
                                      U n i v e r s i t a t ea  d i n  C r a i o v a 
                                      Departamentul de Limbi Străine Aplicate 

 
                                            vă invită să participaţi la Colocviul Internaţional 

 
                                     Limbă, Cultură, Civilizaţie 

 
organizat între 25 şi 27 martie 2010 

la Casa Universitarilor din Craiova 
 
 A IX-a ediţie a colocviului nostru (a II-a ediţie internaţională), păstrează cele trei componente deja 

tradiţionale (Limbă, cultură, civilizaţie). Internaţionalizarea acestei manifestări, începută în martie 2009, se vrea acum a 

fi urmată de o nouă ediţie, căci orice început reuşit (după părerea majorităţii participanţilor la ediţia anterioară!) merită 

să aibă o continuare! Aceasta reprezintă pentru colectivul departamentului nostru, compus în majoritate din tinere şi 

foarte tinere cadre didactice, o nouă miză, o adevărată provocare. Sperăm cu toţii să-i putem face faţă cu succes! 

Astăzi, când frontierele se şterg (cel puţin în Europa celor 27) şi nu mai sunt perceptibile decât pe hărţile din 

atlasele geografice, afirmaţia lui Cioran din „Mărturisiri şi anateme”,  capătă, poate mai mult ca oricând, o nebănuită 

actualitate: „Noi nu locuim într-o ţară, locuim într-o limbă. O patrie, asta înseamnă şi nimic altceva.”  

De aceea, când atâtea trăsături distinctive între popoare se uniformizează internaţionalizându-se (de la 

obiceiurile alimentare, preferinţele sportive şi orientările politice, până la reţelele de crimă organizată, la moneda 

folosită în viaţa de zi cu zi ca mijloc de plată şi la guvernarea comună) reuşind să creeze o masă amorfă, o populaţie şi 

nu un popor, există încă trei elemente în viaţa fiecăruia dintre ele menite să facă diferenţa, să ne ferească de o 

monotonie existenţială greu de suportat.  
 

Primul dintre ele este Limba, căci cei „care vorbesc aceeaşi limbă formează un tot”, legaţi fiind între ei „prin 

mii de legături invizibile”, cum spunea filosoful german Johann Gottlieb Fichte. 

De aceea, ca şi la ediţia de anul trecut, vrând să fim împreună – cu toate elementele care ne diferenţiază, dar nu 

ne separă! –, organizatorii încurajează utilizarea „patriilor”: engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă şi, evident, 

română, cu condiţia, totuşi, a unui număr suficient de „patrioţi” doritori de a-şi prezenta contribuţia într-una dintre  

acestea! 
 

Al doilea element este Cultura, căci „a oferi cultura înseamnă a oferi setea”, după afirmaţia lui Antoine de 

Saint-Exupéry, „restul va fi o consecinţă”! Felul în care vom reuşi, fiecare dintre noi toţi – piese minuscule dintr-un 

„puzzle” uriaş numit popor –, să ne potolim această sete va face ca imaginea finală să fie diferită de cea  a altui joc de 

„puzzle”, a altui popor… 

Cultura, ca şi limba vorbită (şi scrisă, evident!), ne poate diferenţia, făcându-ne să ne păstrăm unicitatea şi, de 

ce nu?, ne poate uni pe baze spirituale mult mai solide decât cele economice, cum ar fi comuniunea de idei, valori şi 

comportamente.        
 

Al treilea element menit să facă diferenţa este Civilizaţia, al cărei inventator, dacă ar fi să-i dăm crezare lui 

Freud, este „primul om care a preferat să înjure decât să dea cu piatra”. Nu ştim exact cine a fost acesta şi nici dacă a 

fost singur, dar, după apetenţa pentru înjurături a românilor, cu siguranţă au fost şi ei pe-acolo! 

De aceea, credem că dacă până şi înjurăturile pot fi considerate o manifestare a unui anumit tip de civilizaţie 

(sau, după unii, a lipsei acesteia!), atunci şi alte preocupări ale minţii umane se pot încadra aici şi, prin urmare, orice 

demers „civilizator” va fi binevenit din partea participanţilor la colocviul nostru…   
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