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Chiar dacă adoptăm ideea poetică a lui Leon-Paul Fargue, anume că 
fiecare cuvînt, în sine, este o adevărată "ţară a minunilor" 1, studierea Il uma i 
a lexicului dialectal - prin metoda geogr8fiei lingvistice, prin monografii 
consacrate unor terminologii sau monografii zonale complexe, prin glosare 
şi tezaure dialectale - nu mai este de natura să satisfacă exigenţele cercetării 
moderne a unui anumit peisaj dialectul. 

În fapt, explorarea unor dimensiuni şi valori de o semnificaţie excep- 
ţională a graiurilor şi a dialectclor, cum este cea de mar că a unei anumite 
identit ăţi culturale regionale sau de parte componentă a patrimoniului cultural 
popular, atît de actuală astăzi, presupune Uirgirea şi aprofunda rea domeniilor 
şi aspectelor unităţilor respective. 

Iată de ee un act de naştere recent datat 12 aprilie H176, localizat 
în Aix-en-Pro vence şi avîndu-i ea autori pe dialeetologii(je Ia Toulouse (Havier 
Xavier, .1. Fossat, J. Allieres) -- prin care a fost Ia;,nsat un non termen În 
dialectologia romanică: ETNOTEXTELE, este de r natură să sublinieze o 
anumită "nelinişte metodologică" 2 şi să reclame, în consecinţă, o seam ă de 
precizări şi contribuţii, mai ales din perspectiva di!alectologiei româneşti, 

Continuăm linia cronologică cu cîteva momente mai importante ale 
afirm ării acestei orientări În dialectologia franceză: 

iniţierea şi organizare: mai multor grupe de cercetare, studii şi 
eooperare (GRECO) interdisciplinară (dialectologie, etnologie regională, is- 
torie) în cadrul Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNRS) şi al 
unor universităţi franceze: Centre interâisciplinau e de t echerclies SIlI' les 
ethnoiextes al Universităţii din Provence, sub direcţia luiPhilippe Joutard 
şi ,T.-C. Bouvier, Centre de recherches mediierraneennes sur les ethnctextes, 
l'bistoire orale el les parlers r eqionaux, Archioes oiuanles de la Parole el Ethno- 
iexies, sub conducerea lui Gast.on Tuaillon, Par las el culiures reqionales de 
France, sub conducerea lui ,J.-C. Bouvier ; 

1 VezI Leon-Paul Furgue, l'n{'a/ă la NfaUla C. Ghyka , SOllilt'ges du verbe, Galllmard, 
Paris, 194\1, p. 7. 

2 Gast on Tuaillon, EXÎgenccs theori qiu» ci possibilii cs reciles de l'enquet« dialecu.loqique, 
tu .. Revu e de Llugutsttquo Romane", XXII (Hiij8), p , 2\13. 
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- iniţierea şi publicarea unor lucrări teoretice şi a primelor cercetăr i 
efectuate pe baza acestei metode: ,].-C. Bouvier, Ravier Xavier, Prajei de 
recherclu: inierdisciplinaire sur les etbiiotextes de Sud de la France (în "Le Mon d e 
Alpin eL Rhodanien", 1 976, ne 1 -2, p. 207 -212). Ethnotextcs. Aide-memoir e 
de I'enqu.eteur, Philippc .Io utard, La legende des Camisards. Une sensibitit« 
11[[ passe (Gallimard, Paris, 1(77), J.-N Pelen, La ValUe Lotuţtie en Ceoenne . 
Vie, troditions el prouerbes du iemps passe (1975), J.-c, Bouvier, Henry-Pau l 
Bremondy, Philippe Joutard, Guy Mat.hieu, .Iean-No.il Pelen, Tradiiion 
orale el idfIltite culiurelle. Probiemes el tnelhodes, (Editions du CNRS, 1(80), 
Jcan-Noel Pelen et Nicole Palen, Reciis el conte.'> papulaires des Ceuennes 
(Gallimar d, Paris, 1(78), .1.-C. Bouvier, Lus-la-Croix-Haute. La memaite par- 
logec (1980), .Jean-Noel Pelen, Le 'I'emps Ceueno! ("La conscience d'une terre"), 
:3 volume, Sadilan, 1981; 

- organizarea, sub auspiciile r:NRS şi ale Universităţii din Provence, 
în octombrie j 980, a unei mese rotunde consacrate etnotextelor şi a unui 
seminar de ,;troisieme cycle" la U niversitatea din Provence. 

Definiţia cea mai largă şi mai explicită a termenului în discutie este 
cea pe care o aflăm la .1.-·C. Bo uvier : "Hons appelons etbnotexies avant tout 
les textes oraux, dialcctaux ou Irancais, «litteraires » ou non litteraires, qui 
eonstituient ce qu 'OIl peut appeler le patrimoine cnlturel 01''11 d'unecommu- 
n3Ute donnce et peuvent permeHre de MfiniI' une eonseience cuiturelle r{- 
gionale" '\ 

Se are În vedere, deei, obţinerea discllrsului glObal pe care eomunitatea 
îl el1nstruieşte despre ea însăşi, reflectînd felul în care aceasta trăieşte şi îşi 
asumă propria sa cultură, 

Precizări, sublinieri şi elarifieări ulterioare au fost, evident, necesare 
pe măsur{l ce discuţiile teoretice erau însoţ.ite şi de cercetări de teren. 

Astfel, în Aide-1VJemoire de l'enqueieur se insistă asupra valorii "d'in- 
fqrmaLion ethnologique, historique, linguistique et permettant de MIiniI' la 
spceificite culturclle d'une rc'gion". 

Se preeizează, în acelaşi loc, ee fel de documente urmează a fi Înregis- 
trate sau colecţionate în .curslll anchetei: literatura orală propriu-zisă (poveşti, 
legende, cinteee, formule, ghicitori, proverbe etc.), eşantioane de povestiri 
sau conversaţii referitoare la eulturn popularii tradiţională a n giunii, la felul 
în care aceasta se menţine încă şi este transmisă de la o generaţie la alta 
(aspecte tehnico-economice vechi şi moderne, obiceiuri şi tradiţii, credinţe, 
comentarii privind evcl.imente i personalităţi ale istoriei locale sa u naţionale). 
deci, în cea mai mare parte, documente o l' ale, dar şi materiale de arhivă. 
documente s c ris e (carnete de cîntece, corespondenţă, informaţii referitoare 
la mobilier şi instrumente, unelte tradiţionale, pietură populară etc.). 

, Se urmlreşLe, în fapt, înregistrarea oricarui discurs oral relativ la felul 
de a trăi şi de a fi (de a se comporta) al unei anumite comunităţi umane şi a 
oricărei urme seri.se a tradiţiei orale. 

Aeeastă vastă anehetă pentru culegerea etnotextrlor În sensul definiţiei 
rnenţionate urrnă.reşte deopotrivf1. mediul r 11 r l' 1 şi Il r b fi Il şi se realizează 

3 I1echerchessul' les etlmote:cles. Bilan des acliviles en PrOliC/lCf el perspeclives de I'at!/!/lil', 
in "Le Mondc Alpin el Hhodanien", 1978, p. 251-252. 
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în cadrul GHECO "Parlers et culturcs regionales de France", sub conducerea 
lui .J.-C. Bouvier, dela Universitatea din Pro vence. 

Este, în fond, o încercare de a surprinde, glob a 1, tradiţia orală şi 
identitatea culturală'. 

Etnotextele sint evident sub i e e t i ve, întrucît ele exprimă o cultură 
văzută «din interior ». 

Pe baza acestor precizări, se . constată că etnotcxtelecorespund, În 
linii generale, noţiunii de texte dialectale, de texte-convorbiri, din dialecte- 
logia românească. 

Etnotexlele se constituie, în coacepţ.ia dialectologilor Irancezi, in "a1'- 
ehi ves vivant.es de la parole", aşa turn textele dialectale înregistrate în ca dru l 
Arhivei ţonoşratnice a limbii române reprezintă un adevărat "muzeu sonor al 
grninrilor şi dialectelor româneşti". 

Asemănările sint evidente. 
Deosebirile decurg din ritmurile diferite de activitate pe teren dialectal, 
Pc. teren românesc, paralel eu anchetele eu chestionarul pentru at.lase 

lingvistice, naţionale .sau regionale, au fost înregistrate şi texte dialectale, 
concepute ea o .cercetare complementară (pentru uneleallase regionale: 
Oltenia, Muntenia şi Dobrogea, Molâooa şi Bucovina, au fost efectuate anchete 
tip AFLE înt oa t e localităţile din reţeaua atlaselor respective). 

Pe terenul .,Hexagonului" francez, înr'egisLrări de texte.i-paralel sau 
concomitent eu anchetele pentru atlase, nu s-au făcut decit sporadic. 

ar, autorii noilor atlase lingvistice franceze (pe regiuni) au constatat, 
spre încheiereavperioadei de elaborare şi publicare el at13se101' regionale, că, 
în vederea descrierii bogate şi aprofundate a unui anumit peisaj dialecta l, 
sînt necesare anchetecomplementare pen l.ru il se înregistra texte diale ctale . 

.1 eau-Clautle Bo uvier precizează: ' 

"C'est el! 1973 que tout a commence. Nous etions, Claude Martel.e,imoi, en plelnc redaction 
du l-er volume de l' Alias Linquistiouc el Ethnoqrapluque de Pronetu:e, et , connne hlen d'autres 
dlalectologues, HOUS nous posions d eja la questlon des prolongi;ments ele notre atlas. Ilnous 
paraissait evident que, mal gre. I'apport considcrable descartes linguistiques il la cOllnais 
sance du Iangage, il fallalt aUer plus loin et se lancer dans ia constitlltion de. recueHs fie 
.textes dialectaux oraux, pour avoir une vlsion plus complete des faits dialectanx et 
de leur richesse d 'information allthropologique, Nos amis, les dialcetologues roumain" 
!lons avaiellt c!'aUlcufs .dOllll{l J 'exemple: et cn 1974 un colloque fnl1lco-ronmain de 
dialee1ologie, tenu 1 Aix, vint pr(,eisement nous 6clairer ei nous enc<lurager5. 

Punctul în care inovează dialectologii francezi -- beneficiind de o pers- 
pectivi't cronologie mai mare faţ:fl de etapa atlaselor regionale-- fste lărgirea 
şi aprofunda rea conceptului de le:x:iedialeclale, tocmai in sensul semnifiea!iei 
termenului de elnole:rle. 

Să adăugăm încă un asped interesant: elnolexLele Ull sînt înregistrate. 
şi publicate numai pentru cereetători,ei şi per.tru "produdltorii" acestor 
valori culturale. Ca mărLllrii ale unei anumite activităţ.i materiale şi spirituale. 
------- 

 Tradilion orale el idtlllitf: cllllmclle. l'robl,;mes el llIf:11wdes, de .Iean-ClallCle Bouviel', 
IIcnry-PauJ }3remollrly, Philippe .Ioutard, Guy Maltrieu, .IeHu-NoeI Pdell, EdTtOllS clllCN'H; 
Paris,.HJ80. 

{> Tradilion omre el idenli/e cl111ureUe, p. 1; 
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etnotextele incită comunitatea respectivă la reflecţie şi ac pune conştientă 
pentru a apăra şi conserva identitatea culturală tradiţională, chiar dacă, 
în consens cu mutaţiile economice, sociale şi politice, eu dinamisrnul vieţii 
moderne, îi va conferi, treptat, noi dimensiuni. 

Din aceleaşi preocupări epistemologice şi metodologice -- căci ref 1 e c- 
ţi a aprof undată este una dintre cele două direcţii fundamentale ale cercetării 
ştiinţifice în oricare domeniu (cealaltă direcţie fiind o h s e I' var e a directă 
a faptelor pe teren) -- descinele şi preocuparea sectorului de dialecto logie de la 
Institutul de Cercetări Etnologice şi Dialecto logice de a cultiva, În ultimii 
ani, o alt fel de dialectologie. Anume de a căuta şi analiza, mai ales În 
etapa actuală de dezvoltare a dialectologiei româneşti, dispunînd de o recoltă 
deosebit de bogată de materiale, conservat« în arhive şi prezentate în atlase, 
de monografii, studii şi articole, semnificaţia faptelor dialectalcs, privite în 
relaţiile lor intime cu cele folclorice şi etnografice. 

Evident, că şi mai departe ne va interesa tratamentul aîricatelor, fe- 
nomenul palatalizării, pronunţarea lui o iniţial sau a lui i final ... dar un de- 
mers ştiinţific care se va opri la acest nivel nu ne va mai satisface şi nici nu 
va răspunde exigentelor moderne ale unei ştiinţe care îşi propune să contribuie, 
prin mijloace specifice, la descrierea şi înţelegere» omului în totalitatea mani- 
festărilor sale materiale şi spirituale. Este o cale sigură prin care dialectologia 
îşi va dobîndi un statut privilegiat între ştiinţe, în viaţa culturală şi ştiinţifică 
românească. 

Din această orientare a cercetărilor noastre au decurs teme, lucrări 
şi volume precum: Grainrilc -- componentă .. a patritnonului cultural popular 
("Anuarul ICED", Seria 2 B, 1983); Tratatul de dialectoloqie românească 
(Craiova, 1985); Monografia unei localităii româneşti în perspectiva etnotex- 
telor (anchete În curs de desfăşurare), Arhiva de scrisori şi documente âialectale, 
Tezaurul lexical al qraiurilor şi dialectelor româneşti. 

Din toate aceste "nelinişti" şi căutări se degajă, înaintea unor chestiuni 
de tehnică a cercetării, ideea de a înţelege şi de a analiza o cultură «din in- 
terior», urmărind resorturile ei intime şi profunde, modalităţile specifice de 
creaţie şi de funcţionare a diferitelor forme ale unei anumite identităţi cultu- 
rale regionale. 

între aceste forme, grai urile popularcstnt, în concepţia noastră, chiar 
ceva mai mult decît formula deja generoasă 3 lui Ovid Densusianu, "grai şi 
suflet", prin ele pătrundem în lumea miraculoasă a satului românesc În cele 
trei ipostaze ale timpului : trecut, prezent şi viitor. 

LES ETHNOTEXTES DANS LA PERSPECTIVE ROUMAINE 

Il s'a git d'une nouvelle methode d'approche en dialectologie - nee le 12 avril 1975 --, 
dont les auteurs sont des chercheurs de Toulouse et notamment d' Aix-en-Provence, slgne de 
cette permanente Inquletude des dlalectologues devant la vartete et la rlchese du paysage 
dialectal. 

• Vezi Mircea Eliade, 1/ Epreuoe ([(1 Lobţţrtnthe, Belfond, 1978, p. 191: "l'insignifiant 
me semble 1 'antlhumain par excelence. Etre homme, c'est chereher la slgulfleatlun .Ia valeur] ... ]". 
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Les recherches basees sur cette methode ont une portee exceptfonnelle pour saisrr la 
slgnification des parlers et des dtalectes, en tant que marque d'une certalne Idsntlte cu1turelJe 
regionale, afin de mloux definir le patrimolne cultural oral d'une communaute dormea, la 
conscience eulturelle regionale en question. 

On se propose de recueilllr toutes les Intormatlons ethnologiques, historlques, 
linguistlques concernant une ccrtaine cornmunaute humalne, vue de .J'Interleur", par Ies sujets 
ellx-mmes. 

Ces informatlons, oralcs et ecr ites, constituent de vraies .Arohlves vivantss de la parole". 
Les affinltes avec I' Archlve phonogrammlque de la langue rournalne, initiative prise par 

les d lalectologues rournalns en 1958 - dont la molsson de textes dialectaux est bien connue - 
sont evldentes, ce qui explique I'Interet d'une analyse approfondie des buts et des resultats des 
enquetes menees sur les parlers rournalns et sur ceux de I'Hexagone. 

Institutul de Cercetări Etllo[ogice şi Diolectotoqice 
Bucureşti, str. Nikos Beloiannis, nr. 25 


