Þara Bârsei

Ioana COªEREANU
REVISTA „DACIA LITERARÃ”
DE LA 1840 PÂNÃ ÎN 2008
Caracteristicile paºoptismului sunt ilustrate de perioada dintre anii 1840 ºi 1860. În aceste douã
decenii s-au derulat evenimente definitorii pentru destinele, atât istorico-politice cât ºi literare, ale
naþiunii române – Revoluþia de la 1848, Unirea Principatelor –, iar literatura îºi contureazã acum
importanþa în contextul vieþii naþionale. Scriitorii unioniºti ai perioadei, precum M. Kogãlniceanu,
V. Alecsandri, Alecu Russo, N. Bãlcescu, G. Bariþiu, Ion Ghica, D. Bolintineanu ºi alþii, reuºesc sã
desprindã literatura din devãlmãºia în care coexista cu celelalte domenii ºi activitãþi culturale. Aceºti
scriitori, în primul rând luptãtori pentru emanciparea naþiunii române ºi apoi condeieri, au realizat,
într-o perioadã de frãmântãri sociale ºi de lupte revoluþionare, sã acorde importanþã utilizãrii corecte
a limbii, cãlãuziþi de ideile europene ale vremii, legaþi, în acelaºi timp, de contextul românesc, de
tradiþii, de nevoile materiale. Este perioada în care aceste personalitãþi distincte ale neamului
românesc au realizat primele opere valoroase din literatura românã, dar îndeosebi au reuºit sã
imprime o direcþie întregii activitãþi literare.
În acest context socio-politic ºi cultural, de asemenea continuând drumul deja început al presei
româneºti (sã amintim „Foaia pentru minte …” din Transilvania, „Curierul românesc” ºi „Curierul de
ambe sexe” în Þara Româneascã ºi „Albina” ºi „Alãuta româneascã” din Moldova), sunt editate
reviste cu rol cultural esenþial. Activitatea de mecenat a lui Gh. Asachi este continuatã de Mihail
Kogãlniceanu, prin reviste, precum „Dacia literarã”, Iaºi, 1840 (suspendatã dupã trei numere),
„Propãºirea”, 1844 (numitã, din iniþiativa cenzorului, „Foaie ºtiinþificã ºi literarã”; apare doar zece
luni) ºi „România literarã”, 1855 (apare 1 an), care au enunþat ºi promovat un program ce s-a cuplat
constructiv pe nevoile momentului, pe aspiraþiile sufletului românesc.
„Dacia literarã”, publicaþie periodicã apãrutã la Iaºi, în 1840, sub redacþia lui Mihail
Kogãlniceanu, reflectã preocupãrile intelectuale ºi sensibilitatea unei epoci, simbolizând ºi
promovând o unitate etnicã, lingvisticã, teritorialã. Revista milita implicit pentru realizarea
independenþei, pentru unitatea culturalã ºi naþionalã a vechii Dacii.
Deºi pe coperta tomului I (care însumeazã cele trei numere apãrute) figureazã ca date limitã
ianuarie-iunie, în realitate revista a apãrut la 19 martie 1840 ºi a fost interzisã la 23 august, acelaºi an.
Se pare cã s-a revenit asupra suspendãrii, dar redactorul a înþeles cã a continua publicarea revistei nu
mai era oportun; în jurul acestei reviste apãruse o atmosferã nefavorabilã.
În 1859, a fost tipãritã o a doua ediþie, cu caractere latine de aceastã datã, conþinând faimoasa
Introducþiune. Programul revistei, stabilit în Introducþia semnatã de redactorul rãspunzãtor Mihail
Kogãlniceanu, preciza cã va evita politica ºi se va ocupa numai de literatura scrisã de românii de
pretutindeni, care ar trebui „sã aibã o limbã ºi o literaturã comunã pentru toþi”. Introducþia formuleazã
teoria specificului naþional al literaturii ºi relevã necesitatea selecþiei operelor dupã criteriul valoric,
crearea ºi promovarea unei literaturi originale fiind posibilã numai prin îndreptarea poeþilor ºi
prozatorilor spre trecutul istoric, spre creaþia popularã, spre peisajul natural ºi social al þãrii. Este
prezentã o implicitã intenþie patrioticã. Colaboratori apropiaþi erau: Vasile Alecsandri, C. Negruzzi,
Al. Russo, Gr. Alexandrescu, Al. Donici, C. Stamati, I. Voinescu II º.a. În primele numere, sã ne
reamintim, au apãrut: nuvela Alexandru Lãpuºneanu, poveºti precum O alergare de cai ºi Cântece
populare a Moldaviei de Constantin Negruzzi, Buchetiera de la Florenþa de Vasile Alecsandri, poezii
de Gh. Asachi, Alexandru Donici, articole semnate de Ion Heliade Rãdulescu, Gr. Alexandrescu.
Aceastã publicaþie reprezintã, pentru istoria literarã româneascã, prima tribunã de prestigiu, care
a impus bazele unei direcþii naþionale în culturã, a teoretizat ºi ilustrat, pentru prima oarã, orientarea
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cãtre o criticã obiectivã, a promovat literatura beletristicã, influenþând decisiv evoluþia culturii
româneºti.
Ceva mai târziu, din 1868 – octombrie ºi pânã în 1869 – martie, apare la Galaþi o revistã literarã
cu acelaºi nume, al cãrei redactor a fost Romulus Scriban, poet preocupat de etimologie istoricã.
Revista are aproximativ aceeaºi orientare prin ideile enunþate într-un articol-program, din care aflãm
cã publicaþia gãlãþeanã îºi propunea sã facã din literaturã un instrument de acþiune politicã ºi
naþionalã, având ca punct de pornire tradiþiile istorice româneºti.
„Dacia literarã”, serie nouã
Revistã editatã, în formulã nouã, din anul 1990, de Muzeul Literaturii Române Iaºi ºi Societatea
Culturalã „Junimea ’90”, în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România ºi Consiliul Judeþean
Iaºi. Director de onoare: Alexandru Zub, membru al Academiei Române. Iniþiator ºi coordonator al
seriei noi: Lucian Vasiliu. Redactori: Carmelia Leonte, Cãlin Ciobotari, Liviu Apetroaie, Florin
Buciuleac. Publicaþia are pe frontispiciu informaþia „Fondatã în 1840 de Mihail Kogãlniceanu”. Una
dintre caracteristicile de semnalat este atenþia acordatã spaþiului cultural basarabean.
Publicaþia apare din iniþiativa ºi în coordonarea scriitorului Lucian Vasiliu care, din 2007, este ºi
redactor-ºef. Ca redactor-ºef, de la primele numere pânã în 1994, îl întâlnim pe scriitorul Val
Condurache, apoi pe criticul ºi cronicarul de teatru ªtefan Oprea, pânã în 2006.
Structuratã pe trei capitole: „Istoria restaurãrii, restaurarea istoriei”; „Junimea de ieri, Junimea
de azi”; „Ferestre luminate”; „Arca lui Noe”, revista are drept program prioritar reevaluarea marilor
probleme de istorie literarã ºi culturalã, publicarea de documente literare ºi de lucrãri de cercetare de
specialitate (muzeologie), precum ºi promovarea tinerelor talente din domeniul beletristicii ºi criticii
literare. Primul capitol al revistei îºi propune sã reconsidere, din perspectiva actualã, valorile istoriei
literare româneºti. Colectivul redacþional îºi propune sã atragã cele mai însemnate condeie
publicistice. Fiind publicaþie a Societãþii Culturale „Junimea ’90”, „Dacia literarã”, în capitolul
„Junimea de ieri, Junimea de azi”, conferã un accent deosebit reevaluarii critice a vechii societãþi
„Junimea” ºi a contribuþiei la cultura românã ºi europeanã, dar se ocupã ºi de activitatea actualã, aºa
cum aceasta reiese din creaþia membrilor noii societãþi „Junimea ’90”. Secþiunea a treia, „Ferestre
luminate”, îºi propune stimularea dialogului cultural, promovarea interviului, ca instrument de
comunicare ºi de decelare, precum ºi a eseului ca mod de a configura o ideaticã personalã. Cu cel
de-al patrulea capitol, „Arca lui Noe”, revista se deschide amplu spre fenomenul cultural
contemporan, în special spre creatorii tineri din domeniul literaturii ºi artei. Tot aici sunt cuprinse
comentarii asupra noilor sau mai vechilor apariþii editoriale din þarã sau diasporã, interviuri, profiluri
de creatori, poezie, prozã, criticã ºi teorie literarã etc.
Revista publicã, deopotrivã, documente literare inedite, precum ºi lucrãri de cercetare din
domeniul muzeologiei realizate de specialiºtii Muzeului Literaturii Române ºi de alþi cercetãtori din
instituþiile de specialitate (Academie, Universitate º.a.).
„Dacia literarã” are un nucleu constant de colaboratori: Al. Zub, Constantin Ciopraga, Al. Husar,
Gavril Istrate, Dumitru Irimia, Stelian Dumistrãcel, Mircea Coloºenco, arhimandrit Timotei Aioanei,
Cassian Maria Spiridon, Liviu Papuc, Andrei Vartic, Ioan Holban, Cezar Ivãnescu, Bogdan Ulmu,
Bogdan Creþu, cãrora li se alãturã, de la numãr la numãr, scriitori, critici, cercetãtori tineri,
traducãtori, universitari – din þarã ºi din strãinãtate.
Colegiul redacþional: Paul Miron (Freiburg), Matei Viºniec (Paris), Leo Butnaru (Chiºinãu), Camelia
Leonte, Cãlin Ciubotari, Liviu Apetroaie.
În contextul literaturii actuale, revista „Dacia literarã” propune un profil aparte, academic,
riguros, dar – în acelaºi timp – deschis înnoirilor, supus transformãrilor creatoare.
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La revue «Dacia literarã» (1840-2008)
Résumé
On présente le profil de la revue littéraire «Dacia literarã», parue à Iaæi, tout d’abord en 1840,
ensuite en 1859, sous la rédaction de Mihail Kogãlniceanu. La mission de la revue était de
promouvoir la littérature selon le critère de la valeur, de préserver le spécifique national, de lutter
pour l’indépendence et pour l’unité culturelle et nationale de l’ancien pays de la Dacie.
Une nouvelle série de la revue est parue en 1990, sous l’égide du Musée de la Littérature de Iaæi
et la Société culturelle «Junimea ’90», en collaboration avec l’Union des Écrivains de Roumanie et le
Conseil du département de Iaæi.
Il faut faire mention d’une autre revue nommée «la Dacie littéraire» parue à Galaåi, depuis le
mois d’octobre 1868 jusqu’au mois de mars 1869.
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