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Scopul și obiectivele propuse spre realizare în cadrul proiectului (până la 1 pagină). 

În cadrul proiectului „Literatura prin prisma arhetipologiei” ne-am propus drept scop 

cercetarea unor opere literare din perspectiva arhetipologiei, o modalitate de interpretare 

multiaspectuală și interdisciplinară.  

Obiective:  

- analiza etimologică a conceptului de arhetip; 

-  evaluarea și aprecierea grilei de analiză arhetipală și eventuale implementări în cercetarea 

literară actuală; 

- cercetarea arhetipului răului în miturile cosmogonice românești; 

- investigarea conceptului umbră în psihanaliză; 

- stabilirea și analiza tipurilor de umbră în literatură și reprezentările sale în credințele populare; 

- cercetarea imaginarului artistic și arhetipurile dominante din proza lui Mircea Eliade, Vladimir 

Beșleagă și poezia lui Grigore Vieru. 

- analiza comparativă a creațiilor literare „Mormântul unui copil” și „Povestea unei mamei” de H. 

Cr. Andersen din perspective formelor de manifestare a arhetipului mamei. 

- elucidarea aspectelor pe care le poate avea arhetipul mamei și influenței acestuia asupra relațiilor 

mamă-fiu și mamă-fiică; 

Rezultatele științifice obținute în cadrul proiectului. 

S-au elucidat primele contexte ale apariției noțiunii de arhetip, și s-a recurs la deslușirea 

etimonului de la care s-a format cuvântul „arhetip”. S-a insistat asupra unei deslușiri de bază a modului 

în care arhetipul a devenit o categorie de referință în sistemul uman de cunoaștere, lucru care a permis 

să se evite limitarea doar la o singură, reductivă, definiție generală. Orice limitare, în acest sens, ar 

însemna o știrbire a profunzimilor lui și o îngustare a orizonturilor hermeneutice oferite de el, lipsindu-

ne de siguranța unui suport terminologic valid și eficient.  

S-a stabilit că arhetipologia este o cale de analiză arhetipală, ceea ce presupune din start o 

analiză comparatistă. În mare parte, comparatismul transcende granițele unei rigori metodologice, 

devenind mai degrabă un mod de cunoaștere cu atribute de relaționare ale cercetării imaginarului și 

istoriei culturale.  Exegetul în actul interpretării sau al demersului hermeneutic purcede la compararea 

literaturii cu alte sfere ale expresiei umane, având drept sprijin cunoștințe interdisciplinare multiple. 

Prin urmare, arhetipologia identifică substratul mitic al unei opere de artă ce permite într-un context 

mai larg să fie înțeles un anume imaginar uman. Această analiză trece dincolo de imagine și ajunge să 

reveleze sensuri ce au corelații directe cu transcendența. 

S-a urmărit o retrospectivă a umbrei în inconștientul colectiv, respectiv o reprezentare a acesteia în 

obiceiuri, credințe și superstiții populare în care umbra este un substitut al sufletului, morții și vieții, 
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jertfă pentru anumite construcții/ zidiri sau chiar dublul nostru. O serie de superstiții învăluite în mister 

consemnează ideea că accederea la umbra altuia sub orice împrejurări (călcarea, măsurarea, invocarea 

micșorării ei) este asociată cu fenomenul tabu.  

S-a analizat conceptul psihanalitic jungian – umbra, înțeles ca un parcurs spre interior, spre acele 

trăsături care nu sunt arătate lumii și prin care odată cu descoperirea lor, persoana trece printr-un 

sentiment de rușine și teamă, dar acceptate, persoana își recuperează integritatea psihică. În contrast cu 

noțiunea de umbră apare cea de persona, care reflectă aspectele văzute și acceptate de oamenii din jurul 

nostru, ceea ce dorim să facem cunoscut celuilalt despre noi. 

S-au examinat tipurile de umbră în literatură. Umbra ca parte exterioară (înstrăinată) corpului 

reflectată în Istoria minunată a lui Peter Schlemihl de Adelbert von Chamisso; Umbra exterioară 

identificată în construcția textului artistic Umbra mea, semnată de Mihai Eminescu; Umbra individuală 

– observată în nuvela lui Cezar Petrescu Omul care și-a găsit umbra (1926); transferuri de umbră 

ilustrate în romanul lui Dauș Ludovic, care presupune o traiectorie cuprinsă între repulsie și admirație, 

pozitiv și negativ; esențiale pentru înțelegerea subiectului romanului, dar mai ales al destinului 

personajelor. Umbra de familie analizată în Drama casei Timoteu de Mircea Streinul și umbra colectivă 

identificată în romanul Trei ceasuri în iad  de Antonie Plămădeală. 

S-a cercetat drama copilului interior în romanele lui Vladimir Beșleagă - Zbor frânt și Viața și 

moartea nefericitului Filimon. Romane care depășesc cu siguranță limitele unor romane psihologice și, 

după cum am putut constata, se încadrează în tipologia romanelor de introspecție, în care se află 

înserată structura de profunzime și interogația existențială. Prin fluxul conștiinței, a memoriei 

involuntare, se descătușează limitele și se intensifică actul pătrunderii în profunzimea inefabilă a eurilor 

protagoniștilor. E drumul spre abisurile ființei, spre copilărie și copilul interior. Copilăria lor este 

timpul și spațiul interiorizat, magma incandescentă, în care se tăinuiește drama cea mare a vieții lor. 

mod este redusă la minimum în favoarea timpul psihologic, al interiorității, unde eurile personajelor 

sunt preocupate să se reconstituie din propriile reveniri și reflecții asupra amintirilor contorsionate.  

S-au analizat o serie de semnificații simbolice ale relațiilor intime dintre apă și personajele 

masculine ale scrierilor lui Beșleagă. Ființa protagonistului Isai, ca și cea a lui Filimon din Viața și 

moartea nefericitului Filimon, a fost dezrădăcinată și fracturată prin violența istoriei. Apa însă le oferă 

posibilitatea regenerării ontologice. Raportarea personajelor Isai și Filimon la râu, la apă, exprimă 

nevoia lor stringentă de căutare, un indiciu de o certă sorginte mitofolclorică. În explorarea conștiinței 

sale, apa survine cu o dublă manifestare în destinul protagonistului: prima dată ca o moarte simbolică a 

eroului și a doua – ca renaștere spirituală. E de remarcat că apa învestită cu semnificație de moarte, 

potop, este invocată în mintea personajelor de fiecare dată când simt că nu mai rezistă calvarul 

confruntărilor cu sine însuși. Simbolul respectiv dezvăluie o dimensiune inefabilă a ființei personajului 

situată dincolo de rațiune și limitele ei, resimțită doar în etapa de fuziune a fracturilor individualității, 

semnalând recuperarea stării primordiale a copilului desprins de mama.  
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  Căutările identitare ale bărbaţilor din proza lui Mircea Eliade îşi află calea şi rezolvarea numai 

prin mijlocirea personajelor feminine. Prin elucidarea aspectelor arhaice, mitice din lumea 

înconjurătoare, femeia îl conduce pe bărbat spre revelaţia sacrului, nu înainte însă de a-l face pe acesta 

să înţeleagă că trebuie să pornească căutarea în străfundurile interiorului său, prin neaşteptate defulări 

ale inconştientului. Defulările, la rândul lor, se pot realiza doar în prezenţa şi într-un dialog cu femeia 

iubită – proiecţia reală animei sale lăuntrice. Femeia devine o sursă de informaţie privitoare la lucruri 

pe care bărbatul nu are capacitatea a le vedea de la sine. Prin forţa ei intuitivă, ea declanşează în 

personajele masculine ceea ce se cheamă inspiraţie și face posibilă realizarea spirituală prin artă și 

religie.  

S-au cercetat textele poetice ale lui Grigore Vieru din perspectiva arhetipologiei și s-a constat că 

poezia este mediul sensibil în care eul liric tinde să proiecteze cât mai exact posibil ființa mamei 

enigmatice, ce-i asigură momente de purificare, ocrotire și forțe în devenire. Astfel că din experiența 

aceasta intimă, din arhetipul maternității – arhetipul totalității, se revarsă toate celelalte teme de 

meditații poetice, mai mult chiar, rezonanța ecoului dragostei eterne a mamei se resimte în orice cuvânt 

vierean, devenind practic, o condiție a existență și un element primordial în creația poetului basarabean. 

S-au analizat expresiile mitice din poveștile lui Hans Cristian Andersen - Mormântul unui copil 

și Povestea unei mame. Au fost trasate câteva directive, precum și relevanța studiilor pe care le-a 

întreprins Corin Braga în cercetarea arhetipologiei ca metodă comparatistă.  

Cele mai relevante realizări obținute în cadrul proiectului (până la 100 cuvinte). 

În cadrul proiectului am izbutit să elaborăm studii teoretice, dar și cu aplicații hermeneutice la obiect, 

incluse în culegerea noastră colectivă, care demonstrează că arhetipologia conține mari resurse 

metodologice pentru o analiză literară multiaspectuală, ce permite trecerea dincolo de imaginea literară 

spre revelarea sensurilor insolite a reprezentărilor arhetipale din arsenalul imaginarului uman. Această 

grilă de interpretare poate fi numită și o critică a profunzimilor, care refuză analiza formelor și 

fenomenelor literare în favoarea esențelor identificate în substratul mitic al unei opere literare.  

Rezumatul raportului cu evidențierea rezultatului, impactului, implementărilor, recomandărilor. 

Cercetarea literaturii din perspectiva arhetipologiei, realizată în cadrul Proiectului pentru Tineri 

Cercetători, pe lângă faptul că a permis o abordare a unei grile de interpretare a textului literar cu 

multiple posibilități de a surprinde insolitul din abisalitatea operei și semnificațiile ascunse ale unor 

imagini arhetipale, ce încurajează un discurs critic, „refuzând lejeritatea impresionismului de 

circumstanță, dar și rigiditatea discursului abstract-raționalist”, am reușit să consolidăm un grup de 

cercetători interesați de studierea imaginarului literar/ artistic, psiho-social. Astfel, în urma unor 

dialoguri întreprinse cu fondatorul Centrului de Cercetare a Imaginarului „Phantasma”, dr. Corin Braga 

de la Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, am fost îndemnați să ne unim 

eforturile pentru a înființa un Centru de Cercetare a Imaginarului în cadrul Institutului de Filologie, în 

viitorul apropiat. În felul acesta, proiectul nostru de cercetare a tinerilor, nu se limitează doar la articole 
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publicate în reviste recenzate, comunicări prezentate la conferințe naționale și internaționale, toate 

adunate într-o culegere de studii, ci interesul nostru față de știința modernă a imaginarului poate avea 

continuitate în spațiul autohton de cercetare. O eventuală cercetare a imaginarului ce pornește de la 

înțelegerea imaginilor artistice, arhetipale ne va permite să însușim unele caracteristici principale din 

inconștientul colectiv, reflectat cu bună seamă chiar și în comportamentul omului modern. Astfel că 

tema proiectului este una de perspectivă și poate avea un impact major pentru cercetarea literaturii 

române și nu numai, dacă i s-ar oferi mai mult timp și sprijin financiar corespunzător. 

Recomandări: Proiectul pentru Tineri Cercetători a reprezentat o provocare pentru tinerii cercetători 

care, fiind pasionați de o problemă atât de complexă și grea precum este arhetipologia, au trebuit să o 

înțeleagă și să realizeze sarcinile propuse într-un termen extrem de mic, 1 an, impropriu pentru o astfel 

de cercetare. Nefavorabilă a fost și situația de incertitudine și neclaritate socio-politică dominantă din 

această perioadă, resimțită de-a binelea în tergiversarea finanțării proiectului.  Cu toate acestea, fiecare 

tânăr cercetător, și-a alimentat forțele din propriul entuziasm pentru procesul de cercetare, și a izbutit 

să-și consolideze studiile asupra acestei tematici  într-un capitol din culegerea noastră colectivă.   

Concluzie 

În cadrul proiectului au fost analizate conceptul de arhetip şi premisele unei cercetări din 

perspectiva arhetipologiei. În procesul hermeneutic al operelor literare, această grilă de interpretare a 

permis tinerilor cercetători să identifice substratul mitic, ce relevă într-un context mai larg un anume 

imaginar uman, semnificaţii ale proiecţiilor imaginare a unei lumi ideale. Pe acest demers comparatist, 

am încercat să trecem dincolo de structura operei, spre revelarea unor sensuri ce au corelaţii directe cu 

transcendenţa, cu tiparele primordiale (mitice). 

 

Conducătorul proiectului Nadejda Ivanov, dr.   __________________ 
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Anexa nr. 1 

 

 Volumul total al finanțării (mii lei)  (pe ani) 

 

Anul Planificat Executat Cofinanțare 

2019 130 mii 130 mii  30 mii  

 

 

Lista executorilor (funcția în cadrul proiectului, titlul științific, semnătura) 

 
Nr 
d/o 

Numele/Prenumele 
Anul 

nașterii 
Titlul 

științific 
Funcția în cadrul 

proiectului 
Semnătura 

1

1. 
Ivanov Nadejda  

1988 Doctor în 

filologie 
Director de proiect  

2

2. 
Gîrlea Olesea  

1983 Doctor în 

filologie 
executor  

2

3. 
Ivanov Constantin  

1986 
-  executor  

4

4. 
Cogut Sergiu  

1985  Doctor în 

filologie 
executor  

5

5. 
Petrașcu Eugen  

1993 
-  executor  

 

 

 

 

 

 

Nadejda Ivanov, dr.        __________________ 
                                                                   

    

 

 

 

 

 



7 

 

 

Anexa nr. 2 

LISTA 

lucrărilor publicate  

 

Lista publicaţiilor se prezintă în ordine alfabetică şi va fi structurată separat  

– capitole în monografii şi culegere naţionale 

COGUT, S. Capitolul IV. În: Literatura din perspectiva arhetipologiei. Coord. Nadejda Ivanov. 

Chișinău: ProLibra, 2019, p. 124-133. ISBN 9978-9975-3289-9-9. 

IVANOV, C. Capitolul I. Introducere (1.1. Considerații asupra conceptului de arhetip; 1.2. 

Arhetipologia ca direcție de cercetare literară.) În: Literatura din perspectiva arhetipologiei. Coord. 

Nadejda Ivanov. Chișinău: ProLibra, 2019, p. 5-15. ISBN 9978-9975-3289-9-9. 

IVANOV, N. Capitolul III. 4 Studii de arhetipologie literară . (3.1. Drama copilului interior în 

romanele de introspecție ale lui Vladimir Beșleagă; 3.2. Reprezentări și experiențe arhetipale ale apei în 

romanele lui Vladimir Beșleagă; 3.3. Femeia iubită  – inițiatoare în mistere în creația lui Mircea Eliade; 

3.4. Valorificarea arhetipului maternității în universul poetic vierean). În: Literatura din perspectiva 

arhetipologiei. Coord. Nadejda Ivanov. Chișinău: ProLibra, 2019, p. 81-118. ISBN 9978-9975-3289-9-

9. 

GÎRLEA, O. Capitolul II. Semnificații și reprezentări ale umbrei. (2.1. Umbra și reprezentările sale în 

credințele populare; 2.2. Conceptul de umbră în psihanaliză; 2.3. Tipuri de umbră în literatură). În: 

Literatura din perspectiva arhetipologiei. Coord. Nadejda Ivanov. Chișinău: ProLibra, 2019, p. 31-46. 

ISBN 9978-9975-3289-9-9. 

– articole din reviste naţionale: 

categoria C 

IVANOV, C. Considerații asupra conceptului de „arhetip”. Philologia, 2019, nr. 1-2, p. 50-58. ISBN 

0236-3119. 

materiale ale conferințelor (naționale / internaționale). 

GÎRLEA O., Reprezentări ale umbrei în romanul „Drăceasca schimbare de piele” de Dauș Ludovic. 

In: Perspectivele și problemele integrării în spațiul european al cercetării și educației, Universitatea 

Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, 2019, Vol IV, Partea 2, p. 299-301. ISSN 2587-3563, E-ISSN 

2587-3571. 

COGUT S. Arhetipul mamei în două din poveștile lui Hans Christian Andersen. In: Perspectivele și 

problemele integrării în spațiul european al cercetării și educației, Universitatea Bogdan Petriceicu 

Hasdeu” din Cahul, 2019, Vol IV, Partea 2, p. 336-338. ISSN 2587-3563, E-ISSN 2587-3571. 

IVANOV, N. Valorificarea arhetipului maternității în universul poetic vierean. In: Perspectivele și 

problemele integrării în spațiul european al cercetării și educației, Universitatea Bogdan Petriceicu 

Hasdeu” din Cahul, 2019, Vol IV, Partea 2, p. 324-327. ISSN 2587-3563, E-ISSN 2587-3571. 

 

 

Conducătorul  proiectului  Nadejda Ivanov, dr.  __________________ 
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Participări la manifestări științifice naționale/internaționale 

 

Comunicări la conferințe internaționale: 

GÎRLEA O. Reprezentări ale arhetipului umbrei în „Music-hall” de Al. Robot la Colocviul 

Internațional de Științe a Limbajului „Eugen Coșeriu”, Universitatea Națională „Yuriy Fedkovych” din 

Cernăuți, 11-12 octombrie, 2019. 

IVANOV, N.  Personajul de introspecție sau drama copilului interior în proza lui Vladimir Beșleagă. 

Conferința internațională „Zilele Sextil Pușcariu. Ediția a IV-a. Institutul de Lingvistică și Istorie 

literară „Sextil Pușcariu”. Cluj-Napoca, 12-13 septembrie 2019.  

 

Comunicări la conferinţe internaţionale în țară 

COGUT S. Simbolul și arhetipul mamei, de la superstiții și credințe populare spre literatură. Conferința 

științifică internațională „Manifestations (inter)Culturelles par la sémantique des langues-cultures. 

Colloque international”. Chișinău, ULIM, 15-16 mai, 2019. 

COGUT S. Arhetipul mamei în două basme de H. Ch. Andersen. Conferința științifică internațională 

Perspectivele și problemele integrării în spațiul European al cercetării și educației, 6 iunie, 2019, 

Universitatea de Stat „B.P.-Hasdeu” din Cahul. 

COGUT S. Corin Braga – promotor de marcă al arhetipologiei în spațiul românesc la Colocviul 

național „Lecturi in memoriam acad. Silviu BEREJAN” la 12 noiembrie 2019, Institutul de Filologie 

Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din Republica 

Moldova 

GÎRLEA, O. Semnificații ale umbrei în obiceiuri, superstiții, psihanaliză și literatură. Conferința 

științifică internațională „Manifestations (inter)Culturelles par la sémantique des langues-cultures. 

Colloque international”. Chișinău, ULIM, 15-16 mai, 2019. 

GÎRLEA, O. Reprezentări ale umbrei în romanul „Drăceasca schimbare de piele” de Dauș Ludovic. 

Conferința științifică internațională Perspectivele și problemele integrării în spațiul European al 

cercetării și educației, 6 iunie, 2019, Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul. 

GÎRLEA, O. Variații ale arhetipului umbrei în literatură. Umbra pozitivă și cea negativă, Colocviul 

național „Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan” (ediția a IV-a),  la 12 noiembrie 2019, Institutul 

de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din 

Republica Moldova 

IVANOV, N. Reflecții arhetipale în romanul lui Vladimir Beșleagă „Viața și moartea nefericitului 

Filimon”. Conferința științifică internațională „Manifestations (inter)Culturelles par la sémantique des 

langues-cultures. Colloque international”. Chișinău, ULIM, 15-16 mai, 2019. 

IVANOV, N. Valorificarea arhetipului mama în universal poetic vierean. Conferința științifică 

internațională Perspectivele și problemele integrării în spațiul European al cercetării și educației, 6 

iunie, 2019, Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul. 
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IVANOV, N.  Siddhartha sau calea inițiatică de cunoaștere a Sinelui. Conferința științifică cu 

participare internațională. Profesorul și savantul Irina Condrea – prezență remarcabilă în mediul 

academic și cultural din Republica Moldova. Facultatea de Litere, USM, 25 octombrie 2019. 

IVANOV, N.  Simbolistica apei în proza lui Vladimir Beșleagă. Colocviu științific național „Lecturi in 

memoriam acad. Silviu Berejan, ediția a IV-a. Institutul de Filologie Română „B. P. - Hasdeu”, 12 

noiembrie 2019. 

IVANOV, C. Retorica abordării problemei răului în spațiul cultural românesc. Conferința științifică 

internațională Perspectivele și problemele integrării în spațiul European al cercetării și educației, 6 

iunie, 2019, Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul. 

IVANOV, C. Arhetipul răului în miturile cosmogonice românești. Conferința științifică internațională 

„Manifestations (inter)Culturelles par la sémantique des langues-cultures. Colloque international”. 

Chișinău, ULIM, 15-16 mai, 2019. 

IVANOV, C. Etimologia și sensurile termenului de „arhetip”. Colocviul național „Lecturi in memoriam 

acad. Silviu BEREJAN”, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, 12 

noiembrie 2019. 

 

 

 

Conducătorul  proiectului Nadejda Ivanov, dr.   __________________ 
                            
 

 


