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fn' luna martie S-âU Implinit 60 de ani de la aparitia primului număr al 
"Vietii româneşti" şi 30 de ani de la moartea lui G. Ibrăileanu. Cu acest prilE'j 
Centrul de lingvistică, istorie literarii şi folclor al Filialei laşi il }\(ademii 
Republicii Socialiste România a organizat un ciclu de manifestări ştiintifice. 

Comunicarea G. Ibrăileanu şi colaboratorii ,;'v ietii româneşti" (Al. Teodorescu) 
ale colaborării. dintre criticul revistei si scriitorii grupati în jurul 
unor docum . 

17 martie 19'66 în aula a Universitătii din Iaşi ti avut loc un sim- 
pOriau organizat de PWa!a Iaşi ti Academi0j Republicii Socialiste România în cola- 
borare cu Universitatea "AL 1. Cuza" COJlsacrat comemoriîrH a 30 de ani de Iti 
moart",,') lui C. Ibrăileanu. Prof, univ, Al. Dima, ent al Academicl 
Republicii Soclaliste România, în comunic<iwa inLit azj 
"sunetul particulnr" al gîndirii estetice a criticului şi istoriculUi !Uerar evocat 
nicau!a e urmărit clarificarea poziiei lui Ibrăileanu raţă de problemele fundamentale 
file literaturii române. 

Comunicarea prof. univ. N. 1. Popa, Ibreiteunu şi ;,v ia la • a reac- 
boga formatii şi Coment1lrli, IE4Jate două etap0 
sub în acelaşi timp metodei critice a lui Ibrăileanu. 

Istoricul literar G. IbrăiJearm il obiectul expunerii prof. univ. Comit. 
Cjnpraga, care a analizat conceptia acestuia istoria liter 

de: 'plecare legătura necesară. dîalectid'l. societate 
r. Metoda de investigaţie. proprie folosită. În lucrările de istorie 
lui şi criteriile ştiintifice de a fenomenului literar, după cum 

arată conferenţlamI, definesc rolul lui G în dezvolterea istoriei noastr'l 
literare. 

Despre preocupările lui G. Ibrăileanu pentru care 
pozitie proprie în critiCii vremii, a vorhit prof. 
G. Ibrăileanu Şj' limba i1tewrQ, Faptul cel maî seauliJicaliv 



despre l"luiotescu de L D, Lăudat, lbr(Weanu şi personajul feminin In 
terara d Maria Platon, precum şi unele evocări ale lui Traian N. Gheor- 

Săptămîn.alul "Cronica" a publicat ertt 
ti" dl,:, Al. .Andrieseu, Grupul de 
sentimental lucid G. IDri'iijeaIlu de 
(1889--1895) de 1. D. Lăudat, G. lb 

Al. Teodorescu, La rubrica "Documente literare" 
dhl scrisorile lui Artul Goroveî către Ibrăileanu. 

e şi jumătate de teatru românesc cult a fost sărbătorită 
Academiei Republicii Socialiste România pri!ltr-o sesiune 

organizată în cu Univers I. Cuza", Institutul de 
istorie -a artei al Academiei Socialiste. Uniunea scriitorilor din 
Republica SodaJistă România, Flliala laşi, Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri" 
şi Comitetul de stat pentru cultură si artă laşi. In cuvîntul de. deschidere il sesiunii, 
prof. univ. Al. Dima consideră reprezentaia teatrală ieşeană în limba naţională o 

larg răsunet În lupta cărturarilor pentru afirmarea limbii nationale pe 
Vktorlliiimiua elogiat în cuvîntul· său "gloriosul jubUe1t, 
morucnt<> din trecutul teatrului nostru.· Versurile avintate 

. au incheiat sim . 
prof. unîv. Ilie în eomunicarua 
. Iaşi şi publicul, pornind .de la r,elaţia dialectică 

c pentru a. urmări evolutia raporturilor dintre aceste. categorii: Călători 
despre lea/ruj wmiitJesc în sec. al XiX-lea, comunicarea cercetătoare! Olga 

Flpgont, CI Înfăţişat unele evocări (11<: vietii teatmle din ara noastră, oglindite in 
mempriale de călătorit'. Inceputurile criticii dramatice romdneşti a fost problema 
urmărită Î11 comunicarea cerccfătorului Dan Mănucă. Despre Caracteml ml1itemt al 
teatrului românesc în epoca luptei pentru libertate şi unitate naţională a vorbit 
lector univ, nînd teafrul, ca mijloc de cunoaştere a' vieţii 
Unui popor, respective, autoarea a relevat caracţerul angajat 
a·! teatrului ca factor de mentinere il conştiinţei unităţii naţionale. Teatrul române."lc 
In oraşe şi ti/guri de provincie fna doua jumătate a sec, al XIX-Iea·a constituit 
subiectul comunicării cercetătorului Mihai Florea. Probleme trul COIl- 
temporan a adus în disenţie criticul N. Barbu in comunicara dinte tn 
teatrul românesc actual. S-au relevat c:aracteristiciJe. dramaturgiei aduale şi s-au 
făcut documentat<i .observatii despre arta spoctacolelor, despre scanoqrafie, 

Cu concursul teatralar naţionale din Bucureşti, Cluj, Craiova şi laşi !>-CI orga- 
nizat. un festival de teatru in cadrul cl'irui<fau fost prezentate :spectac(}le reprezen- 
tativ. . . 

l..ucla Hopu 

ACTlvn"ATEA CENTRULUI DE LINGVISTICA, 
ISTORIE LITERARĂ ŞI FOLCLOR îN ANUL ·1.966 

Activitatea cercetare ştiinţifică desfăşurată tn acest an in sectUle Centrului 
continuă ca orientare generală şI, în unele cazuri, prin problemele studiate, proocu- 

Centrului. 
pe anul 1966 a fost orientat avîndu-se lnvedere 

de la Iasi la realizarea unora dintre cele mai l:r:up,:>tta 
plînei in momeniill fată. Faptul că două dintre problemele 'uA#f;'at 14' ""'i!,," ,e;"" , __ _1L_ .'_. __ !IV"'_ _"1 ". '"' .. 



părU ale lucrării, 
Ce'rcetătorH secţiei au publicat. iTi cursul anului 

note şi recenzii, printre care: G, Istr ate, PIeo;: 
mugiu :RoSfl'ttiJ, AJecsaridri limba 
Ibrăileanu şi limba literară, , 
atibnalli (in revista "Crollica-) i V. Arvin1 

pta limbii· române, pe .baza ALR. Imprumuturi directe din (Jl 
Uni\'. «Al. 1., Cuza» din leşin), O rămâşifă din teoria "umofJ 
cuiva {"Limba română,"}, FotIDilrfJc: 1imbii :;;1 poporului lOmIÎ 
recente (în acest: volum al "Anuarului"l; N, A COli 
ternftdtPi UnOI povestiri istorice în versur j, Anonimul 1\ 
rea patcrnitdtii unor istorice în versuri. .4nonimu 
cută ti· iut Iancu Contribatia RO!htl 

ice a .texfelor vec 
Eliade 

te vechi utilizate în graitlfl ca nume ale moşi 
pe marginea unor contribuţii lexicologic:c {"Limba romăr 
colaborare' cu N. A. Ursul, Observaţîj privitoare la ada 
limba mmdnit {"Limba română"} 1 Zamfira ·Mihail, Despre 
neologismul omonim (in acest volum al "AnuaruluiV); Ml 
minimt In poerzis lui N. Labiş ("Tribuna#), la 
stiIisticd (in. acest 'volum al ,,AnuâtUlui"). 
fost prezentate comunicări de către Dragoş Mo 
mulwgrecQ.latin.lntopic(1 lui Dimitrie Canlerair, şi 
JectoJogie. la rev:ista"Viata româneasc(iu 

la o 
lînqvistî.că din el 

AUa;; 
j pc marginea 

al Maramureşului. Pentru 
Evolutia graiurjJot popUlaU: român 
ăccl il continuat adunarea de mal 


