Editorial
Pe data de 7 mai 2017, prof. univ. dr. Dan Mănucă ne-a părăsit pentru
totdeauna. Este greu să vorbim la timpul trecut despre un om care şi-a dedicat
întreaga viaţă culturii române, în special literelor româneşti, fiind un dascăl înzestrat
al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi, în acelaşi timp, un cercetător
neobosit la Institutul de Filologie Română „A. Philippide”. Prof. univ. dr. Dan
Mănucă (20 mai 1938, Dolheşti, judeţul Suceava – 7 mai 2017, Iaşi) a fost critic şi
istoric literar, director al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” (1990–
2009), autor al unui număr impresionant de cărţi şi studii de specialitate, precum şi
mentor al mai multor generaţii de absolvenţi ai Facultăţii de litere ieşene. Pe lângă
mai multe cărţi de autor, vocaţia de cercetător s-a concretizat în numeroase articole
pentru Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900 (1979) şi pentru
Dicţionarul general al literaturii române (edţia I: 2004 – 2009; ediţia a II-a: în curs
de editare). Activitatea de largă respiraţie cărturărească i-a fost apreciată cu Premiile
„B.P. Hasdeu” (1975) şi „Timotei Cipariu” (ex aequo, 1979) ale Academiei
Române, precum şi cu multe alte distincţii culturale. Preocupat îndeosebi de creaţia
eminesciană şi de cea a membrilor Societăţii „Junimea”, Dan Mănucă s-a aplecat şi
asupra altor etape din istoria literaturii române, scriind cărţi cu titluri precum
Scriitori junimişti (1971), Critica literară junimistă (1864–1885) (1975), Argumente
de istorie literară (1978), Pe urmele lui Mihail Sadoveanu (1982), Lectură şi
interpretare. Un model epic (1988), Liviu Rebreanu sau Lumea prezumtivului
(1995), Analogii. Constante ale istoriei literare româneşti (1995), Introducere în
opera lui I. Al. Brătescu-Voineşti (1997), Perspective critice (1998), Pelerinaj spre
fiinţă. Eseu asupra imaginarului poetic eminescian (1999), Principiile criticii
literare junimiste. (1864–1885) (2000, Opinii literare (2001), Literatură şi ideologie
(2005), Scriitori junimişti (2005), Oglinzi paralele (2008) sau Cronici literare
(2016). Dan Mănucă este cel care, în anul 2005, în calitate de director al Institutului
de Filologie Română „A. Philippide”, şi-a dat acordul pentru crearea revistei
„Philologica Jassyensia”, cu un an mai devreme fiind promotorul fondării Asociaţiei
Culturale „A. Philippide”.

În anul 2017 se împlinesc 90 de ani de la înfiinţarea Institutului de Filologie
Română „A. Philippide”. A XVI-a ediţie a Simpozionului anual internaţional al
Institutului, cu titlul Clasic şi modern în cercetarea filologică românească actuală,
este dedicată acestui eveniment. Simpozionul este organizat în colaborare cu
Asociaţia Culturală „A. Philippide”, Iaşi, în perioada 2729 septembrie 2017.
Informaţii despre această manifestare ştiinţifică se găsesc la adresa electronică
http://www.philippide.ro/pages/manifestari_stiintifice.html.

Totodată, vă invităm să ne trimiteţi articole şi recenzii de specialitate pe
adresa revistei „Philologica Jassyensia”: jassyensia@gmail.com.
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