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V.
Obiectivele disciplinei (curs şi aplicaţii):
Scopul cursului este înţelegerea surselor profunde ale culturii, sesizarea faptului că în spatele unor
creaţii diferite stau aceleaşi puteri sufleteşti umane. Înzestrarea, pe această bază, a masteranzilor cu un
instrument de analiză comparativă a culturilor. Formarea obişnuinţei de-a căuta corelaţii între propria cultură
şi alte culturi diferite .
Obiectivele de referinţă ale cursului:
-

-

masteranzii vor dobândi cunoştinţe privind arhetipologia jungiană şi vor exersa aplicarea acestora la
diferite domenii ale culturii ( mitologie, religie, arte plastice, literatură, etc.)
masteranzii îşi vor forma deprinderi de analiză comparativă ( de expl.obiectivări ale aceluiaşi
arhetip în culturi diferite, epoci şi domenii diferite, analiza comparativă Occident-Orient, concepţia
lui C.G.Jung-L.Blaga, etc.);
un obiectiv afectiv fundamental al cursului este cultivarea respectului pentru creaţia umană şi cultură

în toate formele sale
Conţinuturi
Cursul îşi propune iniţierea masteranzilor în studiul paradigmei jungiene privind fundamentele
psihologice ale culturii. Selecţia şi organizarea conţinuturilor permite echiparea masteranzilor cu un
instrument de analiză comparativă a producţiilor unor culturi diferite şi în cadrul lor a unor domenii diferite.
Se pleacă de la prezentarea originii filosofice a conceptului de arhetip, se insistă asupra concepţiei lui C.G.
Jung, sunt prezentate interferenţele cu etologia şi cu filosofia blagiană a culturii. În cadrul activităţilor de
seminar masteranzii vor ilustra paradigma aplicând-o la diverse domenii ale culturii şi în analiza
comparativă dintre culturi.

Competenţe specifice disciplinei:
Cunoaştere şi înţelegere
a. Înţelegerea relevanţei paradigmei arhetipurilor în studiul fenomenului cultural
b. Cunoaşterea potenţialului unor culturi diferite prin studiul comparativ al obiectivărilor
simbolice a ale aceloraşi arhetipuri
Explicare şi interpretare
a. explicarea şi interpretarea unităţii şi pluralităţii culturilor prin prisma arhetipurilor
universale
2. Instrumental aplicative
a. aplicarea teoriei arhetipurilor în studiul fenomenului cultural
b. utilizarea metodei comparative în cercetarea culturilor
3. Atitudinale
a. . înţelegerea unităţii în diversitate a fenomenului cultural şi manifestarea unei atitudini
de toleranţă faţă de alte culturi
VI.
Programa
Nr. ore/
sǎptǎmânǎ
1. Curs (capitole/subcapitole)
1.Originea conceptului. a.Arhetipul la Platon şi neoplatonicieni. 1 h X 14 saptamini
Subiectivarea datului obiectiv la I. Kant.
b. De la ideea iraţionalului la vechii greci la conceptul de inconştient al
psihanalizei clasice. Inconştientul obiectiv la C.G. Jung -2 h
2.Instinct şi arhetip. Arhetipul-contrapartea psihică a instinctului.
Corespondenţa teoriei jungiene cu datele etologiei contemporane- 2 h
3.Arhetipul ca element al spiritului. Caracteristici ale arhetipului:
posibilitate de reprezentare, incognoscibilitate, ambivalenţă, impersonalitate,
transculturalitate. Arhetipul- bază a pluralităţii şi unităţii culturilor-2 h.
4. Clasificarea arhetipurilor si obiectivarea lor simbolică în mitologie,
religie, arte, instituţii, etc. -2h
5. Arhetip, orizont şi stil –analiză comparativă C.G.Jung-L.Blaga-2 h
6. Orient şi Occident – analiză comparativă a culturilor la C.G.Jung şi
Total 14 ore
L.Blaga – 2 h
7. Teoria arhetipurilor după şapte decenii. Valoare şi limite.
2. Seminar /CP
1- Arhetipul Marii Mume si arhetipul infans. Obiectivări în artă şi instituţii-2h
2. Bătrânul înţelept şi arhetipul eroului obiectivări în mitologie, istorie literatură şi
instituţii-2 h
3 - Anima şi Animus- Obiectivări in pictură, sculptură, mitologie, literatură 2 h
4.- Divinitatea ca arhetip al Sinelui.Obiectivările divinităţii în marile religii
contemporane-2 h
5.Persona şi Umbra- Obiectivări în mitologie, religie, pictură, literatură -2 h
6.Arhetipuri ale transformării -obiectivări în literatură, mituri şi religii.-2 h
7.Arhetipul în vise. Suflet diurn şi suflet nocturn- 2 h

1 h pe sapt
Total 14 ore

-

În funcţie de specializarea lor masteranzii pot dezvolta temele de seminar in lucrari de
dizertaţie.
Exemple
Obiectivări ale cuplului arhetipal Anima-Animus în opera lui W. Shakespeare
Arhetipul morţii şi Renaşterii la L.Rebreanu
Arhetipul Marii Mume în pictura lui Rafael
Arhetipul Umbrei în pictura lui H.Bosch
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VIII.
Forma de
activitate
Curs
Seminar/CP

Metode didactice folosite

- expunerea problematizată, expunerea dezbatere, analiza de caz, demonstraţia
- metode grupale, lectura, analiza de text, conversaţia euristică, dezbterea,
problematizarea, descoperirea, tehnici ale gândirii critice
-

IX.
Forme de
activitate
Examen
Colocviu
Verificare (V)
Activitate seminar
Din oficiu

Evaluare (detaliere)

-

Procent din nota
finală
50%
40%
10%
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