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ACTIVITATEA
CENTRULUI
DE LINGVISTICĂ,
ISTORIELITERARĂ
ŞI FOLCLOR
IN ANUL1.968
Activitateacolectivuluide corcotătorjde la Centrul nostru ii fost concerttrată În vedereaÎndeplinirii,în primulrînd, a sarcinilorleqate de reiiHzareaetapelor prevăzutela lucrărileeleinteres naţionalÎnscrisein plan: Dictionarullimbii
române,Atlasullingvistical Moldoveişi Bucovineişi Dicţionarulliteratwijromâne.
I'entruDictionarullimbiiromâne.la (are coluboreazămcmbrilsectoruluide loxicoIoqie şi lexicoqrafie,s-a Începutredactareaartlcolelorde le1,litera E (la oare lucreazăUncolectivcompusdin cercetătoriiZamfiraMihail,VictorieZăstroiu,Maria
Deutschşi EugeniaDima)şi a fost continuatăoperaţia de revizuireii articolelor
ele la litera Ş (efectuatăde CorneliuMorariu şi Doina Cobeţ],Un membrual
Centruluinostru (N. A. Ursul a participatla revizuireaetimologieineologismelor
elinporţiunilede Dictionarpregătitepentrutipar (de la litera N).
PentruAtlasullinqvistica/ Moldoveişi Bucovinei,parte a NALR,lucrare la
care sectorulde dialectoloqiecolnborcazăcu catedrade limbaromânăele la Facultatea de filologiedin Iaşi: s-au efectuatanchetedefinitiveîn 25 de puncte,situate
In zonelecare revin cercetătorilorelela Centru.Au mai fost flilcute25 ele anchete
de probă,urmărindu-seelucidareaunor problemede foneticăal graiurilordin Moldova şi stabilireaunor ZOneîn care urmeazăsă se efectuezecercetăridfalectaleşi
toponimieecu caractermonografie.
Prin acesteancheteeleprobăs-a urmăritincheierea fazei ele pregătirea tuturor anchetatorilorşi instruireapentrutranscriereatexdor. Pe măsură ce s-a obţinutdotarea cu aparatura necesară,au fost înreqlstrate şi texte pe bandă de maqnetofonşi s-au făcut fotografiilecerute de chestionarul NALR.Sub îndrumareasofuluide sector,prof, V_Arvinte,au făcut ancheto
SlelianDumistr.i:el.Ion NULă,Ion Florea şi Doina.Hreapcă.
PentruDicţionarulIiieraturi!române,volumul1 [do la. originipînă la 1900),
s-a
lucrat la dcspuiereabiblioqrefieide bază şi laalcă1uirea fişieruluicare cuprinde
deocamdatăaproximativ35.000de fişe. A fost, de asemenea,alcătuitălista articolelor care vor figuraîn dicţionarşi s-au elaboratnormelede lucru pe baza cărora
s-a trecut la redactareaprovizoriea primelorarticole. Ele sînt consacrateunor
scriitori,de valori diferite,cronicari,traducători,editori,s.a., unor periodice,soctetăţl, curente.In alte articolesint prezentateope-reIlterare,speciifolcloriceşi opere'!
epurtinîndliteraturiipopulare.Aceste articolevor fi cuprinseîn ProspectulDicţionarului.de aproximativ100de pag.inidactilografiate,
care, la începutulanuluiviitor,
va fi supus unei discuţiipublice,cu scopul de a obţine sugestii.pentru îmbunătăţlrca profiluluişi a moduluide elaborarea acesteiimportantelucrări,destinate
atît specialiştilorcît şi publiculuilarg. La acest Dictionarlucrează,sub conducerea
prof.N.LPopa,
şeful secţieide istorieliterarăşi folclor,Ion Lăzărescu,şef de sector,
An linqv,isi. ui., T.. 19,p. 237--:')40,
laşi, 1968.

Al. Teodorescu,V. Adăscalitei,Dan Mănucă,Lcon Volovici,RernusZăstroiu,Gabriela Drăgoi,Stănuta Creţu, Florin Faifer,LuciuHopu, Ion Ciubotaru,Constanta
Huibanşi LuciaCireş. Revizialucrăriieste asiguratăde LeonVolovici,secretarul
ştiinţifical comitetuluide redactie,şi de C. Morariu.In activitateade proiectareşi
în coordonarealucrărilor,colectrvuja primitun sprijinsustinutdin partea tov. N.A
Ursu, directorulCentrului.
În afară de acestelucrări,cercetător
i] din cele patru sectoareale Centruluiau
lucrat la o serie de alte teme.La sectorulde lexicologieşi lexicoqrafie,în cadrul
colaborăriila Dicţionaruletimological limbiiromâne,tov. N. A Ursu a redactat
articoleleconsacratemai multor neoloqismcde la literele B şi C, repartizatede
colectivulde elaborarea lucrărti.La tema Neologismele
limbiiromâneîn perioaca
1760--1860
s-a lucratla îmbogăţireaşi reorganizarea
fişierului(N.A. Ursu şi Despina
Ursul,urmîndca în 1969sa Înceapăredactareamonografieirespective.In cadrul
sectoruluide dialcctoloqie
s-au efectuatcercetăriprivindqraiurile de tip ardelenesc
nordic din centrul Moldovei(V. Arvlntc],evolutiagraiurilorpopulareroruauesti
sub influenţalimbiiliterare(St. Dumistrăcel],
terminologia
viticolăşi pomicolăîn regiuneaIaşl (1.Nuţă]şi terminologie'
mesernlorîn mediulrural în Moldova(1.Plorea). De asemenea,s-au efectuatanchetepe teren,în vedereapunerii la punct a
metodeide lucru şi a începutadunareamaterialulutpentru realizareaunor studii
monograficeprivitoarela toponimielvloldovei(Draqoslv101dovanu),
care vor precede Dicţionarultoponimieal Moldoveişi Bucovinei.
Cercetărileasupra vieţii şi operei lui N. Cane (R, Zăstroiu)şi asupra stilului
lui M. Sadoveanu(F. Faifer),din planul de cercetareal sectorului.de istorieliterară, se înscriu in preocupareade valoriltcare CImoşteniriiliterare româneşti.In
cadrul temei Cercetdrrfolclorice1n Moldovaşi Bucovina,membrusectoruluide
folclorau lucrat la alcătuireablbhcqraf'ieifolcloruluiromânescşi. au efectuatmiii
multe anchete pe teren, pentru pregătireaechipei de anchetatoricare vor întreprinde,În anii viitori,unele cercetărisistematiceîn Moldovaşi Bucovina.Trebuie
menţionatăca pozitivăcolaborareadintre cercetătoriide la sectorul de dialectoloqiocu cei de la folclor.
Şedintele publicede comunicăriştiinţificeorganizateŞI m cursul acestui an
în cadrul Centruluiau avut drept scop, în primulrînd, să supunădiscutieiunele
rezultate ale cercetarilorefectuatede colaboratoriiCentrului.În al doilea rînd,
s-a urmăritlărgireaacesteiactivităţi,prin antrenareacadrelordidacticede la Facultatea de filoloqiev
.a unor profesorisecundarişi a altor specialişti,pentru ca aceste
şedinţesă devinăun mijlocde schimbde opiniiÎntretoti cercetătoriidin Iaşi din domeniullingvisticii,
alâstorieiliterareoiial folcloristicii.
Acestdeziderateste pe calede
realizare.In sedintelede anul acesta au fost prezentateurmătoarelecomunicări;
L Lăzărescu,N. Iorga istoric literar; 1\1.A, Ursu, O âtsertaţienecunoscutd,
de la
1822,asupra limbii româneliterarei V. Adăscălttelşi 1. Ciubotaru,VeuietaicaŞI
răspîndireateuiruuu iolcloric în judeţele Iaşi şi Vasluii Al. Teodorescu,Critica
literară româneascăÎntle 1880-1900;St, Dumistrăcel,Condiţiileinfluenţeilimbii
literare asupra graiulilorpopulareromâneşti;N. 1. Popa, In jurUlptotitemeu»:
de
metodologiea literaturiicomparate;V, Arvinte,Raporturilelingvisticegermano.
române; L. Volovici,"Aciversorii"Junimii; N. A. Urau,Un manw5cris
necunoscut
rJjncure (l extras Eminescumai multe "CÎntecede fume"; C. Hriţcu,Mejod'iimol-·
doveneştinecunoscLl!e
din primajumătatea secoluluitrecut (în completarela comunicarea precedentiî)
i Dan Mănueă,J.copal'Gi
şi Eminescu
i Dec.pinaUrsu,
rea adjectivelo[neologiccîn limbaromânăliterară din perioada171iO---1860
Fdifef,E;y;presia
dramatică(l operei lui Mihail Sadoveanu)D. Irimia,SI,i1i5:tica
pioblqmeleBtw1ieri.i
limbajuluipoetic românesc.
In şedinţelede comunicăriau fost
'71numeroaseluu li1
dalitate; G. Reichenk.roll,
DusDakisdze,RelFJns/nr..ie,n'
[U1S
dem Rum/inischc;t,
baden,19(;7;K-H Schroedm,EinWhrU!lf!
in das Stueliumcles Rumăn}scll'm:
Berlin,
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1067(V. Arvinto},R. Wellek,A. Warren,Teorialiteraturii,Bucureşti,1967(Gabriela
Drăgoi);B. Malmberg,Les nouvelles ietuloncesde la lituţuistique,Paris, 1967(I.
Horca}:Diciionnaire
de Iittcraturecontetnporaine,
P,u'is,1967(L. Volovi
cij j K. Krolow, Aspektede! modemenaeuischenLvrik, MUnchen,1965,K.-H.Krummacher,
.Da» ats ob" in âer Lyrik,K61n,1965,F. Kernp,Dichiunqals Sţstache,MUnchen,
lO6i;(I-!,H. Fassel)i Enciclopediaof poeiry and Poeiics,Pricentcn,1965(Dan
Mănucă);1011Negoiţescu,Poezia lui Eminescu,Bucureşti,1968(Al. Teodorescu);
Virgil Nemoianu,Stwcluralismul,Bucureşti,1967(MariaDeutsch}jOvidiuBîrlea,
Poveştilelui Creangă,Bucureşti,1967(LuciaHopu),
Rezultatelecercetărilorîntreprinseau fost valortficatepartial prin publicarea
lor în "Anuarul"Centrului,În alte publicatiide speclalitatedin ţară şi străinătate, precumşi în diverse reviste de culturii In afară de studiile,articoleleşi
recenziilepublicate în volumulde fată al "Anuarului",luai consemnămurmătoarele: N. 1. Popa, C. Negruzzi("Revistade isterie şi teorie literară", 4/1968),
Aspecteleparticulareale simbolismului
românesc(în vol, Studii de literaturăcomptuata, pulnirat la EdituraAcademiei,1968; versiuneafranceză în Actes du V
Congresde l'AssociattonInternationalede Litteraturecomparee},Literaturaactuală
şi celcetarea academică("Cronica",iulie 1968); N. A. Ursu, O scrisoarenecunoscutăa lui Ion Buiiai-Deleatus
către mitropolitulMoldovei("Cronica",15/1958),
Un manuscrisnecunoscUJt
din care a extras Eminescumai multe "cîntecede lume"
(LR,6/1968);V. Arvinte,Zu den altqermanischen
Wor[ern un Rum(inischen
(in val.
VermischteBeiiriuje,Heidelberq,1968), Deutsche-rumănische
Sptncbbeztehimqen
("Romanische
Porschunqen",
2-3/1968),Die Westgrenzedes Bnutehunqsqebietes
der
iumănischeSprache("Zeitscl1rHt
fiir Balkanolcqle".
1/1968),
Concepţialui SextilPuşcailii cu privirela JOImarealimbiişi poporuluşroman("Analelestitnttftceale Univ.
"Al. I. Cuza" din Iaşi", 2/1968);Al. Teodorescu,Cercetareaacademicăşi actualitatea literară ("Croniccl",
31(1968);StelianDumistrăcel,
Din terminologiapămÎn/llJul
În graiurile din Moldova("Cercetăride lingvistică",2/1968);Dan Mănucă,Cercetarea academicăşi actualitatealiterară ("Cronica",28/1968),Directiiale esleticii
şi criticiilovinesciellepînă la 1916("Iaşulliterar·, 7/1968),Lovinescuşi debutullu1
Sadoveanu("Atcneu",10/1968),
SadoveonuIa Iaşi ("Revistade istorie şi teorie
literară",3/1968),Poezia-- artă greu de inţeles? ("FlacăraIaşului",20 oct. 19613),
G. Ivaşcu, Din istoria teoriei şi critiCiiliterare româneşti("Ateneu",4(1968),G,
Zeltner,[.a glande aventL1re
du roman ira.1l(:ais,
Alain Bosquet"Saint-JohnPerse,
Z. Ornea,Trei esteticienÎ("Iaşulliterar", nr. 1, 9/1968),M, Zwif, The Idea of a
WorldUniversily,("Cronica",3'7j1968);LeoDVOlovid,DiscutiiteoretICedesprerOman,[Il,TCltulian.Eseuri,cronicăliterară ("Iaul literar", nr: 2 şi 4/1968);Florin
PaHer,HoriaLovinescu,Drama{Utgia
şi generatiaidealwl1i(,.laşulliterar",nr. 2 şi
3/968);L Florea,"Se/ectiunea",
revistă de cultivareli limbii ("Tomis",iulie 1968),
Dintre manifestărilepe plan intern la care au participat cercetătoriide la
Centru mninHmsimpozionulor9cmizatde Centrulnostru împreunăcu Sectia de
:,tiinle filoloqicea ACi!derniei
R S, Româniacu prilejul comemorăriia 100 de
"ni OCla moari(a lui CostaclleNQgruzzi,la ca'fe au prezenta'tcomunicăriprol.
N, J. POprl,.Negruz7i
prozatoF,1. Lăzăre:5cu,
Realismşi romantism111opera lui NeUruzzişi Al. Teodorescu,Nuvelaistoricăa lui Cos/acheNegruzzi.Mai mulţi cerceW.toride la secţia ele Llorie literară au luat parte la lucrările conferinţeide
melodologieabtoriei şi. criticiiliterClfcde la Bucureşti,la Academie,la care prof.
N, r. Popa a prezentatcomunicareaTendinţenoi În critica francezăactuală, în
curs de tipărire in volumulMetodologiaistoriei şi crWcii literare, la Editura
Academiei.
u;rcdtiHoriide la sectia de lingvisticăau participatla lucrările celuI
Congre.sinternationalde 'lingvisticăşi fiJoloHieromanică,care a
avut loc în luna aprilie,la Bucureşti.L1illpartea Centruluiau fost DreZ6niatp
urlUă.
toarelecon1lwicări:
N, I. Popa,ProbUmesde stylistiqlleet de poeu'quechez Gerald
de Nerval (la secţia Stilisticăşi poetică)i V. Arvinte,Raporttlrijelingvisticegermano-romane
(la sectia Contacluldintre.limbile romaniceşi alte limbi) Stelian
Ilurnj',fr:1c('],
Conditiileinfluenteilimbii lilerare asuPra grafurilorpopuJa;eromd,
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neşii (la,secţia Varianteliterare Şi varianteneJitemre).
Centrula fost vizitat de cercotătorttRobert1. Rankln,de la Departrncntof
Linguistics,
Universityof Chicagoşi Jid Lipa,Ustavpro jazykcesky,Praga,
Dezvoltareasectoarclormai vechi (de lexicologieşi Iexicoqratieşi de istorie literară) şi întărirea celor mai noi (de dialectoloqieşi ele folclor),precumşi
creştereaniveluluipregătiriiprofesionalea cercetătorilor,in mejoritateatineri, il
făcut ca In anul 1968,al cincileaele existenţăa Centruluica Unitatede cercetare
constituităca atare, s11se poată obţine rezultatebune în cercetareaproblemelor
la care colectivelede la Centru au fost antrenate,Continuareaacţiuniide îmbunătăţire a bazei materialeşi concentrareaactivităţiituturor colectivelorîn jurul
problemelor
celor mai importanteale disciplinelor
noastreVOIasigura,în anii următari, succesulpe care eforturiletuturor îl tndreptătesc,
Sielian.Dumimracei

