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Extras
Teorii asupra semniﬁcatiei (1)
A. Criteriu: după cum înţelesul coincide sau nu cu semniﬁcaţia
1. Teorii realiste: înţelesul coincide cu semniﬁcaţia
- orice expresie cu înţeles are semniﬁcaţie
- orice expresie cu înţeles este semn
- totul este semn
- exista obiecte ideale, imaginare etc.: inorogi, îngeri, demoni, spirite etc.
Teorii asupra semniﬁcatiei (2)
2. Teorii nominaliste: semniﬁcaţia este numai o formă a înţelesului
- există expresii care au înţeles dar nu au semniﬁcaţie
- unele expresii cu înţeles nu sunt semne
- semnele sunt doar o parte a expresiilor cu înţeles
- nu orice înţeles este obiect
- nu există obiecte ideale sau imaginare
Pegas – real sau imaginar?
Teorii asupra semniﬁcatiei (3)
B. Criteriu: Cum este determinată semniﬁcaţia?
1. Teorii intralingvistice: Semniﬁcaţia unui semn este determinată de alte expresii ale limbajului.
2. Teorii extralingvistice: Semniﬁcaţia unui semn este determinată de factori din afara limbajului
Teorii intralingvistice
Principiul lui Frege: Semniﬁcaţia unei expresii este determinată de semniﬁcaţia părţilor acelei expresii
(Partea determină întregul)
1. Teorii care respectă principiul lui Frege

2. Teorii care resping principiul lui Frege (teorii holiste)
- Semniﬁcaţia unei expresii este determinata de expresiile care o conţin
- Întregul determină partea
Teorii extralingvistice
1. Teorii care susţin că semniﬁcaţia este determinată de factori individuali
- urmăresc să explice de ce semniﬁcaţia diferă de la un utilizator la altul
2. Teorii care susţin că semniﬁcaţia este determinată de factori sociali
- explică de ce o expresie are, pentru mai mulţi utilizatori, aceeaşi semniﬁcaţie.
Teorii asupra semniﬁcatiei (4)
C. Criteriu: după cum semniﬁcaţia este un obiect sau un concept:
1. Teorii denotative
- semniﬁcaţia constă în obiecte; numele ﬁxează obiecte; numele sunt semne.
2. Teorii conceptualiste
- semniﬁcaţia constă în concepte; termenii (predicatele) ﬁxează concepte; termenii (predicatele) sunt
semne.
Teorii asupra semniﬁcatiei (5)
3. Teorii contextualiste
- semniﬁcaţia constă în obiecte sau în concepte, în funcţie de context; o expresie poate semniﬁca un
obiect sau un concept, după context.
4. Teorii sintetice
- semniﬁcaţia constă în unitatea dintre obiect şi concept
Condiţii de semniﬁcare
a) semniﬁcaţia unui semn este obiectivă – constă în obiecte, nu în sensuri sau concepte;
b) semniﬁcaţia unui semn este unică – semnul ﬁxează un singur obiect;
c) semniﬁcaţia este constantă – la orice moment, un semn are aceeaşi semniﬁcaţie.
d) relaţia dintre semn şi semniﬁcaţie este arbitrară.
Aceste condiţii sunt îndeplinite de către nume.
Numele = expresia semnelor
Semn = expresie + semniﬁcaţie + sens
Semn = nume + obiect + proprietăţi
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