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INTRODUCERE 

Spre deosebire de volumul Structuri, sisteme, transform ri. Studii de 
lingvistic  i poetic , în care, cu dou  excep ii, erau adunate texte scrise înainte de 
1980, anul plec rii din România, volumul de fa  este un volum al continuit ii. 
A a cum se poate vedea din Lista cronologic  a textelor incluse în volum, celor 14 
studii scrise înainte de 1980 li se al tur  36 de texte scrise de atunci i pân  în 
prezent. Op iunea pentru studii de pragmatic , manifest  înc  din 1971, a r mas o 
constant  a cercet rilor pe care le-am publicat în afara României (în Fran a, Italia, 
Statele Unite, Belgia, Germania sau Canada) i s-a întregit firesc, dup  1989, prin 
colabor ri la reviste sau publica ii din ar . În prezentul volum m-am limitat la 
abord rile pragmatice cu caracter preponderent lingvistic, fie prin discu iile de 
metod , fie prin corpusul explorat. Alte cercet ri, consacrate analizei pragmatice a 
textului literar sau folcloric, vor fi reunite în volume ulterioare. 

Ca i în lucrarea Structuri, sisteme, transform ri, am al turat textelor adresate 
speciali tilor texte vizând publicul larg. Este vorba, în ordine cronologic , de 
publicul exilului românesc (pentru contribu ii de tipul Limba min ii noastre sau 
P timirea numelor), de publicul din România de dup  1989 (pentru contribu ii cum 
sunt Întoarcerea vorbitorilor risipitori; Alteritatea asumat : franco-americanii din 
Noua Anglie; Reac ii la câteva texte despre limba român  ale acad. Solomon 
Marcus; Comentariu la acad. Solomon Marcus, Un semnal de alarm , sau 
Vorbitorii trec, limba r mâne) i, într-un caz, de publicul institu ionalizat al 
Uniunii Europene (m  refer la proiectul schi at în Le plurilinguisme est à vivre par 
le biais d’initiatives concrètes). 

Dintre cele 50 de materiale cuprinse în volum, 22 sunt scrise în limba 
român , 21 în limba francez  i 7 în limba englez . Ele au ap rut în reviste din ar  
cum sunt „Studii i cercet ri lingvistice”, „Revue roumaine de linguistique”, 
„Revista de etnografie i folclor”, „Secolul 21”, „Dilema”; în publica ia de exil 
„Lupta”; i în reviste din Fran a, Belgia sau S.U.A., cum sunt „Langage et 
Société”, „Revue belge de Philologie et d’Histoire”, „Romance Philology” ori 
„Semiotica”. Multe studii au fost publicate în volume, tip rite în Fran a, Germania, 
S.U.A., Anglia, cum sunt Dialectologie et littérature du domaine d’oïl occidental 
(1995), Vitalité des parlers de l’Ouest et du Canada francophone (1997), Français 
du Canada – Français de France (2000) coordonate de Marie-Rose Simoni-
Aurembou; Encyclopedia of Modern French Thought (2004, editor Christopher 
John Murray); în actele unor colocvii sau congrese din Fran a, Belgia, S.U.A. sau 
Canada (colocviul C.N.R.S. Linguistique, ethnologie, ethnolinguistique – La 
pratique de l’anthropologie aujourd’hui/1981; Actes du XXe Congrès international 
de Linguistique et de Philologie Romanes/2000; Politesse et Idéologie. Rencontres 
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de pragmatique et de rhétorique conversationnelles/2000; La langue française – 
vecteur d’échanges culturels – 133e Congrès national des sociétés historiques 
et scientifiques/2012). Câteva articole au ap rut în volume/numere omagiale 
(dedicate lui Andrei Avram/2000, Sorin Stati/2003, Marius Sala/2007, Nicolae 
Felecan/2011) sau în volume In memoriam (consacrate lui E. Vasiliu/2001, 
Magdalenei Vulpe/2005, Mioarei Avram/2006 i lui Ion Coteanu/2014). Trei studii 
au fost publicate sub form  de bro ur  (L’histoire conversationnelle [II]/1985), 
plachet  (Româna global . Româna i vorbitorii ei în afara României/2009) sau 
CD-Rom (Prénoms en vigueur parmi les Franco-Américains de Woonsocket/2012) 
de c tre Centro Internazionale di Semiotica e di Linguistica/Università di Urbino, 
respectiv Funda ia Cultural  „Secolul 21”/Bucure ti i Collection Actes des 
Congrès des sociétés historiques et scientifiques/Québec. Mi s-a p rut util s  pun 
acest material, în limba în care a fost publicat, la dispozi ia celor interesa i, din 
România sau din alte ri, care nu au cum îl consulta altfel. 

Prima sec iune a volumului articuleaz , prin studii teoretice sau de caz, rela ia 
dintre pragmatica lingvistic , analiza contrastiv , geolingvistic  i etnolingvistic . 
Preocup ri de analiz  contrastiv  figurau, raportate la lingvistica structural , i în 
volumul Structuri, sisteme, transform ri. În lucrarea de fa , al turi de încercarea de 
a întemeia teoretic pragmatica contrastiv , ele se reg sesc în sec iunea consacrat  
conversa iei. i într-un caz, i în cel lalt, este vorba de studii mai ample, apar inând 
unei faze avansate a Proiectului RECAP (Romanian-English Contrastive Analysis 
Project), care a reunit, al turi de echipa bucure tean  condus  de D. Chi oran, 
speciali ti de la institutele de cercetare ale Academiei Române, de la universit ile 
din ar  i de la Centrul de Lingvistic  Aplicat  din Washigton, D.C.  

Din perioada bucure tean  dateaz  i încercarea de a dezvolta o tipologie a 
informatorilor aplicabil  în cercet rile de teren – etnologice, folclorice, lingvistice, 
sociologice. Distingeam, în 1977, între mai multe tipuri de informatori – creatori, 
executan i, comentatori, martori – i încercam s  corelez aceste tipuri atât cu 
studiul ac iunilor i interac iunilor, cât i cu al i parametri ai personalit ii 
informatorilor (vârst , talent, aderen  la tradi ie, memorie, repertoriu etc.) în 
contextul culturii materiale/spirituale, rurale tradi ionale/urbane etc. Tradus în 
limba francez  de c tre Frank Alvarez-Pereyre, împreun  cu care am f cut parte 
din echipa de cercetare Valea Cos ului, condus  de Mihai Pop, i publicat în 1979 
în Fran a, textul a fost remaniat i ad ugit în 1988 i aceasta este versiunea pe care 
am inclus-o în volum.   

Din perioada de dup  1980 dateaz  în schimb articolele dedicate raporturilor 
dintre pragmatic  i geolingvistic . Centrate pe analiza dimensiunii pragmatice a 
unor atlase lingvistice române ti sau franceze, cum sunt Atlasul lingvistic român. 
Serie nou  (1956–1972), Atlas linguistique et ethnographique de l’Île-de-France et 
de l’Orléanais (Île-de-France, Orléanais, Perche, Touraine) (1973), Atlas 
linguistique et ethnographique de la Champagne et de la Brie (1966–1969), sau 
Atlas linguistique et ethnographique de la Bretagne Romane, de l’Anjou et du 
Maine (Atlas linguistique armoricain roman) (1975–1983), toate aceste articole, 
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care examineaz , printre altele, prezen a deicticelor, a numelor de acte de vorbire, a 
reflec iei asupra ac iunii în atlasele respective, au fost scrise la invita ia luminoasei 
Marie-Rose Simoni-Aurembou, autoare a atlasului Île-de-France, pe care am 
cunoscut-o cu prilejul Congresului Interna ional de Lingvistic  i Filologie 
Romanic  de la Bucure ti, cu care am mers pe teren în Perche i pe care am 
reîntâlnit-o periodic, în Fran a sau în Canada, la conferin e sau simpozioane 
organizate de ea cu umor i rar  d ruire pân  în ultimii ani ai vie ii.  

Contactul cu cercet rile de etnobotanic  ale lui R. Portères i Pierre Lieutaghi 
mi-a permis s  extind studierea dimensiunii pragmatice a atlaselor în zone mai 
pu in evidente, cum ar fi cea a numelor de plante. Portères a introdus, prin 
conceptul de etnobotanicitate (ethnobotanicité), opozi ia între folosirea unei plante 
f r  a o numi, numirea unei plante f r  a o folosi i numirea înso it  de folosirea 
plantei. Lieutaghi a postulat un dialog spontan imemorial între om i regnul 
vegetal, cu repercusiuni în spa iul pastoral, agricol sau terapeutic. Situând numirea 
plantelor în cadrul ac ional percep ie – denumire – folosire am distins între 
r spunsuri ale informatorilor care atest  non-percep ia, percep ia mut , folosirea 
mut , numirea teoretic  (f r  folosire) i numirea practic  a unei plante X, 
adâncind în acest fel analiza anchetelor de teren ale dialectologilor. Pornind de la 
Lieutaghi, am dezvoltat conceptul de nume-memorie care p streaz  amintirea 
întâlnirii ini iale cu planta i a sugestiilor de utilizare care i-au înso it percep ia.  

Sec iunea Acte de vorbire abordeaz  inventarul actelor de vorbire în 
comunit i rurale sau regionale, punând accentul pe varia ia pragmatic  din cadrul 
aceleia i limbi. Actele de vorbire sunt raportate, pe de o parte, la teoria general  a 
ac iunii i, pe de alt  parte la conceptele de sublimbaj sau joc de limbaj. Studii de 
caz dedicate unor acte locu ionare (cu insisten  special  asupra referirii opace în 
limbajul magic românesc) sau unor acte ilocu ionare (cum sunt botezul, 
prezentarea, actul de a da o defini ie) alterneaz  cu altele în care accentul cade 
asupra modului în care, prin asamblarea codat  a actelor de vorbire, se construiesc 
texte (epistole populare sau descântece, bun oar ).  

Sec iunea Conversa ia i multiplii ei debuteaz  cu dou  articole (Morfologia 
conversa iei i Conversa ia – un studiu de caz) scrise în perioada precedând cu 
pu in anul 1980. În fapt, studiul al doilea, întrerupt de plecarea din ar , nu a fost 
niciodat  încheiat. Modul de a descrie conversa iile a fost influen at de cercetarea 
de teren din Maramure  în perioada 1970–1980. Dezvoltarea unor concepte cum ar 
fi cel de ancorare a conversa iilor în ansamblul conversa iilor comunit ii prin 
citarea de replici memorabile, de proverbe sau zic tori (cu lan ul de vorbitori 
absen i pe care le presupun fiecare), modalit ile de notare pragmatic  a 
conversa iei pe care le-am dezvoltat cu acest prilej, examinarea contrastiv  a 
strategiei conversa ionale atunci când conversa ia se racordeaz  mental deopotriv  
la o limb -surs  i la o limb - int  au f cut posibil pasul urm tor. El a constat din 
trecerea de la analiza pragmatic  a submultiplilor conversa iei la o examinare a 
ansamblurilor de conversa ii din care se compun vie ile noastre vorbite. Am distins 
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între serii conversa ionale e antion (ansamblul conversa iilor care au loc într-un 
interval i într-un spa iu dat), serii conversa ionale institu ionalizate (ansamblul 
interac iunilor vorbite dintre profesori i elevi, medici i pacien i etc.) i istorii 
conversa ionale (ansamblul interac iunilor vorbite dintre p rin i i copii, dintre doi 
colegi sau prieteni etc.). i în acest ca, începutul fusese f cut la Bucure ti, articolul 
L’histoire conversationnelle I, ap rut în anul 1980, reprezentând pragul (desp r itor 
i unificator totodat ) dintre etapa de cercetare 1971–1980 i etapa 1980–prezent. 

Studiul istoriilor conversa ionale a prilejuit dezvoltarea unor concepte cum sunt, 
între altele, cele de episod conversa ional ini ial, mediu sau final, episod ini ial 
absolut sau relativ, durata sintactic  sau pragmatic  a istoriilor conversa ionale, 
distan a pragmatic  dintre episoadele unei istorii conversa ionale, ordinea 
episoadelor într-o istorie conversa ional  i manipularea ei, vorbire interioar , 
episod median interior, dezactivare pragmatic . 

Sec iunea Ipostaze pragmatice ale limbii române se întemeiaz  pe ideea c , 

în zilele noastre, descrierea unei limbi, mai cu seam  în cazul limbilor de 

„dimensiune” mijlocie (prin num rul de vorbitori, diversificarea registrelor 

lingvistice etc.), cum este româna, nu poate ignora func ionarea ei global . În 

studiul Româna global  am introdus opozi ia între vorbitorii reali, poten iali sau 

amu i i ai unei limbi i am discutat 1) reparti ia teritorial  a diferitelor variet i ale 

românei din afara României i ponderea lor demografic ; 2) valurile de emigran i 

i de migran i români; 3) etnonimele i glotonimele referitoare la români i limba 

român ; 4) statutul (legal) al limbii române vorbite în diferite ri; 5) vorbitorii 

minoritari sau minoriza i ai limbii române i psihologia lor i 6) româna predat  

ca limb  str in , vehiculat  prin internet, muzic  de mas , film. Texte cum sunt 

Limba min ii noastre sau P timirea numelor detaliaz  pentru publicul larg situa ia 

limbii române vorbite în medii aloglote. Aceluia i public i se adreseaz , de data 

aceasta din perspectiv  invers , articole-eseuri cum sunt Întoarcerea vorbitorilor 

risipitori sau Vorbitorii trec, limba r mâne, în care o serie de evolu ii pragmatice 

ale limbii române vorbite în România sunt examinate din perspectiva unei 

vorbitoare care tr ie te în mod discontinuu rela ia cu limba ei matern . 

Sec iunea Limb  i identitate, limbi invizibile este întemeiat  în larg  m sur  
pe studiul unei variante dominate a limbii franceze vorbite în Canada i în 
America. I se adaug  o analiz  a pred rii limbilor romanice în universit ile 
americane (Teaching Romance Languages in the US: The Invisible Part), care 
subliniaz  invizibilitatea limbii române chiar i în departamentele de romanistic   
în care ne-am a tepta s  o întâlnim, m car episodic. În proiectul intitulat 
Le plurilinguisme est à vivre par le biais d’initiatives concrètes, enun at la invita ia 
Observatorului European al Plurilingvismului, militez pentru introducerea ca limb  
str in  predat  în colile din Uniunea European , al turi de op iunea pentru o limb  
„mare” (englez , francez , german , spaniol  sau italian ), a unei op iuni pentru 
una dintre celelalte limbi vorbite în UE. Aceast  a doua limb  ar scoate din 
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invizibilitatea în care se afl  acum ri i culturi care nu comunic  decât sumar, 
de i sunt incluse, în principiu, într-o structur  care le înglobeaz . 

O sec iune final  regrupeaz  cronici i sinteze dedicate lui John Searle, Émile 
Benveniste, Heimann Hariton Tiktin i cercet rii graiurilor române ti de peste hotare 
întreprinse de Maria Marin, Iulia M rg rit, Victorela Neagoe i Vasile Pavel. 

* 

Apari ia volumului de fa  se datoreaz  competen ei neobosite a unui 
redactor de excep ie, doamna Alexandra-Speran a Ciutacu, de colaborarea cu care 
m  bucur de fiecare dat , i cadrului asigurat prin sprijinul binevoitor al domnului 
academician D. R. Popescu, director general al Editurii Academiei Române. Le 
mul umesc cu bucurie în clipa aceasta bun  de prim var  cu rod. A fost de 
neînlocuit, a a cum o tiu de o bucat  de vreme, în opera iile de introducere în 
calculator sau scanare, doamna Mariana Ionic , tehnoredactor, c reia îi sunt, de 
asemenea, recunosc toare. Îndrept c tre to i cei care au participat la tip rirea sau 
vor contribui la difuzarea c r ii gândul meu bun.  
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