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Hypertextul – un text ramificat
Neaşteptatele metamorfoze care se produc la nivelul limbajului virtual
generat de tehnologiile informaţionale se datorează conceptului de hipertext/
hypertext, concept extraordinar de prolific pentru textologie, lectură şi scriitură
(Vandendorpe 1999). În accepţiunea lansată de Gérard Genette, hipertextul
reprezintă „orice text derivat dintr-un text anterior prin transformare simplă
(procesare) sau prin transformare indirectă (imitaţie)”, altfel spus: relaţia care
uneşte un text B (un hipertext) cu un text anterior A (hipotext) pe care este grefat
într-o altă manieră decât comentariul (Genette 1982: 22), şi se referea la data
apariţiei prioritar la textele literare narative. Pe terenul informaticii însă
hypertextul, lansat la mijlocul anilor 60 de către Theodor Nelson (Nelson 1965),
desemnează textul ramificat, legat prin hyperlinkuri de alte texte pe care cititorul le
poate accesa imediat, de obicei, printr-un clic de mouse, apăsare de tastă sau, mai
nou, prin comandă vocală. Cel mai cunoscut şi mai ilustrativ exemplu de hypertext
îl constituie paginile web în documentele HTML (limbajul HyperText Markup
Language) din Internet. Tocmai datorită acestui limbaj de programare, webul
(WWW – ideea s-a născut în mintea lui Tim Berners-Lee în 1989) a ajuns
modalitatea electronică de accesare rapidă a documentelor, cu cel mai mare impact
la ora actuală.
Surprinzător, în domeniul lingvisticii conceptul îşi face loc încă cu destulă
reticenţă, în pofida faptului că dimensiunea textuală este mai mult decât necesară şi
relevantă în descrierea hypertextului (orice document e întâi de toate text, apoi (şi)
imagine, sunet, în definitiv – simbol sau semn). Explicaţia rezidă în existenţa unui
numar relativ mare de specialişti în filologie care nu sunt suficient de familiarizaţi
cu noile tehnologii informaţionale, pe de o parte, şi, pe de altă parte, în atitudinea
preconcepută a multora dintre ei faţă de „calitatea” conţinutului informaţional din
Internet. Or, tocmai în această imensă bibliotecă electronică se adună progresiv
toate, între care şi cele mai bune texte scrise vreodată de cercetători (e-texte
ştiinţifice), scriitori (e-texte literare), jurnalişti (mai nou, bloggeri), de simpli
utilizatori pe chat, prin e-mail sau postând comentarii). Până va deveni obiect de
studiu în şcoala de toate gradele – în curricula altor discipline, nu doar a
informaticii, hypertextul îşi şlefuieşte metodele, îşi elaborează aparatul conceptual,
îşi adună în discuţii adepţii şi contestatarii. Disputele se dau între opinii care îl
„divinizează”, pe de o parte, şi opinii care îl detestă, pe de alta. Nimeni însă nu

poate să-i conteste statutul de concept fundamental al tehnologiei informaţiei şi al
postmodernităţii, care frământă minţi importante ale lumii.
Interesant este faptul că termenul de hypertext (al informaticii) apare aproape
simultan cu termenul de intertextualitate al Juliei Kristeva (1967), despre care se
poate afirma că a făcut istorie în ştiinţele umane. Textul „este o permutare de texte,
o inter-textualitate: în spaţiul unui text mai multe enunţuri luate din alte texte se
încrucişează şi se neutralizează” (Kristeva 1980: 252). Aşa cum, după Roland
Barthes (Barthes 2006: 33), mentorul acesteia, „orice text e un intertext”, în epoca
internetului, orice intertext se transformă în hypertext. Fenomenul în cauză a
început să intereseze tot mai mult cercetătorii din două motive: (1) comunicarea s-a
mutat în Internet şi (2) comunicarea online capătă trăsături distincte de ale celei
tradiţionale. Geo-, etno-, socio-, psiho- şi alte tipuri de lingvistică, precum şi
filosofia limbajului, culturologia, cyberliteratura etc. se arată toate foarte interesate
de noul obiect de cercetare (Panova 2001) Nonlinearitatea, citaţionalitatea,
fragmentarismul, variativitatea, polifonia, neomogenitatea, interactivitatea,
creativitatea, virtualitatea, multimedialitatea, cu o scriere diferită de cea
tradiţională; infinitul, descentralizarea, depersonalizarea autorului (nickname-ul
indică şi el impersonalizarea), anonimicitatea, identitatea duplicitară sau
multiplicitară, inclusiv lingvistică, libertatea şi independenţa temporală şi spaţială,
jocul semnificanţilor, deschiderea, modificarea relaţiei „autor–cititor”, dispersiunea
structurală, instabilitatea compoziţională, nonierarhicitatea, discontinuitatea,
granularitatea, integrabilitatea etc., toate acestea, şi alte trăsături ale
intertextualităţii sunt şi caracteristici inerente ale textualităţii Internetului
(hypertextualităţii sau web-textualităţii).
Hypertextul poate conţine, pe lângă text (conţinutul clasic al unui
document), grafică, imagini, animaţie, înregistrări audio şi video etc., toate cu
legături către alte documente (hyperlinkuri). Ce este (hyper)linkul şi ce legătură are
acesta cu textul, cu limbajul?
Hyperlinkul – motorul hypertextului
Linkul (abreviere de la hyperlink) reprezintă elementul structural
fundamental al hypertextului, care, de fapt, şi face diferenţa dintre un text linear şi
textul nelinear. Autorul hyperlinkului este considerat Theodor Nelson, tot el fiind
”părintele” hypertextului. În literatura de specialitate se utilizează mai mulţi
termeni şi sintagme terminologice: link hypertextual (O.V. Dedova –
гипертекстовая ссылка (Dedova 2006: 283), ancoră, referinţă / sursă / trimitere
hypertextuală, hyperlegătură, hyperreferinţă, cuvânt-cheie etc.). Asemănător cu
referinţele şi citările folosite în literatură, linkul se deosebeşte totuşi de acestea
prin faptul că se accesează automat şi instantaneu, printr-un singur clic cu mouseul. Cel mai vechi şi cel mai bun exemplu de hipertext este chiar Biblia.
Cel mai simplu mod de a activa un link este acela de a muta cursorul
deasupra unui cuvânt sau imagine, acesta se transformându-se din săgeată într-o
mică mână, pe care se face clic pentru a vedea unde ne va trimite respectiva
activare, altfel spus, linkurile sunt un fel de „scurtături din spaţiul digital” (Pop

2004: 12). În definitiv, linkul hypertextual este un „salt”, o „săritură” dintr-un bloc
textual în altul sau mijlocul de legătură, mijlocul de comunicare între fragmentele
textuale minimale ale hypertextului, numite şi textoane (Aarseth 1997: 14-25).
Linkurile alcătuiesc o reţea hypertextuală, iar activarea (acţionarea) lor
contribuie la realizarea coeziunii şi coerenţei hypertextului. Autorul poate doar
ghici modul în care cititorul/ utilizatorul îi va citi textul, în ce ordine va fi afişat pe
ecranul monitoruluui, în ce context vor fi utilizate atât unităţile informaţionale
separate (citate, textoane, linkuri etc.), cât şi întregul hypertext de autor.
Utilizatorul îşi va construi, prin lectură, hypertextul său particular, utilizând aceeaşi
tehnică mozaicală.
(Hyper)linkul reprezintă realmente noul SEMN al cyberspaţiului, funcţia
acestuia fiind cea de generator de sens hypertextual. Acest mecanism de formare
(construire, producere) a sensului se declanşează în momentul activării linkului şi
al lecturării noului (hyper)text (în sens îngust). Într-o viziune metaforică
existenţial-globală, linkul poate fi asociat cu adresa, locaţia, firul (ţesăturii),
deschiderea (o deschidere către o închidere sau viceversa), apertura şi rostul etc. –
locul pe unde se poate intra direct în (alt) text. Şi asociaţiile nu se opresc aici: pod,
curcubeu, salt, arc, săritură, scurtătură, gură, muşcătură, uşă, poartă, gaură de
intrare/ieşire etc. Se deschide aici o fascinantă imagine a textului şi a
dialogismului în concepţia lui Mihail Bahtin (Бахтин 1986: 297-325), când fiecare
cuvânt vorbeşte cu orice cuvânt al limbii/ al limbilor.
Linkul a apărut din necesitatea de a ajunge mai rapid la o informaţie
(document, text). Rapiditatea şi comoditatea în accesarea informaţiilor online sunt
cele mai de preţ avantaje ale hyperlinkurilor. Principala caracteristică a unui link
hypertextual este bidirecţionalitatea, adică relaţia funcţională între două imagini
textuale sau grafice pe ecranul computerului. Astfel, într-un link hypertextual se
disting: sursa linkului – parte a textului, imagine textuală sau grafică afişată pe
ecran, prin activarea/ acţionarea/ clicarea cărora pe ecran este „chemat” un nou text
sau o nouă imagine şi obiectul linkului – noul text afişat (sau imaginea), care se
deschide ca rezultat al activării linkului.
Într-un hypertext, orice cuvânt poate deveni link!
Linkurile se clasifică în: interne şi externe. Linkul intern sau intratextual
trimite către alte segmente din interiorul textonului în care este plasat. Într-un
hypertext poate fi linkat practic orice cuvânt, pe de o parte (la alegerea autorului),
şi practic toate cuvintele (cf. The Holy Bible on-line), sugerând un anumit tip de
hypertextualitate totală. Linkul extern sau extratextual este cel care duce către orice
document existent în Internet, în funcţie de opţiunile programatorului (webmasterului). Aşadar, se poate spune că linkul îndeplineşte funcţiile unui
„bibliotecar” personal(izat), mobil, instantaneu, exact şi foarte la îndemână în
biblio-netul internauţilor. Linkul (cuvântul!) este peste tot. „La început a fost
linkul” ar putea fi un slogan al erei informaţionale. Altfel spus, era computerizată
presupune că informaţia există şi se produce continuu, ea trebuie doar accesată şi

combinată în sintaxa şi logica necesare. Adică e vorba de o altfel de percepţie şi de
o tehnologie a structurării cunoştinţelor şi a competenţelor.
Mijloacele textuale de realizare a linkurilor hypertextuale sunt nelimitate, în
sensul că hyperlink poate fi orice element al textonului, inclusiv imaginea. De
obicei, în calitate de legătură dintre două unităţi informaţionale se folosesc
cuvintele-cheie (părţile de vorbire principale: substantive, verbe, adverbe,
adjective), îmbinările de cuvinte etc., dar nu sunt o raritate nici părţile de vorbire
secundare, mai ales în hypertextele literare, ale blogurilor. Cuvintele utilizate cel
mai frecvent în acest scop sunt deicticele spaţiale de tipul: aici (engl. here), click
(clic aici), apasă aici, enter etc. (care, fiind activate, vor expedia imediat
utilizatorul în alt texton sau în alt document de pe web. Poate fi plasat atât în
interiorul textonului, cât şi în bara de instrumente (meniu) sau în bara de adrese – şi
în acest caz va fi chiar peritextul-adresă al documentului în cauză, de ex.,
http://groparu.ro/despre-blog/. Un aspect deosebit de interesant însă ni se pare
apariţia pe post de hyperlinkuri a unor enunţuri întregi sau chiar a unor fragmente
textuale; aşadar, oricare cuvânt, îmbinare sau frază poate deveni hyperlink. De
regulă, conţinutul hypertextului înştiinţează cititorul/ utilizatorul/ navigatorul
despre ce urmează, pentru a pregăti perceperea unei alte unităţi a hypertextului în
care navighează, iar uneori conţinutul linkului e cel care informează utilizatorul, de
exemplu, ”[link:] siguranţa copiilor pe internet”. Plasarea cursorului în dreptul
linkului afişează momentan într-o căsuţă şi linkul-adresă cu indicaţia operaţiunii de
accesare. Prin urmare, putem disocia următoarele tipuri de linkuri: linkul-adresă
(un hypertextem abreviat); linkul-literă, linkul-cuvânt, linkul-îmbinare, linkulenunţ, linkul-text etc. Câteva exemple cu linkuri inserate – toate cele 3 fragmente
sunt luate din (Blogul lui Groparu, http://groparu.ro/):
Cum vi se pare aplicaţia de mobil ”Catalogul de farmacii”? December
28, 2011
Este vorba despre asta. Şi îşi propune să te ajute să găseşti farmacia cea mai
apropiată şi să vizualizezi, de altfel, toate farmaciile din România. Mie mi se pare
utilă. Dar, din punctul meu de vedere, singur problemă a aplicaţiei este că
funcţionează doar pe Android. Deocamdată, sper :D
Cele 4 linkuri de rigoare
Un material foarte bun despre siguranța copiilor pe internet.
V-ar plăcea să recomandăm zilnic nişte linkuri de pe blogurile de sport?
Faină ideea cu cele mai frumoase momente din 2011 :)
Atenţie, pescari, ia uite cum se face un recensământ personal :))
Cele 4 linkuri care mi-au făcut cu ochiul astăzi December 27, 2011
Să îi spunem ”La mulți ani” lui Adi Hădean cu ocazia celor 4 ani de blog :)
Un excelent material (cum teribil de rar vezi nu doar în blogosferă, dar şi în
presa scrisă) despre istoria locului unde s-a construit Arena Națională.

Încă un material excelent, realizat de un blogger, în fața căruia îmi scot
pălăria. De data asta, desigur :D
Hai că l-a făcut Hoinaru vedetă pe Mircea Meșter :)).
În ciuda legăturii pe care o stabileşte între unităţile informaţionale ale
hypertextului, hyperlinkul adeseori rămâne o unitate semantică relativ
independentă. Aceasta poate fi „aruncat” dincolo de limitele textonului (care în
momentul stabilirii legături cu un alt texton se transformă în hipotext) şi dacă e
adresa unui document, atunci va putea funcţiona „de unul singur”, transformânduse în unitate relativ independentă). Deja există numeroase colecţii de linkuri
(„bursa linkurilor...”: de exemplu, (Text Link Ads). Foarte frecvent este plasat în
afara „paginii” web (postere, anunţuri, reclamă, TV etc.). Când este reprodus pe
pagină, într-un text tipărit, pierde capacitatea sa cea mai importantă (ca şi întreg
textul, de altfel); nu mai este activă, nici interactivă, nici dinamică – şi atunci
devine link un nefuncţional în noul spaţiu, cel neelectronic (dispare momentanul; în
definitiv, totul există numai o clipă!), dispare instantaneitatea etc. Cu toate acestea,
în toate cele trei ipostaze hyperlinkul este un element important al textului în
procesul de generare a sensului.
Un link care nu mai funcţionează se numeşte link inactiv, link rupt, link
mort sau link-marionetă (dangling link), link rot. Linkrot (într-o traducere mai
directă – “legătură-putregai”) reprezintă un termen informal folosit pentru situaţia
în care un număr mare de linkuri accesează pagini web, servere sau alte resurse
care au devenit permanent indisponibile. Un link poate deveni inactiv din mai
multe motive: cel mai comun rezultat al unui link mort este „o eroare 404”, care
indică faptul că serverul de web a răspuns, dar pagina pe care se află nu a putut fi
găsită. Un alt tip de link inactiv apare atunci când serverul care găzduieşte pagina
de destinaţie nu mai funcţionează sau s-a mutat la un nou nume de domeniu. Ca să
generalizăm, linkurile pot avea numeroase funcţii în hypertext:
1) funcţie de navigare prin hypertext;
2) funcţie de legătură, de conectare, de relaţionare între blocuri textuale;
3) funcţie de stabilire a coeziunii şi a coerenţei hypertextului (Storrer 2004:
274-292);
4) funcţie textuală (producere în calitate de: alotext, autotext, cvasitext,
extratext, iconotext, infratext, intertext, microtext, metatext, minitext, paratext,
peritext, supratext etc. (Ungureanu 2011: 197-223);
5) funcţie de segmentare;
6) funcţie de căutare;
7) funcţie de marcare;
8) funcţie de identificare;
9) funcţie de extindere a textonului;
10) funcţie deictică (de localizare a linkului însuşi şi a textului la care
trimite);
11) funcţie de generare a sensului nou;
12) funcţie de blocare (linkul mort);

13) funcţie de marketing (loc unde este inserat spamul);
14) funcţie de manipulare (ghidare) a cititorului (diversificarea căilor de
lectură);
15) funcţie expresivă (când textul linkului este conotativ). De exemplu,
Loveste-mă! (Blogul lui Groparu). Un studiu al funcţiilor hyperlinkului este aşadar
mai mult decât actual. Linkul în definitiv este un (micro)text de orientare, adâncire,
manipulare, bruiaj, spam etc.
Link versus rost. Linkul – un rost hypermodern
Înainte de a justifica o legătură între link şi rost, revenim la o lectură mai
veche, care ne-a şi sugerat asemănarea în cauză. Constantin Noica, în Cuvânt
despre rostirea românească, „Ciclul Fiinţei”, cap. 1: Rost şi rostire, avea să
observe: „Cuvintele rost şi rostire au căpătat o neaşteptată înzestrare filosofică, în
limba noastră” (Noica 1987: 20). „Rostesc ceva spune, deopotrivă: enunţ un lucru
şi pun în ordine unul” (Noica 1987: 25). Iată, pe scurt, tălmăcirea celor 3 sensuri
fundamentale ale cuvântului rostire: 1. facultatea de a vorbi; vorbire; 2.
deschizătură, aş zice un fel de „opera aperta”, ca la Umberto Eco; şi 3. rânduială,
ordine, rostul ca mod de a întocmi viaţa:
I. Primul sens al cuvântului rost este „gură”, apoi „facultatea de a vorbi”,
„glas”, „grai”, „sens”, „mod de a se exprima în scris”, „spusă”, „cuvânt”, „stil” şi
chiar „limbă”. Aşadar, de la concretul „gură” la abstractul „limbă”. Dar şi-a păstrat,
mai ales în expresii şi în textele vechi şi sensul originar de „gură”. Câteva expresii
întâlnite în psaltiri: „Rostu au şi nu grăescu”; „Şi fie-ţi spre voie cuvintele rostului
mieu” (Noica 1987: 21).
II. Cel de-al doilea sens al cuvântului rost este mult mai material, dar mult
mai bogat – „deschizătură”: element la războiul de ţesut, prin care se aruncă
suveica. Chiar dacă războaiele de ţesut aproape că au dispărut, ce asociere între
gura întredeschisă (din care stă să iasă cuvântul!) şi deschizătura-rostul prin care
intră şi iese suveica! Intră şi iese şi astfel se ţese covorul, se ţese discursul. Dintr-un
material de tip hasdeian adunat pentru Dicţionarul limbii române, autorul deduce
că „nici măcar în materie de limbă rostul nu denumeşte doar atât”. El mai e folosit
pentru a denumi:
a) distanţa de la sulul de dinainte până la spată;
b) distanţa din cinci în cinci coţi la pânza ţesută;
c) locul unde se încrucişează firele pe răşchitor sau pe urzitor; apoi, prin
extensiune:
d) încrucişarea firelor, jurubiţă, grup de zece fire încrucişate pe răşchitor sau
urzitor;
e) crestătură, raza urzitorului;
f) vergea de trestie care se pune în urzeală ca să nu se încurce firele;
g) urzeala înfăşurată pe sulul dinapoi al războiului. (Un ochi atent de webmaster ar putea intui aici o corespondenţă foarte sugestivă între distanţa - drumul locul unui link şi rostul/rosturile la războiul de ţesut; chiar crestătura – pentru cine
e suficient de atent – şi-a găsit locul în ţesătura modernă a webului. Şi asta nu e tot.

Sensul material al rostului, observau Hasdeu şi Noica, se referă nu doar la ţesut.
Rost se mai numeşte:
h) tăişul, de exemplu, dinţii fierăstrăului;
i) în domeniul construcţiilor, rost se numeşte: spaţiul îngust dintre cărămizile
unui zid, dintre ulucile unui gard, dintre scândurile unei duşumele, dintre ţiglele
unui acoperiş, dintre piesele ce trebuie sudate, prin urmare, orice interval, orice
crăpătură (e ca şi cum ai spune – „spaţiul dintre cuvintele linkate”, „spaţiul dintre
textele cu linkuri care au legătură între ele” etc.);
j) crestătura făcută în piciorul de sus al prispei;
k) uşorul de la uşă;
l) orificiile tăiate în cutia viorii;
m) jgheabul săpat în lemn, pe care alunecă o ferestruică, o uşă, un capac;
n) laturile formate din filele unei cărţi închise, pe unde se pune uneori aur, la
legarea cărţilor. Şi acesta e doar sensul II!
III. Cel de-al treilea sens fundamental, după Noica, cum am văzut mai sus, e
„rânduială”, „ordine”, ţesătura făcută la război din rânduri drepte însemnând şi ea
o punere în ordine, în rânduială; alte sensuri derivate sau similare, sau extinse:
o) modul de a-şi întocmi viaţa;
p) sensul, înţelesul, raţiunea;
q) succesiunea faptelor;
r) organizarea, planul;
s) tâlcul, noima, scopul, sensul, ţelul, menirea, raţiunea, justificarea etc.
Amintindu-ne de conceptul de text văzut ca Ţesătură (Roland Barthes), de
reţeaua internautică văzută ca pânză de păianjen (şi nu numai), webul poate fi şi el
asociat cu... o imensă ţesătura electronică. Şi pentru Noica, „ţesătura a fost
întotdeauna un model pentru structură şi ordine («ţesătura lumii»)” (Noica 1987:
23). Binecunoscutele maxime „Dacă viaţa nu are niciun sens, trebuie să îi atribui
unul” şi „Găsim un rost în lume, dacă îi dăm unul”, intertextualizate, ar suna astfel:
„Dacă textul nu are niciun link, ca să-l facem navigabil, trebuie să îi atribuim
unul.”
Aşa cum a rosti (ca şi a rostui) a căpătat sensurile de „a articula, a vorbi, a
glăsui, a pronunţa, a pune în ordine” etc., tot aşa a linka/ linkui (deocamdată
neatestat de dicţionarele uzuale) va obţine cu timpul o gamă întreagă de sensuri, pe
care le vom putea considera înrudite cu ale străvechiului rost. Se pare că cele
câteva expresii formate cu rost (a şti de rostul a ceva, a fi în rostul lui, a pune în
rost, ceva cu rost, rost de viaţă, a-şi pierde rostul (cumpătul), a nu-şi afla rost, a
lua la rost, a da de rost etc.) au deja corespondent în îmbinări, expresii şi
frazeologisme internautice: a utiliza/ insera linkul, a accesa linkul, a linkui, a pune
link pe..., a ascunde linkul, a nu afla linkul, a (nu) vedea linkul, a avea linkul, a da
linkul cuiva, linkul paginii, linkul zilei/ săptămânii; a pierde linkul, a deschide
linkul, a-şi trage un link, a da de link, linkuri utile, din link în link, link mort, link
din link se face o leapşa; linkuri reciproce, piaţa/ bursa de linkuri; clic pe link,
linkmanie, a filtra linkurile, linkuri spre viată, superlink, linkuri partenere, a pune
link , schimb de linkuri (link exchange), schimb un link pe..., linkuri naturale,

linkuri reciproce, linkuri eficiente, linkuri puternice, tehnici de link building,
linkuri plătite, vânzare de linkuri, achiziţionare de linkuri, link stricat, calitatea
linkurilor etc.
Fără îndoială, termenul link, deşi a apărut pe terenul informaticii şi
deocamdată mai stă bine acolo ancorat, apropierea sensurilor acestuia de sensurile
cuvântului uzual gură, pentru o gândire asociativă deschisă, este mai mult decât
evidentă. Metaforic, gura omului vorbitor este legată, prin cuvânt, de gura altor
vorbitori – textul e cel care leagă. Cum însă, mai nou, în spaţiul internautic, „ochii
şi tastatura înlocuiesc gura”, linkul este textul care „se vede” chiar mai mult decât
textul, se vizualizează, se afişează, se expune chiar (!), „îndemnând” prin culoare şi
licărire să fie accesat, să fie abordat.
Iată cum pot fi extrapolate sensurile cuvântului rost asupra cuvântului link:
Link – gură
„facultatea de a vorbi” – linkul are facultatea de a „promite să spună ceva
care încă nu este spus (fie se afirmă în altă parte, de către altcineva)”, dar odată
accesat – deschide textul pentru care a fost conceput; este şi situaţia când linkul
indică „facultatea de a lega printr-o secvenţă textuală sau netextuală” un texton de
un alt texton;
„glas” – linkul poate fi considerat „glasul, vocea” autorului şi al
programatorului totodată;
„fel de a vorbi”/„mod de a se exprima în scris”– linkul poate indica (prin
frecvenţă, prin calitatea surselor textuale la care trimite, prin acurateţea cu care sunt
amplasate etc.) – felul de a vorbi, mai exact a scrie online al internautului;
„cuvânt”, „spusă”, „vorbă” – link poate fi orice segment textual/ nontextual
(de la o literă/ un semn grafic/ un simbol etc. sau chiar secvenţă de acestea până la
un fragment de text având un volum rezonabil de afişat pe monitorul
computerului).
„vorbire” – raportat la texte în care toate cuvintele sunt „linkuite”, linkul
poate fi identificat cu vorbirea însăşi, cu textul, cu „discursul”;
„stil” – linkul poate fi fi elementul care desemnează deja un „stil” – acela de
a comunica prin texte care conţin numeroase linkuri, mai exact prin trimiteri la alte
şi la alte surse, la nesfârşit;
„limbă” – în definitiv, linkul poate fi asociat cu fenomenul limbajului în
general – ca vorbitori, de când începem a o deprinde, întotdeauna „intrăm” în
limbă, în ordinea şi haosul ei, învăţând-o şi practicând-o continuu. Opera aperta lui
Umberto Eco semnifică şi ea un link mereu deschis.
Link – deschizătură
Pornind de la asocierea cu deschizătura prin care se aruncă suveica la
războiul de ţesut (un tip de suveică e şi mouse-ul, după cum bine s-a observat, iar
computerul sau webul e un război de ţesut texte supermodern), sensul „material” al
linkului e chiar acesta legat de tehnologie: deschizătură grafică (text, pixeli, biţi),
care desemnează locul, spaţiul, dimensiunile, limitele, distanţele, firele de text

(in)vizibile, „crestăturile”, axele, intervalul – tot ce e legat de drum, distanţă, gaură,
fereastră (pe monitor!) etc.
Link – ordine
„Ţesătura electronică a hypertextului făcută la acest război modern ar
însemna şi ea o punere în ordine, în rânduială; cum a ajuns să se constituie într-o
adevărată ideologie, linkul pentru mulţi, tot mai mulţi internauţi reprezintă „un
mod de a exista” – a fi în LINK!, reprezentând raţiunea de a fi pe net, sensul şi
sensurile, succesiunea hypertextelor prin care navighează (Mihalache 2002) şi care,
în cele din urmă, organizează MEGAtextul Internetului; menirea acestui text e să
ne uşureze accesul la informaţia în cantităţi exorbitante, care copleşeşte gândirea
modernă şi o mişcă înainte.
Într-o viitoare frazeologie internautică îşi vor găsi locul, probabil, şi unele
dintre expresiile de mai jos (care, atenţie!, nu sunt decât nişte parafraze):
A închide (sau a astupa) cuiva gura – A închide (sau a astupa) cuiva linkul;
Închide-ţi gura! – Închide-ţi linkul!;
A-l lua (pe cineva) gura pe dinainte sau a-i scăpa gura – A-l lua (pe cineva)
linkul pe dinainte sau a-i scăpa linkul;
A da linkul... ca mură în gură; A-i da cuiva linkul de pomană;
A avea gura (sau a fi gură) spartă = a nu putea ţine un secret, a dezvălui
orice secret – A avea linkul (sau a fi link) spart;
A avea o gură cât o şură = a vorbi mult şi tare – A avea un link cât o şură;
A(-i tot) da din gură (sau cu gura) – A(-i tot) da din link;
A trece (sau a umbla, a fi purtat) din gură în gură = (despre vorbe, cântece
etc.) a (se) transmite de la om la om, din generaţie în generaţie – A trece (sau a
umbla, a fi purtat) din link în link;
A intra în gura lumii (sau a satului) = a ajunge să fie vorbit de rău – A intra
în linkul lumii;
A te lua după gura cuiva = a acţiona (în mod greşit) după sfatul cuiva – A te
lua după linkul cuiva;
A prins pânza gură = s-a făcut începutul – A prins pânza (= ţesătura) link;
A se afla (sau a trimite pe cineva) în gura tunului = a fi expus (sau a expune
pe cineva) la un mare pericol – A se afla în link şi A se afla în gura linkului...
Link-ul nu e doar un buton electronic de acces, ci e şi un concept, o formă de
existenţă a textului. Adică, până şi textul obişnuit are linkurile sale (parantezele,
notele de subsol, trimiterile bibliografice şi bibliografia propriu-zisă). Ţinând cont
de faptul că linkul e o deschidere de intrare (într-o lume), iar rostul-gura – una de
ieşire (a mesajului), linkul ar însemna şi: „a intra în…” pentru „a asculta pe…”.
Adică a linka înseamnă a deschide sursa de informare, a ruga sursa să vorbească.
Linkul e o deschizătură nu atât pentru a intra prin ea, cât pentru a permite
informaţiei să iasă de acolo, din depozit, ca să fie parte a textului pe care îl citim/
rescriem/ interpretăm.
Concluzii

Aşadar, linkul este conceptul de bază în definirea hypertextului şi reprezintă
modalitatea tehnică care face distincţia dintre un text „nonlinear” (electronic, pe
suport magnetic) şi un text linear (tipărit, pe hârtie). În alţi termeni, linkul este o
referinţă, un salt sau o trimitere la o pagină web sau oriunde în altă parte în
Internet, indiferent de faptul că se realizează în cadrul aceluiaşi document sau către
alt document, permiţând organizarea nelineară (nonlineară) a informaţiilor. Grafic,
un link reprezintă un text, de obicei subliniat şi/sau prezentat cu o culoare diferită
de a textului de bază (de regulă, albastră). Invenţia în cauză a sporit fantastic viteza
de acces la informaţie, precum şi harta de acces la această informaţie. Linkurile fac
parte din peritextul unui texton, constituind referinţele situate în interiorul sau la
finele textului, mai ales în cazul articolelor ştiinţifice, la webografie). Asemenea
legături pot fi efectuate practic pe toate cuvintele unui text. Linkul este cea mai
importantă descoperire a webului, cea care a „ars etapele”, „a mâncat distanţele” –
or, tocmai de asta are nevoie cititorul modern. Deocamdată numeroase aspecte
rămân necercetate în legătură cu acest concept, devenit unul puternic semiotizat şi
chiar ideologizat.
Aşadar, în corpul hypertextului, LINKUL, fiind el însuşi un rost (sensul I)
(„gură de text” prin care se spune ceva), prin acţionarea lui, adică prin apăsarea pe
link cu mouse-ul sau pe tastatură sau chiar prin comandă vocală, oferă un rost,
adică o „deschizătură” (sensul II) metaforică prin care navigatorul „intră” direct în
alte texte sau documente, care la rândul lor, pot fi sau nu linkate – navigând aşa la
nesfârşit – o „suveică care trece prin războiul de ţesut texte HTML”), a ajuns să
pună un rost (sensul III) în toate ale internetului, adică să le aşeze într-o ordine
sau, cel puţin, pe anumite segmente. În imensul haos instaurat pentru moment
acolo, o anumită speranţă de rânduială se pune în seama webului semantic
(Горошко 2010). Mouse-ul legat de computer şi la întreaga reţea e şi el o imagine
metaforică.
Lingvistica modernă abia urmează să-şi reorienteze studiul către acest nou
obiect – hypertextul. Îşi va redefini priorităţile, îşi va creşte noile cohorte de
specialişti, şcoliţi cu computerul în faţa ochilor, cercetători-navigatori în spaţiul
virtual-comunicaţional şi investigaţional. Textul oral s-a întâlnit aici cu textul scris,
generând „limbajul messenger”, textul literaturii hypermoderne se transformă în
„cyber”; iar limbajul ştiinţific colaborează în căutarea adevărului cu limbajul
reprezentanţilor nişelor „neştiinţifice” (discuţiile şi dezbaterile pe forumuri
ştiinţifice între specialiştii unui domeniu, comentariile cititorilor, blogurile de
specialitate etc.). Viitorul stă pe ecranul cu hypertexte.
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ABSTRACT

Within the virtual environment of internet, hypertext (HTML) represents the most
important concept of the web (www), revolutionising the information technology and
including billions of users from all social categories and levels in the communication
network. Due to the important concept of the (hyper)link, browsing the enormous hypertext
has become extremely easy and quick. The link (relation, reference) has therefore become
the new sign of the electronic environment, with two characteristic dimensions:
technological and linguistic (textual). The similarity between the link and an older concept
of the natural language – sense (as described by C. Noica) – emphasizes a clear connection
between the latter and the possibility for the modern term to acquire new meanings, related
to those of the sense (“mouth”, “partition”, “order”). Subsequently to reading and writing,
hypertext and its links have become the new study object of linguistics.
Key words: hypertext, link, rom. rost (“mouth”, “partition”, “order”)
REZUMAT
În spaţiul virtual al Internetului, hypertextul (HTML) reprezintă conceptul cel mai
important al webului (www), care a revoluţionat tehnologia informaţională şi a atras în
reţeaua comunicaţională miliarde de utilizatori din toate categoriile şi păturile sociale.
Datorită unui concept la fel de important cum este (hyper)linkul, navigarea prin imensul
hypertext a devenit extrem de facilă şi de rapidă. Linkul (relaţia, referinţa) este, aşadar, noul
semn al spaţiului electronic, caracterizat prin două dimensiuni: tehnologică şi lingvistică
(textuală). Asemănarea linkului cu un concept mai vechi al limbajului natural – rostul (aşa
cum l-a descris C. Noica) – scoate în evidenţă o legătură clară între sensurile celui din urmă
şi posibilitatea ca termenul modern să achiziţioneze sensuri noi, înrudite cu ale rostului
(„gură”, „deschizătură”, „ordine”). După vorbire şi scriitură, hypertextul cu linkurile sale a
ajuns să fie noul obiect de studiu al ştiinţelor limbajului.
Cuvinte-cheie: hypertext, link, rost

