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In the online space, the text generated by Internet users has come to express a 
new ideology: nonlinearity, as opposed to the linearity of printed text. 
Information technology (especially the Internet) enhances the text with new 
dimensions, which are difficult or impossible to be achieved through 
traditional paper and pencil technology: dynamicity, instantaneous change, 
deletion, multimediality etc., processes which are operable and visible 
throughout the lifecycle of digital texts. Hypertextuality is therefore a new 
linguistic technological category, to be studied by modern philology in 
correlation with concepts of exact sciences, for a successful description of 
the phenomenon.  
 
Keywords: hypertext, informational technology, intertext, nonlinearity.  

 
 
1. Introducere  
 
Obiectul prezentei cercetări îl constituie raportul dintre textul în format tipărit şi 
textul online, virtual. Opoziţia principială dintre cele două tipuri de texte este 
lineraritate vs. nonlinearitate. Aceasta constituie cea mai importantă invenţie cu 
referire la text, de când a apărut tiparul lui Gutenberg. Internetul şi mai ales webul 
a dat o nouă dimensiune textului: virtualitatea. Urmărim să trecem în revistă câteva 
dintre cele mai importante opţiuni de generare a textului pe care le pune la 
dispoziţia cercetătorului programul de editare Word.  

Rapiditatea şi uşurinţa accesării acestor mijloace face ca textul elaborat 
astfel să semene cu produsul unei minitipografii personalizate. Relevanţa acestui 
studiu constă în identificarea şi descrierea opţiunilor de realizare a textului cules la 
tastatură şi mai ales a dotării acestuia cu hyperlinkuri prin intermediul opţiunii 
specializate INSERT + HYPERLINK (una dintre cele mai de perspectivă opţiuni 
care realizează legătura textului de alte texte).  
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2. Textul – obiect de studiu al ştiinţelor umane şi al ştiinţelor exacte 
  

Odată cu dezvoltarea în ritmuri posibil de monitorizat doar de tehnologii, textul, ca 
unitate de bază a comunicării, a revenit în atenţia nu doar a specialiştilor din 
ştiinţele umaniste, ci şi a celor din ştiinţele exacte. Dacă după Claude Levi-
Strausse, secolul XXI va fi al ştiinţelor umaniste sau nu va fi deloc, iar după alţi 
specialişti va fi electronic (informatic) sau nu va fi deloc, acceptand ambele poziţii, 
putem afirma că acesta va fi unul tehnologico-umanist (Эпштейн 2010 online).  

Având un parcurs istoric „de la papirus la expresie digitală, virtuală” 
(Vandendorpe 1999), textul a intrat în spaţiul virtual îmbrăcat într-o nouă „haină” – 
a hypertextului. Adunându-se progresiv „aici”, toate tipurile de texte sunt generate 
acum prin intermediul opţiunilor oferite de „tehnologii. Textul electronic reflectă 
post- şi hypermodernitatea în care trăim şi în care gândirea omului postmodern, 
apăsat de informaţie, devine superficială, fragmentară, fasciculară, clicată. Şi 
totuşi, textele generate în spaţiul online sunt mai „interconectate” ca oricând altă 
dată în istoria scrisului modern.  

În noul său format electronic, textul apare cu trăsături profund modificate de 
dimensiunea virtualităţii digitale. Utilizatorul intrat pe net se transformă automat în 
subiect al reţelei, devenind internaut (netăţean, navigator, nomad). Fiecare îşi 
dezvăluie şi îşi valorifică în reţea capacităţile de scriere, de navigare, de 
interrelaţionare etc. (Cojocaru 2013). Datorită democratizării şi libertăţii fără 
precedent în elaborarea, editarea şi postarea publică de text, internetul a devenit un 
fenomen incontrolabil (Pop 2011). 

Multe concepte ale lingvisticii textului şi informaticii se dezvoltă în paralel, 
independent unul de celălalt. Lingvistica textului discută despre existenţa „textului 
în text”, despre includerea textelor autonome de mărime mai mică în texte de 
mărime mai mare, despre texte ierarhic subordonate etc. Textul administrativ, al 
corespondenţei de afaceri, textul colocvial, ştiinţific, jurnalistic, artistic, textul 
nonficţional, textul dicţionarului şi textul enciclopediei, textul scrisorii electronice 
(e-mailului), textul blogului şi textul chatului etc. Sunt entităţi de volum mare, care 
constituie părţi componente ale unui megatext sau supertext sau ale Textului total. 
Prezentarea unui set de texte interconectate cu ajutorul hyperlinkurilor realizează 
coeziunea şi coerenţa necesare pentru a constitui hypertextualitatea electronică. 
Astfel, fenomenul hypertextualităţii generat de web (www-ul datează din 1989, 
autor Tim Berners-Lee) şi-a luat avântul necesar după anul 2000, aşadar, nu 
numără mai mult de 2 decenii.  

 
 
3. Hypertextul – o tehnologie pentru textul online 

 
Hypertextul reprezintă tehnologia cu cel mai puternic impact la ora actuală în 
spaţiul internetului. Termenul aparţine de fapt domeniului informaticii şi a fost 
introdus în circuit de către Ted Nelson în 1965, pentru a desemna textul ramificat 
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sau care răspunde la anumite opţiuni de căutare, cel mai cunoscut exemplu de 
hypertext constituindu-l paginile web în documentele HTML (limbajul HyperText 
Markup Language) din Internet. Aşadar, hypertextul este textul afişat pe un 
computer sau alt dispozitiv electronic cu trimiteri (hyperlinkuri) la alte texte pe 
care cititorul le poate accesa imediat, de obicei, printr-un clic de mouse sau apăsare 
de tastă. Reprezentarea hypertextuală a mai multor dicţionare ale limbii 
(etimologic, explicativ, ortografic, ortoepic, de sinonime, de antonime, etimologic, 
de nume de persoane, de regionalisme etc.) permite utilizatorului a se referi la ele 
ca la o singură sursă – un hyperdicţionar, constituind o bază de date. DEX online 
este unul dintre ele (DEX online). 

 

 
Tehnologia modernă a informaţiei face ca în procesul generării textelor 

internautul să fie mai conştient, iar aceasta este una dintre cele mai importante 
condiţii pentru a îmbunătăţi cultura vorbirii şi a scrierii. 

 
 
4. Editarea textului online 

 
Textele generate, distribuite şi procesate într-un mediu electronic dispun de o 
caracteristică fundamental diferită de a textului tipărit: nonlinearitatea, care 
înseamnă dinamism şi rapiditate a parcurgerii textului online. Utilizatorilor le este 
furnizată o varietate de instrumente care să faciliteze şi să sprijine editarea şi 
redactarea textelor de orice tip.  

Programul Microsoft Word permite alegerea în timp real a oricărui tip de 
garnituri de litere pentru editare, corespunzător funcţiilor şi stilului textului: 
mărimea şi corpul de literă, redimensionarea semnelor (italic, bold, subliniat, tăiat 
etc.), design al paginii, personalizare, proiectarea pagini în formatul cel mai 
convenabil (numărul şi aşezarea coloanelor de text, alinierea rândurilor sau a 
liniilor de centrare, plasare de anteturi şi subsoluri, inserarea de imagini etc.), 
crearea de metatexte-comentarii plasate convenabil în dreptul fiecărui cuvânt / 
enunţ, alineat, inserare automată de note, referinţe, comentarii, indexuri, tabele, 
cifre, numerotări etc.  



196 

 
 

 
 
De asemenea, Word oferă utilizatorului numeroase posibilităţi de editare a 

textului, cum ar fi: verificarea ortografică finală, avertizează utilizatorul privind 
detectatea de erori şi greşeli de tipar, sugerează corecţii, informează despre  
posibilele sinonime şi antonime referitoare la text, permite utilizatorului să extindă 
textul prin conexiunile hypertextuale cu alte documente de pe web, permite 
elaborarea de dicţionare şi de utilizare eficientă în texte a dicţionarelor 
individualizate (de exemplu, dicţionare de acronime), liste cu greşelile tipice pentru 
detectare automată şi corectarea lor). Sistemele multimedia permit combinarea 
textului în format clasic cu elemente nonverbale sau paraverbale: emoticoane 
(elemente creolizate), audio, animaţie, video etc.  

 

       
 
Aşadar, care sunt tipurile de texte “tehnologizate” specifice mediului online? 
Textul blogurilor sau blogtextul reprezintă text al unui blog, dotat cu editor 

plus opţiuni paratextuale (comentarii, aprecieri de către cititori [internauţi]). De 
altfel, cu comentarii sunt dotate şi textele editate în Word: 

 

 
Comentariile constituie un tip de metatext. În tipologia lui G. Genette 

(1982), acesta este textul despre text, rezultatul unei analize complexe, aprofundate 
a textului, prin aplicarea unui demers critic, o ipoteză asupra textului. 
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Textul conversaţiilor pe chat, scris şi transmis instantaneu între două sau mai 
multe persoane, prin intermediul unui canal electronic de transmitere a informaţiei, 
de obicei în Internet, poate fi denumit chat-text (Yahoo! Messenger, Skype etc.). 

 
 

Adesea specialiştii recurg la termenul cybertext pentru hypertext, digitext sau 
e-text. Diferenţa dintre un text tradiţional şi un cybertext e ca dintre un roman, care 
se citeşte linear, şi un joc, în care se iau decizii ad hoc. Într-un roman, cititorul nu 
are nicio alegere, intriga şi personajele sunt alese de autor, nu există nici un 
„utilizator”, doar un „cititor”, care nu e un participant activ (Aarseth 1997). 
Cybertextul nu este o formă de text „nouă”, „revoluţionară”, cu posibilităţi de 
navigare extraordinare, datorate inventării calculatorului digital. Nu reprezintă nici 
vreo ruptură radicală cu textualitatea în cheie tradiţională. Cybertextul este o 
perspectivă asupra tuturor formelor de textualitate, o modalitate de a extinde sfera 
de aplicare a studiilor literare, pentru a include fenomene care astăzi sunt percepute 
ca fiind marginale domeniului literaturii sau chiar aflate în opoziţie cu ea. Pentru 
literatura virtuală, ergodică, digitală, cyberspaţiul este locul unde literatura de 
generaţie nouă îşi elaborează deja tehnicile şi modalităţile de lectură, scriere, 
interpretare (Ursa 2011). Cercetătorii discută despre texte spaţiale, cu trei şi mai 
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multe dimensiuni, suprapuse sau „în relief”, care reprezintă, cu siguranţă, texte ale 
viitorului (Тупик 2008). În era www, fiecare text online poate fi considerat un 
hypertext, respectiv o pânză mai puţin sau mai mult înţesată de linkuri, fiind, 
totodată, o parte din www. 

O altă particularitate a hypertextelor este faptul că textele de pe web pot fi 
examinate ca iconotexte (Parpală-Afana 1994) din moment ce pot fi preluate ca 
imagini cu ajutorul opţiunilor destinate: grafemele sau decupajele masei textuale; 
organizarea vizuală a textului constând în exploatarea semiotică a imaginii, a 
codului iconic. Pictogramele, emoticoanele etc. sunt forme de iconotext. Litera F, 
de exemplu, se identifică simbolic cu denumirea de Facebook, iar t – cu Twitter, w 
cu webul, constituind, totodată, elemente ale autotextului. Culegerea doar a literei 
respective ca opţiune de căutare pe motorul de căutare Google, de exemplu, 
generează instantaneu cuvintele pe care le semnifică şi le înlocuiesc.    

Aşadar, noul papirus nu este altceva decât un „palimtext” (Davidson 1995). 
referindu-se la opţiunea de ştergere instantanee a textului (delete) –  termen format 
prin analogie şi inspirat din răsunătorul titlu Palimpsestes... (Genette 1982). Textul 
de tipar nu dispune de o asemenea calitate, care este principială în procesul de 
generare, de producere, după Barthes: „Text înseamnă Ţesătură” (Barthes 2006: 
55). Radierea textului este o tehnologie complexă care a înlocuit vechea tehnică de 
ştergere cu radiera sau cu corectorul (instrument mai modernizat), în sensul că 
indică mişcarea gândirii, renunţarea la un text anterior (hipotext), prezentarea 
textului în mai multe versiuni lui.  

Cele mai expresive reprezentări ale democraţiei şi ale libertăţii în cazul 
elaborării de texte online sunt wikitextele, adică textele sau documentele editate în 
produse lexicografice online precum Wikipedia (Enciclopedia liberă). Versiunile 
curente şi vechi ale tuturor paginilor unui wikitext sunt stocate în baza de date, sub 
formă de text dinamic, modificabil cvontinuu. 

Aşadar, webtextele sunt hypertexte, produse textuale noi, deci texte 
tehnologizate, dotate cu caracteristici ale tehnologiei informaţionale, reprezentând 
nişte “megatipografii personalizate”, unde textul poate fi editat de orice internaut-
utilizator. Un text sau un set de texte (documente) conexe care formează o 
prezentare de tip hypertext. Conform lui Dahlstrom, conceptul de “hypertext” pare 
să se întoarcă la rădăcinile lexicale ale conceptului de “webtext”; un webtext are 
următoarele trăsături, vag vizibile în forma tiparită (print):  

 
„There are textual qualities, vaguely discernible in print, supported by new 
media, and remarkably enhanced by the Web, that suggest the need for 
further distinctions of textuality. Such qualities include the split between 
document storage and presentation devices, binarity, dynamics, distribution 
logistics, kinetics, versatile markup, document layering, and hypertextuality. 
Any textuality is constrained by the semiotic systems, where production and 
consumption of text take place. In print culture, text is normally defined as 
sequence or two-dimensional hierarchy. Digital textuality and its subclass, 
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Webtextuality, add a third dimension: spatial depth. Perhaps even a fourth: 
time.” (Dahlstrom 2002: 139). 
 
Vom reţine că toate aceste tipuri de texte sunt, de regulă, hypertextuale. Ceea 

ce le defineşte este faptul că toate pot fi multiplicate, şterse sau copiate integral, 
instantaneu şi plasate în altă parte a spaţiului virtual, în alte texte etc. De aceea, pot 
fi considerate un tip de copytext, adică text inserat prin tehnica copy-paste şi 
utilizat în alt text (document) sau în cadrul aceluiaşi text (poate avea diverse 
dimensiuni, de la o literă până la un text de mari dimensiuni). Tehnica a luat mare 
amploare pe Internet, extinzând fenomenul discursului repetat, iar ca efecte 
colaterale, şi fenomenul plagiatului. 

 
 

5. Concluzii  
 
Textul Internetului, mai exact al webului – hypertextul, este textul dotat cu 
hyperlinkuri. Datorită linkurilor, legăturile intratextuale şi cele extratextuale se 
realizează extrem de rapid, prin doar un clic pe linkul respectiv. Instantaneitatea 
acestor legături creează utilizatorului impresia de text lichid, dinamic, (s)curgător, 
imagine tot mai aproape de vorbirea uzuală, de discursul viu.  
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