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Scurte extrase din câteva cronici 
 
“Obiectivul  lui  Dan  Mănucă,  acela  de a construi o serie de portrete literare, 

de a oferi o sinopsă (abundentă în date, în analize de opere  etc.) a scriitorilor junimişti 
este urmărit cu serioasă tenacitate. Nu ni se prezintă doar scurte biografii, ci şi mici 
sinteze privind activitatea  literară a acestor scriitori, încercându-se o definire a lor sub 
specia trăsăturii lor dominante” (Nicolae  Balotă, în “România literară”, nr. 38, 1971). 

“Scriitori junimişti  este cartea unui istoric literar format, atras de descoperiri şi 
reconsiderări spectaculoase, care crede cu convingere că în domeniul său nici un proces 
nu e definitiv clasat” (Leon  Volovici,  în  “Iaşul literar”, nr. 11, 1971). 

“Ceea ce mi se pare a aduce nou studiul (Critica literară junimistă al) lui Dan 
Mănucă în exegeza junimismului este tocmai perspectiva de grup, de reuniune a unor 
personalităţi, în mod necesar cu subliniate variaţii individuale, reunite totuşi sub steagul 
aceluiaşi ideal estetic şi cultural ( … ). Îndreptându-se asupra întregii grupări, citând din 
toţi reprezentanţii  ei, mari şi mici, Dan  Mănucă fructifică mai vechi şi metodice lecturi, 
utilizate deja în studiile anterioare asupra <caracudei>. O asemenea cercetare sistematică, 
propunând o viziune de ansamblu asupra criticii sau, mai exact, asupra teoriei literare 
junimiste, este de aşteptat  să repete şi lucruri deja spuse, alături de contribuţia proprie ( 
… ) Dan Mănucă vine însă de fiecare dată cu nuanţe care-i marchează propria 
interpretare, cu clarificări,  de  obicei  în sensul apărării  junimismului  de vechi sau 
recenţi detractori ( … ).  Studiul  lui  Dan  Mănucă este o serioasă contribuţie la 
clarificarea teoriei literare junimiste pe baza unei informaţii fără reproş” (Liviu Leonte, 
în “Cronica”,  nr. 39, 1975). 

“Cartea nu-i are în vedere atât pe criticii Junimii, cât critica de la Junimea; nu 
procedează aşadar prin prezentarea personalităţilor, ci înfăţişează, sistematic, elementele 
de program literar ale grupării, sursele teoretice, ideile directoare, acţiunea aplicată, 
atitudinea faţă de curentele de idei ale timpului ş.a.m.d. Dacă se rezuma la ţelurile strict 
ordonatoare, desigur  că  lucrarea  n-ar fi interesat decât pe glosatorul de concepte. 
Meritul autorului este de a fi trecut peste  acest prag către o reprezentare a ideilor critice 
în acţiune. Avem imaginea unei înfruntări intelectuale de proporţii, sunt reconstituite 
obiectivele de atac şi întreg teatrul de luptă” (G. Dimisianu,  în “România literară”, nr. 
41, 1975). 

“Dan Mănucă refuză, sau poate chiar repudiază, acea manieră eseistică, 
speculativă, ce se complace în divagaţia lejeră, mai mult sau mai puţin artificioasă, 
mizând pe impresia incontrolabilă. Comentariul său, dispensat de obsesii stilistice (mai 
bine spus, calofile) are o sobrietate şi o robusteţe care sunt atributele unei argumentaţii de 
obicei  substanţiale,  la  obiect. E un triumf al rigorii, care nu-şi îngăduie  digresia facilă 
şi nici vorbe de prisos.  Ceea  ce  se poate pierde în spectaculozitate se câştigă în 
adâncime, în sensul că autorul îşi spune cuvântul;  şi  o  face cu mult aplomb, numai 
atunci când are ceva important de comunicat” (Florin Faifer, în  “Cronica”, nr. 40, 
1978). 

 “Cartea (Lectură şi interpretare. Un model epic a) lui Dan Mănucă, 
remarcabilă, proiectează o lumină nouă asupra începuturilor  romanului  românesc şi 
despre <bunul păstor> se va discuta de acum înainte ce despre un model originar al epicii 
noastre moderne” (Mircea Iorgulescu, în “România literară”, nr.38, 1988). 
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“Dan Mănucă ( … ) întreprinde aici o atentă analiză a universului semantic, a 
procedeelor narative şi a limbajului romanelor de început. Explorarea, condusă cu o 
extremă minuţie şi sprijinită pe o bună cunoaştere a epocii, nu lasă nimic în umbră: 
intrigă, personaje, timp, ambianţă, habitat, toposuri, dialoguri, perspectivă auctorială, 
scriitură etc. Sunt degajate o serie întreagă de trăsături caracteristice, desigur nu 
necunoscute cercetătorilor, însă pentru prima dată recenzate complet, tratate în 
interdependenţa lor funcţională şi puse incitant în scenă. Totalizarea lor tinde să 
reconstituie o veritabilă poetică subiacentă” (Paul Cornea, în “Viaţa românească”, nr. 4, 
1989). 

“Dan  Mănucă  este  un  critic  şi  un istoric literar care nu se mulţumeşte să 
preia sintagme şi caracterizări deja consacrate. Fiecare articol al său are aerul unei 
investigaţii pe cont propriu, aerul unui sondaj în interiorul operei, cu scopul de a acredita 
noi puncte de vedere în legătură cu modalităţile ei  narative, de a pune în valoare 
constante şi valori încă neluate în seamă. El este un cercetător înainte de toate, adică un 
studios care întreprinde examinări noi, emite judecăţi şi atrage atenţia asupra unor 
necunoscute” (Mircea  Popa,  în “Tribuna” , nr. 14, 1996).  

“( Studiul lui Dan Mănucă despre I. Al. Brătescu –Voineşti  )  merită semnalat 
pentrucă este prima sinteză istorico literară care nu mai urmează canoanele literare 
tradiţionale, dar nici cele structuraliste, aducînd asupra personalităţii şi, mai ales, asupra 
operei lui I. Al. Brătescu-Voineşti o nouă viziune, cu reflexe prismatice, o interpretare 
modernă, cu o pregnantă notă personală, cu puncte de vedere originale, interesante şi 
incitante” (Teodor  Vârgolici, în “Adevărul literar şi artistic”, nr. 418, 1998). 

“Spirit mai degrabă germanic, exact şi limpede în judecăţi, aplicat cu 
persuasiune şi metodic la operă  (şi autor), în care e înclinat să determine 
<scheme>,<roluri> şi <funcţii> (şi, bineînţeles, devierile de la acestea), Dan Mănucă e 
omul sistemelor bine conturate şi având un  statut autotelic. Ca să descifreze semnificaţii 
şi să explice fenomene, exegetul închide şi se închide în cercuri, evoluând concentric în 
demonstraţii ( … ). 

Prin urmare, dincolo de modelul  (psih)analitic  teoretizat ca cerc hermeneutic, 
Dan Mănucă stăruie să pătrundă în propriile cercuri  ale autorilor atunci când 
monografiază sau face critică de întâmpinare. Este, fără îndoială, un bun portretist, un 
basoreliefist în căutare de contururi esenţializate şi ex-centrizate, scoase – adică – din 
cercul personalităţii afară, ca o emblemă, ca un chip sculptat, tranşant reliefat” (Mihai  
Cimpoi, în Critice, vol. I, Craiova, 2001, p. 103-111). 

“Criticul priveşte mereu în adâncime obiectul său, realizând o veritabilă 
tomografie, în care filmul  înregistrează cele mai  fine şi invizibile detalii, în cazul de 
faţă, cele mai încifrate sensuri şi simboluri ale imaginarului poetic eminescian. Efortul de 
sistematizare a numeroaselor date obţinte şi de înscriere a lor într-un demers coerent este, 
s-o spunem de pe acum, întru totul remarcabil  ( … ). Pelerinaj spre fiinţă  este un eseu 
dens, foarte bine nutrit ca informaţie literară şi filosofică, probând spiritul prin excelenţă 
analitic şi sistematic al autorului” (Al.  Săndulescu, în “Adevărul literar şi artistic”, nr. 
513, 2000). 

“Dan Mănucă  nu exagerează niciodată; el reuşeşte să facă din I.Al.Brătescu-
Voineşti <contemporanul nostru> prin renunţarea (polemică) la interpretarea exclusiv 
sociologică (Ibrăileanu, G. Călinescu) şi asumarea unei lecturi care mizează exclusiv pe 
identificarea a ceea ce istoricul literar numeşte <psihologia adîncurilor>. E o propunere 
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de care va trebui să se ţină seama; iar Dan Mănucă foloseşte deopotrivă în analiza 
textului (cu o solidă, temeinică platformă teoretică) şi explorarea biografiei autorului 
(tehnică deplin cizelată în anii – foarte mulţi – cîţi a coordonat colectivul istoricilor 
literari care a lucrat la Dicţionarul literaturii române de la origini pînă la 1900 şi la 
perioada 1900-1950)” (Ioan Holban, Istoria literaturii române contemporane, vol. III, 
Iaşi, TipoMoldova, 2006, p. 135) 

“Aşezat de tînăr în lumea cărţilor, Dan Mănucă ştie că această valoare se 
administrează cu grijă, cu răbdare şi fără grabă. Deprins cu lumea cărţilor, şi-a clădit în 
timp propria lume prin cărţi. Situată pe o dimensiune majoră a culturii. Care poate fi uşor 
observată, de la Scriitori junimişti (1971), la Restituiri (2007). Imaginaţia colorează, 
dar nu iluzionează fraza criticului, care rămîne pe o coordonată  ce vrea să descopere, pe 
măsură ce se derulează, adevărul literaturii. Un spirit în esenţă maiorescian animă  fraza 
criticului, care, deşi seduce, nu rareori, prin frumuseţea exprimării, nu se lasă sedus de 
factologie, ci caută argumente care dau sens şi valoare operei literare. Dan Mănucă face 
parte dintre cărturarii care ştiu rostul adînc al literaturii. Simte vibraţia lamurei literare”. 
(Alexandru Ruja, Hermeneut în lumea clasicilor, în “Orizont”, XX, 2008, nr.5, 30 mai, 
p. 11).  

“Dan Mănucă a demonstrat, prin majoritatea studiilor sale, calitatea de 
fenomenolog, care îmbină ştiinţa de a portretiza, de a ne da sainte-beuviene  <fiziologii 
ale spiritului> şi de a le asocia principiilor fenomenologice mai generale (aderenţe la 
curente, şcoli, orientări caracteristice unei anumite epoci, mentalităţi etc.” (Mihai Cimpoi,  
Fenomenologia <adevăratului> junimism, în “Limba română” (Chişinău), XVII, 2008, 
nr.3-4, p. 64. 

 
“În practica exegezei literare a profesorului Dan Mănucă se produce o generoasă 

sinteză între rigoarea istoriografică – în tradiţia şcolii ieşene şi a cultului ei pentru 
precizia documentării, pentru recuperarea <necunoscutului> din tăcerea de peşteră a 
arhivelor sau a bibliotecii – şi tentaţia creativităţii în actul  critic, punînd la încercare atît 
spiritul polemic, jubilaţia de a răsturna  viziuni prea grăbit difuzate, cît şi fiorul 
contemplaţiei, bucuria situării  în <interioritatea esenţializată> a operei. De obicei, cele 
două teritorii îşi recrutează spirite pe măsură, bine aşezate în domenii cît se poate de 
distincte, cultivînd fie voluptatea revelării detaliului de istorie literară, fie dispoziţia 
pentru ficţiunea critică. În cazul lui Dan Mănucă, aceste elemente considerate antinomice 
– de obicei, se spune, acribia izvoarelor  suprimă imaginaţia, o devitalizează – nu numai 
că se află în coexistenţă, dar şi colaborează cu profit reciproc, reveria critică avînd oroare 
de uscăciune, de austeritatea pozitivistă, blocată în informaţia marginală excesivă; 
dimpotrivă, pagina sa acumulează elemente de penumbră care laolaltă alcătuiesc un 
veritabil spectacol intelectual” (Cristian Livescu, O autoritate a istoriografiei literare 
româneşti, în “Convorbiri literare”, CXLII, 2008, nr. 5, mai, p. 38). 

 
“Wir werden versuchen, die Kontinuität und die Zielstrebigkeit von Dan 

Mănucă anhand von drei Schwerpunkten seiner langjährigen Tätigkeit darzulegen. Ihm 
ging es in erster Linie: 1. Um die erfassung der Quellen zur rumänischen 
Literaturgeschichte; 2. Um die Aufdeckung  der Verbindungslinien zwischen  der 
rumänischen und der europäischen Literaturentwicklung;                                                                                                                                    
3. Um den Aufbau eines gut funktionierenden Netzwerks, das die Daten erfassen, 
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verarbeiten und den Bildungseinrichtungen zur Verfügung stellen kann” (Horst Fassel, 
“Wer mit ich selbst einig ist, ist es mit anderen” (Titu Maiorescu). Zielsetzungen 
und Wegmarken von Professor Dan Mănucă, în “Philologica Jassyensia”, an IV, 2008, 
nr. 1, p. 247).  


