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Apocalipsa Sf. Pavel (Visio Pauli), Apocalipsa lui Avram, Înălţarea lui Isaia, Apocalipsa Fecioarei 
Maria etc., demonstrând astfel, dincolo de graniţele religioase, lingvistice şi politice, prezenţa unor 
motive antice şi corespondenţele reperabile în tradiţia islamică. Lucrarea profesoarei Renáta 
Bojničanová, Función intermediadora del ambiente parisino en las relaciones interliterarias durante 
la época de entreguerras (Rolul de intermediar al mediului parizian în relaţiile literare dintre cele 
două războaie mondiale) (p. 171–182), subliniază nu doar rolul jucat de traduceri în dezvoltarea 
relaţiilor literare, ci investighează un topos reprezentativ al epocii studiate, Parisul, ca spaţiu de întâl-
nire atât între diverse curente artistice ale culturii şi limbii franceze, cât şi între indivizi, în acest sens 
luând în discuţie receptarea a doi autori străini în mediul parizian: spaniolul Ramón Gómez de la 
Serna (1888–1963) şi slovacul Ivan Horváth (1904–1960). Tivadar Palágyi, în Traduire Houellebecq: 
étude comparée de quelques versions de Soumission (Traducând Houellebecq: studiu comparat al 
câtorva versiuni ale romanului Soumission) (p. 183–204), se preocupă de modul în care traducătorii 
romanului lui Michel Houellebecq, Supunere, au reuşit prin intermediul instrumentelor lingvistice să 
întrebuinţeze discursul indirect liber. Luând ca punct de reper textul original, autorul urmăreşte în 
versiunea în limba română, respectiv în cea italiană modul în care traducătorii transpun discursul 
indirect liber din limba-sursă în limbile-ţintă, opţiunile lor traductologice, precum şi instrumentele 
lexicale la care recurg. Ultima direcţie de cercetare este ilustrată de două studii. Primul, studiul lui 
György Domokos, L’italiano come lingua franca diplomatica nelperiodo del Rinascimento 
nell’Europa Centrale. Documenti di colloqui importanti avvenuti a Trnava e Nitra (Italiana ca lingua 
franca diplomatică în Europa Centrală din perioada Renaşterii. Documente ale unor discuţii 
importante ţinute în Trnava şi Nitra) (p. 207–219), tratează maniera în care limba italiană era 
întrebuinţată în Europa Centrală, mai exact în Regatul Ungariei şi al Poloniei, în timpul perioadei 
renascentiste. Astfel, apelând la trei scrisori de la începutul secolului al XVI-lea, localizate în Trnava 
şi Nitra, ale lui ErcolePia către cardinalul Ippolito I d’Este, autorul reuşeşte să arate pătrunderea 
graduală a limbii italiene nu doar în vorbirea cotidiană, ci şi în cercul de putere al Regatului Ungariei. 
Ultimul studiu care încheie şi secţiunea şi volumul este cel al lui MirkoLampis, Acerca del 
comparatismo y la comparación. Una miradasemiótica (Despre comparatism şi comparaţie. O 
perspectivă semiotică) (p. 221–232), care, apelând la definirea şi înţelegerea noţiunilor de text, 
intertextualitate şi comparaţie din perspectivă semiotică, demonstrează că activitatea comparativă se 
bazează pe legăturile pe care un text le stabileşte cu contextul artistic şi cultural în care apare. 

Mănunchiul de studii aici prezentate alcătuiesc un excelent volum academic oferit în semn de 
respect şi preţuire profesorului şi omului Coman Lupu de către colegii şi colaboratorii săi de la 
Universitatea Comenius din Bratislava (Slovacia). La mulţi ani, buni şi frumoşi, domnule Profesor! 
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Volumul 31 din seria Romanica editată de Universitatea Bucureşti apare sub coordonarea 

profesorilor Alexandra Cuniţă şi Coman Lupu şi reuneşte zece studii asupra raporturilor dintre normă 
şi uz în cele şase limbi romanice literare: catalană, franceză, italiană, portugheză, spaniolă şi română. 
Avem în faţă un volum tematic cu o dimensiune internaţională: mai mult de jumătate dintre contri-
buţii aparţin unor cercetători de la alte universităţi europene (Universidad de Alicante, Università di 
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Basilea, Université de Nantes, Paris Sorbonne Nouvelle) şi chiar de la una sud-americaină: Universi-
dade Federal de Santa Catarina, Brasil. 

Majoritatea studiilor abordează raporturile dintre normă şi uz în cadrul unui singur idiom  
romanic, doar două adoptând o perspectivă comparatistă. Pe lângă varietatea corpusurilor lingvistice 
de referinţă, volumul atrage interesul prin diversitatea aspectelor puse în discuţie: creativitate lexicală 
şi genuri de discurs, sintaxă şi punctuaţie, accent de referinţă şi „stiluri de pronunţare”, geolingvistică 
şi variaţie dialectală, normă lingvistică şi norme discursive. 

Studiile de lexicologie abordează fenomenul de creativitate în relaţie cu genurile de discurs. 
În studiul său comparativ Particularidades léxicas de la comunicación mediada por el ordenador de 
los jóvenes españoles y rumanos (Particularităţi lexicale ale comunicării mediate de calculator la 
tinerii spanioli şi români), Carmen Candale trece în revistă aspectele caracteristice ale lexicului 
utilizat de tinerii spanioli şi români în dialogurile de pe reţelele sociale mai cunoscute (Facebook, 
Instagram, Twitter şi Tinder). Studiul lui Coman Lupu Discursul media în româna actuală tratează 
fenomenul de creativitate lexicală în conjuncţie cu derapajele lingvistice reperabile în discursul unor 
instituţii media ca televiziunea şi presa online. Articolul Maríei Antonia Martínez Linares En torno al 
verbo arrancar y loslímites del diccionario (În jurul verbului arrancar şi limitele dicţionarului) 
propune un studiu lexicologic şi lexicografic totodată, în care întrebuinţările actuale ale verbului 
spaniol arrancar sunt confruntate cu definiţiile dicţionarelor. 

Studiile de sintaxă abordează raporturile dintre normă şi uz fie din perspectiva practicilor 
discursive, fie din cea a lingvisticii structurale. În Note sull’uso della virgola con le subordinate circo-
stanziali in italiano e in francese nella scrittura giornalistica online (Observaţii asupra folosirii virgulei 
cu subordonatele circumstanţiale în presa online italiană şi franceză), Angela Ferrari întreprinde, pe un 
corpus jurnalistic bilingv, un studiu comparativ privind punctuaţia în subordonarea circumstanţială. Axat 
doar pe italiană, de astă dată, articolul Elenei Pîrvu, intitulat Sulla distribuzione e i valori dei pronomi 
personali italiani di terza persona (Despre distribuţia şi valorile pronumelor personale de persoana a 
treia), propune un studiu de morfosintaxă structurală pe baza unui corpus literar. 

Studiile privind limba catalană şi portugheza braziliană prilejuiesc, cum era de aşteptat, abor-
dări inspirate de geolingvistică şi de dialectologie. Astfel, Vicent Beltran şi Pere Navarro întreprind, 
în articolul Un tast de dialectologia catalana (Compendiu de dialectologie catalană), o analiză su-
gestivă a diferenţierii teritoriale a limbii catalane, în timp ce studiul lui Gilvan Müller de Oliveira, 
intitulat A norma brasileira da língua portuguesa (NBLP). Alcance, Formação e Difusão (Norma 
braziliană a limbii portugheze (NBLP). Pondere, formare, difuzare), încearcă să circumscrie para-
metrii pe care se întemeiază conceptul de „normă a portughezei braziliene”. 

Modul în care norma este relativizată sau chiar infirmată de variaţiile generate de multiplele 
situaţii în care este utilizată limba face obiectul ultimelor trei contribuţii. Astfel, studiul Mariei 
Candea Accents et styles de prononciation au prisme de la norme du français (Accente şi stiluri de 
pronunţare prin prisma normei limbii franceze) evidenţiază lipsa de consistenţă a noţiunii de accent de 
referinţă şi relaţia contradictorie dintre accent şi stil de pronunţare. Ca şi precedentul, studiul 
Alexandrei Cuniţă, intitulat Norma ca resursă discursivă, pleacă de la o serie de consideraţii teoretice 
pentru a ilustra mai pregnant variaţiile pe care le suferă româna standard în funcţie de tipul şi genul de 
discurs. În fine, La fin du masculin générique? Expériences et débatsautour de l’écriture inclusive 
(Sfârşitul masculinului generic? Experienţe şi dezbateri în jurul scrierii incluzive) de Danielle Omer 
ne prezintă, pe baza unor date socio-istorice, conflictul dintre masculinul generic şi noile recomandări 
privind feminizarea numelor de profesii, funcţii sau titluri în limba franceză. 

Comunicarea electronică, aşa cum o practică tinerii pe Social Media, a dat naştere unui limbaj 
original, ale cărui caracteristici merită o atenţie specială. Într-adevăr, acest limbaj se bucură la ora actu-
ală de o atenţie tot mai mare, cum o dovedesc în prezentul volum studiile aparţinând Alexandrei Cuniţă 
şi lui Carmen Candale. După ce a abordat într-o contribuţie anterioară, tot dintr-o perspectivă compara-
tivă româno-spaniolă, particularităţile sintactice ale acestui limbaj, Carmen Candale tratează de astă dată 
particularităţile de ordin lexical. Pentru că e vorba de un limbaj expresiv şi dinamic în cel mai înalt grad, 
care abundă în „forme insolite, instabile, cu caracter ludic” (p. 20), autoarea pleacă în mod firesc de la 
concepţia despre creativitate a unor specialişti în domeniu, la care adaugă propriile sale consideraţii. 
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Acestea se referă la dimensiunea generică a comunicării pe reţelele sociale, care se apropie, în opinia 
dânsei, „del lenguaje coloquial oral”, cu deosebire de interacţiunea conversaţională „fuertemente marcada 
por la espontaneidad, por el tono informal, por la falta de la planificación rigorosa del discurso y por la 
finalidad interpresonal de la interacción” (p. 20). La aceste atribute ale genului de discurs autoarea 
adaugă relaţia de egalitate dintre participanţi având aceleaşi interese şi acelaşi orizont cognitiv, relaţie 
care determină într-o măsură decisivă, subliniază dânsa, modul de exprimare colocvial în acest context.  

Pe lângă uzul intensiv al colocvialismelor, Carmen Candale evidenţiază o lungă serie de 
caracteristici ale vocabularului tinerilor internauţi, şi anume: crearea de unităţi lexicale prin derivare 
(sufixală şi prefixală) sau prin compunere, dintre care unele specifice contextului electronic, crearea 
de noi semnificaţii, abrevieri, acronime şi sigle, recursul frecvent la cuvinte omnibus, la termeni din 
alte limbi, în special anglicisme, la unităţi frazeologice şi la formule expresive (apelative, insulte, 
înjurături, expresii vulgare). Aceste particularităţi lexicale sunt comune celor două corpusuri de refe-
rinţă, spaniol şi român. Aspectele ce le diferenţiază ţin de mediul electronic în care abundă colocvia-
lismele (Facebook şi Twitter, la tinerii spanioli, şi Facebook la tinerii români) sau de amploarea pe 
care o cunoaşte fenomenul creaţiei lexicale prin compunere (mai accentuată la tinerii spanioli decât la 
cei români). În fine, influenţa limbii engleze pare a fi mai puternică în limbajul tinerilor români, 
surclasând orice altă influenţă străină. 

Exploatând un bogat corpus de română vorbită sau scrisă în presa de televiziune şi online, 
studiul profesorului Coman Lupu ne oferă o altă faţetă a fenomenului de creativitate lexicală. Şi asta, 
pentru că, în opinia autorului, presa ultimelor trei decenii este sectorul în care lexicul românesc a cu-
noscut o „dinamică extraordinară, care ne permite să vorbim despre română ca despre o limbă în ebuliţie” 
(p. 119). Dintre cele 821 de cuvinte recente înregistrate în ultimii trei ani de autor din presa TV şi online, 
peste 500 sunt cuvinte compuse, ceea ce confirmă teza avansată în 1995 de Florica Dimitrescu privind rolul 
crescând pe care-l dobândeşte în româna literară procedeul compunerii în formarea cuvintelor. 

Cele 148 de lexeme prezentate în finalul studiului au fost selectate de autor dintr-o lungă serie 
de surse mediatice, după următoarele criterii: să nu fie incluse în Dicţionarul de cuvinterecente (DCR 
2013), să aibă cel puţin două atestări din surse diferite şi care să nu fie înregistrate în DCR. Acest 
amplu inventar de creaţii lexicale suscită două observaţii. Prima vizează structura semantico-referen-
ţială a lexemelor: dacă unele ca document-probă, interviu-document, imagine-video, procuror-ofiţer, 
părinte-cântăreţ, femeie-jandarm plasează cei doi constituenţi pe acelaşi plan, cele mai numeroase ca 
anunţ-bombă, descoperire-şoc, martor-cheie, apariţie-surpriză, angajări-record, control-fulger, 
operaţiune-mamut, situaţie-limită instituie între C1 şi C2 o relaţie ierarhică care conferă lui C2 o 
funcţie adjectivală în raport cu C1. Aceste lexeme, dintre care multe figurează în titlurile unor articole 
sau ale unor emisiuni TV, trădează, prin formulările hiperbolizante, gustul anumitor categorii de ziare 
sau canale de televiziune pentru senzaţional şi spectacol.  

A doua observaţie pleacă de la frecvenţa ridicată în poziţie de C2 a unor substantive ca 
bombă, şoc, cheie, record, surpriză, explicabilă dacă comparăm, în ce priveşte expresivitatea, anunţ-
bombă cu anunţ exploziv, mărturie-şoc cu mărturie şocantă, apariţie-surpriză cu apariţie 
surprinzătoare ş.a.m.d. Faptul că aceşti C2 se pot repeta des şi combina cu un mare număr de C1 pare 
să indice un grad variabil de sudură între constituenţii C1 şi C2. 

În studiul său asupra folosirii virgulei cu subordonatele circumstanţiale de cauză, timp şi conce-
sie, Angela Ferrari îşi propune să demonstreze validitatea unei concluzii – desprinsă dintr-o cercetare 
anterioară –, potrivit căreia folosirea punctuaţiei este guvernată de principii de ordin comunicativ şi 
textual. În ce priveşte virgula, susţine autoarea, aceasta semnalează de regulă o frontieră informaţională. 
În cazul subordonării, prezenţa virgulei indică o relaţie mai slabă din punct de vedere informaţional între 
regentă şi subordonată, pe când absenţa virgulei marchează, dimpotrivă, o relaţie strânsă între cele două 
propoziţii care formează, astfel, o singură unitate informaţională. Este principiul care explică, în opinia 
autoarei, de ce sunt precedate de virgulă relativele apozitive, iar cele restrictive, nu sau de ce completi-
vele care preced regenta sunt separate prin virgulă, iar cele plasate după regentă, nu. Acest principiu se 
aplică şi subordonatelor circumstanţiale situate în poziţie iniţială sau în interiorul regentei şi, conform 
previziunilor, el trebuie să se aplice şi în cazul circumstanţialelor plasate după regentă. Cele care fac 
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obiectul prezentului studiu sunt cauzalele (perchéşi parce que), concesivele (anche se şi même si) şi 
temporalele (quando şi quand). 

Pentru a demonstra forţa acestei ratio informativa, autoarea recurge la un dublu demers compa-
rativ: (1) între două corpusuri de presă online, un corpus italian şi unul francez, şi (2) între un corpus ita-
lian de presă online şi un corpus italian de texte tipărite (jurnalistice şi ştiinţifice). Alegerea temei este 
justificată prin aceea că gramaticile italiene lasă în suspensie problema relaţiei dintre virgulă şi circum-
stanţialele situate după regentă, iar alegerea corpusului francez ca termen de comparaţie este motivată de 
faptul că limba franceză „ha un sistema interpuntivo molto vicino a quelloitaliano” (p. 88). Totuşi, eva-
luarea cantitativă a datelor rezultate din studiul de faţă arată că, în ce priveşte comparaţia dintre cele 
două corpusuri de presă online, corespondenţele dintre prezenţa/absenţa virgulei şi structura informaţio-
nală a frazei ating, în corpusul francez o proporţie de 75%, iar în corpusul italian o proporţie de 71%.  

Deşi extrem de succint, articolul  lui Vicent Beltran şi Pere Navarro oferă o imagine clară asupra 
răspândirii geografice care, împreună cu evoluţia istorică şi geopolitică, explică variaţiile dialectale ale 
limbii catalane. Aceste varietăţi diatopice sunt repartizate în mod tradiţional între un bloc oriental, care 
include regiunile Tarragona, Barcelona, Girona, Catalunya de nord, insulele Baleare şi Alguerès, şi un 
bloc occidental, care include statul Andorra, regiunile Lleida, Terres de l’Ebre şi Valencia. Andorra, 
situat în miezul Pirineilor, este singurul stat din lume care are drept limbă oficială catalana. Deşi 
incidenţa variaţiilor geografice asupra celor dialectale este mai redusă în cazul catalanei decât în cazul 
limbii spaniole, autorii identifică, totuşi, şase varietăţi diatopice ale limbii catalane, care se diferenţiază 
între ele atât la nivel fonologic cât şi la nivel morfologic şi lexical. 

Dacă limba catalană aspiră în prezent la statutul de limbă naţională a Cataluniei, limba 
portugheză este pe cale de a deveni o limbă internaţională. Este ceea ce susţine Gilvan Müller de 
Oliveira, care asociază procesul de internaţionalizare a limbii portugheze cu statutul de limbă pluri-
centrică, bazat pe o interacţiune dinamică între normele instituite (europeană şi braziliană) şi normele 
emergente (angolană şi mozambicană). 

Dintre cele 11 criterii stabilite de Barometrul Calvet al Limbilor, elaborat în 2012, autorul 
reţine patru, care definesc cât se poate de convingător ponderea şi importanţa de care beneficiază la 
ora actuală norma braziliană a limbii portugheze sau pe scurt NBLP. Şi ce argumente pot fi mai 
convingătoare decât cele bazate pe statistică: de la numărul de vorbitori  care „se orientează” după 
NBLP (76 la sută din totalul vorbitorilor de limba portugheză), până la numărul utilizatorilor de 
internet, care plasează Brazilia pe locul patru în lume. Ne vom opri însă puţin asupra celui de al 
treilea criteriu şi anume „dimensiunea” sistemului educaţional, cu deosebire a învăţământului 
superior, care conferă Braziliei locul 5 în lume, în ce priveşte numărul de studenţi şi de profesori, de 
programe under- şi postgraduate. Deşi majoritatea studenţilor învaţă în universităţi private, 95 la sută 
din activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară în universităţile de stat care produc şi cel mai mare 
număr de articole ştiinţifice indexate în baze de date internaţionale. La acest capitol, Brazilia ocupă 
locul 13 în lume, ceea ce dovedeşte, în opinia autorului, că NBLP este „un important vehicul de 
educaţie şi de creaţie ştiinţifică” (p. 169). Iar ceea ce explică acest succes înregistrat de Brazilia – ţară 
care avea în 1889 un număr record de analfabeţi şi care nu a generalizat învăţământul primar decât la 
finele secolului XX – este cu siguranţă faptul că, la începutul secolului XXI, fondurile alocate 
educaţiei  din bugetul de stat au crescut de la 10,5 la sută în anul 2000 la 16,8 la sută în anul 2016. 

Examinând noţiunile de accent şi de stil de pronunţare în limba franceză, Maria Candea ajunge 
la două concluzii surprinzătoare: (1) accentul de referinţă – accentul parizian sau internaţional –, con-
siderat drept normă ortoepică, este lipsit de consistenţă fonetică şi empirică;  (2) distincţia dintre accent şi 
stil de pronunţare are, în cazul francezei, un substrat pur ideologic. Concepţiei curente, numită „mythe du 
locuteur natif sans accent” (p.5 4), bazată pe ideea de omogenitate, autoarea îi opune rezultatele cercetărilor 
întreprinse după 1990 în domeniul sociolingvisticii variaţioniste, care evidenţiază dificultatea de a delimita 
o normă ortoepică a limbii franceze, dată fiind imbricarea dintre accentele regionale şi cele sociale. 

Anchetele asupra percepţiei accentelor de către diverse grupe de locutori arată în ce măsură 
informaţiile despre persoana care vorbeşte sau chiar simpla ei imagine fotografică pot influenţa 
judecăţile martorilor într-un sens (nu are accent) sau în altul (are accent). Distincţia pe care o fac 
francofonii nativi între a nu avea şi a avea accent nu se bazează pe o normă ortoepică, ci pe con-
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siderente pur ideologice. Astfel, din cercetările făcute chiar de către autoare rezultă că particularităţile 
de pronunţare ale unor vorbitori cu „un profil prestigios sau valorizat” (p. 60), actori sau jurnalişti, de 
exemplu, sunt percepute ca efecte destil şi atribuite unei intenţii expresive, în timp ce particularităţile 
de pronunţare ale unor vorbitori cu un profil devalorizat din punct de vedere social, jucători de rugby 
sau tineri din cartiere populare, sunt percepute în termeni de accente, de limbaj tipic pentru grupul din 
care fac parte. Altfel spus, simplul fapt de a şti sau de a prevedea că o persoană nu are accent ajunge 
pentru a-i transforma anumite particularităţi în „stiluri de pronunţare” şi, invers, simplul fapt de a şti 
sau de a prevedea că o persoană are accent ajunge pentru a-i descalifica modul de a vorbi şi a-i nega 
orice capacitate de a produce o variaţie stilistică. De aici, spune autoarea, contradicţia dintre stil, 
valorizant prin definiţie (ex. style journalistique) şi accent, devalorizant prin definiţie (ex. accent de 
banlieue). În final, Maria Candea pledează pentru generalizarea, în cazul variaţiilor ortoepice, a ter-
menului stil, mai puţin marcat decât termenul accent din punct de vedere social. 

Dacă în articolul de mai sus se confruntă două concepţii asupra normei de pronunţare a limbii 
franceze, în articolul lui Danielle Omer asistăm la confruntarea dintre două norme în tratarea numelor de 
profesii, titluri şi funcţii în limba franceză. Este vorba de conflictul dintre masculinul generic şi orto-
grafia incluzivă. Secole de-a rândul, a dăinuit în acest domeniu supremaţia masculinului generic, pentru 
ca, după 1944, când femeile au obţinut dreptul de a vota şi de a fi alese, dar mai ales în anii 1980, când, 
reuşind să acceadă la poziţii guvernamentale, ele au solicitat recunoaşterea activităţilor lor profesionale, 
pentru ca, spune autoarea, să fie decretată în Franţa înfiinţarea unei „comisii de terminologie, care să 
studieze feminizarea titlurilor şi a funcţiilor şi, în general, vocabularul care priveşte activităţile femeilor” 
(p. 184). Dar decretul iniţiat în 1984 de Yvette Roudy, ministru delegat pentru drepturile femeilor, urmat 
de alte initiaţive similare pe plan cultural sau pedagogic, s-a izbit de opoziţia fermă a Academiei 
Franceze care s-a remarcat de-a lungul timpului printr-o „politică de legitimare a dominaţiei masculine 
în limbă”, cum afirmă Viennot et alii într-o lucrare din 2016, citată de autoare la pagina 186. 

Abia după crearea, în 2013, a unui Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes, 
care va publica în 2016 un ghid practic: „Pentru o comunicare publică fără stereotipuri de sex”, se 
poate vorbi în Franţa de un început de transpunere în practică a ceea ce se va chema l’écriture 
inclusive. Deşi aceasta pare să câştige tot mai mult teren în administraţia publică, Danielle Omer este 
de părere că noile recomandări privind ortografia numelor de profesii, funcţii şi titluri dau încă loc la 
destule inconsecvenţe, ezitări şi controverse. 

Studiul Norma ca resursă discursivă, semnat de Alexandra Cuniţă, e structurat pe două axe de 
reflecţie: raportul dintre normă şi uz ca sursă a variaţiei lingvistice, şi raportul dintre norma lingvistică şi 
normele de discurs şi de gen. Numeroasele variaţii generate de diversitatea situaţiilor de comunicare, 
variaţii de ordin diacronic sau diatopic, de ordin social, dar şi tipologic, pun în discuţie, opinează autoa-
rea, atât unicitatea şi omogenitatea limbii, cât şi conceptul de normă ca interfaţă între sistem şi uzaj:  
„Se mai poate vorbi de o limbă română unică, omogenă, ghidată de reguli pe care toţi vorbitorii le 
cunosc şi le respectă în mod riguros?” (p. 69). Dacă norma pare o ficţiune creată de gramatici şi dicţionare, 
nu ar fi preferabil să recurgem la un concept mai realist, cum este cel de română standard sau de français de 
reférence? Se adevereşte însă că şi această varietate prezintă particularităţi de la o regiune la alta şi chiar de 
la un vorbitor la altul. Şi totuşi, avem nevoie de „o formă unică”, „normalizată”, pentru a putea contracara 
„pericolele” care ameninţă integritatea limbii: abuzul de regionalisme sau de anglicisme şi mai ales greşelile 
de gramatică sau folosirea improprie a unor expresii, despre care vorbeşte chiar în acest volum Coman 
Lupu. Avem nevoie de o variantă standard care să servească drept criteriu de identificare a variaţiilor 
regionale sau sociale şi drept etalon în aproximarea şi evaluarea acestor variaţii. 

Într-o cu totul altă lumină se prezintă raportul dintre norma lingvistică şi normele de discurs şi de 
gen. Analiza unor interesante exemple ilustrând atât genuri ale discursului literar (poem fantastic, ro-
man), cât şi genuri ale discursului non literar (chat pe internet cu caracteristici similare celor evidenţiate 
de Carmen Candale în conversaţiile de pe Social Media) conduce la două constatări importante: 1) pe 
lângă un sistem de reguli gramaticale, lexicale..., folosirea limbii de către vorbitori este guvernată de 
constrângeri tematice, compoziţionale, stilistice, adică de norme de discurs şi de gen; 2) forţa prescrip-
tivă a regulilor este eclipsată de constrângerile impuse de normele de discurs şi de gen. Este o concepţie 
analoagă celei formulate de François Rastier în Ars et sciences du texte (2001, p. 232): „Le genre l’em-
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porte sur les autresrégularités linguistiques”. Dat fiind că structurile limbii sunt guvernate de reguli, iar 
textele de norme, studiul genurilor permite, după Rastier, articularea lingvisticii limbii cu lingvistica 
textului. Dar ideea că normele de discurs şi de gen trebuie să facă obiectul unei poetici concepute ca 
o„lingvistică a genurilor” este preluată tot de la Eugenio Coşeriu, care, în Sistema, norma e „parola” 
(1969), stabilea următoarea tripartiţie: poetica este o teorie a normelor de discurs sau de gen, lingvistica 
este o teorie a normei generale, iar stilistica, o teorie a normei particulare. Se impune, aşadar, o distincţie 
netă între normă şi norme: dacă singularul denotă „invariantul reductibil la reguli” (p. 75), pluralul 
trimite, tot în termenii lui Rastier, la „regularităţile de gen”. 

Volumul prezentat oferă o lectură instructivă şi deosebit de incitantă. Pe lângă informaţiile de 
dată recentă, cele zece contribuţii aduc, prin noutatea abordărilor şi a corpusurilor exploatate, prin 
concluziile interesante, surprinzătoare uneori, o contribuţie valoroasă la cercetările de romanistică. În 
acest domeniu, volumul de faţă reprezintă o apariţie editorială de prim rang şi o referinţă obligatorie 
pentru un cercetător format sau în devenire. 
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Colecţia „Biblioteca medievală” a reputatei Edituri ieşene POLIROM aduce în arealul cultural 

românesc, prin strădania Cristianei Papahagi, conferenţiar universitar la Facultatea de Litere a Univer-
sităţii Babeş-Bolyai, o ediţie filologică modernă a unei lucrări deosebit de importante atât pentru 
cultura franceză, cât şi pentru întreg spaţiul romanic, şi anume traducerea în limba română a celei de-a 
doua epopei franceze, Cântarea despre Guillaume. 

Poem epic francez din secolul al XII-lea, descoperit abia în 1901 şi conservat într-un singur 
manuscris, Cântarea despre Guillaume sau La chançun d’Willame, reprezintă „prototipul cântecului 
de geste” (p. 5), „cel mai vechi martor al unei estetici franceze originale” (p. 6), fiind una dintre cele 
mai vechi epopei europene. 

Textul propriu-zis al epopeii (p. 55–297), editat „în oglindă”: pe pagina din stânga, textul origi-
nal după versiunea MacMillan, pe pagina din dreapta, traducerea în limba română, este precedat de un 
amplu studiu filologic, Introducere (p. 5–54), în care Cristiana Papahagi realizează atât „o prezentare 
detaliată a contextului istoric şi estetic în care se plasează epopeea medievală franceză” (p. 5), cât şi o 
analiză aprofundată a manuscrisului. Astfel, aflăm că „[m]anuscrisul actual, extras dintr-un condice 
compozit, conţine doar 25 de file de pergament (trei caiete compuse din câte patru bifolii, adică quater-
niones, la care se adaugă o filă orfană) în format in octavo (225 × 155 mm)” (p. 7). Tipul de scriere între-
buinţat este cu minuscule gotice primitive, datat, pe baza prezenţei unor elemente paleografice specifice – 
„alternanţa s drept/rotund la sfârşitul cuvintelor, abrevierea ÷ pentru est, 7 tironian barat pentru et, 
dunical” (p. 7) – în jurul anului 1200. Structurat pe două coloane, liniate cu vârf de plumb, textul debu-
tează deasupra primei linii. „Decoraţia se limitează la o iniţială intarsiată (roşu/albastru), înflorată cu 
verde şi ocru, şi la iniţiale filigranate (roşu/albastru), ale căror vrejuri reduse confirmă datarea propusă. 
Aspectul caligrafic şi decoraţia manuscrisului exclud utilizarea lui ca suport pentru recitare” (p. 7). 


