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Fără cultură poate încă trăi un popor cu nădejdea că la un moment
firesc al dezvoltării sale se va ivi şi această formă binefăcătoare a vieţii
omeneşti, dar cu o cultură falsă nu poate trăi un popor şi dacă stăruieşte în
ea, atunci dă un exemplu mai mult pentru vechea lege a istoriei : că, în lupta
între civilizaţia adevărată şi între o naţiune rezistentă, se nimiceşte naţiunea
dar niciodată adevărul.
Titu Maiorescu

Rămâne să ne întrebăm care sunt chestiunile asupra cărora istoricul
literar trebuie să dea un răspuns? Chestiunile acestea se pot rezuma în trei: a
constata, a aprecia şi a explica. ”
Ovid Densuşianu

Când chestiunile de literatură le vom judeca după simpatii şi antipatii
personale, ce încredere vei mai avea atunci în critici.
Gheorghe Bogdan-Duică
Gazeta Transilvaniei ( nr. 108, Anul 1888, pag. 2-3, Revista literară)

Iar dacă cineva se va plânge că nu am definit adevărul, sau faptul, sau
realitatea, nu mă pot apăra decât spunând că nu am avut câtuşi de puţin
această intenţie ci am vrut doar să găsesc o schemă înlăuntrul căreia
adevărul, faptul realitatea, indiferent care sunt ele, să-şi găsească locul.
( T.S. Eliot, Eseuri - Funcția criticii,Ed. Univers, pag.150)
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