
        
 
 
        CURRICULUM  VITAE 
                                           

Nume:             M ă n u c ă 
              Prenume :        D a n 

Data şi locul naşterii : 20  mai  1938, Dolheşti, jud.  Suceava 
Fiul lui Mihai şi Teodorina  Mănucă. Tatăl, Mihai  Mănucă, preot, autor de 
volume de studii despre istoria bisericii ortodoxe române. Mama (născută Ma-  
noliu), învăţătoare. 
Soţia:  Maria  Mănucă, medic;  membră  a Uniunii Artiştilor  Plastici şi a 
Uniunii Scriitorilor din România. 
Studii: Şcoala primară Carol I”, din Iaşi (1946-1949); Liceul Internat “Costache 

Negruzzi” din Iaşi (1949-1955); Facultatea de Filologie a Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi 
(1955-1960). 

Doctor  în filologie din 1973, cu teza Critica literară junimistă (1864 – 1885). 
Funcţii:  traducător la Biblioteca Judeţeană “Gh. Asachi”, din Iaşi  (1960);  zilier la 

Arhivele Statului, filiala Iaşi (1960); profesor de română, zoologie şi cunoştinţe agricole la 
Şcoala Generală din comuna Podu Iloaie, judeţul  Iaşi (1961); profesor de română la Şcoala 
Generală din satul Prigorenii  Mari, judeţul Iaşi  (1961-1963); cercetător ştiinţific la Institutul de 
Filologie română “A. Philippide” al Academiei Române, Iaşi  (din 1963);  profesor universitar la 
Facultatea de Litere a Universităţii “Al. I. Cuza” (1994-2008); director al Institutului de Filologie  
Română “Al. Philippide” al Academiei Române ( 1990-2009). 

Burse de studii: Germania (1971, 1983, 1986, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994), Franţa 
(1974). 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România (din 1974) şi al Asociaţiei de Literatură 
Generală şi  Comparată din România (din 2000). 

Debut: în revista manuscrisă “Cuvântul nostru”, nr, 1, martie 1957, scoasă în regim de 
samizdat de studenţii de la Facultatea de Filologie a Universităţii “Al.I.Cuza”, din Iaşi. În 
numerele care au urmat (nr.2/1957 – 6/1958), am colaborat aici cu comentarii literare şi 
pamflete, semnate cu pseudonimul Dracula. 

Debut oficial:  în “Iaşul literar”, din 1959, nr. 5, mai, cu o recenzie de critică literară. 
Debut editorial: 1971, cu volumul Scriitori junimişti, Iaşi, Editura  Junimea  

(micromonografii   de  critică şi istorie literară). 
Am colaborat cu studii, articole, cronici, recenzii şi note la: “Iaşul literar”, “Convorbiri 

literare”, “România literară”, “Luceafărul”, “Ramuri”, “Ateneu”, “Revista de istorie şi teorie 
literară”, “Anuar de lingvistică şi istorie literară”, “Cahiers roumains d'études  littéraires”, 
“Cronica”, “Limbă şi literatură”, “Revista de lingvistică şi ştiinţă literară” (Chişinău), “Limba 
română” (Chişinău), ”Revista română”, “Analele ştiinţifice ale Universităţii <Al. I. Cuza>, Iaşi” , 
“Collegium”, “Dacia  literară”, “Beiträge  zur  deutschen  Kultur”  (Germania)  ş.a., precum şi în 
numeroase culegeri tematice de studii apărute în Austria, Belgia,  Franţa, Germania, Italia, 
Spania, Republica Moldova, România. Articole despre M. Eminescu, I. L. Caragiale şi Ion 
Creangă în Patrimoine  littéraire européen, sous la direction de Jean-Claude Polet, vol. XI-b şi 
vol. XII, Bruxelles, Paris, Editions De Boeck  Université,  1999 şi 2000. 



Redactor-şef  adjunct al revistei “Convorbiri literare”  (din august 2001). Membru în 
comitetul de redacţie la revistele:  “Limba română” (Chişinău); „Intertext” (Chişinău);  “Studii şi 
cercetări ştiinţifice” (Universitatea din Bacău), “Philologica Jassyensia” (Iaşi). 

 Rubrică permanentă: “Iaşul literar” (1966 -1967),“Convorbiri literare”(1996 ş.u.) 
Participări la congrese internaţionale în Austria, Franţa, Germania, Italia, Republica 

Moldova, Ucraina, România. 
Distincţii: Premiul “B. P. Hasdeu” al Academiei Române (1975, pentru volumul Critica 

literară junimistă, Iaşi, Junimea, 1975); Premiul “Timotei Cipariu” al Academiei Române 
(1979, ex aequo, pentru volumul, în colaborare, Dicţionarul literaturii române de la origini 
până la 1900, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1979); Premiul Filialei Iaşi a Uniunii 
Scriitorilor din România (1999); Premiul revistei “Ateneu” (1993); Premiul revistei “Convorbiri 
literare” (1998); Premiul “B. P. Hasdeu” al Academiei Române (ex aequo, 2006, pentru 
volumele I-III, în colaborare, din Dicţionarul general al literaturii române, 2004-2006); 
Premiul pentru eseu al Salonului Internaţional de Carte, Chişinău, 2007; Premiul Fundaţiei 
Naţionale “G. Călinescu”, Oneşti, 2008; Premiul Opera Omnia al Uniunii Scriitorilor din 
România, Filiala Iaşi, 2008; Medalia “150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu” (2000); 
Ordinul “Meritul Cultural” în grad de comandor (2004). 
 


