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Unitate tematică Conținuturi   Data 

1. Mitul și literatura 

 

 

- Istorie sacră, mit, rit și hierofanie; 

gândire orientată și gândire fantasmatică; 

perspectivă simbolică, filozofică, 

psihanalitică; sacru și profan în 

reprezentările spațiului și ale timpului;  

 

 

         S1 

- Structuri arhetipale, imagini, simboluri, 

motive și semnificații mitologice în 

folclorul românesc - cosmism, solarism, 

vitalism; 

S2 

- Circulația motivelor mito-simbolice în 

literatura universală: androginul, 

labirintul, potopul, Faust, Icar, Orfeu, 

Prometeu, mitologie creștină (Dante, 

Cervantes, Shakespeare, Goethe, 

Dostoievski, Tennessee Williams, John 

Steinbeck, Hesse, Umberto Eco, Eliade, 

Blaga, Rebreanu) 

S3 

-  Elemente mitologice în arta 

cinematografică: Cocteau, Bergman, 

Tarkovski; miturile lumii contemporane 

– mass-media.  

S4 

2. Epoci, ideologii și 

curente literare. 

Problematica 

receptării 

 

- Istoricitate și Weltanschauung; 

- ” Claritas, integritas, consonantia”- 
traversarea curentelor de la modernitatea 
lui Dante la infernul postmodern; 

S5 

- La querelle des Anciens et des Modernes –
între expresivitatea involuntară și 
inexpresivitatea voluntară; 

S6 
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- Filtre de lectură bibliozofice, continuitate 

în discontinuitate stilistică și 

paradigmatică a epocilor culturale. 

S7 

4. Elemente de stilistică 

în textul poetic 

 

 

Limbaj literar și nonliterar, poetica imaginarului 

și a simbolului, intelectualitate și afect în poezie; 
S8 

Context, figură, registru, diversitate stilistică în 

textul poetic modern (Arghezi, Blaga, Barbu, 

Nichita Stănescu, Ion Vinea, Ana Blandiana, 

Constanța Buzea, Marin Sorescu, Cezar 

Ivănescu, Mircea Cărtărescu, Serghei Esenin, 

Federico Garcia Lorca, Cesare Pavese, Fernando 

Pessoa, Sylvia Plath, Jack Kerouac, Charles 

Bukowski, Leonard Cohen, Bob Dylan); 

S9 

 

 

 

 

S10 

-Studiu de caz: unitate de substanță și armonie 

stilistică în sonetele lui William Shakespeare și 

Vasile Voiculescu.  

S11 

5. Modele epice și 

orientări tematice în 

roman 

 

 

-Originea și evoluția romanului, perspective 

critice și trasee estetice: creație și analiză, noua 

structură, diversitate tematică și discurs 

plurivocal, forme ale narativității; 

S12 

 

S13 

-De la romanul misterelor la metaficțiunea 

contemporană – o analiză a formulelor și a 

tehnicilor de construcție romanescă: traiecte 

romantice, realiste, inițiatice, mito-poetice, 

suprarealiste, fantastice, hiperrealiste, 

fotorealiste (Kogălniceanu, Filimon, Rebreanu, 

Sadoveanu, Camil Petrescu, Marin Preda, 

Mircea Cărtărescu, Ioana Pârvulescu, Cristina 

Nemerovschi, Eugene Sue, Balzac, Dostoievski, 

Tolstoi, Proust, Franz Kafka, James Joyce, 

Virginia Wolf, Faulkner, Orwell, Hemingway, 

Camus, Bulgakov, Marquez, Umberto Eco, John 

Fowles, Eric- Emmanuel Schmitt, Michel 

Houellebecq. 

 

 

S14 

 

S15 

6. ”Oare teatrul este 

literatură?” 

Diversitate textuală și 

scenică în 

reprezentarea 

dramatică 

 

 

 

-Literatura dramatică și artele spectacolului: 

specific, elemente de congruență, structură, 

sincretism și interactivitate, dramaturgie, 

dramatizare, dramatism, literaritate și teatralitate; 

 

S16 

 

-De la tragedia antică la teatrul contemporan – 

evoluția discursului dramatic, diversitatea 

mijloacelor scenice, momente semnificative în 

evoluția teatrului;  

S17 

 

 

S18 
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-Latențe dramatice în textul poetic: teatrul în 

versuri, teatrul poetic și poezia teatrului, 

spectacolul de poezie, poetry slam; 

-Latențe dramatice în scrierile epice (Samuel 

Beckett și Matei Vișniec) 

 

S19 

S20 

7. Literatura și artele 

plastice, literatura și 

muzica 

 

 

-Elemente sincretice: imagine și simbol, 

compoziție, proporție, armonie, limbaj și stil; 

hibridizări și transferuri estetice; teme și 

variațiuni; 

 

S21 

-Problematica receptării: literația vizuală și 

auditivă, metode și tehnici de decriptare 

imagistică și sonoră; 

S22 

-Incursiune în istoria artelor, momente 

semnificative. 

S23 

8. Modalități de 

comunicare în 

literatura 

postmodernă 

 

 

 

-Instabilitate, ambiguitate semantică și culturală, 

mutația paradigmatică în societatea 

postindustrială, abolirea cenzurii, triumful 

cotidianului, desubstanțializarea, 

detemporalizarea și pulverizarea spațiului; 

dialogul cu trecutul; 

S24 

-Imaginarul postmodern - filozofia simulacrului, 

hiper-realul, foto-realul; semnificație prin golirea 

de semnificație; abolirea canonului devenită 

canon; 

S25 

-Limbajul sub semnul nominalismului, al 

formalismului și al deconstructivismului; 

globalizarea negației, răsturnarea raporturilor 

mimesis-diegesis.  

S26 

 


