CINCI ANI D E ACTIVITATE A ASOCIAJIEI SLAVIÇTILOR DIN R.P.R.

( 1956— 1961)

La 6 octombrie 1961 s-au ìmplinit 5 ani de la îniiinfarea AsociaÇiei Slavistilor din R.P .R.,
sub auspiciile Ministeralui Învàtàmîntului, pe baza actului constitutiv intocmit în sedinÇa de
roganizare a A sociali, care a avut locìnziuade 13 septembrie acclami an. Creati din iniziativa
acad. Emil Petrovici, membra in Comitetul International al Slavistilor, a acad. Al. Rosetti ?i a
unui grup de alÇi 20 de slavisti, aceastà asociale çtiinÇificâ corespundea unei necesitàÇi de mult
simtità in çtiin^a noastrà. Constituirea A sociali Slavistilor din R.P.R. a fost salutati ca un
pas important spre desfiçurarea unei activitiçi çtiinÇifice organizate in domeniu 1 cercetirilor
lingvistice, literare çi istorice slavo-romìne.
Climatul international care a favorizat organizarea noii asociali 1-au constituit intensificarea relaÇiilor stiintifice între slaviçtii din toate tarile — în primul rînd din girile slave — ,
convocarea Confermai internationale a slavistilor de la Belgrad (15 —21 sept. 1955) çi pregitirea celui de al IV-lea Congres international al slavistilor, care s-a desfiçurat ulterior la Moscova,
în zilele de 1—10 septembrie 1958.
în legàturà eu aceastà aniversare, Asociatia Slavistilor a tinut la 19 decembrie 1961 o
adunare generali festivi, în cadrai cireia acad. E. Petrovici a vorbit despre activitalea A so
datici în cei 5 ani de la înfiinfare si sarcinile slavistilor romîni în vederea celui de al V-lea Congres
international al slavistilor (Sofia, 15 —22 sept. 1963).
Activitatea Asocia^ei Slavistilor — a aràtat acad. Emil Petrovici — a fost orientati
încâ de la început spre pregàtirea contributiilor romîneçti în cinstea congresului international
al slavistilor. Au început sà fie tinute eu regularitate comunicàri stiintifice în cadrul A sociali
si s-au pregitit primele trei volume „Romanoslavica", care cuprindeau în primul rînd textele
comunicârilor ce urmau sà fie prezentate la congresul de la Moscova. Aceasta a fost prima etapi
a activitâtii A sociali Slavistilor, încununatà de participarea delegatiei romînesti la congres
eu un numir de 8 referate çi comunicàri, care s-au bucurat de o bunà apreciere în cadrul sectiilor
congresului.
A doua etapà a activitâtii A sociali Slavistilor a fost marcatà prin làrgirea rîndurilor
membrilor ei si organizarea în 1959 a celor trei sectii — de lingvisticà, literaturà si istorie —
Si înfiintarea filialelor din alte douà centre universitare — Cluj si Iaçi. Pe baza unor planuri de muncâ anuale, s-au tinut în continuare numercase comunicàri stiintifice, atît la Bucuresti, cît si la Cluj si lasi, ?i s-au organizat sedinte de comunicàri axate pe anumite teme sau
prilejuite de aniversàri ale unor mari personalità^. Printre acestea pot fi citate sedicele festive
consacrate aniversàrii marelui scriitor rus A. P. Cehov, comemoririi marelui scriitor ucrainean
T. G. Sevcenko, ìmplinirii a 100 de ani de studii slavo-romìne, precum si prima conferintà de
dialectologie slavo-romînà. în acest ràstimp a apàrut vol. IV „Romanoslavica" si au fost date
la tipar volumele V (Istorie) si V I (Filologie), urmate de voi. V II (Dialectologie). In planul de
activitate a A so ciali Slavistilor sìnt prevàzute o serie de alte activitàti stiintifice, participarea
activa la lucririle comisiilor internationale de pe lîngà C. I. S. si pregàtirea lucràrilor slavis
tilor romîni în vederea celui de al V-lea Congres international al slavistilor, care se va desfàSura la Sofia ìn septembrie 1963.
ìn continuare, acad. E. Petrovici a prezentat mjmbrilor Asociatiei rezu Itatele conferintei
Comitetului International al Slavistilor (Belgrad — Skopje — Ohrida, 9 —15 oct. 1961), la
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care a participât împreunà cu prof. M. Novicov. Conferirla a definitivat tematica çi structura
congresului, precum çi ancheta çtiinÇificâ adresatâ participan^ilor la congres, luînd de asemenea
o serie de hotàrîri organizatorice.
în vederea congresului, Comitetul Asocia^iei Slaviçtilor a stabilit, în urma consultàrilor
cu numeroçi membri, un proiect de tematica a lucràrilor pe care le vor pregàti slaviçtii romîni
çi care vor fi publícate în preajma congresului.
Lista acestor lucràri a fost prezentatà de coni. G. Mihàilà, care a aràtat cà au fost fixate
pînà acum o serie de lucràri axate pe tematica congresului, în special referitoare la relaçiile lingvistice, literare çi istorice slavo-romîne, dar çi la alte problème generale de slavistica. O serie de
membri ai A so c ia li s-au angajat sà prezinte aceste lucràri la timp, pentru ca ele sà
poatà fi tipàrite în volumele „Romanoslavica" dedicate congresului.
Pe marginea acestei informàri au luat cuvîntul mai mul£i membri ai Asocia^iei, care au
fàcut unele completàri çi precizàri sau au propus teme noi, care au fost consemnate în redactarea definitiva a tematicii.
în continuare, conf. I. C. Chirimía a dat citire planului Asocia^iei Slavistilor pe anul 1962
çi a comunicai adunàrii numele membriJor primi^i în Asociale de la ultima adunare generala
(1 aprilie 1961) : prin noile primiri de membri, numàrul lor a crescut de la 98 la 115. Planurile
filialelor din Cluj çi Iaçi au fost prezentate de conf. I. PàtruÇ çi conf. Al. ZacordoneÇ.
Participan^ii la discucii au aprobat planurile expuse, aducînd unele completàri çi sugestii
privind activitatea viitoare a Asociatiei Slaviçtilor din R.P.R. Realizarea lor — a spus acad.
E. Petrovici în încheiere — depinde de activitatea susÇinutà a tuturor membrilor Asociatiei.
Rezultatele ob^inute în primii cinci ani dp activitate, cu tóate dificultadle inerente începutului,
sînt o garantie a succeselor viitoare. Avînd în permanenza sprijinul Ministerului Invà^àmìntului,
Asociaba Slaviçtilor din R.P.R. va depune o activitate din ce în ce mai intensa pentru
rezolvarea sarcinilor de cinste ce-i stau în fa^à pe tàrîmul cercetàrii rela^iilor slavo-romîne çi
al strìngerli legàturilor de prietenie çi colaborare cu slaviçtii din U.R.S.S., din celelalte ^àri
slave çi din tóate parile în care se cultivà slavistica.
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Potrivit tradirei stabilite, prezentàm mai jos activitatea membrilor Asociatiei Slavi
çtilor din R. P.R. în cadrul çedin^elor de comunicàri, care au avut loc ìn lunile aprilie — decembrie 19611 :
La Bucureçti
1) 5 mai K61 : X. Holban, Din relafiile romino-polone. Misiunea iezuiti din 1589.
2) 19 mai 1961 : ¡¡¡edinfi festivi inchinata împlinirii a o suti de ani de la moartea
marelui scriitor ucrainean Taras Grigorievici Sevcenko (1814—1861).
— Conf. Ecaterina Fodor, Cuvìnt de deschidere.
— Conf. I. C. Chi^imia, Legàturile lui T. § eveenko cu scriitorii si revolufionarii poloni.
— Lect. Magdalena Laszlo, C. Dobrogeanu-Gherea despre marele scriitor ucrainean T. G.
$evcenko.
— Lect. N. Pavliuc, T. § eveenko si limba literari ucraineanà.
— Asist. Gr. Stelian Jajentiuc, Imaginea mundi in creafia lui Sevcenko.
3) 15 iunie 1961 : Dan Zamfirescu, „Invàfàturile lui Neagoe Basarab cifre fiul sàu Teodosie".
Problema autenticiti(ii.
4) 23 iunie 1961 : Acad. Emil Petrovici, Toponimice slave cu polnoglasie pe teritoriul
R.P.R.
5) 27—28 iunie 1961 : Conferinfa de dialectologie slavo-romînâ.*
6) 18 noiembrie 1961 : Prof. P. Dinekov (Universitatea din Sofia), Unele probleme de
poetici a cintecului popular bulgar actual.
7) 5 decembrie 1961 : Lect. Magdalena Laszlo, B. P. Hasdeu despre folclorul ucrainean.
8) 19 decembrie 1961 : A dunarea generala festivi consacrati împlinirii a 5 ani de la ìnfiinfarea Asociafiei Slavistilor din R.P.R.

1 Titlurile comunicàrilor precedente, din 1956 pînâ ìn aprilie 1961, sìnt menzionate in
IV , p. 408— 409; V I, p. 319— 321.
2 Lucràrile sìnt menzionate in articolili introductiv din volum ulde iati, p. 5— 6.
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I I I , p. 337— 338;

La filía la din Cluj

1) 30 aprilie 1961 : N. Dunàre, cercetàtor principal, Din preocupàrile etnografilor polonezi,
celli fi slovaci.
2) 25 mai 1961 : Acad. E. Petrovici, Probleme discutale la conferinfa de la Sofia (od. 1950)
a Comitetului International al Slavistilor.
3) 21 iunie 1961 :
— Acad. E. Petrovici, Informarea asupra conferinfei de la Praga (iunie 1961) a Comisiei
internationale pentru Atlasul lingvislic slav.
— Asist. Gr. Benedek, Träsäturi caraderistice ale graiului slovac din Vàrzari fi Borumlaca
(reg. Crisana).
— Asist. Gh. Ciplea, Despre cantitatea vocalelor ìn graiurile ceke din Banal.
4) 3 noiembrie 1961 : Acad. E. Petrovici, Informare asupra conferirei Comitetului Inter
national al Slavistilor (Belgrad — Skopje — Ohrida, od. 1961) s* asupra conferinfei Comisiei
de onomasticä slavä (Berlin, od. 1961).
5) 1 decembrie 1961 : Conf. I. PâtruÇ, Considerata în legäturä cu vocativul romînesc în -o.
La filíala din Iaçi
1) 8 septembrie 1961 :
— Lect. A. Vraciu, Recenzii asupra cârÇiior : T. Lehr-Splawiàski çi Czeslaw Bartula,
Zarys gramatyki jçzyka staro-cerkieumo-slowiaiiskiego na tie porównawczym (ed. IV, WroclawKraków, 1959); St. Stoianov çi M. Ianakiev, CrapoôzAaapcKU e3UK. TeKCTOee u pemuic
(ed. II, Sofia, 1960).
— Asist. M. Trocin, Recenzie asupra cär{ii : N. M. Iolkina, CrapocAaaaHCKUU H3uk,
(Moscova, 1960).
2) 11 septembrie 1961 : Lect. A. Vraciu, Problema vechilor raporturi lingvistice dintre
balto-slavâ si germanica.
3) 26 septembrie 1961 :
— Lect. Natalia Costin, Pe marginea traducerilor din poezia lui M. Beniuc în limba rusa.
— Lect. A. Vraciu çi asist. V. Rotundu, Observa^ii la cartea lui G. Mihäilä, Imprumuturi
vechi sud-slave în limba romînà (Bucureçti, 1960).
4) 29 septembrie 1961 :
— Lect. A. Vraciu, Prima conferinfa de dialectologie slavo-romînà.
— Asist. M. Lozbà, Observafii asupra graiului velicorus (lipovenesc) din salul Mila 23,
reg. Dobrogea (substantivul).
Comunicârile prezentate în cele trei centre au fost urmârite cu mult Ínteres de numerosi
participan^. Discuoile purtate pe marginea lor au permis un larg schimb de pàreri asupra
problemelor dezbàtute. O serie din aceste comunicàri au fost pregàtite ulterior pentru a fi publí
cate în „Romanoslavica" çi în alte reviste.
La Bucureçti, çedinj:ele s-au ^inut în sala Muzeului de istorie a oraçului Bucureçti, iar la
Cluj çi Iaçi la Facultà^ile de filologie ale Universitä^ilor „Babe? — Bolyai" $i „Alexadru loan
Cuza". Comitetul A sociali Slavistilor aduce pe aceastà cale mul$umirile sale DirecÇiei Muzeului
çi Decanatelor celor douà facilitaci.
G. M.

