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ACTIVITATEA :SECTIEI DE LINGylSTICA 
it'-: A"lJI 1981-10il'2 

1. La Di.cţi onorul limbii rom âne (colectiv: Doina Cobet, COr.rh1ill Morarlu, Victoria 
'Zăstroiu, Eugenia Dima. Ioan Oprea, Maria Visoinnu. Hodica Had\L Cristina Florescu, Car- 
meu Parnrit) s-a con tinuat redactare"," articolelor ele la Ii tera L, realiztndu-xe lin număr de 900 p. 
Concomitent, în vederea 1mbog{lţirii fişierului acestei litere, s-au extras cea 60000 de fise 
din texte moderne, vechi şi di alecta le incluse în bibliografia dicţionarului. 'To[odatii au Iot 
revizuite cea 800 p. de articole de la litera V şi s-au efectua t opera Iii de completare şi de 
definith'3re a redact.ărilor. 

Colaboratorii la tema 't'ezanrul toponimie al Rom âtrie], Alo/doua (Dragoş Moldovanu, ----- 
Ion Turcuş 1. Vlad Cojocaru) an redactat. iî50 p. articote de diel)0/18r şi 3U îmbogii!.it fişie- 

rul lucrării eu cea :,R 000 de fişe (dintre care cea 20000 de fişe din anchetele pe teren cu 
chestionarul şi cea 1R 000 de fişe excerplate din bibltoteci şi arhive). De asemenea. pentru a 
înlesni explicarea numelor de jocuri. s-au Iăcu+ eca :-30 fotografii "i profile de obiec-tiv« geografiee. 

Colectivul temei Noul Atla.s linouistic român. pe reqi uiii, Moldoua si BUcouiha (Stelian 
Dumistrăccl, Ion Nută, Ion Florea, Doina Hreapcă, Hurta Bârleunu, Cecilia Zoler şi geogra- 
l'lllEugenia Achltel) a lucrat pentru cel de al Il-Ie» volum, efectuînd 11\ anchete dialer-tn!e 
pentru verificări şi înregistrări de texte, redactrnd şi revizuind 120 de h{wf.i (dintre care 100 
al! fost scrise pc cale) şi redactind un număr de RO de texte cuprinzînd material necart ograf'iat. 
Pentru vol. 1 de Texte diclectale, s-au revizuit şi definitivat 220p, de textty la care se adaugă 150 p. cuprinzind partea tehnică (indici, sumare, liste de informatori). Cu leeasta S-3U incheiat 
lucrările pentru primul volum de texte, aflat acum 1n curs de pregătire" pentru tipar. Paralel, 
s-a continuat transcrierea de texte dialcctate şi excerp tarea Iexluulut pentru Glosarul regional. 

Pentru Atlasii! limbilor Europei, Jlrof. dr. V. Arvint.e şi Stelian Dumistrăcel au făcut 
:'i anchete de probă cu chcst.iouarut Il şi au redactat Iişcle de rererluţ ă etimologică pentru 
răspunsurtle înregistrate în tn treaga f.ară Ia un număr de 50 de întrebări. Pentru volumul de 
prezentare a lucrării. prof. cir. V. A rvinte a re.daefat şi predat Comitetului internaţional ALE 
harta 17 "bois, IOTel". 

La tema Neologismele limbii române ÎIl perioada 1 Ui 0- 18[; O, la care lucrează t'-:. A. Ul'SU 
şi Despina l:Jrsu, s-a redactat studiul introductiv de cca 200 p. si s-a făcut revizia reperto- 
riului de cllvinte şi forme,porliunea A.- K (cea, 1000 p.). Valorificarea parţială a rezllltate- 
lor cercetării a continuat prin furnizarea fişelo!' informative privitoare la primele alestări 
ale neologismelo!' pentru Dictionarul limbii româltc, litera L (porţiunea L-Li-) şi pentru 
Dic!ionaml român--german al lui Il. Tiktin, cdiţia a II·a, rev1\zută şi adăngiUl (literele A--C) 
şi. de asemenea, în cadrul reviziei etimologici neologismc]oj' c]in volumul cuprinzînd arti- 
colele de la litera S din Dicţionarul limbii române (porţiunea S5-- 513), 

2, .Memhrii colectivului de dialcetologie au efectuat operatii de pregătire pentru tipar 
a voI. I elin Noul Alias lingpislic român, pe regiuni. ]Ido/doua şi Bucovina şi a volumului intro- 
ductiv, Date despre localitâji şi informalori, ambele prcdate Editurii l\cademiei H. S. Româ- 
nia. în 19i11 a api'irnt la Iaşi volumul lui Ion A. Florea, Terminolo!lia fierărie; În mediul mral 
din jYloldolJ(1 şi Bucovina (xerografiat), 557 p., prin care autorul valoriflcă rezultate ale cer- 
celă.riloj' de teren şi ale anchetelor IJCntl'U 1\1 A,LR.Moldo{)(l şi Bucouina. 

3. Cercetători ai colectivelor de lexicografie, dialeclologie, toponimie, istoria limbii 
române literare au publicat studii şi articole In reviste de specialitate şi de cultură ("Studii şi 
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cercetări lingvistice", "Limba română ", .Anuar de lingvistică şi istorie literară", "Cronica") 
sau In volume colective (Studt, de onomastică, II si III, Cluj-Napoca, 1981, 1982), N, A .. Ursu 
a publicat volumul al Il-lea al edil,iei critice de Opere ale lui Gh, Asachi, la Editura Minerva, 
Bucuresti. 1981, iar Ion Nu!ă a îngrijit şi prefaţat editia Amintiri şi enocări despre E. LOlJi- 
lICSCll, . la Editura Junimea, laşi, 1981- 

Mai multi cercetători au susţinut comunicări la colo-vii naţionale şi sesiuni ştiinţi- 
fice: Dragos }Ioldovanu (la Colocuiul national de onomastică de la Cluj-Napoca si la Sesiu- 
nea Subcotnisici ele antropologie din cadrul Comisiei pen tru formarea limbii şi a poporului 1'0- 
mân , ambele în 1981), Ion "Ul.l'i (Sesiunea Ştiinţă ·progres-Ilm(/!lilale de la Craiova, februa- 
rie 1981, si la cel de al doilea Simpozion naţional de dialectoloai.c de la Timişoara, iunie 1(82), 
Cristina Florescu (la Sesiunea tutţional ă de semiotică, poetică şi stilistică de la Cluj-Napoca , 
mai 1(82), Steliall Dumistrăcel (comunicare la Facnltatca de limba şi literatura română a 
Un iversitriţii din Bucureşti, ianuarie 1(182). 

5. În vederea obţinerii titlului de "dodor în filologie", cereetătorul Ion A. Florea a sus- 
ţlnu t teza T'enninotoqia ţierăriei in mediul rural din Moldova si Bucovina (2G iunie 1982). 

în cadrul s tagiului de ])ref'Jltire a docLoratului, an sustinut referate cercetătorii Euge- 
nia Tiima (Trăsături morîolopice ale limbii tuior traduceri româneşti eîectnate în Muntenia ÎI1 a 
doua jwnâta/e a secolului al X v tti-u«. 12 ianuurie 1(181), Doina Hreapcii (Derivarea eu sufi- 
xul -0,5 în qtuiurile din sudul ,'V1oldooci, 12 ianuarie 1 \l81). Vlad Cojocaru (Cîmpul semantic a[ 
noţi uni! de .Ioc deîrisat" În loponimia din ha zi nul Uznlui Hidronimi o din Bazinul Ll zului , 
ambele la 14 mai 1(81), Carruen Pamf'il (Contriinitia lui Titnoiei Ciparin la teoria limbii, [; 
iunie 1981, şi Lsiorio Iiinbi i româncin concep/ia lui Timotei Ci pariu, 2:1 aprilie 19(2), Cristina 
Florcscu (Proza istoria! românească, st.udit: stilistic. Mi hai! Saâooeanu, fi iulie 1981, şi Mela- 
ţora in ist oriră sadonenionă. Siiuiin stilistic, 16 aprilie 1982). 

în anul 1981, cercctătorul Vlad Cojoc.u-u El efectuat un stagiu ele specializare de o 
lunii la Unlvcrsi l.eIc» din FreilJlll'g (I{. F. Germania), 
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A. Cărţi 

* * * Aiinispepsiin Nii!Jlteilă. Kerănneet. ia jntkaisseet Antti Sopijiil'lJi [a Rcino Peltola, Hel- 
sinki, 1982, VIT+171 p, 

ALI lBN HIIYWAN, "Uber elen We,q zur Ghickscli,qkeif durcli dcii arzttichcn Bcru]", Hi-raus- 
gegehen von Albcl't Dietrrch, GiiLtingcn, 1\J82, 7·} p. 

BAHTENS, HANS·.f'fEHMANN, D!« Ycrtoetidtiuut IJOll Polen zto! una Konditianol im Lappis- 
clien , Helsinki, 1980, 322 p . 

BAHTNING, JNGE, Rematqties STII' la S.1l1dau et la semo nliou e des pscuao-adiectiîs d er omi- 
JWllX C11 ţranca!s ; Stockholm, 1980, 17,j p. 

BEARZOT. CINZTA. Platon« e i "moderati" aleniensi , Milano, I!i8i. 158 p. 
* * * Hililiogm{ijia nastanniko i suradniko. Filozo(.,koga Fakulteta li Zaaru, TI. P1'i]'l2- 

Mirjauo Soko+a. Zadar, 1981, XXlI + 208 p. 
C1I\10, CA.TEHINA, Î del! esscre c gli slali <li coscicuzu ne; lest i clasni ci indian! . chifa 

Itrluu! - (Ira n uoţ:« Nrsini ha. -- uttara  t ăpotits)« u panisru], Milano. tn'?u. 

C;i)!lÎn- 

usţuriae, 

llprhel't 

tlbersetzt 

von 

XVllf 

C{ttingen , NielillJ'h.s wissensd,a(Uiche 

Tc:rf8af1unlnngcn. Nell trml'lkl'ibiel't, 
EdilI! Vertes, Banc! i fV, Helsinki, 1 !80, 

* * 

DA 

* * * 

I-{OCCI-IL C TO\'-A:NNA.: GIt t nsediamrnlt in uillagi n ell a Grecia rit! 1l e dcl 1\7" sec. 
a Mil ano , 1\)81, p. 

F lTTStt--rE, I(Lf\lS, Ts:« Ttild n.isi u pen derFausLÎna tainul' utul die Fecuiuiiiu« 
GijHingen, 1982, 9:\ p. + 5G iJustr. 

I"l-{U-;:I)Hl(:r-1 (lJÎ'n)Or.,}·,'. zar Literalul' Hud Geisfesgcschic!de. A_J'beiJl(en alT;) elen 
juhl'rn !fJOO·--l.iJ.71. und herausgegehen von Victor A. Sehrnitz llnel FrilJ 

Heidelberg, 1'!80. 463 p. 
f1andwerk por·unli friiIi{fe-schiehllichen ril.Teil !. 

"\Valler Jam;son, Huth Schmiclt Wicgand. [lcitll irit 
e;ell, H181, 415 

HEI\SS. ALFnED, 
p. 
l\,nso't1fJtS :::ndoslj(j 

i."ll]d herausgegel)('l1 VOII 
45 p., 305 p., 195 p. 

ŢOSEFSO, EVAA(AHl, La uistOl< citadin!' el "acide dans I'OWUI'C rJ'Emiie Ferlwa"n. ".",',rI, 
H182, 177 p. 

* *" A'[()rdwiniche Volksdieh!l1ng. Bel. VI!, Vll l,Helsinki, 15181, 471 Il .. ,V,\} ]'. 
MOSSl, MAI-\IA PAOLA, NllUua noiizia parlieolareggiafa del Corliee l'ri/Jlz!ziano 198:3, Milano, 

Hl7\l, ,11 p. 
* * * J\!Joiiue und Themen in F:l'zti.hhmgcn des spti.fcn 71). ,Jahrlmnderls, Teil 1, IIerausgl'geben 

von TheoclorWolpers, Giittingen, 1982. J,,4 jJ. 
NOJA, SEGI0, Doc1I1l1enli manoscrilfi arabi e turcit! per la sforla delia Libia, J\lilano,1982. n p. 
FlA\1STEDT, (. J" Paralipomcna of korean EI !l1J1o!ogies. Col1edcd and ec1iled lly Songmoo 

Kl!o, Helsinki, 1982. 295 p. 
* * * Relazioni storlcllC e culturali {ra l' !falia e {(1 Tin/gariu, NapoIi,· J H82, 32,1 p, 
HELGIS, EUGEN, La paz del llOmbrc, iV!onlevie]eo, 1981, imI p. 
HELGIS, I<:UGEN, Slefan Zmeing caza!lor de a!mas, GCOI'q FI'. NU'o/ai un sabio y un iwmore 

del poroP]l;r, Montevideo, 1982, 21 () p. 
SCHt'rTZE.ICIIEL, HUDOLF, Codex Pal. laI. 52 Stlldien mI' lJeidelliergcr Otfridlwnclschri{'l, 

[(idla Vers llnd zu.m Geor[lslicd, GiiUingell, lD82, 10:3 p. 
SEI-IHT, I':HNST TIL Hwnur und llislol'ie in Riplings I'llck-Geschicllfen, Giillingen. 1 :17ţl. 

'78 p. 
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WE\F:FS 
\\ h, 
* * *- 

'* * *" 

" *" Tu e Spruchr âcr ălIeslcn lnuldistesclten Ubrrlicţcruru), f-Terausgegehen V011 Heinz Beclrcrl, 
1980, 19:1 p. 

,:,PF'1Tj E, rnu,'.' L'''Ţ Vie Ent.t. nment.Iieorie da arisioieitschcn Rhctorilc. Giitthlgen, 1982, 209 p. 
SfEFf'.lL IKO, Friihyesr:hir:hUiehe Soziulstrul.tnren in Mittctenropa, Giittingen, 1982, G13 )1, 

11.1\11\ Fi, 1'aljalaisla kansunkulttun ri«, llelsinkL 1\Jill. 112 n. -- :l5 p, ilustr. 
liiJi{jE],. Siodt unei st ătliisclu: Ltteratur itn. Herausgegeben van Josef 

Flf,d.'.'llsleÎn und Karl St.ack maun, , 321-\ )J, 
zar eisertettlichcn îriilunitt elatterlichcr: Fiul' in lrt(Uelcl1ropa tirul 

{lire!' Xlliwnd, I-Iemusgegeben von Hcinrich Beck , Dietricl: Denccke, Hcrbe.rt Jan- 
k uhn, Tell i,D lD'7n ,·t42 p. --1- 2,1 Uustr.. L123 p. 

V1:',['-,1]\;1, , Diili c cnncro, _Vlilano, 1\)81, 1Dil p, 
*' * \.70('('.<:: an.i cornm In lionorcrn /-ln/ti Soniioroi, JJelsinld., -1982. 32 J). 
VJ/\.T\'O{;'SSTS. allribui:s ali prii-c» iVC{(YOC (1572-- J/i.?l) el te tnanrscrit 

aulcqraoi:e ce IW; (micul' grec, A Lh cues , 1\17 il , 1 (J Il, 
L., 1/ hellenisrne pO.':;lb ţjzant in -el I' Europe. Mon.uscrits, lirres, i nipri meric» el 

il'Mition, At.h.eues 19R1 58 jJ, 
JOIH..; '\\'lL1.. IA:vr, Text llis!ol'U uf' Ihe Grcel: Numbu'.'!, GOltingen, 1982, 1:)9 j), 

Guillol.llne /\pollinaiJ'c el l'espril 110lweou, Lund. 1)82, 183 p. 
Volksdichlull{j, CeS:lllHnelt unei iibcrscLzt von Artturi I(annÎsto, VII Daml 

1982, 385 p, 

n. Jicnisle 

"Amwles l Tlliversitatis .i'vlariae Curic-- Sldoelowsl<a", Sedio F lhnnal1iova, XXXV - XXXV 1 
(HJ80-- 1\1811, Lublin, 

"A1lllHli elella SeuoJa Normale Supedore di Pisa", Classe di lettel'c c Jilosofiu. Serie IlI, X, 
(1\JRO), 1--4; X[ (1981), 1--4; XIl (1982), 1-2, Pisa, 

"Bolelin de la geal Academia EspaflOJa", tomo LX (1980), cnaderno CCXIX--CCXXI; tomo 
LXT (191l1), cuadenw CCXXIl- CCXXIII; tomo LXII (1982), euaelerno CCXXV- 
CCXX\TIl, Madrid. 

"CritJquc, Studies in Modern FiclÎot)", XXI (197\1-1980), :1; xxn (lHRO--191l1), 1-3; 
XXIII (l(jR1--1982), 1-2, Atlanla. 

,.Etudes f10manes de Bmo", X T U9RO), Brno, 
"Ldras de Deusto", 10 (1(JOI;) , 1\1-20; 11(1981), 21-22; 12 (1982), 2:$-24, Bilbao. 
"l.illgua Ylostra", XLI (191l0), 1; XLlT (1UI>I), 1-1, Firenze, 
"Linauistiea", 20 (HJ80) ; 21 (1981); 22 (l()82), Ljuhlialla. 
"Literalure. Music. Fine arts, A review of German Language. Pesearch Contrihlltions Ol1 Li- 

'terature, lVlusle Hnel Fine Aris, Gcnnan Studies". Section III, 2:3 (1980), 1-2; 24 
(1981), 1-2; 25 (1982), 1-2, Tiibingen, 

"Memoil'cs de l' Academie des Scicnces, Ar!s et Belles - LeUres de Dijon", CXXIV (1 \l79- 
1 (80). Dij Oll, 

.,PhiJologica 1"1'a gensia. Câsopis pro llloclerni filologii", fi2 (1980), 2, Praha. 
"Hadovi. Hazdio Drustvcl1ih Znallosti", 19 (1979-1980); 20 (1980-1981), Zadar. 
"Heferativnîi biulel:en Lolgarskoi naueinoi li leraturî. Jazikoznanie i literatufovedenie", 23 

(1\)80), 2--4; 24 (1981), 1-4, Sofia, 
"r:cyisî(l de el1aleclologia y tradici.oncs populares", tOlll, XXXIV (1978); tom, XXXV (1\)79- 

1(80); tom, XXVI ([981), Madrid, 
de IUeratura", tom, XLU (1980), R:1-··84; tom. XLlfI (1\)8!), 8o-8H, Madrid, 

Homam", XVlI (1982),1 2; XVIll (1983), 1, Copcnhague, 
",",!JorIl''' prad Filosofleld) Fakulty Brnenslu Universily", Hada jazy!{ovedna, XXVIII (1979), 

(A) C, 27, Bmo, 
"Sbvrnij{ pn.lci Filosofic]{c Fakulty Brncnske Uuiversity", !-laela liter{ullevecln{t, XXIX (t9RO), 

(D), C 27, BI'no, 
"Tbe Slavo!1ic aud East European Heview", G 1 (1983), 1, LOlldoll. • 
"Trav:tllx de linguistique el de litteralure", XVIII (1980), 2; XIX (1981), 1-2; XX(1982), 

1-2, Strasbourg, , 
"Weimal'cr Beitrăge, ZeitschriJL fiir Liieraturwissenschaft", Astbetik und Klllturlheoric, 27 

(1\181),1-12; 28 (1982), 1-12, Berlin und Weimar. 
"Zcîbcbrift nil' Balkanologic", XVI (1980); XVII (1\)81), 1--2; XVITI (1982), 1-2, Wies- 

baden. 
"ZhD anlika, Antiquile vivanle", XXX (l9RO), 1-2; XXXI (1981), 1-2; XXXII (1982), 

1. Skop:.jc. 
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ION TURCUŞ 

(19:24-19$1) 

In dimineaţa zilei de 8 septembrie, s-a stins din 
viaţa, încă tînăr, profesorul Ion Turcuş, intelectual 
de aleasa cultura şi rara sensibilitate, Încercat timp 
de patru decenii de o boală devenita din an în an 
tot mai agresiva. 

S-a născut Ia 22 decembrie 1924, în comuna 
Dr agomireşti, judeţul Maramureş, unde a urmat şi 
şcoala primară, Între 1933-·-1937. In toamna anului 
1937 a plecat la laşi, Împreună cu alţi doi colegi, 
auzind că acolo este un liceu "unde se face carte 
serioasă". Aşa ajunge, după. un concurs de admitere 
destul de sever, elev bursier al Liceului internat "c. 
Negruzzi", şcoală pe masura setei de cunoaştere a 
ruaramureseanului lan Tur cuş, care va rămîne Între 
timp orfan de amîndoi părinţii. Aici are profesori 
personalităţi de prestigiu ale Învăţămîntului şiulturii 
româneşti, Între care N. 1. Popa, cu care.' se va 
reîntllni mai tîrziu la Universitate. Din cauza con- 
tractării unei boli de plămîni, care-I va urmări toată 
viaţa, îşi dă bacnlaurearul în 1945, la una.n după 
absolvire, situîndu-se pe locul Întîi din aproape 100 
de candidaţi. 

După un an în care functionează ca notar în 
Săliştea Sibiului, revine în Iaşi, în toamna lui 1947, 

student la Facultatea de filologie-istoric a Universităţii "AL 1. Cuza", pe care din cauza 
bolii o urmeaza cu întreruperi, terminînd-o în 1954. Işi trece examenul de stat în 1955, 
specialitatea "limba şi literatura română". 

Dotat cu o inteligenţă deosebită, cu o mare sete de cultura şi pasiune pentru cercetare, 
cu o remarcabilă receptivitate critică şi originalitate de gîndire, Ion Turcuş şi-a Format 
o temeinica pregatire ştiinţifică, impunîndu-se, atît colegilor cît şi profesorilor săi, care-I 
aduc Între ei, la Catedra de limba româna, încă din 1954. Este numit mai întri preparator 
principal, apoi asistent (1956) iar din 1960, lector. In ultimii ani a trecut în cercetarea 
ştiinţifică (sectorul "toponimie") la Centrul de Lingvistică, Istorie Literară şi Folclor al 
Universităţii "Al. 1. Cuza". 

A predat mai multor serii de studenţi cursuri temeinice, bogate în idei, de Introducere 
în lingvistică, Istoria limbii române, Fonetică şi [onologie , Fonetice experimentală. Prelegerile 
sale, dezvoltînd probleme Într-un domeniu în general arid şi abstract, erau însufleţire 
de stilul inconfundabil al profesorului, care vorbea o foarte frumoasă limbă românească 
şi care a vazut în permanenţă în studenţii din faţa sa interlocutori într-un dialog de ridicat 
nivel intelectual. 

Boala nu i-a îngăduit să definitiveze pentru tipar prea multe din studiile sale, solid 
şi original concepute, dar ceea ce a publicat în "Iaşul literar", "Studii şi cercetări ştiinţifice" 
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şi "Analele ştiinţifice ale Universităţii «Al. 1. Cuza» ", precum şi cursul li tografiat de 
Introducere în lingvistică fac dovada unui cercetator de mare rigurozitate ştiinţifică şi în 
acelaşi timp cu un orizont larg, refuzînd stricta specializare sau mergînd cu investigaţia pînă 
la ultimul aspect al problemei avute în vedere. Este exemplar, în acest sens, studiul Despre 
fiziologia şi tratamentul lui r în limba română şi despre unele forme verbale dialectale. 
Observaţii la opera lui A. Philippide "Originea românilor", II, Iaşi, 1927 (publicat în 
SCŞt., Iaşi, 1959, fasc. 1-2). 

Adînc Încercat de o stare fizică de timpuriu precară şi de alte vicisitudini ale vieţii, 
Ion Turcuş avea totuşi o extraordinară Încredere în capacitatea omului de a depăşi momentele 
de criză de orice fel. Cu un umor sănătos, care nu l-a părăsit niciodată, cu o veselie 
reconfortanta, crea în jurul sau o atmosfera caldă, de apropiere umana. 

Avea o deosebită plăcere a cuvîntului, a cuvîntului cu miez şi rostit frumos. "Trebuie 
să re cîştigam placerea de a vorbi", obişnuia să spună mereu. 

Acesta a fost profesorul şi omul Ion. "[urcuş. El lasă în urma lui amintirea unei firi 
zbuciumate, dar de o bunatate şi de o delicateţe sufleteasca rar întîlnite, proprii spiritelor 
alese. Aşa îl poartă în amintirea lor cei care i-au fost studenţi şi care au învăţat de la 

el sa preţuiască valorile spirituale autentice. Aşa şi-l vor aminti colegii, care au învăţat de la el că ştiinţa fără omenie e un nonsens. 
tit-i»; 


