11/28/2012 8:42:43 AM] ElenaUngureanu: ca sa nu uit
[11/28/2012 8:42:44 AM] ElenaUngureanu: http://ro.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_Popa_%28lingvist%29
[11/28/2012 8:43:20 AM | Editat 8:44:19 AM] ElenaUngureanu: maximum ce se cere sa scoti/scoate cuvantul DIN care apare aiurea
[11/28/2012 8:43:48 AM] Gica Cuciureanu: dar minim?:)
[11/28/2012 8:44:06 AM] ElenaUngureanu: nus ce sa raspund
[11/28/2012 8:44:21 AM] Gica Cuciureanu: unde e DIN?
[11/28/2012 8:44:54 AM] ElenaUngureanu: acusica. am ce-ti povesti despre ieri (rofl)
[11/28/2012 8:44:58 AM] ElenaUngureanu: mori de ras
[11/28/2012 8:45:19 AM] Gica Cuciureanu: da, da, asteptam sa-mi spui
[11/28/2012 8:45:50 AM] ElenaUngureanu: pe parcurs - sa incepem cu prioritatile, te rog
[11/28/2012 8:46:15 AM] Gica Cuciureanu: specializarile
[11/28/2012 8:46:38 AM] ElenaUngureanu: mi se pare ca a fost corectat automat ceva si au aparut o groaza de repetari de genul asta pe unde nu era
cazul - "DIN Ziua Numele purtate anterior"
[11/28/2012 8:46:56 AM] Gica Cuciureanu: la specializari uite cum sa corectez
[11/28/2012 8:47:16 AM] ElenaUngureanu: La Organizare de manifestari stiintifice
[11/28/2012 8:47:28 AM] ElenaUngureanu: apare de 3 ori - acusi iti spun cum sa corectez
[11/28/2012 8:47:54 AM] ElenaUngureanu: stai, maine vii acici?
[11/28/2012 8:47:55 AM] Gica Cuciureanu: acum sun la specializari - uite te rog
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Emoticonul
în limbajul mesageriei instantanee
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Articol de pe Wikipedia.ro dedicat emoticonului
© Elena Ungureanu
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Mesageria instantanee (sau mesageria instant(ă) – MI)
(instant messaging) este o conversaţie autentică ce se produce
în timp real prin intermediul reţelei Internet sau SMS
(pentru SMS a se vedea şi [Anis 2003; Uruşciuc 2008]).
Se deosebeşte de schimbul de scrisori în format electronic (e-mail)
prin rapiditatea expedierii mesajului, recurgerea la elemente
paraverbale (pe care, mai nou, şi e-mailul le utilizează), cunoaşterea
prezenţei sau absenţei interlocutorului în reţea, posibilitatea de a
discuta simultan cu mai multe persoane conectate în chat etc.
[Todi 2007; Grosseck 2008].

Cel mai cunoscut sistem sau serviciu de mesagerie instantă în
spaţiul nostru este Skype-ul.
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Convobire pe skype.
Pagină de discuţii pe chat cu lista pictogramelor
(emoticoanelor) afişată
© Elena Ungureanu
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Comunicarea online (chat, pagina de discuţii, comentariile
de pe blog, site, forum, portal, twitter etc.) se realizează prin
scriere (grafie) şi lectură deopotrivă.
Scrierea online mai e numită neografie sau netgrafie,
sau cyberlimb@j [Dejond 2002], sau cyberscriere
[Mladin 2002] etc., deşi pentru cei DOI termeni din urmă
e devreme, aflându-ne deocamdată în perioada copilăriei
6
cyberculturii [Mihalache 2002].
© Elena Ungureanu

http://freakyvampire.wordpress.com/2011/11/08/emoticoane-neamule/
© Elena Ungureanu
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Părintele emoticonului,
care n-a reuşit
să-şi breveteze invenţia

Harvey Ball
© Elena Ungureanu
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Scott E.Fahlman,
autorul emoticoanelor
din semne de punctuaţie
© Elena Ungureanu
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•

Specificitatea mediului online constă în natura sa colaborativă. Spre deosebire de
limbajul natural, utilizat în forma sa tradiţională de comunicare face-to-face,
limbajul conversaţiilor online se caracterizează printr-o sintaxă mixtă: una, a
oralităţii, şi alta, a limbii literare; participanţii la discuţie retuşează şi negociază în
permanenţă sensurile replicilor conversaţionale, încercând să câştige teren, să
devină persuasivi, să demonstreze cunoştinţe, abilitate, umor etc. [Dobre 2011].

•

Scrisul literar (al cărţilor tipărite, al mass-mediei) implică formulări definitive, care
exclud negocierea sensurilor între emiţător şi receptor (aceştia putând fi separaţi
prin mari distanţe spaţiale şi/sau temporale). Spre deosebire de acesta, scrisul online
(cu evidente trăsături de oralitate) “este domeniul retuşabilului şi al sensurilor
negociabile între parteneri coprezenţi” [Ionescu-Ruxăndoiu 1995: 8]. Această
remarcă, făcută vizavi de româna vorbită în medii dialectale, este valabilă şi pentru
limbajul conversaţional din reţelele de socializare. Emoticoanele sunt noile
semne/simboluri ale mediului conversaţional online, care participă la negocierea
continuă a sensurilor.

•

În limbajul conversaţiei online dispar mimica, gesturile, tonalitatea, modulaţiile
vocii, extrem de importante în reproducerea expresivităţii limbajului natural. Acestea
însă sunt înlocuite frecvent de pictogramele denumite emoticoane, reprezentând
imagini sugestive de dimensiuni minuscule, de o mărime apropiată cu a literelor de
tipar). Substituind paralimbajul, au scopul de a facilita descrierea emoţiilor pe care
le trăim în timpul comunicării şi de a face mai rapidă comunicarea online.
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Limba noastră cea... online de toate zilele
© Elena Ungureanu

http://intelligence.businesslive.ro/ru-zambeste/
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http://intelligence.businesslive.ro/ru-zambeste/
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După [Amaghlobeli 2012: 349], tipologia emoticoanelor în comunicarea electronică s-ar reduce la 3 categorii:
1) emoticoane tipografice, de genul semneleor de punctuaţie combinate cu alte simboluri tipografice, care pot fi găsite pe
tastatura computerului sau a telefonului mobil ( – :-)
2) emoticoane grafice, de genul , adeseori animate (mobile, mişcătoare), reprezintă imagini în format GIF. Unele software-uri
convertesc automat emoticoanele tipografice în cele grafice sau invers [Anis 2003, sursă online]
3) emoticoane lingvistice (verbale), de genul (‗Happy Smiley‗), reprezentând un colaj dintre semnele grafice (litere) şi
emoticoanele tipografice. Acestea au început să devină tot mai productive în ultima perioadă şi se utilizează în paralel cu
emoticoanele clasice (smiley-urile nonverbale). În acest caz, se poate observa procesul invers de imitare a simbolului grafic prin
mijloace lingvistice. Acest tip de emoticoane poate fi găsit nu doar în comunicarea pe internet. Mai jos câteva exemple:
de pe skype:
Elena spune: navigarea se face la carma:)
Gicu spune: :) bune teze
Sergiu spune: sa vb cu vocea lui elvis:)))) e bine?
Elena spune:   

de pe facebook:
Angela Gonta: vezi ca vei fi in locul meu in parlament 
Speranţa State: )))) aş vrea eu, Angela, să fiu în locul tău )) da mai am oleacă ))
Angela Gonta: pana incepe sesiunea parlamentara  nu-i mult
comentariu pe blog:
paul: HA HA )) inca putin si poate se sterge si de la antena 3 ))

Tipuri de emoticoane
© Elena Ungureanu
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La ora actuală se consideră că emoticoanele n-ar avea nicio
caracteristică gramaticală, fiind o expresie pură a emoţiilor (iar dacă e
să ţinem cont de glosarul standardizat indicat mai sus – nu doar a
emoţiilor). Fiind însă grafeme sau pictograme cu o semnificaţie
concretă, plasate în interiorul enunţurilor, acestea dezvoltă în timp
anumite semnificaţii categoriale (gramaticale), care deja stârnesc
interesul lingviştilor. Repetitivitatea lor, de exemplu, arată gradele de
comparaţie ale stării, acţiunii etc.
Ele se întâlnesc peste tot în limbajul scris: independent, în interiorul
cuvintelor, constituie ele însele „cuvinte”, în enunţuri, în calitate de
semne de punctuaţie, de interjecţie, de ilustrare picturală a unui
cuvânt, de marker al intonaţiei, de poezii/texte iconice alcătuite
exclusiv din emoticoane etc. Iată-l chiar şi aici: 

Emoticonul
în drumul lui spre... gramaticalizare14
© Elena Ungureanu

SMILEY-UL E PRETUTINDENI!
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http://eprints.ecs.soton.ac.uk/740/

Imaginea-text. Creolizarea.
Linkul-imagine
16
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https://www.google.com/search?hl=fr&gs_rn=1&gs_ri=hp&tok=38_7InLDI8UvYET2muq
4Ag&cp=10&gs_id=12&xhr=t&q=hypertextualit%C3%A9&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_
qf.&bvm=bv.41524429,d.Yms&biw=1366&bih=677&um=1&ie=UTF8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=Z7oCUY7xGOes4ATW14DICg#um=1&hl=fr&
tbo=d&tbm=isch&sa=1&q=hypertextualit%C3%A9+par+lettres&oq=hypertextualit%C3
%A9+par+lettres&gs_l=img.3...2799.7849.0.8084.12.8.0.0.0.0.817.1732.3j0j2j0j1j0j1.7.0...
0.0...1c.1.Z7_A2PPStA&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.&bvm=bv.41524429,d.bGE&fp=67b3306cc
684536b&biw=1366&bih=677&imgrc=jjkgxjvFg7wXhM%3A%3BrlBEgKGsM9dsM%3Bhttp%253A%252F%252Fumwblogs.org%252Fwpcontent%252Fuploads%252Flanguage_world_cloud.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fver.
hypotheses.org%252F214%3B500%3B290
Un link poate să fie scurt sau lung, alcătuit din grafeme şi simboluri. Imaginea este
creată din litere/linkuri-texte/imagini. Un link-text seamănă cu o ţesătură (R. Barthes).

Emoticoanele reflectă capacitatea de creolizare (condensare în imagini) a
conceptelor. Textul creolizat este un text mixt, alcătuit din două
componente neomogene: verbală/linguală şi nonverbală şi paraverbală
(aparţinând altor sisteme decât limbajul natural). Cu timpul semnificaţia
17
s-a extins, desemnând şi gesturile şi mimica [Болотов 2002].
© Elena Ungureanu
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Textul ieşind din cartea tipărită

Re:Interview #004: Electronic Literature — Curating
Ambiguity | Scott Rettberg CONT3XT.NET
© Elena Ungureanu
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Între alte procedee stilistice, reduplicarea (de tipul
:)))) ) şi reducţia (mai ales a elementului care
desemnează nasul) sunt 2 din procesele cele mai
uzitate în cazul emoticoanelor [Рожанский 2000].
În emoticoane şi smiley-uri îşi fac loc tot mai multe
simboluri, printre care simbolul @ ocupă un loc
aparte. De ex.: în cel mai accesat dicţionar urban al
limbii engleze (http://www.urbandictionary.com/) se
găseşte un număr mare de astfel de creaţii.

Reduplicarea şi reducţia emoticonului20
© Elena Ungureanu

Omul vitruvian ca… smiley
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Naşterea emoticonului şi succesul acestuia se datorează faptului că limbajul
scris nu dispune de de semne care să reprezinte explicit componenta
paralingvistică. Doar 7% dintre sensuri sunt transmise prin intermediul
cuvintelor, în timp ce 38% – prin elemente paralingvistice sau paratextuale
(intonaţie, ritm, tonalitate etc.), iar 55% sunt transmise prin mimică,
pantomimă, gesturi. 38 + 55%!
Toate aceste componente nu sunt suficient studiate nici din punct de vedere
lingvistic. Emoticonul generat de tehnologiile informaţionale n-a făcut decât să
scoată la iveală acest handicap al limbajului – insuficienţă semantică a
cuvintelor, care e, totodată şi o capacitate extraordinară de a germina
ambiguitatea lor, pentru a genera noi sensuri.
Studiile mai noi arată că paralingvisticul este chiar mai important decât
lingvisticul, de vreme ce oamenii se pot înţelege doar prin gesturi şi mimică.
Specialiştii constată că utilizarea smiley-urilor s-a dovedit a fi unul dintre cele
mai prolifice şi de perspectivă procedee utilizate în spaţiul tehnologicoelectronic [Шепунова 2006; Аврамова 2005].

Importanţa elementului paralingvistic în comunicare
24
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Blogăroşilor! Smailuri faine şi ciocniri plăcute! Măcar în zilele astea, don’t
worry, be happy! http://teaca.wordpress.com/2010/04/03/smile/
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În emoticoane şi smiley-uri îşi fac loc tot mai multe simboluri, printre care simbolul @
ocupă un loc aparte. Cel mai accesat dicţionar urban al limbii engleze
(http://www.urbandictionary.com/)
@^@ – frustrare
@~@ – excitare; confuzie
@>--)---- sau ---^--@ sau @>-`-,- sau @--,--'--- sau @}--|--- – trandafir
@_^ – ochi obosiţi de prea multă lectură pe ecranul computerului
@_@ – hipnotizat, ameţit
@-----}----- – trandafir, relaţie, dragoste
@-'- – floare
@:) – un om fericit cu turban
@/:^) – emoticon popular în timpul campaniei COCO
@(^_^)@ sau @(^.^)@; @(- . -)@ sau @(-.-)@ sau @(';')@ – maimuţă
@:-[-- – Osama bin Laden;
@@@@:-) – Marge Simpson;
@(*-*)@ – Princess Leila [Студенческие научные тетради, 2008].

Noul limbaj: limbajul generaţiei „messenger” 29
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AMAR DE ZI. Un blog de Vlad Petreanu
www.petreanu.ro/2009/05/mari-zambareti-mai-sunteti/

© Elena Ungureanu
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O teză de doctor în limba germană cu exemple de pe chat
http://othes.univie.ac.at/5362/1/2009-05-30_0106324.pdf, p. 195
© Elena Ungureanu
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http://othes.univie.ac.at/5362/1/2009-05-30_0106324.pdf

Linkul la putere!
© Elena Ungureanu
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http://othes.univie.ac.at/5362/1/2009-05-30_0106324.pdf

Emöticonul la putere!33
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Digitale Jugendkommunikation in der
Informationsgesellschaft
Spanisch, Italienisch und Deutsch im Vergleich
© Elena Ungureanu
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Concluzii
1. Emotigramele au devenit un simbol al culturii Internetului, constând în imagini de tip GIF animate sau fiind create cu
ajutorul caracterelor obişnuite de tipar, care pot fi scrise la tastatura computerului.
2. Popularitatea emoticoanelor în limbajul conversaţiei online (mesageriei instantanee) ca substitut al emoţiei a crescut
interesul ştiinţific al lingvisticii faţă de acest fenomen nou. Studiile lingvistice se concentrează pe analiza rolului
emoticoanelor în dihotomia scriptic–oral. Cercetătorii sunt înclinaţi să creadă că statutul lor dublu – de grafem şi de
imagine (dinamică) – tinde să transforme emoticoanele în unităţi cvasilingvistice, structura lor permiţând utilizarea în
enunţuri pe post de hypergrafeme dotate cu semnificaţie.
3. În calitate de unitate iconic-semantică, emoticoanele stabilesc relaţii cu celelalte unităţi lingvistice, contribuind la o
nouă formă de comunicare – online, rapidă, scriptică, în absenţa fizică a interlocutoului, dar negociabilă între emiţător şi
receptor. Ele reprezintă semne ale unui sistem semiotic de factură nouă, generat de tehnologiile informaţionale, care fac
comunicarea prin scris vie, mult mai dinamică, codificată şi decodificabilă totodată, atractivă, condensată, colorată etc.
4. Deşi sunt considerate elemente paraverbale ale comunicării, emoticoanele permit unele analize gramaticale
(morfologice, sintactice, punctuaţionale şi stilistice ca şi alte unităţi lingvistice). Fiind un marker structural, ele joacă un
rol important în semantica şi pragmatica enunţului. Asemenea analize efectuate scot în evidenţă 4 funcţii ale
emoticoanelor: funcţia expresivă, funcţia de marcator al ironiei şi umorului, funcţia relaţională şi procedeu de indicare a
politeţii [Marcoccia, Gauducheau 2007: sursă online]. Aceste funcţii ar putea fi completate pe măsură studierii
contextelor relevante.
5. „Emoticonizarea” discursului online este un fenomen internaţional, datorat comunicării pe Internet. La fel ca şi
simbolul @, un „digitem” care uneşte toate limbile limbii, emoticoanele cele mai uzuale au devenit veritabile semne
paraverbale, creolizate, alcătuite din verbal şi nonverbal.
6. Studierea aplicată pe corpusuri de texte excerptabile din camerele de chat poate da rezultate noi pentru studiul
emoticoanelor ca particularitate distinctă a limbajului „generaţiei messenger”.
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