OMAGIUPROFESORULUI
ALEXANDRU
DIMA,
CU PRILEJUL
ÎMPLINIRII
A 60 DE ANI

OMUL DE STIINT
i
. Ă SI
, PROFESORUL
fmplinireaa 60 de ani de viaţâ CIproiesotului Al. Dima ne obligă
la un popas sărbătoresc pentru lndehiuqato. şi rodnica sa activitate în
ştiill'ta şi cultura noastră. Din/r-o privire croiitioă retrospectivă a celor
aproape patru decenii de muncă asiduă. 'metodică şi' orqatdzaiâ. se
d',esfo!ceo personalitate complexă s! bogată. urmărind stăruitor o serie
<;leprobleme fundamentale foarte variate, dar legale toate organic între v-ţe; prin dorinţa sa de a înţelege procesele de bază ale culturii
noastre, de a le expIi'caştiintiiic şi de a contribui activ la orientarea
lor. Viata şi opera i se lăJmu..rescreciproc.
Al. Dima s-a născu: în 1905 la TUI11JU
Severin. În 1925 era absolvetuo; liceuiui .Traian', de veche reputaţie. Înscris apoi la Pocultatea
de Filozofie şi Litere din Bucuresti. obţine in 1929 di'pl'ma de licenţă
în specialitatea titozoiie şi limba italiană. Profesori ca Raaâro Ortiz,
C. .Răâu!lescu-Motm, D. Gusti şi Tudor Vianu îl remarcă deja. Primul
îl oţuiă-la înţelegerea istoriei literare şi în formarea Lmej'metode riguroase de cercetare. D. Gueii îi înd'lllmează leza de licenţă 111socioiogie şi îl va atrage apoi 1'n cercetările socioioqice şi etnoqraiice de teren, iar seminarele de estetică ude tînărului Tudor Vianu îi oriersează
curiozitatea în acest domeniu.
După un an petrecut ca profesor suplinitor de Iimb«: iioţiană l'a
Rimnicu-V11'eea,trece la Cluj exomeneie de capacitate. Numit profesor
tiuxto: Ia liceul "Gh. Lazăr" din Sibiu 1n 1931, rămîne legat de Qlcesl
0'[0,5pină în 1944. Tînărul severinean devine un sibian de adoptie, aşa
cum. după 1944, se va considera ieşean. Această deosebită mobilitate
de spirit, remarcabila sa capacitate de orientare şi de odaptate. coostiiUlie trăsături domJnalnte ale caracterului' lui Al. Dima. Fenomenul va
fj subliniat mai puternic în uşurinţa cu core ptoiesorul de liceu îşi va
depăşi speeiatitătţţ« din diplomă şi îşi va lărgi aria tuvestiqottitcr ştiinţifice spre ioloioristică, estetică, Wo,?oflq culturii, ntrC1tu.rq (Qmânql
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titetoiură comparată şi Iitetotură tmiversală, prin studii în Germania,
şi cu prilejul' Iecioratului pentru limba română de Ia Universltoteo din
Vjena.
Al. Dima îşi incepe foarte tînăr activitatea publicistică : redactor
la revista tradiţionalistă "Datina" din Turnu Severin (1922-1932), ulterior la revista "Astrei", "Transilvania" (1934--1940'), el colaborează
efe-a lungul' acestor ani la mmierocse (lilte reviste Ittetcue şi filozofice
tiin ţară s! s'/răinăt a te.
Sibiul, oraş de adopţie pentru '13 ani, devine, la initiativa şi Îndemnul său, centrul unei vii qruoărt intelectuale .Thesis" (1932), fundată pe ideologia localismului creator, urmînd să stimuleze enerqiile
locale în ştiinţă .şi artă. Buletinul grupării "Thesis" pe 1932----1933,
Activitatea grupării .Thesis" pe anii următori, volumul antologic Thesis din 1939 şi publicarea a 12 studii literare şi ştiinţifice ilustreazel
leza .Iocalistmiîut creator", teoretizotă şi argumenlatâ Î'n volumul Penomenul românesc sub noi priviri critice (1938).
Alătur! de aceste iniţiative de îndrumător cultural pe plan local,
Al. Dima desfăşoară o activitate febrilă de ordin ştiinţific în multe
clirectii.Entuzi'astul descoperîtor de valori sibiene se dovedeşte în
acelaşi timp un om de atitudine 1n probleme de filozofia culturii, un
îolclotist, un esteiician, un istoric literar, în fine un scriitor de talent.
Mai mult încă: formatia sa iilozotică 11 inciiă să slablIească filiaţii
!şi raporturi intre aceste domenii înrudite, în căutarea unOr explicatii
complexe. Şi aceasta Intr-o perioadâ cînd ideologia noastră literară,
orientată. în parte spre traditionalism outoaton, luneco vertiginos fie
spre orlodoxism şovin, fie spre estetism fo[maist.
Volumul Aspecte şi atitudini ideologice (Turnu Severin, 1933) prezintă critic curentele din ţurul anului 1933 şi formulează unele îndrumări în sens tradiţionalist pentru cultura românească. Aceste "atitu.
âinl iâeoloqice" vor fi evident depăşite de evoluţia ulterioară a auto'
tului lor. Dar el combate unele direcţi; ideologice greşite dintre cele
două războaie mondiale, ca misticismul ortodoxist al "Gîndirii", în
Problema mişcării ortodoxiste din vol. Aspecte şi atitudini îdeologice
(1933), sau cosmopolitismu! poeziei contemporane, în Zăcăminte folclorice (1936). Al. Dima are meritul de a rămîne mereu lucid şi critic.
Sinteza din articolul Literatura evadării din actual constituie o descriere şi o ctosate a acestui fenomen artistic pe baze sociale; Asupra
literaturii memorialiste este o polemică cu E. Lovinescu, care vorbea
despre sărăcia acestei specii literare; Despre literatura documentară
cercetează valoarea acesteia ca material sociologic; Intre artă şi realitate stabileşte superioritatea concepţiei artistice a lui Alndre'Gide
asupra lui PirandeJ1o, tocmai prin actualizarea realităţii.
In lucrările de istorie literară şi literatură comparată din această
primă perioadă a activităţii etitmitice a lui Al. Dima, se simte rigoarea
metodei- istorice învăţată de la Ramiro Ortiz şi preocuparea) filozofică
şi estetică deprinsă de la D. Gusti şi Tudor Vianu. Ediţia critică Cl
Nuvelelor lui Al.0dobescu (Bucureşti, 1935). recenzii critir; ca Istoria
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literară şi creaţia artist.ică în "Mite" ("Familia", 9, 1935), Corespondenta dintre I. 1.. Caragiale şi P. 'Zarlfopoj ("Gînd românesc", 7-8,
1935), In marginea operei lui M. Eminescu de G. Călinescu ("Revista
Fundatiilor", 1, 1936) şi Caragiale, Nuvele, povestiri şi Momente
("Sudostdeutsche Forsctusnqen", MCmchen. 1939) ilwslrează această metodă complexă.
Observa!ia este valabilă şi pentru volumul Fenomenul românesc
sub noi priviri critice (Craiova, 1938), care cuprinde o expunere eritică a părerilor în această problemă, acută :în acei ard' de răbuinite O
naţionalismului, la scriitori aşa de deosebiţi ca Lucian Blaga, Nichif)l
Crainic, C. Rădulescu-Mo/ru, Camil Petrescu ş.a. În studii Ca O Istorie
a literaturii române elin punct ele vedere sociologic, Poeţii şi criza
poeziei, publicate în volumul de mai sus, Al. Dima tratează fenomenul
literar în legăturile lui organice cu societatea.
Dacă aceste articole prezintă interes prin atitudinea precisă a aulorului faţă de probleme literare :;;i critice, prin înterpreiările lUi de
natură sociologică, alte studii aduc contribuiti de iopte remarcabile în
istoria literară. În Zăcăminte folclorice în poezia noastră contm
porană (Bucureşti, 1936], lucrare pretniată la recomandarea lui Tudor
Viottu, se depIstează izvoarele populare din titica ,unor poe/Î Ca
Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Nichi'ior Crainic, Ion Pilat, V. Voicu
[esdu', Adrian Mandu. Tot aşa, Cu privire la caracterul folcloric al lui
.Dănilă Prepeleac" ("Revista fundaţiilor", 7, 1942) stabileşte convin'
gâlor iiţioţia populară din povestirea lui Creangă, Cei ma] rodnici ahi
ai vieţii lui George Coşbuc. Poetul la Sibiu (Sibiu, 1938) cetceteazt:
activitatea poetulUiila .Tribuua", după documente şi mărturii noi.
În lucrările cotriparatiste realizcte în această perioadă, Al. Dimo
dovedeşte O' mţeleqere ju<;lă a problemei inf1U'enţelor titerare, subliniind aspectele de creaţie. oriqinală rezultate din interferenţa 1] dpi
scriitori sau a două culturi, Motive hcqeliene în scrisul eminescian
(Sibiu, 1934). Afinităţi elective: Titu Maiorescu şi Goethe ("Revisţa
Fundatiilor", 9, 1940) şi Wirkurg undRichtung des deutschen Einflusses auf die rumănische Kultur ("SUmmen aus deai Slid-Osten",
9-·1O, 1939) vtilotiiieă elementele pozitive şi orig1nale rouiânest! tezultofe din procesul influenţelor.
Punctul culminant al lucrărilor stiiniiiice Qllelui Al. Dima înainte
ele 1944 este atins în probîetnele d estetică illozoiică, p'fimeJ'e retative la Ideile estetice ale lui Pietre Mignosi (in val. Aspecte şi atitudini ideologice. 1933), ClIUitor
esteUzantee depăşeşte pe BenedettoCroce,
scm 10 interpretarea estetiCă ce lui. Al. Odobescu" privire. sintetic.ă
a.supra operei şi personalităţii (Publicatiile grupării "Thcsisu,' 1935),
Din bogata informaţie teoretică recollatc1în anii de studij în siră}-.
nătate, din cercetările personale de teren în satul D.răguş :;i din folosirea specialiştilor români, Al. Dima elaborează leza sade doctorat
în estetiCă, Conceptul de artă populară (Bucureşti,1939). apreciată eLi
men;iune(]1"Sumrna cum laud.e" şi premiald de Acaclemi'a Română. Dez-"
vo1t1ndLI]ţerior problemei!; artej popll]are, el' formulează O nouă ipo-
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teză in explicarea artei populare (,.Convorbiri literare" lO-lt·
193.), coiotioreazâ }a volumul Indraimări pentru monografiile socio]oii::e (Bucureşti, 1940). Jar în 1.945publică Arta populară la Drăquş,
ŞprJjhliIă de materiale culese în anchete de teren, clasate şi inietpretateperS'onal.
Deşi aceste studii conţin unele afirmaţii iieţuste, autprul' lor S-Q
străduit totuşi să depasească caracterul nationQllist ql'anorc0rdetărl
PiOni
t;mpomn2. El a=acceniuai funcţiile utilitar-sociale al'eartei popts]m:f2c;:putet11Ji.cUl
ei caractercolectivrspre deosebire de if':l1dinţeleo
este:
:tiu.in;le-si iJ-Klivid!ua1iste
âominame oumci. A cercetat apoi ewsamblul
factorilor qeneraiori ai artei populare printre care el discutat amplu
couditta ei economică. idee nouă tn acea vreme. A iost, atinsă aici st
problema ieilectării poziţiei de clasă în această producţie artistiCă.
.
UIl interes deosebit prezintă volumul Gindirea românească în
estetică (Sibiu, ;943). .unde autorut o strîns studii de cercetare a esteticii :dHeri'/iIor gînditori români, publioole în atiii 1939---1942 in revislele "Gînd românesc", "Revista Fundaţiilor". -Luceaiărui", ..Tribuna
literară" . .A:jcisînt oualizau: şi discutate critic, dar pe 10111
cumpătat.
ideile stiu sistemele estetice aşa diferit orientate, construite de Ci.
Calinescu. LuciaiIlBlaga, .Ntctitlor Crainic. Liviu Rirsu, Vasile Pirvcm;
Paul Zcriiopol, G. Ibrâileanu: E. Lovinescu, .Lnteqraltstuu] estetic." al
lui Mihail Droqomirescu etc. Tudor Vianu a apreciat mull aC'easlă curajOQJsăvedere sintetică asupra contemporanilor, din care se degajează
pregnant aittuâiuea estetică' proprie CI autorului.
Sensibilitatea şi talentul de scriitor ale lui Al. Dima, vizibile şi in
publicaţiile SQlleştiireiiice, se val'oriiică. mai ales în lucrări ca DJaB
rumănische Dorf (în .Dei qetreiie Eckart ", Wien, 1932. nr, 12). în
Antologia clebasme româneşti. publicată în traducere qertuaoă 10
edituratHorassowitr din Leipziq, şi mal ales în monografia Sibiu
(Bucureşti, 1940')unde autorul îmbinâ o cuaoaştere temeinică a istoriei
oraşului ardelean cu impresiile sale vii din contaet,u>JCU!acest ttnpo«:
tont centru de viaţă culturală şi artistica.
Anul 1944 reprezintă o dală de cotitură în orientarea ştiinţifică (j
/'u:iAl. Dima spre estetica literara. După un concurs trecut cu succes
la Facultatea de litere din laşi. pelt.ru l1'npost de: C!onieren{jGf
de estetică şi critică literară. este numit conferenţiar în 1947 şi plOfesorÎfl
1956. Cursurile şi seminariile de estetică literara prezentate studenţilor
Facultatii de lilere din Iaşi îl impun imediat ca rema!feabil pmfe5or
şial1'imalor entuzia:st 0'1 stu'denţil'or. Cursuri CQIEstetica generală ca
bază a esteticii literare. Conţinutul operei poetice şi Problema form.ei
poetice, semUnorWe tratînd Principalele aspecte ..ale criticii literare.
Istoria esteticii sociologice în texte alese stirnesc un interes cu totul
deosebit şi fac Jn.daWdin nou'] profesor un element de bază ezIFacultăţii.
-'C'îhCi reforma universitar'a din 1948 introdu'ce în programul Pacultăţii de filologie o discIplină nouă de largă perspectivă, Literalura
comparată, Al. Dima primeşte şiQ'tCJ'na
5-0 predea, Cursl,l.lProl?le.]1iatiC:8
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şi bazele ştiinţifice ale disciplinei îi dovedeşte posibilităţile de oiienIare rupidă într-un domeniu nou, în vreme ce suplinea şi postul de
Estetică literară.
În tine, Cu începieredin 1949 pînă astăzi, dtscipiiua sa de bază
se transformă, rJnd pe rînd, Jnlstoria literaturii de peste hotare, apoi
în literatură universală, 1(1con: i se adalugă în 1953 Teoria literaturii.
În elaborarea acestor cursuti.. pe planuri' os« de variate, Al Dima aduce
o iniortuare foarte largă,filozofică ,şi literară, spi'ri't metodic si sintetic, o strădanie veriiicafâ an de mi lD'lmbunătălii'ea niveluJ'up lor
ştiiuţiiic: Fcunul este cu atit mal meritoriu, Cu cît este vorba de âomenii ca estetica Iiteicr«. Itteratura universală şi comparată şi teoria
literutmii,ÎflI core, pînd.ln timpul din uimă, nu se ajlLl'niS1eS1eîlIClă!
fu
solutii ştiinţifioe satisfăcătoare, conditie OaIe îl obliga Pi?prOifesOl
să încerce reconsiderări asupra tUlUTMmarilor scriitori ,,;>1carenie
literare univerSiCJil'eşjsă închidc1 îl/' formulâri clare ţxooteute. înec
SUpUSE'
discuţiei. Reputaţie: de profesor sistematic şi de conferenţiar
tatenta si cu logică strînsâ, i-a fost întretilll.lltâ de participareo .':ira
susţinuiă .în viaţa sttiniiiică. literară şi cultutal-sociolă din laşi şi tiir.
(ard, şi de capacitcuea sa cica se opropia cu căldură de tineri. cadre
didactice, Scitit ori 1'}1studenti. Termenul de maqistru, sub care îl de"
numesc aceştia, exprimă în acelasi .timp odtnirciia pentru profesorul
ele la catedră, pentru cercetoioru! neobosit, şi recunoştinţă pentru omul
pe oare toţi îl abordează iâră sfială, considertndu-I ca pe uln adevărct
prieten. Eiopeţe sale de dezvoltare prin lărqirea d'omonNlor s1tulC1late
şI prin adtricirea metodelor de Ll'cru omitu.esc evoluiia pe care însuşi
'Tudor Vianu a tmptltttai-o. productiei sale strtituciu: în, cultura româm.
,
Participarea activă a lui AI. Dima: în viata umiversitară: şi ŞWl1tiiică este sLrbliniatâ de seria de sarcini primite curînd după imraree
10 Universitoie. În Facultate, devine în 1957 şeiui catedrei de literoun ă uiuversolă, iolclor şi teoria litera/urii .• 5ef de secţie la Filialo
laşi a Aiead'errvieidin: 1950, este (1'les111!1963 membru coresponclentDtl
Academiei Republicii Socialiste România, ior în a,ceastă calitate i se
încredinţează: direcţia Centrului de lingvistică, istQirieJ'iterară şi folclor
de 10 Filiala laşi a Ac(c1e117jei,
contribuie hotăLÎlor fa instalarea 1'u1în
casa "IvI, Sadoveanu," de Ia Copou, unde se organizează şi o cameră
mC':r[ilorialăÎnchinatci
scriitorului. Este şi, lnembm în biroul Pilialei Iaşi
11Academiei. Redactor' responsabil' al noii {JIubJ'icczlii
a acestui institut,
"Anuarul de filologie" (J964), el imprîmii acestei n:viste o structură
nouă ş1' îi asiqwă un nivel ştiinţific ridicot. Sub conducerea sa e11'ergică,Cenlru!lde lingvisticci, isfotJe [Ne-rară şi folclor din Iaşi, cu sectiile sale de lingvisticd şi istorie literurd, îşi dubleoză' cadrele de cercetare şi îşi afirmă prezenţa în viuţaştiinţifică. din Jară,
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Colaborator la Tratatul de Istoria literaturii române al Acad0milef.
cond'u's iniţial de G. Călinescu, Al Dima este cooptat responsabilodjumct al volumului Il şi membru în comitetul de coordonate al
celor cinci volume prevăzute. După moartea lui G. Călinescu, este
numit responsabil al "Revistei de istorie şi teorie Iiterară", căreia îi amplifică ooiectivele, mcadruiâ problemele de istorie şi teorie literara
românească 1n circuttuî literaturii universale.
Membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Socialistă România,
se ocupă de aproape de Filiala laşi, pe care o c6nduce, urmărind şi
uctiviiotea revistei .Lasul literar IIr prin comitetul ei de redacţie.
Lucrările sale ştiinţifice din această perioadă urmează ritmul susţinut 01 unui cercetător pasionat, preocupat să ajungă la metode de
lucru. eficace, capabile să-i asigure explicaţii ştiinţifice valabile ale
fenomenului literat, privit complex, cu toale implicaţiile lui istorice
şi iitozotice. lată de ce, Al. Dima se preocupă succesiv şi simultan
de estetică, de estetică tiierară. de teorie şi metodologie literară, de
istoria literoturii române. de ttterciură universală. de titerausră cornparaiă. şi î'n uîtimi: ani, de literatura română privită în perspectiva
celei universale. In toale oceste direcţii, lucrările sale aduc contribuţii esenţiale, orientări noi şi o serie de sinteze luminoase prin orbitectura lor riquroasă şi prin tinuta lor literară.
Domeniul esteticii. privire sintetică introductivă (Bucureşti 1947).
tablou cr iţc al disciplinei, rezultat al u11'uicurs. tmicotul Obiectul
poeticei (..mno«: 1947) şi G. Ibrăileanu, concepţia estetică (Bucureşti,
1948j, volum premiat de Academia Română, constituie realizări 'v'aloroase în continuarea preocupărilor de estetică ale lui Tudor Vianu,
sisiematizuidu-le şi aplicindu-Ie in diferite arte şi 1n istoria gîndirii
româneşti. Studiul relativ la Ibrăileanu argumentează aspectele sociale
din critica id'eo]'ogu'lLl'ipoporatiist. Reluind ulterior problema, el va
unita în Concepţia despre artă şi literatură a lui G. Ibrăileanu (Bucureşti, E.S.P.L.A., 1956), că problema tipicului în literatură şi iortitaţi«
marxistă Q criticului ie,şean, discipol declarat al lui Dobroqeanu-Giietea,
fac ciin el un continuator al criticii ştiinţifice. Cunoscător ouiorizat al
problemelor de teorie literară, Al. Dima urmăreşte istoria teoriei Iiterare româneşti, studiată mai initt metodic pe autori, pentru a cuîtninc
în lucrâri de sinteză. Cîteva probleme de teorie literară ("Iaşu]' literar",
tir. 3, 1954),Ideile despre artă ale lui 1. L. Caragiale (..Iasul nou", 1952),
Preocupări de critică şi teorie literară în perioada ieseană a lui B. P.
Haşdeu (Studii şi cercetări ştiinţifice, Iaşi, 1955), Teoria literară, a lui
V. A. Urechia (ibidem, 1957), Poetica lui Aristot văzută astăzi (..Luceafărul, tu, 2, 1958), Franz Mehring şi problemele criticii ("Gazeta litercră" , 14 aug. 1958), B. P. Hasdeu, critic şi teoretician literar (..Gaz'e1ln
literară", 19 aprilie 1962), Caracterul popular al artei în concepţia lui
Caragiale (.Lasu! literar", nr. 6, 1962), Diderot, teoretician al artei şi
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sci iitor (..Steaua", nt, 12, 1963). Teoria literară în anii puterii populare
("AnuQ:Iu1de iitoloqie", 1964)
Iată o parte din aceste cercetări gru\paie în volumul Studii de istoria teoriei literare româneşti (Bucuresti,
1962), premiat de MinisleIllI Învă,{ămîntulu.i.Autorul aruncă lu\mini noi
în acest domeniu, dovedind priotiunea lui Gherea asupra criticilor
marxisii Paul Laiarque. Frml!zMehring şi G. Pletianov ,5i oriqinahtatea
teoriei literare româneşti, creată pc baza realităţilor noastre soclj1oupolitice.
Pe temelia solidă a GCeS/Ofcercetări se sprijină lucrările de tneioâotoqte şi istorie literară întreprinse de Al, Dima. Metoda monoqrafiilor
literare ("Gozeta literare!", 27 martie 1958), problema periodizări! istoriei literare româneşti. tnllială temeinic în volumul Studii de lstoria
teoriei literare româneşti, Termeni ele teoria literaturii în "Dicţionarul
limbii române moderne" (..Gaze/o literară", 19 martie 1959), Două cărţi
despre Jbrăileanu : ..Ibrăileanu omul" (..Gazeta literară", 3 martie 1960J,
..Opera lui C. Ibrăileanu" de Ai. Piru (..Gozeto literară", 7 iulie 1961;],);,
Concepţia marxist-Ieninlstă despre istoria literară şi esenţa ei: principiul partinic ("Anolele ştiinţifice ale Univ, "Al. T. Cuza", Iaşi, 1960),
Caracterul activ al criticii (..Gazeta literară", 23 nov. 1961),Critica literară actuală şi disciplinele înrudite ("IQşll literar", m, 1. 1962), Car.agiale şi critica ("Contemporanul", 11 mai 1962), Probleme de bază ale
literaturii noastre vechi (..Luceafărul", 1 iebr, 1963), Probleme de istone
hterară în litigiu (..Gazeta literară", 2 mai 1963), Contribuţii la caracterizarea lui B. P. Hasdeu (I/Luceafărul", nr. 1.1, 1963), B. P. Hasdeu.
scriitorul (..Gazeta Iitercră", aUQ. 7963), Fundamentul ştiinţific al cercetării literare (..Luceafărul", 24 sept. 1964), Obiectivele ş\ menirea educativă a criticii literare t.Luceaiâtul", 3 iulie 1965), sînt 6Wea ştudi! de
metodologie literară ti11'zÎndsă aşeze critica şi istoria literară pe bazo
ştiinţifiCă a trarxism-Ienitiismului, În unele lucrări, el se ocupă de ar/CI
Iiteram a scriitorilor {Cîteva procedee fundamentale ale limbii artistice
[.Limba română", tu . 11, j9S8L Arta lui Aqirbiceanu ("Tribuna", 19 sertetnbrte 1957).
Remarcabila so monografie, considerată ca lucrare definitivă de
istorie literară, Alecu Russo (Bucureşti, 1957), preutiată de Academie
cu premiul "C. Dooioqeami-Gtierea", ilUl.slrel(]Jză
această îmbinore ierieito
ele metodă riguros istorică, de analiză pătrunzătoare a operei scriitotutui
şi de valorificare critică a contribuţiei acestuia în Ca:c1'IllJ
titeratutii
oaşopiiste, privită cu ochii noştri de astazi, Scrupuluî ştiinţific arătat in
coordonarea moierialulu! din voi. II a1 Tratatului de Istoria liter.aturii
române 01 Academiei. inâIllmarea studiilof din revislo "Anuaz;u1 de
filologie" spre: cercetarea curen/elor literare şi a man'Ior noştrI scriilorj
(Alecsandrj, Eminescu, Sadoveanu) şi lărQirea profilulUi ..Revistei de
istQrie şi teorie literară", în senşul !-wciştiinţe cupriIlzâloare a creaţiel
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tutistice, subl'inioză consecvers.a cu care Al. Dima urmăreşte să aduca
istoriografia literară românească la nivelul ştiinţei mondiale, In ace:;1!
sens, el s-a dovedit, la catedră şi la Centrul de linqvisttcă. istorie literară şi folclor, un.'entuziast creator de cadre de cercetare, formî!nd'O'
adevărată şcoală, bine orientată şi condusă enerqic: Prezenţa sa mereu
Vie in revistele roostie literare, spiritul său de repl'ică promptă şi de
polemică Literară. opetotivitateo sa imreiit: o atmosieră vie de frămîn·
tare, stimulînd etterqtile, Şi-o adus contributia la toate comeiaorărite
tie scriitori români, cu' aspecte noi, voloriticoie cu piestiqiu prin conferinţe, simpozioane şi studii: Centenarul naşterii lui Al. Russo ("Contemporaturl", 16 iebr, 1959), Universalitatea operei lui Caragiale ("Ga·
zeta literară", 31 mai 1962. Motivul cosmic în opera eminesciană
("Vlczţaromânească". tn: 4,5, 1964), Ermnescu în evoluţia liricii noastre (,,10şuI literor" tit, 5, 196-1),Eminescu în exegeza lui Tudor Vianu
("Lllce'aIărul", 11 apt, 19(4), Motivele universalitătii lui Creenqă ("Iaşu1
literar", nr. 11, 1964), Specificul artei lui Creangă ("laşul literar", tu: 6,
1965), Sensul folcloric al operei lui V. Alecsandri ("Gazeta Iiterară" ,
9 sept. )965) prezintăinterpretări noi ale ckisicilor noştri, privlţi pe planul speC'ifiCil/ilui
nat i0110lşi popular, coreiderat CClo cotuiîtie a imiversalit ăiti.
Al. Dima urmăreşte şi problemele literaturii l1iOczslre
uctuole, cu
îuticţi« el socială. Articolele Asupra artei ca formă inteqrală a cunoaşterii (,,[uşu'1nou;', nr. 2, 1953), Cu privire la educaţia. estetică ("Gazeta
literară", 2 oct, 1958), Procesul muncii la baza operei educative ("Luceaîătui", 1959), Primele rnanitestări ale fabulei noastre satirice (,,[asu)
nou" Jlr. 2, 1953),Tudor Vianu la 60 de ani (,,[aşul literar", tu, 1, 1958),
Actualitate şi istorie în teatru (,,[aşuI literar", nr. 4, 1958), Asupra
stadiului actual al prozei noastre ("GClzetaliterară", 15 oct. 1958),Poetul
în epoca noastră (,Jaşull literor", tu: 7, 1961), Georqe Lesnea ("Contemporcuuii", 30 manie 1962), Cu prulejul reeditării lui Tudor Arghezi
("Flacdra Iaşului", ]1[.5154, 1963),Cultură şi poezie ("Tribuna", 26 titart.
1964). Tudor Vianu (,,[oi:;;u'l
literar", nr. 6, 1964), A 85-a aniversare a
lui Tudor Arghezi (,Jaşul literar", nI. 6, 1965), ne releveQlză unc'ri'Uc
sensibil şi ascu/I1, cupubil să se ridice la o critică literară de nivel ştiiT/lifie.Pe plan iocD1,.el are oinIIuenţd simţită în îndrumarea scrWori1OI
Uneri,.lur aprecierile so]'c sint adesea citate în presa noastră ]jteJQ['C/{.
În domeniul istoriei literaturii l.wiversale şi comparate, Al. Dima
CIadus o largă şi bogată informaţie filozofică şi l'Jterară şi O' tendinţa
curajO'asă de a se ridica stă'rLzitorlClsinteze. Cunoştinţal mai multor limbi
străine i-Glpermis un contoei direct cu textele maril'or sGriitorP.Progrumul ele studii 011acestei d.iscipline czşa de dificile, cum se predkj
C1s1ăzi,datoreşlemult indicaţiiIor colegului nostru, ,5i în acest sector,
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Al. Dima porneştesistetnaUc de la probleme teoretice penite» a iixi» o
metodologie aplicată apoi la studii. Discuţia despre Conceptul de literatură universală, iniţiată de revista "Secolul 20" în 1962, a inceput
prin studiul săi» de amploare (nr. 5---6), unde noţiunea este defini'td
într-un sens nxxiern, prin continu'/u'] operelor literare şi prin ClJria,
lor
literară. Coniimsaiorii discuţiei, W, Jirmunski, Julius Dolanski, Ttuiot
Vianu', N. 1. Popa şi Zac Dinnitrescu-Busuienqa au su iuat oceeosi linie.
1n afară de cursul său general de Iitetalură universală, Al. Dima a urtnncat priviri înnoitoare asupra marilor scriitori universali: Realismul lui
GogoI ("Iaşu] nou", nr. 1, 1959), Victor Hugo în româneşte ("Buletimzl
stiiniiiic al Utnvecsităţii Lasi", nr. 1--2, 1954): Centenarul unei cărţi:
Walt Whitman. "Fire de iarbă" ("Ioşu] lii.etcu", nr. 11. 1955), Diderot,
Opere alese ("Iaşul literara, tu . 11, 1956), Iscusitul Don Quijote de la
Mancha (,,[W;;'Il.li1
literar", nI'. l, 1958), Gogol în româneşte t.Lucecdărul",
15 maJ 1960), Personalitatea marelui Rabindranath Tagore ("Gazetp
literară", 3 aug.1961), Schillcr şi epoca noastră (..Luceaiărul", 15 decembrie 1961),Tradiţii umaniste în cultura Germaniei Democrate (,,812colul 20" nr. 1. 1963),Cerhardt Hauptmarin, un mare umanist. (,Secolul
20", tu, 2, 1963). Romanul monumental şi secolul XX (..SCÎnteia", 16
miori/963). In prezent, se culă sub tipat, la Ediluro pentru Iitermută universoiâ, volumele Epopeea lui Chllqames şi Literatura comparată de
Poul Van Tiegh.ern,î1l\'iotitede iniroducert se.r:nnatede Al. Dima.
Orientarea recentă care tinde să uuxsdreze litercturo română în
literatura: unlÎ'vcrsoII'ă,
formulată deja de G. Călinescu şi Tudor Vicuiu.
şi conctetizate uur-im ciclu special de lectii 10 Cursurile <j'evară de 10
Sinaia din 1963, se daiotează in mJQI'emâ'sură si lui Al. Dima:, Studiu!
său' Conceptul de literatură universală, din 1962:a plcgti:tit terenul 'pen
iru. acest larg proces cultura] de vcloriiicare a literaturii române pl>J:sfe
hotare. După ortiC'oJ'u:lLiteraturaromână în străinătate (,Jaşu;] literar",
nr. 9, 1960), Universalitatea operei lui Caragiale ("Gazeta literată" , 31
ma 1962), Motivele universalilăţii lUI Cr,eangă ("laşu] Iiterar", m. lI,
/964), participarea sa continuă 1a cursurile de vară de la Sinaia şi conferinţe]:e sale di? înaltă ţinută la universităţile sovietice, germame, franceze, maghiare, poloneze, finlandeze şi erc:glezeaU' consolidat Qlceastd
poziţie a scriitorilor noştri, care pătwnd tOimeri adi'ncJ în conjŞ:tNnjJa
litermă a ţărilor străine. Este un punct de vedete (!iguroS ştiinţIfic eate,
plecînd de la specificul naţional realizof de scriitori, l11J()t}vC'oză
măswQ
în care expresia lor literară de nivel înalt artistic, reprezintă', QişaCUim
o spunea odinioQll'ăG. Ibrăileanu, o contributie românească la li teratum u.liiversală.
., I,
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Din aHsiomblulacestei bogate 5Î lll1u!lilalercz1e
aclivită'(I' ştitniiitoe
a lui Alexandru Dima, apare elot () persoiuilitate cere. 10 împl'inj'rcd,el
60 de ani, a reoilza: lucrări de seamă. Din căuuirile febrile în ioîcţoristică, critică, istorie literară naţională şi universară. SICdesface o conceptie de viaţă şi o filozofie a cuuurii CClles-a tiuipezi: ou fiecare
temattvă nouă de ]nleJegere şi explicaţie u fenomenului Iitet ar şi eullutul. De la .Jocatismut creator", teoretizat în tinereţe şi pînă la pr'oInovareo avîntată a geniului românesc pe planul universcdităiii. circuă
vie aceeaşi sevă viguroasă a increderii in puterea de creaţie on'ginaNl
CI poporului nostru. EsleUcia[lJulde tormatie iitozoi!că: si-a clarificat
pazi/ia ideologică primr-un coutact continuu cu reatitătile noasi re
concrete, naiionat« şi populare. Accentuarea convingerilor expri'maJte
odinioară este (18 fapt o Ytuboqăiire neîncetată a u'nu!iteoretician ellbsti act cu experiema robustă a unui om de cultură întinsă, Ieqo: strîn:s
de viaţa socioiă; urmărită în toate manifestările ei, dar mai ales în cele
culturale şi artistice. Ideoloqia literară şi metoda i s-au precizat în
comacttrl CUIştNnţa marxist-leninistă. Aceosta i-a ajuun înţelegerea în
adîncime a scriitorilor şi imerpreuu ea artei şi o literaturii ca iunciie
uctivă în cuuoostetea şi transiormareii vieiit sociale.
Spirit ststetnaiic şi constructiv, Al. Dime.pieocă de Io fapte, dur le
depăşeşte în spirit iitozotic, prin acele sedJtl'Că'loaresinteze în oare extrage esenţa istorici cuiiuroîe 'li literare. linii mari dircctocs» spre
perspectiveleluminoase ale unui umanism modern. Departe de priictio:
livresca CIcătţilor, el este UI101TI1
de ini/j(Jiljvdşi de CIcţhlln'e
doritor să-st
realizeze idealurile În fOHr1Je
concrete de vtoiă soelald. 117'frămîntarea
pC1lsionatd
a ideilor care pot cultiva şi oriema oamenii.
Această fuziune armonioasă uur« qindire« absl.rO'ctăşi acţiune explică largo pattioiţxire a lui Al. Diu«: l'a viata sociat-csuturcş«. ln (lce-as'lo
9/dÎ.l?Jcse pot mcnţiona o serje de sarcini de răspunderea oăror înld/cpilnire exemplară pune În lumină devotamentul omului de cllltUilăpenIru. popor: respon.<mbifcultural al ComitctullU:jsimdical ()IlÎnvă{ămîntulud su,perior din laşI (1947), r'esp()JlIsabiIal Cercului' Jitewr a Uni'unl'i
scriitorj]m cUn Iaşi (1949), membru 1n colegiul redacţiona1 al revistei
"Ioşl.l1literar" şi în Biroul Uniunii scriitorilor, Pi'1ialla[aşi, membru a/
Consiliului artistic al Tealfl.llUiNaţional elin laşi, preşedinte al Comitelulwi de lUJptăpentru pace din Universitate, conducă'tor al COlllSiliulu.i
ştiinţific al Mu!Zeuluide etnografie. Articole-le-saIe ş1 ctonicile- dramatice din presa ieşeună constituie- adevărate modele de jumalistioă de
calitate şi o şcoală vie penlru orientarea cititorilor şi a spe-ctatO'li1!or.
Participarea sa susţinută pe atîtea planurj la viaţa noastră ştiinţifiCă
şi cu'twală îi asigură un more prestigiu printre Uner1, s arHtori, cadre
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didactice ,51studenti. de care se apropie ca prieten, îi inc:u.mjează şi îi
a}u:1ă,ţinînd seama de personalitatea şi inclinatiile fiecăruia. Acţiunea
sa pozitivă printre aceştia îl relevă ca educator de voooiie, prin insaşi
pilda vietii lui. închinată cercetării, meditoţiei, şcolii. artei şi frumosului.
Peniru devotamentul consecvent ca CClIea servit ştiimo. literară şi
cultura naţională, regimul nostru l-CIrăsplătit cu decorati) şi premii.
Sărbătorirea pioiesorului AL Dima, laîmpl1nirea a 60 de ani de
viaţă rodnică, dă un prileţ felicit colegilor, colaboratorilor şi studentilor săi să se grupeze cu satisfacţie în jWLl'l1uliş1 să-i ureze din inima
sanătaie deplină şi încă mulţi ani ele activitate şi succese pe terern\u:j
culturii româneşti.
N, 1. Popa
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