CRONICA

ACTIVITATEA
CENTRULUI
DE LINGVISTICA,
ISTORIELITERARA
ŞI FOLCLOR
IN ANUL1971
La Centrulde lingvistică,istorieliterară şi folcloral FilialeiIaşi a Academiei
H. S. Româniafuncţioneazădouă sectoare: unul de lexicologie,Icxicografie'1i
clialectologie
şi altul de istoric literară :şi folclor.Cercetărileîntreprinsede către
colcctivclede lucru din cadrul acestorsectoareîn cursul anului 1971au avut ca
obiectiv principal,ca şi in anii prcccdr-nti,îndeplinireasarcinilorprevăzutepentru
lucrările Înscriseîn planul de stat: DictionarulUmbiiromâne (în colaborarecu
sectoarelede Iexicograf'ie
de la institutelede lingvisticăde la Bucureştişi Cluj),
Noul Atlas;lingvisticromân,pe rcqhm·i.Moldovaşi Bucovinaşi Dicţionarul literaturiiromâne.
In cadrul colaborăriila Dicţioiuuul.limbii româ.nea continuatoperaţia de
redactarea articolelorde la litera E (cea. 800 de pagini manuscris).Paralel, s-a
lucrat la pregătireapentru tipar a manuscrisuluiliterei Ş, redactat i revizuit la
Jaşi în anii precedenţi.Colectivulde Iexicografieestecomput din: CorneliuMorar!u, Doina Cobet, Victor-iaZăstroiu,Eugenia Dima,RodicaCOCÎrţă,
RodicaRadu,
TonOprea; pînă Ia începutulsemestruluial doileaal anuluiaulucratîn acestcolectiv
şi ZamfiraMihailşi MariaDeutsch.N.A,UI'SUa participatIa revizuireaet.lmologiei
cuvintelorde la litereleP şi R din Dicţionar/lilimbii'/'omâne.
Pentru NoulAtlas linqcisti«român,pe regiuni.Molâsnsaşi Bucovina,au continuat anchetele,înregistrareaşi transcr-iereatextelor dialectalede pe bandă de
magnetofonşi pregătireamaterialuluipentru glosar-uldialectul.In cursul anului
lWIl, cercetători!din colectivulde diulcctologie,Stelian Dumistr-ăccl,
Ion Nuţă,
Ion F'lorea,DoinaHreapcă&iIon Bîl'leanu,au făcut un număr de 23 ele anchete
definitivecu chestionarulNALHşi 27 de anchetespecialepentru înregistrareade
texte dialectale.In fiecare localitate au fost înregistrateaproximativ70-BOde
texte, Iucrîndu-se,în medie,cu un nU111ă1'
de 20 de informatori.Au fost transcrise
texte din 10 localităţi(aproximativ145de pagini)şi s-au extras cea. 1000de fişe
pentruglosaruldialectalcare se va publicaca o anexă a Atlasului,
Au continuatIucr-ăr+lc
pentru Dicţionarul.l.i.teratu,rii
române (vol. I, de la
origini pînii la 1900),elaborat de cercetător-iidin sectorul de istorie literară şi
folclor,elin care fac parte Al. Teodorescu,Ion Lăzărcscu,Dan Mănucă,Rcmus
Zăstrolu,Leon Volovici,Gabriela Drăgoi,Florin F'aif'er',Stămrta Creţu, Algeria
Simota,RodicaŞuru,Const.'I'eodorovici,
Maria Guică(din colectivulde istoricIiternră) şi Ion Ciubotaru,LuciuBenlal1,Lucia Cireş,ConstantaBuvatu(din colecti-

220

CRONICA

2

vul de folclor). Au fost redactate un număr de 112 articole, referitoare
la scriitori,traducători,opere literare, speciifolclorice,periodice.Dintre articolele
redactate (800de pagini),cele mai importantesînt consacratescriitorilorVasile
Alecsandri,N. Bălcescu,DimitrieBolintineanu,MihailKogălniceanu,
B. P. Hasdeu,
Ion Ghica, AlexandruVlahută, B. Şt. Dclavrancca,C. Dobrcgeanu-Gherea,
Ion
Creangă,periodicelor.Popolulsuveran",.FciletonulZirnbrulul","Concordia","Fe-deraţiunea'',"Ligaortodoxă"etc. Au fost, de asemenea,redactatearticolelereferitoare la baZadă,basm,legendă,Mioriţ«,Toma.Alimoş.
Paralel,s-a continuatrevizia
şi s-a îmbogăţitfişierul. În cursul acestui an au fost extrase informaţiipentru
bibliografiaDicţionaruluiliteratuTiiromâne din cea. 50.000de pagini (volumeşi
periodice).
Dintre celelalteteme care au fost înscrisein planul de cercetareal Centrului, pentru studiul monografieNeologismele
limbii românein perioada1760-1860,
N. A. Ursu şi DespinaUrsu au alcătuit planul amănunţital studiuluiintroductiv
şl au stabilit normelede redactarea repertorluluide cuvinteşi forme al lucrării,
din care au fost redactatecea. 150de pagini.Paralel, a continuatextragereadc
materialdocumentar.Pentru tema Influenţalimbii literareasupra qraiurilorpOp'ulare româneşti,pe baza ALR s-a redactat studiul referitor la adaptareaIonetică
a neologlsmului
în graiurflepopulare(StelianDumistrăcel);pentru Terminologia
viticolăşi pomicolăîn Moldovaşi. Bucovinas-au realizat capitolelereferitoarela
denumirilepentru soiuri de struguri, numele uneltelor şi operaţiilordin cursul
vinificaţiei(Ion Nuţă), iar pentru 'Termillologi.a
meseriilorîn mediulrural s-a redactat studiulprivitor la terminoloaiaf'ier-ăriei(Ion F'lorea).Rezultatal anchetelor
întreprinsepe teren şi al documentărilde arhivă,cercetareaprivindl'oponimiade
pe cateo.s7lperioarăa Moldoveise va finalizaÎntr-un studiu şi un glosarde toponimie(DragoşMoldovanu)
Lucrărilepentru realizareaarhivei de folclor din Moldova:şi Bucovinaau
constat în anchete directe cu chestionarulfolcloricin 21 de localităţidin judeţele Suceava,Botoşanişi Iaşi. Concomitentau fost. făcute înregistrăride texte
folcloricepe bandă elemagnetofonşi s-au fotografiatobiectede interes etnografic.
S-a continuat,de asemenea,fişarea răspunsurilorla chestionarelecompletateprin
anchetaindirectă(cea.15.000de fişe).
Rezultatelecercetărilorîntreprinsela Centruurmeazăsă fie valorificatc după
încheierealucrărilorla temelerespective,prin publicareaunor volume(Dicţionarul
limbii române,Atlasul,volumelede texte dialectaleşi glosar,Dicţionarulliteratudi române,monografiaconsacrată neologismelor). In articoleleAfricatelee
A
şi g în graiudle de tip moldovenesc şi bănăţean,pe baza ALR (StelranDumistrăcel)şi Denumiripentru soiuri de str-uuuTi
în Moldova(Ion Nută),publicate
Îl! volumulde faţă al "Anuaruluide Ilngvistică,şi istorie literară",au fost prezentatedoarrezultateparţialeale cercetăriitcmelorindicatemai sus.
In afara lucrărilordin plan, cercetătoriide la Centruau mai publicat:/\..1.Teodorescusi 1. Lăzărescu(în colaborarecu Gr. Botez,M. Bordeianu,V. Botez)Scrisori
către Ibăileanu,vol. II, apărut la editura,J>1inerva"
în HJ71
(cuo prefaţăde N.I. Popa),
Al.Teodorescu,
IonBudsii-Deleatiu;
Folclorulla "Contemporanul",
VasileAlecsandrişi
folclO1'ul
românesc,Ibrăileanuşi "Viaţaromânească"(înrevista"Cronica"),
N.A.Ursu,
Modelulgramaticiilui SosnuiiMicu.şi GheorgheSincai ("Limbaromână",V1971,
p, 259-272),Note la poezialui Conachi,Un preţios manuscrismuzical.[rnss.'3244
din BibliotecaAcademieiR. S. România,cu aprox, 2;)de melodiimoldoveneşti
neeuncscutedin prima jumătatea secoluluial XIX-lea],Existăin literaturaromânâ
"Cîntecullui Poiocki"? (În revista "Cronica"),Dan Mănucă,volumulScriitorijttnimişti, apăr-utla editura "Junimea"din Iasi, Ion Ciubotaru(în colaborareeu
Silvia Ionescu),Vînătorii.Monografiefolcloricâ,tipărită dc Casa creaţieipopulare
Iaşi, recenziela lucrarea Tinutul Vranceide TonDiaconu(în prezentulvolumal
"Anuarului"),Doina Hreapcă, Note lexicale şi etimolouiceIbahlui, dllnăre, olt,
olteţ,.cTaftcasă,
mOT,şandClT,
jandar, privinţă](in prezentulvolumal ...Anuarului").
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La sesiuneaorganizatăde Secţia de ştiinţe filologicea AcademieiR. S. România cu prilejul împliniriia 100de ani de la naşterealui GarabetIbrăileanu,
cercet.princ. Al. Teodorescu,directorulCentrului,a prezentatcomunicareaIbrăileanu erninescolog
(tipărită în volumulde faţă al .Anuarulut''),iar la sesiunea
ştiinţificăjubiliară 50 de ani de lupte şi victorii ale poporuluiromân sub conducereaP.C.R.,organizatăde Filiala Iaşi a AcademieiR. S. Româniaîmpreunăcu
Filiala Iaşi a Academieide ştiinţe sociale,cercet.princ. StelianDurnistrăcel,şeful
sectoruluide lexicologie,Iexicografieşi dialectologie,a prezentat comunicarea
ContribuşiaCcntr'uluide lingvistică,istorieliterară şi folclorla cercetărilefilologice
din tara noastră.
In cursul anului 1971au făcut vizite pentru schimbde experrentăcu specialişti de la institutede profil din străinătate: Al. Teodorescu,
Dan Mămică,Dragoş
Moldovanu(R. D. Germană),RernusZăstroiu (U.R.S.S.)şi Leon Volovici(R. P.
PoIană).
Centrula fost vizitat de praf. LouisMichel,de la Universitateadin Montpellicr,LadlslauGâldi, ele la Academiamaghiarăde ştiinţe, Ann Briegleb,de la
Institutul de etnomuztcologie
al Universităţiidin California.Acestevizite au prilejuit interesanteschimburide păreri, pe teme de specialitate,cu cercetătorii
Centrului.

