti cu mare audienţă, precum Eugen 
Coşeriu, care sublinia caracterul artificial 
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Prezentul studiu investighează 
constituirea şi cristalizarea terminologiei 
medicale româneşti şi multiple probleme 
care se desprind sau rezultă din aceste 
procese.

Din punct de vedere teoretic, 
lucrarea reprezintă o contribuţie valoroasă 
în ceea ce priveşte formarea termenilor 
medicali sub aspect diacronic, elementele 
de formare a termenilor, relaţia naţional-
internaţional în terminologia medicală, 
dubletele etimologice greco-latine, clasifi- 
carea termenilor medicali şi a elementelor 
terminologice, relaţia dintre lexicul co- 
mun şi lexicul specializat, tratamentul 
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al „nomenclaturilor”, ce ţin de istoria 
domeniilor cunoaşterii, iar nu de istoria 
limbilor. Aceasta ar fi perspectiva adecvată 
dacă limba ar avea numai aspectul popular, 
încât actualizarea ei să se realizeze numai 
pe baza normei cutumiare, a obişnuinţelor 
şi modelelor oferite de mediul social. 
Dacă însă se are în vedere aspectul literar 
al limbii, afirmaţia nu mai este admisibilă, 
căci, deşi este adevărat că filonul obiectiv 
are şi în acest caz o anumită importanţă, de 
data aceasta rolul esenţial îl are orientarea 
conştientă din perspectiva unei finalităţi şi 
unui aspect al limbii, iar preeminenţa entităţii 
cunoscute şi a conştiinţei despre ea în raport 
cu denumirea se înscrie în această situaţie. 
Dacă nu se admite acest punct de vedere în 
legătură cu limba literară, care presupune 
trecerea din natură în cultură, atunci nu se 
poate explica formarea şi evoluţia ei şi nici 
tendinţa spre formarea limbii exemplare sau 
a laturilor ei standardizate.

De aceea, Eugenia Mincu este 
îndreptăţită să noteze că terminologia, ca 
disciplină ştiinţifică, este, pe de o parte, che- 
mată să constate stările de fapt şi, pe de altă 
parte, să realizeze norma prescrisă, destinată 
optimizării vocabularelor profesionale. 
Dacă semnificatul sau semnificaţia ţine de 
structurarea şi de ierarhizarea conceptuală 
a domeniului reprezentat, semnificantul sau 
expresia ţine în principiu de tipul limbii, astfel 
încât limbile care au în specific îmbogăţirea 
lexicală internă (prin compunere) pot recurge 
la formaţii proprii, în vreme ce limbile cu 
posibilităţi mai reduse de creaţie lexicală 
sunt predispuse la împrumuturi. Ca atare, 
limbi ca rusa şi germana arată că termenii nu 
sunt independenţi de limbile istorice în ciuda 
faptului că noţiunile, devenite semnificaţii 
ale termenilor, sunt construcţii raţionale, 

iar nu rezultate ale evoluţiilor din spaţiul 
reprezentat de idiomuri. Pe de altă parte, 
chiar în cazul împrumuturilor, termenii, în 
accepţia de semnificanţi, nu atestă faptul 
că ar fi independenţi de orice limbă, căci 
sunt construiţi cu mijloacele uneia sau mai 
multor limbi şi, prin aceasta, sunt în relaţie 
cu elementele unor limbi istorice.

În acest sens, este relevant capitolul 
II al lucrării, Terminologia naţională versus 
terminologia internaţională, în care se ara- 
tă concludent continuitatea limbilor savante  
în terminologia medicală internaţională.

În paginile consacrate prezentării şi 
evaluării parcursului istoric al terminologiei 
medicale internaţionale şi româneşti, autoa- 
rea studiului oferă un bogat inventar de 
termeni, extraşi din texte vechi (letopiseţe, 
opere de Dimitrie Cantemir, manuale) şi din 
dicţionare din secolul al XIX-lea, deseori 
însoţiţi de contexte edificatoare şi comentaţi 
cu subtilitate.

In extenso, lucrarea delimitează mult 
mai multe probleme decât cele anunţate  
în Cuprins. Studiul depăşeşte considerabil 
cadrul tematic anunţat prin titlu, întrucât 
poate fi conceput ca o autentică istorie a 
constituirii şi evoluţiei terminologiei me- 
dicale internaţionale şi a celei româneşti.

Cercetarea este extrem de utilă, 
informativă atât pentru terminologii-
practicieni şi traducători, cât şi pentru 
cercetători, studenţi şi specialişti din diverse 
domenii şi chiar… pentru medici, oferind 
soluţii şi explicând controversate probleme 
ale teoriei şi practicii terminologice. Se im- 
pun documentarea amplă, rigurozitatea şi 
exigenţa cercetării, structurarea armonioasă 
a lucrării, rafinamentul analizelor semantice 
şi contextuale realizate, amploarea mate- 
rialului investigat.
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Faptele demonstrează că în elaborarea 
lucrării, demersul autoarei nu a fost lipsit de 
dificultăţi, deoarece sistematizarea şi analiza 
unui număr mare de termeni şi elemente 
terminologice au impus, fără îndoială, un 
efort imens. Apreciem în special capitolul 
III, în care autoarea discută problema 
dubletelor greco-latine, iar comentariile 
depăşesc frecvent definirea „seacă” a ter- 
menilor, evocând diverse simboluri şi 
asociaţii din „ştiinţele vieţii”. Se urmăreşte 
pertinent relaţia terminologie ştiinţifică – 
terminologie populară, care în domeniul 
medicinei este poate cea mai pregnantă şi 
cea mai spectaculoasă.

Am putea constata că fiecare ca- 
pitol luat în parte ar putea fi interpretat 

ca un microstudiu complex în subiectul 
abordat. Ne referim la capitolele privind 
relaţiile semantice dintre termenii medicali 
româneşti, metafora în terminologia me- 
dicală, terminologia medicală in vivo.

Prin vastitatea problematicii aborda- 
te, fundamentarea metodologică a cercetării, 
examinarea pertinentă a fenomenelor de 
limbaj, formularea unor teze cu valabilitate 
teoretică şi reale repercusiuni practice, 
lucrarea reprezintă o realizare meritorie în 
domeniul lingvisticii.
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