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1) În picioare!

Aşa-numita  criză  mondială,  dar  care  este,  în  primul  rând,  o  criză  occidentală,  nu  ar  trebui  să 
încurajeze închistarea, ci mai degrabă să incite la depăşirea propriilor limite.

Ridiculizarea neo- sau ultraliberalismului a devenit aproape un lucru banal. Fiasco-ul economic este 
evident: 30 de ani de dominaţie a unei gândiri economice subminate şi discreditate de fapte; un 
fiasco social  printr-o explozie  de  inegalităţi;  un fiasco  civilizaţional:  democraţie  subminată  din 
interior de oligarhii politico-financiare, exacerbarea individualismului şi a profitului ca stimulent, 
sacralizarea pieţei ca ultimă instanţă de regularizare a vieţii politice, economice, sociale şi culturale, 
înglobarea  politicului  şi  a  culturalului  de  către  economic,  slăbirea  statului  şi  instaurarea  legii 
junglei, destructurarea reţelei sociale, negarea culturii... 

Procesul este uşor de realizat, dar adevărata provocare este să îl evităm. Raportul dintre economic, 
politic şi cultural este cel care trebuie modificat. Există o mie şi una de modalităţi de regularizare, o 
mie şi una de modalităţi de realizare a globalizării. Înainte de toate, trebuie să scăpăm de gândirea 
unică şi să evităm să fim agenţii conştienţi sau inconştienţi ai ceea ce a fost lăudat ca un „viitor 
radios” (ne amintim de celebra lucrare a lui Alexandre Zinoviev, Avenir radieux şi de nu mai puţin 
celebra şi premonitorie lucrare a eseistului Alain Minc, Mondialisation heureuse).

Orizontul responsabililor politici şi al comentatorilor este adesea limitat pe termen scurt.

În articolul publicat în revista  MailOnline, cu titlul "Why do the English need to speak a foreign 
language when foreigners all speak English?", cronicarul David Thomas invocă chestiunea utilităţii 
învăţării limbilor străine în condiţiile în care engleza este vorbită în întreaga lume. În final, acesta 
face elogiul micilor englezi obosiţi de limbi străine a căror utilitate nu o înţeleg.

La  această  concluzie  a  ajuns  deja  din  2004 un  guvern  curajos  şi  clarvăzător:  astfel,  în  şcolile 
britanice, s-a redus la 14 ani vârsta până la care învăţarea limbilor străine este obligatorie.

În opinia noastră, există multe alte domenii în care acest tip de logică poate fi aplicată. Căci, deşi 
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îndelung negat, în prezent, este recunoscut faptul că, în majoritatea societăţilor noastre democratice, 
nivelul şcolar este în scădere, fără să ştim exact de ce şi fără să se depună eforturi considerabile 
pentru elucidarea acestui mister şi pentru aplicarea de politici corective. Nivelul este în scădere nu 
doar în ceea ce priveşte limbile străine, ci şi la matematică sau limba maternă. Nu este o catastrofă; 
este un fapt oficial recunoscut în special în cadrul  programului 2010-2020 al Uniunii Europene. 
Astfel, dacă aplicăm raţionamentul, un guvern curajos şi clarvăzător ar trebui să recomande pur şi 
simplu reducerea orelor de matematică şi limbi (dar matematica nu este ea însăşi un limbaj?). Deci, 
micii englezi ar trebui să înveţe mai puţină engleză, micii francezi mai puţină franceză, etc. Astfel, 
Europa se va redresa şi va face faţă provocărilor noii lumi care se conturează sub ochii noştri.

Diverşi pedagogi pretind că motivul scăderii nivelului de competenţă la limba franceză în Franţa în 
ultimii ani îl reprezintă reducerea numărului de ore alocat acestei discipline, în timp ce indicatorul 
european al limbilor plasează cunoaşterea limbii materne pe primul loc în topul competenţelor-cheie  
într-o societate a cunoaşterii, cunoaşterea limbilor străine ocupând locul doi, înaintea matematicii...

Nu este singurul motiv pentru care cronicarul se înşeală, sub o aparentă logică:

− În  primul  rând,  este  o  iluzie  să  credeam  că  lumea  întreagă  vorbeşte  engleza.  Nu  este 
adevărat.

− De  asemenea,  este  fals  să  credem  că  lumea  întreagă  va  vorbi  engleza.  Engleza  se 
rsăpândeşte, dar şi alte limbi, iar apariţia unei lumi multipolare va accentua această tendinţă 
în deceniile următoare.

− Este fals să credem că vorbitorii de engleză vor domina lumea de mâine, credinţă complet 
naivă.  Cei  care  vor  domina  lumea  vor  vorbi  mai  multe  limbi.  Ceea  ce  era  adevărat  în 
perioada Renaşterii („un om care vorbeşte patru limbi face cât patru oameni”, după cum 
spunea Carol Quintul) are toate şansele să rămână de actualitate în această lume nouă în care 
am intrat.

− Pentru nativii de limbă engleză, avantajul de a vorbi engleza este mai mult decât compensat 
de inconvenientul necunoaşterii de limbi străine de către aceiaşi nativi.

− În plus, să te privezi de limbi înseamnă să priveşti lumea din propria perspectivă, adică să o 
ignori.

Contrar acestor tendinţe de închistare, recenta publicare a raportului  Comitetului strategic pentru 
limbi,  creat de ministrul francez al Educaţiei, Luc Chatel, în aprilie 2011, reprezintă o adevărată 
gură de oxigen, în special cu un titlu atât de puternic: Învăţarea limbilor, învăţarea despre lume.

Citind acest raport nu putem fi decât consternaţi de extrema modestie a măsurilor de aplicare avute 
în vedere şi lipsa de ambiţii lingvistice a ministrului. Să ne reamintim că, în urmă cu un an, puternic 
contestat  pentru declaraţiile  sale  stângace privind încurajaea învăţării  englezei  la  grădiniţă,  Luc 
Chatel ceruse unui Comitet strategic pentru limbi, alcătuit din personalităţi eminente, să propună o 
nouă politică educaţională în materie de limbi.  Era o capcană.  Pentru membrii  Comitetului sau 
pentru el? Poate pentru ambii. În orice caz, Le Chatel a accouché d'une souris*.

Instrucţiunile  ministerului  pentru  ultimul  început  de  an  şcolar  au  eliminat  orice  referire  la 
conştientizarea  nevoii  de  limbi  străine  care  să  generalizeze  engleza  la  grădiniţă.  Raportul 
Comitetului strategic  îl  contrazice pe ministru,  care  pare că nu este  de acord cu el  şi anunţă o 
sistematizare a sensibilizării în materie de limbi străine de la grădiniţă. Dar atenţie! Nu se spune 
nicăieri că nu se va face o sensibilizare în materie de limbi doar prin intermediul englezei. În opinia 
multora, limbile străine se reduc la engleză.

Raportul Comitetului strategic, care reia concluziile raportului Maalouf din 2008, apoi pe cele ale 
rezoluţiei Consiliului Uniunii Europene din 22 noiembrie 2008, insistă pe necesitatea diversificării 
învăţării limbilor începând cu şcoala primară.  Luc Chatel  ocoleşte întrebarea şi vorbeşte despre 

* ceea ce înseamnă că nu a propus multe.
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globalizarea orarelor pentru LS1 şi LS2, în speranţa unor economii bugetare. Într-o zonă sinistrată, 
generalizarea  poate  contribui  şi  la  consolidarea  englezei  şi  la  învăţarea  a  două  limbi  străine.  
Diversificarea  ofertei  lingvistice,  alinierea  curriculum-urilor  de  la  grădiniţă  la  învăţământul 
superior, puncte forte ale raportului  Comitetului strategic,  nu sunt deci pe ordinea de zi. Astfel, 
ministrul textele europene care obligă, teoretic, guvernele. Deci, ne vom mulţumi cu o diversificare 
la nivelul textelor, căci, după cum ştim cu toţii, şcolile elementare franceze ar trebui să propună 8 
limbi străine. Asta înseamnă ceva. Un record european absolut. În ceea ce îl priveşte pe viitorul 
ministru al Educaţiei, dacă acesta va dori să încurajeze diversificarea, totul este deja scris! Va fi 
vorba de voinţă, mijloace şi metodă. Familiile vor trebui să se preocupe de acest aspect.

Pentru a afla mai multe despre sursa anglofonă a acestor subiecte, a se vedea, în special:

• cele două rapoarte     din 2000 şi 2006   pentru British Council, semnate de David Graddol  , 
• articolul din revista Edutopia  « How Global Language Learning Gives Students the Edge     »   

  par Dan Fost, 
• studiul « The economic case for language learning and the role of employer engagement     »  . 
• blog  ul proiectului LRE   (Language Rich Europe).

3) Printre cele mai recente actualizări ale site-ului

 L'apprentissage d'une langue par le théâtre désinhibe totalement les élèves   
 ¿Puede hablar varios idiomas retrasar la adquisición del lenguaje?   
 Latvian referendum is not the last echo of Soviet occupation   
 Pourquoi les anglophones devraient apprendre le français (Slate.fr)   
 Convegno internazionale: Seste giornate dei Diritti Linguistici   
 Vidéo CapCanal : Apprendre en langue étrangère   
 Subtitles and language learning (Call for papers)   
 La localisation, qu’est-ce que c’est? (Monsieur Traduction)   
 “We onderschatten wat kinderen aankunnen”   
 Mandarim desafia inglês como "língua do futuro" na Ásia   
 Patrick Sériot : Les langues ne sont pas des choses.   
 Meeting the challenge of multilingual classrooms: exploiting plurilingual repertoires,...   
 Atencie, se globalizeaza limba româna   
 Vrouwen zijn de echte taalvernieuwers   
 Préfigurat° d’une école de traduction littéraire à vocation internationale   
 Plurilingüismo: aliado para velar por una educación de calidad para todos   
 Translation in the 21st century: 8 things to change   
 Bi- et plurilinguisme à l'Université de Fribourg   
 Il disastroso e inestricabile labirinto del traduttore   
 Plateforme ressources et références pour l’éducat° plurilingue et interculturelle   
 Language and Super-diversity: Explorations and interrogations   
 Lectoraat Fries en Meertaligheid in Onderwijs en Opvoeding   
 En France, au moins 26 langues sont en danger   
 A importância do plurilinguismo e da aprendizagem de línguas estrangeiras...   
 Quatrième programme d’activités à moyen terme (2012-2015) du CELV   
 Latvija po mikroinfarkto – Latvia After Heart Failure   
 Zweite Sprache ist "kein Kinderspiel"   
 « Traduire en Méditerranée » : générales et recommandations   
 ¿Cómo es el trabajo de los traductores del Parlamento Europeo?   
 Vers l'intégration des TIC dans l'enseignement des langues   
 Languages with no future better for the future?   
 La SEA prépare une nouvelle plateforme de traduction en ligne   
 Gli strumenti digitali salveranno le lingue del mondo   
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 Le public Erasmus. Stratégies d'enseignement et d'appropriation de la langue...   
 The Languages of Films: Dubbing, Acquisition and Methodology   
 De Taalsector Nieuwsbrief 125   
 Observatoire international des droits linguistiques   
 Contre la pensée unique, par Claude Hagège (Odile Jacob)   
 Louis-Jean Calvet : « Mondialisation et Poids des Langues »   
 Conclusions des "Etats généraux de multilinguisme dans les outre-mer"   
 Umberto Eco: 'It's culture, not war, that cements European identity'   
 Manifestazione letteraria internazionale «4+1 traduire»   
 Multilinguisme dans le monde du numérique (Vidéos)   
 La ley del español en Brasil: reacciones y reflexiones   
 Plurilingualism in another way: Italy   

4) Răspundeţi campaniei de aderare la OEP

Începând cu 2005, aţi  venit în contact cu Observatorul european al  plurilingvismului în diferite 
ocazii, fie că aţi semnat Carta europeană a plurilingvismului, fie că v-aţi înscris pe site sau că aţi 
solicitat să primiţi Scrisoare electronică.

Poate contribuiţi deja personal la diseminarea ideilor plurilingvismului şi a diversităţii culturale, în 
mediul dvs. sau prin propriile reţele.

Poate şi dvs. aţi constatat că, încet, dar sigur, aceste idei îşi fac loc, şi că „limba unică”, ca „gândire 
unică”, este percepută mai degrabă ca un pericol, decât ca un progres.

Redescoperim, în contextul crizei, care nu este doar financiară, locul culturii, căci alegerile noastre 
economice sunt şi alegeri culturale.

Apărarea  limbilor  europene,  favorizarea  învăţării  tuturor  limbilor,  sensibilizarea  celorlalţi  la 
diversitatea lingvistică şi culturală, evidenţierea unei conştiinţe europene care nu caută un model 
extern, ci îşi creează unul propriu, şi care face din diversitatea sa culturală şi lingvistică adevărata sa 
bogăţie, este un proiect pe termen lung şi o luptă zilnică.

Sperăm că veţi regăsi suflul acestei lupte de civilizare în ceea ce scrie OEP, în special în Scrisoarea 
sa electronică, şi în ceea ce publică pe site-ul Internet.

De asemenea, într-un fel sau altul,  dacă acest lucru nu s-a întâmplat deja, vă invităm să ne fiţi 
alături pentru a crea acest lanţ de parteneri individuali şi colectivi la nivel european şi global. Vă 
invităm să deveniţi membri OEP.

Pe de altă parte, ştiţi bineînţeles că viitoarele Assises européennes du plurilinguisme vor avea loc la 
Roma în datele de 10, 11 şi 12 octombrie 2012.

Vă invităm să urmăriţi pe site informaţiile legate de acest eveniment pentru a discuta despre el, a 
asista sau participa la el.

În aşteptarea acestui eveniment, vă invităm să aderaţi la OEP, făcând clic AICI. Vom avea plăcerea 
de a vă trimite ca răspuns agenda OEP pentru 2012.

Dacă sunteţi deja membru, vă mulţumim pentru fidelitate.

5) Să ne amuzăm cu sintagme şi traducerile lor

Iată o analiză de text care are la bază o găselniţă din editorialul din nr. 51 al cotidianului gratuit „A 
nous Paris”, semnat de Carine Chenaux, editor-şef. Nu este un exerciţiu de limba franceză, ci un 
exerciţiu de limbă la care îi invităm pe traducătorii noştri preferaţi, dar şi pe cititorii noştri. Veţi 
înţelege imediat.

„...am fi putut, ca toată lumea, să scriem despre meritele comparate ale unor termeni ca entartage  
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(aruncatul plăcintei) şi  enfarinage (acoperirea cu făină), dar o ancdotă duce la alta şi, în curând, 
cineva ar fi sărit o etapă pentru a evita să se împiedice de un „lol cat”, ceea ce ne-ar amuza foarte 
tare.  Am fi  putut,  fără a fi  adepţii  unor termeni ca  baladeur (walkmen) şi  courriel  (e-mail),  să 
discutăm despre maniile anumitor articole - de obedienţă  modeuse (în trend) - de a ne copleşi la 
fiecare trei  cuvinte  cu falşi  termeni  anglo-saxoni,  cu adevărat  de neînţeles,  cel  puţin pentru un 
anglofon. Dar de la ultima oară când acest lucru ne-a enervat, am deschis o carte, televizorul şi totul 
s-a uitat...”

Să lăsăm deoparte baladeur şi courriel, care au înlocuit, în franceză, defunctul walkmen şi e-mailul,  
de neasimilat.

Entartage, care nu există în dicţionar, este operaţia care constă în reglarea conturilor cu cineva prin 
aruncarea unei tarte în faţă. Enfarinage înseamnă acelaşi lucru, dar cu un pachet de făină. De inclus 
în categoria „amuzament şi  combatere a violenţelor urbane”.  Am fi  putut spune şi  entartade  şi 
enfarinade gândindu-ne la raffarinade, frumos cuvânt trecător pentru a exprima jocurile de cuvinte 
ale lui Jean-Pierre Raffarin, Primul ministru al lui Jacques Chirac, care nu trebuie confundat cu 
tapenade, bine cunoscută reţetă culinară provensală.

Cazul lui modeur este interesant. De asemenea de negăsit în dicţionare, un modeur sau o modeuse 
este  un „membru al  forumului  care  produce,  asamblează şi  vinde către  magazine  sau persoane 
particulare propriile creaţii cu statut juridic (auto-antreprenor sau altele). Prin creaţii se înţelege: 
mods, switchs, atos réparables ….”. Cuvântul are un statut profesional şi propriul site Internet.

Ironia, umorul, inteligenţa şi creativitatea sunt poate cele mai bune arme ale limbii franceze, ale 
limbilor  noastre,  împotriva  globalizatorului (iată  un nou cuvânt  care  duce  cu gândul  la  ruloul  
compresor) care nu va face obiectul rezistenţei noastre.

Îi invităm pe traducătorii noştri să găsească, dacă există deja, echivalenţe pentru toate aceste cuvinte 
noi care ne încântă.

6) Polul Cercetare al OEP: Seminarii de cercetare privind plurilingvismul

 În partenariat cu departamentul UFR Études Interculturelles de Langues Appliquées, École 
doctorale 132: Seminar de cercetare Universitatea Paris 7 – Denis Diderot/OEP

Politiques linguistiques et  plurilinguisme
(Politici lingvistice şi plurilingvism)

Sesiuni viitoare: 

 23 martie 2012 : Politiques linguistiques et plurilinguisme en Grèce, Albanie, République de  
Macédoine  et  Roumanie :  le  cas  de  l'aroumain (Politici  lingvistice  şi  plurilingvism  în  
Grecia,  Albania,  Republica  Macedonia  şi  România:  cazul  aromânei)  -  Stamatis  Béis 
(Academia din Atena) 

 6 aprilie 2012 :  Politiques linguistiques et plurilinguisme en Israël (Politici lingvistice şi  
plurilingvism în Israel) - Aviv Amit (Universitatea din Tel Aviv)

 4 mai  2012 :  Politiques  linguistiques  et  plurilinguisme  en  France :  le  cas  de  l'alsacien 
(Politici lingvistice şi plurilingvism în Franţa: cazul alsacianei) - Eric Weider, cercetător

7) Anunţuri şi apariţii

 Assister aux 3e Assises européennes du plurilinguisme 10-12 octobre 2012 à Rome  
 Un nouveau Master en Médiation interculturelle et traduction dans l’espace germanique et   

nordique à l’Université Paris Sorbonne, UFR d'Etudes Germaniques et Nordiques
 Débats sur les langues et  cultures en Europe -  Dibati  sulle lingue e culture in Europa - 

Debates on languages and cultures in Europe, editor Gianni Copetti, membru şi partener al 
OEP, 2011

 Les  politiques  linguistiques  aujourd'hui,  par  Louis-Jean  Calvet,  mercredi  21  mars  à  13 

http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6490&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6546&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6546&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=5470&Itemid=88889097
http://www.forum-ecigarette.com/le-coin-des-modeurs-f728/


heures, Parlement européen à Bruxelles. Pentru a vă înscrie
 III International Conference Translating Voices, Translating Regions (University of Durham)  
 Compagnie du Pausilippe

www.pausilippe.com / communication.pausilippe@gmail.com/0 975 327 674 / 06 59 40 92 65

Fie că le vorbiţi fluent sau că sunteţi începători, aceste întâlniri vă vor permite să ascultaţi şi să vă  
familiarizaţi cu limba lui  Shakespeare, a lui Cervantès, a lui Dante.  Doar pe bază de înscriere: 
communication.pausilippe@gmail.com. Consumaţia obligatorie (5€) 

 La restaurantul-bar „Bairalto” - 37/39 rue des petites Ecuries 75010 Paris (M° 
Bonne Nouvelle)

 Café-discuţii în engleză, în compania unui comediant-regizor englez 
(Joseph Marschall)  - miercuri, 7 şi 21 martie. primul grup: 19:00-20:30/al 2-
lea grup: 21:00-22:30

 Café-discuţii  în italiană în compania unui comediant  italian (Bruno 
Labrasca) – miercuri, 14 şi 28 martie, 20:00-22:00

 La restaurantul-bar  „O'Square”  -  7  rue  Lacharrière  75011  Paris   (M°  St 
Ambroise / Parmentier / St Maur) în faţa pieţei Maurice Gardette

 Café-discuţii  în spaniolă în compania unei animatoare spaniole (Ana 
Vidal) – marţi, 6 şi 20 martie, 20:00-22:00

 Rencontres de la traduction au Salon du livre de Paris, jeudi 15 mars 2012  . Le programme 
peut être consulté sur le site du Salon. 

 « Traduire en Méditerranée » publie ses conclusions générales et recommandations   
 10e Prix lémanique de la traduction décerné à Andrea Spingler et Jacques Legrand   
 Centre de Traduction Littéraire de Lausanne: lectures et rencontres printemps/été 2012   
 La 1ère lettre d’information du projet EPG. Porté par un consortium de 11 partenaires 

européens  piloté  par  le  CIEP ce  projet  a  pour  objectif  d’accroître  la  qualité  et 
l’efficacité de l’enseignement des langues grâce à un outil  innovant :  la  grille de 
compétences EPG

 Le n° 24 du Courriel européen des langues 
 La Clé des langues n°40 - janvier 2012  

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  
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