PREOCUPĂRI FOLCLORISTICE ÎN ACTIViTATEA
CRITICĂ A LUI AL. DIMA
Cele cîteva pagini sugerate de reciiirea unora dintre stuâiile publicate de Al. Dima Înainte de 23 August 1944 nu sînt şi nici nu au
intentionat sc7:devină o cercetare sistetnat ică ,şi comporativ ă a întregii
sale activităţi. Am considerat oportune aceste note utarqinale nu tsuita!
ca omagiu prilejuit de împlinirea a 60 de ani de viaţă ci şi ca o sugestie 1n vederea preluării critice şi ev etiuuilei reeciţtăr; a unor volume care au insemnat adevărate puncte de rezistenţă ale pozitiilor
1nointaie în cultura românească dintre cele două războaie.
Numai o cercetare obiectivă care să nu iqnorez» punctul de
vedere istoric, care să tină seamc1 de tendintele şi orientarea diverselor curente de Idei ale epocii ar putea să aprecieze la adevărata ei
valoare contribuţia el-sale. Dacă ar fi sti ne referim iuunaiţ ta iaptui că
în perioada respectivă atit în Germania, unde şi-a completat studiile,
cit şi 1n România, unde s-a manifestat ca gînditor, şi ca de altfel in
multe alte ţări se înregistra o ofensivă puternică a intuiţionismului,
iraţionoltstmuut şi mjsticLsmu]uI,pledoaria pentru cuceririt» şi obiectivitatea şiiiniet şi raţiunii, aprecierea valorii creatiIlor folclorice, reveruiicorec prezenţeş şi otiqinalităţi; contribuiiilor româneşti pe plan
universal, atitudinea manifestă onUgînelirisiă şi atitiestetizantă sînt
argumente care pledează pentru necesitatea studierii critice a opelei sale.
În cele ce urmează vom spicui, cu minimum de comentarii, din
formulările eate ni se par că merită să. tie cunoscute şi PUSela tnâemÎl1C1
unui cerc mai larg de cititori.
Aiirmuidu-se 1n publicistiCă încă din deceniul al treilea al secolului, Al. Dima S-a format la şcoala lui D. Gusti, a iructiiiccu ideile
juste ale socioloqului amintit, a cunoscut preocupările iilozoiice Ş;
estetice din alte ţări, dat şi-o creat o pozitie oorttcutam în peisajul
cultural şi ştiiniiiic al timpului prin preocupări teoretice legale de
fenomenul artistic şi literar popular, prin drumul parcurs de Ia realităiile nationale ta cele universale, prin ridicarea "realiUltilol" Jeno-
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tnetiale" la înălţimea ideilor qenetole dai ,51prin confruntarea permanentă a ideilor cu boqtiţ!« faptelor. Dacă in ansamblul activităţii sale
volumul preocupărilot leqoie de oito şi literatum populară nu depăşeşte pe celelalte, greutatea lor speciiică, valoarea şi rezistenţa lor şi
mai cu seamă iniiltrciia acestor preocupări In contextul studiilor de
estetică. iilozoiia culturii. literatură rotruină şi uutvetnaiă, le dau
prioritate incontestabilei. Cred că nu greşesc atunci cind afirm că pretuirea şi cunoaşterea acestor reamă!i QU numai că a contribuit 10
îmbogăţirea operei sale teoretice ci l-a opăra: de alunecarea spre
misticism şi iraţionalism, de suptaevoliuu ec influenţelor străine, de
excese cosmopolite.
lncă în volumul Aspecte şi atitudini ideologice! apărut în 1933 la
Tuinu-Severin, care, însumcozci o parte din articolele publicate anterior in reviste, se schi/caza opozitia faţă de misticismul gîndirist ridicat
la rangul' de doctr tnă căreia i se căutau preceâenie 1n istoria cultut ii
noastre. Încercarea de a-l bseveta outobionismut şi rădăcinile etnice
se bazează, după expresia lui ,Al. Dima, pe "afirmaţii şi credinţe subiective.: lirism poetic" .'şi urmăreşte să convingă cu' ,;argumente
sentimentale", Directia pe care uicercan s-o imprime culturii şi literaturii noastre este refuzată în numele raţiunii şi jUdecă/ii. "Să ne
dorim oare astăzi cînd' abia am inceput să' ne fOTrrlJălm
judecata, sr1
minuita notiunile clare şi distincte, să preţuim obiectivitatea ştiinţei,
opera ratiunii care este ordonarea lumii, fradiţiaşi stabilitatea i să ne
dorim sentimentalitatea, instinctul, slbiectivitatea, vagul şi corâuzul
misticismului? Dar bunul simt nu poate considera âeeit absurdă o
astfel de atitudine" (p. 22).
, În sprijinul acestui refuz se asociază argumente de natură socială
şi democratică "Problema crizei mistice a culturii româneşti mai are
însă un aspect şi încă UImI cu mult mai grav. E privirea ei din punct
de vedere social. Să ne explicăm. Prin cultură nu. se înţelege numai
opera de creaţie a citorva petsoualităţi fericit inzestrate. Cultura mai
înseamnă şi 0PCTQI
de luminare a poporului" (p. 22).
Cînd pentru a justifica pasivitatea, contemplativitatea ş! vaau;
care ar trebui să caracterizeze literatura noastră este itwocată Miorita
ca piesă tepiezeniativă a liricii populare şi oglindind cleei implicit' o
particularitate etnică şi naţională. în ciuda faptului că-i recunoaşte
valoarea de capodoperă formală, Al. Dima îi respinge mesajul şi consideră că are un ,,,,,fond pe care nu l-am dori nicicînd îndreptar al
neamului nostru" (p. 24). O sinqură piesă, chiar de valoarea Mioriţei,
nu poate fi âeterimraixâ în caracterizarea unui popor. "Din iericite
această dispoziţie orientală a sufletului românesc nu e unică şi moi
ales nu e dominantă. Aceeaşi literatură populară ce a cristalizat
estetic virtuotitatea pasivă a suiletului românesc, a celebra! în altei
produciiurd vcloiile active ale personalităţi! omeneşti, cîntînd cu
entuziasm faptele de' vite ţie .şi moi ales pe cele care restubiieou dreptatea şi omenia. Să mai amintim bogata literatură tuiiâuceoscă ce
înaltă adevărate imnuri teotezenumtiior c1reptătii cucerite prin lupte)
\/oj.niceclscă?J! (p. 24--25).
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Misticismul qtruiiris; îşi reclama t ădăcin! istorice in existenta
unei aşa-zise oitoâoxii populare; în intenţia de a conferi autoritate şi
autenticitate ideologiei pe care o promova si pe care o dorea izvorîtă
dintr-o permanenţă etnică şi nationalei şi nu derivată dintr-o ideoloqie
de import. Cunoaşterea ptoiimdă şÎl7JefaJsHicală (J ltteraturti şi miei,
aill'tregului ansambl'ude obiceluti, a lTllf;n'tcvJjfăţji
poţxitore îi oieră
1u1 Al. Dima probe ire:fulabiJepentru respingerea atirmaiiiloi neiundomenioie (de teoteticienilor misUC'Îsmullll.În polemică directă cu
ideo!oglll qindirist Nicaiio« Crainic, îi replică .u obiectâm însă că
argumentul nu e .cruciiil", că existenţa ortodoxiei culte nu cheama
cu necesitate existenţa ortodoxiei populare, că din punct de vedere
cultural între cei de IISUSşi cei de jos" a fost de fapt, o prăpastie, că
aceştia din urmă nu-şi vor fi putui forma inct'] o concepţie religioase
şi distinct colorată ortodox, că arta şi literatura populară nu dovedesc
decît rar, motive ortodoxe, că popotuţ nostru roz cunoaşte mamiestăn
colective mistice ca ruşii, că :in sfîrşit literatura cultă din secolul al
XIX-lea re înviind trecutul şi poezia populară ti-t: dat peste .anatea
realitate" populară G!ortodoxiei" (p. 28-29). NUltrebuie neglijat tapusi
că în combaterea gîndirismului se răspunde cu argumente din acelaşi
domeniu la cere se ieieteau iâeolqii misttcismnlui, Ironia aiscreta SE
face totuşi simţită iti polemica de o urbanitate care l-a caracteriza}
intotdeauna. 1. Chinezii vorbea de "atitudinea cavalerească fată de
opiniile adverse". Urbonitatea In formulare şi respectul opiniilor preopinenţilor nu exclud însă fermitatea şi tmiansiqenţa opoziţiei.
Între argumentele care contrazic existenţa unei ottodoxi] este
chiar Mioriţa invocată anterior şi care " ...nu e iniiosoiă deniciuI/
sentiment religios şi creştin căci indiferenta iată de moarte, ignorarea
qiozăvie! ei e o străveche urmă dadea", Un argument din! cele. mm
puternice invocat de Al, Dima este opera lui Creangă "cel mai fidel
reprezentant al sufletului nostru popular" ip. 56) şi care, aşa cum
spune Ibrăileanu "are pe de-a-nttequl concepţia de viaţă a poporului.
Atitudinea scepiică faţă de religie, Iuătoar« in rîs iaţă de stujiiort] ei"
Lncetcarea de a forta explicaţia :;;ide a falsifica în ultimă instanţa
adevărul este vizibilă în interpretarea concepţiei populare despre tia.
tură, cu referire la cunoscutul "Codru frate cu tomânul" - în care,
după Nicliiior Crainic "se realizează ideea crestina a fraternităţii uni·
vet sale întemeiată pe tatăl tuturor care e Dumnezeu". Chiar dacă
am face abstracţie de punctul de vedere social-istoric, bunul simt
refuză o asemenea explicaţie. "Cît despre concepţia "codnzhli frate
cu totaânul" nu e uutnoidecit nevoie de intervenţia unei explicatii
religioase care prezintă această iratemitoie ca un rezultat al legăturii
de iiliaţie cu Dumnezeu tatăl, ci mai acceptabile. e o interpretare realististorică: un mileniu de năvăliri au tăcut CClromâmi; să trăiască mereu
în sînul naturii, la adăpost, ceea ce îl făcea s-o preţuiască drept "sord",
bună, protectoare, insutleţlnâ-o şi airtbuindu-i sentimente umane, după
conceptia animistă a tuturor popoarelor. Se'mnificativ e şi faptUl Că
în "Satira III" Eminescu 1)-(1sesizat de aceostâ solidaritate a româl1ulul
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cu natura nu pe baze religioase ci tuiiionate, ele adversitate iată de
străin" (p. 55). Ca Un răspuns tîrziu vrne şi constatarea desprinsă dir.
studierea omamentaţiei portilor din Drăguş, onwmenlujie eate urc
mai curînd un scop decorativ şi social decît unul simbolic SClUmagic
Urmărind initeaqc: atqumetnuţie şi desiiintînd,o, Al. Dima este în·
dreptăţit să conchidă "Fclră fundament sigUr in sufletUl popular, ţn u,
uuioiala gravă care planează asupra tealităţii ortodoxiei sale şj tieţustiiicoiă de creaţia ei actuală, ideologia "Gîndirii" n-a avut şj nu poate
avea răsunet şi deci nici calitatea de a prescrie norme culturii româneşti" (p. 7,1).
V oluraui Conceptul de artă populară, lucrare opreciotă supertoiiv
de specialişti si ptemioiâ de Academia Română, ieptezlnta o sinteZă a
principalelor probleme' pe care le riclicd domeniu; respectiv, sinteza
rezultată din discuţia ctiiict; şi sistematici: a cordtibuiiilo, provenite
din cuiuni; estetic, sociologic şi psihologic, în vederea definirii şi delimitări; faţă de arta cultă, primitivă, infantilă şi schizoirenică. Bogătia documentări! livreşti se conjugă cu anchetele şi cercetările pe teren
In definirea artei populare unul din elementele de bază este con.
siderat caracterul ci colectiv, afirmat ui mod foarte explicit " ...artn
populară înseamnă artă a coiiumiiăţit" (p. 372 din ori. Definiţia artei
populare, extras din "Revista I'undaiiilor" nr. 211942).
După o expunere critică a teoriilor care s-au emis cu privire 10
originea creaţiei folclorice, outcrut Lnieivine CLIo precizare şi o sub1iniere de o necontestată actualitate IiE limpede deci i nu punctul
de plecare al procesului de crecui« interesează ci rezultatUl elaborări!
ei colective care presupune desfăşurarea amplă în timp si spaţiu.
Conceptul se îmbogăţeşte astfel cu o notă nouă: frecvenţa în timp .51
spaţiu a obiectului artistic în cadrul comunităţii. Aceasta e o condiţie
obsotuiă, sine qua non. Ea este şi factorul determl1nantal structurii fOlmale a artei populare care este expresia puterilor spirituale Ce s-un
manifestat de-a lungul secolelor pe baze mai mari sau iiui! mic; de
spatiu" (p. 373). FaptUl]'C(1se acordă prioritate procesului de elaborare
colectivă a artei şi că prin aceasta i se poate moâtiica nu numai forma
iniţială ci prin aâaosuri, pierderi ori moâiiicăr; să se transforme structural, âemonstreoză cd autorul a înţeles acest complex fenomen artistic
În esenţa lui şi 1n raport cu condiţiile sociale ale creatorilor. Aceaslâ
elaborare colectivă. pe plan spaţial şi temporal este 1n acelaşi timp
factorul determinant al volorţt iormctle a producţiilor populare care
la ritulu-le sînt expresia virtualitdfjJor spirituale ale poporului (ale
colecttv iuiiii] care a recrea! de fapt o operă ,iniţial individuală.
In leqătură cu raportul dintre fond şi formă este vrednic de reţinut
cei in formularea de atunci a lui Al. Dima recunoaştem 1n fapt detiniţio
care rezistă şi azi "Valoarea estetică nu mai este, de altfel, nici după
opiniile teoriei artistice o simpli'i expresie a unui conţinut sentimental,
ci o adevi'imtă «sinteză creatoare, a cuprinsului cu Lorma, cele două
elemente ce fuzioneazei organic în opera litewră., «Fondul» nu mai
poate fi deoi izolat, În mod abstract de «formă", lntrucît modaJităţi]e lui
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() determină, comaiutuidu-i al/urne expresii. tai acestea la nnâu-Ie exercită o ltuiurire ce modifică uneori sensul conţinutului" (p. 6 din Zăcăminte folclorice în poezia noastră contemporană).
intelegerea cotuiitionătii mai directe, a legăturilor mai strînse
dintre producţiile artistice populare si mediul care le generează ,şi
vehiculează, (J interpretare social-istorică a genezei şi circuloiie! lor
constituie de csemcneo elemente de rezistenţă in opera Juli Al. Dima.
După ce-l citeoză pe K. Spiess, core scria că. "arl'cl populară nu e separebila de viaţa poporului", autorul expiiciteozâ "Dacă în mod principial
creaţi unile spiritului, considerate ca obieiitivărl ale sale, pot ii stiittiote 1n ele însele ca nişte existente de sine sUitiltoare, abstracţie
făcînd de agentii ]01' creatori, manifestările spiritului popular şi cu
ele arta populara se izolează cu greu de factorii creatori, iar o operaţie de această natură nici n-or aduce ioloast; reale. Căci arta populată e adînc legata de viata şi condiţiile ei speciale, o intelegere (1
el neputînd fi posibilă decît din perspectiva însăşi (1 creatorilor ei"
(p. 29).
O altă idee core merită să fie evidenţiată este tneniiunea pe core
o face relativ la unităţile sociale creatoare de artă populară "Definirea
artei populare ca. fiind opera colectivităţii. o comunitătiţ moi ales,
prin individuolităiile ce o compun, ne impune nevoia uned precizări.
Care sîni Ullume unităţile soclule pe care 'le exprimă itulivtdualltătile
creatoare în cadrul naţiunii? Intrebarea ne apare cu atit mai legitimă cu
ci: îndeobşte arta populară se reduce pentru multă lume la o singure]
formă: la arta tărăneoscă" (p. 138, Conceptul de artă populară). Rezumînd opiniile emise si care oscilează între elogiul fără discernămînt şi
negarea totală a puterii crea/oare a tărănlmii, autorul relevă că cercetările au dovedit că între uniiătite creatoare de folclor intră, în afara
şi soldaţii,
s/ude.ntii,
muncitor iişi şipe alte
"iărănimii,
...care-şi au
creaţiile marinarii.
lor populare
bine cunoscute
tare categorii
n-avem
motive a le elimina din arta populară" (p, 141).
Studiul care îl recomandă pe Al. Dima cu un exeget plin de udeziune atît iată de creaţia noastră cultă cît şi faţă de izvoarele ei
populare este Zăcăminto folclorice In poezia noastră contemporană.
Pompilii: Constantinescu remarca la apariţie .Lntiietoiea acestei intreprinderi", O cunoaştere (1 epocii, a opiniilor curente despre lirica modernă ne îndreptăţeşte să recunoaştem, dat fiind pericoiut de a Îi etichelal anacronic şi depăşit, ce! era nevoie ele suficientă lndrdzneala
pentru a aborâo o asemenea temă şi implicit de o cunoaştere perfecta
;;Î paralelă a celor două planuri. Cînd exegeza contemporană asocia
consideraitila asupra poeziilor lui L. Blaga, T. Arghezi, 1. Barbu, A. Matiiu, V. Voiculescu şi 1. Pi11at cu referiri la suite întregii de Qutori
străini, cClceturcu lui Al. Dima a rcprczentut o poziţic singulară şi
temerară clar nu mUÎ putin justă, palriotdcă şi ştiinţifiCă în ultima
instanţă.
In Cuvînt înainte sînI abordate probleme referitoare 1u rqportul dintre creaţiu orală ,şi literatura cullCi,la tradiţia transferului de lu faleZa!
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la.litetolum scrisă, precum. şio tuaniiesiă critică a esietismului şi iotmalLs.muludcarecaracteriza o însemna/ii parte o criticii literare coruernpoiane.
;,0 cercetare asupra poeziei contemporane din punctul de vedere al
materioluluice con/inear puie« părea multora o intreprindere nepottivHăupreocupări1eclominont
estetice-ale unei-critice ce socoteşte că
misiunea ei e sii descrie .51"siiexpIice pura esenţialJtale artistică o
fenomenului literar. O metodă ienomenoloqică în fond străbate constieni saUl inCOnştient' conceptia' acestei critici oare reduce 1'0 simplă
ţesătură a relatiilor formale valoarea estetică a operei literare. Atitudinea de care vorbim poate fi însă ---- cu drept cuvînt -- suspectată
de estetism intrucit relieiirui intr-un mod exclusiv tehnica artistică,
măiestria iotmau: a scrisului; abilitatea combinaţiilor lexice şi ituaqiste,
tinde CIse rătăci in sterilitaie, în formalism pur şi decadent, în sectatism
apoi, prin izolare o de mouvele şi problemele ce agită tumultuos socielatea vremii" (p. 5). Cercetarea j'nttepriJllsă este legitimată de nevoia
de a dovedi sterilitatea unui comoarativista care subordona literatura
noastră modelelor străine şi de convingerea, izvorîtă din cunoaştere,
căorigino1itolea lit icii noi, porticuloriioiea ei în cadrul lirici! moderne
euiopeue 11 sint conferite tocmai delegătUIo cu peisaiu! natural, cu
societat!ea, cultura. şi literatura, cu tuenialitatea poporului căruia aparţin
aceşti. creatort. şi mai puţin de vtrtuoeitutea formală, de vagul şi eratetismul care caracterizează şi alte Iiteiatuti, .Liuieauuu acestei cercetărL-- scrie Al. Dima
purcede din impresia pe care şi-a făcut-o
autorul ei că în genere, înconşHinţa cititorilor, poezia contemporană
parc un simplu şi lipsit de originalitate ecou al fenomenelor poetice
oleoccidentUJ[uigerman sau îroucez. Nu cunoaştem aproape ttict ur: poet
alvremii de cere să nu se asocieze imeâloi şi cu nuanţă poironaiă, un
11lJmestrăin. Simbolismul francez, expresionismul german, un Bauiielaire.
UJl;11
Laforguie,u1nFranctisJammes, an Rainer Maria Rilke, spre a cita numai
întîmplător personalitatile de care se leagă mai frecvent poezkJivremii,
creează poetului nostru contemporan o situaţie subottionată, tuieseo
exagerată şi nedreaptă. jar literaturii poetice naţionale consideraţia
unei colonii străine. Şi totuşi, poezia pO:stbelkă are sc1ipiriJe e,j de
oriqitialitate, stilul ei sufletesc, 11O'ta
unei indivicluoldtătice încadtindu-se
În "atmosfera europeană a vremii, răspunde simultan'
ca un ecou --unor chemări. ce vin din adincuri, din epoci de mult dispăiu!e, din tiinţa
mileiwrd var1qbilă şi - in acelaşi timp - prin anume date ale psihologieietnice, constantă. In apele adesea tulburi ale poeziei contempotdne; cercetâtoml aresmpriza de d descopelistrăvechi zăcăminte foI·,
cIorice pe care conştient sau inconştient
poetul le-a valorifiCat în
ouru!operei sale.
'Descoperirea 8i reliefarea acestor tradiţionol8 slIClturj populare e
lntrpti1Tderea unui mInier critic ce năzuieşte a încadra fizionomia poezieicontemporane .În evoluţio ei islorică şi In peisojul ei etnic pe care
fenomeml'] puternic al influenţelO'r nu l-a putut deloc deforma" (p. 6--7),
Dispreţul <.crjtic}i,esletizante laţă de" aceste rapO'rturi .tradiţionale
lplie. creaţia Dralc1ş( lilercitu[(1 cultă," elogiul disoclerii poeziei lirice
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moderne de modelele populare şi ceriilicoreo moluiitălt] şi stncronizăru
pe plan european numai in măsura diterentieriş totale slnt taxate drept
"atitudine proqramatică, nomxsivă, insemrând dom codificarea unei anume conceptii modernisie despre evolutia Iiieraturiş noastre, fălii însă
CIfi fundată în topi" (p. 6). Zăcăminte folclorice în poezia noastră contemporană caută sa demonstreze că nu există o .incompoiibilitate între
"cea mal modernă sensibiIitat( şi concepţie artis'licd" şi iolclor, că o
astfel de sensibilitate .xue posibilitatea de a-şi selecta un material consonant din imensul şi var/alu] tezaur folcloric" (p. 8).
Studierea laborioasa a operei celor mai reptezeniotivi creatori ai
poeziei contemporane in raport cu credintele. obiceiurile şi literatura
populară românească. prezenta incontestabilă a "zăcămintelor folclorice" în cea mai evoluaiă expresie a literaturii noastre culte depăşesc
obiectivele stricte ale ceicetăr Ii literare şi sint un ptile j de manifestare
u unui sentiment ele mîndrie patriotică. ,,0 poezie sinctonizată european
deci. dar căreia nu-i lipseşte in acelaşi timp boarea peisajului local, Q
ciitnei noastre sufleteşti, a ctccotulcş de viaţă românească ce şi-a
găsit fireasca expresie in v ariatele forme ale credinţelor, obiceiurilot
5i llteroturii noastre populare" (P. 82).
Incheierea vine să consemneze elogiul binemerîun adresat folclorului care a reuşit încă o dală sii fie "pnladiu" şi să confere originalitate.
speciiic propriu literaturii moderne "Ca un nou Anteu contemporan,
lirica noastră ele după război şi-a crescut vigoarea şi din contactul viu
cu pămitmr; totctorutui naţional" (p. 91).
intre cei core au apreciat Încă de la început octivîtatea critica a
lui Al. Dima a fost şi G. Călinescu, asa de avar, 1n genere, cu aptecieri elogioase la adresa confraţilor. Atît în 1933 la apariţia volumului
Aspecte şi atitudini ideologice clt şi În 1936 cu prile jul pubiicării cercetătâi Zăcăn!Înte f.lclOIce în poezia Anoastr cor:tel:1porp-nă,atorul
monumeniatet Istorii a literaturii romane evidenţia 111personalitatea
tinătului ideolog şi gînditor "cultura temeinică st varia la, întinsă atît
in closiciiate cît şi în contemporaneitate", "eruditie, meditaţie, inteligentă", .icalitcnea superioară a gindirii sale, sinceritatea dialectică care
urmareste captarea convingerii iar nu a atenţiei asupra autorului", la
eate se adauqă, pentru a-i spori capacitatea de analiză, o metodă
sigură.
Cu trecerea anilor s-eu adăugat noi note, s-au cristalizat şi maturizat predispoziţiile initiale.
Cunoaşterea şi folosirea creatoare a metodei materialist-diatectice,
transiortnările revoluţionare petrecute i'n tara noastră ia u1ltimu'idouăzeci de ani au dat un impuls nou cercetărilor cărora ci-sa Se consaerase şi anterior.
Prin activitatea din ultimele două decenii, prin valoarea şi răspîndirea lucrărilor. personalitatea lui Al. Dima se deMneşte şi se conturcază, dar mai mu1i decît atît, ne dă certitudinea că va contribui incă
multi ani la progresul cultmii si ştiinţei lUcrare din patria noastră.
Al. Teodorescu
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