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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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CÂNTAREA DESPRE GUILLAUME. POEM EPIC FRANCEZ 
DIN SECOLUL AL XII-LEA. Ediţie bilingvă. Traducere, 
introducere, note, indexuri şi bibliografie de CRISTIANA 
PAPAHAGI, Iaşi, Editura Polirom, 2019, 360 p. 

 
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). 
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Textul a cărui temă o constituie „apărarea creştinătăţii împotriva invaziilor sarazine venite 
dinspre Spania” (p. 9) însumează 3 554 de versuri grupate „în 189 de strofe asonante de lungimi 
inegale; versul predominant este decasilabul cu cezură minoră 4–6, specific epopeii franceze, dar 
există şi alexandrini sau versuri cu măsură aberantă” (p. 7) şi prezintă „numeroase incoerenţe metrice, 
morfologice sau ortografice, imputabile obiceiurilor de pronunţie şi versificaţiei insulare [...], încer-
cărilor scribului de a moderniza textul sau proastei cunoaşteri a varietăţii lingvistice a modelului. [...] 
destul de multe greşeli de copist: versuri omise sau deplasate în alt loc etc.” (p. 8). 

După descrierea detaliată a manuscrisului şi a filiaţiei sale, Cristiana Papahagi discută geneza 
materiei despre Guillaume, ciclurile epice, receptarea textului în spaţiul european, cu precădere italian 
şi german, o atenţie particulară acordând motivelor literare şi tipologiei personajelor, ca, în final, să 
revină asupra elementelor de natură prozodică: structura strofei, fraza metrică, formulele epice, 
refrenul etc. 

Studiul introductiv este urmat de o Notă asupra ediţiei şi traducerii (p. 53‒54), în care 
Cristiana Papahagi îşi justifică opţiunile traductologice şi de editare: „Urmând exemplul tuturor 
ediţiilor critice recente, am preferat o traducere în proză, care privilegiază fidelitatea faţă de conţinut. 
De altfel, decasilabul cu asonanţă nu a fost niciodată practicat în literatura noastră, iar în cea franceză 
a fost abandonat încă din Evul Mediu, astfel că nu ar fi recognoscibil pentru cititor. Adoptarea unui 
alt model formal, cum ar fi alexandrinul cu rimă, ar fi reprezentat un anacronism şi o constrângere 
inutilă şi dăunătoare sensului” (p. 54). 

Textul este însoţit de un aparat critic bogat. Cele peste 200 de Note de final (p. 299–325), 
clarifică secvenţele apreciate dificil de înţeles şi aduc precizări suplimentare în legătură cu „elementele 
estetice sau de civilizaţie specific medievale” (p. 54). De asemenea, cele două indexuri care le urmează, 
Index de nume proprii de personaje (p. 327–340) şi Index de toponime (p. 341–347), completează seria 
de informaţii de natură enciclopedică, permiţând lectorului modern o mai bună înţelegere a tipologiei 
personajelor şi a contextului istoric medieval. Bibliografia (p. 349–358), alcătuită pe două paliere ‒ ediţii 
ale Cântării despre Guillaume, respectiv bibliografie critică –, ilustrează documentarea aprofundată şi 
serioasă întreprinsă de Cristiana Papahagi în vederea realizării acestei ediţii. 

Prin ediţia bilingvă francezo-română a Cântării despre Guillaume, Cristiana Papahagi pune la 
dispoziţia cititorilor români un poem reprezentativ al literaturii franceze medievale, tradus şi preluat, 
de-a lungul timpului, de alte culturi şi limbi vernaculare, id est germană, italiană, şi, pentru prima 
dată, acum şi de cea română. 
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Apărută de ceva vreme deja, în 2018, lucrarea de lexicografie onomastică a autoarei J. Kovács 

Magda răspunde unei lipse îndelungate în domeniul onomasticii contrastive româno-maghiare. Ea se 
prezintă sub forma unui dicţionar semasiologic bilingv şi bidirecţional: maghiar-român într-o primă 
parte (p. 15–120) şi român-maghiar în partea a doua (p. 121–176); la fel ca în dicţionarele bilingve 
bidirecţionale obişnuite, limbile tehnice ale celor două părţi sunt limbile-ţintă, adică româna pentru 


