CRONICA

ACTIVITATEACENTRULUIDE LINGVIST'lCA,
ISTORIE LITERARA ŞI FOLCLORÎN ANUL 1972
In cursul anului J972 coloot.velede cercotător-iale Centruluiau continuat
lucrările la teme din domeniul lex1eologiei,·
lexicogrufiei,di'alcctologici,
istorici
Literareşi folcloruluiromânesc.O atenţie dcoscbit.âa fost acordatărealizăriitemelor înscriseîn planul de stat: Dicţionarullimbii r'omâne(colaborare),Nou!
Atlas lingvisticromân, pe regiun·i.Moldooaşi Bucovinaşi Dicţionarulliteraturii
Tomânede Laoriginipînă la 1900.
Pentru Dicţionarullimbii române,care se elabor<.,d;dl
prin colaborareasectoarelorde J,exieog,rafie
de la Ins.ututclode lingvllsitică
din BueUlreşti
si Cluj i
l{ unul colectivde la Centrul de lingvh,t'icădin laşi (CorneliuMorar-tu.Doina
C'obeţ,Victor!aZăstroru.EugeniaDima, RodioaRadu, RodicaCockţll,Ion Oprea
şi Maria Vişoiasru),
s-au 'redactat circa 500 de paglrn de manuscr.s cuprinzînd
aoticolede la lliter<a
E .. la o parte din urtioolelede la aceeasiliteră s··a început
opera.riade f.inisail'e
Ci+extululdupă revizia făcu,tăIa }nstiMl:lul
de Imgvlst.icădin
Bucureşti.Au fost continuatelucrările de proaătire pentru tipar a menuscrisu
lui
literei Ş, redactat în anii anteriori; astfel, s-a făcut oper-atiade corelareci adicolelorşi 3-,01
.trecut18 definitivareatextului in urma observatrilorcomisieirentru
revizi.a etirnologtuor.
Pentru 'revizia,etămologicincologi.smclo.r
de ta literale;P şi Ş N. A. Ur-su
EIcitit manuocciscle
P. 14 şi P. 16,i.ntregmanuscrisulliterei Ş şi a participatla
şedinţele comisiei de etunologil.
,
Pentru Noul Atins iirurcisticromân, pe regi.un;!.Moldoi:aşi Iiucouina,s-au
făcut un număr de JO anchetecu chcst.ionar-ul
Nl\LH şi 20 de anchete pondr-u
innegistrar:EJa
de texte dialectalepe bandă de magnetofon.Sa trecut la prelucrarea
materrabubui
provenitdin nnchetoleou chest,iollial'UJl
şi s-au red,,1dat20 de hă'l'ţi
lii.ngvisHoe
din dumeniulterrrnitnologiei
corpulu.iomenesc,Od,revor face parte din
p.ri.mulvolum!al Atlasului(SbeliHn
DumiSltră.cel,
IQnNuţă şi Ion F'lorea).Pentru
volumulde Texte dialedale au fosLtr:anscrisc200de p.agi'nide texte din 10 10ca:lităţi,ia,rpentru glosa,ruldialectals-au extras din totalita\toatextelorînragi5'Vr:at.e
şi dintr-unnumă'l'de caietede onchdă CiÎrea1500de fişe, oare au fost prduc.rate
par,ţialin vederea 'redactăriiglos'cU'ul'ui
(Doill1a
Hrearc:ă,Ion Bir'leanuşi Cedlia
Zal'Elr).
Sectorulde istorÎiCliterară şi folclors-a preooupat,În cuntinuarea 'activităţii
din anii Lnecuţi,de renli21al'ea
articolelorpentru Dicţiona,rulliteraturii române.
ColeiCtivul
care lucl"eazăla pre.gătdrrea
dicţionaJrului
(1. LăzăJrescu,
Al. Teodores,eu,
Dan Miinucă,R. Zăstroiu,L. Vo]oviei,Gabrie1:a
DTăgoi,Stănuţa CTeţu,FI. Fraifer,
Maria TeodorovicL
AlgeriaSimula,HodicaŞulu şi C. Teodorovici)a redactat în
cur:mlanului 1972cea. 700depagini cuprinzîndarticolededicateunorscrii-tari,
pub![.citi,c'rl:ilid
liitierad,ColcIorişti,
reviste liiera're,diversepublicaţiiperiodice(Gri[JOreUreche,Dosojtei,C. Neyr'uzzi,G, Coşbuc,I. 8lavici,T. Maiorescu,Al. 1'\.1ace

206

CKOI\ICA

2

donsici,"C.onvoI1bitri
lterare", "Munca","LumeaNouă", "Gazetade Translvania",
.Foaia pentr-uminte, inimă ,şi liiteT'atură",
"Ii'am:iUra",
.Literatorul''ş.a.). In cadrul
activităţiicoleotivuluă
de istorie Uterarăa fost revizuito paotedin materialulredaotat în lanul 1971(200de pagini)şi S-Iacontinuatoperaţiade completarea fişierului documentar,parcurgîndu-seîn acest scop cărtife şi periodicelede specialitateapăoutr:în anul care a trecut (aproximaeiv
50000de pagim'i).
In planul de cercetareal Centruluisînt incluse şi alte teme, a căror studiere reprezintă contrâbuti»la cunoaştereaâstorâeiIlrnbii române, ia literaturii
şi traditrilor'populare din Moldovaşi Bucovinaş.a, Astfel, pentru monografia
Neologismele
limbii Tomâneîn perioada1760-1860(N, A, Ursu şi DespinaUrsul
au fOSitredactatepeste 300de pag'inidin reper-toriuldccuvrnteşi formeal Iucrărtt,
s-a completatbibliografiaş] a fost.îmbogăţitflşiorul cu circa 1 200 de Iişe. La
tema Toponim.ia
de pe Valea superioaTăa MoLdovei
(DragoşMoldovariu)
s-a continuai redactareastudiuluişi a articolelorde dicţionar(cea.200p.), A fost cornplecatmateriailuldnournentarou uproxtrnatăv2500de Hşedin arhive şi s.,aufăcut
ancheteîn 3 localităţidin zona menţionată,
Colectivulde cercetăriIolclorice(LuciaBerdam,1. H. Ciubotaru,Lucla Cdroş
şi Silvia Ciubotaru)a continuatadunarea maeria:luluinecesar pentru alcătulroa
Arhiveide foleloTa Moldoveişi Bucovinei.S-aufăcut imacest srup anchetedirecte
în 27 de localităţirurale, completîndu-se,
totodată,şi răspunsurileprimite la CiiestionaTultrimis în anul 1971într-o reţea de aproximativ2000delocali:tăţi;acelaşi
colectiva inceputşi operaţlude f,iş:are!(lrăspunsurilorla Chestionar(peste30000
de fişe), precum şi pregâtircapentru redactareaunOrstudii monogra:1ii,ce
asupra
bal'adei(LueÎl<l
Berdan).colincLei
(LruciaCi,reş)şi a unei mro'nogr,arHi
dedkate folclorului din Valea Şomuzului(1. H. Ciubotaru).O echipă formată din cerceti'ttorii
eolectiVlelor
de foldor şi istodleHtenară(Al. Teodorescu,R. Zăskoiu, L H. Ciubot8!ru,L. VCliC/viei,
AigeriaSimoItaşi tehnicianulC. Işoveanu)s-a deplasa.tla Rădăuţi, cu pdlejul fEstivaluLui
de foklor orgl(l[limtde forurile locale. Ln această
dteţ,Lasa,re,
şi În aLtafăcută de eccoaşiechipă în satele participanţilorla :festival,
s-au iilmaitda[l:su.rişi div.erseobiceiuripopulrure(aproximativ700 m de film),
s-au făcut 300 de diapozitiveşi de fotografii alb-negruprecum şi înregistrările
respectivepe bandă de magnetofon,
Au fost iniilalteschimburide experienţăşi ISpecia.!lizări
la institutelede spedaHtaedin t<l,ră.
L,asectorulde 1exicOtgmÎie
al InsvLtutului
de lingvisticădin Bucul'eşti au făcut SiPiC:ei<alizări
de C!libe
15 zilie- 1 lună l-exicogrlafii
Ru(UeaRadu,
MaTiaVriioiwnu,
RodiooCocîrţăşi Ion Oprea,La sectorulAll'hiv,e
fonogramice
de la
Cent-nulde cercetărifonetJieeşi di'alectaledin Bucureştial Academieiau făcut
speeializăridccHe o lună dialeobologU1l
Ion B[rleanu,în problematranscrierE
textelor dial-ectlaJe,
şi dOicumenltar,istul
.:@ugenia
Achiţei,in vedoreaeXiecutăriiluorărilor'tlehniceţregăibiOIare
pen,truredactareaNouluiAtras lingvisticromân, pe
l'egiuni.Moldovaşi Bucovina,Schimb-udde lexper:i,onţă
Ia aceLaşiCentru au făcUlt
Stelian Dumstrăc!e;I,
cercetăluOII'
prinlCipal,şi Doina Hreapcă,cercetătorştiinţific,
în problemapregătir-iipentT'utipar!litextelor dialectaleşi a r,edactăriiglos-a,rehJr.
CercetătoareaI.1uciaBer:dana făcut un schimbde exrperienţăşi dooumen
tare la
Institutul de etnografieşi folclordin Bucureştiîn vederea organizăriiarhivelor
de folcIorşi ,emnogria,fie.
1n cadrul reJaţiilol!'
cu institute ştiinţi.ficesimHaredin strrăinătate,au făcut
stagii de spereializare
şi documenta,recercetătoriiL. VOllovidşi 1. H. Ciubota['u
(cite45 idezile în R. P. Polonă),Stăl1uţaC'l"cţu(14zile în R. P. Ungau:ă),
1. Florea
(30 de zile în R. D. Gel'l11ană),
i'ar AL Teodorieslc:u
efectueazăun stagiu de specializaTeîn Franţa ,noiembrie.1972-cllebruall'ie
1973),La al XI-ileaCongresinternaţioiIliCll
de ş<tiinţ€OnO!ll1aSitice,
oau:ea avut loc la Sofia (R. P. Bulgaria)î.ntre
28 iunie-4 iulie 1972,a participat cercetătorulDragoşMoldovanu,care a prezentat comunicărileDe l'interpT!tationdes systemes toponym.iques
şi Quelq71es
principesdu dictioooiretoponymique.
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La Consîâtulroade lexicologiesi Iexicografâeorganizatăde Institutul delingvisticădim BUC\1r€şLi
(:Woctombrle-c-Znoiembrde1972)a participat î:ntr',eg;ul
colectivde lexirogtI'afie
de la Centru; au fost prezentateurmătoarelecomunicări:
Aspecteale listei de cuvintede la litera E (DoinaCobet); Observaţiiprivindindicaţiile ele circulaţiea cuvintelorîn Dicţionarullimbii române (VictoriaZăstroiu);
Criteriilepentru stabilireavalorii gramaticalela redactareaneo,logismelor
în DLR
(Euge:niaDima).
DragoşMoidovanua paeticipatla '0 consfătulrea sectiel de onomasticădin cadrul Comisieipcn.ta-ucultivarealimbii (noiembrte1972)şi a ţinut
cornuntcaroa
Tipologiadicţionarellor'
toponimice.
La sirnpoz
ionud"Fjminesou"
ţinut sub egida Universitătii..,-1\1.
1. Cuza" dbn
Iaşi şi a Combtctului
judeţeanIaşi pentru oultură şi educaţiesocialistă,ou prtlcjul
"ZilelorEminescu",AL Teodorescua susţinut comunicareaIbrăileanudespreEminescu.Lucie Ctreş a luat parte la sesiuneaştltntifrcăorganizatăde Comitetuljudeţeanpentrucultueâşi educaţiesocialtstâdin jud. Suceava(,1-3 septembrie1972)
şi a prezentatcomunicareaActualitateaoperei ui SimionElorea Ma'rian.Tn cadrul Centr-ului.cu pt-IlejulCentenaruluinaşterii scrintormlui
DimitrieAnghel,s-a
organizatun simpozion(3 decembrie1972),la oare s-au prezentat comunicărrle
:
D. Anghel,poetul.şi pubHcistul(1. Lăzăresou)şi D. Anghel,prozator (Stănuţa
Creţul.
Ca urmare a realizărâlsar-cirrilor
de ţllCUn
au fost pubJ.iJatei'n prezentulvolum al "Anuar'\dui"unmătoarele
studli: Adaptarea fonetică a neol.ogismului
în
qraiurilepopulareromâneşti(StclianDumlstrăoel)
; Nume de agent şi de ocupaţie
în terminologiafierăriei (1. F'Iorea): Principiiale lexicoqraiieitoponimice(Dragoş
Moldovanu)
; din Dicţi.onal'u.l
literaturiiT'omâne
au fos!tpublicateartdcolelcDimitrie
Ralet,101'gu(Gheorghe)Caragiali,Iosif Blaga(FII.F'aifor),Aron Densusianu,D. Teleov (L. Volovici).In afar-asarctntlorde plan, s-au mai publicat: Completărişi
redificări la IJibJiografia
analiUcăa limbii româneHterO;re
(1780-1866)
'1n"Limba
română",nI'. 5/1972,p. 477-494,şi O poernănecunoscuiăa lui Miron Costin?în
•.Itomânialiterară'·',nr. 39/1972(N. A. U.rsu);Literaturaîn societateşi I. EliadeRădulescu,ctitorul,în "Cronica",nr. 9 şi, respectiv,17/1972(L. Volovid); lVlemorialistulTonGhica,Ion Omescu,eseist şi dramaturg,GheorgheSion, memorialistul, Pantazi.Ghica, în "Cronilca",
numerele 18, 22, 23, 30i1972(l"l. Faifer). In
vQumulil. D. Xenopol.Studii privitoareIa viaţa şi opera sa, Editura Aoadomid,
HJ72,au fost publdi<JatJe
oontribuţiileRolul limbii române în cultura naţională şi
necesitatea
cultivării
limbii
lui A. D.
XenopoJ
(Stclian
Dumistrăccl)
şi
Preocupări.le
literare
ale în
luiconcepţia
A. D. Xenopol
(Remus
Z!stroi,u).
Lucia
Cireş a
alcăbuHşi preraţ1att
culegerC!a
de folclor poetk Intre do,!!ălunci cu flori, ti:părHi'\
de Comiitellul
judeţean U.T.C.in colaborarrecu Centrul de îndrumarea creaţiei
popuLare- LaIIi.
Cer-oetătul'ii
Cent.nuluiaupartkip<vt,activ la viaVaştHnţificăşi culturnlă(l
oraşullliIaşi, C'.iO}abor[lnd
la i[.ub'licaţiilepeTioduce
looaleou 31rti'cole,
croniciliterarC',
rrcenz<ii
Iii norbe(N. A. Ursu, A. Teodoroocu,
L. VoLoviei,
il. H. CiubOitarrm,
FI. ]la'i··
î1er)
, laemÎlSiunir1e
culbUll1aLe
şi ştiilJlţi:Eioe
ale poortuluide radio 18JŞi
şi la emisi,unile
elefolclorale radiodifuziuniidin Bucureşti.

