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spaţiul

lingvistic românesc
Anamaria Radu

Consideraţii

generale

În ultimii ani, comunicarea a cunoscut o nouă faţetă şi o implicită transformare, datorată
mijloacelor de comunicare pe internet, astfel că dinamica limbii se manifestă în zilele
noastre în formele sale cele mai evidente în cazul limbajului internauţilor, al bloggerilor,
al vloggerilor, al consumatorilor de internet. Subiectul vorbitor a devenit mai conştient
de propria-i creativitate, de dimensiunea ludică a limbajului, cu alte cuvinte, raportul
cu propria limbă s-a schimbat aproape radical, creându-se, în realitate, în domeniul
informatic, un tip nou de limbaj.
Acest nou limbaj sau acest nou tip de comunicare - comunicare mediată de computer (CMC) - conturat în ultimii ani pare să aibă reguli nemodelate de vreo normă
prescriptivă de natură academică, iar dimensiunea lui sociologică este adusă în prim-plan.
Cele mai evidente trăsături ale CMC se caracterizează prin influenţe clare ale contactelor cu alte limbi, în special cu limba engleză (rezultând, în anumite situaţii de
comunicare, romgleza), precum şi prin creativitate şi inventivitate lingvistică, dar, nu
în ultimul rând, se remarcă, aşa cum majoritatea studiilor precedente arată, atitudinea
de respingere faţă de unele norme lingvistice, manifestată în cele mai multe cazuri de
către internauţi. O mare parte a studiilor accentuează ca trăsătură specifică a CMC
tendinţa clară de simplificare, de clişeizare, urmărindu-se eficienţă maximă, însă acest
tip de comunicare produce insule de expresivitate cu atât mai puternice cu cât sunt
comprimate şi reprimate de uzul dominant (cf. Zafiu, 2001, p. 90).
Considerăm că din acest limbaj nou creat transpare capacitatea psihicului uman de a
crea reprezentări noi şi originale. Prin răspândirea CMC, faptele de limbă se îmbogăţesc
cu rapiditate, iar studiul de faţă va prezenta câteva dintre dimensiunile individualizatoare
ale CMC, manifestate la internauţii vorbitori de limba română, aşa cum reies acestea
din conversaţii pe chaturi, forumuri, bloguri, din intervenţii pe YouTube, comentarii pe
Facebook, Instagram sau Twitter, inclusiv din e-mailuri formale sau semiformale.

Cadrul istoric si
teoretic
•
Internetul este astăzi parte integrantă a vieţii noastre, iar lingviştii din diverse spaţii
studiază efectul acestuia asupra limbii. Primul lingvist care a teoretizat limbajul internetului este David Crystal (2001). Pe teritoriul României, începuturile deja conturate ale
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internetului sunt consemnate în aceeaşi perioadă (1998-2000), iar studiile şi
teoretizarea acestui tip de limbaj au devenit o preocupare tot mai extinsă începând cu
anul 2001. Analizând realitatea lingvistică, se observă o schimbare evidentă şi crearea
unui tip nou de limbaj într-un timp foarte scurt (mai puţin de 20 de ani), răspândit cu
o viteză extrem de mare. În realitate, dacă ne gândim la tehnologie, în general, toate
tipurile de progres în domeniu au revoluţionat limbajul într-o mai mare sau mai mică
măsură. Să luăm exemplul tiparului, care a adus schimbări de natură ortografică, ortoepică şi mai ales de punctuaţie şi de stil. Mai târziu, telefonul a adus o altă serie de
modificări clare în limbaj. Cu toate acestea, schimbările în limbaj aduse de internet sunt
mult mai evidente : de la crearea unor stiluri diferite, până la simplificarea ortografiei,
limbajul internauţilor pare a fi un tip nou, bine conturat, care se delimitează de altele
existente în limba română.
Dacă, până în urmă cu zece ani, lingviştii preocupaţi de fenomen prezentau ipoteza
conturării unui limbaj aparte, în prezent, putem confirma apariţia unui limbaj care a
avut „cea mai spectaculoasă ascensiune şi cel mai puternic impact asupra limbii române"
(Zafiu, 2001, p. 86). În cadrul acestui limbaj nou se pot identifica manifestări pe toate
palierele limbii, pe lângă împrumutul terminologic din engleză, care a ridicat probleme
de integrare şi de standardizare, observându-se alte fenomene precum calcul lingvistic,
evoluţia sensurilor, dar şi interferenţa registrelor.
În realitate, se poate observa existenţa unui nou stil, aşa-numitul stil electronic , care
se referă la transmiterea informaţiei prin intermediul tehnologiei şi „se caracterizează
prin absenţa omogenităţii sub raportul conţinutului, al finalităţii, al formelor discursive
şi de limbaj pe care le exprimă" (Pomian, 2009, p. 139). Stilul electronic se constituie
ca variantă funcţională distinctă şi este specific atât comunicării prin SMS, chat,
WhatsApp, Messenger, blog, e-mail, forumuri, intervenţii pe YouTube, Facebook,
Twitter, Instagram, Tinder, OkCupid şi alte platforme foarte populare (altfel spus,
comunicării realizate de către non-specialişti, cu scop de informare şi de comunicare),
cât şi comunicării între specialiştii din domeniul IT sau tehnic, în general, situaţie în
care putem vorbi deja despre un jargon bine conturat.
Însă, dincolo de delimitarea clară a stilului electronic , comunicarea mediată de
computer (CMC) a dezvoltat un limbaj nou, cyberlimbajul sau cyberscrierea - considerate astăzi forme hibride de comunicare, ce îmbină particularităţi ale scrierii cu trăsături
ale discursului oral. Cyberscrierea este definită ca un „gen particular de comunicare
directă sau semidirectă, mediată de tehnologii electronice" (Mladin, 2009, p. 239).
Un alt concept folosit de teoreticieni pentru a denumi cyberlimbajul este interneteza,
definită ca „ sistem lingvistic puternic hibridizat, care încearcă să simplifice la maximum
mesajele" (Constantinovici, 2014, p. 198). În multe dintre cazuri sesizăm atitudinea
critică sau chiar de respingere a lingviştilor faţă de cyberlimbaj, considerat a fi un limbaj ce ar uza „de tehnici de manipulare incredibile, de neconceput până nu demult" şi
care ar transforma comunicarea „într-o forma mentis artificială, un fel de automatism
aberant" (Constantinovici, 2014, p. 198).
Analiza cyberlimbajului este singura care poate verifica în ce măsură este justificată
o atitudine de respingere puternică a acestui tip de limbaj.
Alţi termeni vehiculaţi în studiile actuale (vezi Mladin, Constantinovici, Pomian,
Ungureanu, Zafiu) sau în eseurile apărute online cu referire la limbajul internetului
sunt : limba română virtuală, e-comunicare e-text sau interneteză, interneză sau internolect.
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Conceptul care pare să surprindă cel mai bine ideea de creativitate este cel de cyberlimbaj; acesta „încapsulează" contribuţia evidentă adusă de utilizatorii de internet şi
de noile tehnologii folosite de vorbitorii de limbă română, sugerând, de asemenea, ideea
de sistem nou creat, de sistem specific de comunicare, asimilat în cadrul limbii naţionale.

Un nou tip de limbaj
Cyberlimbajul este un limbaj hibrid atât prin sistemul de semne utilizate, cât

şi

prin

întrepătrunderea diferitelor coduri folosite. În plus, acesta prezintă în multe cazuri tră
sături

diferite ale oralităţii.
Se cuvine a face încă de la început o disociere clară între tipurile de text, care aduc
cu sine unele particularităţi distincte în cazul fiecărui tip de discurs, fie acestea e-mailuri, conversaţii pe chat, bloguri, forumuri sau website-uri, care conţin, în funcţie de
gradul de formalizare, o cantitate mai mică sau mai mare de elemente novatoare.
La prima vedere, CMC de tip asincronic - e-mailuri, bloguri, în care utilizatorul
are mai mult timp pentru elaborare şi mai mult timp fizic pentru a răspunde - conţine
mai puţine elemente specifice cyberlimbajului şi se apropie într-o mai mare măsură de
limba română standard. În schimb, conversaţia electronică (prin SMS, chat, Facebook,
comentarii sau intervenţii pe Instagram) este marcată de oralitate şi îmbină stilul scris
cu cel vizual, uneori chiar auditiv, codul predilect fiind de cele mai multe ori limba
română, dar cu inserţii de cuvinte sau sintagme în engleză, rezultatul fiind aşa-numita
romgleză, la care se adaugă animaţia şi/sau emoticoanele şi emoji-urile.
Analizând evoluţia cyberlimbajului, se observă câteva fenomene care au explicaţie
logică, în vreme ce altele au luat direcţii aparent paradoxale. De exemplu, comunicarea
prin mesaje de tip SMS, care limita utilizatorul la 180 de semne, scrise pe o tastatură
numerică şi cu număr limitat lunar, a pus în mişcare motoarele de inventivitate ale
utilizatorilor, care, din dorinţa de a fi rapizi şi eficienţi, au ajuns la un cod simplificat,
pe care doar cei iniţiaţi îl pot descifra.
Cu toate că în timp există limitări tot mai puţine, iar operatorii de telefonie mobilă
pun la dispoziţie mesaje nelimitate, făcând să dispară şi problema limitării textului,
multe dintre prescurtări sau abrevieri s-au păstrat. Astăzi, telefoanele cu tastaturi
QWERTY le-ar putea facilita utilizatorilor scrierea cuvintelor complete, însă aceştia au
păstrat multe dintre abrevierile consacrate, folosindu-le chiar în conversaţiile faţă în faţă.
Astfel, remarcăm adesea conversaţii pe stradă în care tinerii inserează formule de tipul
FYI (for your information - tradus: ,,ca să ştii"), în loc de clasicul apropo ; auzim
zilnic chiar în comunicarea faţă în faţă : FYI, m-am împăcat cu Sergiu.
O frecvenţă mare au şi acronimele: OMG (Oh, my God! - tradus: ,,Dumnezeule!",
popular în toate situaţiile imaginabile : OMG, ce mişto e bluza ! OMG, serios ? ) ; BS (Bull
shit ! - tradus: ,,abureli, prostii": Asta-i BS, zău a,şa ! ) ; LOL (Laughing out loud - tradus: ,,Mă sparg de râs; râd în hohote, zgomotos", în diverse contexte care exprimă amuzament, nervozitate, ironie sau sarcasm : LOL ! Foarte tare ! ; M-a chemat la cafea ! LOL ! ) .
Unele dintre trăsăturile cele mai pregnante ale cyberlimbajului, surprinse în studii,
sunt reprezentate, aşadar, de simplificarea la nivel grafic/fonetic, de folosirea acronimelor şi de amestecul românei cu engleza.
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O listă minimală de exemple poate oferi o imagine a modalităţii de funcţionare a
cyberscrierii. Apar astfel de cele mai multe ori acronime din engleză : BF - boyfriend
„iubit/prieten", BFF - Rest friend forever „cei mai buni prieteni pe viaţă", BTW - By
the way „apropo", DND - Do not disturb ! ,,Nu deranjaţi! ", EOD - End of discussion !
„Terminăm discuţia!", FE - Fatal error ! ,,Eroare/greşeală fatală!", GF - Girlfriend
,,iubită/prietenă", GM - Good morning ! ,,Bună dimineaţa! ", GMAB - Give me a
break ! ,,Lasă-mă în pace! ", GN - Good night ! ,,Noapte bună! ", HTML - How to
meet ladies ,,Cum să găseşti tipe", h/p - Hold on please ! ,,Aşteaptă, te rog!", I< 3U - I
iove you ! ,, Te iubesc ! ", IDK - / don 't know „Nu ştiu", IHU - / hear you ! ,, Te aud ! ",
IMS - / am sorry ! ,,Îmi pare rău!", K - Okay „Ok", msg - message ,,mesaj", NP - No
problem! ,,Nicio problemă!", Ofc - Of course ! ,,Clar! /Bineînţeles!", on1 - online
PIR - Parent in room ,,Părinte în cameră", PLZ/PLS - Please ! ,, Te rog ! ", PM - Private
message ,,Mesaj privat", POV - Point of view „punct de vedere", Ppl - People ,,Lume",
RUT - Are you there ? ,,Eşti acolo?", sry - Sorry ! ,,Scuze ! ", TDTM - Talk dirty to
me „Vorbeşte urât cu mine ! ", Tnx - Thanks ! ,,Mersi ! ", TTYL - Talk to you later
,, Vorbim mai târziu", TY - Thank You ! ,,Mulţumesc ! ", WAYD - What are you doing ?
„Ce faci?", w/o - with or without ,,cu sau fără", WTF - What the f"'*k ! ? ,,Ce
naiba! ? ", YOLO - Tou only live once ! ,,O viaţă avem!", yr - Tou are right ! ,,Ai
dreptate!", ZUP - What's up ? ,,Ce faci?, Care-i faza?", zzz - Sleeping ,,Dorm".
De asemenea, există şi multe acronime în limba română folosite în e-mailuri cu
destinaţie privată : Bd - Bună dimineaJa ! , bn - Bine ! , cf - Ce faci ? , cff - Ce faci, fată ? ,
cp - Cu plăcere ! , cmz? - Ce mai zici ? , de - De ce ? , Ff - foarte, foarte, Fbn - foarte
bine , Ft - foarte tare, Fft - foarte, foarte tare, LMA - La mulJi ani!, ms - Mersi!,
Nb - Noapte bună! , npc - N-ai pentru ce ! , nik - Nimic! , nush - nu ştiu, Nvdm - ne
vedem , pb - Poftă bună ! , pv - povestim , sal - Salut ! , t bezk - Te iubesc ! , trb - trebuie
u - tu , vb - vorbim etc.
Mai multe acronime sunt folosite frecvent în e-mailuri cu caracter oficial, schimbate
între parteneri de afaceri sau între angajaţii companiilor şi şeful acestora: Te rog mult
să-mi dai un răspuns la e-mail EOD ! (end of discussion - tradus: terminăm discu/ia);
FYI, au ajuns coletele, livrarea e confirmată (for your information - tradus : te informez

informarea taica să ştii); M-a sunat CEO-ul, semnăm contractele mâine (chief
executive officer - tradus : director executiv) ; De la R&D mi-au zis că rezultatele sunt
validate. Mă bucur ! (research and development – tradus : cercetare şi dezvoltare).
că/spre

Cele mai multe abrevieri au fost împrumutate cu naturaleţe de generaţia millenials
din limba engleză şi le pot crea, din acest motiv, dificultăţi de decodare celor care nu
sunt iniţiaţi în CMC. Se întâmplă aşa în special când, din raţiuni de economie de timp,
mesajul din e-mail este bine codat. Un astfel de mesaj poate arăta aşa: FYI IAM NRN
rezalvaJi problema ASAP, fiind tradus: FYI (for your information - pentru informarea
ta/voastră); 1AM (in a meeting - într-o şedinţă); NRN (no reply needed - nu e nevoie
de răspuns); rezalvaJi problema ASAP (as soon as possible - cât mai curând posibil).
Foarte multe acronime nu sunt traductibile în limba română sau descriu realităţi/
funcţii noi în companiile multinaţionale. Ca rezultat, ele sunt folosite foarte des în limbajul oamenilor de afaceri, chiar în contexte formale, atât în limbajul scris, cât şi în cel
oral, cele mai utilizate fiind: B2B - business to business (de la afacere la afacere);
CAD computer-aided design (proiectare asistată de calculator); CEO - chief executive
officer (director executiv); CFO- chieffinancial officer (director financiar); C/0- chief
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investment officer/chief information officer (director de investiţii/director care asigură
managementul strategic al resurselor informaţionale dintr-o organizaţie); CMO - chief
marketing officer (director de marketing) ; COO - chief operating officer (director de
operaţiuni); CTO - chieftechnology officer (director de tehnologie), EOD - end of day/
end of discussion (sfârşitul zilei/sfârşitul discuţiei); ERP – enterprise resource planning
(sistem informatic menit să stocheze datele şi să coordoneze toate resursele, informaţi
ile şi activităţile din cadrul unei companii); ESOP - employee stock ownership plan
(persoană juridică care deţine acţiuni) ; ETA - estimated time of arrival (timpul estimativ al sosirii) ; HTML - hypertext markup language (limbaj de marcare a hipertextului,
folosit pentru crearea paginilor web) ; IPO - initial public offering (prima fază de
vânzare a acţiunilor unei companii către public); ISP – internet service provider (furnizor de servicii de internet) ; MILE - maximum impact, little effort (impact maxim cu
efort minim); MOOC - massive open online course (cursuri online deschise pentru
public); MSRP- manufacturer's suggested retail price (preţ recomandat de producător);
NDA – non-disclosure agreement (acord de confidenţialitate); NOI - net operating
income (venituri nete din exploatare); PR – public relations (relaţii publice); QC –
quality control (controlul calităţii); R&D – research and development (cercetare şi
dezvoltare); SEO- search engine optimization (optimizare pentru motoarele de căutare);
VAT – value added tax (taxă pe valoare adăugată); VPN - virtual private network (reţea
virtuală privată).

Unul dintre fenomenele din care transpare creativitatea utilizatorilor CMC vorbitori
de limba română este Limbajul 1337 - LEET - elită, adică folosirea cifrelor în locul
literelor - 1 = i, 3 = e, 7 = t, 5 = S, 4 = A: prlntz3sa, publlcitat3, bin3; C3
p4r3r3 4v3tl d35pr3 5cri5ul 4574? = Ce părere aveJi despre scrisul ăsta ? . Acesta
este descris ca un limbaj scris sau un cod folosit în jocuri online, e-mailuri, SMS, tweeting şi altele, care a fost iniţial dezvoltat ca limbaj de excludere : o modalitate de a
codifica text, astfel încât mesajele să poată fi citite doar de iniţiaţi. Particularitatea
definitorie a acestui cod ce conţine capitalizări şi ortografii, la prima vedere, aleatorii
este substituirea literelor cu simboluri şi numere, aparent fără sens şi logică. Limbajul/
codul 1337 a fost dezvoltat de către utilizatorii români, el nefiind deci static.
Similar cu limbajul/codul 1337, s-a dezvoltat un mix de romgleză, folosit de cele
mai multe ori în combinaţie cu numere sau semne de punctuaţie: 14aa41 (one for all
and all for one - toţi pentru unu şi unu pentru toţi), abt2 (about - despre), B4N (Bye
for now - Pa! Pe curând!), b4 (before - înainte), C2C (Camera to camera – Să ne
vedem prin webcam), 2day (today - azi), dnbl8 (do not be late - nu întârzia), j2f (face
to face - faţă în faţă), G2G (Got to go - Trebuie să plec), l8er (later - mai târziu),
2moro (tomorrow - mâine), 2night (tonight - diseară), 22ror (two-two -ror - tuturor),
u2 (you too - şi tu/şi ţie), w8 (wait - aşteaptă), ?4U (/ have a questionfor you - Pot
să te întreb ceva?), 4 (four - pentru), 2 (To , too two ), JOx (thanks - Mulţumesc), xOxO
(Kisses - Pupici).
Folosirea anagramelor, cuvinte obţinute prin schimbarea ordinii literelor din alte
cuvinte, reprezintă un fenomen întâlnit în CMC în special pe chat-uri sau bloguri. Dintre
acestea, pot fi selectate câteva exemple relevante, precum: şom - ,,moş", ad - ,,da",
germe - ,,merge", sipică - ,,pisică", crăcit fericiun ! - ,,Crăciun fericit! " etc.
La un alt nivel se situează utilizarea unor verbe împrumutate din limba engleză care
descriu acţiuni noi în contextul folosirii internetului, al aplicaţiilor şi al noilor mijloace,
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în general acestea fiind mult mai precise decât eventualele variante în limba română,
motiv pentru care utilizatorii le folosesc atât în comunicarea on-line, cât şi în mediul
non-virtual. Cele mai multe astfel de verbe par să se fi adaptat la limba română, urmând
paradigma conjugării întâi, cu -ez: a reseta (computerul, programul etc.), a downloada
(fişierul, poza, filmul etc.), a uploada (documentul, poza), a virusa (calculatorul), a
formata (stickul USB, HDD-ul), a inserta (cardul, PIN-ul etc.), a seta (sunetul, culorile
etc.), a restarta (calculatorul, telefonul, monitorul), a scrolla înfeed (cu mouse-ul), a
maximiza (costurile), a minimiza (cheltuielile). Alte verbe au intrat în conjugarea a patra,
ca de pildă : a shareui (o poză, o postare), a spamui a trashui a brandui a se chatui
a se mailui , a se killeri „a se sinucide, a se omorî".
Multe dintre schimbări se remarcă la nivel vizual şi grafic, cele mai numeroase
structuri, apărute din dorinţa de a imita limbile engleză sau franceză, făcând dovada
originalităţii şi creativităţii utilizatorilor. Dintre cele mai populare substituiri grafice se
remarcă dublarea literei o , ca în engleză (în cuvinte cu silabe închise precum : cool
soon etc.), pentru a nota sunetul u din limba română : te poop sooper scoomp boon
moolt , doo-te ! După acelaşi principiu, dar imitând modelul grafemului francez eau(x)
pentru notarea sunetului o , au apărut forme precum mishteaux , frumeaux, voieaux . În
multe cazuri, pentru a diferenţia grafemele corespunzătoare sunetelor s şi ş este utilizat
grupul de litere sh mishto , shpăgar, shi asha nashpa gashca eshti sau, mai rar,
literaj: mijto, ejti, najpa, gajca, băjcălie etc. Pentru a marca diferenţa între t şi J, se
foloseşte adesea grupul tz: tzi-amltz-am, tzara, tzapă, piatză, fatză, fitze, bitze etc.
Scrierea fără diacritice şi lipsa semnelor de punctuaţie/ortografice: nam intro lam
vam sau (pentru s-au) , saptamana inaltime etc., sunt caracteristici tot mai puţin răspândite, chiar şi pe chat-uri, WhatsApp sau în mesaje, deoarece majoritatea telefoanelor
şi tabletelor au softuri cu funcţie de autocorectură şi cu semnele diacritice instalate,
utilizatorilor fiindu-le mai uşor să scrie rapid mesaje corecte.
Tot în această categorie a trăsăturilor din ce în ce mai puţin prezente în CMC putem
încadra : omiterea articolului definit, dovadă a influentei limbii vorbite (prietenu amicu
vecinu domnu colegu , telefonu etc.), renunţarea la literele corespunzătoare unor vocale
(cnd - când, dc - de ce, bn - bine, mn - mine, tn – tine, dp - după), scrierea cu k
(korekt, k, expliktia, kre, de kkt, înk, un pik, dak, mik, adik, pitik, knd, nmaidkt). Aceste
trăsături sunt tot mai rar întâlnite, explicaţia fiind cea menţionată în paragraful anterior.
În CMC, unele cuvinte sunt trunchiate şi sunt încă folosite cu aceste forme, mai mult
din dorinţa utilizatorilor de a exprima familiaritate, afectivitate sau din nevoia de a
personaliza discursul/conversaţia, decât din raţiuni de economie spaţială (dimi - dimineaţă, facultă/fac - facultate, mă plicti - mă plictisesc, eşti supi ? - eşti supărată? , eşti
obo ? - eşti obosită?, eşti profi - eşti profesionist, pt - pentru, ce simpa ! - ce simpatic ! , sal ! - salut ! , şme ! - şmecher ! , minu ! - minunat ! , se ! - servus ! ) .
Alte mărci ale personalizării discursului şi ale exprimării afectivităţii în conversaţiile
online sunt reprezentate de : adăugarea lui p la finalul unor cuvinte scurte (dap nup
yeap), folosirea majusculelor pentru exprimarea enervării, frustrării, mirării
(INCREDIBIL , YES ! , NU!, DA!, TACI! , VREAU!, NICIODATĂ!, DE CE ? ),
repetarea consoanelor/vocalelor pentru a pune în evidentă entuziasmul, fericirea/bucuria,
recunoştinţa, insistenta (Taaaaaaaaaaaaaare ! , lesssssssssssss ! , Superrrrrrrrrrrr ! ,
Daaaaaaaaaaa ! , Nuuuuuuuuuuuu ! , Spooooooor ! , Meeeeeersi ! , De ceeeeeeee ? ,
MulJumeeeeesc ! , Vaaaaaai ! , Ce bineeeee ! , Haaaaaai ! , Te roooooooog ! , Te
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iubeeeeeesc ! ) sau folosirea lui @ pentru a înlocui silaba at sau prepoziţia at din engleză,
echivalentul prepoziţiei la din limba română (f@ă - fată, băi@ - băiat, sun@ - sunat,
sunt @ fac - sunt la facultate, n vdm @ 5 - ne vedem la 5).
Dintre cele mai recente particularităţi ale CMC se remarcă apariţia unor expresii sau
îmbinări lexicale care de obicei se formează din verbe româneşti şi sintagme sau cuvinte
din limba engleză. Multe dintre aceste expresii/îmbinări se formează cu verbele a da şi
a primi a da/a primi wave (,, I-am dat wave pe Facebook" - folosită în special pe chat
şi pe Facebook, reprezentând echivalentul expresiei „a face cu mâna"); a da swipe
rightlswipe lefi (,,Îmi place persoana, îi dau swipe right " - folosită pe aplicaţiile de tipul
Tinder/OkCupid, platforme dedicate tinerilor care îşi caută parteneri; în acest context,
swipe right reprezintă butonul verde care se apasă când îţi place de o persoană, iar swipe
lefi este butonul roşu care se apasă când nu îţi place de persoana respectivă) ; a da/a
primi block (,,M-a enervat foarte tare, i-am dat block" - se foloseşte când blocăm pe
cineva pe Facebook sau pe Instagram ; în acest caz, persoana blocată nu mai poate să
ne contacteze); a da share (,,Vă rog să daJi share postării mele!" - se foloseşte în
special pe Facebook, varianta în limba română fiind împărtăşeşte postarea/poza etc.);
a da search pe Google (populară între utilizatorii care caută informaţii) ; a da like/
dislike (,,I-am dat un like la poză, dar el nu mi-a dat mie" - folosită tot pe Facebook sau
Instagram pentru a exprima faptul că ne place sau nu ne place o poză, un videoclip sau o
postare a unui utilizator); a da buzz (folosită pe chatul Messenger, când cineva doreşte
să atenţioneze un interlocutor că va începe conversaţia); a da un comment (folosită
pentru a indica lăsarea un comentariu la poza sau pe wall-ul – peretele Facebook - al cuiva) ;
a da followlunfollow (,,l-am dat follow actorului meu preferat pe Instagram" - folosite
pe reţeaua de socializare, unde poate fi urmărită activitatea unor celebrităţi, prieteni,
bloggeri prin poze sau videoclipuri) ; a da add (reprezintă acţiunea de a adăuga pe
cineva în lista de prieteni pe una dintre reţelele de socializare, la polul opus aflându-se
expresia a da unfriend - adică a elimina pe cineva din lista de prieteni) ; a da hi5 (provenită de pe platforma Hi5, care, între timp, şi-a pierdut din popularitate în urma apariţiei celebrului Facebook).
Alte expresii, ce conţin verbul a da , folosite în contexte ce implică structuri tehnice,
strict specializate : a da shut down a da restart a da undo a da redo , a da copy-paste,
a da delete a da insert , a da eject, a da reject, a da enter , a da refresh, a da reload
a da back, a da save a da reset - indică acţiuni specifice utilizării computerului sau
folosirii programelor de tip Word, PowerPoint, Excel sau sunt folosite atunci când se
scriu e-mailuri.
Un alt verb implicat în formarea expresiilor tipice CMC este a face. Dintre numeroasele exemple înregistrate, pot fi amintite : a face un thread (,, un nod de conversaţii
care au aceeaşi temă"), a face un director/folder (,,a face un fişier cu documente"), a
face un merge (,,a uni două sau mai multe elemente/documente"), aface un update (,,a
instala cele mai noi programe sau softuri într-un computer/telefon"), a face seed la
torrente (,,a încărca materiale pentru a fi disponibile pentru alţi utilizatori"), a face
reload (,,a reîncărca un videoclip, un material sau o pagină web"), a face research (,,a
căuta pe internet, în sens foarte larg, a cerceta"), a face streaming (,,a face transfer
continuu de date de la o sursă la destinaţie"), a face live streaming (,,a face transfer
continuu de date de la o sursă la destinaţie în timp real").
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În registre informale se folosesc expresii de tipul: a face crâşming/clubbing (,,a
merge în baruri, puburi, cluburi"), a face un videochat, a face duckface (,,a face buzele
ţuguiate, ca un cioc de raţă"), a face stalking (,,a urmări activitatea cuiva ostentativ/în
permanenţă pe reţelele de socializare").
După un model similar, dar în combinaţie cu verbul a avea şi cu un substantiv sau
cu o sintagmă nominală, s-au format alte expresii specifice CMC: a avea un feeling
(,,a avea un sentiment/a presimţi ceva"), a avea un task (,,a avea o sarcină"), a avea un
app (,,a avea o aplicaţie"), a avea un bug (,,a avea o imperfecţiune/defecţiune într-un
aparat sau într-un program"), a avea un follower/stalker (,,a avea o persoană care îţi
urmăreşte activitatea pe Instagram sau pe Facebook"), a avea un blackout (,,a-şi pierde
cunoştinţa"), a avea un target (,,a avea o ţintă/un scop"), a avea un sample (,,a avea un
model/exemplu").
Aşa cum se poate anticipa, cea mai mare putere combinatorie o are verbul a fi, cuplat
cu un adjectiv/o locuţiune/(mai rar) un substantiv, în engleză sau în romgleză: afi safe
(,,Nu e safe să mergi singură în zona gării" - nu e sigur), afi unsafe (,,E super unsafe !
Eu nu aş face asta" - e periculos/riscant), a fi in iove (,,Sunt mega in love ! " - Sunt îndră
gostit), afi boss (,,Vine numai cu taxiul la birou, e boss " - e bogat/înstărit), afi trendy
(,,Tipa e mereu trendy" - e la modă, e şic), afifancy (,,Cefancy telefon ţi-ai luat!" - de
ultimă generaţie, la modă), a fi posh (,,În ce restaurant posh faceţi nunta!" - luxos,
stilat), afi glamorous (,,Mergeţi în Maldive? E glamorous ! " - magic, încântător), afi
cosy (,,Ai o canapea super cosy ! " - confortabilă), a fi bitchy (,, Tipul de la front desk
e mega bitchy" - nepoliticos, rău, dur), afi cute (,,Ce cute e tipul!" - drăguţ, simpatic, frumuşel), afi evit (,,Băi, ce evil eşti! Cum poţi să spui aşa ceva?" - rău/răutăcios),
a fi cool (,,Super cool tricoul! Şi eu vreau!" - mişto, interesant), a fi lame (,,De ce
nu vii cu noi? Ce lame poţi fi! " - plictisitor, neinteresant), a fi retard (,,Eşti retard ?
Poţi să te accidentezi!" - retardat, prost), afifull (,,Nu mai vreau desert. Suntfull ! " - plin,
sătul), a fi nerd/geek (,,Eşti cel mai mare nerd ! " - tocilar, pasionat de informatică), a
fi Jun (,,A fost super Jun la petrecere! " - distracţie), a fi funny (,,Nu e funny deloc ! " amuzant), a fi în stand-by (,,Sunt în stand-by, nu ştiu ce să fac" - în aşteptare), a fi
plug-uit(ă) (,,Nu-i plug-uit , de aia nu merge!" - conectat la o sursă de energie), a fi
fake (,,Ce fake e tipa! Se vede de la o poştă!" - falsă, ipocrită), a fi user friendly
(,,Interfaţa e user-friendly ! " - uşor de folosit), a fi un nobody (,, Voi chiar credeţi că-s
un nobody?" - un nimeni), a fi no name (,,Ce telefon ai? E un no name ? " - anonim,
puţin cunoscut, necunoscut), a fi piece of cake (,,Pentru mine examenul a fost piece of
cake" - foarte uşor, floare la ureche), a fi biassed (,, Tu eşti biassed, degeaba te întrebăm" - a fi subiectiv/părtinitor), afi meaningless (,,Ce s-a întâmplat ieri e meaningless
pentru mine" - fără importanţă), a fi meaningful (,,Gestul tău e meaningful" - plin de
sens), afi challenging (,,Cursule super challenging , dar îmi place" - intens, solicitant),
a fi chefless (,,Azi sunt chefless" - romgleză: fără chef), a fi baniless (,,Nu pot ieşi
azi, sunt baniless " - romgleză: rară bani) etc.
Pe lângă expresiile formate în jurul verbelor cu valente combinatorii multiple, există
unele locuţiuni şi sintagme formate cu alte verbe mai puţin frecvent utilizate : a lua ban
(,, Mi-am luat ban , că am blestemat" - a-i fi restricţionat accesul temporar sau permanent
pe o platformă, blog, forum), a o arde old school (,,Mergem în Vamă să o ardem old
school " - a face o petrecere în stil vechi), a impresiona deep down (,,Mă impresionează
deep down muzica lui" - profund, adânc), a se abona la newsletter (,, M-am abonat la
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newsletter , mă interesează subiectul" - a se abona pentru a primi informaţii de la un
ziar, o revistă, un blog, magazine online), a renunţa la privacy (,,Eu mă fac influencer,
renunţ la privacy şi îmi pun viaţa pe sticlă" - a renunţa la intimitate), a intra în stand-by
(,,Mi-a intrat laptopul în stand-by şi nu mai porneşte" - a intra în modul aşteptare) etc.
Se constată un fenomen care ar fi putut fi anticipat: intrarea, nu doar în CMC, ci
şi în conversaţii care au loc în timp real, faţă în faţă, a unor cuvinte/expresii atât de des
folosite, încât pentru unii vorbitori/utilizatori acestea au devenit automatisme. Multe
sunt cuvinte din engleză, altele sunt cuvinte româneşti sau o combinaţie între cele două
limbi (romgleză). Unul dintre cuvintele care şi-au pus amprenta pe discursul tinerilor
este gen (,,Şi eu eram gen ! şocată că gen ! nu ştiam gen ! nimic până atunci"), după
modelul lui like, din engleză.
Tot în vorbirea tinerilor au intrat multe formule de salut sau urări : Bye ! See you !
Hey ! Bello ! Buhbye ! Enjoy ! Have Jun ! Take care ! , care au înlocuit clasicele : Pa !
Salut! Ciao ! Distracţie plăcută! Ne vedem! Ai grijă de tine! De asemenea, sunt
înregistrate multe cuvinte şi expresii ce funcţionează ca mărci discursive : Amazing !
(Minunat!), By the way ! (Apropo), Some thoughts ? /Any ideas ? (Idei?, Sugestii?),
Of course ! (Clar!, Bineînţeles!), Feel free ! (Liniştit!, Fără probleme), Maybe !
(Poate!), Soon ! (Curând), some kind of. .. (un fel de ... ), meaning/I mean (Vreau să
zic, adică), Anyway (Oricum), Whatever (Mă rog), Still (Totuşi), well... (păi, păi,
hm ... ), by the book (ca la carte), pointless (fără rost, în zadar). Deşi au echivalente
în limba română, acestea sunt folosite atât în CMC, cât şi în comunicarea faţă în faţă
în orice tip de discurs.
Pe lângă numeroasele mărci discursive, se observă folosirea unei serii de modalizatori : cel mai... ever (,,cel mai fain ever ! ", ,,cel mai mişto ever ! " - din lume/din toate
timpurile), fake news (,,Nu-i adevărat, fake news ! " - ştiri/informaţii false), A bit of. ..
(A bit of respect/decency - puţin respect/decenţă), kind of. .. (,,Mă simt kind of [ost" oarecum pierdut, într-o oarecare măsură pierdut), a little (,,Asta-i a little stupid " - puţin
prostesc/stupid), too much (,,Am băut too much " - prea mult), too kind (Vaaai ! Eşti
too kind ! - prea drăguţ), nice ! (,,Ce nice ! Îmi place mult!" - drăguţ), cool, -ă (,,Eu
sunt chiar cool cu ce se întâmplă"/,, Ce bluză coolă ! " - cu variantă acordată, când
funcţionează ca adjectiv - relaxat, fără griji sau frumos, mişto, la modă), shiny (,,Machiajul
cu lipstick shiny îţi scoate în evidenţă zâmbetul" - strălucitor, lucios) etc., precum şi
modalizatori ca mega (mega uşor/mega tare), super (super tare ! , super fain ! , super
relaxat), extra (extra luxos!, extra scump!), hiper (hiper scump!, hiper serios!) etc.
La nivelul vocabularului, mai pot fi delimitate, pe lângă lexemele amintite anterior,
numeroase substantive care desemnează realităţi noi, pentru care cu greu s-ar găsi echivalente în limba română : app attachment , background, beamer blog brand breed
citybreak, chat charter , check-in, check-out, computer convertor crash , desktop,
e-mail , feed, firewall, freeze, gadget gamer , hard disk, holiday, job, job link, link, look,
monitor news patch-uri , playlist, plugin social media screen site , soft, software,
subreddit tab target , task, tool trend upgrade update user wall etc.
Au apărut, de asemenea, multe cuvinte noi ca urmare a influenţei clare a internetului, preluate identic din engleză: blog blogger photoblog vlog vlogger , influencer,
selfie, webinar etc. Unele dintre ele, transformate (prin compunere sau prin contaminare
lexicală) pentru a face referire la situaţii strâns legate de relaţia utilizatorului cu o anumită platformă sau blog, evidenţiază creativitate şi originalitate: blogosferă, blogoree
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pentru a scrie pe blog), blogstipaţie (lipsa inspiraţiei pentru a scrie pe blog),
pictoJionar (dicţionar de pictograme), emojionali (utilizatori care folosesc des emoji-uri,
pentru a dubla stările sau sentimentele transmise).
Reprezentativă pentru cyberlimbaj este şi dimensiunea vizuală şi grafică a textelor
ilustrative. Urmărind orice mesaj, conversaţie pe chat, intervenţie pe forumuri, bloguri,
comentariu pe Facebook sau pe Instagram, se poate observa că elementele de paralimbaj
sunt prezente şi animează discursul utilizatorilor. "Emoticonizarea" discursului online
este un fenomen general, conturat şi propagat în toate limbile. La fel ca simbolul @
un digitem care uneşte limbile lumii, emoticoanele cele mai uzuale au devenit semne
paraverbale, o combinaţie relevantă între limbajul verbal şi cel nonverbal. Acestea sunt
numite, cu un cuvânt provenit prin combinarea cuvintelor emoţie şi pictogramă, şi
emotigrame.
Aşadar, nonverbalul şi paraverbalul sunt înlocuite în cyberlimbaj prin emoticoane în
toate tipurile de text (e-mailuri, forumuri, mesaje, bloguri şi chaturi - sincronic sau
asincronic). Emoticoanele reprezintă o modalitate de a compensa limitările exprimării
elementului paraverbal. În cadrul comunicării online, faţa şi vocea interlocutorului sunt
suplinite prin aşa-numitele didascalii electronice (Cotoc, 2017, p. 75).
Statistic, cele mai cunoscute şi cele mai folosite emoticoane sunt faJă zb.mbitoare
~ şifaJă tristă . Alte emoticoane frecvent utilizate sunt: 8 (face cu ochiul), 8 (con(îndrăgostit), O (ruşinat), 0 (scoate limba/glumeţ), (8 (pupici), 3
fuz/surprins),
(cu inima frântă), ~ (tuşeşte),
(cool), · (plânge), ~ (înger/sfânt), @ (tocilar) etc.
Având rolul de a accentua trăirile sau emoţiile transmise prin mesajul scris, de a dubla
intenţia userului (glumă, ironie, sarcasm, seriozitate etc.), emoticoanele au, în general,
rol de dezambiguizare, uneori înlocuind o întreagă replică.
De-a lungul timpului, semnele extralingvistice s-au extins şi au cunoscut o dezvoltare
şi o răspândire aproape fără limite, astfel că există simboluri speciale folosite pe Gmail :
8 , li , 61, i , • , .13, pe WhatsApp:
, -' , ..,
,Q,
•
etc.
Unii internauţi realizează o distincţie clară între emoticoane (care au apărut pe Yahoo l
Messenger şi care iniţial puteau fi realizate doar folosind combinaţii de taste de tipul : )
: o : ( : -) sau mai complexe (*"_ .. *) (u"u) ( 0 ,n: 0 ) -+_-+ (T_T) 'Â.' Co") ) şi emoji
(cele mai noi simboluri folosite pe WhatsApp, Facebook, Instagram sau pe alte reţele
de socializare).
Pe multe bloguri (https: //ro.piliapp.com/facebook-symbols/) există adevărate dicţionare sau picto-dicţionare care explică semnificatia acestor noi emoji. Din nevoia
unei nuanţări maxime a stărilor şi sentimentelor utilizatorilor, s-a inventat o paletă
întreagă de emoji, potrivite în orice context: ·· (fată salivândă, poftă sau dorinţă),
" (faţă cu fermoar la gură, secret), :;; (minţind, mincinos), !,: (fată cu bandaj pe cap,
bolnav),
(ţipând de frică), " (fată ameţită, hipnotizată), · (faţă îngreţoşată),
(faţă
strănutând), ·· (faţă dormind), • (faţă bosumflată),
(fată cu simbol de bani,
bogat),
(faţă de tocilar),
(extraterestru), · (faţă de pisică cu lacrimi de
bucurie), ·· (faţă de pisică cu zâmbet crispat), ·· (maimuţă care îşi acoperă urechile),
(semn de dezaprobare), · (ambele mâini ridi(selfie),
(semn de aprobare),
(mâini împreunate, rugăminte), • (inimă bătând),
cate, semn de bucurie, fericire),
(scrisoare de dragoste), 2 (femeie gravidă), '1 (a-şi da o palmă peste frunte),
~ (tuns, tunsoare).
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fi dubi, tmdi~ d;'; glob'llizl:I.,: fi de S,or:eJil'lll"' a c:ybcrlirnhajullli tn i!p&\Îll1 n:rmineec
Se mnan:l, qadar, dtc:va dcme:n!e 4cfinijorii: do1Îilţ11 111iJizatgr,,or de a fi ~
la o realiia 11.Cieldl prin primi& IIOilor llllulo!ogii, dar p. dorm(a de a m1 pimlo din
vodete p•esdgiul 11tta.11 de foloam limb" oqJe,ze, te:n1atf• Ol'ddemllal, iliri a omlto
tnsl limba ~ ""l]lll(np •puleutDtei la aplllial 1loris1it: ""Dlftni=k."
tn Cffil ce prlYCjte vtzlunea asupra Umbli li normelor Ultgvln/ce, pot fi conl'imlate
n:otille t'omrulale 11,. ~ SIIJdli antet:1oare : i:yberllmbaju1 pili:Z:hd. tendlnp, de almpllfkvc la nivel fom:dc, 1nsl cmll. dln:tentc mld ~ de limba mnchi!'l. la nivel marfc,eintectic, di:oa:n:e:c, dupl C1llll a-a pulul oblC!'Yll tn .,,...iZI de ~. tn cat!r:ul CMC 1!1C
plstmzl princ:ipiiJc limbii -rorn4ne, ~lliar li ta mvelul lipudor orto,nfu:e pm/l•dn-ec
dil1iDge lllgllli ~ - C1I alte c:uYiDle, 'Yborlimbl\i'Ul m1 ol10 1111. limb.\i firi nguli
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interne, nu este deloc haotic, utilizatorii pot exprima idei complexe, iar comunicarea,
dublată de elemente de paralimbaj, se realizează în mod eficient. Dincolo de seria largă
de împrumuturi şi adaptări lexicale, sunt respectate regulile morfosintactice ale limbii
în care se dezvoltă cyberlimbajul - în cazul de fată, limba română.
CMC reprezintă astfel o formă de oralitate digitală care, prin trăsăturile ei în spaţiul
românesc, reliefează nu doar dorinţa vorbitorului de a fi practic, ci şi capacitatea acestuia de a provoca noi evoluţii ale limbii.
Aşadar, se poate vorbi despre un globish (a şti să comunici în spaţiul virtual) în
rândul internautilor vorbitori de limba română. În contextul unei Europe globale, este
evidentă capacitatea vorbitorilor români de a transforma limba într-un mecanism adaptat permanent nevoilor economice şi sociale.

Concluzii
Aşa

cum s-a remarcat încă din primele studii privind cyberlimbajul, acesta are, pe lângă
funcţia de numire a unor lucruri noi din realitatea imediată, şi pe aceea de creare, de
reinventare şi chiar de imaginare a unei lumi noi, modelate de noile tehnologii.
Cyberlimbajul reprezintă o faţetă a limbii care demonstrează puterea acesteia de a
se îmbogăţi şi de a se transforma continuu. Inventarea unor cuvinte noi sau adaptarea
cuvintelor din engleză (şi/sau, mai rar, din alte limbi) conform tiparelor deja existente
în română se face tocmai prin procesul de creativitate lingvistică.
Capacitatea internautilor de a crea un limbaj atât de coerent şi de bine articulat
constituie o dovadă clară că realitatea poate fi restructurată prin limbaj, dar şi că mediul,
evoluţiile tehnologice şi socioculturale dau o formă nouă realităţii şi revelează noi posibilităţi de a crea prin limbă, prin cuvânt.
Aşadar, cu ajutorul cuvintelor, internautii pot (re)produce forme de limbaj potrivite
pentru contexte total diferite, transmise prin medii diverse, capabile chiar să se infiltreze
în afara spaţiului virtual şi să transforme realitatea într-un mod care părea imposibil în
urmă cu putini ani.
Analizat în profunzime, cyberlimbajul relevă posibilitatea de restructurare a realită
ţii prin simplificare şi prin înlocuire. Se observă că imaginile despre lume sunt reorganizate într-o forma mentis specifică nu doar unei anumite generaţii (grupe de vârstă),
nu doar unui anumit context/domeniu/temă şi, mai mult decât atât, se manifestă nu doar
în spaţiul virtual, ci şi în interacţiunile dintre vorbitorii care participă la dialoguri fată
în fată.
Ca fiinte formate în acest cadru socioeconomic, influentati de anumite necesităţi,
internautii, în încercarea de a se pune în relaţie cu lumea care îi înconjoară, abordează
întotdeauna limba astfel încât aceasta să se muleze pe realitatea imediată. Cyberlimbajul
nu face excepţie de la regulă, reflectând, în forma cea mai evidentă, posibilităţile infinite
de a crea prin semn, prin cuvânt. Utilizatorii vorbitori de limba română contribuie
astfel la conturarea unei noi faţete a imaginarului lingvistic românesc.

