ACADEMIA ROMÂNĂ
INSTITUTUL DE FILOLOGIE
ROMÂNĂ
„A. PHILIPPIDE”

BULETINUL
INSTITUTULUI DE FILOLOGIE ROMÂNĂ
„A. PHILIPPIDE”
Anul XXII, nr. 1

IAŞI

ianuarie–martie 2021

CUPRINDE:
 Activitatea departamentelor
 Granturi, proiecte
 Apariții editoriale 
 Cărţi 

 Studii, articole, recenzii
Comunicări ştiinţifice
Despre Iaşi
 Varia



PROIECTE DE CERCETARE
În primul trimestru al anului 2021:
 În Departamentul de lexicologie–lexicografie s-au derulat cercetările
planificate din cadrul programului Academiei Române Tezaurul lexical al
limbii române cu două proiecte de cercetare. În cadul proiectului
Dicţionarul limbii române. Serie nouă. Litera C, varianta informatizată
a continuat activitatea de documentare pentru porțiunile repartizate, a
început activitatea de actualizare a redactărilor realizate în perioada
anterioară, inclusiv cele ale colegilor pensionați, potrivit ultimelor norme
de tehnoredactare și potrivit noilor sigle. În ceea ce privește proiectul
CLRE. Corpus lexicografic românesc electronic, s-a încheiat activitatea
de administrare a paginilor și a fost testată noua interfață de transcriere a
datelor lingvistice și a metadatelor privitoare la intrările din dicționare
(adnotarea variantelor). A început activitatea de validare sau de transcriere
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a cuvintelor-titlu din DLR (ediția I) și a informațiilor gramaticale, paralel
cu inițierea lexiconului CLRE. A fost inițiată construirea site-urilor
dicționarelor redactate sub egida Academiei Române. Paralel, cercetătorii
departamentului şi-au continuat activitatea în proiecte internaţionale,
naționale sau în proiecte individuale independente. Echipa a demarat
colaborarea cu instituțiile partenere pentru organizarea colocviului
internațional „Lexicografia academică românească. Provocările
informatizării”, ediția a X-a și a simpozionului internațional „Explorări în
tradiția biblică românească și europeană”, ediția a X-a. Prof.univ.dr. Eugen
Munteanu a continuat activitatea curentă la proiectul contractual individual
MĂRGĂRITARE, ádecă Cuvinte de multe féliuri a celui întru sfinţi
părintelui nostru Ioan, Arhiepiscopul Ţarigradului, a lui Zlatoust (...),
tălmăcite de Şerban şi Radu Greceanu, Snagov, 1691. Ediţie critică, notă
asupra ediţiei, introducere, studiu filologic, studiu lingvistic, glosar şi
indice de cuvinte electronic.
 La Departamentul de dialectologie şi sociolingvistică continuă etapa
reviziei finale a materialului pentru volumul al V-lea din seria NALR.
Moldova şi Bucovina, precum şi cea a pregătirii materialului pentru cel
de-al VI-lea volum al seriei; în acest sens, în primul trimestru din anul
2021 a fost realizată revizia finală a unui număr de 51 de hărţi analitice şi
18 hărţi sintetice din volum, prin operaţiuni ce au vizat, în principal,
poziţionarea adecvată a răspunsurilor pe hărţile analitice în funcţie de
punctul cartografic, pentru o lizibilitate cât mai bună a acestora, precum şi
optimizarea hărţilor sintetice (legendă plus aspect grafic); s-a efectuat
revizia finală a indicelui pentru un număr de 45 de hărţi şi 50 de MN-uri,
prin comasarea celor doi indici într-un Indice general al volumului al
V-lea; pentru hărţile şi MN-urile menţionate anterior s-au verificat şi
răspunsurile huţule, precum şi corespondenţele cu celelalte atlase
lingvistice româneşti şi romanice; în cadrul activităţii de pregătire a
materialului pentru volumul al VI-lea din NALR. Moldova şi Bucovina,
au fost grupate (numerotare, decupare etc.) pe întrebări aprox. 14 000 de
fişe din caietele de anchetă, în paralel cu analiza unui număr de 10 000 de
fişe cu scopul repartizării acestora pe cele două secţiuni ale atlasului: hărţi
lingvistice şi material necartografiat; de asemenea, au fost transferate în
format digital un număr de 45 de ore de înregistrări pe benzi de
magnetofon şi a fost prelucrată parţial informaţia digitalizată aferentă unui
număr de 7,5 ore de înregistrări.
 La Departamentul de istorie literară s-a continuat lucrul la proiectul
fundamental şi prioritar al Academiei Române − ediţia a II-a a
Dicţionarului general al literaturii române (DGLR) − şi la proiectul
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departamentului, respectiv Enciclopedia scrierilor memorialistice
româneşti (ESMR). Pentru DGLR au fost actualizate o parte din
articolele proprii, precum şi ale colegilor indisponibili, publicate în
prima ediţie a DGLR, şi s-a lucrat la noi articole despre autori şi
periodice (CS II dr. Șerban Axinte, CS Nicoleta Borcea, CS I dr. Victor
Durnea, CS I dr. Ofelia Ichim, CS II dr. Doris Mironescu, CS dr.
Maricica Munteanu, ACS drd. Diana Stroescu). S-a făcut revizia finală
şi pregătirea pentru tipar a unor articole la DGLR ediţia a II-a (CS I dr.
Victor Durnea). A continuat excerptarea informaţiilor pentru proiectul
Enciclopedia scrierilor memorialistice româneşti, precum şi redactarea
de articole (CS II dr. Șerban Axinte, CS Nicoleta Borcea, CS I dr. Victor
Durnea, CS I dr. Ofelia Ichim, CS II dr. Doris Mironescu, CS dr.
Maricica Munteanu, ACS drd. Diana Stroescu). CS III dr. Amalia
Drăgulănescu și CS III dr. Sebastian Drăgulănescu lucrează la proiectul
Orientări în dinamica paradigmelor literare din proza europeană actuală
între postmodernism și metamodernism. CS I dr. Victor Durnea a
continuat editarea operei lui G. Ibrăileanu sub egida Academiei Române.
 Departamentul de etnologie desfășoară în continuare procesul de
valorificare a datelor din Arhiva de Folclor a Moldovei şi Bucovinei în
vederea realizării proiectului fundamental Tipologii şi corpusuri de texte.
CS II dr. Adina Ciubotariu a redactat șase articole de tipologie din lucrarea
Ocupații tradiționale din Moldova. Tipologie și corpus de documente și a
extins documentarea pentru tema în cauză. CS II dr. Ioana Repciuc a
transcris texte folclorice și informații etnografice din Fondul „Petru
Caraman” pentru volumul Credinţe şi obiceiuri din ciclul sărbătorilor de
iarnă din Moldova. Tipologie şi corpus de texte (55 pagini). Ȋn vederea
realizării unei ediții a răspunsurilor primite de B.P. Hasdeu la Chestionarul
lingvistic Dotațiunea Carol I (Programa pentru adunarea datelor
privitoare la limba română, mss. BAR 3418–3436), CS III dr. Astrid
Cambose a continuat documentarea asupra edițiilor critice de texte de sec.
XIX, transcrierea mss. rom. 3418, BAR București, redactarea glosarului și
a aparatului critic.
 În cadrul Departamentului de toponimie, la Dicţionarul toponimic al
Moldovei, structural şi etimologic (DTM), volumul I (A–C) a fost
continuată documentarea lingvistică prin consultarea unor lucrări de
specialitate în vederea găsirii unor soluţii etimologice pentru articolele de
dicţionar. S-a continuat şi documentarea istorică şi geografică pentru
toponimele cu soluţii etimologice sigure (cca 300 fişe). Începerea ordonării
materialului toponimic pe câmpuri toponimice a permis şi începerea
redactării articolelor de dicţionar pentru DTM, I (120 de pagini).
3

GRANTURI, PROIECTE
 CS I dr. Cristina Florescu (consultații și revizia pentru Romania de sudest a patru articole care sunt implicate în viitorul volum DÉRom 4), CS I
dr. Elena Isabelle Tamba (documentarea articolului */'mʊsk-a/), CS III dr.
Alina-Mihaela Pricop (documentarea articolului */'angel-u/) şi CS III dr.
Dinu Moscal au continuat colaborarea la Proiectul Internaţional DÉRom:
Dictionnaire Étymologique Roman (Première phase: le noyau
panroman) (ANR şi DFG; 2008–prezent).
 CS I dr. Gabriela Haja (MC Substitute), CS I dr. Elena Isabelle Tamba şi
CS II dr. Marius-Radu Clim au continuat colaborarea la proiectul COST
Action CA16105 European Network for Combining Language Learning
with
Crowdsourcing
Techniques
(http://www.cost.eu/COST_
Actions/ca/CA16105). Din echipa de cercetare din România fac parte 8
cercetători de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de
Informatică şi Facultatea de Litere, de la Institutul de Cercetări pentru
Inteligenţă Artificială din Bucureşti şi de la Institutul de Filologie Română
„A. Philippide” al Filialei din Iaşi a Academiei Române.
 CS I dr. Gabriela Haja și CS I dr. Elena Isabelle Tamba au continuat
activitatea de cercetare în proiectul Artificial Intelligence Models (Deep
Learning) Applied in the Analysis of Old Romanian Language (DeLORo
– Deep Learning for Old Romanian) (PN-III-P2-2.1-PED-2019-3952), 23
octombrie 2020–22 octombrie 2022, derulat în cadrul ARFI. Director de
proiect: CS I dr. Dan Cristea m.c., Institutul de Informatică Teoretică,
Academia Română – Filiala Iași.
 CS I dr. Cristina Florescu, CS I dr. Elena Tamba, CS I dr. Laura Manea,
CS I dr. Florin Olariu, CS I dr. Daniela Butnaru, CS III dr. Alina Bursuc,
CS drd. Claudius Teodorescu au început activitatea de cercetare în
proiectul Terminologia astronomică românească: științific vs popular.
Fenomene, obiecte cosmice și constelații (proiect PCE, cod PN-III-P4IDPCE-2020-1277, 2021-2023). Director de proiect: CS I dr. Cristina
Florescu.
 CS I dr. Elena Tamba a continuat activitatea de cercetare în proiectul
Primele dicționare bilingve românești (secolul al XVII-lea). Corpus
digital prelucrat și aliniat (PN-III-P1-1.1-TE-2019-0517), 01 noiembrie
2020–31 octombrie 2022, derulat în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan
Cuza”. Director de proiect: CS II dr. Mădălina-Andreea Ungureanu.
⬥ CS I dr. Gabriela Haja a început activitatea de cercetare în proiectul O
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reevaluare a psaltirilor românești din secolul al XVI-lea. Corpus aliniat
și studii comparative/ Re-evaluating the Sixteenth-Century Romanian
Psalters. Aligned Corpus and Comparative Studies (roPSALT) (PN-IIIP4-ID-PCE-2020-2939), 04 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2023, derulat în
cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Director de proiect:
CS II dr. Ana-Maria Gînsac, Institutul de Cercetări Interdisciplinare,
Departamentul Științe Socio-Umane.
 În cadrul proiectul Migrație și identitate în spațiul cultural românesc.
Abordare multidisciplinară (coordonator: Academia Română, Filiala Iaşi;
cod: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0116; director de proiect: acad. Victor
Spinei), ce se derulează în perioada 2018–2021 prin intermediul
instrumentului de finanţare Proiecte complexe realizate în consorţii CDI
(UEFISCDI), CS III dr. Alexandru-Laurenţiu Cohal a continuat, în calitate
de coordonator al proiectului intitulat Componenta etnolingvistică a
identității în contextul migrației: comunitățile românofone din Europa
Occidentală, activitatea în cadrul proiectului, în principal prin diseminarea
volumului Din clasă, acasă. Ghid de identitate culturală românească,
Iaşi, Editura Palatul Culturii, 2020, a cărui versiune PDF este disponibilă
online la adresa https://miro.acadiasi.ro/2021/04/28/carte-disponibilagratuit-in-formatul-pdf/.
 CS Nicoleta Borcea, CS III dr. Astrid Cambose, CS dr. Maricica
Munteanu și CS I dr. Ofelia Ichim (director de proiect) au continuat lucrul
la grantul Academiei Române Bază de date computerizată privind
receptarea memorialisticii româneşti în presa culturală (1960–2020)
(contract GAR-UM-2019-I-1.5-9/15.10.2019).
APARIȚII EDITORIALE
 A apărut tomul LIX–LX/2019–2020 al revistei „Anuar de lingvistică şi
istorie literară” (www.alil.ro), ISSN: 1583-7017. Sumarul este următorul:
Secțiunea Studii: MIOARA DRAGOMIR, Rarităţi lexicale în Hronograf
den începutul lumii (ms. 3517 cca 1658–1661) – analiză în vederea lucrului
la Dicţionarul limbii române şi la Dicţionarul etimologic al limbii române
redactate sub egida Academiei Române (litera A); ALINA-MIHAELA
BURSUC, Câteva consideraţii asupra lexicografiei diacronice actuale;
MIRCEA CIUBOTARU, Politică, administraţie şi toponimie ieşeană;
ANA-MARIA PRISACARU, Abordarea conceptului de câmp toponimic
polinuclear în MDTM1-2; LUMINIŢA BOTOŞINEANU, Indici verbali
metadiscursivi în rezultatele anchetelor NALR/ALRR. Prolegomene la
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volumul al III-lea de Texte dialectale. Moldova şi Bucovina; DANIELA
DUMBRAVĂ, „Aş porni cu Cazania lui Coresi…”. Note pe marginea
unui schimb de scrisori între Emil Turdeanu şi Rosa Del Conte; NATAŞA
MAXIM, Pavel şi fraţii săi. Antiteza kierkegaardiană estetic/etic la
Mircea Eliade; MARIA-LUCREŢIA STURTZU, Corneliu Sturzu – un
poet pierdut sau pedepsit după 1989. Secțiunea Dialoguri culturale:
VIOLETA TIPA, Prezenţe poloneze pe scena teatrelor din spaţiul
românesc; DUMITRU OLĂRESCU, Unitate şi diversitate culturală prin
formule filmice. Secțiunea Omagiu postum colegial: Florin Faifer (14
aprilie 1943 – 6 iulie 2020); Doina Hreapcă (1 decembrie 1944 – 4 mai
2017); Dan Mănucă (20 mai 1938 – 7 mai 2017); Dragoş Moldovanu (20
octombrie 1941 – 1 martie 2019); Carmen-Gabriela Pamfil (24 iunie 1950
– 25 mai 2017). Secțiunea Recenzii şi prezentări de carte: MARIALUIZA DUMITRU OANCEA, Limba greacă veche. Sintaxa cazurilor. O
nouă teoretizare, Bucureşti, Editura Universitară, 2015, 318 p. (Traian
Diaconescu); MIOARA DRAGOMIR, Hronograf den începutul lumii (ms.
3517). Studiu lexicologic, Iaşi, Editura Doxologia, 2017, vol. I, 546 p., vol.
II, 222 p. (Gabriela Haja); DINU MOSCAL, Teoria câmpurilor lexicale.
Cu aplicaţie la terminologia populară a formelor de relief pozitiv, Iaşi,
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2013, 274 p. (Alina-Mihaela
Bursuc); VINTILĂ MIHĂILESCU, Etnogeneză şi ţuică, Iaşi, Editura
Polirom, 2018, 206 p. (Astrid Cambose); „Revue de linguistique romane”,
nr. 329–330, t. 83, janvier–juin 2019, 320 p. (Luminiţa Botoşineanu).
CĂRŢI
 Fabian Doboș, Alois Moraru, Dănuț Doboș, Daniela Butnaru, Luminița
Botoșineanu, Georgeta-Emilia Căliman, Silviu Văcaru, Mihai-Cristian
Amăriuței, Cătălin-George Fedor, Iulian Ghercă, Catolicii din Tămășeni.
Credință și tradiție, Iași, Editura Presa Bună, 2021, 392 p., 978-606-8116-96-9.
 Fabian Doboș, Alois Moraru, Dănuț Doboș, Daniela Butnaru, Luminița
Botoșineanu, Georgeta-Emilia Căliman, Silviu Văcaru, Mihai-Cristian
Amăriuței, Cătălin-George Fedor, Iulian Ghercă, Catolicii din Tămășeni.
Credință și tradiție, Iași, Editura Presa Bună, 2021, 392 p., 978-606-8116-96-9.
 Astrid Cambose, Antonie Dumitru Chelcea, Nicolae Mihai (coordonatori),
Lanțul generațiilor: arhive, narativizări, culturi ale memoriei, ClujNapoca, Editura MEGA/Argonaut, 2020 (apărut 2021), ISBN 978-606020-291-2, 253 p., ISBN 978-606-085-027-4.
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STUDII, ARTICOLE, RECENZII
 Astrid Cambose, Firogurile lui Sextil Pușcariu și cultura memoriei, în
vol. Astrid Cambose, Antonie Dumitru Chelcea, Nicolae Mihai
(coordonatori), Lanțul generațiilor: arhive, narativizări, culturi ale
memoriei, Cluj-Napoca, Editurile Mega și Argonaut, 2020 (apărut 2021),
p. 197–211; Semnal: Petre Ispirescu, Jurnal manuscris inedit (1871–
1882), în „Manuscriptum”, 1–2/2019 (apărut 2021), p. 109–166.
 Amalia Drăgulănescu, Emil Racoviță – fragmente din epopeea
Sudului, în ,,Akademos” (Chișinău), 2020, nr. 4, p. 124–129.
 Cristina Florescu, Caleașca și alte trăsuri, în „Scriptor”, VII, nr. 3–4,
p. 136.
 Eugen Munteanu, O revelație documentară: 17 scrisori inedite ale lui
G. Ivănescu către Eugeniu Coșeriu (VI), în „Limba română”, Chișinău,
nr. 2, martie-aprilie, anul XXI/2021, p. 5359; Jurnal heidelberghez 1994
(VI), în „Expres cultural”, anul V, nr. 1 (49), ianuarie 2021, p. 15; Jurnal
heidelberghez 1994 (VII), în „Expres cultural”, anul V, nr. 2 (50),
februarie 2021, p. 20; Jurnal heidelberghez 1994 (VIII), în „Expres
cultural”, anul V, nr. 3 (51), martie 2021, p. 20; Ziua de apoi, în „Ziarul de
Iașiˮ, 04.01.2021, p. 6; Vechiul Testament – Septuaginta – Nicolae
Spătarul Milescu (VI), în „Ziarul de Iașiˮ, 09.01.2021, p. 6; Un corifeu al
„gândirii politice corecte” – Noam Chomsky (I), în „Ziarul de Iașiˮ,
16.01.2021, p. 6; Un corifeu al „gândirii politice corecte” – Noam
Chomsky (II), în „Ziarul de Iașiˮ, 23.01.2021, p. 6; La ce este bună
filologia. Pledoarie pro domo (I), în „Ziarul de Iașiˮ, 30.01.2021, p. 6; La
ce este bună filologia. Pledoarie pro domo (II), în „Ziarul de Iașiˮ,
06.01.2021, p. 6; Monumenta linguae Dacoromanorum. Scurt istoric al
unui proiect filologic major (I), în „Ziarul de Iașiˮ, 13.02.2021, p. 6;
Monumenta linguae Dacoromanorum. Scurt istoric al unui proiect
filologic major (II), în „Ziarul de Iașiˮ, 20.02.2021, p. 6; Monumenta
linguae Dacoromanorum. Scurt istoric al unui proiect filologic major
(III), în „Ziarul de Iașiˮ, 27.02.2021, p. 6; Monumenta linguae Dacoromanorum. Scurt istoric al unui proiect filologic major (IV), în „Ziarul
de Iașiˮ, 06.03.2021, p. 6; Monumenta linguae Dacoromanorum. Scurt
istoric al unui proiect filologic major (V), în „Ziarul de Iașiˮ, 13.03.2021,
p. 6; Monumenta linguae Dacoromanorum. Scurt istoric al unui proiect
filologic major (VI), în „Ziarul de Iașiˮ, 20.03.2021, p. 6; Metamorfoze
ale protocronismului sau despre incompetenţa cu ştaif (I), în „Ziarul de
Iașiˮ, 27.03.2021, p. 6.
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COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE
 Adina Ciubotariu, Vernacular architecture in Romania – a case for
urgent safeguarding, în cadrul Conferinței Științifice Internaționale
„Local Communities, Cultural Heritage and Museums”, organizată de New
Bulgarian University și Regional Centre for the Safeguarding of Intangible
Cultural Heritage in South-Eastern Europe under the auspices of
UNESCO, Sofia, 25–26 februarie 2021.
 Florin-Teodor Olariu, Lingvistica pe înţelesul tuturor, conferinţă
online susţinută în calitate de invitat la Liceul Teoretic Waldorf din Iaşi în
cadrul Programului naţional „Şcoala altfel” al Ministerului Educaţiei, 30
martie 2021.
 Ioana Repciuc, In or Out of Lists. Masquerade Traditions and
Heritage-making in Romania and Abroad, în cadrul Conferinței
Științifice Internaționale „Local Communities, Cultural Heritage and
Museums”, organizată de New Bulgarian University și Regional Centre for
the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage in South-Eastern Europe
under the auspices of UNESCO, Sofia, 25–26 februarie 2021.
DESPRE IAŞI1
Orientări în cercetarea dialectologică din centrul universitar Iaşi (II)2
3. Informatizarea „Noului Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova
şi Bucovina”
3.1. În actualitate, principalul obiectiv de cercetare al dialectologilor de la
Iaşi îl constituie definitivarea pentru tipar a celui de al treilea volum de hărţi şi
material necartografiat din Atlas, proiectat prin editare asistată de calculator, de
asemenea o premieră pe plan naţional, dat fiind că reprezintă aplicarea acestei
tehnici în realizarea unui atlas de tip „clasic”, adică al cărui material lingvistic
este redat, integral, în transcriere fonetică, atât pe hărţi, cât şi în textele sintezǎ
cu răspunsuri „necartografiate”.
Am iniţiat acest proiect împreună cu Vasile Apopei, de la Institutul de
Informatică Teoretică al Filialei Iaşi a Academiei Române, valorificând un
1

Sub acest titlu prezentăm, în câteva numere succesive ale publicaţiei noastre, o
serie de texte dedicate vieţii culturale a oraşului Iaşi.
2
Continuare din numărul precedent. Text preluat din „Philologica Jassyensia”,
an III, nr. 1, 2007, p. 307−326.
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program de colaborare cu acest Institut, iar responsabilitatea desfăşurării
lucrărilor i-a revenit, o perioadă, regretatului nostru coleg Ion A. Florea.
Noutatea, absolută pentru lucrările de profil din România, o constituie faptul că,
astfel, este depăşită metoda simplei reprezentări figurative pe hărţi a faptelor
lingvistice, aplicată chiar astăzi în redactarea şi tipǎrirea tuturor atlaselor (mai
ales plurilingve) ale cǎror reţele cuprind puncte de anchetǎ numeroase, cum
sunt Atlas linguarum Europae (ALE) sau Atlas linguistique roman (ALiR)
metodă care, de fapt, datează de la Georg Wenker (1881), iar la noi a fost
aplicată de autorii primelor atlase lingvistice, Gustav Weigand (1909) şi I.-A.
Candrea (pentru Banat, un atlas rămas în manuscris) şi a fost folosită şi în
volumele din varianta cu hărţi (mici) „colorate”, o inovaţie a autorilor ALR I şi
ALR II. Tot reprezentarea figurativă este practicată în volumele apărute până
acum din Atlasul lingvistic român pe regiuni. Basarabia, Nordul Bucovinei,
Transnistria, ca şi în Atlasul lingvistic român pe regiuni. Sinteză.
Pentru noi, „provocarea” şi, în parte, modelul general l-a constituit Atlante
linguistico italiano (sub redacţia lui L. Massobrio, G. Ronco şi alţii; trei volume
apărute între 1995 – 1997), iar publicarea, în anul 2005, a Prospectului la vol.
III (Bibliografie, A., 4. a reprezentat verificarea posibilitǎţilor concrete de
editare, în vederea publicǎrii, a tuturor materialelor obţinute prin
tehnoredactarea asistatǎ de calculator: hǎrţi cu transcrierea foneticǎ integralǎ a
rǎspunsurilor, hărţi interpretative de diferite tipuri şi texte prezentate sub formǎ
de material necartografiat (o analiză de ansamblu a problematicii şi a
obiectivelor testării întreprinse, în Prefaţa la volumul respectiv, p. V–XII). Este
în studiu şi tehnoredactarea asistată de calculator a textelor dialectale.
Principalii autori, cu participări diferite, ai ansamblului acestei lucrări
inovatoare sunt anchetatorii şi redactorii volumelor precedente din NALRMold.Bucov.: Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, Adrian Turculeţ (profesori
la Facultatea de Litere a Universităţii „Al.I. Cuza”, membri şi colaboratori ai
colectivului de la Institut), dr. Ion Nuţǎ şi dr. Ion Florea, cercetǎtori ştiinţifici
principali la Institutul de Filologie Românǎ „A. Philippide” al Filialei Iaşi a
Academiei Române. Echipei iniţiale i s-au adǎugat şi alţi cercetǎtori de la
Institutul „A. Philippide”, din colectivul specializat în editarea textelor
dialectale sau care au fost încadraţi în ultimii ani.
Cercetǎtorii care au colaborat la realizarea volumului al III-lea din Atlas în
variantǎ computerizatǎ şi la redactarea Prospectului sunt: dr. Doina Hreapcǎ,
cercetǎtor ştiinţific principal gradul I (participare la redactarea şi revizia
hărţilor, revizia textelor de material necartografiat şi revizia de ansamblu a
indicelui de cuvinte şi forme); dr. Luminiţa-Dana Botoşineanu, cercetǎtor
ştiinţific principal gradul II (introducerea în baza de date a informaţiilor
reprezentând textele de material necartografiat, redactarea indicelui de cuvinte
şi forme din aceastǎ secţiune, participare la redactarea hǎrţilor interpretative);
dr. Florin-Teodor Olariu, cercetǎtor ştiinţific principal gradul III (colaborare
permanentǎ la realizarea tuturor programelor de tehnoredactare asistatǎ de
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calculator şi de editare, documentare generalǎ privind baza de date,
introducerea în baza de date a informaţiilor reprezentând secţiunea hărţi,
redactarea indicelui de cuvinte şi forme din aceastǎ secţiune); dr. Veronica
Olariu, cercetător ştiinţific (participare la introducerea în baza de date a
informaţiei din hărţi şi din textele de material necartografiat şi la redactarea
indicelui de cuvinte şi forme din secţiunea hărţi).
Opţiunea noastrǎ şi posibilitatea punerii ei în practicǎ s-au conturat în urma
interesului manifestat pentru aceastǎ preocupare de un grup de specialişti,
printre care, în primul rând, Vasile Apopei şi Silviu Bejinariu, cercetători
ştiinţifici principali gradul III, de la Institutul de Informaticǎ Teoreticǎ al
Filialei Iaşi a Academiei Române, sub conducerea prof. Horia N. Teodorescu,
membru corespondent al Academiei Române; au mai colaborat cercetătorii
Cătălin Bulancea şi Ramona Luca. De altfel, ca recunoaştere a acestei
importante realizări de profil, premiul „Octav Mayer” pe anul 2006 al Filialei
Iaşi a Academiei Române a fost acordat cercetătorilor de la Institutul de
Informatică Teoretică şi de la Institutul de Filologie Română „A. Philippide”,
coautori ai lucrării Aplicaţii software pentru realizarea Noului Atlas lingvistic
român, pe regiuni, şi editarea de texte dialectale.
3.2. Principiile după care a fost conceput programul de editare asistată de
calculator a Atlasului şi analiza diferitelor operaţii tehnice implicate
(clasificarea simbolurilor grafice pentru transcrierea fonetică, realizarea
fonturilor, stabilirea mediului pentru editarea transcrierii fonetice, crearea a
diferite moduluri, de generare şi editare a hărţilor şi pentru consultarea acestora)
au fost prezentate, pentru diferite etape, în articolele incluse în Bibliografie (C.,
1–3, 5, 6).
Pe de altă parte, am descris (cf. Bibliografie, C., 4) virtuţile informatizării
în vederea utilizării variantei pe format electronic a Atlasului şi a cre ării unei
baze de date cuprinzând datele informative de ordin general din volumele
realizate în tradiţia „clasicǎ”, cu semnalarea, în primul rând, a existenţei
materialelor publicate, iar, în al doilea rând, chiar prin arhivarea şi preluarea ca
atare, în baza de date de pe suport electronic, a diferite categorii de texte, pentru
ca, pe ansamblu, lectura volumelor realizate prin tehnoredactare asistatǎ de
calculator sǎ poatǎ beneficia de o pluralitate de referinţe anterioare, utile
interpretǎrii. În continuare, prezentăm sumar reperele acestui proiect.
Avem în vedere realizarea, în douǎ etape, a mai multor secţiuni (numite în
cele ce urmeazǎ, convenţional, „dicţionare”) constituind, mai întâi, o bazǎ
generalǎ de date:
– Dicţionar al Chestionarului NALR (indicând numǎrul şi formularea
întrebǎrii) şi al altor materiale privind programul general de investigare
(transcrierea foneticǎ, lista de semne şi cea de abrevieri);
– Dicţionar al anchetei pentru NALR-Mold. Bucov., cu prezentarea
localitǎţilor din reţeaua de puncte şi cu semnalarea listei subiecţilor din fiecare
localitate care au rǎspuns la întrebǎrile din chestionarul general şi/sau din
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chestionarele speciale, ca şi a celor de la care au fost înregistrate textele
dialectale tipǎrite, date necesare permanent pentru interpretarea corectǎ a
materialului;
– Dicţionar al tipǎriturilor din programul NALR-Mold. Bucov., cu trei
secţiuni de bazǎ (pentru care, în principiu, avem în vedere doar trimiteri de
semnalare):
a) generalitǎţi, de tipul hǎrţi introductive, prefeţe la volumele de hǎrţi şi de
texte dialectale; b) materiale specifice de limbǎ: hǎrţile cu transcrierea foneticǎ
a rǎspunsurilor, hǎrţile interpretative, sintezele de tip material necartografiat,
textele dialectale, indicele de cuvinte şi forme; în ceea ce priveşte indicele de la
diferite volume, este preconizatǎ reunirea acestora într-un indice general,
completat la apariţia fiecǎrui nou volum şi preluat ca atare în baza de date de pe
suport electronic; c) iconografie: schiţe ce apar pentru explicarea rǎspunsurilor
de pe hǎrţi; fotografii publicate în anexele volumelor de texte dialectale,
ilustrând componenta etnograficǎ, notabilǎ, a Atlasului;
– Dicţionar de referinţe principale la/pentru NALR-Mold. Bucov.: articole
de lansare a proiectului, recenzii la volumele apǎrute, lucrǎri în care au fost
utilizate, ca sursǎ importantǎ, materiale din volumele tipǎrite sau din arhiva
anchetei etc.
Dupǎ constituirea instrumentelor de lucru propuse, chiar pentru prima
etapǎ, prin generarea de programe de cǎutare şi de prelucrare a informaţiei,
volumul al III-lea din NALR-Mold. Bucov. în varianta pe suport electronic
aspirǎ la trecerea de la statutul de simplǎ bancǎ de date la acela de material
organizat informaţional cu potenţial interpretativ, pe diferite planuri, insistânduse asupra posibilitǎţilor de analizǎ variaţionalǎ diastraticǎ şi diafazicǎ, de interes
pentru socio- şi psiholingvisticǎ, pentru stilisticǎ, din perspectiva generalǎ a
procesului comunicǎrii
Placa turnantǎ a proiectului, din acest punct de vedere, este conversiunea,
posibilitatea de a reveni, pentru studiu, de la realizarea în proiecţie cartograficǎ
în care a fost finalizatǎ iniţial prezentarea rǎspunsurilor la o anumitǎ întrebare,
la „lista” de „transcrieri fonetice”, pe baza cǎreia materialul poate fi grupat, adhoc, dupǎ diferite repere: componenta lexicalǎ (-etimologicǎ), prezenţa
cuvântului în diferite sintagme, tipuri de plural la substantive, alternanţe
fonetice de la forma de singular la cea de plural a substantivelor şi adjectivelor,
modificǎri în paradigma verbului, tratamentul sunetelor din partea iniţialǎ sau/şi
finalǎ a cuvântului, variaţii de accent etc., obiective de interes prioritar în cadrul
preocupǎrii geografiei lingvistice pentru variaţia diatopicǎ, la apariţia acestei
discipline în lumea cercetǎrii.
Dar, urmǎrindu-se augmentarea aspectului interpretativ al Atlasului, în
ceea ce priveşte studiul variaţiei diastratice şi diafazice, pot fi valorificate
elemente tehnice de care dispunem deja (din inventarul ALR I şi II şi al
NALR). Pot fi instituite programe de cǎutare pentru simboluri deja existente, de
tipul [ε] (ezitat), [σ] (sugerat), [κ] (corectat) şi [ρ] (s-a revenit cu întrebarea),
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pentru a investiga situaţii privind disponibilitatea vocabularului (sau oscilaţii în
ceea ce priveşte pronunţia), dar, în acelaşi timp, markeri ai variaţiei registrului
vorbirii, indicate explicit de simbolurile din categoria [R] (termen recent), [V]
(vechi), [B] („aşa zic bǎtrânii”), [T] („aşa zic tinerii”), [F] („aşa zic femeile”),
sau [!] (întrebarea sau rǎspunsul au provocat ilaritate) etc. Pe aceleaşi planuri,
pe coordonata „Wörter und Sachen”, pot fi solicitate simbolurile [?]
(„informatorul n-a ştiut sǎ rǎspundǎ”), # („informatorul a declarat cǎ nu existǎ
termenul întrebat”) şi [∞] („obiectul sau obiceiul întrebat nu existǎ în
localitate”), dar şi [*], marcând rǎspunsuri ale unor informatori ocazionali. Pe
lângǎ acestea, în lista de indici codificaţi de cǎutare pot fi introduse «cuvintecheie» din vorbirea subiecţilor, de tipul „pe nou”, „pe vechi”, „acum”,
„înainte”, „la (dupǎ) modǎ”, „(mai) frumos”, „urât”, „domneşte”, „delicat”, „ca
la (dupǎ) carte”, „în armată”, „la oraş” etc., sau „în vorbire”, din comentarii ale
anchetatorilor, pentru lectura notelor din paragrafele II şi III de pe marginea
hǎrţilor cu transcrierea foneticǎ integralǎ a rǎspunsurilor şi din textele redactate
sub formǎ de material necartografiat.
Referindu-ne la simbolurile prezentate mai sus, pot fi instituite module
software nu numai pentru analiza variaţiei diacronice, diafazice şi diastratice, ci
şi pentru a cunoaşte alte elemente ce caracterizeazǎ situaţia (specialǎ) de
comunicare reprezentatǎ de ancheta dialectalǎ: situaţia vocabularului, activ şi
pasiv, al vorbitorilor, în funcţie de coordonata „Wörter und Sachen”, dar şi
potrivit datelor personale ale subiecţilor, ca şi proiectarea rezultatelor în raport
cu elemente implicate în desfǎşurarea anchetei, inclusiv procedeul interogǎrii.
Aşadar, este vorba de proiectarea unui atlas instrument de
complementaritate între o geografie lingvisticǎ având drept scop doar descrierea
varietǎţii diatopice din perspectiva istoriei limbii şi una cu deschidere
interdisciplinarǎ, privind variaţia diastraticǎ şi diafazicǎ, pentru a cunoaşte
vorbirea, reflectarea a diferite aspecte ale procesului comunicǎrii. Se consider ǎ
cǎ dialectologia, atât de importantǎ pentru investigaţiile din domeniul socio- şi
al psiholingvisticii, dacǎ, prin atlasele lingvistice, ia în consideraţie toate
modalitǎţile de manifestare a variaţiei lingvistice, poate deveni o disciplinǎ
integralǎ: pluridimensionalǎ şi relaţionalǎ.
Am insistat asupra acestor aspecte pentru a ilustra capacitatea atlasului
regional al Moldovei şi Bucovinei, datorită modului cum s -au desfǎşurat
anchetele şi au fost redactate hǎrţile şi textele prezentate sub formǎ de material
necartografiat, de a constitui, la rândul sǎu, o sursǎ pentru edificarea unei
dialectologii pluridimensionale şi relaţionale, un teren pe care varianta pe suport
electronic a volumului al III-lea poate fi deosebit de eficientǎ. Avem în vedere,
de asemenea, perspectiva care se deschide pentru aplicarea acestei metodologii
în redactarea celorlalte lucrări din seria atlaselor lingvistice regionale româneşti
(am făcut această ofertă colegilor care lucrează la atlasele respective, punândule la dispoziţie şi CD-ul cu Prospectul nostru).
Posibilitǎţile multiple de consultare şi de prelucrare a materialului asigurate
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de organizarea informaţiei în baza de date vor avea efecte benefice în ceea ce
priveşte tematica hǎrţilor interpretative; este vorba, de exemplu, de depǎşirea
preferinţei pentru hǎrţile, relativ simple, de profil onomasiologic („termeni
pentru noţiunea x”), sau fonetic (cum ar fi, în general, cele dedicate reflexelor
unor sunete). De altfel, asemenea configuraţii strict rezumative, care s-au
dovedit puţin interesante pentru cei care consultǎ şi utilizeazǎ atlasele, i-au
determinat pe autorii NALR. Oltenia sǎ renunţe, începând cu ultimul volum din
acest Atlas, la întocmirea şi publicarea de h ǎrţi „interpretative” şi sǎ propunǎ
soluţii grafice care, oricum, reprezintǎ un „început” de interpretare a faptelor de
limbǎ înfǎţişate pe hǎrţi. Mai mult, tot pe linia sporirii „ofertei”, în primul rând
dialectologii, în postura de reprezentanţi avizaţi ai beneficiarilor atlaselor,
considerǎ cǎ (mǎcar o parte din) hǎrţile lingvistice propriu-zise ar trebui (şi ar
putea) sǎ depǎşeascǎ stadiul simplei înregistrǎri, în ordinea întrebǎrilor din
chestionar şi punct cu punct, a rezultatelor anchetei, limitându-se la o
perspectivǎ comunǎ lexical- onomasiologicǎ, şi sǎ opteze, cu finalitǎţi multiple,
în alcǎtuirea volumelor şi în redactarea hǎrţilor („duble” la rigoare), la proiecţii
„cumulative”, impunând analiza corelativǎ a datelor, din perspectivǎ semanticǎ
în primul rând. Subliniem însǎ faptul cǎ astfel de propuneri vizeazǎ, în
principiu, sporirea aportului informativ al atlaselor pentru corecta interpretare a
variaţiei diacronice, în slujba unor probleme importante ale dialectologiei
româneşti (în speţǎ, structura dialectalǎ a dacoromânei).
Dacǎ, în ceea ce ne priveşte, interesul se îndreaptǎ, alǎturi (totuşi) de
„areologie”, pusǎ mereu în ecuaţie, spre probleme de istoria limbii, de foneticǎ,
de analiza structurii cuvintelor etc., avem în vedere, paralel, ilustrarea
problematicii variaţiei lingvistice şi a datelor metalingvistice, pentru reflectarea
efectelor cǎrora dispunem deja de posibilitǎţi „tehnice” deloc neglijabile, ce pot
fi puse în lucru pentru consultarea variantei pe suport electronic a Atlasului.
3.3. Existenţa unui bogat şi valoros fond documentar, interesul pentru
inovaţie în domeniul teoriei şi al metodologiei moderne privind disciplina, ca şi
recunoaşterea realizărilor cercetătorilor ieşeni pe plan naţional (şi datorită
colaborărilor internaţionale) reprezintă perspective certe pentru activitatea
Departamentului de dialectologie de la Institutul „A. Philippide”, ca nucleu în
jurul căruia se desfăşoară activitatea tuturor specialiştilor din Iaşi, a căror
preocupare, pentru continuitate, o constituie atragerea unor tineri talentaţi spre
cercetarea de profil.
Din această direcţie, faţǎ de o oarecare scǎdere a interesului atât pentru
dialectologie (la noi, mai ales în plan didactic, cu referire la învǎţǎmântul
superior), cât şi pentru cartografia lingvisticǎ, informatizarea va aduce, desigur,
o revigorare semnificativǎ a domeniului, care s-a conturat deja din ultimul
deceniu al secolului trecut.
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postului de CS I în cadrul Colectivului de Tehnologia vorbirii de la Institutul de
Informatică Teoretică al Academiei Române, Filiala Iaşi, în data de 14 ianuarie 2021.
 Prof.univ.dr. Stelian Dumistrăcel a primit titlul de „Cetățean de onoare al
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Consililului Local al Municipiului Iași.
 CS I dr. Elena Tamba a participat la al doilea webinar EFNIL (24–25 martie
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calitate de conducător ştiinţific la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
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