
 

 
 

 

Apel la comunicări studențești 

 

Colocviul Literacum 2021, ediția a IX-a: 

Așteptarea: moduri și timpuri 
 

Desfășurat sub zodia nefastă a distanțării și recluziunii, timpul din urmă a făcut ca ediția din 
2020 a Colocviului Literacum să nu aibă loc. În acest an, însă – an ce marchează intrarea în cel 
de-al doilea deceniu de existență a CSCL (Centrul Studenţesc de Cercetare Literacum) –, 
colocviul reînnoadă cu propria sa tradiție, propunând o ediție consacrată uneia dintre marile 
teme ale literaturii dintotdeauna și de pretutindeni: așteptarea. 

Celebri ori mai puțin celebri, protagoniștii așteptării – Penelopa, Ovidiu, Vladimir și 
Estragon, Aldo, Robinson, Drogo, Ragaiac, Ivan Ilici, K., Anca, Axente Creangă etc., etc. – sunt 
feluriți, după cum felurite sunt percepțiile și valorile timpului pe care așteptarea îl subîntinde. 
În poezie, așteptarea inundă frecvent alveolele semantice, devenind ea însăși protagonistul 
scriiturii; mai mult: așteptarea se răsfrânge și în sfera teoriilor lecturii, ca să nu mai vorbim de 
cotloanele cotidianului, acolo unde toată făptura o întâlnește, cu sau fără voie. Dobândind 
nenumărate densități și chipuri, așteptarea este umbra de care nicio existență nu se poate 
despărți.  

Nu este, prin urmare, deloc un hazard faptul că problematica acesteia emerge în 
creația literară, nutrind-o în moduri multiple, pe măsura complexității ei specifice. Iată doar 
câteva, foarte puține, nume de scriitori a căror operă stă mărturie: Homer, Dante, Kafka, 
Buzzati, Defoe, Dos Passos, Paler, Coetzee, Gib Mihăescu, Tolstoi, Beckett, Mann, Dostoievski, 
Caragiale, Kobo Abe, Blaga, Gracq, Barbu, Aitmatov, Dinu Pillat, Zink, Char, Kavafis, Eminescu, 
Eliot, Bacovia, Juan de la Cruz, Houellebecq, Kundera, Gr. Alexandrescu, Arghezi, Huysmans, 
V. Horia, D. Zamfirescu, M. Sebastian, Gogol, V. Voiculescu, Cehov, Ibsen, Rilke etc., etc.    

Studenții și masteranzii de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie sunt 
invitați/așteptați să descopere moduri și timpuri ale așteptării în literatură, căile de abordare 
hermeneutică fiind multiple, toate ghidate însă de rigoarea și intuiția critică ce-i 
caracterizează pe pasionații domeniului. De asemenea, sunt bineveniți alumni Literacum! 
 
Câteva sugestii de texte-suport: Franz Kafka, În fața legii/Procesul; Dino Buzzati, Deșertul 
tătarilor; Konstantinos Kavafis, Așteptându-i pe barbari; J. M. Coetzee, Așteptându-i pe 
barbari; Gib Mihăescu, Rusoaica; Kobo Abe, Femeia nisipurilor; Julien Gracq, Țărmul Syrtelor; 
Vladimir Nabokov, Mașenka; John Dos Passos, Manhattan Transfer; Henrik Ibsen, John 
Gabriel Borkman; Vintilă Horia, Dumnezeu s-a născut în exil; Milan Kundera, Viața e în altă 
parte; Samuel Beckett, Așteptându-l pe Godot, Octavian Paler, Viața pe un peron; Rui Zink, 
Așteptarea etc. Texte poetice – de identificat: Eminescu, Eliot, Blaga, Kavafis, Pessoa, Bacovia, 
Char, Rilke, Arghezi, Lorca, Montale...   
Câteva repere teoretice: Liana Gehl, Între speranță și așteptare; Aurora Liiceanu, Așteptarea 
Penelopei; Peter Sloterdijk, Mânie și timp.  

N. B. Toate aceste date sunt orientative. În funcție de experiența de 
lectură/preferințe, studenții pot propune și focaliza analitic orice texte/autori ce se regăsesc 
în vastitatea temei colocviului.  



 

 
 

 

 
Comitetul de organizare: 

masterandă Oana Gogoșeanu: mihaela.gogoseanu00@e-uvt.ro 
studentă Mirela Rof: mirela.rof01@e-uvt.ro 
studentă Andreea Popescu: andreea.popescu01@e-uvt.ro 
asist. univ. dr. Irina Dincă: irina.dinca@e-uvt.ro 
asist. univ. dr. Roxana Rogobete: roxana.rogobete@e-uvt.ro 

Coordonare generală: conf. univ. dr. Pompiliu Crăciunescu: pompiliu.craciunescu@e-uvt.ro 
 
Înscriere/repere de timp 
 
● Colocviul se va desfășura în ultima decadă a lunii noiembrie 2021, data exactă urmând să 
fie decisă după deschiderea anului universitar 2021-2022. 
● Pentru a răspunde invitației de a participa cu o comunicare în cadrul colocviului, doritorii 
sunt rugați să completeze Fişa de înscriere care se găsește pe site-ul CSCL, 
https://www.literacum.ro/, sau să se adreseze oricăruia dintre membrii comitetului de 
organizare până la data de 15 octombrie 2021. 

Titlurile pot fi provizorii, ele urmând să fie definitivate în cursul întâlnirilor pregătitoare 
ce vor avea loc după acea dată. 
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