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Ce este limba? Ce este limbajul? 

 

 Limba reprezinta una din caracteristicile de baza ale fiintei umane, a fiecarui individ, 

deoarece fara limba omul nu ar mai fi fiinta umana. Functia de baza a limbii este cea care 

permite oamenilor sa comunice între ei, sa se înteleaga. Aceasta nu este specifica fiintei 

umane, pentru că si alte fiinte utilizeaza anumite forme de comunicare, însa doar omul are 

puterea si capacitatea de a vorbi. Acestea determina fiinta umana la nivel sociologic si de 

grup, ca membră a unei comunitati sociale în cadrul careia se utilizeaza o anumita limba. Aici 

apar si caracteristici individuale ale  

fiecarui om în parte.               

 Limba a aparut, dainuie si se dezvolta interdependent de mediul si comunitatea în care 

se foloseste. Aceasta interdependenta reiese si din vasta experienta umana. Limba, se 

apreciaza de catre Ion Coteanu10, reprezinta în acelasi timp si expresia relatiei între om si 

natura, între om si societate si fata de el însusi. Totodata, limba este o forma a creatiei umane 

care modifica atât societatea cât si limba însasi. Toate acestea fac ca limba sa fie complexa 

precum viata umana, permitând modificari, însa doar în cadrul anumitor sisteme si procese. 

Relatia între limba si societate este reciproca, limba trebuind sa ofere fiintei umane, sub 

aspect social si  psihic, o viata decenta - fiind mijloc de comunicare si nu numai atât, ci si 

instrument pentru reflectii filosofice si inspiratii poetice. 

 Astfel, limba este un fenomen social care permite comunicarea în cadrul anumitor 

grupuri umane, oferindu-le în acelasi timp si posibilitatea de a-si exprima optim toate 

elementele specifice ale comunitatii umane. Limba este mult mai mult decât un simplu mijloc 

de transmitere a informatiilor. Este un element de identitate nationala si culturala. În acelasi 

timp, limba reprezinta capacitatea de comunicare cu ajutorul sistemului de semne verbale 

articulate11.  

 

Elementele de baza ale limbii ca sistem de semne  

 

 Tatiana Slama-Cazacu12 concluzioneaza ca: 



• limba este un semn de semne cu o structura determinata în care locul si rolul anumitor parti 

componente este stabilit în functie de alte parti si de întreg ansamblul; 

• limba este un sistem de semne ce are la baza principiul simbolizarii, realizând diferenta între 

mijloc de exprimare si obiectul desemnat, aspecte si relatii cu lumea în care traieste; 

• limba este un sistem de reguli pentru conexiunea dintre sunet si semnificatie. 

 Doar fiinta umana are posibilitatea de a utiliza, în afara de semne naturale si semne 

conventionale, respectiv semne intuite de societate, numite simboluri (când tuna si fulgera 

înseamna ca va ploua). Aptitudinea de a crea simboluri verbale, dar si acceptarea si utilizarea 

acestora, sunt caracteristici care-l diferentiaza pe om de animale. 

 Vorbirea naturala este un dar divin si apartine fiecarui om. Ea se concretizeaza în trei 

planuri:           

• aptitudine; 

• cunoastere (competenta); 

• utilizare (actiune, act, practica). 

 Deoarece limba înseamna, înainte de toate, comunicare interumana, fiind instrumentul 

de baza, dar în acelasi timp si cel mai perfect pentru comunicare, fara ea nu ar putea fi 

organizate si nu ar exista comunitati sociale.  

 Structura lingvistica cuprinde doua planuri: de continut si cel al exprimarii. Aceasta 

presupune existenta planului care cuprinde unitati cu semnificatie proprie (cuvinte) si a celui 

compus din unitati care doar prin combinare au semnificatie (sunete). 

 O proprietate importanta a limbii este si capacitatea acesteia de dislocare sau 

transpunere în spatiu si timp, nefiind legata de ceea ce se întâmpla acum si aici. Se poate vorbi 

despre lucruri departate spatial si temporal sau chiar despre cele inexistente. Simbolizarea 

permite acest lucru. 

            Se stie ca fiinta umana este nu doar marcata de limba, ci este chiar determinata de 

aceasta. Desi capacitatea verbala este o însusire naturala a fiecarui individ, limba se transmite 

si se asimileaza pe cale culturala - fiecare generatie la rândul sau este nevoita s-o învete. De 

aici rezulta schimbarile permanente si modificarile aferente ale limbii. 

 Din cele afirmate pâna acum putem concluziona ca limba este un fenomen unic, fiind 

indispensabila, utilizata de fiecare individ si comunitate, în primul rând ca mijloc de 

comunicare. De aici si necesitatea acordarii unei atentii deosebite comunicarii si transmiterii 

informatiilor. 

 Oamenii pot comunica si se pot întelege si prin alte moduri, prin gesturi, cu ajutorul 

steguletelor sau al semnalelor fumigene etc., dar si folosind diferite alte sisteme simbolice 



deduse din vorbirea curenta (matematica, fizica, chimia, muzica, alfabetul Morse etc.). Toate 

acestea însa sunt complementare limbii umane, având denumirea de forme de comunicare 

nonverbala si paraverbala. 

 Exista totodata si o etica a vorbirii, dupa aprecierea lui Alexandru Metea13 care apare 

în planul practic si cel spiritual. În plan practic este vorba de convingere, distractie si angajare 

în treburi de interes comun uzând nu doar de mijloace lingvistice. La nivel spiritual însa este 

vorba de categorii mentale si valori morale cu ajutorul carora individul si societatea pot fi 

stimulati sa se angajeze în treburi de interes general. 

 Ştiinta, afirma Tatiana Slama-Cazacu14, face deosebirea între notiunea de limba si cea 

de vorbire. Limba reprezinta mijlocul prin care se fiinteaza comunicarea interumana, fiind un 

sistem de semne, de fapt o structura de semne verbale. Pentru a putea îndeplini aceasta functie 

într-o comunitate fie ea si etnica, limba trebuie sa cuprinda acelasi sistem fonetic, morfologic, 

sintactic si lexical. De pilda, semnificatia unui numar mare de cuvinte apartinând unei limbi 

este cunoscuta de catre toti membrii comunitatii care vorbesc aceeasi limba. 

 Ca atare, limba este un fenomen de comunicare si se bazeaza pe capacitatea utilizarii 

semnelor verbale, în timp ce vorbirea este capacitatea de folosire a acestor semne si utilizarea 

individuala a mijloacelor lingvistice de catre membrii comunitatii în comunicarea lor 

cotidiana. 

 Concluzionând, limba este un sistem de semne verbale, iar vorbirea reprezinta 

realizarea, materializarea acestui sistem. Vorbirea fiecarui membru al comunitatii lingvistice 

este specifica, ea depinde de mediul social, de nivelul educational al individului etc. Spre 

exemplu, vorbirea unui copil difera de cea a unui batrân, desi vorbesc aceeasi limba. 

 Limba si vorbirea sunt interdependente: limba a evoluat sub forma unei vorbiri 

organizate, iar vorbirea s-a dezvoltat în baza limbii.Aceasta înseamna ca nu poate exista limba 

fara vorbire si invers. Vorbirea rezulta din limba, fiind realizarea sonora a acesteia. Prin limba 

se oglindeste personalitatea lingvistica si asta în toate structurile lingvistice, deoarece 

particularitatile personalitatii se disting nu numai prin rostirea sunetelor si alegerea cuvintelor, 

ci si prin exprimarea plastica, sugestiva, prin intonatie si folosirea accentelor15. 

 Vorbirea individuala apare când persoana aflata într-o situatie concreta, activeaza cu 

ajutorul organelor sale vocale, sistemul de semne al anumitei limbi. Vorbirea îmbogateste 

considerabil limba.  

 În tezaurul lingvistic al unui popor se introduc destul de des cuvinte noi. La 

îmbogatirea limbii contribuie si personalitatiile (marii scriitori), mass-media, vorbitorii si altii. 

Vorbirea difera în functie de sistemul lingvistic al unei comunitati, depinzând de vârsta 



persoanei în cauza, de constitutia psihica si de nivelul de cultura al acesteia. 

 Ştiinta moderna despre limba, care poarta numele de lingvistica, scoate în evidenta 

faptul ca formele analogice ale vorbirii de creare a limbii sunt exprimarea (vorbirea orala) si 

scrierea (exprimarea scrisa). Gestica sau gesticularea este o forma nonverbala de comunicare, 

având functia de a evidentia si completa exprimarea (vorbirea orala), precum si de a întari 

informatia scrisa. Ca atare, vorbirea orala si scrisa reprezinta materializarea limbii, iar gestica 

este un element auxiliar.   
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