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ANIVERSARI-COMEMORARI
fn' luna martie S-âUImplinit60 de ani de la aparitia primuluinumăr al
"Vietii româneşti"şi 30 de ani de la moartealui G. Ibrăileanu.Cu acest prilE'j
Centrul de lingvistică,istorie literarii şi folclor al Filialei laşi il }\(ademii
RepubliciiSocialisteRomâniaa organizatun ciclu de manifestăriştiintifice.
Comunicarea
G. Ibrăileanuşi colaboratorii,;'vietii româneşti"(Al. Teodorescu)
ale colaborării.
dintrecriticulrevisteisi scriitoriigrupatiîn jurul
unor docum
.
17 martie 19'66în aula
a Universitătiidin Iaşi ti avut loc un simpOriauorganizatde PWa!aIaşi ti Academi0jRepubliciiSocialisteRomâniaîn colaborare cu Universitatea"AL 1. Cuza" COJlsacrat
comemoriîrH
a 30 de ani de Iti
moart",,')
lui C. Ibrăileanu.Prof,univ, Al. Dima,
ent al Academicl
RepubliciiSoclalisteRomânia,în comunic<iwa
inLit
azj
"sunetulparticulnr"al gîndiriiesteticea criticuluişi istoriculUi
!Uerarevocat
nicau!a
e urmărit
clarificareapoziiei lui Ibrăileanuraţă de problemelefundamentale
file literaturii
române.
Comunicarea
prof. univ. N. 1. Popa,Ibreiteunuşi ;,viala
• a reacboga formatiişi Coment1lrli,
IE4Jate
două etap0
sub
în acelaşi timp
metodeicritice a lui Ibrăileanu.
Istoriculliterar G. IbrăiJearmil
obiectulexpuneriiprof. univ. Comit.
Cjnpraga,care a analizat conceptia acestuia
istoria liter
de: 'plecare legătura necesară. dîalectid'l.
societate
r. Metodade investigaţie.propriefolosită.În lucrărilede istorie
lui şi criteriile ştiintificede
a fenomenuluiliterar, după cum
arată conferenţlamI,definescrolul lui G
în dezvoltereaistorieinoastr'l
literare.
Desprepreocupărilelui G. Ibrăileanupentru
care
pozitieproprie în critiCiivremii,a vorhit prof.
G. IbrăileanuŞj'limbai1tewrQ,Faptulcel maî seauliJicaliv

despre l"luiotescude L D, Lăudat,lbr(Weanuşi personajulfemininIn
terara d MariaPlaton,precumşi unele evocăriale lui TraianN. GheorSăptămîn.alul
"Cronica"a publicatertt
ti"
dl,:,
Al.
.Andrieseu,
Grupul de
sentimental
lucid G. IDri'iijeaIlu
de
(1889--1895)
de 1. D. Lăudat,G. lb
Al. Teodorescu,La rubrica "Documenteliterare"
dhl scrisorilelui Artul Goroveîcătre Ibrăileanu.
e şi jumătatede teatru românesccult a fost sărbătorită
AcademieiRepubliciiSocialisteRomâniapri!ltr-osesiune
organizatăîn
cu Univers
I. Cuza",Institutulde
istorie-a artei al Academiei
Socialiste.
Uniuneascriitorilordin
RepublicaSodaJistă România,Flliala laşi, Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri"
şi Comitetulde stat pentruculturăsi artă laşi. In cuvîntulde.deschidereil sesiunii,
prof. univ. Al. Dimaconsiderăreprezentaiateatrală ieşeană în limbanaţionalăo
larg răsunet În lupta cărturarilorpentru afirmarealimbiinationalepe
Vktorlliiimiua
elogiatteatrului
în cuvîntul·
său "gloriosul
morucnt<>
din trecutul
nostru.·
VersurilejubUe1t,
avintate
. au incheiatsim .
prof. unîv. Ilie
în eomunicarua
. Iaşi şi publicul,pornind.de la r,elaţiadialectică
c pentru a. urmărievolutiaraporturilordintre aceste.categorii:Călători
despre lea/ruj wmiitJescîn sec. al XiX-lea,comunicareacercetătoare!Olga
Flpgont,CIÎnfăţişatunele evocări(11<:
vietii teatmle din ara noastră,oglinditein
memprialede călătorit'.Inceputurilecriticii dramaticeromdneştia fost problema
urmărităÎ11comunicareacerccfătoruluiDan Mănucă.DespreCaractemlml1itemt
al
teatrului românescîn epoca luptei pentru libertate şi unitate naţionalăa vorbit
lector univ,
nînd teafrul, ca mijlocde cunoaşterea' vieţii
Unuipopor,
respective,autoareaa relevat caracţerulangajat
a·!teatruluica factorde mentinereil conştiinţeiunităţiinaţionale.Teatrulromâne."lc
In oraşe şi ti/guri de provinciefna doua jumătatea sec, al XIX-Iea·aconstituit
subiectulcomunicăriicercetătoruluiMihai Florea.Probleme
trul COIltemporana adus în disenţiecriticulN. Barbuin comunicara
dintetn
teatrul românescactual. S-au relevat c:aracteristiciJe.
dramaturgieiaduale şi s-au
făcut documentat<i
.observatiidesprearta spoctacolelor,
desprescanoqrafie,
Cu concursulteatralar naţionaledin Bucureşti,Cluj, Craiovaşi laşi !>-CI
organizat.un festivalde teatru in cadrul cl'irui<faufost prezentate:spectac(}le
reprezentativ.
..
l..uclaHopu
ACTlvn"ATEA CENTRULUI DE LINGVISTICA,
ISTORIE LITERARĂ ŞI FOLCLOR îN ANUL ·1.966
Activitatea cercetareştiinţificădesfăşuratătn acest an in sectUleCentrului
continuăca orientaregeneralăşI, în unele cazuri,prin problemelestudiate,proocuCentrului.
pe anul 1966a fost orientatavîndu-selnvedere
de la Iasi la realizareaunora dintre cele mai l:r:up,:>tta
in momeniill
fată.
Faptul
că _"1
două dintre problemele
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la o
lînqvistî.că
din el
AUa;;
j pc marginea
al Maramureşului.
Pentru
EvolutiagraiurjJotpopUlaU:
român
ăccl il continuatadunareade mal

părU ale lucrării,
Ce'rcetătorH
secţiei au publicat.iTi cursul anului
note şi recenzii,printre care:
G, Istrate, PIeo;:
mugiu:RoSfl'ttiJ,
AJecsaridri limba
Ibrăileanuşi limba literară,
,
atibnalli(in revista "Crollica-)
i V. Arvin1
pta limbii·române,pe .bazaALR.Imprumuturidirecte din (Jl
Uni\'.«Al.1.,Cuza»din leşin),O rămâşifădin teoria "umofJ
cuiva {"Limbaromână,"},
FotIDilrfJc:
1imbii:;;1poporuluilOmIÎ
recente (în acest:volumal "Anuarului"l;N, A
COli
ternftdtPiUnOIpovestiriistoriceîn versurj, Anonimul 1\
rea patcrnitdtiiunor
istoriceîn versuri. .4nonimu
cută ti· iut Iancu
Contribatia
RO!ht
icea .texfelorvec
Eliade
te vechi utilizateîn graitlflca nume ale moşi
pe margineaunor contribuţiilexicologic:c
{"Limbaromăr
colaborare'cu N. A. Ursul, Observaţîjprivitoare la ada
limba mmdnit{"Limbaromână"}
1 Zamfira·Mihail, Despre
neologismulomonim(in acest volum al "AnuaruluiV);
Ml
minimtIn poerzislui N. Labiş("Tribuna#),
la
stiIisticd(in. acest 'volumal ,,AnuâtUlui").
fost prezentatecomunicărilui
de Dimitrie
către Dragoş
Mo şi
mulwgrecQ.latin.lntopic(1
Canlerair,
JectoJogie.
la rev:ista"Viataromâneasc(iu

