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COMEMOlZAREA LUI ALECSANDRI LA IAŞI 

Printr-o hotărîre a Consiliului de Miniştri, între 10 şi 15 septembrie 1965, 
Academia Republicii Socialiste România, Comitetul de Stat pentru Cultură şi Arla 
şi Uniunea Scriitorilor au organizat în întreaga ţară "Zilele Vasile Alecsandri" în 
vederea comernorării a 75 de ani de la moartea scriitorului. 

Amploarea dată la Iaşi, oraş de care este legată o bună parte din actrvitatca 
poetului, acestor manifestări comemorative a fost deosebită. Adunarea de la Casa 
de Cultură a Sindicatelor, din seara zilei de 10 septembrie 1965, a marcat inco- 
putul zilelor «omemor e trve. Cu acest prilej, după un cuvint inaugural rostit de 
praf. univ. Ion Creangă, rectorul Universităţii iescnc, au confercntial praf. univ. 
Al. Dima, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, despr= 
Baza populară a operei lui Alecsandri, prof. univ. Gavril Istrate, decanul Facul- 
tăţii de filologie, despre Limba operei lui Alecsandri şi prof. univ. Ilie Grămadă, 
director al Teatrului National din Iasi, despre Vasile Alect-nndr! şi teatrul românesc, 
Poetul George Lcsncs il citit apoi din versurile sale>, Iar formatii de Ia Teatrul 
Ne ţional "Vasile Alecsandri", Opera de Stat şi Filarmonica de Stat Moldova" au 
susţinut UIl reuşi! program artistic. 1 

Sîmbăta 11 septembrie 19f35, in cea de a doua zi "Vasile Alecsandri", Filiala 
elin laşi a Ace detniei Republicii Socialiste România, prin Centrul de linqvistlcă, 
istorie literară. şi folclor în colaborare cu Universitatea .Alex, 1. Cuza" a orga- 
nizat in aula festivă "Mihail. Eminescu" a Universităţii o sesiune ştiinţifică, urmărită 
cu un interes real de numerosul public format din academicieni, oameni de ştiinţă, 
cadre didactice din învăţămîntul superior şi mediu, studenti şi elevi. În sală se 
găseau şi cercetători de la lnsti lutul de istorie şi teorie literară şi Institutul d« 
lingvistică ale Ac.ademi.ei, din Bucureşti, veniţi la laşi cu acest prilej. 

In comunicarea sa, intitulată Spiritul iolclcuic al operei lui Vasile /vtecstuulri, 
Al, Dima d arătat că structura întregii creatii a poetului este folclorică, deoarece 
izvoarele specificului său s1nl. trase elin stră vechile zăcăminte ale poeziei populare 
pe care, alături de Alccu Russo, le-a descoperit, le-n făcut cunoscute şi le-a reco- 
mandat ca model şi îndemn, Opera lui Alecsandri, se spune in încheiere, este 
o operă exemplară prin spiritul el folcloric, prin unitatea stringentă care o 

caracterizează datorită temeliilor populare din car« purcede", 
"A face literatură, pentru Alecsandri era tot una cu a lucra pentru cauza 

poporului" a afirmat praf. uuiv, Const. Ciopraga în comunicarea Profilul clasicuiui. 
Scriitor mare, un clasic, UD precursor, jucînd un important rol SOCIal şi politic, se 
spune apoi, Alecsandri ar e şi astăzi cu el avantajul tinerotil. 
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Prol. univ, N. 1. Popa s-a ocupat, Într-o bogată. şi plină de interes comunicar», 
de Alecsandri şi limba franceză, iu r cercetiJ iorul principal I. Lăzăr,?scu urruăru 
fzvoarele istorice În opera lui Vosile AlecSCllldrj, sustinind cu argu rucntc puternice 
[(VUI că in teatrul său istoric poetul nu copiază modele străine, ci Iclosostr nu- 
rneroasp documente de istorie naţională sau informatii llliJle din scrierile cr oni- 
carf lor noştri. 

Au mai vorbit Valenun Ciwldrtl, lector ld Institutul pedagogic din Cr aiovs 
(Influenţa fui Alecsandri asupra titeruturii bulgare), Gh. Uuqureanu, directorul 
Arhivelor statului din Iaşi (v asite Alecsandri arhivisi al sta/ului), C. Di rnitr iu 
(Aspecte ale vocubutarutut din ieottut lui Vasile Alecsandri). 

În încheierea sesiuni! ştiinţifice a luat cuvîntul prof. unrv, G. C. Nlcolcscu, 
cunoscut biograf şi editor al lui Vasile Alecsandri, ceue il prezentat O nouă inter- 
pretare a Pasieluritor, 

In aceeaşi zi, in sala "Victoria" .iin Iasi s-a deschis o Expozitie comemoretivă, 
la alcătuirea căreia au participat Cormt ctul Regional pentru Cultură şi Artă, 
Muzeul renione l. Bibliot-eca Centrală Universitară şi Arhivele Statului. Expoziţia 
urmărea. cu ajutorul unui abundent materral documentar (manuscrise, documente 
originale, fotocopii, stampe, tablouri, afiş( şi cărţi) intreaga viaţă şi activi tate 
d artistului, 

Tot sîmbălă 11 :St:ptembrie, Teatrul National "Vasil(, Alecsandri" a prezentat 
un spectacol fpstiv, înaintea căruia praf. univ. Ilie Grămadă a evocat personalttatcs 
primului naS/TU autor dramatic şi om dp leatru. Au urmat un izbutit recital elc' 
poezie şi cîteva din cele mai cunoscute Cini icete comice în interpretarea actorilor 
ieşeni. 

Pelormajul la Mirceşti, la care au luat parte mii de oameni din regiunile laşi, 
Barău şi Suceava, a ocazionat o Impresionantă manlf os tare a preţuirii pe care 
poporul nostru o dă astăzi unuia din cei mai iubit! poeţi ai săi. In faţa casei 
scriitorului, in prezent casă memorială, profesorii unîversltart .1\.1. Dima, Const, 0.0- 
praqa şi ('.c. Nicolescu au rostit scurte cuvîntări, iar poetul Geor qe Losnea d 
cit.II. poezii:l l nchinare Ia Mirceşti. După adunare, la mausoleul "Vasile Alecsandri" 
s-au depus corouno de flori din partea Academiei Republicii Socialiste România, 
a Universit.ăţii "Alex. 1. Cuza", a Teatrului Naticnal "Vasile Alecsandri" din Iaşi, 
'i Uniunii Scriitonlor, a Liceului "Vasile Alccsandri" -- Iaşi şi a SfatulU! popular 
.Mirceşti. Festivitatea s-a închel:'l.t cu un spectacol dt de TE'atrul Naţional ieşean. 

Membrii cercului de teatru de la Casa TinerpLului din Ii:lşi au preuătit la 15 
septembrie o seară. de poezie Alecsandri, iar asistentul ulllver.-;itar M. Drăg.1Il i 
prof. V. Cuţitaru B.U vorbit d(-,spre opera şi activitatea scriitorului comemorat. 

Numărul din iulie al revistei "Iaşul Literar", consacrat şi el comemoraru, 
cuprinde în paginile sale versuri şi r'E7portaje scrise de George L<snea şi Aurel 
Leon, studii şi articole semnate de M. Platon (Alecsandri poet al Jumil1'lii), Al. 
Andrie'scu (Maiorescu şi .Alecsandri), Al. HusCif (Alecsel!ldri în diplomaţie), V. 
Adăscăliţei (Alecsandri folcJorisi) ş.a. ali:ituri de comentari.ile s0mrwLe de C. A. Stoide 
(Despre corespondenţa lui Vasile Alecsandri) şi D. Mănucă (Alr;csCllldri şi noul regu- 
lClmen şcolar din .1850) şi o scrisoare a poetului către directorul Bibliotecii Uni- 
versităţii din laşi, datată 1863 şi publicatll de Emil Diaconescu. 

R. Zăslroiu 
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In cursul enului 1965 s-au înregistrat progrese simtttoare În toate aspectele 
ac tivitătn desfăşurate la Centru: buna orientare a planului de cercetare ştiinţifică 
şi realizarea acestuia, crearea de Doi sectoare, asigurarea unor condiţii de lucru 
mai bune prin îmboqăţirea bibliotecii, progrese în scoaterea la timp a pu blrcaticl 
Centrului, în acţiunea ele prezentare a activităţii şi realizărilor ştiinţifice prin şe- 
dinţe publice de comunicări etc. 

La Centru îşi desfăşoară activitatea două secţii: cea de lingvistică (cu un 
sector de lexicologie şi lexicografie şi un sector ele dtalectolcqie ) şi secţia de 
rstorie literară şi folclor. 

Planul de cercetare ştiinţifică al secţiei ele lingvistică a cuprins următoarele 
probleme: 

La sectorul de lexicologie şi lexicografie: 
1. Colaborarea la Dicţionarul limbii române; 
2. Colaborarea la Dicţionarul etimologic al limbii române. 
La sectorul de dialectoloqie . 
1. Cercetarea graiurilor limbii române. 
În caelrul colaborării Ia Dlcţicnatul limbii române s-a continuat redactarea 

articolelor de la litera Ş şi operaţia de revizuire a eti.mologiei neologismelor de 
la litera M, iar în cadrul colaborării la Dictionarul etimologic' al limbii 'române s-a 
început redactarea articolelor de la litera A. Sectorul ele lexicologie al Centrului 
nostru este alcătuit elin următorii cercetători: N. A. Ursu, şef de sector, Despma 
Ursu, Zamfira Mibail, cercetători, Corneliu Morariu, Maria Deutsch, Victoria Zăs- 
trom şi Dragoş Moldovanu, cercetători stagiari. 

In cadrul sectorului de dialectologie, infiintat în cursul acestui an, ectlvitatca 
a fost orientală În vederea participări! la lucrările NALR prin elaborarea Atla- 
<ului Lingvistic. al:'10!dovei şi Buco.v.inei. S-a urn;ănt însuşirea me!odei de ;ucru de către enchctatort sr au fost stabllite punctele m care trsbuto sa se efectueze 
anchetele, în cuprinsul provinciilor istorice Moldova şi Bucovina. In semestrul al 
II-lea al anului s-au început anchetele de probă cu chestionarul NALR. Sub 
conducerea conf. V. Arvinte, sef de sector, o echipă compusă elin cercetătorii St 
Dumistrăcel, 1. Nută şi lectorul St, Giosu, de la Facultatea de filologie a Ul11v. 
"Alex. 1. Cuza." din Iaşl, a făcut anchete în localităţile Osoi, Poieni (r. Iaşi) şi 
Ceplenita (r. Hîrlău). 

Pentru tema din plan Evoluţia qraiurilor populare româneşti sub influenta 
limbii literare, cereet. Ste1ian Dumistrăcel a lucrat la adunarea ele material, a 
tăcut documentarea şi redactarea În primă formă a unui capitol privitor la adop- 
tarea neologismelor În graiuri]e populare. 

În şedin tele de lucru ale secţiei au fost prezentate şi discutate comunicările: 
N. A. Ursu, Pcternitatea poemei "Plîn[Jerea ş1 tînguirea 'v alohiet" şi unele veisut! 
necunoscute ale lui B. P. Mmnuleanu; Despina Ursu, Incadrarea morfologică a 
=ubstantivelor neologice, în limba română din perioada 1760-1860; Zamfira Mihail, 
Observatii asupra vocobulatului lui Samuii Mieu; Mana Deutsch, Aspecte ale 
limbajului poetic al lui N, Lobiş , Corneliu Morariu, Adnotări ale lui Lazăr Şăi- 
neanu pe un exemplar din "Ielele"; Stellan Dumistrăcel; Nume pentru diverse 
feluri de pămînt in qtaiurile din Moldova. O parte dmtre acestea sint publica.te 
în "Anuarul" Centrului. 

Prin temele Înscrise in planul secţiei de istorie literară s-a urmărit rezolvarea 
unor probleme legate de valorificarea moştenirii literare şi examinarea critică il 
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literaturii şi st.iinţei literare actuale, S-a pus accent pe scriitorii şi criticii literari 
care şi-au desfăşurat activitatea în Iaşi şi Moldova, constder indu-sc ca o sarcină 
de onoare evidenţierea valorilor manifestate în oraşul în care-şi duce activitatea 
Centrul nostru. 

La propunerea Secţiei şi în urma discuţiilor din Consiliul ştiinţific al Ceu- 
trului, în planul de cercetare pe anul 1965 au fost înscrise un număr de teme mdi- 
viduale repartizate fiecărui cercetător precum ŞI o temă de mai mare amploare 
la care să colaboreze întregul colectiv. Prin repartizarea unor teme individuale, 
cercetătorii mai tineri, îndrumati per manent de cadrele cu o activitate îndelunqată 
şi recunoscută, au avu t posibilitatea să-şi manifeste spiritul do iniţiativă .să-si 
dobîndească deprinderea unei documentări ample şi critice, să redacteze un studiu 
care să poată fi tipărit. Lectura şi discutarea în colectiv a tuturor articolelor, DO, 
telor şi recenzi ilor redactate a dat posibilitatea îmbunătăţirii calităţii lucr ărilor. a 
creat O atmosferă de colaborare şi înţelegere, de respect al opiniilor, un climat de 
adevărată muncă ştiinţifică. 

Unul din primele obiective ale planului a fost colaborarea la Tratatu! de 
Istorie a literaturii române, vot al II-lea, la care prof. Al. Dima, în calitate de 
responsabil adjunct, are sarcina de a coordona şi verifica toate capitolele Însumate 
'q acest VOUlJl. Colectivul în ansamblu il participat cu referate la capitolele despre 
Eliade Rădulescu, A. Pann, Al. Russo, C. Negruzzi, M. Kogălniceanu, Cezar Bolliae 
ş.a. Au Iost redactate următoarele lucrări, prin realizarea temelor din plan; 
J. Lăzărescu, Izvoarele istorice în opera fui V. Alecsandri; Al. Teodorescu, 
G. Ibtăiteanu şi colaboratorii "Vietii româneşti". Noi' contribuţii documentare; 
D. Mămică, Procedee ale cotnicuiui în literatura română actuaiă , G. Drăqoi, ince- 
ţniturile poetice ale lui M. Codreann , 1. Volovici, Monografia literară actuală. 

În afară de acestee au mai fost prezentate următoarele lucrări: Al. Dima, 
Arta ca formă. a muncii la Tudor Vianu, Specificul artei lui Creangă, Obiectivele 
şi menirea educaiivă a criticii literare; N. 1. Popa, V. Alecsandri şi limba iranceni , 
Al. Teodorescu, Hortensia Papadat-Benqesou şi "Viata românească". Au fost pre- 
zenţi în paginile revistelor .Jnsul literar," "Luceafărul", .Ateneu" cu note, cronici 
şi recenzii 1. Volovici, G. Drăqoi, D. Mănucă şi R. Zăstroiu. 

Cea de a doua temă, Istoria criticii literare româneşti in secolul al XIX-lea, 
a fost concepută ca o istorie a dezvoltării disciplinei respective in ţara noastră, 
urmărindu-se tocmai procesul de delimitare a criticii de teoria literară. în genere, 
de specializare şi creştere a nivelului de dezvoltare paralel cu mişcarea llter ara 
şi în raport cu critica literară europeană. Lucrarea este împărţită pe capitole 
legate de o anumită perioadă istorică, fiecare capitol fiind în sarcina unui cerce- 
lillor cu experienţă, care la rîndul său lucrează efectiv cu. cercetătorii mai tineri. 
Au fost redactate initial tezele provizorii pentru fiecare perioadă, au fost citite 
în colectiv şi apoi, în urma. discutiflor şi suqestiilor primite, s-a trecut la redac- 
lilrea definitivă. Munca la această amplă lucrare a Întîmpinat o seamă de dificul- 
tăţi legate atît de insuficienta materialului documentar (mai cu seamă periodice) 
existent în Iaşi, cît şi de' qr eutatea delimitării stricte a preocupărilor de critică 
literară (mai cu seama pînă la 1880) de cele de istorie si teorie literară, cu care 
coexistă pînă spre sfîrşitllisecolului. 

În aceeaşi perioadă la care se referă cronica, a fost revizuit şi predat în 
formă definitivă, la Editura pentru literatur8, volumul Scrisori către Ibrăileanu. La 
aceeaşi editură a fost predată o ediţie a operei lui N. Costin Îngrijită. de 1. Lăză- 
resen, cu prefaţă, note şi glosar. 

Solicitat de Mini.sterul învăţămîntului, colectivul de istorie literară a discu- 
tat critic în. paginile revistei "Luceafărul" proiectul de programă analitică pentru 
cursul de istoria literaturii române al Untvcrsitătit din Bucuresti. 

* 

Printre acţiunile mai importante orqanlzatc de Centrul de lingvistică, istoric 
literară şi folclor în cursul acestui an, amintim, mai Întîi, comemoraree CI 75 <mi 
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de la moartea lui Alecsa.ndti,· fapt căruia i ,h:J consacrat o cronică specială în 
acest volum. 

Apoi, trebuie să fie notată o acţiune menită să difuzeze rezultatele cerce- 
tărilor efectuate la Centru unui public mai larg, contribulndu-se, în acelaşi timp, 
şi la cunoaşterea activităţii noastre în cadrul oraşului. Este vorba de un CIclu de 
comunicări deschis în luna octombrie de prof. Al. Dima cu comunicarea G. Căli- 
nescu v-> "scriitor total", care o continuat în lunile următoare, cu următorul pro 
-qr am : 

N. A. Ursu, Contribuţii ia stabilirea paternităţii unor povestiri istorice în 
versuri. Anonimul A; 

N. 1. Popa, Ecout iie operei lui Eminescu şi Creangă i'n titertuura universală; 
C. Istrate. Vocabularul operei lui Mihail Sadoveanu; 
Al. Teodorescu, G. Ibrăileanu si colaboratorii "Vieţii tonuineşti", Noi con- 

t tibuţi; documentare. 
Cu ocazia implinirtl a 60 de ani, a fost sărbătorit prof. Al. Dima, membru 

corespondent al Academiei Republicii Socialiste România. directorul Centrului. La 
festivitatea consacrată aniversăriî, prof. N. I. Popa a vorbit despre Al. Dima ca 
profesor şi om de ştiinţă, Al. Teodorescu despre lucrările acestuia referitoare la 
arta populară, iar D. Mănucă a caractarrz at pe Al. Dima ca profesor şi Îndrumător. 

La începutul anului a apărut volumul pe 1964 al "Anuarului de filologie", con- 
tinuatorul seriei de filologie a revistei "Studii şi cercetări ştilntlfice" (1950-1963), 
Volumul pe anul 1965 efte închinat prof. AI. Dima si publică şi textul comunicărilor 
prezentate cu prilejul sărbătortrn acestuia. A fost fixat sumarul .Anuarulut'' pe 
anul 1966, care va fi pregătit pentru tipar într-un termen scurt i pentru a lichida 
rămînerile in urmă de pînă. acum, comitetul de redacţie a depus eforturi pentru 
urqenter ea Iucrărilor preqătitoar« în ce priveşte apariţia volurnelor următoare. 

O preocupare continuă a colectivulul ele muncă de la Centru a fost imboqă- 
tirea blbhotecn prin achiziţionarea de cărţi elin depozitele Academiei şi prin anti- 
cariate. S"a urmărit, pe de o parte, adunarea ele cărţi pentru biblioteca specială 
cuprinzînd bibliografia Dicticnuinilui limbii române, tmz indu-so spre completarea 
acesteia, iar, pe ele altă parte, crearea de biblioteci uzuale pentru sălile de lucru 

ale colectivelor. S-au Întreprins acţiuni avînd drept scop conşervarea colectiilor Şl orqamzaree propriu-zisă a bibliotecii. !f 
Într-una din încăperile localului Centrului a fost organizată, în semn ele 

omagiu, o cameră memorială "Mihail Sadoveanu", care este vizltată de către admi- 
ratorii operei sadoveniene. În vitrine speciale, sînt prezentate fotografii ale scrii- 
torului la diferite vîrste, fotografii înfătlsîndu-l pe M. Sadoveanu alături de con- 
ducător; ai partrdului şi statului, în mijlocul unor scriitori, la vinătoare şi la 
pescuit. În fotocopii se prezintă pagini de manuscrise, din cataloaqele liceului 
Naţional din Iaşi, cu situaţia şcolară a scriitorului, scrisori, diploma prin care i se 
conferă Premiul de Stat pentru Nicoaiă Potcoavă ele. 

Sînt expuse, de asemenea, ediţii princeps, donate de acad. Iorgu Iordan, şi 
ediţia definitlvă în 19 volume, îngrijită de autor. Pagini autografe exprimînd pre- 
ţuirei] şi admiraţia pentru opera şi activitatea scriitorului sînt semnate de Tudor 
Vianu, academicienii Iorqu Iordan, Perpessicius, Alex, Philippide, de Dcmosteno 
notez şi M. Sevastos. 

In cursul anului, în cadrul schimburilor culturale cu străinătatea, prof. Al. 
Dima a făcut o călătorie în franţa cu care prilej a ţinut prelegeri la Paris (Sor- 
bona), Lyon şi Toulouse. De asemenea, prof. Al. Dima a condus dcleqatia Acade- 
miei Republicii Socialiste România care a participat la lucrările consfătuirii de 
la Budapesta a istoricilor literari din ţările socialiste. în cursul lunii noiembrie, 
prof. Al. Dima CI făcut o vizită, în schimb de experienţă, în cadrul Acadermei, în 
R. P. Ungară. Prof. N, 1. Popa face parte din comisia care elaborează Dicţionarul 
uueinoţiona! al termenilor literari, ICI care colaborează cu material românesc. 
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Centrul a fost vizrt at de prof. Branko Dakula, de la Universitatea din Sara- 
jevo, şi Antonin Vasek, de la Universitatea din Brno, 

* 

In linii generale activitatea stiintlfică a Centrului de lingvistică, istorie lite- 
rară şi folclor este orientată spre rezolvarea unor probleme esenţiale ale disci- 
plinelor respective şi se concretizează prin colaborări Ia realizarea unor lucrări de 
interes naţional. Un alt obiectiv este preocuparea susţinută pentru problemele de 
cercetare care se referă la Moldova: qraiurlle populare, fenomenul literar, istoria 
culturii. 

Al. Teodorescu şi Stelian Dumistrăcel 


