
ACTIVITATEA CENTHULUI DI LINGVISTICA, 

ISTORIE LITERAHA ŞI FOLCLOH IN ANUL 197:3 

In cursul anului J 97:3, colecuivele de cercetători de la Centru au 
conninuat lucrările la principalele teme din planul de cercetare: Di.c- 
iionarul limbii române, Noul 11 tlas lingvistic român, pe regiuni. MoL- 
dou« şi Bucovina, Dicţioruirul literaturii române şi Ariiiro de fOLclor CL 
Moldovei şi BucovineL 

Colectivul de Iexicografie, alcătuit din cercetătorii Corneliu Mora 
riu, Doina Cobet, Victoria Zăstroiu, Eugenia Dima, Rodica Cocirtă, Ro- 
dica Radu, Maria Vişoiariu şi Ioan Oprea, care colaborează la Diciiono- 
rul limbii române (DLE), a Iucrat la completarea şi organizarea fişie- 
rului literei V (au fost extrase un număr de cea. 45.000 de fişe din 

ap.rxiI?ativ 170 (e titluri dln lj bliografâa Dicţi?naruZ;Li,ţ. şi a fost alcă- turtă lista de cuvinte). In al doi.lea semestru al anunri s-au redactat 
:WO pagini din aruicolelo de la această Hiteră. Paralel, au fost revizuite 
un număr de 100 de pagini din manuscrisul literei I, redactate în anii 
preceden ţi. 

La tema Noul Atias tinqoisiic român, pe reqiuni: Moldova şi Buco- 
vina au fost. făcute un număr de )o anchete cu chesuionarul NJ-lLT? şi 
pentru înregistrarea de texte dialectale în tot atîtea localităţi din judc- 
tele Suceava, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Bacău şi Vaslui. Au fost redactate 
80 de hărţi lingvistice cu materialul din zonele anchetate de cercetătorii 
Centrului (Stelian Dumistrăcel, Ion Nuţă, şi Ion Elorea) şi s-au tran- 
scrâs pe hîrtie de calc un număr de 20 de hărţi. 

Pentru problema 'texte şi glosar âialecta! au fost transcrise fonetic 
un număr de 204 pagini texte dialectale dân 13 localităţi şi au fost ex- 
trase şi prelucrate parţial 1300 de fişe pentru primul volum al glosaru- 
lui dialectal (Doina Hrcapcă, Ion Barleanu, Cecilia Zoler). 

Lucrările efectuate la cele : două teme, pe bază de contract, au fost 
receptionate de către Prozidiul Academiei R S. România, ai cărui re- 
prezentanţi au constatat realizarea în întregime a sarcinilor prevăzute, 
la un bun nivel calitativ. 



224 2 

La sectorul de istorie literară şi folclor s-a continuat activitatea de 
pregătire a Dicţionarului literaturii române de la origini pînă la 1900 
şi cea de alcătuire a Arhivei de Jolclor a Moldovei şi Bucovinei. Din 
colectivul care redactează Dicţionarul literaturii fac parte Alexandru 
Teodorescu, Dan Mănucă, Hemus Zăstroiu, Leon Volovici, Gabrlela Dră- 
goi, Stănuţa Creţu, Florin Faifer, Algeria _ Simota, Rodica Şuiu, Con- 
stantin Teodorovici şi Maria Teodorovici. In anul 1973, au fost redac- 
tate circa 550 de pagini cu articole de scriitori, csteticieni, critici lite- 
rari, oratori, publicişti şi traducători, precum şi articole dedicate unor 
societăţi, reviste literare şi alte publicaţii periodice (Miron Cos tin, Stoi- 
nicu} Constantin Cantacuzino, Dimitrie Cantemir, Utirişie Năsturel; 
Radu şi Şerban Greceanu; Gh. Şincai, Leon. ilsachievici, Gh. A.sachi, 
Gh. Lazăr, I. Maiorescu: C. Diacoruroici-Loqa, E. "\tVinterhalder, N. Gane, 
N. Beldiceanu, C. Dimiirescu-Ioşi, Matilda Cucler-Poni, "Revista Du- 
nării", "Noua Albină română", "Pruncul român", "Organul luminăreiv, 
"Naţionalul"). S-a continuat, de asemenea, revizuirea textelor redac- 
tate în anii 1972-1973 (circa 1200 p.) şi s-a completat j1işierul docu- 
mentar cu materialul informativ apărut în anul 1973. 

Colectivul de cercetări folclorice (Luci a Berdan, Lucia Cireş, 1. H. 
Ciubotaru şi Silvia Ciubotaru) a făcut un număr de 24 de anchete di- 
recte în vederea adunării materialului destinat 11rhivei de folclor, COID- 
pletînd, în aceleaşi localităţi, răspunsurile primite prin ancheta Indi- 
rectă. A continuat operaţia de fişare a răspunsurilor la Ciiesiionare, In 
1973 cercetătorii din acest colectiv s-au documentat în vederea redac- 
tării următoarelor lucrări individuale: Coiuuia în Moldova (Lucia Ci- 
reş), Balada populară în Moldova (Lucia Berdan) şi Folclorul din Valea 
Somuzului (1. H. Ciubotaru), 

Dintre celelalte teme care au fost înscrise în planul de cercetare al 
Centrului, pentru studiul monografie Neoloqismele limbii române în 
perioada 1760-1860 au fost redactate un număr de 275 de pagini din 
Repertoriul de cuvinte şi fonne al lucrării. Au fost ordonate alfabetic şi 
s-au făcut fişele informative sintetice referitoare la primele atestări 
ale rieologismelor de la litera V, care au fost incluse în fişierul DLR 
(N. A. Ursu şi Despina Ursu). La tema Ancheta toponimică. Metode şi 
rezultaie (Dragoş Moldovanu) a fost redactat studiul cu acelaşi titlu 
(cea. 50 de pagini). 

Pentru tema Gîndirea estetică a lui Lucian Blaga, care va fi înche- 
iată sub forma unui studiu în cursul anului 1947, s-a lucrat la documen- 
tare (Dimitrie Costea). 

Cercetătorii din colectivul de Iexlcografle au participat la cea de a 
doua Consfătuire de lexicologie şi Iexicografie, care a avut loc la Cluj, 
Între 12-14 aprille, consf'ătuire in cadrul căreia au fost prezentate re- 
ferate şi comunicări şi s-au ţinut şedinţe de lucru în care s-au dezbătut 
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probleme ale elaborării DLR. Stelian Dumistrăcel, şeful sectorului de 
lexicologie, Jexicografie şi dialectologie, a ţinut comunicarea Conside- 
raţii privind etimologia multiplâ a neoloqtsmelor în qroiurue populare. 
Acelaşi cercetător, în calitate de membru al Comitetului naţional român 
pentru Atlas linquarum Europae (ALE), a participat la şedinţele comi- 
tetului, în care s-a discutat chestionarul Atlasului şi s-a stabilit reteaua 
de puncte care urmează să fie anchetate pe teritoriul ţării noastre. 

Centrul a organizat în cursul anului 1973, în colaborare cu diverse 
instituţii de cultură din oraşul Iaşi, mai multe sesiuni ştiinţifice cu ca- 
racter comemorativ. Astfel, la 6 februarie, cu partioiparea Conservato- 
rului de muzică "G. Enescu" şi a Muzeului de literatură a Moldovei, a 
fost comernorată împlinirea a 50 de anii de la moartea lui Tcodor T. 
Burada. Au prezentat comunicări din partea Centrului Luoia Berdan 
(T. T. Burada. Viaţa şi activitatea) şi 1. H. Ciubotaru (Bocetul romii- 
nesc în interpretarea lui T. T. Burada]. In încheiere a avut loc un con- 
cert din opera muzicală a lui T. T. Burada, La simpozionul dedicat săr- 
bătoririi a 300 de ani de la naşterea lui Dimitrie. Cantemir, organizat 
de Filiala Iaşi a Academiei R. S. Românlia (25 octombrie), au prezentat 
comunicări Al. Teodorescu, directorul Centrului (Dimitrie Cantemir, 
scriitorul), Dragoş Moldovanu (Concepţia oroanicistâ a istoriei. la Dimi- 
trie Cantemir) şi Algerla Simota (Dimitrie Cantemir, omul şi opera). 

Cu prilejul anîversării a 300 de ani de la apariţia Psaltirii în cer- 
SUr?, a lui Dosoftei, în cadrul Centrului s-a tinut o sedintă de comuni- 
cări (25 noiembrie) la care au vorbit N. iÎ..' Ursu (Versu;·i ale lui Do- 
softei atribuite Lui Miron Costin) şi Rodica Şuiu (Dosoitei -1. poetul). 
O altă şedinţă de comunicări (din 13 decembrie') a fost iconsacrată pre- 
zentării actlvităţli icoleotivuluj de folclor. Au tinut comurăcăr! cercE'- 
tătorâi I. H. Ciubotaru (Arhiva de folclor a llolclo1)ei si Bucovinei. ReQ- 
lizări şi perspective), Lucia Cireş ·(Forme ale coZinda:tullli în Frătăuii; 
Noi) şi colaboratorii externi prof. Florin Bucescu şi Viorel Bîrleanu 
(Un tip de doină specijic Moldovei de nord: doina riuiăuieană]. Cu 
acest prilej a fost proiectat filmul etnografic Secvenţe folclorice riidiiu- 
te ne : Horodnic, realizat de 1. II. Ciubotaru şi tehnicianul Const. Işo- 
veanu În cadrul deplasăr ilor pe teren vale colectivului de folclor al 
Cen truluâ. 

La cel de al doilea simposăon naţional de folclor (Timişoara, 
16-18 noiembrie 1973), cercei. Lucia Cireş a prezentat comunicarea 
Parodia în folclor, 

În prezentul volum al "Anuarului" semnează articole r ealizato în 
cadrul sarcinilor de plan şi în afara planului precum şi note, prezen- 
tăride documente şi recenzâi, cercetătorii Dimitrie Costea, Victoria 
Zăstroiu, Doina Cobet, Rernus Zăstroiu, Dan Mănucă, Ion Nuţă, Florin 
Faifer, I. FI. Ciubotaru, Luc:ia Cireş, Maria Vlşoianu, Hodica Şuiu, Ioan 
Oprea. In cursul anului, cercetătot'lii Centrului au mai publicat volume 
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precumşistudii, articole şi recenzii în diferite reviste de specialitate sau În 
alte publicaţii periodice: Al. Teodorescu (in colaborare), Scrisori către 
Ibrăileanu, vol. III (Editura Minerva), Pozitivismul jlmirnist ("Convot- 
biri Iiterare", nr, 5), Dimitrie Cantemir, scriitorul ("Convorbiri litE-'J'ate", 
nr. 19) ; N, A. Ursu, Gheorghe Asachi. Opere, 1 (Editura Minerva), SUI 
sele italiene ale poeziei lui Gh, Asaciii ("ROIJ:lclnia Ii terară" , nr. 1 n Un 
manuscris necunoscut al [abulelor lui A1ecLL Donici ("România li tcrară " . 
nr. 32); Dan Mănucă, Documente literare juninListe (Editura Junimea) : 
Stelian Durnistrăcel, ilfonizarea [inate: unor neoloqisme în gtaiH1'ile 
populare (SCL, XXIV, nr. 1), Eiimoloqia multiplă a unor neologisme liz 
graiurile populare (SCL, XXIV, nr. 6); L. Voloviei, Gtierea în scrisori 
(,,,Cronica", nr. 15), Giierea şi "poziţiunea scriitorului" ("Convorbiri lr- 
terare", nr. 10); Florin Faifer, Teatrul istoric . teatrul poli.ti.c (Paul 
Anghel), ("Cronica", nr. 3), Un prozator senzitiv ("Cronica", nr. 6), Pre 
Liuiii la o monoqraiie Zaharia Stancu ("Cl'onlica"; nr. 11), Arta recolu- 
ţionară ("Cronica", nr. 13), Teatrul lui Mihail Dauuiootu ("Cronica", nr. 
17), O mişcare de Renaştere ("Cronica", nr. 23), Aurel Bararuşa - între 
satiră şi vodevil ("Cronica", nr. 40), Un basm modern. ("Cronica", 111'. 
41), Jocul vieţii şi al morţii în teatrul lui Horia Lovinescu ("Cronica", 
nr .. 45) ; Lucra Cireş (În colaborare) Teatrul popular. Grula lui N01Jat:. 
(,Revista de etnografie şi folclor", nr. 4), Tradiţii de cercetare. [olclo- 
rică urinceană ("Milcovul", august, 1973); I. H. Oiubotaru, Concursurile 
folclorice şi nalorişicarea speciiicuiu! local (;,Convorbiri Iiterare", ni'. 20', 
Un Otl1âgiu ? pe marginea cărţii Trandafiri sucetwni, scoasă dc Al. Bratu 
("Cronica", nI'. 40). ' 

Ceroetătorili Centrului au colaborat susţinut la emisiuhJle ştiinţific( 
şi culturale ale postudJ:or de radio Iaşi şi Bucuteşti în donleniul istodei 
şi criticii literare, al cultivării Limbii şi al fo1cloUsticii. 

La colocviul consaCi'at tricentenarului Cantemir organizat de Uni- 
versitatea din Freiburg (R.F.G.), prin soc'ietatea "M. Etninescu", desfă·· 
şurat între 7-11 decernbrie, cercet. Dragoş Moldovahu, eate a făcut 
parte din delegaţia oficială a Academiei R. S. România, a prezentat lu- 
crarea EzoteTismul baroc în ,;1 sto1'ia ieroglijică". 

În cadrul relatiHor cu institute stiintifice din străinătate au făcut 
stagii de specializa're şi schimburi de' exprienţă cercet. Doina Cobeţ (R 
S. Cehoslovacia), Gabriela Dtăgoi (R. P. Polo11ă) şi Remus Zăstroiu 
(U.R.S.s .. ). Centrul a fost vizitat de dr. Zdenka Sockovâ, de la Institutul 
pentru limba cehă din Praga (R. S. Cehoslovacă) şi de GaLina Klepik(Nd 
de la Institutul de slavistică şi balcanistică al Academi('i de ştiinţe a 
D.R.S.S. 


