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A DOUAcONS1"Ă'TUIRE
DELITERATURĂ
COMPARATĂ
A doua Consfatuirede literaturăcomparată,orqanizatăde Institutulde istorie
şi teorieliterară"G. Călinescu",s-a desfăşuratin Aula Academiei,
în zilelede 1618
octombr
le 1969.Cele 53 de comunicăriprozcntete,urmatede peste 60 de interventii
vii la discuţii,cuprindeauşi unele domeniinoi de studiupropusede comparatiştii
apusenişi de noua şcoală cornparetistaromânească,preocupatăsă valorificeliteratura românească.
pe planulliteraturiiuniversale,subliniind,prin studiul operelor,
parttcularităti!enaţionale,specificulnostru.
In leorialiteraturiicomparate.Al. Dimaa indir.atlămurit Obiectivelecomparattstnuluiromânesc,La,rN. I. Popa a stebilit legăturilediirectedintre "Nouacritică"
francezaşi literaturacomparată.Ambelecomunicăriau fost confirmatede nurneroasoloaspectenoi interveniteîn lucrărileprezentate.
Aşa, de pildă,unele problemede teorie a literaturli comperetoşi-au lărgit cercetareaprin istoriaideilorşi printr-oconfrun
tare dialecticăa tradiţieicu inovatia:
NinaFacona relevatcu ascuţirneTentaţiatnodetnuluiîn literaturaitaliană,iar Vere
Călina propusvederipersonaledespreCondiţiilede dezvoltatea unei noi retorici.
Cumera şi firesc,o parte Impontantădin comunicăris-au ocupatde probleme
comparalisteclasice,privind relaţiile istoricedintre scriitori sau curente,însă, cu
preocupareastăruitoarede a urmăride prclerintăfactorulreceptorşi operarealizată
din asemenearelatii şi influenţe,privităsub raportulestetic.Eminescua făcutobiectul mai multorcercetări.Ecourjale scriitorilorstrăini în literaturaromânăapar în
alte
lucrări.
Unele
aspecte
atismuluţ
românesc
sînt dezvoltarte
în Ion Pillai,
comţiatat
ist de
Emil
Manuale
$i încornper
Solnie-Beuve
privit
de Proust
şi de G. Călinescu
de
LiviuBlrăiescu.Ecouriromâneştipeste hotare sînt certetaltcde ValentinChelaruîn
D. Bottntineanu
şi lvari Vuzov,
Problematraducertloria aspectemai complexe:stilisticăcornperetăîn Creangă
în versiuneaenglezăde IleanaVerzca, stilisticăcomparatăşi sociologieliterară îtn
Traducereşi remodelareîn culturaromâneascăde la sfîrşitulsecoluluial XVIII-lea
de Al. Dutu, în fine, 6 tentativăÎndrăzneaţătie SOCiologie
Iitererăîn RaportUl
dintre
traducerişi publicin secolulal XIX-[(ade Paul Cornee,
Tematoloqda
litereră, vecheaStoilqesctuchte
reactuelizată,folosindpe alocurişi
metodasondajelorstatisticeale tematismului
teoretizatde Jcan-PaulWebcr,atent la
.cuvintele-cheie·şi la .metaroreobsedante",revine în studiultemelorIiterare şi al
motivelor.Cercetareaevoluţieicomparatistea motivelorcîştigă prin studiulrcalizărllor personaleşi specifice.Uneleasemeneastudiitematoloqico
se ridicăpînă la consideratiide sociologieliterată.Mentionămsch.tatezei Motivulinfernuluiîn literatura
românăde DoinaGraur şi Caracteruide constantăşi Varietatea miturilorantice
în circulaţialor literară, de Clio Mănescu.
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Paralelismele
literarc, în curs de dezvoLtare
în comparatismnleuropean,au dus
la o serie de tentativeingenioaseşi ascuţiteîn lucrările B. Pascalşi TudorArghezi
de FoxanaSorcscuşi .T'ărari)!"
lui !Reymond
şi .Lon"ol lui Rebreanude Ion Pctrică.
Problemelede folclorcomparet,sprijinitepe o cunoaşteredirectă a limbilorşi
culturtlordin ţările şi pe consideraţiide slilistică comparată,au fost 'ilustrate
ele doi eminenţispccie.listi:1. C. Chitunia a dovediteruditieşi metodă sigură în
comunicarea
Aspecteale fabuleimediteraneene
esoplceîn unele Iiteraturteuropene,
iar PandeleOl!:eanua aplicatcu rigoareCriteriistilisticeÎn studiulcomparatal lite:
rottui; omilelico-porene!ice.
LconLeviţch
i s-a sprijinittol. pe .analoqiilingvisticeşi
stilisticeîn Temăşi rimăÎn baliuu;popularăenglezăşi română.
Sociologialiterară a cistjqatteren prin problemeleabordateşi prin interfercnţele dintreistoria ideilor,viata socialăşi iniţiativelescriitorilor.Receptivituiea
literoturii românefaţă de culturagermanăde VictorIancua însemnato sintezăcurajoasă.
Pe un plan mai generalde teorielil.erarăs-au situat Corneli.aBejenaruîn lucrarea
Poetulmodernşi publicul,allăturide A. Kovacs în Raportuldintre tipul socialşi psihologic.În,tiieratută.La un nivel superiors-a ridicat Ion Zamfirescucu problema
RaporturilepO:;Îbile
iture literaturacomparatăşi filozofiacuiiurii.
Acest ansamblude comunicăricomperetis!e,
reflectîndo optică nouă tn vcercctare, va fi publicatîntr-un volum,prezentatca omagiual şcolii româneşti'la CO!IlqrosuLal VI·lea al Asoc.aţletIntcrnetlonalcfleliteraturăcomparată,care va avea loc
în vara acoastala Bordcaux.Volumulşi comunicările.
delegaţilornoştri vor,contribui, desigur,la .afirmare
a comparetismuluiromanescpe,stehotare.
N. l. Popa

ACTIVITATEA
CENTRULUI
DE LINGVISTICĂ,
ISTORIE
LITERARĂ
ŞI FOLCLOR
IN ANUL1969
Efortulcoler-tivel
or de.cercetătoria fost conccntret,înnul care a tre'cuI',.
asupra lucrărilorÎnscriseîn planuldep'a:r'taentalşi nume: 1. 'Colaborrama
li! Dictionarul limbiiromâne;2. ElaborareaAtlasuluilingvislical Moldoveişi Bucovine!
;,3. ReaIizarcaDicţionarului
Iiteroiuriiromâne,val. 1 (de la, origini,pînă'la 1900).
Sectorulde lexicologieşi Iexicoqraite,care lucreazale Dicţionarulttmbitromăne:«
continuatredadarea articolelorde la, litera E şj"În acelaşitimp;.reviziamater·Î91ului
redactatde la litera Ş. De asemenea,s-a începutrevizia etimologieineoloqismclor
de la litereleP şi R.
La ,jWasulIinqvisiic al Moldoveişi Bucovinei,partc=a NALR,lucrare.Ia:care
colabor
cază sectoruldE'dialettologieal Certtrului
şi oaledrade limbăromânăde la
FacuHatf"a.de
filologiedin Iaşi, s-au făcut anchetedefinHiv€
în, treizeci.de 16caUtiiţi.
Colectivulcare pregăteşteDicţionarulliteraturiiromânea,terrnin.atmUllca..de
documenlarepropriu-zisăşi, în. ultimeleluni ale anului, a reinceput.operaţia de
redactarea lucrălrii.Tot Îm1969,a fost defimitivatşipublicat,la Edilura:Abâdemlei,
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un prospecta) Iiictionaruuiî,
într-untiraj de 300de exemplare.Prin i·ntermediul
PIOSpor.tulu
i şi printr-uncolocviuorganizatde' săptămîna,lulieşean.Cronica"
cu cîţiva
'dintreredactoriiDicţionaruluis-eu supus discuţieispecialistilordin întreaga ta;ră
profilulşi tehnicadEi'elaborarea lucrării.În ziua de 10itrnie 1969,Centrulde lingvistică q organizatla Iaşi, cu acol'ai scop,o consfătu
ire de lucru,Ia oare au participat
numeroşic,ercetătoriştiinţificidin Iaşi şi din alte cenl.reacademice,
cadre didactice
din invăţămînJ:ul
superiorşi mediu,publicişti.Inttjativade a elaboraan,âsta lucrare,
precumşi profilulei şi I.ehnicade redacter«expuseÎn prospectuldiscutats-au bl1CU"
rat de o bună primire.din pertce istoricilorliterarişi a altor oamenide culturăcare
şi-au exprimart
părerea În cadrul consfătuir
ii, în presa literară şi .în scrisoriloadresate colect.ivului
de redactor].În şedinţle coloctivulu:s-au enalizatcu atenţieobservaţiileoriticeşi propunerileprimite.
S-au.rcalizatfaze\e de lucru prevăzutepentru anul care a trecut (adunarede
material
documcnter
şi redactare
parţi
] şi laÎncele
trei.teme
înscriseîn
planulmonointern
al Cenlru
lui: 1. Neologismele
llmb
i; ală
române
perioada
1760-1860;
2. Studii
qralice asupra vocabularuluiqrainrilortlccoromâne
, 3. Cercetărifolcloriceîn Moldova şi Bucovina.Pentruadunareamal.erialului
necesarcJaboră.rii
studiilormonoqra,
fice asupragraiurilorpopularedin Moldovaşi Bucovina,în cadrulsectoruluide dialectologieşi onomasticăs-a alcătuitun vast chestionardraleotal,cu peste 3000de
întrebărireferitoareIa numelede locurişi de persoane,la terminologia
rncscriilorîn
mediu!rural, la termtnolo-jia
portuluipopularşi la terminologiapomicolăşi viticolă.
Chestionarula fost lipărit, la începutullunii decembrie,în 2000de exemplare,care,
pînă la sflrşil.ulanului,s-au difuzatîn aproapetoate satele din Moldovaşi Bucovina.
Membriisectoruluide folclorau întocmitun chestionarasemănător,cerc urmeazăsă
fie tipărit şi difuzatÎn primajumătatea anului 1970.Pe baza răspunsurilorprimite
vor fi st,abilitecele aproximativ200de localttătiîn care se vor face ancheteIolclori.ceamănunţite.
Valorificîndexperientaanilor prccedant
i, Centrulde linqvisticăa organizatşi
In anul 1969şedinţepublicede comunicări,în cadrulcăroraau fost supusediscuţiei
comunicărileştiinţificeredectete1n instituţianoastră seu prezentatedeaIti cer'ceLă.tOIi
din oraşul.Iasl şi elecadredidacticede la UniversftatoaAl. 1. Cuza.S-aususţinut comunicările
următoarc: N. 1. Popa,Diciicnaiu!internaţionalde termeniliterari;
H. Zăstroiu,Aspecteale criticiiliterare româneştidintre 1880-1900;LuciaCireş şi
clasic
\}. Adăscăliţe
în stilistica
i, Mocănaşii,
frazeiluidatină-spectacol
D. Cantemir;Marja
in Moldova:
Frunză,D.
Inceputurile
J:'1Ioldoveanu,
publicisticii
Orientallui
şi
B. P. Hasdeu("România"
noiembrie1858- ianuarie1859)
;..N. A. Ursu,CUiaparţine
traducereafrancezăa "CîntăriiRomâniei";1. Lăzărescu,llarie
Chendi,crilic literar;
N. I. Popa,A1ecu
Russo,memorialist;ConstantinTurcu,Cîtevaştiri inedite despre
A1ecuRllSSO
şi despre revista "Românialiterară" a lui V. Alecsand'ri;N. A. Ursu,
Adevăratulnumeal lui Zilot Românu1;1. Ciubot,aru,
Date noi despreteatrul folcloric cu subiectde războiîn Moldova:"Infrîngerealui Napoleon"
; N. 1. Popa,RomantismulJmnce'/.şi romalllismul
românesc;N. A. Ursu, Contribuţiila studiul operei
literare a lui Gh. Asachi;Şt. Cuciureanu,ltalienismela Gh. Asachi;N. C. Enescu,
Gh. Asachişi AcademiaMilJăileană.
in aceleaşişedinţede comunicăris-au mai pIezentMşi recen7iiale unor cărţi de specialitate,printre care: Th. Hristea,Probleme
de etimologie,Bucureşti,1967(N. A. Ursul;Noul Atlas lingvisticromânpe regiuni,
Oltenia,val. 1.. Bucureşti,1968(1. Florea); Gh. Vrabie,Folc1oristica
română,Bucureşti, 1968(LuciaHerdan);AdrianMarino,Inlroducereîn critica literară,Bucureşti,
1968(D.Mănucă);V. HoresCLl,
COn,ceptul
de literaturăveche,Bucureşti,1968(L.Volovici);Ş. Cioculescu,
Viaţa lui Caragiale,BUClY['eşU,
1968(Fl. F'aifer).
In afaTacolabo.rărilO'r
apăruteîn acestnumăral •Anuarului
", prin care se valorifică o parte din cercetărileinitiale..în ciQd.ruICentrultţi,
membriicolectivelorde
cercetareau colaboratla numeroase
.pp.1;>)icaţii
periodice,ca "Limbaromână",.Studiişi
cercetă'rilingvistice","Revisti'j
de ist,9J:ie
şi tcprie,literară;","Croni,ca",
"Iaşulliterar",
"Ateneu","Tomis"ş.a.
.!'. .•......•...
.,
La 29 aprilie 1969,Centrulde lihgvisticăa organi218t
o şedinţă de conmnicări
dedicatăimpliniriia 150de ani de la naşterealui AlecuRusso,la care au luat CUVÎIl-
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tul praf. univ,N. L Popasi praf. Const TIlTCU,
(ar la 25 aoiombrte,acelaşian, o altă
manMestare
consacratăcomemorărit
a 100de ani de la moartealui Gh.Asachi,la care
au vorbit
prof.N.
C, EneSC1.l,
conf.univ,
Şt. Cuciur
enu
şi N.a ASocietăţii
Ursu.Praf.
N. 1.popa,
şef
de sectie,a
participat.
la sesiunea
ştiintifică
deela
Sibiu
de stiinte
Iilr»
loqice,care a avut ca temă Romantismul
romanescşi romantismul
european,şi la cea
de a doua Consfatuirede literaturăcomparată,orqenizatăsub egida Institutuluide
istorie şi teorie literară "C. Călinescu",unde a prezentatComunicarea
Noua critică
franCeZă
şi literaturacomparată.La aceeaşiconsfătn
ire, cercetătorulDan Mănucăa
sustinutcomunicarea
1. Tăuluşi Volney.CercetătorulD. Moldoveanua part.icipat
cu
comunicarea
Moriologiatoponimicelor
lOmane$ti
cu radicalantlOponimic
la Colocviul
de Onomastică
organizatde Institutulde linqvistică şi istorieliterară din Cluj.
In anul 1969,Centrulde lingvistică,istorie literară şi folclora fost vizitat de
profesoriimaghiaridr. Sz.abolcsţ
Mikl6s,membrual Aoadcmieide ştiinţe,codirector
a.!Institutuluirnaqhierpentrustudiulliteraturii,şi dr. KlaniczayTibor,membrucorespondental Academietde şWnţe.
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