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Traducere de Oana Răican

Traducerile  în limbile  engleză, germană,  greacă,  italiană,  portugheză,  rusă şi  spaniolă 
sunt disponibile on-line.

Cea de-a 3-a ediţie a Assises européennes du plurilinguisme va avea loc la Roma în 
perioada 10-12 octombrie 2012. A se vedea apelul pentru comunicări (în 4 limbi)

1. Plurilingvismul reprezintă viitorul Europei
2. Ultimele actualizări ale site-ului
3. OEP are neapărată nevoie de sprijinul dvs., deveniţi membru sau faceţi o donaţie
4. Plurilingvismul în întreprinderi : portretul L’Oréal
5. Anunţuri şi apariţii
6. Recitiţi scrisorile electronice precedente

1) Soft power şi plurilingvismul european

Vara este deja o amintire, mirosul grătarelor (barbecues) la fel. Dar câţi ştiu faptul că 
termenul barbecue, care derivă din barbaque, provine dintr-o creolă haitiană, via engleza 
americană,  pentru  a  defini  dispozitivul  de  afumare  a  cărnii  şi  carnea  însăşi?  Aşadar, 
cuvintele circulă precum păsările sau albinele, iar această circulaţie a lor care contribuie 
la  îmbogăţirea  limbilor  şi  culturilor,  creând  punţi  între  ele,  este  o  parte  esenţială  a 
ecologiei  lingvistice  globale.  Acceptarea cuvintelor celuilalt  reprezintă  un mod de a-l 
accepta pe celălalt. Al doilea element fundamental al ecologiei lingvistice îl reprezintă, 
pur  şi  simplu,  creativitatea  internă  a  limbilor  care,  ca  privire  asupra  lumii,  este  în 
continuă evoluţie, împreună cu viziunea pe care o avem despre lume. Dar aceasta este o 
altă poveste. Ne mai inventând cuvinte noi prefigurăm un declin apropiat.

În  renumita  sa  carte  L'aventure  des  mots  français  venus  d'ailleurs  (1997),  Henriette 
Walter oferea sute de exemple de o astfel de ecologie lingvistică, şi este interesant să 
reţinem faptul că împrumuturile nu au întotdeauna o viaţă lungă şi că, uneori, sunt doar 
efecte  ale  modei.  În  cazul  francezei,  aceasta  cita  numeroase  exemple  de  cuvinte  de 
origine engleză care, deşi recente, au devenit în prezent demodate, precum fashionable, 
surprise-party, babies, kids, drink, ice-cream, milk-bar, smart…

Multe  dintre  acestea  au  doar  o  intrare  limitată  şi  aparţin  mai  degrabă  jargonului 
profesional.
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Dar dacă împrumuturile lingvistice sunt doar expresia unui gen de piaţă a limbilor, pentru 
a  ne  exprima  în  termenii  lui  Louis-Jean  Calvet,  unde  schimbul  de  bune  cuvinte  se 
realizează ca şi schimbul de idei,  printr-un fel  de atractivitate naturală,  realitatea este 
uneori mai brutală. Pentru a rămâne în epoca modernă să luăm exemplul Cambodgiei: 
faptul că nimeni nu mai vorbeşte şi nu mai studiază limba franceză în Cambodgia este 
consecinţa  exterminării  a  1,7  milioane de cambogieni,  care  includeau pătura cea  mai 
educată a societăţii, de către Khmerii Roşii în perioada 1976 – 1978, în timpul războiului 
împotriva Vietnamului. Iar dacă franceza înregistrează progrese în Africa anglofonă, în 
timp ce engleza avansează în Africa francofonă, aceasta se datorează faptului că  cele 
două părţi ale Africii comunică între ele, fără a pune la socoteală marile limbi africane 
vorbite la nivel transnaţional şi care sunt tot atâtea  lingua franca.  De asemenea, dacă 
franceza câştigă teren în China, cu mult în urma englezei, aceasta se datorează interesului 
Chinei  pentru  Europa,  dar  şi  interesului  foarte  mare  pentru  Africa  francofonă.  Dacă 
chinezii sunt preocupaţi de promovarea chinezei în lume, ca urmare a deschiderii rapide a 
institutelor Confucius în lume, limba chineză nu este cea mai bună modalitate de a se 
exporta, nici de a cuceri pieţe. Învăţarea limbilor moderne este un mijloc mult mai sigur.

Cuvântul soft power, propus în 1990 de Joseph Nye, desemnează oare un nou concept sau 
reprezintă reinterpretarea unei realităţi eterne? Definit pentru scurt timp ca expresia unei 
strategii  de  influenţă  fără  folosirea  forţei,  prinţii  nu  au  aşteptat  elaborarea  savantă  a 
ştiinţelor sociale pentru a practica soft power. Fără a ne întoarce în Antichitate, Versailles 
şi secolul lui Ludovic al XIV-lea, aproape eliminaţi din programele de istorie în Franţa, 
sunt o strălucită ilustrare a acesteia.

Cu toate acestea, dacă epoca modernă a adăugat un element de noutate în utilizarea soft  
power  de  către  puterea  politică,  acesta  este  chiar  utilizarea  conştientă  a  limbii  ca  o 
componentă  a  unei  strategii  de  influenţă.  Până  de  curând,  evoluţia  limbii  avea  mai 
degrabă tendinţa de a urma cuceririle.  Misionarii  şi profesorii  soseau după soldaţi.  În 
prezent,  soft power poate fi utilizat singur – în definitiv, toate institutele culturale din 
toate  ţările  lumii  sunt,  în  modul  lor,  expresii  ale  soft  power  –  sau  se  combină  cu 
diplomaţia şi acţiunile de forţă.

După cel de-al Doilea Război Mondial,  Statele Unite au dus la un nivel foarte ridicat 
folosirea  forţei  şi  a  soft  power,  având  ca  instrumente  privilegiate  de  promovare  a 
modelului american cinematografia şi limba.

Dar lumea se schimbă.

În  prezent,  soft  power-ul american  a  fost  slăbit  definitiv  de  trei  factori.  Primul  este 
dezastrul  militar  şi  cultural  al  invaziei  Irakului.  Cel  de-al  doilea  îl  reprezintă  criza 
mondială  care  a  fost  mai  mult  decât  o  zguduire  a  absolutismului  pieţelor,  ideologia 
dominantă a ultimelor trei decenii.  Cel de-al  treilea îl  reprezintă emergenţa unei lumi 
multipolare.

În Irak in Translation sau De l'art de perdre une guerre sans connaître la langue de son  
adversaire (nota traducătorului - Despre arta de a pierde un război fără a cunoaşte limba 
adversarului), Mathieu Guidère a arătat vulnerabilitatea trupelor şi serviciilor americane 
în cadrul operaţiunilor militare din Irak din cauza necunoaşterii limbii arabe.

Sunt oare americanii  pe punctul de a ieşi  din izolaţionismul lor lingvistic şi cultural? 
Aunmite semne sugerează acest lucru.
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La 23 august, în faţa a 2 500 soldaţi, marinari, piloţi şi puşcaşi marini, Leon E. Panetta, 
Secretarul  de  Stat  pentru Apărare  a  făcut  o  descoperire  fundamentală:  „We live  in  a 
global world,” a declarat el. „We have to understand that world if we … are going to be 
able to not only defend this country, but to extend our relationships to others so that we 
can work together to defend the world that we live in.”

„The reality is that we have to reflect the nation we live in and we have to reflect the 
world we are a part of. Languages are the key to understanding that world.

It’s also critical to the effectiveness of current U.S. military operations.

If we are going to advance stability in some of the countries we are fighting in today, we 
have  to  be  able  to  understand  what  motivates  those  countries,  what  motivates  their 
people, and to understand their culture, beliefs, faiths, ideologies, hatreds and loves. So it 
is crucial to our national security to be able to have a strong language ability”.

Semn al  vremurilor,  cu ocazia  şcolii  de vară a Mouvement des entreprises de France 
(MEDEF),  la radio BFM, Fabrice Marchisio, avocat comercial  la CVML, evidenţiază 
faptul că întrunirile desfăşurate în Japonia cu interlocutori japonezi se desfăşoară în limba 
japoneză.

Alte  semne  ale  vremurilor:  o  lingua  franca, cunoscută  sub  denumirea  de  portugnol, 
amestec de spaniolă şi portugheză, a început să apară în America Latină în ultimii zece 
ani.

Ce se întâmplă în Europa? Trebuie să ne întoarcem la câteva elemente de bază.

În  primul  rând,  trebuie  să  insistăm  asupra  faptului  că  norma  instituţiilor  europene 
presupune  plurilingvismul.  Fie  că  este  vorba  despre  Parlamentul  European,  despre 
Consiliul Uniunii Europene, despre Comitetul Economic şi Social sau despre Comitetul 
Regiunilor, se aplică Regulamentul nr. 58/01 al Consiliului, care punea bazele regimului 
lingvistic al Uniunii Europene du Conseil, regula instituţională rămâne plurilingvismul, 
adică  respectarea  limbilor  oficiale  ale  statelor  membre.  În  ciuda  numeroaselor  sale 
încălcări, pe care OEP nu s-a sfiit niciodată să le semnaleze, trebuie să subliniem faptul 
că principiul plurilingvismului se aplică şi trebuie reafirmat cu tărie.

În ceea ce priveşte Consiliul Europei, care a jucat întodeauna rolul de pionier în domeniu, 
trebuie  să  reamintim  Convenţia  culturală  europeană  din  19  decembrie  1954,  al  cărei 
obiectiv  este  de  a  facilita  înţelegerea  reciprocă  între  popoarele  Europei  şi  aprecierea 
diversităţii  lor  culturale,  de  a  proteja  cultura  europeană,  de  a  promova  contribuţiile 
naţionale  la  patrimoniul  cultural  comun  al  Europei,  în  conformitate  cu  valorile 
fundamentale,  încurajând,  în  special,  studiul  limbilor,  al  istoriei  şi  al  civilizaţiei 
popoarelor europene.

De asemenea,  trebuie să reamintim importanta  recomandare adoptată de Comitetul de 
Miniştri la 17 martie 1998, care preconiza dezvoltarea unei politici a plurilingvismului la 
scară largă, în special în domeniul educaţiei, precizând mijloacele pentru a obţine acest 
lucru.  Recomandarea  adresată  statelor  includea  o  veritabilă  programă  politică  de 
promovare a plurilingvismului, a cărei actualitate este intactă, dar care presupune voinţa 
politică a guvernelor naţionale. Drumul va fi lung, dar nu trebuie să disperăm.
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2) Printre cele mai recente actualizări ale site-ului

• Frédéric  Mitterrand  ne  voit  pas   l’intérêt  d’une  loi  sur  les  langues   
régionales 

• Zweisprachig, unsere Zukunft : Infobrief sommer 2011   
• La médiation et les enfants des rues (Stages de formation)   
• New Trends in Crosslinguistic Influence and Multilingualism Research   
• II Simpósio Internacional sobre o Multilinguismo no Ciberespaço   

• Peuples et langues : états d’alerte en France (Emission France Culture)   
• Educación en lenguas: materia pendiente (Observatorio Atrium Linguarum)   
• Meertalig materiaal (Leesplein)   
• Celebrate the launch of the European Network of Language Teacher Associations   
• Le(s) français dans la mondialisation : patrimoine(s) à diffuser ou...   
• Università francoprovenzale d'estate Faeto Celle San Vito (Video)   
• Einführung in die Mehrsprachigkeitsforschung (3. Auflage)   
• Limbile straine, un atu în afaceri (Comisia Europeana)   
• Pratique et coût d'une main d'œuvre ne maîtrisant pas les langues étrangères   
• “We have to raise a profile of the needs for languages in business”   
• A promoção do francês e do plurilinguismo   
• 10ème édition de la Semaine des cultures étrangères   
• UK pupils 'worst in Europe for learning foreign languages'   
• Escuela de verano de Barcelona sobre el bilingüismo y el multilingüismo   
• Vlaamse kinderen moeten meertalig worden   

• Speak dating linguistique, rencontre (26 sept.2011, Paris)     
• Premier forum international de l'économie mauve   
• La langue de la triple frontière (Le Monde)  
• Panetta: Language Training Critical to U.S. Interests, Security    
• Chine : apprendre le français, outil stratégique pour la “conquête” de l’Afrique   
• Firms ignore the foreign language internet at their peril (BBC)   

3) OEP   are neapărată nevoie de sprijinul dvs., deveniţi membru sau faceţi o donaţie  

OEP este o asociaţie de drept francez, cu o puternică componentă internaţională datorită 
membrilor şi partenerilor săi. Activitatea sa se bazează în principal pe voluntariat. Pentru 
a-şi  desfăşura  activităţile,  OEP  are  neapărată  nevoie  de  susţinerea  membrilor  săi, 
persoane fizice şi juridice. Dacă apreciaţi această  Scrisoare electronică,  dacă apreciaţi 
site-ul  Internet  al  OEP şi,  în  general,  dacă  doriţi  să  susţineţi  activitatea  acestuia,  nu 
ezitaţi, deveniţi membru OEP sau faceţi o donaţie.

4) Plurilingvismul în întreprinderi: portretul L’Oréal

Este oarecum dificil să discutăm despre o anumită întreprindere. De altfel, nu este uşor să 
discutăm despre plurilingvism la singular, având în vedere cât de diferite sunt contextele 
şi profilurile. În sfârşit, cum putem spune că o întreprindere este plurilingvă în condiţiile 
în care termenul nu apare ca atare în documentele oficiale? Totuşi, vom face acest lucru 
pentru L’Oréal, şi poate pentru alte companii al căror profil corespunde anumitor criterii 
care le fac să fie incluse în rândul întreprinderilor plurilingve.
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Într-un  mod  oarecum  brutal,  putem  denumi  ca  plurilingvă  orice  întreprindere 
internaţională care nu a afişat nicio tendinţă de monolingvism şi/sau care nu îl practică.

Într-un  mod mai  pozitiv,  vom spune că  o  întreprindere  plurilingvă  subscrie  valorilor 
plurilingvismului, fără a afişa neapărat o politică lingvistică explicită.

Pe scurt, în 2010, L'Oréal a primit eticheta „Diversitate”, şi, în legătură cu această direcţie 
puternică  a  societăţii  pe  care  o  reprezintă  politica  de  diversitate,  Jean-Paul  Agon, 
Preşedinte-Director General, exprimă în cel mai clar mod posibil valori care sunt tocmai 
cele care stau la baza plurilingvismului: „Astăzi, lumea în care trăim şi lucrăm, este din 
ce în ce mai variată. O lume cu indivizi cu orizonturi culturale şi etnice variate, cu stiluri, 
perspective, valori şi credinţe diferite. Un personal diversificat în toate funcţiile şi la toate 
nivelurile întreprinderii contribuie la consolidarea creativităţii noastre. Ne înţelegem mai 
bine clienţii şi putem astfel crea şi comercializa produse pe măsura aşteptărilor.”

De altfel, grupul a adoptat o Cartă etică care se adresează tuturor angajaţilor companiei şi 
tuturor filialelor sale în lume. Această Cartă a fost tradusă în 43 de limbi, ceea ce este un 
lucru important având în vedere faptul că, spre deosebire de anumite întreprinderi care în 
anii '80 au dorit, sub influenţa globalizării, să îşi construiască o identitate bazată pe o 
limbă unică,  model care  pare astăzi  mai degrabă arhaic,  grupul L'Oréal  şi-a construit 
identitatea pe valori şi nu pe o aşa-numită limbă internaţională.

5) Anunţuri şi apariţii

• Lingue per un cuore europeo - LEND   Il  seminario nazionale di  formazione e  
aggiornamento  'Lingue  per  un  cuore  europeo  -  costruzione  di  una  identità  
plurilingue e pluriculturale dell’Europa nel mondo' avrà luogo a Torino (Italia)  
nei giorni 28-30 Ottobre 2011. 

• Convegno itinerante Plurilinguismo e mondo del lavoro. Questo ciclo, coordinato 
da Enrica Grazzini  e  Marie-Christine  Jullion,  riunisce  21 università  su 3 anni 
2010, 2011 et 2012. Presentazione di ciascuna manifestazioni a partire da questa 
carta. Calendario degli eventi passati e futuri. 

• Infolettre N°26 de DLF-Bruxelles-Europe. 

Masa rotundă din 22 noiembrie 2011

« Le cyberespace : chance et défi pour les langues »
(Cyberspace: şansă şi provocări pentru limbi)
Pentru a afla mai multe

• Pentru a sărbători Ziua Europeană a Limbilor, OEP prezintă pe prima sa pagină un 
program generos. Pentru a afla mai multe

• BMSL (Ecole bilingue Montessori de Lund) a câştigat concursul de cântece/rap în 
cadrul Zilei Europene a Limbilor 2011. Elevii (cu vârste cuprinse între 13 şi 15 
ani) cântă în 5 limbi: www.youtube.com/BMSLchannel

• Platforma  europeană  a  societăţii  civile  de  promovare  a  multilingvismului  şi-a 
publicat  raportul  final  în  versiune  scurtă şi  în  versiune  integrală,  pe  care  o 
recomandăm spre citire.

• Platforma europeană a societăţii civile de promovare a multilingvismului a dat în 

http://www.youtube.com/BMSLchannel
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funcţiune  noul  site  Poliglott4.eu,  sub  conducerea  EUNIC Bruxelles  (Reţeaua 
Europeană  a  Institutelor  Culturale  Naţionale).  Acest  nou  site  alimentează 
puternica mişcare în favoarea plurilingvismului la nivel european.

• Cinematografia va ocupa un loc special în cadrul Assises la Roma: OEP publică 4 
articole referitoare la cinematografie:

▪ Cinéma : le déclin de l'empire américain ? (Revue Géoéconomie - Ed.   
Choiseul) 

▪ Du Klingon au Sindarin : les langues fictives du cinéma et de la littérature   
▪ Les langues fictives sont-elles des lan  gues vivantes?   
▪ Andréï Makine : le multilinguisme, la photographie, le cinéma et...   

• Conferinaţ  de  lansare  a  Reţelei  europene  a  asociaţiilor  de  profesori  de  limbi 
(REAL), Sèvres, lângă Paris, 7 - 8 noiembrie 2011. Pentru a afla mai multe

• La base des 29 revues "SYNERGIES"   du GERFLINT en ligne     
• Le  bilinguisme,  de  la  famille  à  l'école,  un  vaste  sujet  transverse  au  niveau   

européen :
▪ Soirée d'information sur le bilinguisme avec parents, grands-parents, etc.  ,   

jeudi 29 septembre de 20h – 22h30 à Paris 14e 
▪ Soirée d'information sur le bilinguisme, 29 septembre, Paris     
▪ Enfants  plurilingues.  Du  bilinguisme  des  élites  au  plurilinguisme  des   

migrants     
▪ Stratégies favorisant le bilinguisme chez l’enfant     
▪ Les bébés et le bilinguisme (français du monde)     
▪ Le bilinguisme chez l'enfant (Aïno Niklas-Salminen)     
▪ Armée  belge  :  les  allocations  au  bilinguisme  surtout  pour  les   

néerlando  phones   
▪ L'école et les langues - De l'apprentissage au bilinguisme     

• Despre  traducere:  importanţa  listei  de  mai  jos  arată  considerabila  activitate  a 
acestui sector de cercetare

• Traduire  et  communiquer  à  l’heure  de  la  mondialisation  ,  dir. 
Michaël Oustinoff, CNRS, 2011
• De  la  méthode  en  traduction  et  en  traductologie   (colloque   
Timisoara, avril 2012)
• Traduction  :  politiques  et  stratégies  dans  la  gestion  de  la   
glottopolitique,  colocvii  organizate  în  colaborare  de  ISIT,  Institut  de 
management  et  de  communication  interculturels,  Paris  15-16  februarie 
2012, şi Universitatea McGill, Montréal 12-13 martie 2012
• Traduction  et  ergonomie   (ILCEA  14/2011)  ,  sub  direcţia  lui 
Élisabeth Lavault-Olléon 
• Traduction et méd  ias audiovisuels   (à paraître)  , editat de Jean-Marc 
Lavaur,  Adriana    Şerban  ,  octombrie  2011 ,  Septentrion  Presses 
Universtaires 
• L’Europe multilingue investit dans la traduction en ligne   
• La traduction dans des contextes de multilinguisme officiel   
• Traduction : un marché mondial élevé, fragmenté et en croissance   
• (In)Traduttibilità dei nomi propri (Translationes N° 3/2011)   
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• Publication : L'épreuve de traduction en anglais  
• Translations médiévales : Cinq siècles de traductions en français au   
Moyen Age 
• Colloque international "Rhétorique et traduction" (Orléans, France,   
26-27/01/12) 
• Traduction et texte sacré (Appel à communications)  
• Langue et droit : terminologie et traduction  , (Revistă franceză de 
lingvistică aplicată) 
• L’hétéroglossie en traduction :  enjeux et  difficultés (10-11 juin)  , 
Colocviu internaţional organizat de grupurile de cercetare „Confluences : 
les  mots  étrangers”  şi   TRILL (Translation  Research  in  Language  and 
Literature) de la Universitatea Paris Ouest Nanterre La Défense
• La traduction dans le quotidien des entreprises qui exportent   
• Traduction et communautés   (Etudes réunies par Jean Peteers) 
• Translation and Globalization   translated into Japanese   
• Professional translation important for European integration   
• Translationes N°3  , Universitatea de Vest din Timişoara, 2011 

• Colloque francophone sur les évolutions du français contemporain  , Lyon 18 şi 19 
octombrie 2011

• „LMA 20” Social, socializare, societate. Profiluri ale traducerii si interpretarii    , 
Universitatea Babeş-Bolyai, 14 octombrie 2011.

6) Recitiţi precedentele Scrisori electronice ale OEP apăsând   a  ici  

Dacă doriţi să vă dezabonaţi de la această scrisoare electronică, răspundeţi la acest mesaj 
cu titlul NU.
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