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ACTIVITATEA CENTRULUI DE LINGVISTICĂ, ISTORIE
LITERARASI FOLCLORÎN ANUL 1967
ActivitateaCentruluide liuqvistică,istorie literară si folclor 5-a concentrat,
ca şi în anii trecuţi,asupra unor problemede deosebitinteres în aceste domenii.
Membriisectoruhnde lexicologieşi lexicografie(DespinaUrsu, ZamfiraMihail,
VictoriaZăstroiu,Maria Deutsch,DragoşMoldovanu,DoinaCobet)au terminatin
cursulacestuian rodacteroaarticolelorde la litera Ş a Dictionarului
limbiiromâne,
iar o parte din acest materiala fost revizuitde CorneliuMorariu.Colectivulde
redactoria început,de la 1 iulie,muncade îmboqătiroa Iisierulut litereiE. urmînd
ca în anul 1968să se treacă la redactareaarticolelorde la aceastăliteră.N. A. Ursu
a colaboratla Dicţionarul
etimological Limbiiromâne(redactindunele articolede la
litereleA şi B) şi a revizuitetimologianeologismelor
de la litereleM şi O din Dicţionarullimbii române.
Sectorulde dialectologiea efectuat pentru Atlasul lingvi!tical Moldoveişi
Bucovinei10 anchetedefinitiveşi 3 anchetede probă pentru perfectionarea
cercetătorilormai tineri.
În vedereaelaborăriiunor studii asupra qreiurilor limbii române,V. Arvinte
a adunatmaterialpentrutema Graiurtde tip ardelenescnordicJn.centrulMoldovei,
St. Dumistrăcel
a continuatadunareade materialşi a redactatcapitolulintroductiv
al lucrăriiEvoluţiaqiaiuttlor populareromâneştisub influentalimbiiliterare, iar
I. Nută a întocmitchestionarelerefentoarela terminologia
pomicolăşi viticolă,pe
care o va studia În regiunealaşi.
O nouă preocupare,de onomasticăromânească,a fost marcatăprin inscrierea
în planul de cercetarea temei EvoluţiasistemulUide denominaţietoponimicaieşeană pentrucare DragoşMoJdovanu
culegematerial.S-a·începutşi alcătuireaunei
biblioqrafiide onomastică,
la care a lucrat EmiliaIchim,
Membriisecţiei de lingvisticăau publicatîn cursul acestui an următoarele
comunicărişi articole; N. A. Ursu,Modelullatin al gramaticiilui DimitrieEustatievict Bruşov
eauul,în "Limbaromână",nr. 5/1967;V. Arvmte,Die Entstehungder
rutnănisciien
Spracheulld des rumiinischen
Volkeslm Lichleder jungstenPotschunq,
În "ArchivIiir das Studiurnder neueren Sprache",1, 1967,Cu privirela elementele
vechigermaneale limbiiromâne,în .Anuar de lingvistică,istorieliterarăşi folclor".
1967;St. Dumistrăcel,
Numelemaşini/aragricoleîn qiaiurilelimbiiromâne,pe baza
AL.R,în "Limbaromână', nI. 6/1967;M. Deutsch-Antonas,
recenzie cărţii lui A.
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Schaff,Introducerein semantică.publicată în "Anuar de lingvisticăŞI istorie
litereră", 1967.
*
Temeleînscriseîn planulde cercetareal sectieide istorieliterară şi folclorau
avut un caractervariat, fiind orientateatît spre cercetareamonograficăîn cadrul
valorificăriimoştemrii
literare,cît şi spre problemede literaturăactualăşi de Iiteratură comparatăşi universală.
La volumulal doileaal Tratatuluide istorie a Iiteratntii româneau colaborat
prof. N. 1. Popa. şeful sectiei,cu capitolulCostacheNegruzzi,şi Al. Teodorescu,
cercetătorprincipal,cu capitolulCostaciieCotiachi,Membriisecţiei au lucrat la
următoareleteme: N. Iorga şi literaturauniversală(N. 1. Popa); N. Iorga, critic
şi istoric literar (1. Lăzăroscuj, D. D. Pătrăsctuiu.studiu monografie(Al. Teodorescu); N. Gane,studiumonoqralic(RemusZăstroiu);MihaiCoâreanu,studiu monografie(GabrielaDtăgoi); DuiliuZamfirescu,poet (StănuţaCretu}. Melaforatn
opera lui MihailSadoveanu(DanMănucă);Expresiadramaticăîn opera lui Mihail
Sadoveanu(FlorinFaifer); Problemeleromanuluiromânesc(Leon Volovrci],Lucra
Hopu q. realizato lucrarecare valorificăcontributiaa două reviste de folclordin
Moldova,"Ion Creangă"şi "TudorPamfile".
In şedinţelede lucru ale secţiei a fost discutatşi recomandatspre publicare,
În volumulpe 1967al .Anueruluide lingvisticăşi istorieliterară",un grupajde studii şi articoleconsacrateproblemelorde istorie a criticii literare româneşti;Al.
Teodorescu,Istoria criticii literare româneşti(1880-1900);Dan Mămică,Sistemul
estetic al lui M. Dtaqamirescu
, RemusZăstroiu,Elementede critică literară în
presa socialistă(1900-1916);Leon Volovici,G. Ibrăileanu,istoric literar; Gabriela
Drăqoi,B. P. Hasdeu,critic literar.
Cu prilejul aniversăriia 1QOde ani de la aparitia revistei "Convorbiriliterare", la şedinţa de comunicăriştiinţificeorganizatăla Bucureşti,în iunie 1967,
Al. Teodorescua prezentatlucrarea"Convorbiriliterare" şi folclorul.Acelaşicercetător a participatcu comunicareaM. Kogălniceanu
şi problemeleculturii naţionale la manifestareaştiinţifică.prflejuităde aniversareaa 150de ani de la na-şterea mareluiom de cultură.
Cîţivamembriai sectieide istorieliterară,N. 1. Popa,1. Lăzărescuşi Al. Teodorescu,au contractat,în colaborarecu VioricaBotez,Gr. Botezşi M. Bordeianu.
publicarea.la Editurapentru literatură,a volumuluial-doileadin Scrisoricătre G.
Ibrăileanu,volum alcătuit pe baza materialuluiinedit aflat la Biblioteca"Mihai
Eminescu"din Iasi. Prof.N. 1. Popa a predat studiulPanaitIstrati, realistevisrontiaire pentru volumulActes du X-e Congresde la PeâetationInternationalede
lanques et litteroturesmodetties,Strasbourg,1967,şi studiul Aspecteparticulare
ale simbolismului
românescpentru volumuleditat cu ocazia Sesiuniide literatură
comparată,ţinută în iunie 1967,la Bucureşti.Pe lîngă sarcinilede plan, membni
colectivuluiau colaboratla revistelede specialitateşi la revisteleliterare cu numeroasearticole,comentariicritice,cronicişi recenzri,din care citămcîteva titluri:
Maiorescuşi criticaliterarăde pînă la 1867,În "Iaşulliterar",şi Titu Maiorescu-MihailDraqomirescu
: similitudini,în .Atcneu" (Dan Mănucă); •.l\1omentulapariţiei
"Convorbirilor
literare",în "Cronica"(LeonVolovici
l , Proza tinerilorşi personajul
literar, Delimităriîn drama istorică nouă, Posibilitateacinematografică
a prozei,
Tendinţeîn dezvoltarealiteraturii noastre noi, în "taşul literar" (Florin Faifer).
*
In cadrul legăturilorştiinţificecu străinătatea,se cuvine menţionatăprezenţa prof, N. r. Popa la al V-lea Congresal AsociaţieiInternationalede Literatură Comparată,ţinut la Belgrad,în auqust-septernbrie
1967.N. I. Popa a prezentat
la acest congrescomunicareaAspecte particulareale simbolismului
românesc.1.
Lăzărescu,şef de sector, a făcut o călătoriede trei săptămîniîn Polonia,pentru
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un schimbde experienţăcu cercetătoriidin Varşoviaşi Cracovia.In lunile a-prilieiulie.cercet.St. Dumistr
ăcel a fost la specializareîn R. D. G., la "Institutftir romanischeSprachenund Kultur" din Berlin,pentru aprofundarea
metodeionomasiologice
în cercetareavocabularului graiurilorpopulare.In cadrul sectiei de limba română
de la acest Institut a prezentatcomunicareaProblemeleadoptăriineologismului
în
qraiurilepopulareromâneşti,pe baza ALB,
În cursulanului 1967Centrulde hnqvistică,istorie literară şi folclor a fost
vizitat de prof.Jal Deva Singhde la Universitateadin Kurukshotra şi dr. KhubchandaniLachmandin Poona(India)şi de dr. Hans-CeorqKoll din Koln (R. F. il
Germaniei).
Zatniira:vlilwilşi Gabriela Dtaqoi

