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1. Considerații preliminare 
 
Problema semnului lingvistic în concepția lui Ferdinand de Saussure, fondatorul 

lingvisticii generale ca disciplină modernă și unul dintre precursorii semioticii în 
arealul științelor limbajului, a suscitat, în linia timpului, numeroase dezbateri și 
reconsiderări din partea reprezentanților structuralismului. Evident, nu au lipsit 
nici poziții complementare sau antinomice ale altor școli lingvistice sau curente și 
orientări moderne în teoriile limbajului în privința platformei conceptuale 
structuraliste. De altfel, structuralismul constituie una dintre paradigmele 
proeminente pe plan teoretic și analitic, la care s-au raportat (și continuă să o facă) 
generații întregi de cercetători din câmpul științelor socio-umaniste1. 

 
1Între dezvoltările (chiar în sens transdisciplinar) ale structuralismului saussurian, se cuvine menționat 
integralismul lingvistic, întemeiat de Eugeniu Coșeriu. A se vedea studiul „Mon Saussure”, republicat în vol. Școala 
coșeriană clujeană. Contribuții, vol. I, ed. Cornel Vîlcu, Eugenia Bojoga, Oana Boc (Cluj-Napoca: Presa 
Universitară Clujeană, 2016): 11-16. Totodată, recomandăm lectura a două sinteze realizate de importanți discipoli 
coșerieni: Vicenzo Orioles, „Coseriu e Saussure”, 29-36), respectiv Johannes Kabatek, „Tradiție și inovație: 
lingvistica modernă de la Saussure până în secolul al XXI-lea”, 37-50, publicate în același volum. 

mailto:babelrealm@yahoo.com
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Contextualizând, apariția structuralismului, la începutul secolului trecut, într-o 
epocă de maximă efervescență culturală novatoare (dezvoltarea teoriei 
relativității, emergența celei de-a șaptea arte etc.), Cursul de lingvistică generală al 
lui Saussure (1912-1913), publicat de câțiva colaboratori ai săi în 1916, a însemnat 
pasul decisiv în constituirea lingvisticii generale ca disciplină autonomă, cu obiect 
de cercetare relativ bine definit și metode de investigație specifice. Saussure a 
gândit lingvistica generală ca disciplină-pivot în cadrul semiologiei, un proiect 
disciplinar vizând studiul semnelor în sânul vieții sociale. Semiologia, la rândul său, 
urma să devină o platformă conceptuală și disciplinară în cadrul sociologiei de 
orientare durkheimiană, care opera cu noțiuni precum fapt social, sistem social, 
instituție socială etc. Principala teză a lui Émile Durkheim învederează că faptele 
sociale sunt exterioare individului și că, în raport cu acestea, indivizii joacă un rol 
pasiv2. Extrapolând, sistemele sociale se impun indivizilor (considerați ca entități 
singulare), constituind un dat prestabilit, imuabil și imposibil de evitat. Între 
multiplele consecințe ale unei asemenea viziuni, se distinge și ideea limbajului ca 
închisoare pentru spiritul individual, de vreme ce sistemul limbii acționează 
coercitiv asupra subiectului vorbitor și modelează nu indivizi, ci colectivități 
abstracte (în conformitate cu noțiunea saussuriană de „creierul masei”).  

În esență, structuralismul și poststructuralismul, în special în formele lor 
radicale, au favorizat recrudescența scientismului pozitivist în forul științelor 
umaniste. Fără să discredităm realitatea întemeierilor disciplinare favorizate de 
concepțiile structuraliste, ne simțim datori la o (re)examinare critică a viziunii 
despre limbaj, limbă și semnele lingvistice, pe considerentul problematizării și al 
înțelegerii limbajului nu ca simplu instrument de comunicare, ci, așa cum 
perspective teoretice diferite de structuralism o atestă, un mediu formativ, o 
activitate eminamente creatoare a indivizilor vorbitori, o energie spirituală 
profund semnificativă.  

Nu ne propunem, în extensiunea acestui eseu, o examinare exhaustivă a tuturor 
implicațiilor teoretice și metodologice ale paradigmei structuraliste în alte domenii 
decât lingvistica (teoria literaturii, estetica etc.). De asemenea, nu intrăm în detalii 
privind curentele lingvistice care au apărut ca reacție la structuralismul lingvistic, 
în speță generativismul, funcționalismul sau cognitivismul. Deși militează pentru 
reconsiderarea creativității și a intuiției subiectului vorbitor, aceste paradigme cad 
în extrema diametral opusă, urmând un cadru conceptual care explorează esența 
limbajului fie în datul biologic, fie în interacțiunea omului cu mediul fizic și 
instrumentalizează astfel propriul obiect de investigație în tiparele unor formalizări 
logice sau în mostre empirice de scheme preconceptuale, derivate dintr-o 
memorie corporală activă încă înainte de așa-numita „achiziție a limbajului” la nou-
născuți. 

 
2 Émile Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, septième édition (Paris: Félix Alcan, 1919), 19. 
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2. Limba ca obiect de cercetare lingvistică 
 
Pentru a înțelege concepția structuralistă în ansamblul ei, pornim de la 

postulatul lui Saussure conform căruia limba este susceptibilă de investigație 
exclusiv sub raport formal, fiind definibilă strict în funcție de structura sa: 

 
„Din punct de vedere psihologic, făcând abstracţie de exprimarea sa prin cuvinte, gândirea noastră 
nu este decât o masă amorfă şi indistinctă. Filosofii şi lingviştii au fost întotdeauna de acord că, 
fără ajutorul semnelor, am fi incapabili să distingem două idei în mod clar şi constant. Luată în 
sine, gândirea este ca o nebuloasă în care nimic nu este delimitat în mod necesar. Nu există idei 
prestabilite şi nimic nu e distinct înainte de apariţia limbii (…) Rolul caracteristic al limbii faţă de 
gândire nu este de a crea un mijloc fonic, material pentru exprimarea ideilor, ci de a servi drept 
intermediar între gândire şi sunet, în condiţiile în care unirea lor duce, în mod necesar, la 
delimitări reciproce de unităţi [subl. n.]. Gândirea, haotică prin natura sa, este obligată să se 
precizeze, descompunându-se. Nu există deci nici materializare a gândurilor, nici spiritualizare a 
sunetelor, ci e vorba doar de faptul oarecum misterios că gândirea-sunet implică diviziuni şi că 
limba îşi elaborează unităţile constituindu-se între două mase amorfe. (…) Limba mai poate fi 
comparată și cu o foaie de hârtie: gândirea este fața, iar sunetul dosul foii; nu putem decupa fața 
foii fără să decupăm, în același timp, și dosul ei; același lucru se întâmplă și în limbă: nu se poate 
izola nici sunetul de gândire și nici gândirea de sunet. (…) Lingvistica lucrează pe terenul limitrof 
unde elementele celor două ordine se combină; această combinare produce o formă, și nu o 
substanță. [subl. n.]”3 

   
Câștigul fundamental pentru statutul lingvisticii ca disciplină este, după părerea 

noastră, relevarea interdependenței dintre gândire și limbă, în sensul în care limba 
predetermină, până la un punct, modurile de a gândi și de a crea conținuturi de 
conștiință ale vorbitorilor săi. Însă, dacă interdependența despre care vorbim 
produce o formă, deci o posibilitate de segmentare investigabilă strict formal, pe 
baza unor proiecții metodologice sistemic închise, fără să conteze, în această 
ecuație, conținuturile gândirii și, respectiv, ale creativității subiecților vorbitori, 
atunci intuim că situația expusă de Saussure comportă niveluri diferite de 
profunzime conceptuală, complexitate investigativă și, implicit, poziții 
interpretative.  

Premisa concepției lui Saussure, enunțată în partea introductivă a Cursului, 
indică o (simili)aporie a limbajului în calitate de obiect de investigație pentru 
lingvistică: acesta apare ca multiform și heteroclit, ca un conglomerat de aspecte 
fizice, fiziologice și psihice. Drept urmare, limbajul nu poate fi studiat în 
multiplicitatea ipostazelor sale, fiind necesar, conform lui Saussure, un ansamblu 
disciplinar care să preia această sarcină (psihologie, antropologie, fiziologie, fizică 
acustică etc.). Soluția care se impune cu evidență, dată fiind această dificultate de 

 
3 Ferdinand de Saussure, Curs de lingvistică generală, trad. Irena Izverna Tarabac (Iaşi: Polirom, 1998), 126-127. 
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integrare conceptuală și metodologică, este decuparea din limbaj a unei 
dimensiuni considerate stabile și care să poată fi riguros studiată: limba (langue). 
Această dimensiune, prin opoziție cu vorbirea (parole), va deveni o „normă pentru 
toate celelalte manifestări ale limbajului”4, fiind definită ca „produs social al 
facultății limbajului”5 și, simultan, ca „ansamblu de convenții necesare, adoptate 
de corpul social pentru a îngădui exercitarea acestei activități de către indivizi”6. În 
aceeași ordine de idei, limba se înfățișează ca principiu de clasificare, o instituție 
socială cu natură specială, întrucât alcătuiește un sistem de semne ce exprimă idei 
și servește la faptul primordial al comunicării: „nu limbajul vorbit este natural 
pentru om, ci facultatea de a constitui o limbă, adică un sistem de semne distincte 
ce corespund unor idei distincte”7. Nu în ultimul rând, limba ca fapt social se 
găsește depozitată în creierul colectivității de vorbitori, fiind „un sistem gramatical 
ce există virtual în fiecare creier, sau mai bine zis în creierele unui ansamblu de 
indivizi; căci limba nu este completă la nici unul, ea nu există în chip perfect decât 
vorbită de masă”8. 

Referindu-ne, prin contrapondere, la parole, care ar include, pe de-o parte, 
toate fenomenele de natură fizico-biologică și, pe de altă parte, creativitatea 
individuală a vorbitorilor, semnalăm că, pentru Saussure, această dimensiune este 
sursa incognoscibilității limbajului în ansamblul său. Vorbirea este, în accepțiune 
saussuriană, un mănunchi de manifestări accidentale, accesorii și complet 
secundare pentru înțelegerea esenței limbajului. Saussure nu neagă faptul că 
vorbirea precedă limba și că este un mod de instituire a limbii în creierul masei, 
implicând acte individuale de voință și inteligență, în care pot fi distinse 
combinațiile prin care vorbitorul utilizează codul limbii pentru a-și exprima 
gândirea personală și, respectiv, mecanismul psihofizic (în speță, actele de 
fonațiune sau scrisul) care îi îngăduie să exteriorizeze aceste combinații. Însă 
lingvistul genevez insistă că limba, delimitată de vorbire, nu este o funcție a 
subiectului vorbitor, ci produsul social pe care vorbitorul îl înregistrează în mod 
pasiv.  

Limba nu presupune premeditare, adică intenționalitate creativă, fiind o parte 
socială, exterioară individului, care, prin el însuși, nu poate să o creeze sau să o 
modifice. Limba este o parte omogenă, perfect delimitată a limbajului. În fine, 
limba este un sistem de semne unde esențială este unirea dintre concept și 
imaginea acustică. Ca sistem, limba este caracterizată, necesarmente, prin 
legitate, ordine, stabilitate, predictibilitate, autonomie, determinism, monism 

 
4 Saussure, Curs, 36. 
5 Ibidem, 36. 
6 Ibidem, 36. 
7 Ibidem, 37. 
8 Ibidem, 39. 
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conceptual, iar legitățile interne nu depind de instituționalizarea structurilor 
înglobate (i.e. indivizii). 

 

3. Semnele lingvistice și parametrii lor definitorii 
 
Mutatis mutandis, semnele lingvistice nu sunt entități abstracte, ci realități 

biplane care își au sediul în creierul masei, concepte fixate în imagini acustice, adică 
în imagini convenționale de natură psihică. O astfel de amprentă mentală, 
denumită semnificant (signifiant), reprezintă suma unui număr limitat de foneme, 
adică de unități minimale invariante de expresie, susceptibile de evocare printr-un 
număr limitat (cvasicorespondent) de sunete sau grafeme. La rândul său, 
semnificatul (signifié) este conceptul sau ideea care se întrupează în semnificant. 
Ambele fețe ale semnului, semnificantul și semnificatul, sunt de natură pur psihică, 
dar ele se găsesc la niveluri diferite de conștiință, i.e. de abstractizare9. În orice caz, 
investigarea lor separată este o simplă proiecție metodologică, întrucât, în 
realitatea vie a semnului, ele nu pot exista separat. În treacăt fie spus, sintagma de 
imagine acustică este, oarecum, paradoxală și generează, nu de puține ori, 
interpretări eronate ale concepției lui Saussure.  

Este important de subliniat faptul că obiectele din realitatea așa-zisă 
extralingvistică (primordial mentale, la fel ca obiectele imaginare sau abstracte), 
nu sunt figurate, ci, dimpotrivă, sunt configurate prin intermediul semnelor, 
neputând fi altfel constituite în calitate de conținuturi ale conștiinței. 

Odată stabilită natura biplană a semnului lingvistic, Saussure enumeră câteva 
caracteristici fundamentale ale acestuia, ele ținând loc și de principii fondatoare în 
definirea limbii: arbitraritatea (= lipsa unei legături motivate natural sau cauzal 
între semnificant și semnificat, cu excepția simbolurilor, unde se instituie o 
legătură motivată rațional, intelectiv), linearitatea (= desfășurarea auditivă a 
semnului într-o singură dimensiune, cuantificabilă în linia timpului), imutabilitatea 
(= alegerea semnificantului nu este liberă în raport cu comunitatea lingvistică în 
care este utilizat semnul; masa face o alegere impusă/forțată, întrucât limba nu 
este o alegere liber consimțită) și mutabilitatea (= timpul „alterează” semnele, 
precum acțiunea apei curgătoare asupra pietrelor, însă această alterare este 
relativă, întrucât în semn persistă întotdeauna materia veche).  

Aceste principii se bazează, în special, pe ideea rezistenței colectivității la 
inovații lingvistice, limba fiind utilizată de întreaga comunitate, deci făcând „corp 
comun cu masa socială”. Masa vorbitoare este considerată un factor conservator, 
la fel cum situarea limbii în timp presupune o solidaritate cu trecutul, care, la rândul 

 
9 Pentru aprofundarea acestui aspect, recomandăm studiul lui Ovidiu Drăghici, „Un model simetric al semnului 
lingvistic sau despre natura conceptuală a semnificantului”, Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași LI (2005): 153-159. 
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ei, anulează dreptul individual de libertate de selecție. Faptul că limba e situată în 
masa socială (ea există ca un dicționar situat în afara voinței depozitarilor) și în 
timp, raportat la caracterul arbitrar al semnului lingvistic, conduce la concluzia 
imposibilității de schimbare în sistem10. Spre aceeași concluzie converge și 
chestiunea legității sistemice: Saussure compară sistemul limbii cu jocul de șah, 
unde piesele sunt insuficiente pentru a forma jocul în ansamblul său dacă nu ar 
exista și regulile după care acestea trebuie folosite. Extrapolând, cuvintele (în 
calitate de semne lingvistice) nu pot forma singure o limbă; este nevoie de un 
ansamblu de reguli, de norme, de convenții, care nu pot fi deduse decât prin 
cercetarea modului de utilizare a elementelor de expresie:  

 
„Limba este un sistem care nu cunoaște decât propria sa ordine. Vom înțelege mai bine lucrurile, 
dacă vom face o comparație cu jocul de șah. Este relativ ușor să deosebim ceea ce este extern 
de ceea ce este intern: faptul că a trecut din Persia în Europa este de ordin extern; dimpotrivă, 
intern este tot ceea ce privește sistemul și regulile. Dacă înlocuiesc piesele de lemn prin piese de 
fildeș schimbarea este indiferentă pentru sistem, dar dacă micșorez sau măresc numărul pieselor, 
această schimbare atinge în profunzime «gramatica» jocului.”11 

 
La șah, fiecare piesă are o valoare, dată în funcție de celelalte piese și de 

raporturile pe care le stabilește într-o anumită configurație. Similar, Saussure 
atribuie semnului lingvistic valori sistemice, dobândite în urma raporturilor pur 
diferențiale dintre semne, decelabile prin legități specifice:  

 
„Dar, dintre toate comparațiile pe care ni le-am putea imagina, cea mai concludentă este aceea 
dintre jocul limbii și o partidă de șah. Atât într-un caz, cât și în celălalt, ne aflăm în prezența unui 
sistem de valori și asistăm la modificările lor. O partidă de șah este ca o realizare artificială a ceea 
ce limba ne prezintă sub formă naturală. Mai întâi, o stare a jocului corespunde bine unei stări a 
limbii. Valoarea respectivă a pieselor depinde de poziția lor pe tabla de șah, așa cum în limbă 
fiecare termen își are valoarea sa prin opoziție cu toți ceilalți termeni. În al doilea rând, sistemul 
este întotdeauna momentan; el variază de la o poziție la alta. Este adevărat că valorile depind mai 
ales de o convenție imuabilă, regula jocului, care există înainte de începutul partidei și continuă 
după fiecare mutare. Această regulă, admisă o dată pentru totdeauna, există și în materie de 
limbă; acestea sunt principiile constante ale semiologiei. În sfârșit, pentru a trece de la un echilibru 
la altul, sau – după terminologia noastră – de la o sincronie la alta, este suficientă deplasarea unei 
piese; nu există schimbare generală. (…) Într-o partidă de șah, orice poziție dată are drept 
caracteristică deosebită faptul de a fi independentă de pozițiile antecedente; este complet 
indiferent dacă se ajunge într-o poziție pe o cale sau alta”.12 

 
10 Chestiunea schimbării lingvistice a fost reexaminată în diverse studii. Ne limităm la a semnala două: Mariano 
Peñalver Simó, „La lingüística estructural y las ciencias del hombre”, Anuario filosófico 3, no. 1 (1970): 187-251, 
respectiv Eugenio Coseriu, Sincronía, diacronía e historia. El problema del cambio lingüístico. Madrid: Gredos, 
1978, în fapt, a treia ediție, revizuită și extinsă. Ediția princeps a apărut la Montevideo, în Revista de la Facultad 
de Humanidades e Ciencias XV (1957): 201-355. 
11 Saussure, Curs, 46-47. 
12 Ibidem, 104. 
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Chestiunea cuvântului (ca semn lingvistic) și a valorii acestuia în sistemul limbii 

își găsește explicația, mai întâi, în imposibilitatea schimbării regulilor de producere 
și de funcționare ale sistemului. Analogia cu sistemul monetar (valoarea și 
circulația banilor etc.) consolidează această perspectivă asupra valorii semnului 
lingvistic: 

 
„Pentru a determina cât valorează o piesă de cinci franci, trebuie să știm: 1. că o putem schimba contra 
unei cantități determinate dintr-un lucru diferit, de exemplu pe pâine; 2. că o putem compara cu o 
valoare similară din același sistem, de exemplu cu o piesă de un franc, sau cu o monedă dintr-un alt 
sistem (cu un dolar etc.). În același fel, un cuvânt poate fi schimbat pe ceva ce nu-i seamănă: pe o 
idee; el poate fi comparat cu ceva de aceeași natură: cu un alt cuvânt. Valoarea sa nu este fixată, atâta 
vreme cât ne mărginim să constatăm că el poate fi schimbat pe un concept sau altul, că are, adică, o 
semnificație sau alta; trebuie să-l comparăm și cu valori similare, cu celelalte cuvinte care îi pot fi opuse. 
Conținutul său nu este determinat cu adevărat decât prin concursul a ceea ce există în afara lui. Făcând 
parte dintr-un sistem, el are nu numai o semnificație, ci mai ales o valoare.”13 

 

4. Proiecții metodologice dihotomice 
 
Dacă limba este un ansamblu de deprinderi lingvistice care îi permite individului 

să înțeleagă și să se facă înțeles, un ansamblu care nu se schimbă tocmai din pricina 
masei vorbitoare și a factorului timp (care asigură continuitate sistemului și 
semnelor, în pofida alterării, care, la rândul ei, trebuie înțeleasă ca un complex de 
procese situat în afara vorbitorilor individuali), proiecția metodologică saussuriană 
distinge între o lingvistică statică (sincronică) și o lingvistică evolutivă (diacronică). 
Această distincție are în vedere, fundamental, dualitatea internă a tuturor 
ştiințelor care operează asupra valorilor. Ea nu se aplică la discipline precum 
astronomie, geologie, drept, ştiințe politice; se aplică, în schimb, la disciplinele 
economice (economia politică, istoria economică) și inclusiv în cazul lingvisticii, 
dată fiind implicarea noțiunii de valoare ca parametru definitor pentru elementele 
sistemului.  

Pe axa simultaneităților, limba se înfățișează ca un ansamblu de raporturi între 
elemente coexistente, unde orice intervenție a timpului este exclusă. Pe axa 
succesivităților, limba se înfățișează ca un ansamblu de valori considerate în timp. 
În rezumat, limba este un sistem de valori pure. Multiplicitatea semnelor interzice 
studierea simultană a raporturilor în timp (apanajul lingvisticii diacronice) și a 
raporturilor în sistem (apanajul lingvisticii sincronice). Saussure rezolvă acest 
paradox prin postularea ideii că faptele diacronice țin de vorbire, iar cele sincronice 
țin de limbă. Astfel, investigarea limbii presupune decupaje sincronice, indiferent 
de perioada istorică la care ne raportăm.  

 
13 Ibidem, 129. 
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În aceeași ordine de idei, putem discuta despre creșterea sau diminuarea valorii 
în sistem. Fiecare termen îşi are valoarea prin opoziție cu ceilalți termeni. Sistemul 
este întotdeauna momentan, în sensul că variază de la o poziție la alta. Valorile 
depind de o convenție imuabilă – regula jocului, ca la șah. Deplasarea unei piese 
înseamnă trecerea de la un echilibru la altul, de la un decupaj sincronic la altul, prin 
urmare nu există schimbare generală care să afecteze blocul sistemic, ci exclusiv 
alterări parțiale, care afectează unele elemente din sistem. Spre exemplificare, 
schimbările fonetice suferite de semnificant, schimbările de sens suferite de 
semnificat, deplasarea raportului dintre semnificat și semnificant (prin slăbire, 
substituire etc.) reprezintă alterări ale semnului. Și tot ca la jocul de șah (sau ca în 
teoria generală a jocurilor, aplicată domeniului economic), limba are „caracterul 
unui sistem bazat complet pe opoziția dintre unitățile sale concrete”14.  

Mai precis, atât prin latura sa conceptuală, cât și prin latura sa fonemică (și, 
implicit, fonică), cuvintele se angajează în raporturi relaționale opoziționale: „În 
toate aceste cazuri surprindem, în locul unor idei date dinainte, valori ce emană din 
sistem. Când spunem că ele corespund unor concepte, subînțelegem că aceste 
concepte sunt pur diferențiale, definite nu pozitiv prin conținutul lor, ci negativ prin 
raporturile lor cu ceilalți termeni ai sistemului. Caracteristica lor cea mai exactă 
este aceea de a fi ceea ce celelalte nu sunt”15. La fel ca în cazul părții conceptuale a 
valorii, „acelaşi lucru se poate spune şi despre partea sa materială. În cuvânt nu 
contează sunetul în sine, ci diferențele fonice care ne îngăduie să distingem acest 
cuvânt de toate celelalte, căci aceste diferențe poartă semnificația”16. Dacă, la 
jocul de şah, un cal e distrus, el poate fi înlocuit de orice altă piesă, cu condiția să îi 
fie atribuită valoarea de cal. La fel se întâmplă în limbă: noțiunea de identitate 
sincronică se confundă cu cea de valoare. Mai mult, pentru Saussure, valoarea este 
perfect sinonimă cu unitatea, cu entitatea concretă, cu realitatea semnică propriu-
zisă. 

Se pune, firesc, întrebarea ce anume determină creşterea sau descreșterea 
valorii semnelor în sistem? Răspunsul: poziția lor relativă și întrebuințarea de către 
vorbitori. La fel cum valoarea unei monede nu constă în metalul din care e făcută, 
nici valoarea semnificantului nu constă în substanța sa materială, ci în diferențele 
ce separă imaginea acustică de toate celelalte imagini acustice din sistem. 
Fonemele sunt entități opozitive, relative şi negative. În scris, grafemele sunt 
arbitrare; nu există niciun raport între litera t şi sunetul pe care îl desemnează; 
valoarea literelor este pur negativă şi diferențială (aceeaşi persoană poate scrie 
litera t în diferite feluri – esențial este ca t-ul să nu se confunde cu l-ul sau d-ul).  

 
14 Ibidem, 122. 
15 Ibidem, 130. 
16 Ibidem, 131. 
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Așadar, în limbă nu există decât diferențe, fără termeni pozitivi. Limba nu 
comportă nici sunete, nici idei care ar preexista sistemului lingvistic, ci numai 
diferențe conceptuale şi diferențe fonice provenite din acest sistem. Dar semnul, 
considerat în totalitatea sa (ca entitate dotată cu semnificație) este pozitiv:  

 
„Un sistem lingvistic este o serie de diferenţe de sunete combinate cu o serie de diferenţe de idei; 
dar această punere faţă în faţă a unui anumit număr de semne acustice cu tot atâtea decupaje 
făcute în masa gândirii dă naştere unui sistem de valori; şi acest sistem constituie legătura efectivă 
dintre elementele fonice şi cele psihice în interiorul fiecărui semn. Deşi semnificatul şi semnificantul 
sunt, fiecare luat în parte, pur diferenţiale şi negative, combinarea lor este un fapt pozitiv; este 
singura specie de fapte pe care le comportă limba, pentru că proprietatea caracteristică a instituţiei 
lingvistice este tocmai aceea de a menţine paralelismul dintre aceste două ordine de diferenţe.”17  

 
Mai mult, „orice diferență de idee percepută de spirit caută să se exprime prin 

semnificanți distincți, şi două idei pe care spiritul nu le mai distinge caută să se 
confunde în acelaşi semnificant”18. Aplicat la unitate, principiul de diferențiere 
presupune faptul că toate caracteristicile unității se confundă, global, cu unitatea 
însăşi. Ceea ce distinge un semn este, totodată, şi ceea ce îl constituie. Diferența 
conferă caracteristica, valoarea şi unitatea, iar identitatea conferă semnificația. În 
această nouă perspectivă, definirea limbii ia o turnură interesantă, care va alimenta 
dezvoltări ulterioare în structuralism (de exemplu, la Louis Hjelmslev): „Limba 
este, ca să spunem așa, o algebră care nu ar avea decât termeni complecşi”19.  

Ideea se regăsește și în Scrieri de lingvistică generală (volum publicat în 2002, la 
mai bine de opt decenii după apariția Cursului), unde concepția privind sistemul de 
opoziții este radicalizată, aceasta constituind singurul criteriu valabil pentru 
reprezentarea semnelor lingvistice. Fragmentele (unele disparate și incomplete), 
notele și considerațiile lui Saussure reunite în acest din urmă volum pun într-o altă 
lumină concepția sa din Curs. Se întrevăd tentative ambițioase de formalizare a 
sistemului de semne: „(...) am fi în măsură să facem o dată pentru totdeauna 
operația algebrică de a considera cuvintele ca fiind niște unități ce există într-o 
sferă algebrică”20. Sub aspect fonetic, gramatical și lexico-semantic, ideea 
negativității ca parametru valoric definitor pentru semnele lingvistice este 
pregnant evidențiată și ridicată la rang de axiomă. Implicațiile sunt urmărite 
inclusiv în domeniul schimbărilor semantice, al sensului propriu și al celui figurat, 
precum și al sinonimiei.  

 

 
17 Ibidem, 133. 
18 Ibidem, 133. 
19 Ibidem, 134. 
20 Ferdinand de Saussure, Scrieri de lingvistică generală, trad. Luminița Botoșineanu (Iași: Polirom, 2003), 282. 
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În ceea ce ne privește, în partea a doua a eseului nostru, vom urmări 
exemplificările aduse de Saussure conceptului de valoare prin raportare la nivelul 
lexico-semantic al limbii, atât în Curs, cât și în Scrieri, urmând să extrapolăm / 
nuanțăm unele considerații și să realizăm o examinare critică personală a 
oportunității principiale, conceptuale și metodologice, privind introducerea 
noțiunii de valoare în investigarea faptelor de limbă. Succinte considerații vor viza 
și problema alterității lingvistice, respectiv a mutabilității și a imutabilității 
semnelor. 
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