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REZUMATUL  TEZEI  DE  DOCTORAT 

 

 
 

1. Obiectul de studiul și oportunitatea lucrării 
 

 

 Apariția și diversificarea platformelor virtuale de socializare atrag după sine schimbări 

importante și demne de luat în seamă în toate activitățile care presupun interacțiune și 

interrelaționare umană, implicit în comunicare. Scenariul lingvistic, pornind de la unitatea de 

bază a limbii – lexemul – și până la realizările concrete cu ajutorul lexicului în vorbire, este 

unul dintre cel mai puternic influențate aspecte de către noile media, concepute ca proiecție 

virtuală, posibilă, a lumii reale, în care omul se integrează și se definește pe sine în raport cu 

semenii săi. O astfel de revoluție tehnologică implică o serie de mutații la nivelul modului în 

care vorbitorii abordează problema libertății de expresie prin însăși schimbările care se produc 

la nivelul denotației, dar și al conotației elementelor lexicale în comunicarea digitalizată, 

schimbări pe care le grupăm în tendințe în evoluția lexicală și, prin extindere, în limbă.  

 Din punct de vedere istoric, orice limbă este supusă în permanență schimbării, un fapt 

evident astăzi tot mai mult în comunicarea în social media, care tinde să redefinească relațiile 

umane și ceea ce astăzi numim „spațiu public”. Platformele de socializare dau posibilitatea 

omului obișnuit de a ieși din anonimat, de a avea o voce și de a se face auzit de tot mai mulți 

semeni prin generarea de conținuturi sub formă de texte care reproduc vorbirea și/ sau imagini 

pe care să le înscrie în ceea ce numim cultură media. 

  Producțiile de conținut lingvistic generate de utilizatorul obișnuit al rețelelor sociale 

sunt utile studiului nostru în măsura în care aduc schimbări în scenariul lingvistic, unul dintre 

cele mai influențate și afectate de caracteristicile tehnice ale mediului digital și ale soft-urilor 

specifice platformelor virtuale de socializare asupra cărora ne extindem cercetarea. Decalajele 

de timp dintre vorbire și scriere, faptul că vorbitorii nu se află față în față, ci interacționează 

prin intermediul ecranului mijlocului digital de care dispun, cât și posibilitatea ascunderii 

identității reale îi oferă vorbitorului oportunitatea de a se exprima liber, de multe ori necenzurat 

și de a ignora normele prescriptive ale limbii standard.    

 Premisa pe care ne fundamentăm demersul nostru investigativ în ceea ce privește evoluția 

lexicului român și spaniol în cadrul comunicării digitalizate este aceea că limba folosită în 

cadrul acestui tip de comunicare, și implicit, selecția lexicului și ortografierea lui trebuie să se  

adapteze atât mediului digital, cât și nevoilor de comunicare ale utilizatorilor în interiorul 

acestor medii. În consecință, limba vorbită și scrisă pe platformele digitale trebuie să fie 

economică, creativă, informală și utilitară.  

 Prin urmare, emitem ca teză de demonstrat faptul că tendințele actuale ale lexicului român 

și spaniol în comunicarea din social media sunt în acord cu factori relaționați cu economia 

formală și lexicală sau semantică, nevoia de creativitate și inovație motivată referențial și 

expresiv, vorbirea urbană, în registru familiar-colocvial, și cu utilitatea imediată a folosirii 

lexicului în comunicare. 
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2.  Motivarea alegerii subiectului și finalitățile studiului 
 

 Prin intermediul demersului nostru analitic comparativ, Tendințe actuale ale lexicului 

român și spaniol în social media, încercăm să completăm exercițiile puțin numeroase din 

literatura română și spaniolă de specialitate, care studiază producțiile lingvistice realizate în 

spațiile virtuale de comunicare românești și spaniole în sincronie, pentru a delimita 

particularitățile lexicului limbii vorbite în interacțiunea mediată de mijloace digitale și pentru a 

releva tendințele fundamentale ale lexicului în comunicarea digitalizată.  

 Lucrarea se plasează în linii generale în ceea ce David Crystal propune ca Internet 

Linguistics (rom. „Lingvistica internetului”), cu aplicații concrete ce vizează lexicul, ca materie 

primă a comunicării în spațiul virtual delimitat de platforme digitale de socializare precum 

Facebook® sau Twitter®, cele mai populare astăzi în spațiul românesc și hispanic, ca număr de 

utilizatori, înscriindu-ne demersul analitic comparativ în domeniile lexicologiei, al stilisticii și 

al pragmaticii. Abordarea noastră integratoare se datorează în principal faptului că lexicul își 

dezvăluie întreaga substanță și forță în vorbire sau, în cazul de față, în comunicarea de tip hibrid 

din social media, care îmbină oralul cu scripturalul, ceea ce îi oferă limbii vorbite  particularități 

ce adaugă un plus de individualitate în raport cu comunicarea verbală nemediată.  În atenția 

noastră au stat, în principal, transformările formale și semantice pe care le îmbracă lexicul 

român și spaniol, transformări legate indestructibil de posibilitatea comunicării cu ajutorul unui 

mediu tehnic digital, ale cărui restricții în uz influențează modul de comunicare, dar care, 

totodată, îl ajută pe vorbitor să creeze, să inoveze la nivelul lexicului și, prin aceasta, să-l 

subordoneze necesităților sale de informare, evaluare, opinare, divertisment și alte modalități 

de socializare. 

 Schimbarea lingvistică se produce constant la toate nivelele limbii, iar cea mai vizibilă 

transformare are loc la nivelul lexicului, prin apariția de elemente lexicale noi sau prin 

extinderea semnificațiilor celor existente. Lexicul se dezvoltă ca urmare a evoluției sociale și 

culturale, dar și a nevoilor de expresivitate ale vorbitorilor care îl utilizează cu un anumit scop. 

Prin urmare, la baza tuturor inovațiilor lingvistice stă, pe de o parte, o necesitate de ordin 

obiectiv, de natură referențială și, pe de altă parte, o necesitate de ordin subiectiv, de natură 

expresivă, strâns legată de personalitatea vorbitorilor. Pentru a rezolva necesitățile de natură 

obiectivă sau subiectivă, vorbitorii dispun de două căi importante de îmbogățire a fondului 

lexical: de introducere de elemente lexicale noi sau de reutilizare a celor deja existente. Mediul 

digital, constituit ca un veritabil digital word of mouth1 (rom. „viu grai digital”) face posibilă 

difuzarea cu rapiditate a acestor producții lingvistice de natură obiectivă sau subiectivă, dar și 

a modalităților, a modelelor creative sau asociative care le-au generat. Mai mult decât atât, 

mediile virtuale de socializare, prin ubicuitatea și posibilitatea difuzării rapide a conținuturilor, 

promovează exemplele de texte care înglobează aceste inovații lexicale, ca materializare a 

discursului socio-mediatic.  

 Totodată, am considerat oportun să analizăm modul în care vorbitorul realizează selecția 

subiectivă a lexicului pe care îl pune în slujba intențiilor sale comunicative și pe care îl 

subordonează personalității și conștiinței sale, fapte care îl ajută să se integreze în comunitatea 

sociolingvistică la care a aderat. Cu alte cuvinte, vorbitorul, indiferent de limba pe care o 

utilizează în comunicarea digitală, își subordonează lexicul nevoilor sale de creativitate și 

                                                             
1 Alexandru-Brăduț Ulmanu, Cartea Fețelor. Revoluția Facebook în spațiul social, Editura Humanitas, București, 

2011, p.67. 
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expresivitate, pentru a da frâu liber modului său de a gândi și percepe lumea înconjurătoare și 

pentru a-l ajuta să se definească pe sine în raport cu aceasta. 

 Motivația alegerii prezentei teme de cercetare izvorăște și din contactul permanent cu 

tinerii, elevi și studenți observați de-al lungul activităților educative formale și informale de la 

noi sau din Spania, pe care îi considerăm principalii promotori ai inovațiilor lingvistice, cu 

precizarea că exponenții generației tinere nu sunt singurii vizați de noi în vederea cercetării. 

Vorbirea tinerilor, coroborată de educația școlară, studiul limbilor străine și afinitățile pentru 

informatică și jocuri pe calculator, adaugă limbii vorbite un caracter urban, internațional prin 

producții lexicale însușite și de alți utilizatori prin mimetism, fapt datorat în principal 

caracterului utilitar al inovațiilor lingvistice ale acestora. 

 În general, originea oricărei inovații lingvistice este individul vorbitor, iar pentru ca 

această inovație să fie recunoscută este necesar ca schimbarea să fie acceptată, în primă fază, 

de grupul sociolingvistic din care face parte vorbitorul, lucru evident la nivelul mediilor de 

socializare prin redifuzarea postării sau a textului care o conține. Tot astfel, schimbările 

percepute la nivelul elementelor lexicale pe care le observăm în utilizarea limbii în mediile 

urbane sau în alte media (mediile audio-vizuale, presa scrisă) își extind influența și la nivelul 

spațiilor virtuale de socializare și sunt preluate și de exponenții altor generații de vorbitori atât 

timp cât aceștia le consideră utile în demersul lor comunicativ deoarece, în principiu, inovațiile 

sunt desăvârșite de uzul pragmatic al limbii, prin impunerea și recunoașterea lor ca 

indispensabile și acceptate social. 

 Alegerea temei de cercetare comparativă între aspectele lexicului limbilor română și  

spaniolă, două limbi romanice, se fundamentează în principal pe necesitatea relevării faptului 

că social media anulează barierele geografice a două popoare și culturi aflate la distanță mare 

unele de altele și două societăți care au evoluat diferit din punct de vedere istoric, dar se regăsesc 

reunite astăzi în marea familie europeană și sunt supuse deopotrivă presiunii globalizării.  

 

 

3. Corpusul lucrării  
 

 Materialul faptic pe care se întemeiază corpusul cercetării constă într-o colecție de 

elemente lexicale selectate din texte de pe 9.705 capturi de ecran, în care apar conținuturi 

generate de utilizatorul obișnuit (postări sau comentarii la postări), exceptându-le pe cele care 

aparțin publicațiilor consacrate care au și o variantă online sau care sunt reproduse întocmai pe 

Facebook® sau Twitter®, prin redistribuire. O parte din aceste texte de pe capturi au fost 

selectate în funcție de relevanța lor pentru analiza efectuată și au fost introduse în lucrare sub 

forma transcrierilor și din rațiuni de spațiu. O altă parte a capturilor de ecran (1.402 capturi) a 

fost supusă prelucrării grafice și reprodusă în Anexe, în scopul de a demonstra veridicitatea și 

actualitatea elementelor de corpus, în concordanță cu perioada supusă cercetării (2017-2019). 

 Motivația alegerii corpusului din prisma relevanței pentru teza de demonstrat este 

evidentă datorită specificului comunicării de pe platformele virtuale de socializare care face ca 

limba vorbită să fie fixată în scris, textele rezultate constituind o evidență a evoluției lexicale, 

datorită caracterului lor de permanență în aceste medii, permanență dictată de voința 

utilizatorului care le-a creat. Consultarea și colectarea datelor de pe acestea este posibilă atât 

timp cât conținuturile generate de utilizator, în cazul nostru, textele postărilor sau ale 

comentariilor, au fost postate cu mențiunea „Public”. Însă, dincolo de identificarea faptelor de 

limbă vizate de noi în fiecare din capitolele prezentului studiu, am urmărit și rezultatul utilizării 
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acestor faptelor de limbă integrate în sistemul limbii, analizându-le din perspectiva relațiilor 

semantice cu alte cuvinte, a realizărilor sintagmatice, a schimbării semnificației în funcție de o 

serie de factori și în funcție de contextul în care acestea au apărut. În ceea ce privește gruparea, 

analiza efectivă a elementelor de corpus și prelucrarea datelor empirice oferite de cercetare, am 

alcătuit tabele care să ilustreze morfologia și natura referențială sau expresivă a acestora, 

prezența unor elemente lexicale recente în lucrări lexicografice, cât și glosare de termeni 

neologici și colocviali, în limba română și în limba spaniolă. 

 Clasificările și organizarea corpusului ne-au permis să analizăm, de asemenea, în ce 

măsură tendințele actuale ale lexicului utilizat sunt relevante în raport cu comunicarea 

digitalizată și să efectuăm judecăți de valoare atât din punct de vedere cantitativ, cât mai ales 

calitativ cu privire la ocurențele lexicale din cele două limbi, pe care le-am analizat, prin 

comparație, în funcție de problemele teoretice abordate. 

 

 

4.  Structura lucrării 
 

 Lucrarea de față este împărțită în zece capitole tematice distribuite în trei părți distincte.

 Prima parte a tezei, intitulată COMUNICAREA DIGITALIZATĂ, își propune 

evidențierea, cu mijloace analitice, a acestui tip de comunicare mediată de mijloace tehnice 

digitale în vederea relevării trăsăturilor care o individualizează în raport cu comunicarea 

nemediată. 

 Capitolul întâi, Spațiile virtuale de socializare, medii de evoluție a limbii, reliefează 

utilitatea și importanța rețelelor virtuale de socializare pentru studiul de față prin aceea că 

descriu un tip de interacțiune socială bazată pe comunicare. Ceea ce numim astăzi social media 

sunt platforme care facilitează consumul de conținut informativ și de divertisment, interacțiune 

și colaborare între utilizatorii unei microrețele. Rețelele virtuale de socializare nu numai că 

favorizează interacțiunea prin comunicare, dar au și rolul de a răspândi cu repeziciune atât 

informația, cât și aspecte legate de limba vorbită transpusă grafic sau modele ale inovației și 

creativității lexicale împreună cu mecanismul prin care acestea s-au format. Utilizatorul acestor 

platforme este simultan consumator și generator de conținut (user-generated content), 

înscriindu-se într-o generație pe care am numit-o „digitală” și ai cărei membri își subordonează 

noile tehnologii în funcție de activitățile sau interesele personale. 

 Capitolul al doilea, Perspective lingvistice ale comunicării digitalizate, își propune să 

concretizeze aspecte relaționate de comunicarea digitalizată privită din perspectivă lingvistică, 

ca o formă hibridă, în care limba vorbită este transpusă grafic, iar transpunerea grafică redă 

oralitatea identificabilă cu ajutorul mărcilor specifice. Limba vorbită pe platformele de 

socializare este limba comună ce izvorăște din limba populară, la nivelul căreia se regăsesc 

plenar creativitatea și expresivitatea lexicală.  

 Concepută ca un corolar a primelor două capitole, capitolul al treilea, Specificul 

comunicării digitalizate în social media: economia de limbaj, se convertește într-o 

investigație de natură comparativă a cărei finalitate este aceea de a preciza, prin prisma tipurilor 

de comunicare digitalizată (sincronică și asincronică), cât și a particularităților mediului digital, 

a punctelor care o individualizează în raport cu comunicarea interpersonală nemediată. 

 În comunicarea verbală, economia de limbaj este de natură formală și lexicală. Specific 

mediului este economia de limbaj analizată din perspectivă formală, în conformitate cu care 

vorbim de creație de variante ale aceluiași lexem, fără schimbări la nivelul denotatului, deci 
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fără alterări ale semnificatului. La granița dintre realizările lingvistice datorate economiei 

formale și lexicale se află compusele prin trunchiere și sudare sau amalgamare ori cele cu 

neoafixoide, spre deosebire de elementele lexicale care sunt mai sintetice prin semnificatul 

însuși (în situația anglicismelor) sau înglobează mai mulți semnificați posibili (ca în situația 

cuvintelor-umbrelă). În comunicarea paraverbală, economia de limbaj se actualizează prin 

angajarea în scriere a elementelor iconice oferite de soft-ul platformei digitale sau prin utilizarea 

semnelor de punctuație sau a simbolurilor pentru a crea imagini. 

 Partea a doua a studiului de față se intitulează CREATIVITATE ȘI EXPRESIVITATE 

ÎN SOCIAL MEDIA și tratează problema neologiei morfologice și semantice așa cum apare 

reflectată în comunicarea verbală în limba română și spaniolă de pe platformele Facebook® sau 

Twitter®  

 Capitolul al patrulea, intitulat Neologia morfologică în comunicarea digitalizată, 

evidențiază, prin intermediul analizei comparative a elementelor de corpus, faptul că atât limba 

română, cât și limba spaniolă au o mare capacitate de lărgire a fondului lexical, privit la nivelul 

limbii comune, prin intermediul mijloacelor specifice lexicogenezei: derivarea, compunerea și 

conversiunea. Fiecare din aceste mijloace interne de îmbogățire a fondului lexical al limbilor în 

discuție își găsesc realizarea în mod diferit din punct de vedere cantitativ, al amplorii 

fenomenului, iar modalități noi de compunere, precum compunerea prin trunchiere și sudare 

sau amalgamare și compunerea cu neoafixoide, cât și derivarea cu afixe și afixoide de natură 

neologică sau parasinteza câștigă tot mai mult teren. 

 Capitolul al cincilea, Neologia prin împrumuturi, precizează aspecte lexicale legate de 

denotație, de necesitatea împrumuturilor cu valoare referențială pentru a suplini lipsa 

terminologiei de specialitate din cele două limbi, dar și aspecte legate de expresivitate, mai ales 

în situația xenismelor, a anglicismelor sau a pseudoanglicismelor. Anglicismele referențiale 

analizate în acest capitol, cu caracter de noutate absolută, sunt cele mai noi împrumuturi în 

ambele limbi (datorită noutății mediilor digitale la care fac referire), prin urmare se află într-un 

proces de adaptare la sistemul fono-morfologic al limbii receptoare. Un alt aspect relevat în 

acest capitol este și problema pseudoanglicismelor, tot mai numeroase în comunicarea 

digitalizată în limba română și spaniolă, întrucât au o valoare expresivă intrinsecă, fapt ce le 

apropie de categoria jocurilor de cuvinte privite la nivel intralexematic.  

 Incursiunea în domeniul neologiei manifestate în comunicarea digitalizată continuă cu 

capitolul al șaselea, intitulat Neologia semantică în social media, o analiză a modului în care 

se conturează neologia de semnificat în vorbire, prin extinderile semantice realizate cu ajutorul 

figurilor stilistice: metafora, metonimia, sinecdoca și antonomaza sau de gândire: hiperbola. 

Vorbim, pe de o parte, de neologie semantică referențială realizată cu mijloacele asociative de 

tipul metaforei în situația elementelor de jargon socio-mediatic ce denumesc părți componente 

ale platformei digitale, și, pe de altă parte, de neologie semantică de natură subiectivă sau 

expresivă, prin care, prin metaforizare, se adaugă elementelor deja existente în limbă conotații, 

de regulă peiorative, motivate contextual și ideologic. 

 Partea a treia a tezei, intitulată CONSTANȚE DE NATURĂ STILISTICĂ ȘI 

PRAGMATICĂ ALE UTILIZĂRII LEXICULUI ÎN SOCIAL MEDIA, are în vedere 

analizarea acelor aspecte relaționate cu utilizarea efectivă a lexicului în vorbirea pe platformele 

digitale de socializare, deci cu uzul contextual al lexicului în funcție de intenția de comunicare 

a utilizatorului acestor rețele.  

 Capitolul al șaptelea se intitulează Argoul comun socio-mediatic, expresie a stilului 

familiar-colocvial al comunicării digitalizate în social media și își propune o definire a 

conceptului de argou comun socio-mediatic, cât și  explorarea mijloacelor de realizare a 
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funcțiilor lui specifice: funcția criptică, funcția expresivă și funcția ludică. Analiza comparativă 

a mijloacelor fono-grafice, neologice, gramaticale, lexico-semantice și pragmatice se 

fundamentează pe elemente de corpus extrase din comunicarea în limba română și în limba 

spaniolă de pe platformele amintite, fapt ce demonstrează aserțiunea potrivit căreia vorbitorul 

se folosește de resursele mediului digital și de creativitatea sa în vederea exprimării punctelor 

de vedere personale. 

 Capitolul al optulea, Tabuul lingvistic și alofemizarea în social media, tratează, pe de 

o parte, problema eufemizării, ca proces conștient și asumat de generare și utilizare în vorbirea/ 

scrierea pe platformele de socializare a substitutelor eufemistice cu scopul de a reda într-o formă 

diminuată expresia frustrării sau a nonconformismului utilizatorului. Opus eufemizării, 

procesul disfemizării se convertește într-un proces intențional de folosire în vorbire tocmai a 

acelor cuvinte aflate în interdicție, cu caracteristica [+ Tabu], cu intenția clară de a ofensa 

interlocutorul, mai ales în adresarea directă, dar și de a prolifera acuze sau de a atrage atenția 

asupra unui referent absent. 

 Aflată în relație directă cu oportunitățile oferite de mediul digital care facilitează 

comunicarea este și problematica numirii și autonumirii detaliată în capitolul al nouălea, 

intitulat Pragmatica (auto)numirii în social media. Medierea comunicării cu ajutorul 

platformelor digitale, distanța spațială dintre interlocutori și posibilitatea ascunderii identității 

reale a acestora facilitează vorbirea neconvențională ce exploatează stilistic elemente ale 

numirii oficiale sau convenționale, rezultatul obținut fiind creații ad-hoc cu valoare expresivă 

imediată. În acest fel, în comunicarea în social media, numirea convențională, modificată din 

rațiuni stilistice, numirea convenționalizată, numirea neconvențională sau autonumirea se 

convertesc în acte de vorbire cu o latură locuționară, dar și cu evidentă forță ilocuționară și 

perlocuționară, aspecte dovedite și prin exemplele de corpus prezentate ca suport pentru analiza 

noastră. 

 În strânsă legătură cu capitolul anterior se află și capitolul al zecelea, ultimul capitol al 

studiului de față, intitulat Jocurile de cuvinte de pe platformele de socializare, care 

evidențiază funcțiile de natură ludică și expresivă cu care este învestit discursul socio-mediatic, 

la nivelul jocurilor de cuvinte care exploatează toate mecanismele de generare de variante ale 

unui lexem sau de îmbogățire a lexicului discutate în prima și a doua parte a prezentului studiu. 

Caricaturile, dar mai ales parodia verbală specifică comunicării în mediul digital, dincolo de 

valoarea umoristică pe care o au, sunt create cu scopul de a critica și de a ofensa, de a ilustra, 

cu mijloacele umorului verbal și iconic atitudinea de frondă a vorbitorului sau a creatorului lor, 

dar și al utilizatorilor care distribuie astfel de conținuturi, atitudine îndreptată împotriva 

sistemului social și politic actual. 

 Concluziile, ca demonstrație finală a tezei de cercetare, sintetizează demersul nostru 

analitic comparativ și trasează clar și cu exemple concludente tendințele actuale ale lexicului 

român și spaniol în social media identificate de noi și detaliate în prezentul studiu, și anume: 

a) tendița de condensare sau comprimare a resurselor pre-existente; b) tendința de 

reducere a fondului lexical la esență; c) tendința de urbanizare a lexicului și  d) tendința 

ludico-expresivă. 

 Lucrarea de față se încheie cu secțiunea intitulată REFERINȚE BIBLIOGRAFICE în 

care prezentăm lucrările lexicografice în limba română și în limba spaniolă pe care le-am 

consultat, urmate de ANEXE. 

 

* 
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 Studiul fiecărui aspect de noutate relaționat cu evoluția lexicului și, implicit a limbii, cu 

referință la comunicarea cu ajutorul noilor dispozitive electronice digitale, este util deoarece 

aduce o nouă perspectivă în înțelegerea modernizării limbii.  

 În lumina celor prezentate de noi supra, considerăm că se impune o reevaluare a 

semnificației de limbă populară prin comparație cu limba vorbită/ scrisă în social media astăzi. 

Rezultatele acestei investigații științifice ce relevă tendințele actuale ale lexicului român și 

spaniol din social media oferă, credem noi, date de interes pentru studiul diacronic și sincronic 

al limbii și poate fi util în elaborarea și completarea lucrărilor lexicografice actuale, cât și în 

cercetarea lingvistică comparativă sau în activitatea de traducere. 
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