Curs opţional I
A 1.1
2014- 2015/ Anul al II-lea, sem. 2
Departamentul de Studii Literare
Conf. dr. Gabriel Mihăilescu

Iubirea şi convenţiile ei în cultura românească premodernă
Cursul se va focaliza pe apariţia eros-ului pe „harta” realităţilor sufleteşti ale omului
din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, în spațiul românesc. Vor fi urmărite traseele de
pătrundere ale unei noi sensibilităţi în cultura românească a epocii fanariote: liberalizarea
moaravurilor în ţările române ca urmare a războaielor ruso-turce; teme şi motive ale
literaturii curteneşti în romanul popular „cavaleresc” (Etiopicele, Imberie şi Margarona,
Erotocritul, Filerot şi Antusa, Polițion și Militina); motive ale poeziei trubadurilor intrate în
prima poezie lirică românească prin filtrul poeziei neogreceşti (poezia Văcăreştilor şi a lui
Costache Conachi); direcţia „realistă” în dragoste apărută sub influenţa ideilor iluministe,
a raţionalismului sau a spiritului carnavalesc (Occisio Gregorii ..., Ţiganiada, Istoria
galantă după Evmenia şi Sapfiade, Însemnările autobiografice ale lui Eufrosin Poteca).

Curs opţional I
A 1.2
2014- 2015/ Anul al II-lea, sem. 2
Departamentul de Studii Literare
Conf. dr. Răzvan Voncu

Stilul minor în literatura română din perioada 1890-1918
Cursul îşi propune să demonstreze unitatea stilistică, în cheie minoră, a literaturii din
perioada 1890-1918, în ciuda unor fenomene de excepţie, cum ar fi Macedonski,
Lovinescu, Sadoveanu, Arghezi, Bacovia.
Formele minore, existente în literatura română şi în perioada anterioară (1866-1890) şi
reziduale şi în perioada ulterioară (1918-1941), devin, ca urmare a unor fenomene
complexe – literare, sociale, chiar politice – un stil dominant, la care se aliniază
majoritatea creatorilor. Până şi cei mari, care continuă să scrie în această perioadă – un
Maiorescu, cu înclinarea sa tot mai vizibilă către naţionalism literar şi, în ultima fază,
sămănătorism, un Caragiale – fac concesii acestei modalităţi atotputernice, conscrate
deopotrivă de grupări literare (şi politice) influente şi de oficialităţi. Stilul minor este
propagat de principalele instituţii ale culturii oficiale şi/ sau oficializate, cum ar fi
Societatea Scriitorilor Români (înfiinţată în 1909), sau revistele literare subvenţionate de
Ministerul Cultelor.
Autorii studiaţi se întind de la o extremitate la alta a spectrului literar: Maiorescu,
Caragiale, Coşbuc, dar şi Al. Vlahuţă, I.A. Bassarabescu, Emil Gârleanu, I. Al. BrătescuVoineşti, poeţii simbolişti de raftul al doilea, criticii Ilarie Chendi şi Mihail Dragomirescu,
precum şi câteva dintre publicaţiile cele mai influente în impunerea unui stil minor în
literatura perioadei studiate.

Curs opţional I
A 1.3
2014- 2015/ Anul al II-lea, sem. 2
Departamentul de Studii Literare
Asist. dr. Minodora Bucur

Slavici şi Agârbiceanu, o lectură critică şi
cinematografică în tipologia umană a personajelor
Cursul urmăreşte explorarea unei lumi tradiţionale cu instrumentele moderna ale criticii,
ale antropologiei culturale şi nu în ultimul rand ale psihanalizei. Personajele sânt astfel
recalibrate interpretativ şi redimensionate,
putând
accede totodată şi la modul
cinematografic în care au fost reconstruite, în toate ecranizările cărora le-au fost subiecţi.

Curs opţional I
B 1.1

2014-2015/ Anul al II-lea, sem. 2
Departamentul de Lingvistică
Prof. dr. Adriana STOICHIŢOIU ICHIM

Dinamica lexicului limbii actuale
Descrierea cursului: Cursul îşi propune semnalarea unor tendinţe şi inovaţii
lexicale atestate în mass-media după 1990, din perspectiva relaţiei normă ─ creativitate
lexicală. Perspectiva analizei asociază demersul funcţional cu cel descriptiv, urmărind
să demonstreze impactul factorilor socio-culturali şi politici asupra lexicului limbii
literare standard. Vor fi abordate următoarele teme: procedee la modă în formarea
cuvintelor (compunerea „savantă”, siglarea, trunchierea, tipuri actuale de
conversiune); rolul influenţei englezei în modernizarea şi internaţionalizarea lexicului
românesc; „romgleza” şi globalizarea lingvistică; evoluţii semantice; dinamica
sensurilor în domeniul politic; dinamica argoului şi impactul său asupra lexicului
actual.
Evaluare: referat şi fişe lexicale comentate (80% din nota finală) + frecvenţă (20%).

Curs opţional I
B 1.2

2014-2015/ Anul al II-lea, sem. 2
Departamentul de Lingvistică
Conf. dr. Ariadna ŞTEFĂNESCU

Analiza conversaţiei
AC trece dincolo de investigarea stilistică a oralităţii, ca să analizeze universul
de comunicare reală, în care vorbitorii se află faţă în faţă şi, interacţionând prin limbaj,
modifică lumea în infinite feluri. AC are un domeniu înrudit cu al pragmaticii şi al
discursului. Cursul prezintă conceptele de bază ale domeniului (mecanismul
schimbării replicilor, organizarea ierarhică şi preferenţială, mişcările conversaţionale,
rolul intonaţiei în transmiterea sensului ş.a.), cât şi analizează anumite fenomene care
apar cu predilecţie în registrul vorbit al limbii, cum ar fi: reparaţiile conversaţionale,
acordul amplificat, negocierea sensurilor, povestirea în format conversaţional. Dincolo
de detaliile specifice, din studiul AC se poate vedea concret cum se constituie relaţiile
sociale, imaginea vorbitorului, cum se modifică o anumită situaţie dată respectând
“contractul conversaţional” (dacă ar fi să îl parafrazăm pe J-J. Rousseau).
Evaluarea se face astfel: (a) înregistrarea de conversaţii (reportofonul şi casetele vor fi
date de susţinătorul cursului); (b) transcriere a câteva minute din înregistrarea făcută;
(c) comentarii; (d) discuţie cu profesorul pe baza materiei prezentate şi a bibliografiei;
(a) şi (b) – 50%; (c) şi (d) – 50%.

Curs opţional I
B 1.3

2014-2015/ Anul al II-lea, sem. 2
Departamentul de Lingvistică
Lect. dr. Andreea GHIŢĂ

Teorii pragmatice ale ironiei
Cursul îşi propune să parcurgă și să examineze critic principalele teorii ale ironiei
abordate din perspectiva pragmaticii. Toate teoriile pragmatice consacrate academic –
Grice, Austin, Searle, Brown şi Levinson, Sperber şi Wilson – discută ironia ca temă
obligatorie de validare a unui proiect teoretic, în acest sens îndepărtîndu-se sau
atacînd programatic definiția din tratatele de retorică, tributară tradiției literalității
logocentrice. Teoriile prezentate la curs
urmăresc, dincolo de fragmentarism, o coerență la nivelul polemicii în domeniul pur al
teoriei: de la acomodarea pragmatică standard a ironiei (Grice) pînă la ipotezele
cognitiviste (Gibbs si Colston), cursul acoperă teorii mai puțin cunoscute, precum
ironia ca act comunicativ regizat (Clark si Gerrig), ironia ca disimulare aluzivă (KumonNakamura, Glucksberg si Brown), ironia și dubla perspectivitate / ironia ca hiatus
evaluativ (Kotthoff), ironia și proeminența cognitivă gradată (Giora), ironia ca uz
interpretiv de gradul II (Sperber și Wilson). Cursul are în vedere și aplicaţii – analiza a
diferite texte ce expun ironia verbală (conversaţii înregistrate, texte de presă, reclame,
dialoguri literare, declaraţii de presă, corespondență email, texte de tip forum, chat,
blog, dar și texte vizuale sau muzicale ce au fost analizate experimental ca aplicații ale
unor teorii pragmatice).
Evaluarea
25% - examen oral informal bazat pe:



discuția unei teorii pragmatice a ironiei la alegere (din materia predată - suportul
de curs și prelegerile ținute în timpul semestrului)
discuție pe marginea studiilor lui Sperber și Wilson 1981 / 1986 (de citit
obligatoriu în original în engleză Sperber si Wilson 1981 – Irony and the UseMention Distinction - variantele deopotrivă în engleză si franceză sînt reproduse
în suportul de curs)

25% - un corpus unitar de 10 texte ironice care să expună o problematică bine
circumscrisă legată de pragmatica ironiei (verbale, vizuale)
50% - o prezentare orală a unui studiu românesc de pragmatică a ironiei verbale (un
studiu selectat din pachetul – material auxiliar – ce va fi înmînat participanților la curs)

Curs opţional I
C 1.1
2014- 2015/ Anul al II-lea, sem. 2
Departamentul de Studii Literare
Lect. dr. Magda Răduţă

Tutorial pentru redactarea lucrării de licență
Cursul urmărește familiarizarea studenților cu noțiunile formale esențiale pentru redactarea
lucrării de licență (atribuire, citare, structurare în capitole și subcapitole, norme de alcătuire
a bibliografiei etc.). Tutorialul va fi organizat, în mare parte, ca un curs practic, cuprinzând
atât ateliere de redactare de text, cât și prezentarea orală a subiectelor de cercetare alese.
Evaluare: redactarea unui text științific în forma unui capitol al tezei de licență (50%);
prezentarea orală a respectivului text în fața colegilor (50%).

Curs opţional I
C 1.2

2014- 2015/ Anul al II-lea, sem. 2
Departamentul de Studii Literare
Colectivul Literatură comparată
Conf. dr. Elena Ionescu

Literatura secolului XX şi muzica
Cursul îşi propune explorarea unor opere aparţinând literaturii secolului al XX-lea care şi-au
extras esenţele din muzică. Repere: contextele istorice şi estetice care condiţionează /
confirmă dimensiunea muzicală a unor opere literare; diverse tipuri de prezenţe muzicale în
text; ocurenţa unor indici, biografici, de pildă, care subliniază legătura dintre domeniile
studiate; romanul polifonic; ipostaze ale artistului; valorificarea barocului în sensibilitatea
modernă.
Exemple de autori abordaţi: Alessandro Baricco, Nina Berberova, Alejo Carpentier, Julio
Cortázar, Marguerite Duras, Gide, Hesse, Huxley, Kazuo Ishiguro, Elfriede Jelinek, Kundera,
Andrei Makine, Th. Mann, Proust, Pascal Quignard.
Evaluare: portofoliu (răspunsuri la zece întrebări, fişe de lectură) 50%, participare activă
25%, prezenţă 25%

Curs opţional I
C 1.3

2014-2015/ Anul al II-lea, sem. 2
Departamentul de Studii Culturale
Colectivul Etnologie
Conf. dr. IOANA-RUXANDRA FRUNTELATĂ
Modele mitice şi spaţiu literar

După o discutare a termenilor „mit” şi „spaţiu literar”, cu accepţii variate în istoria mai
multor discipline umaniste, vom propune o definiţie a modelului mitic în literatură, şi câteva
repere de interpretare a unor capodopere în proză din literatura română şi literatura
universală. Fantasticul, ludicul, nostalgia arhetipului, realismul magic sau mitologiile
personale ne vor conduce spre descifrarea unor texturi simbolice semnificative pentru
explicarea unei creaţii sau spre un interspaţiu aflat la întâlnirea dintre text şi context şi
favorabil deschiderilor antropologice. De la Cezara la Ulysse şi de la Şarpele la Aprilie
spulberat (şi la alte opere pe care doriţi să le includeţi în tematica acestui curs), vom
încerca să înţelegem de ce scrie un scriitor şi de ce avem nevoie de mit şi de literatură.

Curs opţional I
C 1.4

2014-2015/ Anul al II-lea, sem. 2
Departamentul de Studii Culturale
Colectivul Etnologie
Lector dr. LUCIA TERZEA-OFRIM

Antropologie şi literatură –Sexualitate și cultură: medieri literare
Antropologia și literatura sunt două câmpuri de investigare a naturii umane, aflate
într-o vecinătate care își dispută mereu granițele. Vom descoperi că între aceste domenii,
unul aparţinând cunoaşterii ştiinţifice, iar celălalt sensibilităţii artistice există neaşteptate
conexiuni, înrudiri sau complicităţi. Cursul își propune să atragă atenția asupra rolului
jucat de literatură în procesul asumării culturale a sexualității. Vom analiza acele texte
care au fost multă vreme ascunse in „infernul” bibliotecilor, au provocat scandaluri,
forțând mereu limitele convențiilor sociale ale epocii în care au fost scrise.
Evaluare: lucrare predată la ultimul curs.

Curs opţional II
A 2.1
2014-2015/ Anul al II-lea, sem. 2
Departamentul de Studii Literare
Asist. dr. Cosmin Ciotloș

Scurtă istorie a cenaclurilor literare – de la Junimea la Cenaclul de Luni
Cursul este dedicat unei instituţii literare adeseori marginalizate. Eminescu, Caragiale şi
Creangă, apoi Arghezi şi Bacovia, apoi Mircea Nedelciu şi Mircea Cărtărescu. Toţi s-au
format şi au activat în marile cenacluri cu care au fost contemporani. E dificil să ni-i
imaginăm în absenţa Junimii, a Literatorului sau a Cenaclului de Luni. După cum e dificil să
concepem modernismul românesc făcând abstracţie de Sburătorul lui Lovinescu. Cu toate
acestea, istoria literară reţine din cenacluri mai ales partea mondenă sau anecdotică.
Discrepanţa acestei abordări conţine un paradox, care le este oferit studenţilor spre
reflecţie şi rezolvare. Se poate defini un cenaclu literar şi altfel decât în termeni de
dicţionar? Putem vedea în ţesăturile acestei practici a vieţii literare mai mult decât o
manifestare a spiritului de salon? Care dintre ritualurile tipice fiecărui cenaclu (atât cât pot
fi ele inventariate din memoriile participanţilor) reprezintă forme de coagulare a câte unei
„comunităţi interpretative”? Sunt întrebări aparent complicate cărora trebuie să le
răspundem cât mai simplu.

Curs opţional II
A 2.2
2014-2015/ Anul al II-lea, sem. 2
Departamentul de Studii Literare
Conf. dr. Paul Cernat

Critica modernistă interbelică şi marile ei polemici:
Ibrăileanu, Lovinescu, Călinescu
Cursul de faţă are ca obiect cîteva dintre cele mai importante polemici care au marcat
evoluţia criticii româneşti moderne din perioada interbelică. Principalii protagonişti – G.
Ibrăileanu, E. Lovinescu, G. Călinescu, sînt discutaţi pornind de la proiectele, strategiile
critice şi viziunile lor de ansamblu asupra literaturii. Fără a pierde din vedere elementele
conjuncturale, de ordin personal ce au stat, adeseori, la baza rupturilor şi divergenţelor
dintre ei, discuţiile se vor concentra preponderent asupra ideilor şi asupra modurilor în
care respectivii critici îşi reprezintă literatura, dar şi cultura şi civilizaţia autohtonă, critica şi
istoria literară, rolul clasicilor şi al modernilor, asupra opiniilor divergente cu privire la
principalii noştri scriitori (de la Titu Maiorescu, Mihai Eminescu, I. L. Caragiale, Ion Creangă
şi Ioan Slavici la Mihail Sadoveanu, Hortensia Papadat-Bengescu sau Ion Barbu). Elemente
precum „spirit critic”, „specific naţional”, „sincronism”, „diferenţiere”, „autonomia
esteticului”, raporturile dintre metropolă şi provincie, dintre urban şi rural, dintre
tradiţie/tradiţionalism şi modernism/modernitate/modernizare, vor fi, de asemenea,
abordate aplicat, pornind de la disputele care i-au angajat pe G. Ibrăileanu şi E. Lovinescu,
apoi pe E Lovinescu şi G. Călinescu (între alţii, cum ar fi N. Iorga, C. Rădulescu-Motru, M.
Dragomirescu, Nichifor Crainic, M. Ralea ş.a.). Erorile de apreciere, partizanatele şi, în
general, punctele vulnerabile ale fiecărui critic în parte vor fi, şi ele, avute în vedere, iar
lucrări fundamentale ca Spiritul critic în cultura românească de G. Ibrăileanu, Istoria
civilizaţiei române moderne şi Istoria literaturii române contemporane de E. Lovinescu,
Istoria literaturii române de la origini pînă în prezent, Tehnica criticii şi a istoriei literare şi
Istoria literară ca ştiinţă inefabilă şi sinteză epică de G. Călinescu se vor bucura de o atenţie
particulară, alături de alte texte de mai mică amploare cu caracter polemic şi/sau ideologic.
În felul acesta, cursul încearcă să ofere o perspectivă asupra formelor de relief ale literaturii
române interbelice pornind de la confrntarea între concepţiile celor mai importanţi şi mai
influenţi critici literari autohtoni.

Curs opţional II
A 2.3
2014-2015/ Anul al II-lea, sem. 2
Departamentul de Studii Literare
Lect. dr. Sebastian Vlad Popa

Dualitatea în literatură
Opt scriitori români: Creangă, Eminescu, Blaga, Arghezi, Nichita Stănescu, Sorescu,
Cărtărescu, Vişniec

Curs opţional II
B 2.1

2014-2015/ Anul al II-lea, sem. 2
Departamentul de Lingvistică
Conf. dr. Camelia STAN

Particularităţi fonologice ale limbii române
Obiective: Cursul îi introduce pe studenţi în tehnicile analizei fonologice şi în
teoriile fundamentale pe care acestea se bazează.
Tematică: Vor fi abordate principalele probleme ale domeniului, între care: (a)
producerea şi clasificarea (articulatorie/ acustică a) sunetelor limbii române
contemporane,
alfabetul
fonetic
internaţional;
(b)
trăsăturile
prozodice/
suprasegmentale (accentul, intonaţia etc.); (c) sunetele în sistemul limbii,
reprezentările fonologice lineare şi nonlineare, procesele fonologice, interpretări
fonologice; (d) structura silabei, silabaţia, din perspectiva teoriei „optimalităţii”; (e)
diversitatea fonologică a limbilor, specificitatea tipologică a limbii române (sub aspect
fonologic). Cursul este temeinic fundamentat pe bibliografia cea mai recentă,
internaţională.
Evaluare: prezenţă 50% + 50%, un colocviu final.

Curs opţional II
B 2.2

2014-2015/ Anul al II-lea, sem. 2
Departamentul de Lingvistică
Lect. dr. Andreea SOARE

Introducere în tipologia lingvistică

Gândit în continuarea cursurilor generale de Lingvistică generală şi de
Morfologie, acest curs îşi propune să ofere studenţilor o introducere în studiul
Tipologiei lingvistice, cu precădere în acela al Tipologiei morfologice.
Se vor defini termeni larg utilizaţi în studiile tipologice, cum ar fi parametru
lingvistic, universalii lingvistice, tipuri structurale de limbi / clase genealogice / uniuni
lingvistice etc.
Scopul prelegerilor va fi acela de a reliefa modul în care fapte specifice unei
limbi, în speţă limbii române, se leagă de conceptul unitar de limbă.
Evaluarea se va face cumulând prezenţa, participările active şi o lucrare finală
pe care studenţii o vor avea de pregătit pe baza bibliografiei de specialitate.
spaţiul romanic).

Curs opţional II
B 2.3

2014-2015/ Anul al II-lea, sem. 2
Departamentul de Lingvistică
Lect. dr. Viorel GURUIANU

Structura etimologică a limbii române
Descrierea cursului: Sunt prezentate straturile etimologice ale limbii române,
începând cu fondul lingvistic vechi (traco-dac, latin moştenit, slav, maghiar, turc,
grec), şi terminând cu fondul lingvistic nou sau modern (latin savant, italian, francez,
spaniol, german, englez, rus). Sunt urmărite raporturile etimologiei cu diversele
compartimente ale limbii şi cu istoria societăţii româneşti.
Obiective: Studenţii vor fi capabili să precizeze straturile etimologice ale limbii
române, să exemplifice cu fapte lingvistice straturile etimologice învăţate, să identifice
într-un text cuvintele vechi şi noi pe baza indicaţiilor etimologice din DEX.
Evaluare: la alegerea fiecărui student ─ examinare scrisă, examinare orală sau
elaborarea unui referat pe o temă de curs.

Curs opţional II
C 2.1
2014- 2015/ Anul al II-lea, sem. 2
Departamentul de Studii Literare
Colectivul Teoria literaturii
Asist. drd. Bogdan Tănase

Teorii ale ficțiunii literare
Cum arată, astăzi, teritoriul ficțiunii? Cursul își propune prezentarea unor teorii
legate de definirea domeniului ficțional, delimitarea acestuia în raport cu marile
definiții ale literaturii, dar și cu vecinătatea non-artisticului. De la formele clasice de
ficțiune la cele situate la granița literarului cu alte forme artistice, lumea ficțiunii își are
propria filozofie a compoziției, pe care acest curs își propune să o deconstruiască și
să o ilustreze cu câțiva dintre acei creatori, inovatori care i-au schimbat, periodic și
necesar, înfățișarea.

Curs opţional II
C 2.2
2014-2015/ Anul al II-lea, sem. 2
Departamentul de Studii Literare
Lect. dr. Magda Răduță

Mihail Sadoveanu - modificări ale formulei realiste
Cursul își propune o cartografiere a formulelor prin care realismul se vede transpus în proza
lui M. Sadoveanu, de la momentul 1904 (cu realismul de tradiție Maupassant, respins de
detractori drept „naturalism”) până la vârsta romanelor de după 1930 (mai ales Creanga de
Aur și Nopțile de Sânziene), etichetate drept „magico-simbolice”, și ale prozelor de după
1945, tragic îndatorate realismului socialist. O discuție aparte va fi dedicată romanelor
istorice, unde traseul de ficționalizare imprimă traiectorii inedite formulei de realism clasic.
Evaluare: verificare orală (60%), prezență activă la discuții (40%).

Curs opţional II
C 2.3
2014-2015/ Anul al II-lea, sem. 2
Departamentul de Studii Literare
Colectivul Literatură comparată
Lect. dr. Ruxandra Iordache

Sonetul în modernitate
Cu o istorie de aproape opt secole, ce include variaţiuni formale şi tematice, sonetul
se remarcă drept una dintre cele mai frecventate forme poetice ale modernităţii.
Moştenitoare a unei tradiţii ilustre, această specie reuşeşte să rămână în atenţia creatorilor
şi chiar a teoreticienilor. La jumătatea secolului al XX-lea, încă i se mai consacrau tratate,
antologii şi i se inventau noi variante. Sonetul părăseşte sfera jocurilor literar-mondene şi a
demonstraţiilor de virtuozitate poetică, fiind abordat insistent ca provocare estetică, în care
bogăţia ideatică se sprijină pe concentrarea şi rigoarea formei, vizând, în termeni
mallarméeni, „plăcerea poemului”. Printr-o explorare a paradigmele poetice ale modernităţii
din secolul al XIX-lea şi de la începutul secolului XX, cursul va urmări locul ce revine
sonetului într-o epocă ce proclamă supremaţia versului liber, oprindu-se la creaţia unor
poeţi precum Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Valéry sau Rilke.
Forma de evaluare: 40% intervenţiile orale, 60% eseul final.

Curs opţional II
C 2.4

2014-2015/ Anul al II-lea, sem. 2
Departamentul de Studii Culturale
Colectivul Etnologie
Lect. dr. ADRIAN STOICESCU

Introducere în antropologia literară
Când scrii nu poate fi vorba de încredere, ci mai degrabă de onestitatea înșelăciunii (Herta
Műller). Însă înșelăciunea ficțiunii are o natură duală în sensul oferirii unei ipoteze asupra
obișnuitului, dar și a unui tipar explicativ asupra acestuia. Scrisul, in paradigma realului, a
fictivului sau a imaginarului, spre a utiliza trinomul lui Iser, se dezvoltă pe două direcții de
prezentare a obișnuitului, exploratoriul și explicativul generând descrieri dense sau
rarefiate. Lumile astfel create devin un produs al înțelegerii omului prin completarea setului
de artefacte produse de el. Cursul își propune, din această perspectivă, recitirea textului
literar prin intermediul lentilelor oferite de antropologia literară.
Evaluarea va consta în realizarea unui eseu pornind de la una dintre teoriile discutate la
curs (50%) și contribuția individuală din timpul cursului (50%). Unele texte teoretice nu sunt
traduse în limba română, cunoașterea limbii engleze fiind obligatorie pentru a putea
participa.

