
Interculturalité et semio-linguistique 
_________________________________________________________________________  

_______________________________________________________137 

(Inter)net-lingvistica în societatea informa ional  global  
 

Elena UNGUREANU, 
Institutul de Filologie al A M,  

Institutul de Dezvoltare a Societ ii Informa ionale 
 
 

Résumé 
La linguistique de l’avenir sera reliée aux technologies infocommunicationelles(TIC). Les 
rythmes fulminants où se développent les TIC sont impensables sans Internet, sans web, 
sans  la  participation  du  HTML  (HyperText)  et  ses  dérivés,  au  moins  dans  la  période  
actuelle. L'hypertexte est le concept le plus important du Web, ce qui signifie la totalitaté 
des textes liée dans l'immense réseau de l'Internet et le lien hypertexte est le concept le plus 
important de ce qui signifie lien, référence, une relation avec d’autres textes, images, vidéo, 
audio, bibliographies, etc. Le lien hypertexte est vraiment le nouveau signe de cyberespace 
(à 2 dimensions: celle linguistique et technologique), un important mécanisme de 
formation majeur (production) du sens, essentiel/indispensable pour la compréhension de 
la cohésion et de la cohérence de l’hypertexte. L’(Inter)net- linguistique est une nouvelle 
discipline philologique qui développe de nouvelles méthodes et outils de recherche des 
signes, des faits/réalités et de nouveaux phénomènes. Placer au centre de l’attention des 
spécialistes en sciences humaines le discours/la communication médiatisée par les TIC et le 
« haut-parleur », convertir des utilisateurs actifs de textes en ligne – contribuera à la 
réintegration de la  linguistique parmi les sciences-pilotes. 
Mots-clés: (Inter)net-linguistique, hypertexte, hyperliens. 

 
Abstract 
The future linguistics will be connected with information and communication technologies 
(ICT). Fulminating development rhythms of ICT are unthinkable without Internet, Web, 
HTML (hypertext) and its derivatives, at least in the current period. Hypertext is the most 
important concept of the Web, which means all the related texts in the vast network of the 
Internet. Hyperlink is the most important concept which means link, reference, a 
relationship with other texts, images, video, audio, bibliographies, etc. The hyperlink is 
really a new sign of cyberspace (with 2 dimensions: linguistic and technological), a major 
mechanism for meaning formation (production), essential for understanding of hypertext 
cohesion and coherence. (Inter) net-linguistics is a new philological field that 
develops new research methods and tools for signs, facts / realities and new 
phenomena. Placing in the center of the humanity specialists’ attention of the 
speech / communication mediated by ICT and of the "speaker", as well as 
converting active users of online texts, will contribute to reintegration of 
linguistics among the pilot sciences. 
Key words: (Inter)net-linguistics, hypertext, hyperlink. 

 
 

Istoria lingvisticii cunoa te mai multe perioade i tipuri: protolingvistic   
antic , arab i european , diacronic  (istoric )/sincronic  (descriptiv ), 
distribu ional , func ional , comparativ i matematic , structural i 
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neostructural , computa ional , integral ... Cercet ri mai noi în biolingvistic , 
neurolingvistic , geolingvistic  sau chiar nanolingvistic  demonstreaz  c  bazele 
lingvisticii de mâine sunt puse indiscutabil de c tre tehnologiile moderne (TIC). 
Lingvistica studiaz  limbajele, acestea reprezentând în primul rând vorbiri, 
discursuri, texte. Timp de cca 500 de ani textul „de hârtie” (de la prima Biblie 
ie it  din tiparul lui Gutenberg) a reprezentat ( i continu  s  reprezinte) cultura 
scris  a omenirii. Odat  cu apari ia i dezvoltarea Internetului ca megatehnologie, 
aceasta din urm  tinde s  o înlocuiasca, cultura online fiind o realitate a zilei de 
azi. Acesta este un nou mediu de vie uire a limbajului,  care se dezvolt  cu o vitez  
greu de monitorizat, suportând modific ri conceptuale majore. Revolu ia social 
media (Bad u  11)  se  datoreaz ,  în  primul  rând,  trecerii  de  la  formatul  tipar  la  
formatul online, radical diferit. Digitalizarea patrimoniului scris e doar un punct de 
pornire în acest sens i constituie o directiv  fundamental  a strategiilor europene, 
de ex., Europa Digital  2020.  

În economia cunoa terii, textul digital ajunge s  fie expresia cea mai 
elocvent  a comunic rii online. Secolul XXI a început în for  cu reevaluarea 
textului tip rit, dotându-l cu capacit i i virtu i pe care nu le-a cunoscut anterior: 
conectarea cu alte texte, posibilitatea de multiplicare, printare, editare, tergere, 
traducere, design, arhivare, versionare etc. Textul/discursul online este un 
macrosemn al comunic rii mediate de TIC, a c rui analiz  constituie preocuparea 
de  câteva  decenii  a  celor  mai  importante  coli  i  direc ii  de  cercetare  din  lumea  
întreag . Internetul ofer  un material pu in spus voluminos în acest scop: ofer  un 
antier imens, în al c rui spa iu infinit germineaz  creativitatea utilizatorilor i sunt 

de analizat pentru toate disciplinele, pentru lingvistic  inclusiv.  
Odat  cu crearea webului (inventive a lui Tim Berners-Lee, 1989), Internetul 

cunoa te cea mai spectaculoas  mi care la nivel global, reu ind în doar dou  
decenii interconexiuni dintre internau ii de pe toate continentele, de toate vârstele 
i de toate interesele. Textul Lumii se adun  progresiv în aceast  supertehnologie.  

Tehnologiile informa ionale în lingvistic  reprezint  un set de legi, metode i 
mijloace de producere, depozitare, transfer, distribuire, transformare a 
informa iilor cu privire la limb i legile de func ionare cu ajutorul calculatoarelor. 

) Principalele obiective ale utiliz rii tehnologiei informa iei în domeniul 
lingvisticii includ:  

– crearea inteligen ei artificiale;  
– traducerea automat ;  
– adnotarea automat i rezumarea textului;  
– dezvoltarea sistemelor de generare a textelor;  
– dezvoltarea sistemelor de înv are a limbilor str ine;  
– dezvoltarea sistemelor de în elegere a vorbirii;  
– crearea sistemelor de generare a discursurilor;  
– dezvoltarea sistemelor automatizate de g sire a informa iilor despre 

program;  
– dezvoltarea sistemelor de atribuire i decriptare a textelor anonime i 

pseudoanonime;  
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– dezvoltarea bazelor de date diferite (dic ionare, c i, registre etc.) pentru 
tiin ele umaniste; 

– dezvoltarea diferitor tipuri de dic ionare automate;  
– dezvoltarea sistemelor de transmitere a informa iilor pe Internet etc.   
În opinia unor speciali ti, maniera în care lingvi tii vor efectua investiga ii se 

va  schimba  dramatic  (dac  înc  nu  s-a  schimbat  pentru  unii)  i  cu  cât  mai  mult  
datele lingvi tilor vor lua calea webului, cu atât mai importante schimb ri se vor 
produce. Întrucât lingvi tii vor (inter)opera cu datele a mii de limbi, obiectul 
principal de studiu al lingvisticii (limba/limbile) va suporta i el modific ri 
radicale în abordare. Dac  în 2012 Internetul avea cca 2,4 miliarde de utilizatori 
(adic  peste 1/3 din popula ia globului), aceasta  demonstreaz  faptul c  viitorul 
este al tehnologiilor: tiin a viitorului va fi una electronic-tehnologizat , filologia 
inclusiv. Multilingvismul, interactivitatea dintre vorbitori, impactul noilor semne 
textuale i nontextuale, modific rile în structura limbilor etc. vor marca puternic 
tiin ele umaniste. Anume datorit  re elei Internet, limbile minoritare au ansa s  

se revitalizeze, dac  sunt sus inute de politici lingvistice adecvate. Dup  englez , 
franceza ocup  un onorant loc în acest spa iu tehnologizat: „În raport cu num rul 
de internau i francofoni, dup  englez , franceza este limba cea mai bine plasat  pe 
Internet”. (Firic  196) 

Lingvistica textului (sau textual ) înc  nu i-a spus ultimul cuvânt, 
(re)întoarcerea  la  F.  de  Saussure,  É.  Benveniste  i  M.  Bahtin  fiind  sim it  ca  o  
necesitate. (Adam 29-69) Cum îns  „orice text e un intertext” (R. Barthes), iar în 
spa iul online orice intertext poate ajunge un hypertext, lingvistica intertextului i 
lingvistica hypertextului sunt disciplinele filologice ale viitorului. În aceste noi 
discipline rela ia limbaj natural – limbaj artificial (procesat, tehnologizat) revine în 
centrul aten iei speciali tilor. Dup  ce o perioad  a fost considerat exclusiv al 
lingvisticii computa ionale ( i azi mai continua s  fie interpretat astfel), domeniu 
pe care îl cunosc i îl practic  un num r restrâns de speciali ti, textul computerizat 
a ajuns s  fie unealta de lucru a oric rui specialist. Textul de hârtie, „soldificat” 
(„Textul este vorbirea solidificat ” – Marty 2) se transform  progresiv pe ecranul 
computerului în text „lichid”, dinamic, viu, „textul, cum afirma Roland Barthes, nu 
mai are fraza ca model; este adesea un jet puternic de cuvinte, o panglic  de infra-
limb ”. (14) Cuvântul devine hypercuvânt (dup  hypermot – Marty 8), lingvistic  
începe s  prind  alte contururi – tehnologizate.  

Care este, a adar, specificul acestei noi lingvistici, lingvistica Internetului, 
sau, cu un termen mai nou – (inter)net-lingvistica? Din datele de care dispunem, 
termenul în cauz  a fost generat în studiile dedicate limbajului internetului de pe la 
începutul anului 2000 de David Crystal. Unul dintre primele studii apare în 2005, 
în care autorul îl trateaz  în calitate de subdomeniu al lingvisticii generale. (Crystal 
2005: 3) Ea studiaz  noile stiluri i modific ri în structura i substan a limbilor, 
ap rute sub influen a Internetului i a altor suporturi tehnologice moderne 
(telefonia mobil , i-pad, i-pod etc.). Dup  acela i autor, studiul internet-lingvisticii 
poate fi efectuat prin intermediul a patru perspective principale: sociolingvistic , 
didactic , stilistic , aplicativ . În 2011 acela i autor, acum lingvistul de 72 de ani, 
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înfl rat adept al domeniului, editeaz i un ghid pentru studen i cu aceea i 
tematic .  În  alte  surse  se  d  preferin  termenului  trunchiat  (net-lingvistica = 
netlinguistics). (Posteguillo 34) Cercet torul ungur Judit Háhn (2), în analiza 
tipologiei genurilor generate de spa iul virtual, preia clasificarea spaniolului, care 
vars  lumin  asupra imposibilit ii stabilirii unor limite exacte dintre domenii, pe 
de o parte, i asupra necesit ii interdisciplinariz rii domeniilor, pe de alta. Net-
lingvistica se vrea, conform acestei clasific ri, la intersec ia altor dou  mari i 
importante discipline: sociolingvistica (care se ocup  de: limbaj i clase sociale, 
limbaj i regiune, limbaj i sex, limbaj i grupuri etnice, limbaj i vârst , limbaje în 
contact) i lingvistica computa ional  (numit i lingvistic  informatizat ) 
(derivat  în: aplicat  (ingineria limbajului (uman) i limbajul tehnologic; 
traducerea automatizat ; recunoa terea vorbirii; parsarea limbajului) i teoretic  
(lingvistica cognitiv ); (psiholingvistica). Dup  Posteguillo (ibidem), net-
lingvistica se divizeaz  în: 1. Net-sociolingvistic  (nivelul ideologic – interesat de 
identitatea digital , anglicizare, net-comunit i; nivelul contextual – în obiectul de 
studiu al c reia intr : contextul, con inutul digital – caracteristicile digitale, func ia 
interpersonal  – func ia textual ; informalizarea, hypertextul; nivelul discursiv – în 
cadrul c ruia se studiaz  actele de vorbire, teoria genurilor, cybergenurile; 
instrumentele multilingve pentru indexare i navigare) i 2. Net-lingvistic  
computa ional  (cu 2 niveluri: nivelul terminologic – cuprinde: e-morfologie, e-
terminologie, e-lexicologie; nivelul tehnologic) (fig. 1): 

 

 
Fig. 1. Domeniile de cercetare ale net-lingvisticii (Posteguillo 2002: 34) 

Alte dimensiuni pe care se dezvolt  (inter)net-lingvistica ca urmare a 
progreselor tehnologice se refer  la r spândirea i influen a varia iilor stilistice 
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internautice i asupra textelor tip rite, prin intermediul mass-mediei i al operelor 
literare, precum i la dezvoltarea web ca un megacorpus de texte. ( ) Cu 
megacorpusul pe care îl ofer  pentru cercetare, net-lingvistica se va baza 
indiscutabil pe conceptele lingvisticii tradi ionale i neotradi ionale. Nimic din ce a 
furnizat aceasta din urm  nu este dat deoparte: toate se reg sesc într-un nou 
format, cu mai multe dimensiuni. Michel Bernard (5) consider  c  hypertextul ar 
avea 3D, în timp ce strig tul originar al omului primitiv n-ar avea nici una (ceea ce 
ni se pare incorect, deoarece primele dou  reprezint  discurs, vorbirea, oralitatea, 
în timp ce ultimele dou  reprezint  forma solidificat  a discursului (fig. 2):  

 

Fig. 2. Evolu ia dimensiunilor discursului (ibidem: 5) 
 

Limbajul informaticii se bazeaz  pe sistemul binar, adic  pe cifrele 0 i 1, iar 
toat es tura sau „textura internautic ” se afi eaz  în limbaj textual, mai exact 
hypertextual (cel mai uzual la ora actual ). Limbajul este peste tot în Internet 
(intrarea prin intermediul unei parole, la fel ca i pe e-mail, chat, blog, site, forum, 
re elele de socializare, textele reprezentând toate stilurile unei limbi ( tiin ific, 
publicistic, artistic, administrativ, online). În timp ce limbajul natural exist i f  
tehnologii, limbajul procesat nu mai poate fi conceput f  acestea. Hypertextul 
este un concept hypermedia, activat printr-un sistem de hyperlinkuri (cei mai 
importan i teoreticieni ai c ruia sunt Theodor Nelson, George Landow .a.), find în 
acela i timp metod , text, mecanism, form , mijloc i documenta ie. 

În contextul revolu iei Internet, mondializarea semiotic  presupune 
intercomunicarea limbilor, vorbitorul polilingv, amestecul limbilor i amestecul 
semnelor, generarea de noi sisteme, semne i spa ii de comunicare comune pentru 
toate limbile sau recognoscibile în toate limbile ( ) etc. Semnul lingvistic 
i paralingvistic prin intermediul c ruia se realizeaz  comunicarea se afl  într-o 

continu  evolu ie, uneori dramatic , reprezentând lupta dintre vechi i nou. 
Problemele dintotdeauna ale lingvisticii sunt i ale internet-lingvisticii: formarea 
cuvintelor, evolu ia sensurilor, împrumutul lexical, calcul sintactic, interferen a 
registrelor, importul terminologic din englez , probleme de integrare lingvistic i 
de standardizare, interferen  între scris i oralitate, între limbajul standard i 
registrul familiar, extinderi metaforice ale terminologiei în limbajul curent, 
coexisten a stilurilor, adaptarea terminologiei, limbajul comentariilor, problema 
denomin rii, înflorirea limbajului argotic, oralitatea debordant  etc. La acestea se 
adaug  noi fenomene semiotice, generate de mediul virtual al comunic rii. 
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Pentru a putea opera o distinc ie rapid , am recomanda ca sinonim metaforic 
al hypertextului (marcat grafic cu un simbol al comunic rii în spa iul online), 
cuvântul „limb@j”, utilizat i de alte limbi, inclusiv francez , în opozi ie cu 
„limbaj”. Ce cuprinde limb@jul webului, în care se manifest  hypertextul? În 
primul rând, limbajul textelor literare (cu multe tr turi similare celor existente în 
formatul tipar); slangul internau ilor; semnele i simbolurile noi (creolizate), care 
tind s  devin  noile semne grafice ale „alfabetului online” etc. A adar, noile 
aspecte de cercetat ale internet-lingvisticii (implicit ale internet-semioticii), sunt:  

1) noile limbaje , ) i slanguri1 (argouri, jargoane, 
terminologii, abrevieri, acronime, modificarea sintaxei etc.); multilingvismul; 
renun area progresiv  la norma limbii ( ), terminologizarea informatic  a 
limbajului uzual i determinologizarea etc.;  

2) noile spa ii de comunicare (e-mail, mesageria instantanee, sms, chat, 
blog, forum de discu ii, portal, re ele de socializare, lumi virtuale…);  

3) noile semne de comunicare (linkurile, simbolurile (@, de exemplu), 
emoticoanele2 de tipul :),  sau  (Posteguillo 2003: 64-65), alte icon-uri de tipul 

; ;  etc.);  
4) noile genuri i specii (hyper)textuale care stau la baza actelor de 

vorbire/scriere online (genul epistolar, motoarele de c utare, jurnalistica online, 
enciclopediile i dic ionarele online de tipul Wikipedia, corpusuri i baze de 
date/arhive/repozitorii digitale, hyperliteratura; comentariul online, 
aprecierea/dezaprobarea mesajului online, pagina personal , peretele pe re eaua de 
socializare, nickname-ul i avatarul ca reprezentare a persoanei generatoare de text 
în lumea virtual  etc.).  

În cadrul e-textului sau hypertextului, rela ia dintre cuvinte, respectiv texte, 
este cea mai important . Linkul înseamn  leg tur , iar leg tura este peste tot pe 
web. În cadrul e-morfologiei s-ar putea vorbi despre o nou  categorie: a leg turii 
(verbe de leg tur , prepozi ii de leg tur , conjunc ii de leg tur , adverbe de 
leg tur …). Dar cel mai important semn al acestei categorii ar fi linkul sau 
hyperlinkul. Propunem urm toarea clasificare a linkurilor: dup  structur ; dup  
semantic ; dup  func ie; dup  raporturi cu alte linkuri (de coordonare, 
subordonare, ineren , discontinuitate); dup  topic  în enun /discurs, în texton, în 
hypertext; linkul în bibliografie, webografie, cuprins, note etc., dup  marcaj/design 
(vizibilitate, luminozitate etc.) – link marcat vizual, nemarcat, subliniat, cu culoare 
etc. link-titlu, link-nume, link-cifru, link-cod, link-adres , link activ/activat/mort 
etc., link intern/extern, link – liter , cuvant, sintagm , enun , texton, adres , 
peritext; link intratextual/ extratextual. Analiza statistic  a linkurilor ofer  date 
foarte interesante pentru societatea informa ional i indicatorii de informatiyare a 
acesteai: num rul de acces ri, de vizualiz ri, de desc rc ri ale textelor etc. 
Elaborarea a a-ziselor dic ionare de linkuri a i început, actualmente ele se 
numesc, reflectând principiile economiei de pia  online – bursa linkurilor (pia a 
linkurilor). Capacitatea hypertextului de a se lega infinit cu alte texte, de a deveni 
produs media cu imagine, text, video, audio etc. este cea mai spectaculoas  
realizare a webului. În acest spectacol, hyperlinkului îi revine un rol de excep ie. 
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Fiecare link corespunde unei cit ri. Cuvântul a devenit marf  pe pia a 
lingvistic  mondial . Este ceea ce Frédéric Kaplan, specialist în Digital 
Humanities din Lausanne, nume te „capitalism lingvistic” (Kaplan 2012), adic  o 
nou  form  de capital, la baza c ruia realmente se afl  cuvântul online. Un model 
de  text  cu  linkuri  interne  este  textul  Bibliei  postat  pe  site-ul  Èulogos.  (proiectul 
Intratext, consultat  la 18.03.13) Materialul de-a dreptul excep ional pe care îl ofer  
cercet torului acest site este o dovad  a posibilit ilor excep ionale pentru 
lingvistica internetului, cu minicontextele lor, accesibile instantaneu, doar printr-o 
op iune de c utare. Iat  numai dou  exemple din nenum ratele posibile c ut ri 
(search) pe care le ofer  la afi are Biblia  în  român i  Biblia  în  francez  (pentru 
cuvintele cuvântul i, respectiv, parole („La început era Cuvântul” – Ioan    1:1  / 
«Au commencement etait la Parole» – Jean   1:1), demonstrând exactitatea, 
utilitatea i rapiditatea serviciului tehnologic pentru orice studiu comparativ-
contrastiv, semantic, statistic, hypertextual etc. (fig. 3, 4):  

 

 
Fig. 3. Captur  de ecran din Biblia online în român  de pe site-ul Èulogos – IntraText 

http://www.intratext.com/IXT/RUM0001/4B_2.HTM 
 

  
Fig. 4. Captur  de ecran din Biblia online în francez  de pe site-ul Èulogos – IntraText. 

http://www.intratext.com/IXT/FRA0773/4E_2.HTM 
 

Analizând informa ia din cele dou  figuri cu privire la statisticile oferite, se 
poate constata o coresponden  surprinz toare dintre ocuren a cuvintelor respective 
în român i în francez  în textul biblic: cuvântul parole se întâlne te de 852 de 
ori, în timp ce cuvântul cuvânt se întalne te de 851 de ori. Coresponden a este 
interesant  mai ales pentru motivul c  în român  cuvântul cuvânt ar avea primul 
sens în DEX drept „unitate de baz  a vocabularului, care reprezint  asocierea unui 
sens (sau a unui complex de sensuri) i a unui complex sonor” i abia apoi: „vorb , 
vorbire articulat ”, în timp ce pentru francez  acesta este primul sens al lui parole 
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i nu al cuvântului mot, cum ar fi tenta i s  cread  nespeciali tii.  Site-ul ofer , 
pentru textele încorporate, cele mai diverse informa ii în timp real, adic  în doar 
câteva secunde. De exemplu, num rul de ocuren e ale tuturor cuvintelor dintr-un 
text, ale fiec rui cuvânt din textul respectiv, num rul de cuvinte, lungime medie a 
ocuren elor, lungimea medie a cuvintelor etc., opera ii care manual ar solicita for e 
i timp incomensurabil mai mari. De ex.: a a arat  statisticile din textul Bibliei în 

francez  (Bible, în versiunea lui Louis Segond, 1910): 
 

 Occurrences: 878419 
 Mots: 23469 
 Occ/Mots: 37,43 
 Occurrences de fonction: 563033 
 Mots de fonction: 439 
 Longueur moyenne des occurrence: 4,04 
 Longueur moyenne des mots: 7,96  

(http://www.intratext.com/IXT/FRA0773/_STAT.HTM) 
 
În calitatea sa de subdisciplin  a lingvisticii generale, ancorat  prioritar în 

tehnologii (Crystal), (inter)net-lingvistica nu se va putea lipsi de cele mai 
importante concepte ale hypertextualit ii (textualit ii Internetului), care constituie 
expresia cea mai pregnant  a postmodernismului: nonlinearitatea, cita ionalitatea, 
fragmentarismul, variativitatea, creativitatea, virtualitatea, polifonia, 
neomogenitatea, interactivitatea, multimedialitatea, infinitul, descentralizarea, 
depersonalizarea autorului,  anonimicitatea, identitatea multiplicitar , inclusiv 
lingvistic , libertatea i independen a temporal i spa ial , jocul semnifican ilor, 
deschiderea, modificarea rela iei „autor–cititor”, dispersiunea structural , 
instabilitatea compozi ional , nonierarhicitatea, discontinuitatea, granularitatea, 
integrabilitatea etc.  

Ortografia vernacular , dar utilizat  con tient i ca alternativ  a celei 
normative, de ex., «Keske c» în loc de Qu’est-ce que c’est? » (Dejond 115); 

» în loc de « » (comentariu pe un 
forum de discu ii), abunden a de abrevieri generate de limitarea spa iului de 
utilizare, dar i pentru gr birea accesului la date (de ex., domen(i)ul .ro, .org, .com, 
.md, .ppt, .html), (de)cratimizarea semnului lingvistic, revalorificarea punctua iei, 
gramatica virtualului (completarea claselor morfologice cu noi unit i – 
substantive, verbe, adverbe i adjective (online – offline – multiline), verbele 
digitaliz rii i verbele informa ionale (a naviga, de exemplu), adverbele spa iului 
virtual – aici, acolo, jos – sus, înainte – înapoi, în func ie de formatul paginii de pe 
monitor etc. (se poate vorbi, de asemenea, despre traseul fulminant al unui deictic 
– aici (pe online), numeralul i binaritatea online-ului – bit, octet, pixel etc.; 
apari ia unor noi p i de „vorbire”, mai exact p i de scriere online – linkuite, 
tipologizarea linkurilor, generarea automata a adresei, a linkului, a domenului, a 
www-ului etc. @elenaarmasu (pe Facebook, de exemplu), www.aici.com) 
renun area la elemente grafologice, cum ar fi sedilele în diacritice (a, i, s, t pentru 
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,  â,  î,  ,  ), frazeologia internautic  (Hai pe online, Din online în offline, Nu-i 
online-ul ca offline-ul), figurile discursului hypertextual, organizarea 
hypertextulual  (Ertzscheid), linkuirea i completarea inventarului de func ii 
sintactice cu func ia dinamic  a hyperlinkului), inser ia cifrelor în interiorul 
cuvintelor, a simbolurilor, a semnelor de punctua ie, a emoticoanelor, a altor 
semne grafice, încorporarea semneor creolizate în interiorul cuvintelor), generarea 
unor fenomene pe care formatul tipar le consider  marginale, cum ar fi jonc iunea 
cuvintelor, anularea blancurilor, înflorirea polisemiei i ambiguit ii nu doar cu 
referire la limbajul artistic, de asemenea a fenomenelor omonimice, sinonimice, 
paronimice, a calambururilor i a jocurilor de cuvinte, a reduc iei de exemplu, 
([www]google.ro, [www]groparu.ro; [www]groparu.com); apari ia fenomenului 
numit likemania (like-ul i interactivitatea utilizatorilor), generarea unor op iuni 
textuale noi, inexistente în formatul tipar (versionarea textului, t ierea, corectarea, 
inserarea, tergerea mesajului, colorarea etc. mesajului textual i nontextual), 
apari ia deicticelor cu func ie de navigare etc., aici, de exemplu, e un deictic 
omniprezent în spa iul virtual – sunt doar câteva din nout ile cu care vine noul 
spa iu digital i care a teapt  speciali tii în tiin ele umaniste. Indicatorii societ ii 
informa ionale se refer  în foarte mare m sur  la realit ile pe care tehnologiile le 
pot monitoriza: cuvintele-cheie ale unui text ( tiin ific), de ex., pot deveni „cheia 
succesului” respectivului text, indicând totodat  conceptele cu cel mai mare grad 
de evolu ie semantic  într-un anumit domeniu. 

Internet-lingvistica, a adar, trebuie s  ia în calcul i oralitatea debordant , 
care  vine  în  centrul  textului  scris,  odat  cu  „M ria  Sa  vorbitorul”.  (E.  Coseriu)  
Gre eala de exprimare i toate aspectele care vin în contradic ie flagrant  cu norma 
instituit  de speciali ti nu trebuie puse la zid cu orice pre  – ele fac parte din 
limbajul viu i au dreptul la via i, prin urmare, la analize pertinente din parte 
lingvisticii care trebuie s  fie obiectiv , impar ial , descriptiv , nu prescriptiv . 
Antiortografia este o form  alternativ  a scrisului (Dejond), chiar dac  puri tilor le 

 fiori, va deveni un loc comun, convie uind cu ortografia. ( ) Limbaje i 
slanguri noi vor invada spa iul online. Lingvisticii de genera ie nou  îi revine 
sarcina s  le ateste i s  le descrie cât mai adecvat.  

 
Concluzii. Internet-lingvistica este studiul modului în care limbile sunt 

afectate i cum stilurile limbilor suport  modific ri, ca rezultat direct al 
Internetului. Fiind o disciplin  care evalueaz  tendin ele în limb , (inter)net-
lingvistica este preocupat  de modul concret în care noile forme de comunicare, 
cum ar fi bloggingul, mesageria instantanee i re elele sociale au afectat practicile 
de func ionare a limbajului, comunicarea atât la nivel de persoan -cu-persoan , cât 
i în re ea, cu un num r nelimitat de alte persoane. În analiza comunic rii (vorbirii) 

mediate de computer (on-line), ca parte a lingvisticii aplicate, principiile de baz  
ale lingvisticii ante-Internet trebuie s  fac  bloc comun cu noile metode i 
procedee tehnologice.  

Analiza textelor care reprezint  comunicarea online poate oferi rezultate noi 
în compara ie cu textele scrise off-line (tip rite pe hârtie). Accentul nu se mai pune 
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pe modul cum se spune, ci pe ceea ce se spune. Toate componentele lingvisticii 
(fonetica, lexicologia, gramatica, stilistica, discursologia, textologia etc., la care se 
adaug  designul textului scris etc.) sunt puternic afectate de formatul electronic, 
devenind progresiv e-fonetic , e-lexicologie, e-textologie... Lingvistul nu mai 
poate s  le neglijeze, nici s  le conteste metodic, considerându-le doar abateri 
temporare. Tot ce devine discurs repetat de mase de oameni demonstreaz  felul în 
care se dezvolt  limbile. Internetul vizualizeaz  aceste evolu ii mai elocvent ca 
niciodat . 

Optând pentru o gramatic , o retoric , o poetic , o pragmatic , o semantic  a 
virtualului, la întrebarea „a fi sau a nu fi online” r spunsul nu poate fi decât „a 
exista online”, mai mult: a exista ca link activ. La finele oric rei prezent ri în 
formatul .ppt, a a cum crede Frédéric Kaplan, Google devine mai bogat cu câteva 
milioane. Deoarece vinde i cump  cuvinte. Prezenta publica ie a cump rat i 
vinde în continuare cele 3 cuvinte-cheie indicate la începutul ei: (inter)net-
lingvistic , hypertext i hyperlink.  

 

__________________ 
Note 

 
1Cuvântul slang (originar, vine din englez , desemnând argoul utilizat în Anglia), 
împrumutat de mai toate limbile, i-a extins semnifica ia, fiind utilizat în cel pu in 2 
accep ii: denume te cuvintele i expresiile de origine popular  folosite în vorbirea curent ; 
denume te argoul unei meserii, al unui grup social, în cazul de fa  e vorba de argoul 
computa ional. Men iunea pe care o dau, de regul , dic ionarele uzuale: „limbaj 
conven ional folosit de un grup social restrâns (vagabonzi, delicven i etc.) pentru a nu fi 
în ele i de restul societ ii sau pentru a oca” nu mai poate fi aplicabil  decât par ial în 
cazul utilizatorilor de net. Formarea terminologiei informatice actuale, în cea mai mare 
parte venit  prin filier  englez , se datoreaz , nu în ultimul rând, slangului, care 
„nucleizeaz ” termenii în curs de încet enire. 
2Emoticonul, de exemplu, poate fi singular/multiplu, static/dinamic, cu func ie de reluare 
sau completare a sensului cuvântului/enun ului i în func ie de topic , combinat cu alte 
emoticoane etc.  
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