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INTRODUCERE 

Volumul de fa  este al patrulea din seria consacrat  public rii materialelor 
care atest  continuitatea preocup rilor de cercetare între perioada de pân  la 1980, 
când am lucrat într-un institut al Academiei, i perioada de dup  emigrarea în 
Statele Unite i pân  în prezent, când am fost profesor la Universitatea Brown din 
Providence, Rhode Island. De aceast  continuitate d  seam , imediat dup  
Introducere, articolul Editura Academiei în vie ile noastre. Continuitatea cu cele 
trei volume anterioare ale seriei, în care au ap rut nu mai pu in de 20 de materiale 
referitoare la folclor, etnologie, antropologie, scrise în român , francez  sau englez  
(le-am men ionat într-o list  ini ial  i nu le-am reluat în volum), este de asemenea 
puternic . Studiile i articolele consacrate folclorului, etnologiei, antropologiei 
publicate anterior au fost în acest caz exemple de tratare structural , poetic , 
pragmatic  sau semiotic  a unor corpusuri cu care am venit în contact înc  din anii 
de început ai facult ii sau din cei ai activit ii ini iale la Institutul de Folclor.  

Articolele i studiile volumului au fost publicate între anii 1958 i 2018. 
Perioadele cele mai fertile sunt cele ale anilor 2010 (21 materiale) i 2000  
(15 materiale), în care am reluat sau continuat, sub impulsul preocup rilor de 
istorie a colii sociologice gustiene, o serie de cercet ri etnologice din cadrul 
acesteia. Le urmeaz  perioada anilor 1960 (9 materiale), 1950, 1970, 1990 (câte  
2 materiale i 1980 (1 material). Anexa volumului completeaz  imaginea – vorbind 
despre o sesiune MLA dedicat  bancurilor politice în România comunist , un 
colocviu despre descântat pl nuit la Urbino, sau un chestionar pentru cercetarea 
comunit ii aromânilor din Woonsocket – i datând din anii 1983, 1988, 2002 care, 
fie nu s-au materializat, realizarea lor depinzând de o acceptare institu ional  
prealabil , fie sunt înc  în faza de lucru. 

Volumul include cinci sec iuni – TEORIE GENERAL , DESCÂNTAT, VARIA, 
ISTORIE i RECENZII, CRONICI, REFERATE – în care materialele sunt prezentate în 
ordine cronologic .   

În prima sec iune, studiul Analiza semantic  a poeziei folclorice examineaz  
supraexplicitarea proprie unor genuri ceremonioase ale folclorului românesc, cum 
sunt colindele sau baladele. Probleme semiotice în cercetarea folclorului abordeaz  
partenerii comunic rii folclorice, registrul folcloric i limbajul (sau limbajele) 
folclorice distingând între transmi torul izolat, de suprafa , i transmi torul de 
adâncime constând din grupul infinit al emi torilor prezen i i absen i, între 
registrul natural (biologic) al strig telor de munc , cel cvasinatural (al bocitului, 
h ulitului, doinitului) i cel artificial. Comunicarea folcloric  se instituie larg între 
grupul absent al str mo ilor i grupul absent al urma ilor i presupune apelul 
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sincretic la registrul natural i cvasinatural. Conceptul de ecosistem în antropologia 
american  marcheaz  consecin ele culturale ale opozi iei dintre modul simbiotic i 
cel agresiv al inser rii în mediu. Articolele Elemente praxiologice i pragmatice 
relevante pentru o tipologie a informatorilor i Intermemoria ridic  problema unei 
teorii a cercet rii de teren. În primul este propus  opozi ia dintre patru tipuri de 
informatori (executant, creator, martor i comentator). Tipul definitoriu pentru 
cultura popular  r mâne cel al executantului (împuternicit, profesionist, consacrat, 
din ini iativ  proprie sau la cerere, lax sau strict). Pentru studiul memoriei de 
ansamblu a grupului, cercet torii pot apela la informatori de tipul executant sau 
martor. Informatorii de tip creator sau comentator reprezint , în schimb, un alter 
ego al cercet torului. Hr nit  i activat  de dialog, memoria vorbit  (intermemoria) 
se manifest  prin istorii conversa ionale, ancorarea conversa iilor în trecutul vorbit 
al grupului, orizontul memoriei colective (cu punctarea regulat  a trecutului  
în vigoare i opera iile de uitare ritual  – prin ver uri, iert ciuni etc.). 
Colectivit ile-memorie sunt comunit i în care to i membrii se cunosc, fiind 
deopotriv  în contact vorbit i în contact ritual. În sfâr it, articolele Semne i 
creatorii lor în cultura popular  i Dimensiunea general semiotic  a 
etnomuzicologiei lui Constantin Br iloiu sunt consacrate creativit ii de varia ie, 
laxe, definitorii pentru cultura popular . Potrivit concep iei lui C. Br iloiu, 
activitatea artistic  primitiv  men ine prin varia ie (improviza ie) un obiect 
preexistent reprezentat nu de melodie (cântec), ci de sistemul înn scut, universal, 
care le face posibile. Acest sistem reprezint  o parte ineradicabil  a memoriei 
individuale, vital  pentru supravie uirea i s n tatea spiritual  a individului. 
Br iloiu descrie în fapt o activitate de conservare i autoconservare similar  cu 
aceea manifestat  în cazul vorbirii limbii materne i ne evoc , nu atât 
structuralismul sau poststructuralismul lui Trubetzkoy, Saussure, Jakobson sau 
Chomsky, cum s-a spus, cât reflec ia asupra jocurilor de limbaj sau a actelor de 
vorbire asupra c reia au atras independent aten ia L. Wittgenstein sau J. L. Austin. 

Volumul continu  printr-o sec iune îmbinând teorii locale i descrieri ale 
DESCÂNTAT-ului. Preocuparea pentru descântat fusese declan at  de activitatea de 
publicare a volumului tefania Cristescu, Descântece din Cornova – Basarabia 
(Providence, Hiatus, 1984, republicat ulterior în Bucure ti, la Editura Paideia, în 
anul 2003) care relua dosarul de teren cu acela i nume alc tuit de tefania 
Cristescu în anul 1931. În anul 1987, cu sprijinul Universit ii Brown i avându-l 
drept consultant tehnic pe dr. Allen Renear, am creat o baz  de date (în român  i 
englez ) a descântecului de dragoste românesc (Romanian Love Charms 
Database), care s  func ioneze ca instrument de editare a unei antologii pe aceast  
tem  i s  stimuleze ulterior studiul unor texte multiplu ancorate pragmatic cum 
sunt descântecele în general. Ca i în cazul teatrului sau filmului, descântatul a fost 
definit prin scenarii. Compuse din formule i tehnici magice, care aminteau de 
replici i didascalii, scenariile au favorizat studiul atent al rela iilor dintre cele dou  
componente (Arhitecturi ale memoriei sau despre o baz  de date a descântecului 
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de dragoste românesc). Am optat pentru studiul descântatului în raport cu func ia 
lui de baz  distingând în cadrul func iei alese între faceri sau desfaceri (a) de 
dragoste, (b) de ursit, (c) de urât. O tipologie a descântatului de dragoste cornovean 
mi-a permis s  stabilesc subtipuri locale cum sunt (1) descântecele de dragoste i 
frumuse e, (2) descântecele pentru a- i afla ursitul, (3) descântecele pentru a- i 
aduce ursitul, (4) descântecele de ur  i (5) descântecele de desf cut ura 
(Descântatul de dragoste în satul Cornova (Basarabia)). Pentru a l rgi tipologia la 
nivelul ansamblului descântecelor de dragoste române ti, am introdus în discu ie 
conceptul de dubl  articulare pragmatic  prin care interac iunii dintre descânt toare i 
persoana descântat  i se al tur  o interac iune simbolic  modelatoare în cadrul 
formulei, propunând ca subtipuri principale (A) descântecele de frumuse e i 
cinste, (B) descântecele de ursit  i (C) contradescântecele (C tre o tipologie a 
descântecelor de dragoste române ti). Studiul plantelor magice porne te de la 
caracterul preponderent imaginar al func ion rii acestora în descântatul de 
dragoste, spre deosebire de utilizarea lor determinat  obiectiv în descântecele de 
leac (Despre plante în descântatul de dragoste). Am distins între plante care sunt 
men ionate atât în formule, cât i în tehnicile magice (busuioc, grâu, p r, pelin, 
m tr gun ), plante men ionate exclusiv în formule (vi in sau m r înflorit, bujor, 
ruj , brându , m ghiran, isop) i plante men ionate exclusiv în tehnicile magice 
(cânepa). Plantele sunt percepute ca pozitive (busuioc, grâu, vi in sau m r înflorit, 
bujor), ambigue (p r, pelin, m tr gun , cânep ) sau negative (ciulin, urzic , 
usturoi), unele dintre ele func ionând îns  pur retoric (în sensul c  numele lor intr  
în rim  cu numele st rii pe care urm re te s  o induc  descântecul). Dou  studii de 
caz sunt dedicate unui descântec atestat relativ recent (Adusul pe sus – între 
descântat i povestit) i unei probleme de terminologie magic  (Vocabular magic – 
amuletele, care abordeaz  cuvintele advar, amulet , baier, carte, feti , m r i or, 
noroc. numeru , r va  de leac, talisman). În terminologia magic  româneasc  
abund  cuvintele cu referin  magic , dar nu apar decât rareori cuvinte 
performative cu for  magic . În sfâr it, articolele Un text operatoriu: descântecul 
de dragoste i Lecturi posibile ale descântecului insist  asupra elementelor 
implicite în formule/tehnici, iar articolele Cercet rile din 1938–1939 asupra 
credin elor i riturilor magice ale tefaniei Cristescu Golopen ia i tefania 
Cristescu despre descântat la Runcu – Gorj în 1930 contextualizeaz  larg varia ia 
regional  a descântatului pornind de la materialul cules de cercet toare la Dr gu , 
Runcu, Cornova i an . 

O sec iune VARIA regrupeaz  articole dedicate unor teme cum sunt substratul 
folcloric i etnologic al scrisului lui Creang  (Realul în fantasticul lui Creang ) sau 
Zaharia Stancu (Folclorul în romanul „Descul ”); numele de oameni, animale sau 
sate i poreclele (Clasificarea prin numuri) i specializarea liric  feminin  
(Introducere la volumul Sanda Golopen ia: „Hori de femei din Breb”/„Songs of 
the Women of Breb”) în satul maramure ean Breb; Cimitirul Vesel din S pân a; 
sau nun ile transnistrene descrise de Nichita Smochin . Cu prilejul studierii horilor 
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de femei brebene am pus problema modului în care se poate efectua o traducere de 
text folcloric (reluat  în introducerea la volumul Anei Olos, Folclor din 
Maramure /Folklore from Maramuresh i, în parte, i în articolul consacrat 
Cimitirului Vesel din S pân a. 

O sec iune de ISTORIE discut  cercet rile de la Cornova (privind practica 
descântatului) i Dr gu  ale tefaniei Cristescu (privind credin ele i riturile 
magice legate de gospod rie ale femeilor), înregistr rile de la est de Bug ale lui 
Constantin Br iloiu, contribu ia decisiv  a acestuia la globalizarea etnomuzicologiei 
i la dezvoltarea ei într-o direc ie pragmatic , stilul de lucru pe teren al tefaniei 

Cristescu, al lui Mihai Pop, Ovidiu Bîrlea, Harry Brauner sau H.H. Stahl.  
De teren vorbesc i dou  materiale cuprinse în sec iunea RECENZII, CRONICI, 

REFERATE, care prezint  activitatea, în anii 1960, a colectivului monografic Oltenia 
Subcarpatic  din care am f cut parte i o culegere în Maramure , care prefigureaz  
culegerile de la S pân a i de la Breb, abordate în sec iunea VARIA. O cronic  
dedicat  volumului Vitralii semnat de Silvia i Ion Ciubotaru examineaz  rodul 
multiplu i bogat al activit ii de o via  a doi speciali ti, culeg tori i îndrum tori 
de excep ie ai etnologiei române ti. Un referat scoate din uitare, în speran a unei 
public ri viitoare, teza de pionierat Topologia personajelor i func iilor în basmul 
fantastic românesc. Analiz  semiotic : semn, comunicare a Ligiei Bîrgu Georgescu. 

* 

Ca de obicei, am avut al turi un redactor de excep ie în persoana doamnei 
Alexandra-Speran a Ciutacu i un tehnoredactor talentat, doamna Mariana Ionic , 
gra ie c rora volumul s-a putut materializa în condi ii optime. Le mul umesc cu 
bucurie în clipa aceasta a unei noi încheieri. Îi sunt recunosc toare de asemenea 
domnului academician D. R. Popescu, director general al Editurii Academiei 
Române, pentru deschiderea c tre proiect. Le adresez tuturor celor care au 
participat la tip rirea sau vor participa la difuzarea acestei c r i gândul meu 
s rb toresc.  
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EDITURA ACADEMIEI ÎN VIE ILE NOASTRE 

Se împlinesc 70 de ani de la înfiin area, în anul 1948, a Editurii Academiei. 
i 60 de ani de când am publicat pentru prima dat , în 1958, în „Revista de folclor” 

(nr. 4, p. 189–191), o recenzie la volumul Jan Öjvind Swahn: The Tale of Cupid 
and Psyche (Aarne-Thompson, 425 and 428.), CWK Gleerup–Lund 1955. În mod 
însorit, redac ia revistei, condus  de d-l I. Timi , mi-a s rb torit „debutul” cu o 
gustare, sus, la sediul ei de la etajul II al Institutului de Folclor, strada Nikos 
Beloiannis. A urmat, în 1959, primul articol, Despre o variant  a vorbirii indirecte, 
ap rut în „Studii i cercet ri lingvistice” (nr. 4, p. 593–597). Eram de acum 
student  în anul III. S rb torire nu a fost, am avut parte în schimb de o lectur  
repetat  atent (de ase ori!) i generos a Mioarei Avram, care m-a ajutat, prin 
întreb ri i sugestii, s  extrag tot ce era posibil atunci din faptele de sintax  a 
vorbirii indirecte pe care le remarcasem la lectura transcrierilor de basme din 
arhiva Institutului de Folclor. Ini ierii în sociabilitatea „de breasl ”, cu bucuriile ei, 
îi urma ini ierea în modul de a te citi i reciti ca autor. Nu am uitat momentul pân  
ast zi, cu înv turile lui de r bdare, calm i disponibilitate. 

De atunci, an de an, cu excep ia anului 1963 (nu mai tiu de ce), am publicat 
cu regularitate, pân  în 1980 (inclusiv), când am emigrat în Statele Unite, în revistele 
„Studii i cercet ri lingvistice” i „Limba român ” ale Institutului de Lingvistic , în 
„Revista de folclor”, devenit  curând „Revista de etnografie i folclor” a Institutului 
de (Etnografie i) Folclor, sau în revistele Centrului de Cercet ri Fonetice i 
Dialectale, „Fonetic  i dialectologie”, „Revue roumaine de linguistique” i „Cahiers 
de linguistique théorique et appliquée”. Toate revistele ap reau la Editura Academiei, 
toate institutele care le patronau fiind institute ale Academiei. 

Cu excep ia articolelor publicate în studen ie, care îmi fuseser  preluate în 
manuscris de profesorii Mihai Pop sau Boris Cazacu i transmise de ei redac iilor 
respective, articolele erau predate la redac ie în institutul la care lucram. Le citea 
apoi personal, neobosit i cvasi-instantaneu, acad. prof. Alexandru Rosetti, c ruia îi 
erau predate cele de la revistele CCFD sau un prim membru al comitetului de 
redac ie al celorlalte institute. Avizul maestrului Al. Rosetti era lege, dac  articolul 
i se p rea interesant, el intra imediat în vama lecturilor de detaliu de c tre unul sau 
mai mul i membri ai comitetului de redac ie, dup  caz. Aprecierile Maestrului 
variau, de la simpla men iune, la felicitare, acceptare îndoit  cu prilejul întâlnirilor 
zilnice (publice sau „la secret”, cu alte cuvinte, în convorbiri homeopatice în  
tête-à-tête de nu mai mult de 5 minute) dintre orele 13 i 15 de la Centrul de 
Cercet ri Fonetice i Dialectale, devenit ulterior, prin unirea cu Institutul de 
Folclor, Institutul de Cercet ri Etnologice i Dialectale. Respingerile nu erau 
niciodat  publice. 
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Redac ia din institut asigura primirea corecturilor de c tre autori i 
retransmiterea lor c tre Editur . Nu tiu nici acum cine decidea traducerea în limbi 
str ine, care s-a efectuat la început de c tre Editur , a unora dintre articolele 
române ti în vederea relu rii lor în „Revue roumaine de linguistique” sau în „Cahiers 
de linguistique théorique et appliquée”. În 1962 îns , articolul Alternan e vocalice în 
limba român  actual , care ap ruse în „Fonetic  i dialectologie” a fost publicat în 
limba rus  în revista „Revue de linguistique”. Treptat, autorii au devenit r spunz tori 
pentru traducerea articolelor lor. La Editura Academiei, traducerile erau îns  atent 
verificate. Dintre cei care lucrau în sec iile de traducere ale Editurii am cunoscut-o 
mai bine pe Sorana Gorjan, cu prilejul traducerilor în limba englez  de care voi vorbi 
mai jos. Dar le sunt recunosc toare tuturor celor care au recitit i îmbun t it forma 
francez  sau englez  a articolelor pe care le-am publicat. 

La Editura Academiei am mers rar i târziu. Era institu ia din zare, nu-i 
cuno team decât rareori colaboratorii. Pe c r ile publicate în România, de cele mai 
multe ori nu-i ap rea adresa. A trebuit s  m  uit la volumele coeditate cu Editura 
Mouton pentru a descoperi numele str zii, nu departe de Dâmbovi a i de Teatrul 
Bulandra, de care nu-mi aminteam: strada Gutenberg 3. Am fost îns  acolo de mai 
multe ori, pentru contribu iile la „Lingvistic  i Filologie. Revista de referate, 
recenzii i sinteze”, la o revist  de rezumate „Demos” ap rut  prin coeditare cu o 
editur  german  i, mai cu seam , cu prilejul public rii în anul 1968, al turi de Em. 
Vasiliu, a volumului Sintaxa transforma ional  a limbii române. De volum se 
ocupa la editur  fosta mea coleg  de an Veronica Gan . Cartea con inea arbori care 
ne-au pricinuit nu pu ine încurc turi. Cea mai mare, în faza de bun de tipar, a fost 
s  constat m c , dintr-o eroare care se propagase, un num r mare de arbori erau 
gre it reprezenta i. Am ajuns atunci la directorul editurii, d-l Busuioceanu, care a 
acceptat cu greu s  efectueze corecturile, cu condi ia ca autorii s  suporte 
cheltuielile. A a s-a f cut c  am pl tit, împreun  cu d-l Vasiliu, suma, important  
pe atunci, de 2.000 de lei. Volumul a ap rut corect, am respirat u ura i, nu peste 
mult timp el a fost coeditat de Editura Academiei i Mouton (The Hague, Paris, 
Janua Linguarum, Series Practica), într-o traducere datorat  colegei de institut 
Ilinca Constantinescu. 

Ultima carte pe care am publicat-o la Editura Academiei înainte de a emigra 
în Statele Unite a fost volumul ap rut în anul 1978 Current Trends in Romanian 
Linguistics, coordonat al turi de Al. Rosetti. Volumul, masiv, a ocupat practic un 
întreg an de apari ie al revistei „Revue roumaine de linguistique” i a antrenat într-o 
pasionant  ac iune de bilan  un mare num r de lingvi ti. Pentru mine, care 
începusem s  m  gândesc la marea plecare, el a reprezentat o form  tacit  de 
r mas-bun. Ultimul articol pe care l-am publicat în chiar anul plec rii a fost 
L’histoire conversationnelle, ap rut în „Revue roumaine de linguistique”, nr. 5 pe 
1980. Credeam atunci c  el marcheaz  o ruptur  major , dac  nu definitiv . Dar a 
venit anul 1989. i în num rul 3–4 pe 1991 am reluat colaborarea la RRL cu 
articolul Verbs for Locutionary Acts in Romanian. Istoria conversa ional  continua. 
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Editura Academiei este editura la care am ales, în ultimii ani, s  public 
volume bilan  însumând contribu ii personale la lingvistica structural , 
transforma ional , la pragmatic  i semiotic . Au ap rut astfel, în condi ii 
impecabile, dar din p cate în tiraje extrem de reduse, volumele Structuri, sisteme, 
transform ri. Studii de lingvistic  i poetic  (2016, 671 p.) i Ac iune, interac iune, 
identitate. Studii de pragmatic  lingvistic  (2017. 757 p.). Am în lucru un volum 
masiv intitulat Studii de semiotic /Études sémiotiques/Semiotic Studies c ruia sper 
s -i urmeze un volum reunind studii de etnologie i folclor publicate de-a lungul 
anilor în România i în str in tate. Lucr rile reunesc studii scrise în limbile 
român , francez , englez , spaniol , marcând deopotriv  dep rtarea i întoarcerea 
la vatr  a autoarei. Editura Academiei a devenit o editur  în care am deprins 
bucuria dialogului sus inut cu profesioni ti de excep ie, cum sunt doamna 
Alexandra-Speran a Ciutacu, a c rei d ruire luminoas  a fost bucuria colabor rii 
noastre din ultimii ani, sau doamna Mariana Ionic , gra ie preciziei competente a 
c reia volume complicate s-au rotunjit i pus în mi care în mod firesc i fericit. Am 
avut, în câteva rânduri, i bunul prilej de a sta de vorb  cu directorul editurii, acad. 
Dumitru Radu Popescu. Editura Academiei este de acum o editur  – singura, în 
fapt – în cadrul c reia am înv at s  a tept, de fiecare dat , întâlnirea colegial  bun  
i activ  cu colegi care duc spre cititor, cu participare i inteligen  critic , în 

condi ii optime, gândurile pe care mi-a fost dat s  le a tern pe hârtie. 
 

Editura Academiei Române 70,  
Bucure ti, Editura Academiei Române,  

2018, p. 44–46  


