
S-a împlinit anul acesta un secol de la constituirea, în upIme 1 
(! Societăţii Literare Române. Cu această titulatură, cea dintîi in 
tie academică naJionaIă va figura pînă 1n anul 1861, cînd, la prima 
sesiune, aminată mai bine de un an din cauza împrejurăriIor interne 
şi externe nefavorabile! va fi adoptată o denumire mai reprezentativă, 
Societatea Academică Română, care, la r.îndul ei, in martie 1819, este 
transformată în Academia Română, titulatură mai cuprinzătoare şi co- 
respunzătoare unei noi etape a evolutiei natiunii noastre, 

Societatea Literară Română îşi întemeia activitatea pe 
experienţa instituţiilor cu caracter acddemic existente pe . r[ul 

românesc .la sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi în prima jumătate a ce- 
lui de al XIX-lea, la care se adaugă amintirea vechilor aşez . e 
învăţămînt care au iW1C'tionat Ia noi, mai întîi Academia f fă la 
Cotnari de către Despot Vodă în anul 1561, apoi cea din Alba Iulia 
(1585), Academia Vasiliană (Iaşi, 1645) a lui Vasile Lupu şi AcaCiLemla 
de la Bucureşti (1618), IntenţH1e celor ce puneau la Sibiu, în ba- 
zele Societăţii filozofeşti CI neamului românesc în Mare 
Ardealului, de a milita pentru unirea culturală şi, implicit, na 
sînt zădărnicite prin desfiintarea promptă de către stăpînirea austri- 
acă, a noii societăţi; după această dată, la Braşov (1821), BucmeşU 
(1827, Societatea Literară), Iaşi (1833, Societatea de medici şi natura. 
1işti) , vor fi organizate noi asociaţii cu predominant caracter cultural, 
dar şi cu o orientare socială şi patriotică lerm conturată. Şirul aces- 
tOTa, inaintea ev olutionaJe de la 1848, este încununat 
de Societatea litera , 1843), devenită după doi ani Asocia.- 
tia literară a Românilor, condusă de Iancu V ăcărescLl şi cu un str:.ălucit 
secretar in persoana istoricului Nicolae Bălcescu. 

PIi alele evenimente politice de la mijlocul veacului trecut, 
an iona! 1848 şI, apoi, Unirea Principatelor, dau 'acestor ne- 
incetate străduinţe de organizare culturală o direcţie naţională şi mai 
hotărîtă, sintetizată în scopurile pe care şi le propune'a Astra (Aso 
daţîa transilvană pentru literatura română şi cultura poporului român, 
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(l avut un (01 de seamă ll? viaţa Acade- 
orientarea ştiiIltitică şi maturitatea cu 

de ortografie sau de dictionarul pe care-il 
n şi 1. C. Massim. Eforturile neconten făcute 
tocmi rea LUmi dictionar general al (O- 
1nsdrcin(jţi cu redactarea lui 13, P. Hasdeu, Al. 

anţi din ambele părţj ale Carpaţilol şi pretigu 
viitoarea instil11tie academică. Expe- 

gIeutăţiJe înilmpinate de aceste curajoase încercări, 
mai înalte ratiuni patriotice, au făcut evident faptul 
nu putf:>a fi realizal decît de o societafe academică, 
şI aşezată în capitala ţării (A. OtE-tea.. Centenarul 

în Învătămîntului superior", nt, 9, 19(6). 
va fi Soci€taitea Uterară Română, care isi propunea, la înte- 
"misiullen spedală de CI determina ortografia limbii române, 
bora gramatica limbii române şi tie (1 'incepe şi realiza lucra- 

rea dicţionarului româniJ, sarcinI intrevă:wfc, pentru instituţia respec- 
tivă, lncă din Z828, de Ion He1inde-Rădulescu în prefata gramaticii 
sale. Activitatea în întăririi şi dez'I/o1tării lfmbii române !ite- 

. rare şi, plin aceasta, pentru realizarea uniWfij culturale, nu putea jj 
însă ca un prim stadiu al luptei pentru independenţă şi 

şi acesta era scopul primordial al nou înfiinţatei 
academii, semnalat, între alţii, şI de ardeleanul Alexandru Roman. 

literară să pregc7tească calea la unItatea naţională". 
"membri din foate tinuturIle locuite de români erau 

eseu (primul preşedinte), C. Negruzzi, V. Alecsandrt 
Timotei Cjpariu, George Balil, 1. SbÎereo, A. T. Laurian, 1. C. Massim, 
B. P. Hasdeu, Alexandru Roman, V. A. Ureche, C. A. Rosetti, V1ncen- 

l'vlalorescu. La prima sesiune, din. august 1867, A T. Lau» 
faptul că ,,, .. societatea a fost convocată cu scop prind- 
:)ClIP(lCtl limba litemtura română. Insă ... chiar spre /1 

săvîrşi această lucrare cu mai mare vreCÎ'lÎune şi a se arăta la 
ei . un produci mai demn de ocea:<;tă întreprindere a socotit 

atr în sfera lucrărilor sale tot ce se atinae de românism". 
iZarea pe secţii (literată.fjJologică, istorico·arhe()logică şi· a 

reflecta, la 1867, diversificarea preocupărilor şt1in- 
tii j\cademice Române, fapt înregistrat şi în legea 

ea Ar:ademiei Române să sustină "cultura Jimbei 
, a meTafurelor, a ştiintelor şi frumoaselor arte". 

Română, devine, la 1819, o instituţie de stat, cu carader 
permanent şi cu un program de luau bine stabilit, ceea ce face posi- 
bila creşterea nelncelată a influentei pe care o exercită în viata in!e- 

Pl' activitatea ştiintifkă a membrilor ei, prin i tivele 
Si prin premiile şi ajutoarele de studii rdate, 

mari biblioteci .';iÎ a colecţii1or de manuscrise, 
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PhiJippide şi Sextil Puşcariu) nu al1 putut depăşi greutâtile pe care 
o astfel de întreprindere le ridica În acea vreme. O deosebită atenţie 
s-a acordat studiilor filologice, care ou ovu; drept rezultat publicarea 
unor valoroase ediţii de vechi texte româneşti şi a operelor sCr1itorj- 
lor noştri de necesare şi dictionarul limbii române. S-au 
edHat asiie], pr,intre calvinesc de Ia 1656y Psaltirea 
în versuri a rrlitmpolitu1ui Dosoitei, lui, DimitrÎe Cantemir, 
[stofia românilor sub Mihai Vodă Viteazul a lui Nicolae Bălcescu, It) 
care se ad(1l1lă monumentala lucrare Bibliografia românească veche 
(1508-1830), Publlcatiunile periodice (1820,,-1906), Catalo- 
gul manuscriptelor româneşti, Catalogu.l manuscriptelor grecesti. 
"Analele Academiei Române", in care "Memoriile/ apărearu separat 
pe secţii, au publicat timp de aproape un secol lucrări ştiintifice de 
mare însemnătate, 

Unul din primele centre ale vieţii academice româneşti s-a dez- 
voltat la laşi, unde tradiţiile miJitantismului socia} şi cultural al "Da- 
clei literare", continuat de mişcarea paşoptistă şi apoi de cea unld- 
nistă au pregătit solul fertil în care a ,rodU progmmul statuat 'de Aca- 
demie, De aici S-CIU ridicat primele proteste lerme, ale lui V. Alecsan- 
dri şi C. Negruzzi la care s-a adăugat in curînd T. Maiorescu, împo- 
triva siluirii evolutiei fireşti a limbii noastre literare, împotriva orien- 
ldrii eronate pe carp, În împrejurări explicabile istoric, membrii lali- 
nişti ai Academiei Incercau să () oficializeze. Revista "Convorbiri lite- 
rare" a (Impat numeroşi academicieni, prIntre care V. Alecsandri, T. 
Maiorescu, 1. Neqmzzi, N. Geme, A. D. Xenopol şi Al. Philippide. Cu 
spiijinul "JunimW' şi al "Convorbirilor JiterareiJ, s-au pus la laşi ba- 
zele lingvisticii ştiinţifice româneşti prin Al. [ambilor, ale cărui stu- 
dii au fost răspîndite în publicul larg şi de revista feşeană "Contem- 

poranul". J In dezvoltarea şcolii filologice româneşti, Al. PhiIipplde ocupă 
{} pozitie centralâ, prin lărgirea sferei preocupărilor disciplinei, prin 
aplicarea I.mej riguroase metode ştiintifice. Opera sa capitală, Origi- 
nea românilor (1925-1928), urmăreşte istoria limbii române în legatura 

indestmctibilă cu istoria poporului român. Cu o putere de muncă 
rar înt11nită şj cu un deosebit talent ştiintific, Al. Philippide (1 folosit 
limba română, cu toate variantele ei dialcelale, precum şi limba albaneZă 
ca argumente indispensabile în elucidarea problemeI fundamentale a oul- 
turii româneşti: formarea limbii şi a poporului român. Nu pot ii uitate 
nici contribuţiile slavistuluJ Ilie BcIrbulescu, preocupat de relaţiile 
lingvistice slavo-române şi animator al n'vistei "Arfliva" (1889-1940), 
care păstrează în paginile ei numeroase celceWri pretioase. La laşi s-a 
desfăşurat de asemenea, o bună parte cUn activitatea prof. Iorgu Iordan, 
orientafc1 spre unele din preocupările lingvistice funawl1f,mtale din 
prima jumălate (l secolului n05lw' ntenţia ncordată factorului nfectiv 
1n limbâl (Stilistica limbii române, 1944), interesul pentru stadiul actual 
al limbii, cercetările competente de lingvistică romanică (Introducere 



numeroase volume, a Imbinat creator cliteriile sociale cu cele 
căl6uzind litiatura către o viziune rea1fstă a vietii. G. IbuUleanu a 
susţinut necesitatea cultivării specificului naţional şi a urmărit cu pasi- 
une valorile' literale autentice, stufliile sale con.<;t1tuind şi QsMzi un 
model in cercetarea celor mai de seamă scrUto!i români. Deşj a acti· 
vat puţin timp la Iaşi, rodul activităţii a lui G. Călinescu este 
impresionant şi cuprinde numeroase lucrări şi studii în care documen- 
tatia minutioă se împleteşte cu fineţea analizei, pe fundalul vnei culturi 
vaste şi. profunde. "Jurnalul literar" 0(39)1 revista săptămînală 
critică ş! de informatie literară condusă de G. Că1inesctl, a devenit o 
veritabilă şcoală pentru formarea unei noi generaţii de istorici şi cri- 
ticI . 

preocupările de seamă ale cărturarilor moldoveni fi-a lipsit 
cercet(lrea creaţiei populare, văzută ca un element fundamental aleal. 
turii [ionale. De la atitudinea patriotic-romantică a scriitori 

a paşoptistă, vizibilă în culegerea poeziei populare şi 1n 
asmNl comentării ei, s-a ajuns cu timpul la întemeierea unei adevdrafe 
:şcoli folcloristice, la a cărei fundamentare au contribuit prin studii teo- 
retice B Hasdeu şi folc101i:;;W formaţi la "Convorbiri literare" şi 
"Conte anul". Urmează apoi o serie de nume de prestigiu, care au 
contr! a consolidarea lolcloristicii române prin studii şi culegeri de o 
însem e remarcabilă: S. FI. Marlan, T. T. RUlada, Elena Se'l..'aslos, 
Tudor AltUl GoroveÎ .. 

Caracteristica esenţială a preocupărilor lingvistice, de şi a 
literatuiii şi de folc1oristică menţionate constă în larga lor sfelă [ăs· 
plnrure • şi influentă, în depăşirea graniţelor regionale şi în impunerea, 
ca valori durabile, pe planul întregii culturi naţiomlle, ceea ce conferă 
tradiţiei ştiinţific€' şi academice din laşi şi Moldova (1 deosebită greu- 
tate specifică. I 

După instaurarea regimului democrat-popular, Academia devine un 
organ :de stimulare şj de îndrumare a vieţii spirituale din patria 
no DU misiunea de a promova în foate domenii.le şWnta şi cultuU1 
lna ă, în vederea ridicării neîncetat(; a nivelului material şi cultuI'11 
al rului i .îi revin, totodată, Academiei îndatoririle de (J Iormn 
cad! ştiinţifice de înaltă caliIicare, şi, mai ales, de a folosi mai 
noi riri ale ştîintei mondiale în ml..rflca pentru construirea socia- 

Academia Republicii Socialiste România conduce astăzi acti- 
vitatea unei retele dense şI variate institute ştiintifice 
lnzes,trate cu mijloace moderne de cercetare şi cu un corp larg de 
cercetători specializati. 

.Intre acestea se află şi Centrul de lingvistică, istorie literQ{IÎ si 
foI înfiinţat la sfîrşitUl anului 1963 plin transformarea în unitat 
in lâ a Secţiei de filologie a Institutului de istorie şi filologie 
al laşi a Academiei, creat în 1950. 

SHmu1.ate în aciivitatea lor de exemplul bogatelor traditii ştiin- 
ţifice ieşene, sectiile de lingvistică şi de istorie literară ale Centrului 
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:,i·au orientat de la început planurile de activitate în 
porii la realizarea unor obiective fundamentale ale 
live, în cadrul cercetărilor ele istorie a .limbii lOmân€ re, al .stu- 
die:rii grGiurilol popular€' din al colaborării la tralalu.l de 
Istoria limbii române. la Dicţionarul general al limbii române şi al 
valorificarii crilice a moştenirii literare (studii şi cola- 
bora.re la tratatul de Istoria literaturii române, editii publicare(l 
unor documente literale ineelile) sau abordării UHor probleme de 

contemporană de literalml1 
Studierea literare a avul CQ obiect formarea 

terminologiei ştiinţi1ice, a terminologiei filozofice, istoria terminologiei 
românefti privitoare la teatru, pictură, sculptură, "literari- 

ribuţja reprezentantilor şcolii ardelene la dezvoltarea limbn 
are, rolul lui J. 11 eliade- Rădulescu şi al scriitorilor din cercul 

aClei literare" în actiunea de unificarE' a normelor limbii române; 
.'H1U studiat, de asemenea, neologismele limbii române în perioada 
lt60-1860. 

Sectorul de lexicogratie şi lexicologie colaborează cu sectoarele 
similare ale Institutelor de lingvistioă clin Bucureşti şi Cluj 10 rcdac .. 
tarea Dicţionarului general al limbii române. . 

Sectorul de dialectologie şi-a îndreptat preocupările spre cercetarea 
graimiloI populare Moldova, prin anchete dialect ale cnre au per .. 
mis strîngerea unui bogat material lexical, folosit la redactarea unor 

termin . profesiunilor, terminologia agricolă ş.a. O 
bilă s-a l conceptiilor privitoare la dialectele JimbH 
la raportl.!IiJe graiurilor populare rornâneşU cu cele ale 

minorităţilor naţionale. Din anul 1965, se participă la l!lcrările Noului 
Atlas lingvistic român, pe regiuni prin etoborare« Atlasului lingvistic 
al Moldovei şi Bucovinei. 

Membrii sectÎEi de istorie literară şi 1olclor colaborează Ia tratatul 
de Istoria literaturii române, prin coordonarea volumului al doilea 
(praf. AI. Dima) ,şi prin redactarea capitolelor despre Axinte U licariuJ, 
Nicolae Costin, 1. Cantacuzino, C. Conachi, C. Negruzzi Alcel.! 
lusso. Creatia persona1ităti1ordc imnie ale iIteraturii noastre s-a inves- 
tigat sub muWple aspecte urmărindu-se alU întregirea informaţiei des- 
pre şi O'pCIă elt şi realizarea de sinteze (Aleeu: Russo, V. Aleâa:n- 
dri, M. Eminescu, 1. Creangă, .G. Coşbuc, M. Sadoveanu, G. Ibrăileanu, 
H. adat-Bengescu). O îndatorire de seamă a a consHtuit-o 

ea operei acelor scriitori din Moldova ale căror contribuţii la 
dezvoltarea literaturii noastre nu rămas ineci insuficient puse în lumina 
(Jean Bori, Codr:eanu, 1. L Mironescu). S-a mai ideologia 

or a societăţilor .literare .;;i ştiintWce care ou .. activat În 
Q între anii 1829 şi 1881 şI s-au Intreprins cercetări ample asupra 

rolului însemnătăţii revistei socialiste nConfernporanu]" l$1 asu- 
pia Istoriei criticii literare româneşti pînă în 1916. In continuarea preo- 
cupdrilor citate pînă acum, s-au alcdtuit editii ale unor scriitori 
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:::a Nicolo» Cosiia, C, Conachi, Gh. Asacl1i, C. Neatuzzi şi s-au pUUllV.H 
documente literare inedite. 

Cercetarea ienoiuenului 
studii despre autorii dramatici 
Deţnettius}, despIC poezia ,y,jl!y,'",C;; 
cu lui în literatura actuală, rr"",,',f, r o iir- 
Studiile de literatură 
literaturii noastre, ,n;'DrfDl":",t,,, intre 
literare europene lor în cultura noastră ca ,';li 
rtlsplndirIi marilor 'valori ale culturii universale şi ecoul lor 
ştiinta cititorilor din România. 

1Vlajoritatea lucrărilor elaborate de cercetătorii 
b1îCa.t în revista "studii şiceccetăti stiintiiice, 
1963), transformată din anul în 
literară", 

Bilantul succint al stiintiiice 
iică, istorie literară toicloa se auituro cu 
ocoziottate de Centenarul 
care S-(1 dovedit şi un prilej de 
de indemn la o activitate viitoare perseverenta 
În amintirea noastră cuvintele rostite la sărbătorirea 
către sectetarul Partidului 
Român "Avem convingerea că 
vor munci cu toată energia pasiunea, 
gîndirii şi talentul lor în slujba progresului 
rÎdică.rii ei pe culmile cele maiînainta.te civilizatiei 


