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ION BODUNESCU, Di plomaţia românească În slujba independenţei,

vol. 3, Ed. "Juni mea", Iaşi, 1 984, 2 7 1 . p.

în al treilea volum din seria "Diplomaţia româneasca m slujba in
dependenţei", I. Bodunescu se opreşte asupra perioadei 1 9 1 8- 1 944, pe
rioadă de profunde mutaţii şi transformări atît pe plan intern cit şi pe
plan extern. Afirmaţia, făcută de autor, "Perioada postbelică avea să se
caracterizeze prin lupte permanente mai cu seamă pe arena diploma
ţiei" (p. 7) îşi găseşte validarea, bine argumentat şi demonstrat, pe tot
parcursul lucrării.
Volumul este structurat în două părţi o primă parte este formată
din 5 studii (capitole) care acoperă principalele probleme ale diploma
ţiei româneşti în perioada la care s-a oprit autorul;; o a doua parte in
care sînt prezentate figurile proeminente ale diplomaţiei româneşti in
terbelice (Nicolae Titulescu, I . G. Duca, Armand Călinescu, N. Iorga,
Grigore Gafencu, Vespasian V Pella, Viorel V. Tilea, Martha Bibescu,
Elena Văcărescu).
Primele două studii sînt consacrate recunoaşterii pe plan in tf'rna
ţional a statului naţional unitar român şi orientărilor politico-diploma

t icL' de apărare a României după realizarea Marii Uniri. "Deceniu nou
în diplomaţie", "Diplomaţia românească faţă in faţă cu fascismul şi
războ iul" şi "Diplomaţia anilor 1 940- 1 944" sint titlurile celorlalte trei
studii care vin să întregească imaginea activităţii şi eforturilor d iplo
matice româneşti în contextul perioadei 1 9 1 8-1 944. Astfel, în puţine
pagini ( 1 74) este trecută în revistă ampla activitate politico-diplomatică
a statului român insistindu-se asupra momentelor revelatoare, de maxim
interes, prezentîndu-se documentat liniile de forţă ale acestei activităţ;.
Oamenilor iluştri, reprezentativi, ai diplomaţiei noastre interbelice
le s i n t rezervate rinduri pline de aleasă simţire, fiecare dintre ei fiind
prezentat în lumina faptelor ce le-au făcut binemeritat locul în galeria
mari lor oameni politici şi diplomaţi ai neamului nostru.
Documentaţia bogată, materialul inedit folosit, puse în \-aloare de
stilul plăcut şi coerent, fac din acest al treilea volum al seriei ded i cate
diplomaţiei noastre aflate in slujba independenţei o lectură utilb.. plă
c u tă şi nu mai puţin interesantă.

Cătălin O. Turliuc-

MARIA BRĂESCU, Interferenţe româneşti in opera Marthei Bi

bescu, Bucureşti,

Ed.

"Minerva", 1 983, 1 7 8 p.

Generaţiile tinere nu cunosc din opera Ma:rthei Bibescu decit cr
SinguY.l carte (t"a bal cu M31J"Qel Yroast, 1 976 , la care s-a. adăugat edi)
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tarea unor pagini d e Jurnal t>olitic ( Hl79). O p e ra majoră a scriitoarei
r ăm îne , încă, în afara circuitului românesc. Cartea Mariei Brăescu farc,

de aceea, un bun serviciu, de introducere în opera Marthei Bibescu,.
alegî n d, cu inteligenţă, modalitatea C€a mai potrivită : c�in că rţil e, �:a
)i din corespondenţa Marthei Bibescu , autoarea a ales tot ceea ce privea
spaţiul r omân esc . După primele trei capitole - în care sînt prezentate
viaţa şi opera prinţe.sei Bibescu, precum şi relaţiile sale cu scriitorii
francezi - dosarul "i nte rferen ţel or româneşti" este împărţit în �ase
capitole peisajul românesc, i s toria , datini şi obil:eiuri populare, alte
realităţi româneşti, sufletul românesc, cuvinte şi expresii ro m ân eş t i pre
l u ate sau calchiate. Marea prietenă a lui Vas i l e Pârvan, iniţiatoarea l u
crărilor de restaurare de la Mogo.şoaia se dovedeşte a fi fos t o bm1ă
cunoscătoare a i s tori ei poporului •român şi a limbii române. Opera sa
- prin care a făcut cunoscut lumii poporul român, cu comorile sale
sufleteşti - trebuie să vadă, cît mai cu rî n d, lumina tiparului şi în lim
ba română. Să sperăm că volumul Mariei Brăcscu va fi prologul ferici t
al unei asemenea acţiuni.

Ştefan S. Gorovei'

ION POPESCU-SIRETEANU, Limbă şi cultură potmlară, Bucure� ti,.

Ee! . Şt i i n ţ ifi că .şi Enciclopedică, 1 983, 320 p.

Subintitulată ,,Din istoria lexicului românesc", cartea specialistului
ieşean propune un sondaj în "mem ori a cuvintelor", cu rezultate foarte
diferite de ceea ce se ştia - sau se credea că se ) tie - pînă a:.::u m ..
Autorul are în vedere ex i sten ţa unei "sp ecta cu loa se explozii lexicale în
diferite epoci ale evoluţiei limbii româ ne" (p. 9) )i în cearc ă să refacă
drumul invers, pînă la cuvîntul iniţial. în cartea de faţă, cuvîntul-mat
că este oi, explicindu-se "o serie de cuvinte rom ân eş t i în strînsă legă
tură· •CU motivul oile pierdute" (ibidem). Mărturisesc, însă, că oricît de
nouă ş i de seducătoare, derivarea cuvintelor duios, doină şi doică de Ia . . .
o i mi se pare dincolo de posibilitatea unei demonstraţii riguroase, ca şi
i n cercarea de a aduce în acelaşi cerc de derivate numele propriu Dienis
(p. 1 1 4- 1 1 5), care este, totuşi, "o deformare a n u m elu i Dionisie" (ceea:
ce autorul respinge) .

Ştefan S. Gorovei:
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