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COMEMOlZAREALUI ALECSANDRI LA IAŞI
Printr-ohotărîre a Consiliuluide Miniştri,între 10 şi 15 septembrie1965,
AcademiaRepubliciiSocialisteRomânia,Comitetulde Stat pentru Culturăşi Arla
şi UniuneaScriitorilorau organizatîn întreaga ţară "ZileleVasile Alecsandri"în
vedereacomernorării
a 75 de ani de la moarteascriitorului.
Amploareadată la Iaşi, oraş de care este legată o bună parte din actrvitatca
poetului,acestormanifestăricomemorative
a fost deosebită.Adunareade la Casa
de Culturăa Sindicatelor,din seara zilei de 10 septembrie1965,a marcat incoputul zilelor «omemor
etrve. Cu acest prilej, după un cuvint inauguralrostit de
praf. univ. Ion Creangă,rectorul Universităţiiiescnc, au confercntialpraf. univ.
Al. Dima,membrucorespondental AcademieiRepubliciiSocialisteRomânia,despr=
Baza popularăa operei lui Alecsandri,prof. univ. Gavril Istrate, decanul Facultăţii de filologie,despre Limbaoperei lui Alecsandrişi prof. univ. Ilie Grămadă,
directoral TeatruluiNationaldin Iasi, despreVasileAlect-nndr!
şi teatrul românesc,
PoetulGeorgeLcsncs il citit apoi din versurilesale>,Iar formatiide Ia Teatrul
Neţional"VasileAlecsandri",Opera de Stat şi Filarmonicade Stat Moldova"au
susţinutUIlreuşi! programartistic.
1
Sîmbăta11 septembrie19f35,
in cea de a doua zi "VasileAlecsandri",Filiala
elin laşi a Acedetniei RepubliciiSocialisteRomânia,prin Centrul de linqvistlcă,
istorie literară.şi folclor în colaborarecu Universitatea.Alex, 1. Cuza" a organizat in aula festivă"Mihail.Eminescu"a Universităţiio sesiuneştiinţifică,urmărită
cu un interesreal de numerosulpublic formatdin academicieni,
oamenide ştiinţă,
cadre didacticedin învăţămîntulsuperiorşi mediu,studenti şi elevi. În sală se
găseauşi cercetătoride la lnstilutul de istorie şi teorie literară şi Institutuld«
lingvisticăale Ac.ademi.ei,
din Bucureşti,veniţi la laşi cu acest prilej.
In comunicareasa, intitulatăSpirituliolclcuical operei lui Vasile /vtecstuulri,
Al, Dimad arătat că structuraîntregii creatii a poetuluieste folclorică,deoarece
izvoarelespecificuluisău s1nl.trase elin străvechilezăcăminteale poezieipopulare
pe care, alături de Alccu Russo,le-a descoperit,le-n făcut cunoscuteşi le-a recomandatca model şi îndemn,Opera lui Alecsandri,se spune in încheiere,este
o operă exemplarăprin spiritul el folcloric,prin unitatea stringentă care o
caracterizeazădatorită temeliilorpopularedin car« purcede",
"A face literatură,pentru Alecsandriera tot una cu a lucra pentru cauza
poporului"a afirmatpraf. uuiv, Const.Ciopragaîn comunicareaProfilulclasicuiui.
Scriitormare, un clasic,UDprecursor,jucînd un importantrol SOCIal
şi politic,se
spune apoi, Alecsandriare şi astăzi cu el avantajul tinerotil.
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Prol.univ,N. 1. Popas-a ocupat,Într-obogată.şi plină de interescomunicar»,
de Alecsandrişi limba franceză,iur cercetiJ
iorul principalI. Lăzăr,?scu urruăru
fzvoareleistoriceÎn opera lui Vosile AlecSCllldrj,
sustinindcu argurucntcputernice
[(VUI
că in teatrul său istoric poetul nu copiazămodelestrăine, ci Iclosostrnurneroaspdocumentede istorie naţională sau informatiillliJle din scrierile cronicarflor noştri.
Au mai vorbit Valenun Ciwldrtl,lector ld Institutulpedagogicdin Craiovs
(Influenţafui Alecsandriasupra titeruturii bulgare), Gh. Uuqureanu,directorul
Arhivelorstatului din Iaşi (vasite Alecsandri arhivisi al sta/ului),C. Dirnitriu
(Aspecteale vocubutarututdin ieottut lui Vasile Alecsandri).
În încheiereasesiuni!ştiinţificea luat cuvîntulprof. unrv, G. C. Nlcolcscu,
cunoscutbiografşi editor al lui VasileAlecsandri,ceue il prezentatO nouă interpretare a Pasieluritor,
In aceeaşizi, in sala "Victoria".iin Iasi s-a deschiso Expozitiecomemoretivă,
la alcătuirea căreia au participat Cormt
ctul Regionalpentru Cultură şi Artă,
Muzeulrenione
l. Bibliot-ecaCentrală Universitarăşi ArhiveleStatului. Expoziţia
urmărea.cu ajutorul unui abundentmaterral documentar(manuscrise,documente
originale,fotocopii,stampe, tablouri, afiş( şi cărţi) intreaga viaţă şi activitate
d artistului,
Tot sîmbălă 11 :St:ptembrie,
Teatrul National"Vasil(,Alecsandri"a prezentat
un spectacolfpstiv,înainteacăruia praf. univ. Ilie Grămadăa evocat personalttatcs
primuluinaS/TUautor dramaticşi om dp leatru. Au urmat un izbutit recital elc'
poezieşi cîteva din cele mai cunoscuteCiniicete comiceîn interpretareaactorilor
ieşeni.
Pelormajulla Mirceşti,la care au luat parte mii de oamenidin regiunilelaşi,
Barău şi Suceava,a ocazionato Impresionantămanlfostare a preţuirii pe care
poporulnostru o dă astăzi unuia din cei mai iubit! poeţi ai săi. In faţa casei
scriitorului,in prezentcasă memorială,profesoriiunîversltart.1\.1.
Dima,Const,0.0praqa şi ('.c. Nicolescuau rostit scurte cuvîntări,iar poetul Georqe Losnead
cit.II.poezii:ll nchinareIa Mirceşti.După adunare,la mausoleul"VasileAlecsandri"
s-au depus corounode flori din partea AcademieiRepubliciiSocialisteRomânia,
a Universit.ăţii
"Alex.1. Cuza",a TeatruluiNaticnal "VasileAlecsandri"din Iaşi,
'i UniuniiScriitonlor,a Liceului"VasileAlccsandri"-- Iaşi şi a SfatulU!popular
.Mirceşti.Festivitateas-a închel:'l.t
cu un spectacoldt de TE'atrulNaţionalieşean.
Membriicerculuide teatru de la Casa TinerpLului
din Ii:lşiau preuătitla 15
septembrieo seară.de poezie Alecsandri,iar asistentululllver.-;itar
M. Drăg.1Ili
prof.V. CuţitaruB.Uvorbit d(-,spreopera şi activitateascriitoruluicomemorat.
Număruldin iulie al revistei "Iaşul Literar", consacratşi el comemoraru,
cuprindeîn paginilesale versuri şi r'E7portaje
scrise de GeorgeL<sneaşi Aurel
Leon,studii şi articole semnate de M. Platon (Alecsandripoet al Jumil1'lii),
Al.
Andrie'scu(Maiorescuşi .Alecsandri),Al. HusCif(Alecsel!ldri
în diplomaţie),V.
Adăscăliţei(AlecsandrifolcJorisi)ş.a. ali:ituride comentari.ile
s0mrwLe
de C. A. Stoide
(Desprecorespondenţa
lui VasileAlecsandri)şi D. Mănucă(Alr;csCllldri
şi noul regulClmenşcolar din .1850)şi o scrisoarea poetuluicătre directorulBiblioteciiUniversităţiidin laşi, datată 1863şi publicatllde Emil Diaconescu.
R. Zăslroiu
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ACTIVrr ATEA CENTRULUI DE LINGVISTICA, ISTOHIE
LITERARA ŞI FOLCLOR IN ANUL 1965
In cursul enului 1965s-au înregistratprogresesimtttoareÎn toate aspectele
activitătn desfăşuratela Centru: buna orientarea planuluide cercetareştiinţifică
şi realizareaacestuia,crearea de Doi sectoare,asigurareaunor condiţiide lucru
mai bune prin îmboqăţireabibliotecii,progreseîn scoatereala timp a publrcaticl
Centrului,în acţiuneaele prezentarea activităţiişi realizărilorştiinţificeprin şedinţe publicede comunicărietc.
La Centruîşi desfăşoarăactivitateadouă secţii: cea de lingvistică(cu un
sector de lexicologieşi lexicografieşi un sector ele dtalectolcqie
) şi secţia de
rstorieliterară şi folclor.
Planul de cercetareştiinţificăal secţiei ele lingvisticăa cuprinsurmătoarele
probleme:
La sectorulde lexicologieşi lexicografie:
1. Colaborareala Dicţionarullimbii române;
2. Colaborareala Dicţionaruletimological limbii române.
La sectorulde dialectoloqie
.
1. Cercetareagraiurilorlimbii române.
În caelrulcolaborăriiIa Dlcţicnatullimbii române s-a continuatredactarea
articolelorde la litera Ş şi operaţiade revizuirea eti.mologiei
neologismelorde
la litera M, iar în cadrulcolaborăriila Dictionaruletimologic'
al limbii'românes-a
începutredactareaarticolelorde la litera A. Sectorulele lexicologieal Centrului
nostru este alcătuit elinurmătoriicercetători:N. A. Ursu, şef de sector, Despma
Ursu, ZamfiraMibail,cercetători,CorneliuMorariu,Maria Deutsch,VictoriaZăstrom şi DragoşMoldovanu,cercetătoristagiari.
In cadrul sectoruluide dialectologie,
infiintatîn cursul acestui an, ectlvitatca
a fost orientală În vederea participări!la lucrările NALRprin elaborareaAtla<ului
Lingvistic.
al:'10!dovei
şi Buco.v.inei.
S-a urn;ănt
însuşirea
me!odei
de ;ucru
de
către
enchctatort
sr au fost
stabllitepunctele
m care
trsbuto
sa se efectueze
anchetele,în cuprinsulprovinciiloristorice Moldovaşi Bucovina.In semestrulal
II-lea al anului s-au început anchetele de probă cu chestionarulNALR.Sub
conducereaconf. V. Arvinte,sef de sector,o echipă compusăelin cercetătoriiSt
Dumistrăcel,1. Nută şi lectorul St, Giosu,de la Facultateade filologiea Ul11v.
"Alex. 1. Cuza."din Iaşl, a făcut anchete în localităţileOsoi, Poieni (r. Iaşi) şi
Ceplenita(r. Hîrlău).
Pentru tema din plan Evoluţia qraiurilorpopulare româneştisub influenta
limbii literare, cereet. Ste1ianDumistrăcela lucrat la adunarea ele material,a
tăcut documentarea
şi redactareaÎn primă formă a unui capitol privitor la adoptarea neologismelor
În graiuri]epopulare.
În şedintele de lucru ale secţiei au fost prezentateşi discutatecomunicările:
N. A. Ursu,Pcternitateapoemei"Plîn[Jereaş1 tînguirea'valohiet"şi unele veisut!
necunoscuteale lui B. P. Mmnuleanu;DespinaUrsu, Incadrareamorfologicăa
=ubstantivelor
neologice,în limbaromânădin perioada1760-1860;ZamfiraMihail,
Observatiiasupra vocobulatuluilui Samuii Mieu; Mana Deutsch,Aspecte ale
limbajuluipoetic al lui N, Lobiş, CorneliuMorariu,Adnotăriale lui Lazăr Şăineanu pe un exemplardin "Ielele"; Stellan Dumistrăcel;Nume pentru diverse
feluri de pămînt in qtaiuriledin Moldova.O parte dmtre acestea sint publica.te
în "Anuarul"Centrului.
Prin temeleÎnscrisein planulsecţiei de istorie literară s-a urmăritrezolvarea
unor problemelegate de valorificareamoşteniriiliterare şi examinareacritică il
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literaturiişi st.iinţeiliterare actuale,S-a pus accent pe scriitoriişi criticii literari
care şi-au desfăşuratactivitateaîn Iaşi şi Moldova,constder
indu-scca o sarcină
de onoare evidenţiereavalorilormanifestateîn oraşul în care-şi duce activitatea
Centrulnostru.
La propunereaSecţiei şi în urma discuţiilordin Consiliulştiinţifical Ceutrului,în planulde cercetarepe anul 1965au fost înscriseun numărde teme mdividuale repartizatefiecărui cercetătorprecumŞI o temă de mai mare amploare
la care să colaborezeîntregul colectiv.Prin repartizareaunor teme individuale,
cercetătoriimai tineri, îndrumatipermanentde cadrelecu o activitateîndelunqată
şi recunoscută,au avut posibilitateasă-şi manifestespiritul do iniţiativă .să-si
dobîndeascădeprindereaunei documentăriample şi critice,să redactezeun studiu
care să poată fi tipărit.Lecturaşi discutareaîn colectiva tuturor articolelor,DO,
telor şi recenzi
ilor redactatea dat posibilitateaîmbunătăţiriicalităţii lucrărilor. a
creat O atmosferăde colaborareşi înţelegere,de respectal opiniilor,un climatde
adevăratămuncăştiinţifică.
Unul din primele obiectiveale planului a fost colaborareala Tratatu!de
Istoriea literaturiiromâne,vot al II-lea, la care prof. Al. Dima,în calitate de
responsabiladjunct,are sarcinade a coordonaşi verificatoate capitoleleÎnsumate
'q acest VOUlJl.
Colectivulîn ansambluil participatcu referatela capitoleledespre
EliadeRădulescu,A. Pann, Al. Russo,C. Negruzzi,M. Kogălniceanu,
CezarBolliae
ş.a. Au Iost redactate următoarelelucrări, 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,Procedeeale cotnicuiuiîn literaturaromânăactuaiă, G. Drăqoi,inceţniturilepoeticeale lui M. Codreann, 1. Volovici,Monografialiterară actuală.
În afară de acestee au mai fost prezentateurmătoarelelucrări: Al. Dima,
Arta ca formă.a munciila Tudor Vianu,Specificulartei lui Creangă,Obiectivele
şi menireaeducaiivăa criticiiliterare; N. 1. Popa,V. Alecsandrişi limbairanceni,
Al. Teodorescu,HortensiaPapadat-Benqesou
şi "Viata românească".Au fost prezenţi în paginilerevistelor.Jnsul literar," "Luceafărul",.Ateneu"cu note, cronici
şi recenzii1. Volovici,G. Drăqoi,D. Mănucăşi R. Zăstroiu.
Cea de a doua temă,Istoria criticii literare româneştiin secolul al XIX-lea,
a fost conceputăca o istorie a dezvoltăriidisciplineirespectivein ţara noastră,
urmărindu-setocmaiprocesulde delimitarea criticii de teoria literară.în genere,
de specializareşi creşterea niveluluide dezvoltareparalel cu mişcareallterara
şi în raport cu critica literară europeană.Lucrareaeste împărţită pe capitole
legate de o anumităperioadăistorică,fiecare capitolfiind în sarcina unui cercelillor cu experienţă,care la rîndul său lucreazăefectiv cu. cercetătoriimai tineri.
Au fost redactateinitial tezele provizoriipentru fiecare perioadă,au fost citite
în colectivşi apoi, în urma.discutiflorşi suqestiilorprimite,s-a trecut la redaclilrea definitivă.Muncala această amplă lucrare a Întîmpinato seamă de dificultăţi legate atît de insuficientamaterialuluidocumentar(mai cu seamă periodice)
existent în Iaşi, cît şi de' qreutatea delimităriistricte a preocupărilorde critică
literară (mai cu seamapînă la 1880)de cele de istorie si teorie literară,cu care
coexistăpînă spre sfîrşitllisecolului.
În aceeaşi perioadăla care se referă cronica,a fost revizuit şi predat în
formădefinitivă,la Editurapentru literatur8,volumulScrisoricătre Ibrăileanu.La
aceeaşiediturăa fost predatăo ediţie a operei lui N. CostinÎngrijită.de 1. Lăzăresen,cu prefaţă,note şi glosar.
Solicitatde Mini.sterulînvăţămîntului,colectivulde istorie literară a discutat critic în. paginilerevistei "Luceafărul"
proiectulde programăanaliticăpentru
cursul de istoria literaturiiromâneal Untvcrsitătitdin Bucuresti.
*
Printre acţiunilemai importanteorqanlzatcde Centrul de lingvistică,istoric
literară şi folclor în cursul acestui an, amintim,mai Întîi, comemorareeCI75 <mi

5

CRONICĂ

211

de la moartealui Alecsa.ndti,·
fapt căruia i ,h:J consacrato cronică specialăîn
acest volum.
Apoi, trebuie să fie notată o acţiune menită să difuzezerezultatelecercetărilor efectuatela Centruunui public mai larg, contribulndu-se,
în acelaşi timp,
şi la cunoaştereaactivităţiinoastre în cadrul oraşului.Este vorba de un CIclude
comunicărideschisîn luna octombriede prof. Al. Dimacu comunicareaG. Călinescuv->"scriitortotal", care o continuatîn lunile următoare,cu următorulpro
-qram:
N. A. Ursu, Contribuţiiia stabilirea paternităţiiunor povestiri istorice în
versuri.AnonimulA;
N. 1. Popa,Ecoutiie operei lui Eminescuşi Creangăi'n titertuurauniversală;
C. Istrate. Vocabularuloperei lui Mihail Sadoveanu;
Al. Teodorescu,G. Ibrăileanusi colaboratorii"Vieţii tonuineşti",Noi conttibuţi; documentare.
Cu ocazia implinirtla 60 de ani, a fost sărbătoritprof. Al. Dima,membru
corespondental AcademieiRepubliciiSocialisteRomânia.directorulCentrului.La
festivitateaconsacratăaniversăriî,prof. N. I. Popa a vorbit despreAl. Dima ca
profesorşi om de ştiinţă, Al. Teodorescudespre lucrărileacestuia referitoarela
arta populară,iar D. Mănucăa caractarrz
at pe Al. Dimaca profesorşi Îndrumător.
La începutulanuluia apărutvolumulpe 1964al "Anuaruluide filologie",continuatorulseriei de filologiea revistei "Studiişi cercetăriştilntlfice"(1950-1963),
Volumulpe anul 1965efte închinatprof.AI. Dimasi publicăşi textul comunicărilor
prezentatecu prilejul sărbătortrnacestuia.A fost fixat sumarul .Anuarulut''pe
anul 1966,care va fi pregătitpentru tipar într-un termenscurti pentru a lichida
rămînerilein urmă de pînă.acum, comitetulde redacţie a depus eforturi pentru
urqenter
ea Iucrărilorpreqătitoar«în ce priveşteapariţiavolurnelorurmătoare.
O preocuparecontinuăa colectivululele muncăde la Centrua fost imboqătirea blbhotecnprin achiziţionareade cărţi elin depoziteleAcademieişi prin anticariate. S"a urmărit,pe de o parte, adunareaele cărţi pentru bibliotecaspecială
cuprinzîndbibliografiaDicticnuinilui
limbii române, tmzindu-so spre completarea
acesteia,iar, pe ele altă parte, crearea de biblioteciuzuale pentru sălile de lucru
aleorqamzaree
colectivelor.
S-au Întreprins
acţiuni avînd drept scop conşervarea
colectiilor
Şl
propriu-zisă
a bibliotecii.
!f
Într-una din încăperilelocalului Centrului a fost organizată,în semn ele
omagiu,o camerămemorială"MihailSadoveanu",care este vizltatăde către admiratorii operei sadoveniene.În vitrine speciale,sînt prezentatefotografiiale scriitorului la diferitevîrste, fotografiiînfătlsîndu-lpe M. Sadoveanualături de conducător; ai partrduluişi statului, în mijloculunor scriitori, la vinătoare şi la
pescuit. În fotocopiise prezintă pagini de manuscrise,din cataloaqeleliceului
Naţionaldin Iaşi, cu situaţiaşcolarăa scriitorului,scrisori,diplomaprin care i se
conferăPremiulde Stat pentru NicoaiăPotcoavăele.
Sînt expuse,de asemenea,ediţii princeps,donate de acad. Iorgu Iordan, şi
ediţia definitlvăîn 19 volume,îngrijită de autor. Pagini autografeexprimîndpreţuirei]şi admiraţiapentru opera şi activitateascriitoruluisînt semnatede Tudor
Vianu, academicieniiIorqu Iordan, Perpessicius,Alex, Philippide,de Dcmosteno
notez şi M. Sevastos.
In cursul anului, în cadrul schimburilorculturale cu străinătatea,prof. Al.
Dimaa făcut o călătorieîn franţa cu care prilej a ţinut prelegerila Paris (Sorbona),Lyonşi Toulouse.De asemenea,prof. Al. Dima a condusdcleqatiaAcademiei RepubliciiSocialisteRomâniacare a participat la lucrările consfătuiriide
la Budapestaa istoricilorliterari din ţările socialiste.în cursul lunii noiembrie,
prof.Al. DimaCIfăcut o vizită, în schimbde experienţă,în cadrulAcadermei,în
R. P. Ungară.Prof. N, 1. Popa face parte din comisiacare elaboreazăDicţionarul
uueinoţiona!al termenilorliterari,ICIcare colaboreazăcu materialromânesc.
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Centrula fost vizrtat de prof.BrankoDakula, de la Universitateadin Sarajevo, şi AntoninVasek,de la Universitateadin Brno,
*
In linii generaleactivitateastiintlficăa Centruluide lingvistică,istorie literară şi folclor este orientată spre rezolvareaunor problemeesenţialeale disciplinelorrespectiveşi se concretizează
prin colaborăriIa realizareaunor lucrări de
interes naţional.Un alt obiectiveste preocupareasusţinutăpentru problemelede
cercetarecare se referă la Moldova:qraiurllepopulare,fenomenulliterar, istoria
culturii.
Al. Teodorescuşi StelianDumistrăcel

