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Ce este limbajul?

 Limbajul este un sistem de semne împreună cu 
un sistem de reguli de combinare și folosire a 
acestor semne

Sistem de semne = Vocabular; Sistem de reguli = Gramatică

 Există mai multe tipuri de limbaje:

Limbajul natural

Limbajul verbal (alcătuit din cuvinte vorbite sau scrise)

 limbile naturale au seturi diferite de semne și reguli

Limbajul nonverbal (alcătuit din gesturi, semne, sunete…)

Limbaje artificiale

Limbaje simbolice (matematică, logică etc.)

Limbaje de programare (în comunicarea cu computerul)



Semnul lingvistic

 Pentru a comunica, avem nevoie să substituim 
obiectele cu semne

 deși putem comunica minimal cu ajutorul direct al obiectelor, este 
imposibil să comunicăm complex folosind doar obiectele

 Structura semnului lingvistic:

semnificantul (substratul material)
 în limbaj natural: sunetele sau semnele grafice care compun 

cuvinte vorbite sau scrise

semnificatul (sensul, înțelesul)
 în limbaj natural: ideea, gândul, reprezentarea mentală a 

obiectului semnificat

relația de semnificare (regula, legătura dintre 
semnificant și semnificat)
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Problema arbitrarietății lingvistice

 Gândirea clasică considera că legătura dintre 
semn și sens este una naturală

 limba s-ar fi dezvoltat din sunete naturale care 
aparțineau semnelor sau obiectelor (o unică limbă originară)

 Ex.: a bubui, a sâsâi, a păcăni ; PIE: *bheh1: ENGL. bath, FR. bain, GERM.
bad, ROM. baie, RUS. ванна)

 Lingvistica recentă consideră că instituirea 
semnului lingvistic este arbitrară

 semnificația unui semn nu este o proprietate 
esențială a semnului, ci o convenție între vorbitori
 Ex.: pot (ENGL. vas ; ROM. eu sunt capabil ; POL. transpirație ; TĂTARI

unit. măs. =16 kg) ; masa nouă (mobilă recentă / masa de joc nr. 9 / 
cantitate de materie cu valoarea 9)
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Text și context

Unele cuvinte au sens independent de 
context (ex. numele proprii), dar cele mai 
multe primesc sens în relație cu contextul

 Ex.: „Acela este primul.” ; „Legatul pălește.”

relații de sens
 Ex.: „Deschid cont la bancă.” / „Șed pe o bancă.”

relații gramaticale
 Ex.: „Vin(Sub.) nu mai este, iar oaspeții vin(Pred.).”
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Clivajul lingvistic

 În evoluția limbii, unele cuvinte pot 
aluneca spre alte sensuri sau pot produce 
sensuri noi

 Ex.: domn (<dominus<dominare LAT.) = stăpân (sens orig.) ; 
termen de politețe (modern) ; Iisus Christos (relig.)
a naviga (<navigare<navis LAT.) = a se deplasa pe mare (sens 
orig.) ; a se deplasa în aer sau în cosmos (recent) ; a se 
deplasa de la o informație la alta (internet) ; a folosi GPS

la originea noului sens poate sta o metaforă, 
dar valoarea metaforică se pierde prin 
folosirea frecventă
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Sistem și diferență

 Limba este cel mai complex sistem de 
semne

 Fiecare limbă decupează realitatea după 
propriile convenții

 Ex.: credință RO. = faith / belief ENGL. ; 
tree ENGL. = copac / pom / arbore RO.

Contează mai mult diferența decât esența 
în sistemul limbii
 Putem repera sensul când diferența este semnificativă 

și putem ignora diferențele nesemnificative

 Ex. „Aceatsă afrmație etse intilegibilă.” ; „FILO50F1E”
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Interpretarea

 Interpretarea = asignarea de înțelesuri 
pentru concepte, simboluri sau obiecte

aparent, interpretarea este liniară, dar de 
fapt este o acțiune circulară

pornește de la un element semnificativ mai puțin 
cunoscut supus atenției, se îndepărtează de el, 
pentru a reveni la el cu un înțeles mai clar și mai 
amplu
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■ Ex.: Când sesizăm un fenomen inexplicabil, părăsim fenomenul pentru a ne documenta, apoi revenim la el cu o explicație. 


