CîTEVA NOTE PE MARGINEA BIBLIOGRAFIEI
GENERALE A BTNOGRAFIEI ŞI FOLCLORULUI
ROMÂNESC
DE
LUCIACIREŞ
Publicarea primului volum de biblioqrefie exhaUistivăa etnoqreHei şi Ioldlorului românesc, instrument de lucru la care au năzuit mai.
bine de o jumătate de. veec specieliştăi, reprezintă un eveniment editorial de primă însemnătate pentru oercetaree stilrrţlfscâ, Adăuqînd şi
semnifioaţia sa ,cu'Hur,a.1ă,oa act de vaâorificare 1 moştenirii ştiinţifice, socotim că importanţa Iucrării nu se mai cere susţlrnrtă.
Fără intenţia de a efectua o discuţie crjtică privitoar'e l,a modul de
alcătuire a bibll:i,ografilei,
principii, clesificere etc., dăm, mai jos, 1l1eztrltatele unui. sondaj făJcut în momentuă utilizării sale ca Instrurnent
de lucru.
Aprecrind vo'lurnu! imens de muncă depus pentru Întocmirea unei
aJsHe de bibliografii şi recunoscînd inerenta unor scăpări, observaţălde
au doar scopuâ de ,a servi l,a o eventuală reedltare.
1. La indicele numeâor de persoane (p. 693) este trecut Stăncescu
D. I. Iar la Informaţie bibâioqrefică 3147, le oare se face Itrilll1ile'f,ea
în
drr,ep'tuala'C'etSlbUJi
'nume, lapare SltăIl1JOeISICIU
Dum, A.; Ia informaţie 3858.
Hgruritnrd
in dreptul eceluiasi nume din indice.vse ,aiilă Stăncescu Dumitru 1. Se pare că, de fapt,a'u fostcont'Opi.ţ'Î doi autori sub un singur
nume.
2. Deşi wRevi',s'ta
pentru Istorlevercheoloqie şi filoloqie" este prezentată în lista periodicelor despulate, cu sigilă., fără Iipsuri, nu este
semneletă luorarea lui P. Ispirescu Zicători populare pubâicetă în mai
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multe numere ale acestei reviste (1882, vol. I, fese, 1; 1883, vol. II,
fasc, 2; 1884, vot UI, fese. 1; 1885, vol. IV. fasc. 1).
3. Este, îndeobşte, ,cunOSICU't
feptul că P. Isplrescu a publicat primele basme în "Te-ranul român", dar, deşi revista apere în Iiste periodicelor fisate, ICU!s:i,gllă,
IfăirăHrpsu,rli,
nai este citată î-ndrrerptiuJl
basmelor respective.
4. La Informetia biblioqrefică nr. 205, care indică necroiloagei1e
publioate le moertea lui P. Ispiresou, nu s-e menţionează necroăoqul
apărut în "Convorbiri literere", X, 1887, nr. 9.
5. Informaţie cu nurnăruâ 2443 trebuia să cuprindă şi reoanzie ,la
Pilde şi ghicitori de P. Ispirescu apărută în ziarul "Timpul" sub titlUl]
Notiţe bibliografice, redactată de M. Eminescu (Vfl, 1882, 6, 7, 8 mai).
6. Deşi l,a aaiul 1872, din zierul "RO'mânul",Bucuresti, nu este mentionet riici .un număr Ilpsă, artioolnâ lui .G. Dern. Teodorescu, 1 }Vlaiudespre originea obiceiului de a sărbători această zi - apărut în zi-am1
respectiv, XVII, 1872, 30 aprilie, nu este citet.
7. În ziarul "UniviensU'I/l,
Bucureşti, în -anul 1835, sînt publucate patru Sl1I0IaV'e
de Dumitru SrtăucrelslCiu,
dar in btihlirograifrie
nu iau fost semnalate: De ce fuge ogarul după iepure [nr, 272), Cum şi-a ucis ţiganul ţigan.ca nr. 320), Pomana ţiqanulut (nr. 374) ,şi O sfl(J'lQvă
(l1Ir.340). Unelle
din aceste numere au Iost menţionate la lipsuri, într-adevăr, dar etJe
exîstă, totuşi, în fondut Bibllotecil Universitare din Iaşi, uha din sursele de materiaâe consu'ltete.
8. Anul 1890 (Jin "Revilst.a lHera:ra"eSlte cit,at la lipsuri, deşi se
află în fondul BibliolelCiiUnivlenS'itlaredin I'aşi. Aici 'se află publkat,c
două .şnoave de Dumitru. Stăn1CielSlcu:
Ciobanl1ou, XI, 1890, nr. 1 şi
Mort-nemort, XI, 1890, nI. 2.
9. Informaţia bibliogmfLcă nI. 906 elstei:noompJetă, căci în ziarul
"Voinţa naţională", Bueure:şti, III, 1886,A. D. Xenopol ,a publioa>tdouă
r:eCie!l1zii
:ta cu:legerea de poezii popuTare -allcăt'uităde G. Dem. TeoldoreLSCU.
(Estle C'itată numai cela din nr. 451). Oe,a de a cloua relcenzie a
fost publioată în acelaşi an, în nr. 459 şi eS'te inltitul,ată: Iarăşi despre
poesiefeţ5opoume culese de G. Dem. Teodorescu.
10. Informaţia hi!b1iolglr,afiÎ'că
nlr. 16.{AitamlaJsii:u
V.I.; Duoi fo/eIorişti ... ) 'oonţ1.ne:nota: "V,CireşşiM. Sdri-varzfei]d.P,ollemL::ia
dintr:e oei
doi,. pe tema culegerii lui V. Alecsandri".
r'ea!liiate obi'edul po1>emicii r:espective e6te lucrarea IU,iV. Cireş: Conşideraţii asupra poeziei
populare române.
11. În coment.ariiil'efă!cute la infor,maţiile nr. 2691 şi 1.,r. 274;5 se
afirmă oă P. Ispirescuar fi emi6 ie,cea ooinpilăT,uîn limha franoeză a
unor basme româneşti. De fapt,În '8rtkolul său, IspireslCusemn-a}ează,
dOHr,motive OO'll1une
în hasmele româneşti şi cele fr.ancez·.e,iar snoava
din introducere, pusă pe semn.a lui Moş Te8Jcă, nu îndr'eptăţ'eşte afirmaţia dincomel1'iarii. (Vezi şi studiul inil:roduc'Hvde C. BărbulesclI l,a
p.etre Ispirescu: Opere, Bucureşti, EPL, 1969, p. XXII
XXIII):
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12. În informatie bibiliogfi:tfi!Cănr. 53, Schwarzfold M.: Poesiile
populare colectia Atecsanari., '1 locul ele aparltie a,I studiului este indicat în "Contemporanul" l (1888) 80-96. Lăsînd la o parte faptul că
anul de apariţie este 6 şi nr. 7, studiul se continuă şi în numerele următoare, Între paginile: 148---168i 223--251 i 38:3--419.
13. La iIldie8'l'epentru numele de persoane, în dreotul numelui
Schwarzfsld Elie.s (p. 693) apar trimiteri oare trebuiau să figureze
numai seu şi î:n dreptul lui Schvarzfeld Mozes (de ce nu Mauriciu z] :
14, 16, 24, 25, 27, 29, 30, 59.
14. Informaţia bib'lioqrafică nr. 57, carie înreqistrează o dare de
seamă a lui H. Tiktrn despre studiul Iui M. Sohwarzfeld : Poesiile
populare colecţia Alecsandri, nu este semnalată în dreptul lui SchwarzIeld în indilcellenumelor de persoane,
15. Greselide de tipar strecurate într-o btblioqrafie, atunci cînd
nuexis,tăo erată, creează dHi,cuHăţi sau pot face inutiâlzabble unele
lnforrnaţil. De pildă, sigila AN. ISR nu poate fi găsită în lista de siglle,
căICÎ,aici, apare AN. ISTR. i numai în1împlă,tor se poate bănui că numărul 4657 din dreptul lui Alexici G. (în indice, p. (79) trebuia să fie,
de fapt, 4567,

BDD-A1530 © 1970 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 54.226.41.91 (2018-01-23 21:30:43 UTC)
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

