
3

Lumea în care trăim constă din nenumărate obiecte. Ele sunt de două 
mari categorii:

 fi inţe: copil, pasăre, fl uture…;
 lucruri: piatră, clădire, apă…
Obiectele (fi inţele şi lucrurile) ni se arată prin diferite fenomene ale 

lor, de care ne putem convinge cu organele noastre de simţ. Astfel de 
fenomene sunt, de exemplu:

LUMEA ŞI NOI
LIMBA ŞI VORBIREA

Obiectele lumii şi fenomenele lor
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4

  însuşirile:  culoarea, forma, mărimea etc. a unui lucru sau a unei 
fi inţe;

 mişcările: plecarea, sosirea, grăbirea etc. cuiva;
 activităţile: citirea, scrierea, înotul etc. făcute de cineva.

Relaţiile dintre obiecte şi fenomene

Obiectele şi fenomenele obiectelor se afl ă, ori pot ajunge, în tot felul 
de relaţii (legături). De exemplu: între lucrul casă şi fi inţa noastră se 
poate stabili o relaţie de posesiune (casa ↔ noastră); între fi inţele cerbi 
şi lucrul pădure există o relaţie fi rească de loc (cerbii ← din → pă-
dure).
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Cunoştinţele şi stările noastre sufl eteşti
despre obiectele, fenomenele şi relaţiile lumii

Cuvintele ca semne sonore ale lor
Toate activităţile ni se desfăşoară prin folosirea practică sau teoretică 
a obiectelor şi a fenomenelor lor.

Pentru a reuşi să ne folosim de ele cu cât mai multe avantaje, trebu-
ie să le cunoaştem bine: să ştim din ce sunt compuse, ce însuşiri au şi 
în ce relaţii sunt sau pot ajunge unele cu altele.

Singurul mod de cunoaştere adâncă a lor este pentru noi gândirea. 
Prin ea ne formăm cunoştinţe despre fi ecare obiect, fenomen şi relaţie 
care are importanţă în activităţile noastre.

Tot ce se întâmplă cu obiectele lumii şi cu fenomenele lor ating şi 
viaţa noastră sufl etească, făcând să trăim în interior diferite stări:

 sentimente (durere, supărare, amărăciune);
 emoţii (spaimă, surpriză);
 voinţe şi dorinţe (poruncă, îndemn, chemare).
De aceste cunoştinţe despre obiecte, fenomene şi relaţii avem ne-

voie în toate activităţile noastre. Ca să ni le păstrăm pentru totdeauna, 
le legăm imediat de câte un cuvânt, aşa cum ne învaţă mediul în care 
trăim. De exemplu: cunoştinţa despre şirul de vagoane de cale ferată 
pus în mişcare de o locomotivă ni se leagă imediat de cuvântul tren.

Cuvintele sunt în stare să evoce în noi oricînd cunoştinţele care se 
leagă de ele. Astfel, ele sunt pentru noi semne sonore ale obiectelor, 
fenomenelor şi relaţiilor cunoscute.

Exemple:

 cuvinte ca semne ale unor obiecte: copil, pasăre, piaţă, statuie…;
 cuvinte ca semne ale unor fenomene: albastru, înălţime, alerga-

re, a învăţa, departe…;
 cuvinte ca semne ale unor relaţii: posesiune, colaborare, prie-

tenie, (…) între (…), (…) din (…) şi altele.
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Asemănător cunoştinţelor, şi stările sufl eteşti ni se leagă de câte 
un cuvânt. Cuvintele care evocă astfel de stări sunt semne ale aces-
tora.

Exemple:
 Cuvîntul vai! este semn al sentimentului de durere, a! e semnul mi-

rării, uf! este pentru noi semnul stării de oboseală, pst! e semnul 
îndemnului la tăcere etc.
Popoarele cu o cultură dezvoltată (cu multe cunoştinţe despre lume 

şi cu multe creaţii) au un sistem de semne din sute de mii de cuvinte. 
Totalitatea cuvintelor folosite de un popor oarecare se numeşte voca-
bular sau lexic.

 E
1.  Explicaţi de ce numărul de cuvinte la un popor depinde de nive-

lul cultural al acestuia.
2.  Grupaţi următoarele cuvinte după cum ele sunt semne ale unor 

obiecte, fenomene, relaţii gândite şi ale unor stări sufl eteşti trăi-
te în momentul gândirii: munte, lumină, odihnă, of, aoleo, număr, 
frăţie, curăţenie, hoho, duşmănie, stradă, frumuseţe, coridor, 
tren, întîrziere, ptii, vecinătate, alegere, verde, tu, a povesti.

Gândurile, sentimentele şi voinţele noastre 
referitoare la obiecte, fenomene, relaţii

Formularea şi exprimarea lor prin propoziţii şi fraze
În orice moment de activitate cu obiectele şi fenomenele lumii ne bazăm 
pe relaţia care există într-adevăr sau este posibilă între obiectele şi fe-
nomenele respective. De aceea, activităţile ni le începem întotdeauna 
prin gândirea la aceste relaţii. Gândim, de exemplu, la relaţia dintre un 
lucru şi un fenomen al lui (apa ↔ scade) sau la cea dintre o fi inţă şi 
ocupaţia ei (unchiul ← e → ospătar) etc.
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Unităţile de gândire referitoare la astfel de situaţii de relaţie dintre 
obiecte şi fenomene sunt gândurile.

Gândurile ni le cuprindem de fi ecare dată într-o formă întocmită din 
cuvinte, şi anume, prin îmbinarea (legarea între ele) a cuvintelor folo-
site pentru obiectele şi fenomenele la a căror relaţie gândim. Cel mai 
simplu gând ni-l formulăm prin îmbinarea a două cuvinte:

Deseori, în faţa unuia dintre cuvintele îmbinate folosim un cuvânt 
ajutător prin care el să se refere la felul relaţiei gândite între obiectele 
(fenomenele) corespunzătoare.

Dacă gândul nostru este mai dezvoltat (mai complicat), formularea 
lui cere îmbinarea mai multor cuvinte:

Mama    găteşte    în    bucătărie .   

Ne    plac    mâncărurile    româneşti .

Sentimentele sau voinţele trezite în noi de relaţiile dintre obiecte, 
fenomene ni le formulăm împreună cu gîndurile. 

De exemplu:
 Ce frumos e azi!  (= gândul azi e frumos + sentimentul de 

admiraţie în legătură cu frumuseţea tim-
pului de azi)

 Mergeţi drept înainte!  (= gândul este posibil să mergeţi drept 
înainte + starea de voinţă sub formă de 
în demn)

Îmbinarea de cuvinte cu care formulăm un gând (şi sentimentul sau 
voinţa care se leagă de el) este o propoziţie.

Deseori, pentru formularea unui gând folosim o îmbinare de două 
sau mai multe propoziţii, numită frază. 

Apa   scade .        Intră   profesorul .

Unchiul    e   ospătar .     Vecinii    sunt   bătrâni .
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De exemplu: 
Apa scade,    dar  încă e adâncă .

Nu ştiţi    cine a întrebat    unde-i gara de autobuze  ?

Când gândim numai în sinea noastră, propoziţiile şi frazele nu sunt 
percepute de cei din jurul nostru. Când însă dorim să spunem, să aducem 
la cunoştinţa altora ceea ce gândim, simţim, voim, ne folosim de pro-
poziţii şi fraze pronunţate cu glas tare sau scrise. Acestea nu numai 
formulează, ci şi exprimă pe înţelesul oricui gândurile, sentimentele şi 
voinţele noastre.

 E
1. Formaţi câte două propoziţii pentru formularea şi exprimarea 

unor gânduri despre
a) relaţia dintre obiecte (fi inţe şi lucruri);
b) relaţia dintre un obiect (sau mai multe) şi fenomenul lui (feno- 

menele lor);
c) relaţia dintre fenomenele unor obiecte.

2. Formaţi propoziţii prin îmbinarea a trei, patru şi cinci cuvinte.
3. Formaţi fraze prin îmbinarea a două şi a trei propoziţii.
4. Scrieţi propoziţii care, pe lângă un gând, să formuleze şi să ex-

prime şi un sentiment (de admiraţie, de surpriză, de durere) sau 
o voinţă (sub formă de îndemn, poruncă, rugăminte).

Operaţiile şi regulile
de formare a propoziţiilor şi frazelor

Propoziţiile se formează întotdeauna prin mai multe operaţii cu cuvin-
tele din care se compun. Când dorim să ne formulăm gândul prin pro-
poziţia Învăţăm despre luptele românilor cu turcii, operaţiile noastre 
de formare a ei sunt, printre altele, următoarele:
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 Alegerea cuvintelor necesare pentru a ne referi la obiectele şi 
fenomenele despre care gândim şi spunem ceva: român, turc, 
luptă, a învăţa.

 Îmbrăcarea unor cuvinte într-o formă specifi că – numită formă 
gramaticală – prin care ele: 
 să se refere la unele trăsături caracteristice ale obiectului sau 

fenomenului; de exemplu, la numărul obiectului, fenomenului 
(români, turci, lupte), la faptul că ele ne sunt cunoscute (ro-
mânii, turcii, luptele), la timpul acţiunii şi la persoana care o 
face acţiunea (învăţăm) şi aşa mai departe, la alte caracteristici; 

 să se exprime felul raportului (legăturii) în care cuvântul 
se află cu un alt cuvânt din propoziţie: de exemplu, lupte-
le ↔ românilor.

 Completarea unor cuvinte cu un cuvânt ajutător care să contri-
buie la exprimarea raportului în care cuvintele respective se afl ă 
cu alt cuvînt (sau cu alte cuvinte) din propoziţie: (luptele româ-
nilor) cu turcii, (învăţăm) despre luptele…

 Ordonarea cuvintelor: înşirarea lor într-o ordine din care să reia-
să cel mai clar care cu care este în raport (în legătură): 

    

 Învăţăm  despre luptele  românilor  cu turcii.

 … şi aşa mai departe, alte cîteva operaţii.

La formarea frazelor, operaţiile necesare se fac cu propoziţiile com-
ponente. De exemplu, sunt îmbinate folosindu-se între ele, ca element de 
legătură, un cuvânt ajutător, sunt înşirate într-o anumită ordine, etc.:

  

  Cine nu ştie şi nu ştie că nu ştie, e prost.    (Proverb)

Pentru ca propoziţiile şi frazele noastre să fi e înţelese de oricine din 
comunitatea de oameni în care trăim, trebuie să le formăm după obi-
ceiurile pe care întreaga comunitate le are în formarea propoziţiilor şi 
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frazelor sale. Aceste obiceiuri colective sunt pentru fi ecare dintre noi 
nişte reguli pe care trebuie să le respectăm dacă vrem să ne înţelegem 
unul cu altul.

Toate operaţiile de formare a propoziţiilor şi frazelor trebuie făcute 
după anumite reguli. Astfel, există:

 reguli de alegere a cuvintelor pentru propoziţie;
 reguli de transpunere a cuvintelor în forme gramaticale;
 reguli de îmbinare a cuvintelor în propoziţie şi a propoziţiilor în 

frază;
 reguli de pronunţare şi scriere a propoziţiilor şi frazelor; 
Fiecare popor are regulile sale referitoare la formarea propoziţiilor 

şi frazelor.

 E
1. Enumeraţi câteva dintre operaţiile prin care a fost formată

a) propoziţia Au început sărbătorile de primăvară.
b) fraza Unde nu-i cap, vai de picioare. (Proverb)

2. Arătaţi câteva reguli caracteristice care au fost aplicate în forma-
rea propoziţiei Ne-am mutat într-un apartament nou.

Defi niţia limbii şi a vorbirii
L i n g v i s t i c a

Cuvintele folosite de un popor oarecare ca elemente ale propoziţiilor 
sale şi regulile de formare a propoziţiilor şi frazelor alcătuiesc împre-
ună limba acelui popor.

Totalitatea cuvintelor şi regulilor folosite de poporul român este 
limba română.

Activitatea noastră de formare a propoziţiilor şi frazelor prin apli-
carea cuvintelor şi a regulilor limbii este vorbirea.

Ştiinţa care studiază limba şi vorbirea se numeşte lingvistică.
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O LIMBĂ LATINĂ

Formarea limbii române
Popoarele lumii vorbesc în total cam 3 000 de limbi. Fiecare limbă de 
azi este continuatoarea unei limbi vechi.

Limba română continuă până în zilele noastre limba latină. În anti-
chitate, latina era răspândită la toate acele popoare europene, asiatice 
şi nord-africane pe care romanii le-au supus şi le-au unit în marele lor 
imperiu (Imperiul Roman), cu capitala Roma. Avea o formă scrisă şi 
vorbită de oamenii învăţaţi – aceasta era limba latină literară – şi o 
formă vorbită de oamenii simpli: limba latină populară.

Prin limba română  trăieşte mai departe această latină populară, 
adusă de către romanii cuceritori (de la primii ani ai erei noastre) întâi 
în jumătatea de nord a Peninsulei Balcanice – mai cu seamă în părţile 
Dunării-de-Jos – apoi, din 112, în jurul Carpaţilor.

Până la venirea românilor, acest teritoriu balcanic-dunărean-carpa-
tic era locuit de cele 115 triburi ale poporului trac. Unul dintre ele, 
tribul dac, din Ardeal, împreună cu alte triburi vecine, îşi formase încă 
mai demult un stat cu putere însemnată. În anul 112, şi acesta a ajuns 
sub stăpânire romană.

Pe teritoriile cucerite, romanii au organizat viaţa militară, politică, 
economică şi administrativă după obiceiurile lor. De exemplu, au in-
trodus limba latină (literară) ca limbă ofi cială. Pentru dezvoltarea 
agriculturii, a mineritului şi a meşteşugurilor au adus din alte părţi ale 
Imperiului Roman o mulţime de lucrători pricepuţi. Aceştia se numeau 
colonişti. Ei vorbeau între ei în limba latină populară.

Cu trecerea timpului, şi populaţia locală tracă (dacă) a învăţat de la 
colonişti să vorbească latineşte. Peste câteva sute de ani, până în seco-
lul al VI-lea, ea a devenit romanică în toate privinţele: se folosea numai 
de limba latină (populară, simplă) şi, amestecându-se cu coloniştii, 
trăia după obiceiurile romanilor.
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În cele 5-6 sute de ani, de când a fost adusă aici de legiunile şi de 
coloniştii romani, limba latină populară a trecut prin multe schimbări. 
De exemplu, s-a schimbat forma cuvintelor: ceea ce era riuus (râu), a 
devenit riuu, apoi riu; ceea ce era salvaticus (din silvaticus = de pă-
dure), s-a schimbat în salbaticu (sălbatic), etc. Oamenii foloseau cu-
vintele latineşti uneori după obiceiurile limbii trace (adică ale limbii 
lor materne). Când vorbeau latineşte, se ajutau şi cu cuvinte din limba 
lor tracă.

Începând cu secolul al VI-lea, populaţia romanică a acestui teritoriu 
a trăit împreună cu slavii (strămoşii bulgarilor şi, într-o măsură, ai 
sârbilor) veniţi dinspre nordul Europei şi aşezaţi aici în mare număr. 
Astfel latina ei populară s-a întregit şi cu cuvinte din limba slavă (moş, 
babă, vreme, nădejde şi altele), schimbându-se tot mai mult.

Până în anii 700-800, latina populară vorbită în această parte a Euro-
pei s-a transformat în aşa măsură, încât a devenit o altă limbă, pe care 
populaţia nu o mai numea latină, ci română (adică: limbă romană, 
limba romanilor). Poporul care o vorbea se considera român (adică: 
roman, provenit din poporul roman).

Limba română este, deci, o formă mai nouă a limbii latine popula-
re pe care romanii cuceritori de acum aproape 2 000 de ani au stabilit-o 
în aceste părţi ale Europei.

În felul acesta trebuie înţeleasă constatarea că româna continuă până 
în zilele noastre limba latină de odinioară.
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Surorile latine ale limbii române

În alte părţi europene ale Imperiului Roman, latina populară s-a trans-
format în alte limbi. De aceea se vorbeşte azi: 

 1   în Portugalia limba portugheză;
 2   în Spania limba spaniolă;
 3   în Spania de nord-est limba catalană;
   (cu centrul Barcelona)
 4   în Franţa şi într-o parte a Belgiei  limba franceză;
   şi Elveţiei
 5   în Franţa de sud limba provensală;
   (cu centrul Marseille)
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 6   în Italia şi într-o limba italiană;
   parte a Elveţiei
 7   în insula Sardinia limba sardă;
   a Italiei
 8   în Elveţia şi în partea limba retoromană.
   de nord a Italiei

Pînă în secolul trecut se vorbea încă şi o altă limbă de origine latină: 
dalmata din insulele adriatice ale Croaţiei de azi.

Limbile portugheză, spaniolă, catalană, franceză, provensală, itali-
ană, sardă şi retoromană sunt limbile surori ale limbii române.

Asemănările dintre ele reies şi din următoarele exemple:

lat. CANTAS SOL SOLICULU LINGUA LACTE SEPTE
rom. cânţi soare limbă lapte şapte
it. canti sole lingua latte sette
sp. cantas sol lengua leche siete
por. cantas sol lingoa leite sete
fr. chantes soleil langue lait sept
pro. cantas solelh
ret. k‘auntes
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UNDE ŞI ÎN CE FORME ESTE VORBITĂ 
LIMBA ROMÂNĂ

Teritoriile de răspândire a limbii române 
Marea majoritate a celor cca 25 de milioane de vorbitori ai limbii ro-
mâne trăieşte pe teritoriul României, Moldovei şi în ţările vecine cu 
ele. Ştiinţa îi numeşte dacoromâni.

Alte grupuri de români se găsesc mai departe de aici, în diferite părţi 
ale Peninsulei Balcanice, unde au migrat acum 800 – 1 000 de ani, cu 
păstoritul:
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Românii din părţile de nord ale Greciei, din cele de sud ale 
Albaniei şi Macedoniei, precum şi din cele de sud-vest ale Bul-
gariei se numesc aromâni; numărul lor este între 300 000 –
– 500 000.
Românii din nord-estul Greciei şi sudul Macedoniei se nu-
mesc meglenoromâni; nu sunt mai mulţi de 10 000 – 20 000.
Românii din câteva sate ale Peninsulei Istria (în Croaţia) se 
numesc istroromâni; numărul lor este în jur de 2 000.
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 E
1. Studiaţi harta României şi descrieţi verbal mediul geografi c ro-

mânesc de aici, indicând cele mai importante puncte de orienta-
re: munţii, câmpiile, râurile, oraşele mai mari.

2. Descrieţi pe baza hărţilor mediul geografi c al românilor din alte 
ţări (munţi, câmpii, râuri, oraşe mari).

Formele regionale ale limbii române
D i a l e c t e l e

Multă vreme în cursul istoriei, legăturile dintre diferitele regiuni de pe 
teritoriul locuit de români erau foarte slabe sau lipseau cu totul. În 
aceste împrejurări, vorbitorii nu puteau învăţa unii de la alţii noutăţile 
de limbă, adică nu se puteau răspândi peste tot aceleaşi schimbări ale 
limbii române. Astfel, cu timpul, limba română, ca şi, de altfel, oricare 
limbă din lume, a luat forme diferite de la o regiune la alta. Deosebiri-
le există până în zilele noastre: se vorbeşte româneşte într-o oarecare 
măsură altfel în jurul Crişurilor, altfel în nordul Greciei sau în Penin-
sula Istria, ş.a.m.d. Forma de limbă română vorbită într-o anumită re-
giune mai mare şi diferită de formele caracteristice pentru alte regiuni 
se numeşte dialect.

Fiecare dialect constă din cuvinte, reguli de pronunţare, de forme  
gramaticale, de formare a propoziţiilor, etc. folosite şi în alte dialecte, 
dar şi din unele specifi ce lui, adică necunoscute în alte regiuni.

Limba română este vorbită în patru dialecte principale:
1. Dialectul dacoromân (al românilor din România, din Republica 

Moldova şi din jurul lor).  
 Acest dialect este vorbit în mai multe forme, pe care lingviştii 

români le numesc subdialecte:
a) Subdialectul muntean, în Muntenia, în jumătatea de sud a 

Ardealului şi în nordul Bulgariei.
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