NOTE ASUPRA TITANISMULUI CA TIPOLOGIE ROMANTICĂ
ID'E
LIVIACOMŞULEA
Catemăliterară,titanismulareorlgini
tndepărtate
, ce se pol idcntifica
încădinvremea
miturilor.
străvechi
alepopoarelor,
reflectînd
un momentanteriorapariţieiliteraturii,moment
In careomulşi-apuspentruprimaoarăproblema
bineluişi a răului,implicitădesăvîrşirii
sale
moraleşi tendinţeideştergerea incchităliisociale.
Pentrumitologia
greacă,titani.iau fostfiii
lui lJranosşi ai Geei;intreaceştia,Hyperion,
Atlanteşi Prometeu
I-auatacatpc atotputernicul
şi necontestabtlul
Jupiter.În dorinţadea-iluaputerea,ei au îngrămădit
munţiiuniipestealţii
ca să ajungăla cer.Prezenţa,
in operelescrise,a litanilor,a aspiraţtilor
şi a luptelorlor,devine
obişnuită,circumscr-iiud
un adevăratmotiv-- permanenţă
a literaturiieuropene.
Tttanismul,
ea motiv,estedeosebit
de frecvent,îmbrăclnd
variatetendinţe,
dupăaspiraţiileepociirespective.
SatansauPrometeu,
CainsauFaustdevinsuccesiv
personaje
deo mare
complexitate,
relieîlndnu numaisensibilitatea
şi tensiuneaunuiins (individul
creator),cI şi
frămîntările
şi imperativele
uneiepoci.Astfelnu e de mirarecă personali
tateatttanulutavea
să se bucure,În epocile
contorsionate
, dominate
derevoltesociale,de o deosebită
audienţăli.
t erară: figuratttanuluidevineun clementesenţialşi specific
tn tipologia
literară.europeană
de
la sfîrşitulsecolului
al XVIII-leaşi primajumătatea celuiurmător.Ea va tent.arfn
d pe rtnd
pe V.Hugo,AlfrcddeVigny,Byron
, Shclley,
Eminescu
saupe scriitorimaimămnţlca .Iohn
BuHşi JohnE. Read.
!
StudiulLilanismului
relevănumeroasc.Impllcaţ.ll
sociale,fireştidacăye'glndimcă experienţele
eroilorluiByron,Hugo,VignysauEminescuau fostgeneratedeneajunsurile
acute
-aleepociiin careaufostzămisltt].
Dificil,necesitînddealtfelcoroborarea
şi a altordatedeclt
aceleaaleistorieiliterare,studiulLitanlsmulut
sejustificăşiin aceastăprivinţă;o sintezăasupra
lupteipentruprogressocialşi moral,a moduluiIn careaceastaesteoglihdităIn Iltcratură
,
nu se poateprivade analizamotivului
Lit.anulu
i din beletristicaeuropeană.
Dacă titanismul
religiosîşiarcobîrşiain acel"nonserviam"
dinoperamil1:oniană,
tttanismul
mitologic
porneşte
dela Eschil,prinfiguraluiPrometeu
"themostsublime
ofaUtheromantic
heroesandinthesame
t.imethe mostrefinedl.El este,aşacumspuneMarx1ntezalui de doctorat
din1841,"celmal
nobil sfintşi martirdin calendarul
filozofic".
Prometeua apărutpentruprimadatăla Hestod(Muncişi zile); Eschil, In Protneteu
tnlănţuit
, l-a transformat
intr-untitan, un salvator.şi sub aceastăformăl-a impusIn Uteratură.Prometeu
n-aadusnumaifoculşiluminaoamenilor,
eli-atnvăţatştiinţaastrouomtet,
i-ainiţiatInculturasolului
şiclădirea
cetăţilor,
a descoperit
oamenilor
mijloculde deplasare
pe
uscatşipcmare,ela fostcelcarele-a revelatarta şi muzica.pentrutoate acestea,şi-a atras
minialui Zeusşi a trebuitsă suferepedepse
eterne.Continuind
viziunealuiEschil,fiecaresecol i-a adăugatcttc ceva,schimblndu-I
Inîăţlşareadupăconcepţia
vremii.
Primatrataremodernăa legendei
porneştede la Calderrm
de la Barca,In Eslaiuadl
Prometco
(1679),
carea Imprumutat
figuramiticădinDeGenealogia
J)coruma lui Boccaccio.
realizllldo fuziuneintrelegendatiLal1ului
şi mitulpanclorei.
PentruCalder611,
darulfocului
esteechivalent
cucelalspiritului,
alcunoaşterii,
imaginece va rămînevalahilăşi la romantici.
1 PeterL. Throsler,
TllfByronicHera,Mhmcapolis,
University
ofMinesota,
1952,p. 28.
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Interpretările
cares-audat mituluiprometeic
de-alungulistoriei.
slntdiferite.Shattesburynu ezităsă-Iconsidere
pe ar-tistea pe un Prometeu
careplăsmuieşte
independent
şi fără
model.Viziunea
unuiPrometeu
HaIter
Dens"o areşi Goethe,carenu s-afolositînsădetrilogia lui Eschil; celedouăpărţi ale poezieiPromcilu
ns (1773)îl Intăţişează
pc T'ilan ca pe
un fiu răzvrătita luiZeus,a căruisingurăplăcereestesă sculptcze
statuidelut careaşteaptă
să primească
viaţă.El refuzăpropunerea
luiMercurdea sesupuneluiZeusîn schlmhul
lnsufletiritidolilor
săidelut. Prometeu
esteadversar
oricăruizeucăruiaar trebuisă i se supună.
Afirmlndu-se
creator,el îşiafirmăşi independenţa
şi libertateadecreaţie.Putereademiurgică
a artistuluieste,aici,dublatăde revoltă.Actulal treilea,publicatseparat,constădintr-un
singurmonolog.
Este o sfidarela adresalui Zeus,ÎIlcarePrometeuşi oameniicreaţide el
sesocotesc
in afaraputeriidivine.Promcteul
IuiGoetheîi dispreţuieşte
pe zeişi aspirăla rea.
Iizareaunoridealurisocialedeneatîrnare
şi libertatepropriiburgheziei
germane.
O interpretare deosebităa mituluioferăHerder,In DerBniţesselte
Prometheus
(1802).Gindltorul
germannu cautăîn mitologia
greacădecîtideeadeumanitateşi deprogres.Pentruel, progresul
morale determinat
deevolutiaindividului,
înlesnităde evolutiatehnicii.Înlănţuitpe stîncă,
Prorneteu
linişteşteoccanidele,
prezicînd
o vremectnd lumeava fi atît de avansată,Încît oceanul,careacumseparăpopoarele,
le va uni,iar Ceeava ajungesă vadădeşertultransformat Intr-unparadis.Promctcullui Hcrdcrnu esteatit revoltatulromanticilor,
cit simbolul
omuluidornicde depăşire.
Dramaeschiliană
a fostcontinuatăde Shelley,carea luat de la tragic111
grecnumai
motivullupteilui Prometeucu Zeus,convertindu-l
în luptabineluiImpotriva
răului.Însuşi
autorulafirmăînprefatadrameiPrometheus
Unbound
: "1wasaverseIroma catastrophe
80
feebleas to reeonciling
LheChampion
withthe Oppressor
of mankind.
"2PentruShellcy,era
deneconceput
ca raţiuneasă ajungăla o înţelegere
cu "Răul",caretrebuiesă piarăprinproprla.Iuiprogenitură,
Demngorgon.
În prefaţă,Shelleyschiţeazăşi o paralelăîntrePrometeu
şi SatanoDeşi.amindoi
s-aurăsculatImpotriva
aceluiaşi
principiual răului,Prometeu
e supe-,
rior prinaltruismulsău,sacrfficln
du-sepentrubineleomeniriifără niciun interespropriu.
Conflictul
cucareIncepepoemaesteaceladintrePrometeu
şi .Iuplter,dintreprincipiul
raţiunii
şi al dragostei
şi principiul
tiranieişi al cruzlmilcaresubrnlnează
binele,dar nu e in stare
să-Idistrugă."
Pe aceastăbalanţăde forţese derulează
Întreagaintrigă.Prometcudistruge
o orînduire
nefastă,suprirnă
credinţaoarbăîn superstiţlişio înlocuieşte
cu o nouăconcepţie.
Raţiuneava nimiciobscurantismul
şi divinltăţile
false,iar ştiinţava explicaoamenilor
tainele
universului
- iată simbolulfoculuifurat de Titan.Prometeua dat oamenilor
ştiinţa,înţelepciunea,
arteleşi le-asemănatin sufletdragostea
şi morala.El este,aşacuml-a conceput
Shclley,"as the type of the highesL
perfeetion
of moralandintelectual
nature, impelled
by purestandtruestmotives
to thebestandnoblcstends."4Într-adevăr,
PromCicu
reprezintă
dorinţasufletului
omenesc
dea creaarmonie
prinraţiuneşi dragoste.
El Întruchipează
idcalul
moraldevotatatit adevărului
.citşi binelui,căci "thereis a nnblerglory,which8urvivcs/
UntiIOUl'beingfades/Theconsciousness
of Goodwhichneithergold/Nor
sordidfame,nor
hopeof heavenlybliss/Can
purchase"
(Queen
Mab,cap V, v. 214 215şi 223- 224).Aceastăconştiinţă
a binelui,carenu poatefi cumpăratăniciprin aur,niciprin faimăsau speranţă vană 1ntr-olumemai fericităin cer, îi dă puterelui Prometeusă sufere.Hotărîrea
saumaibinezisindIrjirea
lui de a rezistachinurilor,
înlănţuitde stîncă,reflectăoptimismul
lui Shelley,care,impreună
cu Prometcu,
ştie că puterealui Jupitertrebuiesă se sfîrşească,
că pămîntulnu va maifi un infernşi că toatelucrurilevOrfi recreate şi inspiratenumai
de flacăraiubirii.VordispăreatiriIDiişi sclavii,iar zidurileInchisorilor
se vor prefacetn
praf: "TlIeloathsome
maskhas iallen,the manremains/Sceptreless,
frec,uneircumseribed,
but man/Equalunclassed,
tribelessaud nationless/Exempt
fromawe,worshipclegrec,
tlIc
king/Overhimself,
just gentleWisebut man."5
Acestvis al fericiriiesteuuadin predilecţiile
poetului.Viitorulîntrevăzutde Shelley
esteo Incununare
a Inţelepciunii
şi Qdragostei.
Poetulenglczpreconizează,
ca şi Herder,o
evohrţie.'Şi() perfecţionare
moralăa olllului,eareva ducela Inlăl:l\rarea
răului.De fapt,
problema.carestă la baza titanismuluishelleyane problema"Răului",a tiraniei, care
străbateca un fir toate marilepoeme:QueenMab,Promelhclls
Unbound,
TheRevo!tof
Islam,fIelllls.
2 P. B. SheJley,PromelhellS
Vnbound,
Heidelberg,
Wintcr,1.908,
p. 111.
3 HaymondTrousson,
Le tlu:mede PromGlhe
dansla lilteralurc(uropccnne,
Geneva,
Droz,1964,p. 115.
4 p, B. Shelley,Promcthcz/S
Unbound,
Heidelbcrg,
Winler,1908,Pnfacr.
Op.cit., p. 85.
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Fată de Satan, figul'ului
Promet.eu
introducenu numaiun alt personaj,deosebitIn
maremăsură,ci şi o altăfază.Prometcisrnul
în generalnu seruultume.ste
eu relevarea
pozil.iel
darnnatulu
l şi implicitcu sublinierea
atttudini
i favorabile
faţă de acesta,ci, de pe un plan
mal radical, personifică
gestulrcvolteitmpotrivauneforlndulclt
nedrepte.Prornet.eu
nu se
limiteazăla «xpunerca
dispreţului
sau :J ostilităţl!faţă de zei,el reprezintăspiritulrevoluţionar care neagă violent"ordineaveche",atitudineadistructivăfiindtnsotităconcomitent de gestulconstructiv.
Se potentcazăastfelo nouăviziunea vieţiisub semnuldernnltăţii şi al independenţei
persoanei
sale,în Prometeul
lui Shelley,recunoaştem
celemaielev3letendinţealelupteipeplanspiritualdin primajumătatea secolului
al XIX-lea.Hevoltet
anttt.iranlce
i se asociazăsentimentul
ultruismului,
aldragostei
fată de umanitateaingenuuchcatăde un destinnedrept.
În acest sens, Promel.euse detaşează,
prin gestulsău, ca un adevăratmartir,iar
promctetsmul
marchează
un momental lupteipentruprogresşi implicittendinţade ameliorarea condiţieiumane.Dacăuniiscriitorireţindinfiguralui Prorneteudoargestulrevoltel,
la Shelley,Prorneteutriumfăşi prin el triumfăideeapentrucareel a luptat.Perspectivei
optimistefi Iucrărillui SheIleyi se alăturăcealui EdgarQuinet,care,In Prometni(1838),
îl considerăpe om egalulzeilorşi prin aceastarealizeazăunul din momentele
remarcabileale umanismulul
romantic.
Acestordestineeuropene
li se integrează
şi celecitevareluărlale mituluiprometeic
dinliteraturaromână.
Eleau venitmaitirziu,Inprimeledouădeceniiale secolului
al XX-lea,
ca urmaredirectăa uneipermanente
tipologice
romantice.
Este vorbadespredouăIucrărl:
a lui Al. Philippidc
, Izgonirea
lui Prometeu
(dinvolumulAllrsterp,1922),şi Promctcu
a
lui VictorEftimiu(reprezentată
In 1918şi tradusăIn limbileitalianăşi WTmană).
ŞiIntr-un
caz şi In altul,autoriisubliniază
nu numaimăreţiasacrificiului
lui Prorneteu,
dar şi nerecunoştinţasemcntlor,
bcneficlar!ai cucertrtloracestuia,Faţă de i,llgratitudinea
celorcare
uită şi nu-l tntelegdăruirea,titanul lui Philippide
se retrageîn sine,precumdemonicul
Luceafăremlnesclan.
Suferindaceeaşidezamăgire,
eroullui VictorEflimiunu cadeIn egoismul
şi pesimismulatroceal lui Manrred,iar Ispitirealui Hctalstos-Satan,
care-isugerează
împărţirea
lumii,esterespinsă:"Mi-edragşi-acuma
omul.Pricepidestinulmeu?/I-amdat cevaodată,
li sînt dator mereu!jMcreuvoi fi alăturide el, în luptavieţii/Insufletti voi cernedin
aurulnobleţii/Şi
tot ce-ibunin minecuvremeali voida lKexclamăProrneteu."
Resentimentelor justificatefaţă de ceicarenu i-au apreciatgestulle ia loculasplraţ.ia
de il.luptaimpotrivarăului.Într-operioadăin carein literaturaoccidentală
mitulprometeic-surerlse
schimbărideosebite,
care-ianulaseră
vechealui esenţă,literaturaromânăa înţelessă se/pătrundă
de permanentele
umanisteale mitului.
i
Asupratttantsmului
lui Faustal lui Goethepărerileau fostImpărţrt.e.
,MIntuirea
lui
Faustesteideeadrameişi eroulB-asalvat,aşacumcîntăşi corulingerilorGWerimmersLrebenssichbemuht/Der
konnenwir erlOscn"7),
fiindeăs-a străduitîn modconştientşi a aspirat spre.maibine.Dar toatălupta,toată tragediae rezultatuldubleisaleinaturi: "Zwei
Seclenwolmen,aeh1 In rneinerBrustjDiecinesichvon der anderntrermell".8
Unsuflet
careîl stimulează
spresublim,spreetern,Ullaltulcaretindesă-}Impiedice,
să-Ifixezela }i.
mitacomună,Or,pactulcu diavolulnu estetocmairevoltatitanuluiîmpotrivafinitului,a
limitării?Mefistoeste aIter ego-ullui Faust,aceleu inferiorin eate acestanu se poate
complace,
Fauslesteunomexcepţional,
"onaturădemonică",
cuml-a denumitGoetheInsuşi.
Pentruel, păcatulşi datoriaau cu totul alt sensşi nu ţin de moralacomună,ci de nece·
sitate,de natură.PentruFaust,răulnu e contrarulbinelui, ci contrarula tot ceeace nu
eso.Inlang
concordanţă
cunatura
lui.
Aspiraţia
spre
bineşinu
eroarea:
"Es
irrt der dar
M.cnsch
el' strebt".9
Ol11ul
greşeşte,
adesea
chiar
Inexdllde
intenţiile
celemai
generoase,
importantăesteatitudineapc careo are faţă de greşeală,Fausta greşitîn alegereacăilor,a
mijloacelor,
clarintenţiilelui au fosttotdeauna
pure.Dacăa provocatşi nenorociri,
a pornit
Însăcu bune intenţii,încit in final. in lupta dIntrebineşi rău, binelea Invins,fiindcă
Faust ş·a ridicatmereuprin energia,prinlupta sa, sprebine.Dacăa comisgreşeli,s-a
străduitsă le îndrepte.DacăMargareta
a ajunsin închisoare,
Fausts·a intorsla ea să o
6 V.Eftimiu,Prometeu,
Bucureşti,Socec,1919,p. 125.
7 Goethe,Faust,Berlin,VerlagNeucsLchen,1966,p. 452.
BOp.cit.,p, [>2
•
. Op.cit••p. 22.
12_ Anuarulde lingvis.tică
şi istorieliterară 211
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salveze.El nu se maivreasupraom,el doarom.Eul s-a convertitIn noi,lO
Fărăîndoială,
aceastăvictoriepentrubineleumanităţiia insemnato renunţarela viseleşi la aspiraţiile
proprti.Faustn-a cerut clipeisă se oprească
nicicindera cu Margareta,
nicicindera cu
Elenaşi niciîn noapteaWalpurgici.
El nu s-a afundatIn plăcerivulgare,caresă-iInăbuşe
aspiraţiilenobile.Toateofertelelui Mefisto
n-aupututsă-iproducănicio clipăde mulţumireşi "diavolul"
a pierdut.Faustporunceşte
clipeisă se oprească("Verweile
doch,du
bist 80schon")doaratuncicinda văzutun poporliber,muncindliber("AuffreiemGrund,
mit freiemVolkestchcn«).Libertateaabsolută,iată idealullui Faust.Caun nouProrneten, el vrea să fie propriulsău stăpînşi părinteleunorfiinţepe carele va zidilibereca
şi el. Conceptul
detitansufereastfelo evoluţieşi aspiraţiile
tttanuluiprevăd,implicit,o rezolvarepe care o dă perspectivamarilorcuceririştiinţificeşi industrialeale secolului
al XIX-lea.
Tot un căutătorde absolutca Faustesteşi Mantredal lui Byron.DacăFaustgăseşteo soluţiein muncapentrubineleomenirii,Manfrcd,
carea rămasInchisIn eulsău,
fărăsă se poalărevărsa,fără să găsească
o comuniunecu semeniilui, nu doreştedecît
.uitarea"(.oblivition").
Individualismul
îi delimiteazăsferacăutărilor
numaila propriul,
sufletşi-lizoleazăde cxtcrlor.Titanismul,
carepresupune
luptapentrubinelecolectivităţii
este astfelsărăcit,deşi Insăşirenunţareala luptăreprezintălin refuz total al Intregii
orinduiriexistente.
Mariiscriitoriromantic!au avut dreptmodelal tipologiei
t.itanismulut
personaje
createşi de curenteleşi şcolileliterarepremergătoare.
Sămlnţaaruncatăde Miltona fost
prinsăde scriitoriiromanului
gotic,trecutăapoiprinfilieraluiSchillcr(DieRăubir),a lui
Goethe(Goelz
nonBrrlichiruţttiş,
\V. Scott(]'\larmion)
şi amplificată
de Byron.Aceştieroi,
anirnaţ.ide idealuriInalte,poateprea Inaltepentruputerilelor, au luptatde parteaasupriţilor,pentrulibertate,fapt carel-a îndreptăţitpc Schillersă considere
luptaImpotriva
tiranilor(,In LIranos")
drept cuvint conducătoral pieseisale.KarlMoorfiind un pas
Inaintespre figurile
tltaniene
, Schillerînsuşi11comparăcu Brutussau Catllina,dar şi cu
Satandin ParadisulPierdutal lui Milton.Byrona creat.un singurtip de personaj,definit-de-alungulciclului
dePoemeorientale.
Fiecăsenumeşte
Ghiaurul,
Selim,
ConradsauLara,
dezgustatde răutatealumiişi Injosit,erou]byronianesteun revoltat.Revoltatimpotriva
tiraniei,Childe
Haroldeste revoltatimpotrivasocletăţitcarea făcutdin el un Insingurat
(.unfitto herd withmen"), cu o miede păcate,dar cu o singurăvirtute,aceeade a iubi.
Campion
al libertăţii,eroulbyronian,
păcătuieşte
impotrivatttauismului
prinindividualismul
său.l!Dar dispreţulsău faţă deoameninu lnseamnă
ură. ChildeHaroldfugenu de lume
in general,ci de lumeaviciatăa mediuluiaristocrat,pentrua căutao altă lume mai
bună, aceeaa martirilorpentru independenţă
din.ctmpiile
Greciei.Umanismul
byronian
este astfelplin de contradicţii
- pe de o parteun individualism
egoist,pe de altă parte
dorinţade binepentruomenire(Sardanapalus,
MarinoFalieri).
în literaturanoastră,titanulşi magilleageniului
vorimpuneprezenţede o deosebită
valoarep\.inEminescu.Figuratitanululca şi a geniuluisint în maremăsurăcentraleIn
operasa. In prima fază de creaţie,lucrărica AndreiMUf(şan
(1871),Dcmontsm
(1871)
corlsemnează
personajeromanticeaflatesub semnulrevolteisau al voinţei.de bine.Rugrlciumaunuidac (1879)sau vasta şi neterminat
a Metncnlo
morise SUbsumează
şi eleIn
anumitelaturi aceloraşipreocupărititanice.DemOl1ismul
emmesclan
se integreazăşi el
conceptului
de titanisrn.Trăsăturititaniceau şi TomaNoul'şi Dionis,cu deosebire
că Eminescuinsistă mai puţin asupragestuluispectaculos,
exterior,prioritateaavînd-oexperienţeleinterioare,aspiraţiile
civicespecifice
pentruo tipologie
romantică
românească.
Problema
persistenţei
răuluiIn lume,a lupteiImpotriva
acestuiastă şi in centrulpoezieiProcltaml
saual fragmentului
următor,Umbrepe pinzavremii.Frămlntările
conferăpersonajelor
eminescieneun nimb de măreţietragică.Hyperion
_o.Luceafărnl
va fi personajul
erouadus,
ub raportulvalorii,la o condiţiesupcrlativă.
În Luceafărul
se reflectiide altfeltrecerea
de la titanuldin lucrărileperioadei
studiilorla Vienaşi Berlin,la prezenţageniului,
personaj complex
deosebit.
de profund.Obositde eternitaLe
şi de insingurare,
Hypcrionnt1njcşte"
după o oră de iubire",iar dezamăgirea
n delerminăsă rămînăveşnic"rece"şi mindru;
aceamindrieinterioarăce decurgedin conştiinţaInalteilui condiţii.Hyperional lui EminescuesteIn esenţăun titan Infrîntin aspiraţiilesale,căci tocmaicalităţilesaleexcepţionaleIlizolează
şi plînsulsăusecontopeşte
cucelal lui Moise(.Morse,
de Vigny).
10Ch.Dedeyan,
Le l'hÎ:mede Faustdansla lillCralure
curopcenne,
Paris,Lcttrcsmo·
dernes,1955,p_151.
11V. Cerny,Essai$U[le tltanismedamla poesieromanlique
occldrnfale.
Praga,1935.
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Oricesinteză,fie 1 sumară.asupratipologiei
romantice
nu poatetrececu vederea
fenomenul
literaral tttanlsmuluf.
Prezentede primplan,eroiit.ltanicidevinspecifici
pentru
majoritateaIiteraturlloreuropenedin aceastăperioadă.cu attt maimult,cu ctt imaginea
lor se detaşeazăpe un fundal comunde revoltă, de tensiunisocialeşi spiritualecare-şi
cautăo rezolvare
tu condiţiile
primelordeceniiale secolului
trecut.Spiritulrebelromantic.
orientatImpotrivaunornedrepteşi anacronice
orrnduiell
socialeşi, pe alt plan,împotriva
oricăreiconstringeri
a normelorliterare.va găsiin persoanatătanilorcelemaiadecvate
tipuri- purtătoareale aspiratiîlor
entuziaste,
ale elanurilor
generoase
şi umanitareale unei
generaţii.Experienţele
lor vor Includenu numaifrămîntările
in căutareaunuinouorizont
şi a unui nou sensal existenţei,ci şi nelinişteasau durereaîntrebărilor
fărărăspuns.Titanul devineo permanenţă
universalăa sph-ltunlităţfl
umane,a forţeiimpotrivaobscuranttsmulul,a răului,a tot ee ducela alienareaomuluide resurselesaleinterioare.Conceptul
de titan, reluatIn alteforme,tn diversevariante.personlîică
de fapt una din dimensiunile
salefundamentale:
sperantaomeniriiIn continuaei perfecţionare.

BDD-A1454 © 1977-1978 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 54.234.8.197 (2023-01-09 03:15:43 UTC)
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

