
PROFESOR ŞI ÎNDRUMĂ TOR 

Sărbătorim asiăz! şi douăzeci de ani de activitate universitară si 
culturală a proiesoiului Alexandru Dima 1n oraşul nostru, Din 1945, 
douăzeci de serii de absotvenţi ai Pilologiei ieşene i-au cunoscui 
munco şi zelul depus pentru instruirea lor, Căci în tol timpul stu- 
denţiei lor, măcar unul dintre cursurile de bază era sustinut de proi. 
Al, Dima; k» început .- cel de estetică, apoi cele de lIteraiturd 
comparată, de literatură universală şi de teoria literaturii; Sînt, dis- 
cipline fundamentale, care cer cunostinte vaste şi adînci, precum şi 
o riguroasă sistematizare. Sînt, 1n acelaşi timp, dIscipline in core se 
poate luneca uşor în peâaiism. dat profesorul Al. Dima nu este tipul de 
.doctus cum libro" Didactice numai în măsura în care sînt supuse nece- 
sităţii de instruire, exputierile domniei sale sînt lipsite de dtdactJcism, 

Alcătuite cu stricte.te stiinţiiică, ele se prezintă concis şi OI.TJanizat. COI!- secvent acestor norme, praf. AI. Dima îmbogăţeşte mereu clJJnoşnn· 
tele studentilor, rotunjindu-Ie atit în diversitate, cît şi, mai ales, în 
proiimzime, ceea ce, tată îndoială, l'eddi'c'ă dir« dOmlEvlifLrl atr1octi- 
vului 111 cel superior CII coptivontuiui, ajutînd 10 aceasta şi eţevatio 
gîndirii, fixată iăt ă greş asupra esenţei problemelor dezbatut». Exţni- 
netile ti-sale. aşteptate cu nerăbdare de studenţi, constituie exact ceec 
ce este necesar unui ucenic .În ale ştiintei literaturii,' tixarea joloa- 
neîor după care să se oriereeze sietemotic: şi siQilJJI. Este stimuloi astfel 
interesul studentului pentru lectură, pentru descoperirea eseniialului. 
pentru pasiunea de controverse. Un ostie! de scop urmărea ptoi, Al. 
Dima cînd, în timpul vreunui curs, de pildă al celui de teoria lite- 
raturii, găsea timp pentru a discuta CII studentii problemele ridicate 
în lectia precedentă, cu Ciore prilej conducea cu îndemînare disputele 
tineresti către descoperirea adevărului. În faţa unei asemeneo me- 
tode, studentul aşa-zis , .. automat" era dezarmat, căci profesorul îi cerea 
intouieouiu: să quiâeoscă singur, organizat şi logic. Altfel spus, ut măreo 
formarea unui viitor om de ştiinţă, şi nu a unui âască; dezordonat. 
Să aâăuqăm 10 acestea stilul cuuxpărdt, dor, cu asociaţii atese >: fără 
o. ii căutate=-« invăluit intr-uri lirism ce cucereşte discret pe oudiiot, 
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Bogata activitate ditiactică (1 profesorului Alexandru Dima este 
tmreqîtă pe acelaşi plau universitar printr-o activitate irdrumătocre 
slmilară. Tinerelul are nevoie totdeauna nu numai de cunoştinţe, ci 
şi de sfaturi privind utilizarea IOI.Este unul dintre meritele ele seamă 
ale proi, AI. Dima acela ele 0-1 i! ajuta; pe studentI nu tiumaî de 10 
catedră: ci de a-j fi sprijini! m'J'clnd 1n lărgirea si oproîuxeiaseo. CUI- 

nostinielor asimilate. Conducînd.mulld vreme cercul ştiÎnţUic stuâen- 
tese de literatură universală, ci-sa lucra împreună cu stllClenţii la 
alcătuirea tettuiticii. Fiecare titlu era cutnrom: şi admiterea lui în- 
semna un stimu!lent dublat 'de mîndrie. Dar mai însemna. şi oceosta 
avea s-o vadă studentul mal tîrziu, multă muncă: discuţii preliminare 

orientative, ca şi discuţii amăminţtte asupra lucrării terminate. Sub 
suprav eqhereo atentă a proiesotuiui, Iucraieo i?l'a astfel1mbunătă.·· 
JUă pînă la amănunt. Obiecţiile erau atît de precise şi atît de cu- 
prinzătoare în concizia Jor, încît urmarea firească era că studentul 
perspicace le folosea elin plin. Observatiile aveau osiieţ şi un alt 
scop, pe care studentul mI cvea cum să-! ştie, dar pe core profesorul 
îl urmărea în chip tacit: dezvoltarea capaeităiilo: intelectuale pto- 
prii iiecătui învăţăcel. Şi nu este ele mirare că, la sesiunil« pe ţară 
ale cercurilor ştiinţifice studenţuJti, printre cele med frumoase .tezul- 
tate figurauşj acelea obţinute de comunicările al căror conâucătoi 
fusese profesorul .AI. Dima. 

Aceasta însă este numai una din iaţetele octivităţtt de tmitumare 
stiinţilieă desfăşurată. de ptoi . .Al. Dima. Interesul â-sot« se răsituiqe 
în egală măsură şi asupra coleqtlor mai tineri de la catedră. ceea ce 
nu înseamnă doar acordorea unui sfat, a unei îndrumări pretioase, 
dar şi o veghe stăruitoare şi discretă asupra activităţiJor didactice, 
insistenţă asupra. necesităţii ele a-i pregăti pe studenti în mod temei- 
nic, prin metode cît mai variate şi mai adecvate disciplinei. 

O altă direcţie aactivităţif profesorului AI. Dima se schiţeaza 
in calitate de conducător de aspiromură la două discipline: istoria lite- 
raturii române şi literatură comparată. Altele fiind problemele risii- 
eate, altele sînt şi procedeele. Ceea ce-şi propune cu acest prilej proi, 
Al. Dima este perfectionarea metodei de cercetare, care să nu-l limi- 
teze pe aspirant la simpla înşiruire a faptelor, ci să-! conducă Ia ana- 
liza 101' pro1fundd' şi serioasă, să-i permită obţinerea U!TlIOI' rezuitcue 
clare şi valabile. 

în acelaşi sens lşi desfăşoară oroi. Al. Dima activitatea de călă- 
uzitot ştiiriţiiţc şi in cadrul Centrului. dEf lingvistică. istorie literon'i 
şi folclor al Academiei, AV.Înd în vedere numărul mare ele cetcetă- 
toriUnerJ, povăţuirea lor aclevenIt un obiectiv permanent al profe- 
sorului Al. Dima, încît cercetătorii iiiai tioi ai sectiei de istorie Iite- 
rară s-au folosit adesea de [udieîozttciea îndrumărilor â-sale. Asr: 
se face că interesul lor este dirijat către leme fundamentale şi actu- 
ale, care să nu neglijeze contribuţia scriitorilor moldoveni la dezvol" 
taiea literaturii române, dar nici să nu se mărqinească la regionalism. 
Discutarea planalui viîtoruhli studiu împreană CLl profesorUl înseamnd 
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O' punere lai punct foarte minuţioasă, şi rodnica, al oite; prim obiectiv 
este lămurirea scopului cercetării şi el mljl'oacelor de atingere aj lui. 
Lnquetorea cercetării la probleme minore, nesemnificative. este com- 
bătută vehement de praf. Al. Dima, căci fructele obţinute ar fi âeo- 
potrivă mărunte şi neinsemriaie. Adept al qeuerolizărtlo: sintetice. 
plecate de la analiza concretă, â-sa li Călăuzeşte: pe tinerii cerceta- 
toti către lărgirea neincetata a orizontului, pentru cel numai cutioş- 
tintele întinse 1n vaste şi felurile domenii pot da soliditate unul stuâţu. 

Nu se poate trece peste o altă trăsătură a activităţii de îndrumare 
sustinuta de proi. Al. Dima. Este vorba de tooust cu care â-s« semna- 
lează qteşelile i ajullnd În mod efectiv, praf. Al. Dima face aceasta 
cu atîta politete şi in mod atît de prevenitor, încît respectul faţă de 
opiniile celorlalţi apare drept una dintre caracteristicile esenţiale ale 
ituirumătotului, 

Nu am încercat în cele înfăţişate mai sus un encomion al profe- 
sorului Alexandru Dima, pentru că o activitate atît de bogată şi atît 
de diversă se impune în mod firesc. Rîndurile de iată nu sînt decît 
un modest omagiu aJd1us din partea tinerilor şi iostilor elevi aceluia 
oare le-ii călăuzit şi Ie călăuzeşte paşii în studierea stimiiiică şi posi- 
onată a literaturii. 

Dan Mănucă 


