BRUNOMICLIORINI,
Storiadel1alingua italiana,cd. ci 3-a, Florenta.Sansoni,
1961,XI+H41p.
Pînă la aparitialucrăriipe care o prevent
ătn, literaturaIiloloqicăitaliană nu
poseda o scriere similară.Între 1949şi 1.954romanistulGerherdRohlfstipărise
importantaHislorischeGrtnnmatiţ;âei ltalienischenSpracheurui ihret Ivumaarten
care se adăugala cunoscutaGramaticăistoricăa lim/)jjitalienea lui W, MeyerLubko,apărută în mai multe ediţii în variantelelui Bartoll-Braun
şi D'Ovidio,dar
acesteaerau qramaticiistoriceşi nu istorii ale limbiiitaliene.Dată fiind noutatea
şi valoareaintrinsecăa lucrării profesoruluiMigliorini,ea a ajuns numai In trei
ani la a treia ediţie, devorundastăzi un instrumentindispensabilromaniştilor.Autorul, după cum mărturiseşteîn pretată, şi-a realizatopera lucrîndla ea timp de
două decenii.
Initial,prof.Miglioriniîşi PllIJ(·Întrebarea.legitimă: cum se face că In tara
sa abundăistoriileliterare, ale artelor frumoase,alo dreptului,medicinei.
etc., dar
Italia n-a avut pină acum (1958)o istorie a limbiiitaliene, întirrp ce de pildă.
Franţa posedă "acel monumentcare este Brunot",iar Spania are "fragmentele
lIJasive"ale lui MenendozPidal? Cauzaacestei situaţii rezidă,după d-se şi Dionisott] (el. "Ciom.stor. leit. it.", CXI, p. 139),În faptul că În trecut italienii au
acordat atentie "aproape exclusiv limbii ca instrumentliterar". pierzîndu-sedin
vedere celeldlLeaspecte "fie şi mai modeste,care apar în complexarealitate a
uzului lingvisticcotidian".Explicaţiadată invocă motivul major al situatiei dE
pînă în 1958,dar CiIar putea fi coroboratăşi cu alte lapte. Mai întîi filologia
itahană CIfost îndelungtributarii, ca metodăşi. criteriu teoretic, şcolii neoqramalic:e.Ulteriorcurentulvosslerian a îndreptat atenţia unor cercetătorispre "lllnbajul" şi "stilul"scriitorilor,neglijîndcontributiamaselor.La aceasta am adăuga
situaţia specialăîn care se amI limba italiană, printre celelalte limbi rornanrce,
Ne gîndimanume la. marea diversitatedialcctală,la existenta traditiilorliterare
regionaleşi, în genere,la trecutulculturalstrăvechişi variat al ţării, reprezentat
de o boqată litera.Lură
în limbalatină,de cea Iatinizantă,precumşi de scrierileîn
care trăieşte graiul viu al poporului.Acest complexlingvisticdlficulîmpreunăcu
Ceea ce autorul numeştefoarte potrivit .J'immanevestita del lavoro" a contrrbuit de asemeneala Întîrziereaaparitieiunei opere monograficed", valoarea şi
proportiilelucrării,în sfîrşit realizatăde prof. BrunoMiqliorinl
, care prin ea aduce
traditieiumanistea PIorenţeiîncă un omagiu.
Noutatealucrării,ca metodă,constă aşadar În aceea că. autorul înfăţişează
isl.oriaIimbii italiene considerată"în ansamblulei". De limbajul individualal
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scriitorilorautorulva ţine seama numai întrucît el constituit"un aport la limba,
comună,căci scriitorii "nu sînt decît unul dintre atitia factori care acţioneaz
ă
asupra limbii în perpetua ei transformare:jurişti, economişti,artişti, tehnicieni,
oamenide ştiinţă acţioneazăşi ei asupra Innbit". Alături de aceştia autorul va
acordacuvenitaatenţie contribuţieipopulare:poporulcreeazăşi lanseazăcuvinte
"pe care a doua zi le va repeta un oraş intreg sau chiar Italia toată". Şi apoi
poporul,1/înţeles ca totalitate 11naţiunii"este piatra de Încercarefi tnovatnlor.
De la el vine "acel imbold general, acel consens mut în a acceptasau în a
respingeo inovaţie care dă consistenţăuzului".
Lămuririledate pînă aici de autor, în prefaţă,anunţăfiresc poziţiasa expusă
in continuare:istoria limbii, mai ales a vocabu
larului, se Încadreazăin mod
orqamc în istoria generală a poporului.Diferitelefenomenelingvisticetrebuie
urmăriteîn timp şi în spaţiu.Limbareflectădezvoltareaculturalăa unui popor.
Apariţiacuvintelorşi soarta lor in Iimbăeste motivată.de stări, curente,influenţe.
Din cele de mai sus rezultă că poziţiadepăşeştecu mult perspectivalingviştilor
italiem şi străini trlbutari tradiţiei neogramaticilor,
şcolii estetice, neolinqvistilor
etc. Spre deosebirede aceştia praf. Migliorinise orienteazăîn lucrarea sa spre
concepţiasolidăa studieriilimbiiîn raporturileei strînse cu dezvoltareasocietăţii,
în ansamblulei. Sub acest aspect meritul autorului,în comparaţiecu al altora,
este fără îndoială mare. Mulţumităperspectiveiideologice,cei interesaţi posedă
astăzio lucrareorganicăprin care cercctătorulîşi poate formao idee de ansamblu
asupraevoluţieiîn adevăristoricea limbiiitalienede la origimşi pînă la primul
războimondial.
Desigurnimeninu se poale gîndi să diminuezeînsemnătateaunei lucrări ca
aceea ammtitămai sus, a lui GerhardRohtls,al cărui scop, a fost de "a grupa
fenomenelefonetice, morfologice,sintactice şi ale formării cuvintelorIn telul
tradiţional,consolidatîncă în vremea neoqramaticilor"
1, urmărindu-loîn desfăşurarealor, de la Iatinăla italiană,pînă la Dueconto,cind latina popularăprimeşte
acum denumireade unliană,in intelesuldeplin al cuvîntuluiînsă, după cum observă Gy. Herczeg,istoria poporuluiitalian în diverseleei aspecte şi taze de
dezvoltare rămîne în afara preocupărilorinvătatuluiromanist,încît cercetatorul
limbiiitaliene este pus în situaţia de a căuta singur motivărtleistorice,sociale,
culturaleale faptelor de limbă, căci chiar o gramaticăistorică nu se iveşte în
vid ci în cadrul unei comunităţicare îşi făureşteîn anume condiţii,in timp şi
spaţiu,instrumentulde comunicare,unitar, din punctelede privire avute In considerare, chiar şi de acea gramatică,B. Migl1orini,
pe lîngă că suplineştedezideratului istoric,desconsideratde altii, îşi conducecercetarea,în felul arătat, de la
originilelatine ale italienei şi pînă la primul război mondial.Dacă.autorul s-a
oprit la aceastădată, hotărîreasa trebuie să rămînăîn afara observaţhlorcritice2
căci ea se bizuiepe considerenteobiective,printre care acela că drumulparcurs
de italiană de atunci încoacenu prezintăfapte de Însemnătateesenţialăpentru
evoluţiageneralăa limbii.Pe de altă parte, după cum constatăjust recenzenta,
"golul" îşi află "remedierea"în unele studii speciale asupra epocii.respective,
studii anterior publicatede praf. B. Migliorini.
Pe lîngă alte problemecare au dat de gîndit autoruluia fost aceea a periedizării.În cele din urmă d-sa a acceptatdivizluneatraditionalăpe secole,de la
Duecenloîncoace,după ce mai Întîi a dedicattrei amplecapitolestudierii"latinităţii Italiei în epoca imperială"(1), perioadei de elaborare a limbii, Intitulată
1Gy. Herczeg,recenziala MiglioriniBruno,Storiadella Iinguaitaliana (1960)
în "Acld linguishcaAca.demiaescientierurn hnnqaricac",XI, 1.961.p. 443---444.
2 Vezi recenzieNtnefT'aconîn "R€;vislil
de filoloqieromanicăşi qprmanică"
V (1961),1, p. 23.
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lnire latină şi italiană (476--960)(II) şi Inceputurilor(960-:1125)
(III). Secolulal
XIX-leaa fost divizat în două perioade de evenimentulistoric de importanţă
naţionalăal unificăriiItaliei (1861).
Pus iu faţa unui materialvast care, avînd în vedere criteriulurmat,prezenta
nenumăratedificultăţi,autorul a răspuns cerintelor citrtorflorsăi multunntăîn
primulrînd documcntărit
şi apoi facultăţiispecialede organizare,de sintetizareşi
comunicar
e a cunoştinţelorintr-un stil personal,indepărtîndu-se
şi prin aceasta de
tradiţia .monumcntelor"
neoqramaticilor,pentru a întrebuinţaexpresia plastică a
lui AntonioGramsci.
InforrnatieautoruluiIlU se opreşte mCI pe departe la lista impunătoareil
lucrărilorprezentateîn primelepagini, ci ea îşi arată amploareaîn numeroasele
trimiteridin interiorullucrării,în text sau la subsol,unde apar însoţitede aprecierile necesarefie îndrumării,fie cunoaşteriipunctuluide vedere al autorului.
Istorii] unei sinqure limbi romaniceîncepe în mod firesc cu prezentarea
sumară.a latinei populare.Cînd opera se reduce la un singur volum este normal
ca acest capitolintroductivsă se rezumela un continutcxomplificatorlu,
în genere,
dar trebuie să reţină din cantitateade fapte, mai ales acele elementecare interescazătrecutullatin al limbiiromanicerespective.Asemeneaelementefigurează,
selectate,şi în lucrareade falii, în care se renunţăla discuţiatermenului"infeli··
cissirno"de latină .volqare", acordtndu-seîn schimb atenţie raportului dintre
"latina vorbită şi latina scrisă".
Pe măsură ce tratarea Înaintează,lucrarea se îmbogăţeştecu date istorice,
capabilesă explicemai bine realităţilelingvisticeexistenteîn anumiteepoci de
dezvoltarea limbiiitaliene.Din acest punct de vedere cititorulva retine cu folos.
de pildă, informaţiaamplă privitoarela resturile germanicedin limba italiană
(cap. II) sau la condiţiileistorice,sociale şi culturaleîn care se dezvoltălimba
italianăde la primuldocumentscris (anul 960)pînă la aparitia imnuluilui Francesco dAsslsi (1225sau 1220),precumşi a producţieiIirioe cu intentii literare,
Semnalămde asemeneadiscuţiadocumentată,întemeiatăpe o bibliografieselecta.
asupra primelortexte de italiană,începînd cu "indovinellovoronesc-continuîndC').
formulelecassinense,scrierile sarele etc., pînă la contrastul lui Rambaldodi
Vaqueiras(1186)(capitoleleII şi III), pentru unele dintre care se dau şi facsimile
pe hîrtie specială.Cum materralelelingvisticeoferite de primele două epoci ale
istorieilimbiiitaliene sînt încă reduse. autorul le va trata fonetic,gramaticalşi
lexical,în capitolulurmător,dedicat secoluluial XIII··lea,
Bruno Miglioriniacordă, în general, o atentie particulară Iexlcului limbii
italieneÎn formareasa istorică,Capitolelerespectivecuprinddate sinteticeasupra
vocabularului.
străin intrat la diferite epoci în limba italiană,precumşi a vacabularuluiitalian pătruns în alte limbi. Autorul a posedat bibliografiaprivitoare
la ecourilelimbiittaliene în limba română.Sînt astfel citaţi R. Ortiz, G. Pascu,
C. Tuqliavini, Al Rosetti,la care trebuie adăugate contribuţiilelui N. Ursu, C.
Manccaşi alţii.
Răspunzînd
unei necesităţide.mult simţiteîn Italia şi în străinătate,lucrarea,
foarte importantă,a profesoruluiMigliorinia fost primită pretutindenicu legitimă satisfacţie.
Şi. Cuctureanu
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I. L. CARAGIALE,
Scrisorişi acte, Editieîngrijită,prefaţă şi note de Şerban
Cioculescu,
Bucureşti,Editura pentru literatură,1963,XXVIIl+290P
1n volumulpe care-l recenzăm,ŞerbanCioculescu
publică177scrisorladresate
ele1. L. Caragialela persoaneparticulare,37 scrisoripublice,petiţii şi referateale
a<.:estuia,
22 scrisoriale unor membriai familieisale şi demisiadin magistraturăa
tatăluisău. Pe lîngă un importantmaterialinedit.au fost adunateaici scrisorilelui
Caragialetipărite prin cărţi, ziare şi reviste,al căror text nu fusese reprodusîn
volumulVII (apărutîn 1942)din editia.criticăa operelormareluiscriitor.
De o deosebităÎnsemnătateeste corespondentalui Caragialecu profesorul
universitarMihail Draqomirescu.Ea cuprinde amănunteprivitoare la revistele
"Convorbiri"şi "Convorbiricritice" şi la valoroasacontribuţiece le-a fost adusă
- fără mult entuziasm- de colaboratorullor cel mai de seamă.Foarte interesante sînt şi scrisorileadresatelui G. Ibrăileanuîn legăturăcu publicareanoveloi
Kir Icuiulea'În "Viaţa românească".Ele pun în evidenţă cu cîtă minuţiozitate
CaragialeurmăreaÎndreptareagreşelilorde tipar strecurateîn corecturilece i se
trimiteaude la imprimerieşi cît de competentefa În mai toate chestiunilerelative
la arta grafică.El se mîndreade a fi un "vechimeşteşugartipograf"şi, în această
calitate, oferea lui Ibrăileanusfaturi pentru îmbunătătirea"părţii tehnice a revistei"(p. 155).
Desprerelaţiile lui Caragialecu BarbuDelavrancea sîntem informatiprintr-o
lungă şi spiritualăscrisoare,adresată doctoruluiAlceu Urechiala 7 iulie 1905.
Fa confirmă.
cele Ce ştiam din alte izvoare,de ex., din amintirileprofesoruluiPaul
Bujor1
LipsescÎn acest volumcîtevascrisoriale lui Caragiale,cunoscutedin publicatii
anterioare.Astfel, a fost omisă scrisoarealui Caragiale(nedatată)către ziaristul
Ch. Rădulescu,fost secretarde redacţiela .,Epoca"şi tipărităde acesta într.o broşură apărutăÎn 19262•A fost omisăşi scrisoarealui Caragialedin 7 august 1907,
trimisăredactoruluiziaruluileşean "Liberalul"şi publicatăde N. Barbuîn revista
"Iaşulliterar" din iunie 19623.Fireşte că aceste omisiunisînt de mică importanţă
faţă de bogaiulmaterialpe Cd[eŞerbanCioculescul-a publicatcu atîta grijă, insoţindu-Ide numeroasenote, cuprinzîndfoarte utile precizări.
Sînt însă de adus cîteva rectificărişi completărila unele din adnotărilclui
Şerban Cioculescu.Astfel, din inadvertenţă,el afirmă că Mihail Dragomirescu
a
fost profesorla Universitatea
'din Iaşi (p. XVI).ceea ce este inexact,căci Mihail
Dragomirescu
a fost profesorla Universitateadin Bucureşti.Nu corespunderealităţii nici afirmaţiacă "Tiergarten"este grădinazoologicădin Berlin(p. 29, nota 3),
-Icoarece"Tiergarten"este un cartier al Berlinului,cu case elegante,un întins parc
cIp240 hectare, distinct do celebrul .Zoo" (adică: ZooloqischerGarten).aflat în
apropierealut De asemenea"Unterden Linden"nu este "şoseauaberlinezăcea mai
frumoasă.loc de plimbare.ca la noi ŞoseauaKisoleff"(P. 30, not= 16). ,j un
bulevarddin centrul capitaleide atunci a Germaniei',
bulevardde-a lungul căruia
se află importanter1ădiri.publice,ca Universitatea,Bibliotecado Stat eV, Cu
ŞoseauaKiseleffdin Bucureştimai mare asemănareare la Berlin"Tierqurlen"der-it
"Unter den Linden",Procesullui Maiorescupentru pretinse acte de imoralitate
1HIavut loc la Iaşi în 1867(p. 53,nota 5) ci în 18654•Scrisoerealui Caragialedin
7 februarie(stil nou) HIOenu se referă la "monstruoasa'
coaliţie" care s-ar fi
1 Paul Bujor, Amintitide A Vlahuţă şi I. L. Caragiale,Bucureşti,[1938],
p. 70--75.
2 Archibald[Ch. Rădulescu],Ce am văzut în Romaniamică, Bucureşti,1926,
p. 47.
3 N Barbu,1. L. Cawqialeşi laşir],"laşLlllile:iJY"XIII (1962),6, p. 5fj,
4 "TrompetaCarpaţilor",4, 15, 18 şi 22 aprilie 1365şi 6 mai 1855,
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constituit"la cădereaguvernuluiCarp",cumcredeŞerbanCioculescu(p. 76,nota 16),
ci la "acordul"stabilit între partideleburqhczo-mosiercsti
în martie 1907,cu prilejul demisieicabinetuluiprezidatde G. Gr. Cantacuzino.
Petitia din 13 aprilie 1899,
pe care Caragialea înaintat-oministruluiinstrucţiuniipublice,nu poate fi considerată ca fiind adresatălui Spini Haret (p. 205).întrucît la acea dată SpiruHaret
nu mai era ministru5.
La paq. 11, nota 5, este mentionatLazăr Şăineanu.Se indică 1859ca fiind
anul naşteriisale şi se adaugăcă e "necunoscută"
data morţiisale. Aceastădată
poate fi lesne aflată în brosura lui ConstantiuŞăineanuconsacratăbiografiei
frateluisău Lazăr,broşurăîn care autorulprecizeazăcă vestitulfilologa decedat
în 19346•
DespreEdgardFlavian,căruia Caragialeîi scrie din Berlin la 1906,Şerban
Cioculescuafirmăcă a fost profesorde matematicila liceul din Ploieştj(p. 137,
nota 1). Cu privire la EdgardFlaviengăsim ampleinformatiiîn raportulcomisiei
de mdigenatea Adunăriideputaţilor,prezentatCamereiîn şedinţade la 31 Ianuarie
19007.Din acel raport rezultăcă.Flaviun,născutîn Ploieşti1<11876,era de originii
germaniişi că obţinuselicenţain istorie la Universitateadin Bucureştiîn 1899.A
fost profesorde geografieŞÎJlimbă germanăla gimnaziuldin Constanţaşi apoi
profesorde limha germanăIa liceul din PlOieştişi la liceul Lazăr din Bucureşti.
Relativla străduinţeledepusede Caragialepentru a obţineîmpămîntenirea
lui
RonettiRoman(desprecare ŞerbanCioculescuse ocupăla p. 171,nota 1), adăuqăm
c.'i,în favoareaacestei impămînteniri,
a intervenitP. P. Carp în şedinţa Camerei
de la 5 martie 1903.în discursulrostit cu acel prilej, P. P. Carp a declaratcă,
spr? a sprijininaturalizarealui RonuttiRoman,Caraqialeîşi lua angajamentulde a
sene o nouă piesăde teatru,în cazulcînd naturalizareaprietenuluisău va fi votată.
Carpa precizatcă era autorizatde însuşiCaragiale'să comuniceAdunăriideputaţilor
acest angajament
8.
Rectlficărlle
şi completărilede mai sus se referă la mici detaliişi deci nu sînt
de natură.să ştirbeascămarilemeriteale cărţiirecenzate
..Aceastăcarte,prinmaterialul
pretiospe care-I.conţlnc,ne dă posibilitateasă cunoaştemmai bine cît de meri
diIicultăţia ÎntîmpinatCaragialeÎn cursul vieţii sale şi cît de neprielnicecondiţii
i-au îngreuiatmuncade creaţie.
ConstantinC. Anqelescu

D. MICU,Literaturaromâne!la' începutul secotuluşal :XX-lea. 1900--·1916.
Publicatii,qtupăii,curente,
Bucur
eşti, Editura pentru literatură, I964, l45 p,
Volumulîn discutienu este altceva decît o versiune,adaptată necesităţilor
difuzăriilargi, bineînţelesde o corespunzătoare
ţinută ştiinţifică,a cursuluipredat
de autor la Universitateadin Bucureştişi apărut,şi acesta,de curînd.Prin urmare,
5 La 11 aprilie 1899,după demisiacabinetuluiprezidatde DimitrieA. Sturdza,
s-a constituitnoul ministersub preşedinţialui GeorgeGr, Cantacuzino.In acest
minister,Taka Ionescua fost titularul departamentului
instrucţiuniipublice[Moriitorul oficial,12 aprllio 1899,p. 425).Aşadarpetiţia lui Caragialede la 13 aprilie
1899a fost adresatălui Tako Ionescu
6 ConstantinŞăineanu,t.ozareSaineun,le grand philoloqu«(1859-1934),
Bucarest, 1946.
7 "Monitoruloficial",DezbaterileAdunăriideputaţilor.şedinţa de la 31 ianuarie 1909,p. 260.
8 "Monitoruloflcial",DezbaterileAdunăriidep\;taţHor!
şedinţa de 1(15 martie
W03,p. 725,
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în carte se vor face simţiteatît aveut.rjelecît şi dezavantajele(puţine,prin grij<l
autorului],pe care le implicatransformareaLUlUi
curs universitar,cu precisădestinatie didactică,într-o lucrarede circulaţiemai largă.
Intenţia lui D. Micu de il înfăţişa "într-o privire sintetică peisajul literar
de la începutulsecoluluinostru" (p. 5)e:;te realizată,in linii qeneralo,deşi, pe
alocuri(mai ales în paginileconsacratesămănătorismului
şi poporanismuluf},
ar fi
fost necescuăo oarecareconcentrarea discutict,mai multăgrijă pentru esenţialşi,
poate,renunţareala unele caracterîzărtcare par astăzi învechite.
In Introducereacărţii sînt expuse succint trăsăturilecaracteristice,socialeşl
literare, ale sfîrşituluidE' veac; continutulse grupeazăapoi în trei capitole:
Cadrul istoric, Scriitoriisi cel care conţine nucleul lucrării, Reviste,grupări şi
curente literare,împărţitla rîndul său în două subcapitole,Vechilereviste,după
1900şi Noile reviste şi grupări.Volumulse încheie cu un scurt, dar folositor
capitolde concluziişi o bibliografie,
Autoruls-a oprit la una ..Iin cele mai.dificileperioadeale istorieiliteraturii
noastre. din care discută, aşi! cum indică. datele din subtitlu,o anumită portlune (1900-··1916).
Discutianu penduleazăstrict Între aceste limite ci, aşa cum o
normal,în carte fenomenulliterar este privit pe toată :întinderealui, urmăritpînă
t.e.origine,prin observare.,atentă a liniilorde continuitateale tradiţiilorliterare,
il influenţelorpreluate,creator sau nu, în epoca respectivă.Se noteazăfaptul că,
în timp ce unele fenomeneexistenteîn literaturăpînă la 1900se crîstalizau,apar
după această dată şi altele noi, specifice,iar anumiteaspectecaracteristicesecolului trecut, dispar.Fizionomiaparticularăa vietii literare este acum determinată,
fn bună parte, de scriitorinoi, grupati în jurul unor reviste nou apărute sl cu
ţeluri deosebite,chiar dacă îşi au. izvorul,urmărit cu 9rijă de autor, în viata'
literară din ultimeledecenii ale secoluluitrecut, In aceşti ani se face simţită
Influenteideologieisocialiste; multl scriitori tineri, formatisub înrîurirea ideilor
de la "Contemporanul"
şi "Lumeanouă" colaboraula revistelesocialiste.Oparte
din ei au păşit În veaculnou purtîndîn suflet îndoieliIestîrnite de actul "generasi!or". Interesulpentru realitateasocială şi pentru prezent.ca si atitudinearornbativă a artiştilorcreşteau.Se dădea multă atenţie f(,maticiirurale şi, de aici, ,,0
îndreptareprogramaticăa multor scriitori către sat, o accentuaroa preocupăril
pentrulatura socialăa lumii săteşti"[p, 8).
Nu Cu aceeaşiatenţie,cu care autorula urmăritlegăturadintre epocileanterioare şi cea în discutie,se ocupă de cele care au urmat anului 1916.Impresia
aceasta este dată de faptul că, atunci cînd, în sprijinulculor afirmatesînt aduse
exempleom opera scriitorilorvrcmh (mai ales $t. O. Iosif,EmilGîrleanu,1. ,I....
qirbîceanu,.0. Goga),au fost alese din activitateaacestora aspectelenecesaredemonstratieâ,
dar, de cele mai multe ori, alte aspecteale operei,evidentsuperioare,
nu eu mai fost pomenite.
GrupărHeşi curenteleliterare sînt puse În luminăprin urmărireaatentă a
publicaţiilorcare le-au susţinut programul;fiecărei reviste i SE face istoricul-.aici se spun prea multe lucruri cunoscute-- i se noteazij cei mai de
seamăcolaboratorişi, Ia toate, Se analizeazăcu grijă articolele-program
şi literatura
apărută.In felul acesta,parcurgîndpe mici etape întreagaperioadă,peisajulliterar
este trasat cu siguranţă,deşi s-ar fi simtit nevoia unei concentrăriIl materialului
[aptic (la sămănătorismşi poporanismîn prezentareacadrului social-istoric;la
simbolism
în larga incursmn«făcutăîn istoriculcurentuluifrancezcu acelaşinumel,
ceea ce ar fi. dat fluenţătextului,ar fi atenuat senzatiavagă ele neîncorporaroa
unoradin părti\lecărţii.
.
Preocupatde problemelemajoreale vremii (sămănătorism,
poporanism,simbolism] D. Mlcu le discută cu pasiune şi discernămînt,pe spaţiul a peste 300 de
pagini; în schimb,peste alte manifestăriale vieţii literare,se trece mai În qrabă,
deşi, de multe ori, şi acesteaau importantalor, atuncicînd se urmaresterealizarea
unui tablou de sinteză.De aceea, ar fi fost necesarămai multă generozitate- în
ceea ce priveşte spatiul -- pentru îmbătrtnifa"Convorbiriliterare",pentru "Literatură şi artă română",.Literntorul","Flacăra"şi, în primulrînd, pentrupublicetttl«
socialiste,mai ales ca multe dintre aceste reviste, unele răspînditeÎn epocă, au
participatla dozbatertlrliterare,de o parte sau de alta a baricadei,ori în postura
unor spectatoriobiectlvideci cu atît mai interesanti.
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Tendinteleliterare vor fi exprimatedupă 1900de reviste noi, purtătoarede
cuvînt ale unor orientărinoi. Se disting,acum,două direcţii literare: prima,pornind de la reviste ca: "Vieaţa"şi "Vatra", afirmă cu tărie necesitateaonentării
către rcalităţile naţionale,către popor (prin popor se înţelegeaţărănimea)şi acuză
,'ea de a doua orienlare, dorivată.în special,de la "Litewtorul"de "înstrăinare",
uiai clar spus, de tendintocosmopolite.Principalulpurtător de cuvînt al primei
orientărieste, în jurul anului 1900,N. Iorga. In articolelepuhlicateîntre 1899şi
1.904
însă.cauzelorreale ale stării elE'lucrurido atunci,mareleistoricle va substitui
,illele secundare,cum sint "Înstrăindfed"celor de sus si dj',')[eţul'.:c)ci"t,'lt,ii
înalt"
pentru limba, obiceiurileşi cultura poporului.Soluţia ar fi. fost nu desfiinţarea
uedreptăti! sociale,ci "cucerirea",după expresialui. N.Iorga, "societăţiide sus",
precumşi dispariţiapoliticianismului.
Chestiuneatărăneascava ajunqo astfel, în
cele din urmă,"o chestiuneculturală".
Apărutpentru a se face tribuna acestor teze, "Sămănătorul"
va susţine mai
lntil o "atitudine ideologica-politică
1 estetica pubIlcatlei derlvă nemijlocitdin
Ideoloqiaei socială"(p. 4.5-46).Ideile care au stat la baza acestei orientărinol
pot fi urmărileinapoipînă Ia "Da.cidIitereră". N. Iorga le-a integrat într-o conccptle mai largă. El va recunoaşteorigineaşi rolul social al artei, sltuîndn-soîn
arest fel "la polul opus vechii directiiesteticejunimiste"(p. 68) şi va da, în mod
obişnuit,puţină atcnţl« realizări!artlstice il literaturii promovate,cerînd de la
scriitori.în primulrînd, încadra.reaîn acţiuneade orlentare ".sănătoasă"
a revistei.
Un spatiu 1arg este acordatconceptieisale despre cultură,protestuluicontra aşa"
'7Îsei culturi "patriotice"şi "oficiale".Se sublimezălimitele acestui mare 0111
de cultură, contradictiîl«existenteÎn concepţiilesale. Cu toată "năzuinţaSa de
B da impulsunei cuHuripline de conţinut,care să exprimeoriginalitateaspirituală
il poporuluinostru, geniul său specific"(p. 78). N. Iorga ignora "diferenţierea
socială,conccpîndo culturăpe deasupraclaselor"(p. 78). După el literaturaavea
datoriade a abordarealitateanu de pe poziţiide clasă, ci numai din punctulde
vedere national...Mobllulideolonietsămiină10riste
--, erată mai dcoart«D. Micu
- este opozltiafată de transformări"
(p. 87).De aici, aparitia unei literaturipaseiste,
contestareaîn bloc a noului, nationalismul.antirealismul.In paginile următoare
acestorafirmatiiautorul le aduce suportulexemplelorluate din literaturasămănătristă. Idealizarea.
treculului în unele din poeziilelui Şt. O. Iosifşi regretulpentru
disparitle obiceiurilorşi esezărllorpatrtarhale simtit în scrieri ca majoritaten
povestirilordin volumulBătrînii de Emil Gîr1eanuSau în CuconulStolniceanu
de N. N. Beldiceanu,stau alături de cultivareaunui nationalismfxtrem în Două
neamuride C. Sandu-Aldea,Am soăpat şi Un învingă/orde Imi Ada.m,Pdmînt
.,;;iapă de ConstantdHodoşş.a. Sînt consemnateşi scrierilelui··M. SadovedI1U
din
volurnelede debut, în care istoriculIiterdr observăpe lingă influentasămănăto·
risti1 şi semneledepăşiriiacesteid.
Cultul sămănătoristal satului patriarhal,idilismulmanifest,opunerea unui
sat ideal oraşului teritoriual perditjei,iată alte trăsături analizatepe larg de
(mIei]kl D. Miel!; în înch(!ie[eil
discuţieise cdracterizeazăsămănătorismul,
poate
prea nenuanţat,prea direct, Cciun produs al luptelor de clasă, Cd o reactie a
paturilormic-burghezeCdfehră.neauiluzia zadarnicăd evitării.stadiului capitalist
fn evolutiaţării noastre spre o orgdnîzaresocială superioară.Apariţiacurentului
ld începutulsecoluluial XX-leanu este întîmplătoare;"el a luat naştere ['11
[jecesitcteîn condiţiilespecificeperioddeiistoriceîn care s-a manifestat"(p. 113).
Autorulnoteaz::i,de dsemenea,în mai multe rînduri.adevărulcă influenţaacestui
CUff>nt
asupra evoluj:iE'i
literal.ur.i.i
noastre a fost negativă,dăunătoare(se foloseşte
In paqinilecărţii "iiepil(lul nociv,care, daClăS'f'ţine seamade realitate,pdrf' totU;;1
ncpofrivil1'11;',11'
("]es'in (-;--1'7111
p('Inoranisn1ului
l-ilprflr).
De la începuCD. Mîcu eliferentidză
poporanismulele sămănătorismpe baza
rădăcinilorde clasă dle curentuluide Id "Viaţd românească"şi EIscopuluisău
diferit.Popora.nismul,
sub diferite nume, s"a manifestatîn diverse ţări europene.
La Iloi el a suferitinfluenţanarodnicismului,
de CdTC
.se deosebeşte,bineînteles,prin
"continutuldeto:rminatîn fizionomiaSd proprie de condiţiilespecificedin ţara
noastrfiH
(p. 131).Istoricul,destul de larg, făcut narodnicismului,
cunoscut,desigur,
bine de cei către care se i'ndreaptăca.rtea,nu apare,ţinÎnd S8ilmdşi de economia
lUCrării,strict necesar.De altfel, lucrul acesta i s-ar puted reproşa autoruluişi
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ln cazulÎntinseidiscuţiiasuprasimbolismului
francez,unde aglomerareade material
Informativproduceşi greutăţi în urmărireaideilor.După ce atrage atenţia asupra
faptuluide o deosebităimportanţăcă în condiţiileţării noastreunde existao mişcare
socialistăşi chiar luase fiinţă un partid socialist,poporanismul,
ca orientarepolitică,
avea un caracterretrograd,diversionist,autorultrece la analizaconcepţiilorpolitice
ale lui C. Stere,evidenţiindnucleullor antimarxist,mic-burghez.
Transpunereaideilorpoporaniste.in literatură,aşa cum a făcut-oG. Ibrăileanu,
este urmărită,În mod justificat,cu multă atenţie. Criticulieşean, sub influenţa
orientăriisale marxiste din tinerete, "a retinut din poporanismacea latură În
care îşi regăsea în parte propriilepredispozitiişi aspiratii,care nu contrazicea
esenţaconvingerilor
sale estetice"(p. 144),formalesub influenţamişcăriisocialiste.
In linii mari, discuţiaasuprapoporanismului
nu aducenimicnou în raport cu mai
vechiul studiu al autoruluiPoporanismul
şi "ViOţaromâneascd".Concluziaistoricului literar este că "poporanismul
literar al "Vietiiromâneşti",consideratîn ce
are esential,nu e, în latura lui majoră,variantaesteticăa curentuluidiversionistal
poporamsmu
lui, manifestat.
.. în viata politică."Poporanismul
literar" este denumirea
dată impropriudirectieirealist critice şi democraticecare dominaîn primeledouă
deceniidin secolulal XX-lea,ca şi în literaturadin secolultrecut" (p. 155).
O bună parte din spatiulcărţii este consacratsimbolismului.
De la începutse
observădificultateadefiniriiacestuicurent,nu numaiîn literaturanoastră,ci şi în
cea francezăsau în oricare alta. Dacă este usor de efectuatdelimitareadintre
simbolism
şiorientările lirice premerqătoar
o sau 'aceleapotrivnicetendintelornovatoare, mai crea este Încercareade a deducetrăsăturilecomuneale poeţilorsimbollşti şi de a-i grupa. Rezumîndistoria atît de controversatăa simbolismului
francez,D. Micu observăcă greutateaconstăîn a distingece-i particularizează
pe
slmbclistide reprezentanţiiorlentărilorlirice ulterioare,fără a sustine că simbolismul s-ar dizolva în "modernism"."Autonomiasimbolismului"
i se pare a fi
marcatăde predominareavagului şi muzlcalulul,de fuga de plastic şi de reprezentări precise,însoţite de legătura cu tehnica poetică tradiţlonală,alături de o
anume rezervă în experimentareaineditulul.Curentuleste judecat GUpătrundere
;;>ifinete, atît în părţile sale valoroase,care au rămas,cît şi în ceea ce a avut
retrograd,nesemnificativ.
Simbolismul
românescporneştede la poetii celei de a doua jumătăţia secolului al XIX-leaşi mai cu seamă de la Al. Macedonski,al cărui articol Poezia
viitorului,apărut in "Literatorul"din 15 iulie 11392
este un adevărat manifestal
nouluicurent.Macedonskil-a teoretizatşi l-a promovatstăruitorîn cenaclulsău,
care cultiva însă un simbolisminstrumentist,Iormallst,consideratde D. Micu ca
un fenomende mimetismal poezieioccidentale.Totuşi,aici vor răsunaşi acordurile
sinceredin versurileunor poeţi ca Tr. Dernetrescu,
r. C. Săvescuşi StefanPetică.
Sint discutateapoi aderentclcla simbolismale lui D. Ariqhel,care ,.tălmăreşte stări sufleteşticaracteristicepoezieisimbolistc,fără a-şi fi. creat şi tehnica
poeticăadecvată"(p. 258),St. O Iosif,O. Goga alăturatilui Verlalne,primulpentru melodrr.It
atee suavă il versului,cel de al doileapentru tirnbrulelegiacşi chim
,---Încadrarea.este discutabilă--- G. TopÎrceanu,pe care îl apropiede simbolism
intimismulmuzicalşi sentimentulcontopîrticu natura din Baladamorţii.
Sînl distinseÎn simbolismul
românescde la începutulveaculuidouă nuanţe,
cea mecedonskiană
şi cea care trăieşte pnn poezialui D. Anghel,Ion Minulescu,
ElenaFmago.După 1900se autointituleazăslmbollstăgrupareade la "Viaţanouă",
condusăde O. Dcnsusf
anu, care Identifica acesl curent cu el1ergetismul.
cu poezia
luptei,a dragosteide viaţă şi a încrederiiîn progresdeşi, ceeil ce "Viaţa nouii"
"promovaca fiind simbolismulcel mai autentic era mai de:9rabăun neoclasiclstn
i11expresiemodernă"(p. 267).
Prrvindastăzisimbolismul
În întregul său, D. Micu distingetrei tendinţeimportante: una conformistă,o a doua protestatară,rebelă, ostilă unei orqaruzem
socialenedreptesi () a treia vizionară,întoarsăspre viitor.Creutateastă în a discerne la fiecarepoet simbolistîn parte trăsăturicare să-I alăture la o direcţiesau
la alta deoarecela cei mai mulţipoeţi,dacă nu la toţi,trăsăturicaracteristice
pentru
două sau chiar pentru toate trei directiilecoexistă.Dezvoltatsub impulsulsimbollsmulu!francez,se spune mai departe,simbolismul
românescn-a fost o varianttl
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a acestuia,ci cI avut un conţinutpropriu dat de specificitateasa naţională,de
conditiilesocial-istorice
în care a evoluat.Curentuls-a afirmatla noi ca o directi",
novatoareîntr-o perioadăde cpiqonismliric, de domniea platitudinii.EI este eminescianizantşi se deschideinfluenţelorlui Vcrlaine şi ale altor "poetesmaudites",
retinind puţin din mallarrneism.
Partea finalăa acestuilunq capitoleste consacrată
discutăriialtor aspecteale vieţii literare din primeledouă decenii,ca neojunimismul lui MihailDraqornirusr;u
şi, mai ales, apariţ;leiunor publicatiisocialiste,printre care "Viaţa socială"şi "FacIa"scoase de N. D. Cocea,"Viitorulsocial" etc.,
sau unorrevisteIitcrareşi de cultură,relativindependente
de qrupărişi curenteliterare, din rîndul cărorase detaşează"Nouarevistă română"şi "Flacăra".
Concluziilecu care se încheiecartea sînt o încercarede a sistematizamaterialul parcurs.Trăsăturacaracteristicăa perioadei1900-1916 ar fi aceea de cău
tare, de accentuarea contradicţiilorinterne.Problemelecentrale ale vieţri literare
sînt alegereamaterialuluide inspiratieşi a mijloacelorde expresie.Accentuarea
orientăniscriitorilorcătre sat, către realitatea socială,apariţia "Semănătofl,.llui"
cu
tendinţelesale rr-troqrade,1:1poporanisrnu
lul care îndreaptăliteratura către satul
real, viu, dar propagă,prin poporenismul
politic,şi idei greşite,mic-burgheze,
afirmarea poezieisirnbohste,promovarealiteraturiicitadinela "Viata nouă", sînt tendinţe diferitemanifestateîn sînul literaturiiromâne.
Dacă in analizasituaţieisocial-istoriceşi a răsfrîngeriiacesteiaasupra vieţii
literare cartea îşi atinge scopul,autoruluii se poate reproşa,totuşi, trecerea grăbit.ăpeste ceea ce ar fi trebuitsă devinăunul din fundamentele
demonstratieisale:
opera literară,a cărei <mahzăeste de multe ori descnptivă,neadîncit
ă, Încercînd
să aducă exemplevariate şi nUl1leroasecumeste bine, de altfel _. autorul nu
reuşeşteîntotdeaunasă le şi cuprindăîn discuţiasn, trecînd în grabă peste scriitori diferit!ca valoare,deseorinivelîndu-leopera, care, dacă la unii (Ion Adam,
Ion Gorun,ConstantaHodos]se subsumeazănnei anumiteorientări,la cei ma;
mulţi(1.Agîrbiceanu,
O. (";09as.a.] trăieştetocmaiprin ceea ce are în afara orientării respec-tive.
În sfîrşit,ar fi fost necesarăo uşoară corectarea tonului,didactic
uneori,reminiscenţăa cursuluiuniversitarcare stă la baza cărţii şi, mai ales, a
micilorneqlljento de exprimare,nu numeroase,Însă distonîndCu aspectul general al Iucrării.
RetmisZăslroiu

Bibliografialiteraturiiromâne 1948-t960,EdilurdAcademieiR. P. R" Bucureşti, 1965,XV+ 1123p.
Informaţiabiblioqrafică,de reală Însemnătatestlinblflcă,a constituito preocupare de seamă de-a lungul ultimiloro sută de ani de literatură română,începînd cu Annale bibllOgrafice.române
a lui DimitrieIarcu, tipărită în două editii
(1865şi 1873).Între 1898şi 1910,1. Bianu şi N. Hodos scot Bibliografiaromâneascăveche pentru'anii 1506-1808pe care D. Simonescuo aduce pînă la 1830,
iar Nerva Hodoşşi Al. Sadi Ionescupublicăin 1913Publica(iuniJe
periodiceromâneşti, tom, 1 (1820··1906),După primul război mondial,preocupărilebiblioqrafice
sînt continuate de GheorqheAdamescucare va tipări ContribuţiuIle
la bibliografia
românească,în trei serii, intre anii 1921--1928.
precumşi de reviste ca "Dacoremania"unde vor apare deseoribibliografiispecialeprivitoarela diverseprobleme
ale Ittereturli.Aceste contribuţii,ca şi altele.,nu puteau, datorită,mai ales, deficienţelorde metodăşi de informaţie,să fie decît parţial un instrumentde lucru
de real folos în zilele noastre.De aceea, apariţia în editura Academieia Biblia.
grafiei literaturiiromâne 19481960 este binevenită.
Masivulvolum,o parte dintr-o proiectataBiblioqtaiiea literaturiiromânede
itI originipînă astăzi, este întocmit sub redacţia regretatului academicianTudor
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Vianuele un grup ele colaboratoriai Serviciuluide bibliografiispecialede la BibliotecaAcademieiRepublicriSocialisteRomânia.
Lucrareaa fost preqătităcu intenţiade a servi celor ce se ocupăcu "studiUl:'
litereredin punctulde vedere istoric,filologic,lingvisticşi estetic"[p. XI) şi, de
asemenea.nentru cei ce studiază istoria poporuluişi il culturi: româneşti.Intreoul
COlPUS
bibliograficva urmări literatnra românăîn strînsă legăturăcu dezvoltarea
tstor.căşi ,oeialii CIpoporului,adică "în cadrul marilorperioade ale istorieipoceruluiromân,aşa cumau fost stabiliteşi pentru celelaltemari lucrări istorioein
curs de apariţie... Istoria Românieisi Istoria literaturiiromâne"(P. XII).
Intiiul volum publicat.îmbrăţişeazăo perioadăde puternicădezvoltarea 1;teraturit noastresi anumeaceea a anilor 194il----1960.
Lucrilfedcuprinde.in primul
canitot.cronolo-tic.textelE'folcloricetipărite în această perioadă,româneştişi ale
rniD/'fHet'lor
uattona!o.indiferentdacă este vorba de aparitii pn;j"ria1"ne.i CORll
rjp
reeditări; ele sînt urmate de traducerilesi cditărilede peste hotare, ale folclorului român--scliterar apoi de referinţeÎn legătură cu textele populare',studiiledE"
folclorapi'i"nleşi. în sfirsit, de o c:ecliunerezervatăbibliografiilord(? folclor.
Cea 0"1;mare DiHtea volumuluieste destinată,ilşa cume şi firesc.înregistrării activităţiiscrfltorilor,istoricilorşi criticilorliterari care au dat literaturii
noastre fizionomiaei ele astăzi, editat:.sau reeditat!între 1948-1960.Autoriisînt
qrunati alfabetic,fiecare într-o casetă care cuprindeeditiile volume
lor, postumele
rmblical
e în presă, revistelela care scriitorulrespectiva colaborat,traducerileîn
limbi străine,referinţel
.. critice si iconografia.
*
în elHll",mr'·a
unei bibliografiiqcncralo,eleo Însemnătatereală.sînt criteriiltc
metodire,întrucît,în cele din-urma, acestea dotermtnăgradul de utilitate şi valoare=lucră+i.
O nroblcmă serioasăpentru oei care au alcătuit biblioorafiadiscutatăaici
a fost şi cea ii selecţiei.Pentru ca un autor să poată apare în lista celor tretati
monografie,ol trebuia "să ajunaă la o anumitănotorietate,prin publicareaa cel
putin două volumeşi prin ecourilelor în crltică"(p. XIV).Dacă Iăsămla o parte
faptul că o bibliograficpentru a corespundeintegralscopurilorei, trebuie să cuorind>.ne cît se poate, tol ce s-a tip"ri!:Într-un domeniu.selectiaurmîndsă Iie
făcuti]de ("l care o folosesteş admitemprincipiulselectiv,folosit de autori.li
se poate tolus! reprosa acestorao anumităinconsecvenţăşi chiar nesigur
anţa În
aplicare.'!lui. Mai întîi. notorietatea .t=rmenrelativ, de altfel
unui scriitoi
nu poate fi condiţionatăde un cntortu atît de arbitrer ca numărulvolumelorpublicat".În cazul unor tineri scrii.toricum sînt TiberiuUtan şi NicolaeVelca, care
au publice!Între'aceşti ani un sinqur volum,sau al unor istorici literari ca G
Ivascuşi C. C. Nicolescucare nu au tipărit nici unul, pe bună dreptatese faceo
ilcatewde la criteriulfixat iniţial, ceea ce dovedeştecă autoriibibli.ografiei
şi-au
dat seama do neajunsurilelui. In mod nejustificatnu fiqureazăin lista autortl01
nume ca 1. Manole(autorulmonografieiAnton Pann, 1954),Val. Panaitescu(Satira lui RabeJais,1958),D. Vatamaniuc(1. Popovici-Bănăţeanul,
1959)precum şi
numelealtor oamenidp litere carf" de!;-icu o bogatăşi însemnatăactivitateştiin"
tifică,nu au tipărit în aceastăperioadănici un volum.în schimbapar nume cum
pste cel al lui EduardJurist, autor între anii respectivia 4 broşureleînsumînd
80 de paqinişi COdutor
al unei "importantelucrări"de 60 ci" parlÎnidh colectiii
de povestiriştiinlifico-fantastice
a revistei "Ştiinţă şi tehnică".Chiar ddCă,apflrenl, 111.1mărul
"volumelor"publicatear :iustiJioa,in aC'cst,ea,z,prezenţaautorului
discutatÎn Bibliografie,
prefaţanoteazăca se va tine seamăin eJala măsurăşi de
pcourilescrierilorîn cauză, in critică. Dar, la caseta respectivă,secţiuneade referinţe,.cea care il! fi lrebuit să reflectepărerilecriticii,nu exista, Ileavînd,pro
babil,ce inregistra.
'UtilitatedBiblioglafiefeste micşoratăşi prin nemenţionarea,În cadrul referinţelorcritice,a articolelorcu caracter teoretic sau de sinteză,privind cele mal
de seamă problemeale literdturiilnoastre, care nu conţin însă În titll.lllor, numeleunei personalităţiliterare.Indicaţiile,.
cu toIul insuficiente,în legăturăcu ca-
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laborare-aautorilorfisati la presa literară, sînt, în acest caz, inopererite,deoarece
de nu scutesccercetătoriide parcurgereacolecţiilorpublicaţiilorrespectiveatunci
cînd se caulă un articol sau altul, Pentru scriitori!importanţi,mai ales din literatura veche (Dosoltei,AntimIvireanul,Varlaam)ale căror scrieri nu au fost [('editate în perioadaurmărită,Bibliografianu inreqistreazănici studiile de istorie li
terară apărute,De aSE
mFnea,dU fost omisr-numeroaseantologii,unele dintre nI"
deosebitde; importanteşi cuprinzîndtpxle ncapăru
te separat in acest intcrval dc:
timp.De neexplicateste şi faptul că, deşi a fost fişata întreagapresă literarăşi de
specialitatesi, alături de aceasta,o parte din cele mai reprezentativepublicaţiide
altă natură, au fost neglijateunele reviste şi ziare centrale("Revistapedagogică".
"Flacăra","Universul","InformaţiaBucureştiului"s.a.) sau ziare regionalein care,
de multe ori, apar articolesubstanţiale,semnatede autori de prestiqiu.Merituos
este efortul de a se da indicaţiirezumati
ve atunci cînd titlul unui studiu sau articol nu este suficientele explicit.Acest lucru nu se face însă cu consecvenţă,iar
cîteodată,formulărilesînt defccrucesc
: "împotrivancjustoj valorificărja operei"
(p. 253),"desprepaternitate
a eminescianăa unui articol" (p. 425),"proces literar
asupra romanului"(p. 802) s.a, Pot fi observateşi unele mici scăpăn, datorat,"
poate tipografiei:"FranciscCrăciun"pentru Victor Crăciun(p. 625),"Eşeculbandei V. S," pentru EşeculbandeiV, 5 (p. 1031),"două ipotezealeiIlLelectualului"
pentru două ipostazeale intelectualului(P. 272)etc.
Pentrufolosireaoperativăa informaţiilorar fi fost necesară(cumS-a şi procedat la Bibliografia
limbiiromâneliterareJ numerotareatuturor referintelorbiblioqraffce. Prezentareagraficăa volumului,Îngrijită,ni se pare totuşi excesiv"aerisltă", cu o risipă de spaţii albe şi cu caracteretipograficeprea mari; volumul.
strict informativ,necesar,în primul rînd, muncii ştiinţifice,ar fi trebuit realizat
cu mai multă economie_i s-ar fi cîştigat,în acest fel, spaţjul necesaraparitieiîn
paginilesale a materialuluipe care o selectieprea SENerăşi UlH-'ori
arbitrară1-(1
lăsat deoparte.
Obiectiileformulatenu impiedicărecunoaştereameritelor şi a contribuţiei
acestuiprim volum al BibliograUej
literaturiiromâne-la progresulmunciide cercetare ştiinţifică.
L. Volo-vici
şi R Zăs/miu

