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Stimată Doamnă/ Stimate Domn,
Institutul de Istorie şi Teorie Literară “G. Călinescu” va organiza în prima jumătate
a lunii octombrie 2015, în colaborare cu specialişti din celelalte institute academice de
profil, din facultăţile filologice din Bucureşti, Iaşi şi Timişoara, a II-a ediţie a Colocviului
Naţional de Literatură Veche cu tema

Literatura română în secolul al XVIII-lea.
Schimbarea paradigmei literare
Secolul al XVIII-lea reprezintă una dintre cele mai complexe şi mai interesante
perioade ale istoriei noastre culturale. Este secolul în care literalitatea lasă locul
literarităţii, deopotrivă în scrisul religios şi în scrisul laic, şi perioada de schimbare
marcată a modelelor culturale. Se traduc texte literare noi, diferite ca sursă, atitudine şi
mentalitate artistică, de cele cunoscute în secolele precedente.
În acest context, propunem cercetarea schimbărilor produse în paradigma literară,
considerând că este necesară mai buna cunoaştere a setului de reguli, de norme şi de
metode care au condus la afirmarea tipologiilor culturale caracteristice Veacului de
Mijloc: umanism, clasicism, iluminism. Subordonând paradigma literară celei culturale,
dorim o reevaluare a caracteristicilor culturii româneşti în contextul mai larg al culturii
europene. Astfel vor fi mai bine urmărite elementele de continuitate, respectiv de
discontinuitate afirmate atât în raport cu modelele străine, cât şi cu mai vechile noastre
scrieri literare, în încercarea de a identifica idealul retoric de limbă artistică românească,
manifestat în epoca umanistă şi promovat, ulterior, în principalele centre culturale şi la
curţile princiare.
Multiplele aspecte care au condus la modificarea paradigmei literare pot fi abordate
interdisciplinar, cu instrumente de analiză specifice istoriei literare, filologiei, sociologiei
culturale sau filosofiei, putând fi aplicate curentelor culturale şi literare, operelor
beletristice, genurilor şi speciilor ilustrate de acestea sau nivelurilor de producţie şi
consum cultural.

Organizatorii celei de a doua ediţii a Colocviului Naţional de Literatură Veche
propun două mese rotunde ce au ca teme de discuţie:
- Conştiinţa modificării paradigmei literare: cazul Dimitrie Cantemir,
- Paradigma culturală iluministă – diferenţe şi similitudini între Occidentul şi
Orientul Europei.
Lucrările prezentate în cadrul Colocviului care vor fi selectate de către membrii
comitetului ştiinţific vor fi publicate.
Am fi onoraţi să răspundeţi invitaţiei noastre, comunicându-ne titlul comunicării şi
un scurt rezumat al acesteia, până la data de 15 iulie 2015.
În funcţie de numărul opţiunilor de participare şi de subiectul comunicărilor
selectate, vă vom face cunoscute, într-o circulară viitoare, date suplimentare privind
organizarea Colocviului.
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