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cu tema
Margine, marginal, marginalitate
Prin alegerea acestei teme, manifestarea noastră îşi propune să abordeze ‘marginea’ ca
reper inconturnabil al oricărei manifestări socio-umane, căci aşa cum ea nu poate exista fără un
‘centru’ în raport cu care poate fi situată, nici acesta (‘centrul’) nu ar putea exista fără o ‘margine’
faţă de care să se definească sau chiar să se distanţeze.
Evident, acest ‘centru’ a existat dintotdeauna, el nu a făcut altceva decât să devină proteic,
să îmbrace noi şi noi forme (numite ‘morală’, ‘literatură’, ‘religie’, ‘sexualitate’, ‘societate’, ‘artă’
etc.), faţă de care mereu a existat o ‘margine’ şi, pe cale de consecinţă, un ‘marginal’, un exponent
al ‘marginalităţii’.
Şi aceasta fie că e vorba, de exemplu, de antica Spartă, în care nou-născuţii cu malformaţii
erau ‘marginalizaţi’, aceasta costându-i viaţa, căci nu corespundeau idealului războinic promovat
de oraşul-stat;
- de minorităţile sexuale, trăind mereu, încă din vremea Vechiului Testament şi până în
zilele noastre, în ‘marginea’ societăţii pentru vina de a fi „altfel”;
- de cei care suferă de maladii, în general, incurabile, şi care sunt atât de frecvent
‘marginalizaţi’, încât s-a ajuns până la interzicerea accesului copiilor bolnavi de SIDA în şcolile
normale, sau la concedierea celor care suferă de cancer sau leucemie;
- de minorităţile naţionale, care sunt sau se simt adesea ‘marginalizate’ în raport cu
populaţia majoritară;
- de scriitorii, pictorii, muzicienii, artiştii în general, ale căror creaţii uneori avangardiste, în
afara „gustului epocii”, au fost ‘marginalizate’, ei înşişi fiind uneori supuşi excluderii,
excomunicării, expatrierii;
- de cuvintele unei limbi care, în virtutea unui fariseic politically correct, ajung să fie
marginalizate… retroactiv, cum s-a întâmplat cu ultima ediţie din Aventurile lui Huckleberry Finn, a
lui Mark Twain, apărută în SUA, şi în care editorul a înlocuit de 219 ori cuvântul „nigger”;
- de un întreg registru lingvistic, ‘marginalizat’ timp de aproape o jumătate de secol de
comunism, cum este cazul argoului românesc, a cărui unică vină era că reprezenta, în mintea
autorităţilor, limbajul lumii interlope, care, vai!, nu exista în aceea epocă…
Iar exemplele pot continua!
Practic, ‘marginalitatea’ nu a încetat niciodată să existe, fie doar a fost înlocuită de o altă
formă, fie consecinţele sale au fost altele (copiii născuţi cu malformaţii nu mai sunt, de mult timp,
ucişi ca pe vremea spartanilor, dar marginalizarea lor nu a încetat, în multe societăţi!)
De aceea credem că ‘marginalitatea’, sub atât de numeroasele forme pe care le îmbracă în
societatea noastră contemporană, poate constitui un punct de plecare al demersurilor dvs.
ştiinţifice, pe care ni le dorim cât mai variate şi mai inovatoare, fie că provin din zona antropologiei
(culturale), lingvisticii, semioticii, literaturii, sociologiei, filosofiei, studiilor de gen, artei în general.
Iată doar câteva sugestii ale unor posibile direcţii de cercetare:

- aşa cum există o ‘marginalizare’ impusă, există oare şi una liber consimţită, o automarginalizare care să funcţioneze atât la nivelul unui grup social, cât şi al unui individ?
- în ce măsură o operă artistică suportă consecinţele ‘marginalizării’ autorului său? Are ea
propria sa viaţă, dincolo de avatarurile creatorului său?
- ce se va întâmpla (într-un viitor mai mult sau mai puţin îndepărtat), când statutul de
lingua franca al englezei va fi şi mai pregnant, cu celelalte limbi naţionale, vor deveni ele
‘marginale’ sau vor dispărea pur şi simplu?
- la nivelul oricărei limbi există cuvinte ‘marginalizate’, de cele mai multe ori din cauza
unor tabuuri lingvistice (caracterul obscen, de exemplu, sau ofensator la adresa unor minorităţi al
vocabulelor respective). Oare tendinţa de eufemizare exagerată a limbii, în virtutea conceptului de
politically correct, nu va avea consecinţe atât asupra moştenirii lingvistice proprii fiecărei limbi, cât
şi a comunicării propriu-zise, care, aseptizată excesiv, va sfârşi prin a impieta asupra mesajului
transmis?
- acum aproape 90 de ani a fost lansat „the marginal man concept”, formulat de Robert E.
Park („Human Migration and the Marginal Man”, American Journal of Sociology, 33, May 1928, pp.
881-893) şi popularizat de Everett V. Stonequist (The Marginal Man, New York: Charles Scribner’s
Sons, 1937). Mai este acest tip uman în situaţia de a se strădui să trăiască, aşa cum spunea Park „în
două grupuri culturale diferite”, aceasta fiind una din consecinţele migraţiei, conform aceluiaşi
autor, sau globalizarea şi ştergerea frontierelor au rezolvat pentru el această dilemă existenţială?
Desigur, orice altă abordare a celor trei concepte care alcătuiesc tema colocviului nostru va
fi examinată cu atenţie de comitetul ştiinţific, căci sugestiile anterioare nu au nici cea mai mică
pretenţie de exhaustivitate!
Lucrările colocviului nostru se adresează în egală măsură cadrelor didactice universitare,
cercetătorilor ştiinţifici din învăţământul superior, precum şi masteranzilor sau doctoranzilor
interesaţi de tematica propusă.
Vă rugăm să adresaţi propunerile dvs. de comunicare dlui Laurenţiu Bălă, pe adresa de email: lbala@central.ucv.ro, până la data de 1 august 2012, prin completarea fişei de înscriere de mai
jos. Aceasta va trebui să conţină:
- numele autorului/autorilor (max. 2)
- afiliere
- date de contact (obligatoriu adresă e-mail şi număr de telefon)
- titlul comunicării
- un rezumat de min. 150 de cuvinte (maxim 250)
- titlul şi rezumatul vor fi traduse şi într-o limbă de circulaţie internaţională, alta decât
limba de susţinere a comunicării
- 3-5 cuvinte-cheie
- min. 5 referinţe bibliografice.
Eventuala acceptare a propunerilor de comunicare va fi transmisă autorilor prin e-mail
până cel mai târziu în data de 15 august 2012.
Comunicările pot fi susţinute în română, franceză, engleză, italiană, spaniolă şi germană.
Articolele selectate de comitetul ştiinţific vor fi publicate în franceză, engleză, italiană, spaniolă şi
germană în Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe filologice, Limbi străine aplicate,
Anul VIII, Nr. 1/2012 şi Nr. 2/2012, ISSN: 1841-8074.
Durata comunicărilor va fi de max. 20 de minute, discuţiilor fiindu-le rezervate 5 minute.
Taxa de participare este de 35 de euro (160 RON pentru participanţii români) şi va acoperi:
publicarea şi expedierea volumelor, mapa conţinând documentele colocviului, precum şi pauzele
de cafea.
De asemenea, organizatorii vor asigura masa tuturor participanţilor (prânz şi cină festivă în
ziua de 21 septembrie, respectiv prânz în ziua de 22 septembrie), cheltuielile legate de transport şi
de cazare revenindu-le participanţilor.

