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3. Подкрепете многоезичието и културното многообразие   и станете член на ЕОВМ
4. Евробарометър: Европейците подкрепят силно изучаването на майчин език плюс два  
5. Съобщения и издания  
6. Прочетете предишните бюлетини  

1) Многоезичието за свободата на мисълта
Ето три близки по своя характер въпроса:

Да  започнем  с  това,  че  английският  език  се  смята  за  латинския  на  съвремието.  Вече 
обяснихме  (вж.  Инфобюлетин  № 39),  че  става  дума  за  маркетингов  аргумент,  от  който 
английският език наистина не се нуждае. Тази интелектуална манипулация може дори да се 
обърне срещу своите автори.

Преценете сами.

За какъв латински става дума? За имперския латински ли? Сравняването на американския 
английски  език  с  латинския  на  Римската  империя  не  е,  най-меко  казано,  сполучливо 
сравнение.  То  води  до  приемането  на  идеята  за  „империя”,  което  при  сегашното 
международно положение може да  се  окаже не  по вкуса  на  всички и  да  постигне  точно 
обратния ефект. Ако говорим за латинския език на средновековието и Ренесанса1,  по това 
време  латинският  вече  не  се  опира  на  империята,  а  заедно  с  гръцкия,  който  е  повторно 
въведен  от  учените  хуманисти,  обединява  почти  целия  съществуващ  културен  капитал, 
доминиран изцяло от Църквата,  като папата е носител на двойна власт –  свещеното,  или 
основите  на  вярата,  и  научното,  или  всичко,  което  се  отнася  до  познанието,  науката  и 
интелекта.  Латинският,  като език на  знанието и  на  вярата,  налага  на  светското общество 
истинско „езиково крепостничество”, както го нарича Marc Fumaroli.

А трябва да си спомним и това, че понятието „Ренесанс” първоначално представлява светско 
движение, което се съпротивлява на върховенството на латинския език. Движението вероятно 
води началото си от Данте, който още през ХІV век се опитва да създаде условия за езиково 
освобождение.  „Той  е  първият,  който  в  книгата  си  Пир (1304–1307)  решава  да  използва 
простонародния език, за да достигне до по-голям брой читатели. В книгата си За народното 
красноречие той предлага  да се  създаде единствен по рода си народен език на  поезията, 
литературата  и  науката  въз  основата  на  няколко  тоскански  диалекта.  Влиянието  му  във 
Франция и Испания е решаващо за налагането на народния език като език на литературния 

1 Вж.  La république mondiale des  lettres  (Световната република на литературата),  Pascale  Casanova,  изд. 
Editions du Seuil, 1999, стр. 79–80.

http://observatoire-europeen-du-plurilinguisme.cotiserenligne.fr/
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=88888898&Itemid=88889093&lang=ru
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=88888898&Itemid=88889093&lang=ro
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=88888898&Itemid=88889093&lang=pt
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=88888898&Itemid=88889093&lang=it
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=88888898&Itemid=88889093&lang=fr
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=88888898&Itemid=88889093&lang=es
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=88888898&Itemid=88889093&lang=fr
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=88888898&Itemid=88889093&lang=fr
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=88888898&Itemid=88889093&lang=en
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=88888898&Itemid=88889093&lang=de
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/


изказ и оттам като език на нацията”2. В Италия неговите идеи ще бъдат възприети по-късно и 
ще се свържат с обединяването на страната. В Германия Лутер дори се осмелява, при това 
успешно, да преведе Библията на народен език.

По-късно във Франция ще си спомнят, че Декарт пише през 1637 година своето Разсъждение 
за метода на френски език и че утвърждаването на френския вместо латинския е за него 
„заявяване  на  позиция,  а  именно,  обвързването  на  философията  по-скоро със  свободното 
упражняване  на  разума,  отколкото  със  запазването  на  традицията”3.  Въпреки  това  в 
европейските университети обучението на латински език ще продължи чак до ХVІІІ век. „В 
Белгия употребата на народния език в университетите започва да се допуска едва към 1835 
година”. 

Ако направим опит за аналогия с днешното време, можем да изтъкнем няколко неща, върху 
които все повече хора започват да разсъждават в наши дни.

Първото явление е почти половинвековното господство на неолибералната идеология — един 
изопачен икономически либерализъм,  една полурелигия,  почиваща на идеята,  че пазарите 
могат да се саморегулират и така да осигурят общото благо и че могат да заместят държавата, 
била  тя  демократична  или  не,  чиято  мисия  следва  да  бъде  ограничена  до  защитата  на 
частната собственост, правосъдието и опазването на реда. Сътресението от световната криза 
бележи  началото  на  разпада  на  тази  идеология,  която  все  още  господства  в  днешното 
общество (вж.  В замъка Шато де ла Мюет, изследване на един бастион на интелектуалния 
конформизъм, Le Monde Diplomatique, юли 2012 г).

Едно друго явление, което до голяма степен е свързано с предишното, също трябва да бъде 
отбелязано,  а  именно началото на  упадъка на  така  нареченото класическо образование,  в 
рамките  на  което  хуманитарните  и  обществените  науки  са  само  част  от  образователните 
форми. 

В един малък очерк, издаден през 2008 година,  Упадъкът на ерудицията4, Lindsay Waters, 
който отговаря за хуманитарните науки в университетското издателство на Харвард, разкрива 
завземането  на  властта  в  администрациите  на  американските  университети  от  страна  на 
академични  управители  или  мениджъри,  а  така  също  и  от  комерсиалните  издатели  на 
научните списания.  „Варварите са  пред портите  ни”,  изтъква той,  и  съобщава за  рязкото 
намаляване на издания и научни изследвания в областта на хуманитарните науки, въпреки че 
икономическата  и  социалната  криза  би  трябвало  да  ни  предразполага  към  нови  масови 
усилия в тази област. Той заключава: „Трябва да се изправим пред една не дотам приятна 
ситуация,  при  която  университетската  институция  и  свободното  използване  на  интелекта 
взаимно си противодействат”. Но може би, се пита Lindsay Waters, ситуацията не е следствие 
от империализма на „твърдите” науки спрямо знанието, нито дори от култа към сметките и 
тесногръдия  управленски  дух  на  администраторите,  а  по-скоро,  тъй  като  природата 
ненавижда празнотата, „с отлива от класическото образование навсякъде в университета се 
създава вакуум във властта, а все пак е необходимо една или друга дисциплина да се наложи, 
именно  за  да  се  осигури  дисциплина”5.  Ето  защо  е  важен  апелът  към  възраждане  на 
хуманитарните науки.

В  Бъдещето  на  хуманитарните  науки,  Икономика  на  познанието  или  култура  на  

2 Пак там, стр. 90.

3 1000 ans d'histoire de la langue française (1000 години история на френския език),  Alain Rey, изд. Perrin, 2007, 
стр. 710.

4 L'Eclipse du savoir (Изчезването на ерудицията), Lindsay Waters, изд. Prickly Paradigm Press, Илиноис, САЩ, 
изд. Allia, Париж, 2008.

5 Пак там, стр. 57.
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хуманитарните науки6 Yves Citton посочва икономизма и техницизма, които лежат в основата 
на много от подходите на „обществото на познанието”, и им противопоставя необходимостта 
от развиването на една култура на индивидуална и колективна интерпретация на обществото 
за  самото  себе  си,  за  да  избегне  подчиняващия  диктат  на  икономизма.  Впрочем 
възстановяването на способността за интерпретиране и на способността за формулиране на 
мисълта  минава през  класическото образование,  противно  на  тенденциите,  на  които  дава 
тласък  неолибералният  икономизъм  и  които  продължават  да  се  развиват  от  няколко 
десетилетия.

Още в публикуваната  през  2004 година книга  Бъдещето на езиците — преосмисляне на  
класическото образование7 Pierre Judet de La Combe и Heinz Wismann защитават „идеята, че 
училището ще осъществи намерението си за еманципиране само ако не подчини обучението 
на  правилото  за  приспособяване,  а  напротив,  ако  предлага  на  отделния  индивид 
възможността за едно свободно, овладяно, осведомено отношение спрямо неговия собствен 
език”.  Те  смятат,  че  „преподаването  на  майчиния  език  се  е  превърнало  в  истинско 
предизвикателство за общественото образование”. Разбира се, трябва да знаем какво означава 
да знаем да говорим и пишем на родния си език, който език не е инструментът, до който 
често бива свеждан, а език — култура. Във всеки случай обществото, претендиращо да бъде 
общество на познанието, не върви по този път, след като почти навсякъде на Запад средното 
ниво на езика е в упадък. Ето защо съществува този апел за преосмисляне на класическото 
образование, но не като се противопоставят на научните и техническите дейности, а като се 
разглеждат тези две области „и едната, и другата като свободни съзидателки на човешкия ум, 
който се е самообразовал, като ги е разработил и като е спрял да започва отново тези свои 
разработки в хода на историята, в едно постоянно, едновременно и критично, и продуктивно 
отношение спрямо собствените си резултати”8.

В този контекст преходът към всеанглийския език на  Миланския политехнически институт 
представлява  карикатура  и  анахронизъм,  като  се  има  предвид  до  каква  степен  той 
представлява  символ  на  една  система,  белязана  от  изострянето  на  конкуренцията  между 
учрежденията въз основа на модел, който не съответства на обстановката в света и е без 
каквато и да е грижа за качеството както на научните изследвания, така и на образованието. 
Обстановката  в  света  изисква  да  не  се  задоволяваме  с  английския,  а  призовава  към 
многоезичие,  белязано  от  различните  национални  характеристики,  като  се  отчитат 
културните  връзки  и  структурата  на  икономическия  и  културния  обмен  (Вж.  по-долу  в 
инфобюлетина специалния доклад на  Евробарометър). Следователно всички бъдещи кадри 
трябва да бъдат многоезични и да владеят поне два и дори три чужди езика.

Впрочем Германия вече осъзнава опасностите и неблагоприятните ефекти при този модел на 
висше образование, който прекалено много се фокусира върху английския език.  Съветът на 
ректорите  на  германските  университети се  обяви  срещу  тази  тенденция,  която  води  до 
задънена улица, и настоя за насърчаването на национално и международно многоезичие във 
висшето образование и науката.

Многоезичието е възможност за „  Мислене между езиците  “ (Хайнц Висман)  9.

6    L'Avenir  des  Humanités,  Economie  de  la  connaissance  ou  cultures  des  humanités (Бъдещето  на 
хуманитарните науки, Икономика на познанието или култура на хуманитарните науки), Yves Citton, изд. La 
Découverte, 2010.

7   L'avenir des langues – Repenser les Humanités (Бъдещето на езиците — преосмисляне на класическото  
образование), Pierre Judet de La Combe/Heinz Wismann, изд. Editions du Cerf, 2004.

8 Пак там, стр. 134.

9 Предстои да излезе на 5 септември 2012 г.
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2) Сред последните актуализации на сайта
 Le "Tapis volant" continue sa route !  
 Arabo in crisi: strategia o olocausto linguistico? (Arabpress)   
 BELLE BABEL. La profusion des langues est-elle une malédiction...  
 Umberto Eco : traverser, rencontrer, traduire... (Emission France Culture)   
 Deutsche Sprache, schwere Sprache? (Saarbrücker Zeitung)   
 L'allemand, une langue difficile ? (Saarbrücker Zeitung)   
 EU Lit Prize Winners Dish on Tyranny of Big Languages   
 Langue française et monde multipolaire : l'urgence d'une stratégie   
 Progetto Lingue (Ufficio scolastico per la Lombardia)   
 The High Price of Multilingualism (Language on the Move)   
 La Fabrique Eur. des Traducteurs organise un atelier de traduction franco-turc   
 Signaal: Themanummer meertaligheid   
 "Nous devons être des indignés linguistiques!", plaide Abdou Diouf   
 Os portugueses e as línguas (Blog Universidade de Pasárgada)   
 Réformes éducatives et politiques linguistiques dans l’enseignement des LE :...   
 Mehrsprachigkeit als Ressource (ORF.at)   
 Speaking to le monde (Language Magazine)   
 Union africaine : promouvoir le français et le multilinguisme  
 Primi passi verso il multilinguismo in UE   
 Le projet d'éveil aux langues "Mascottes voyageuses"   
 Les langues des enfants ‘issus de l’immigration’ dans le champ éducatif français   
 Britain's children left behind in languages by the time they're three  
 3054 fenêtres ouvertes sur le monde (Un effort collaboratif en ligne...   
 L'APLV déplore la fermeture de Capes de langues en forte demande   
 Vlaamse jongeren kennen beter Engels dan Frans   
 L’université algérienne et les langues vivantes (enseignement et recherche)   
 Por que é necessário investir na leitura e na escrita em mais de uma língua?   
 Gambie : Espace Pluriel Dynamiques et Enjeux de l’Altérité et du Plurilinguisme   
 Renaissance der Mehrsprachigkeit? – Deutsch als Wissenschaftssprache   
 Babylon's burning EU Translators accuse management of speaking in tongues   
 Un appel aux dirigeants francophones à sortir du "tout anglais"   
 Okruženje, Jugosfera e dintorni (Osservatorio balcani e caucaso)   
 ¿Debe ser el inglés el idioma de la universidad?   
 Which languages do UK managers value?   
 Meertaligheid in de EU: ja, maar...   
 Eurobarómetro: 98 % dos inquiridos opinam que aprender línguas é bom para os filhos   
 Nachdrückliche Unterstützung für die Muttersprache plus zwei   
 State secretary urges ethnic Hungarians to use mother tongue “without fear”   
 Plurilinguismo e lingue minoritarie in Europa: interv. a T.Manconi, Univ. Pavia   
 Langues vivantes : Des progrès sont nécessaires (Le Café Pédagogique)   
 Les adolescents européens encore loin d'être multilingues (Le Monde)   
 Foreign language competences still need to be improved   
 Un vif soutien des Européens à la langue maternelle plus deux   
 Identifican cuáles serán los idiomas más importantes de los próximos años   
 Drongo Festival over meertaligheid  
 L’Italia è davvero un paese multilingue? (Language Rich Europe)   
 Language Rich Europe: English as a hob-goblin   
 Language Rich Europe research – launching this month   

3) Подкрепете многоезичието и културното многообразие и станете член на ЕОВМ
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Всички усилия на ЕОВМ са насочени към изграждане на връзки между всички Вас, които от 
единия до другия край на Европа, и дори на света, споделяте един и същ интерес към езиците 
и към обмена, който те позволяват и улесняват. Всички усилия на ЕОВМ са насочени също 
така към изграждане на връзки между идеите — не само идеите за езиците, но и идеите във  
връзка  с  културите  и  езиците,  и  посредством  тази  смесица  — към  благоприятстване  на 
появата  на  нови  идеи.  Тези  усилия  са  постоянни  и  се  основават  на  гражданската 
ангажираност, на изграждането на мрежа от участници, която се разпростира с всеки изминал 
ден.

Европейската конференция по въпросите на многоезичието, чието трето издание в Рим на 10, 
11 и 12 октомври 2012 г. подготвяме и на което Ви каним, е този важен момент на интензивна 
работа,  който трябва да отбележи нов етап при определянето на многоезичието като една 
фундаментално нова идея в Европа. Ако сме именували конференцията „Езици без граници“, 
то това не е, за да премахнем физическите, мислените и културните граници — те са също 
толкова важни, колкото вратата на един дом: вие сте тези, които трябва да ги отваряте или  
затваряте,  когато поискате.  Многоезичието е средство за запазване на разнообразието, без 
което животът изчезва и с  него — развитието на обмена, който е необходимо условие за 
творчеството.

Благодарим Ви, че подкрепяте ЕОВМ в това начинание, като също станете член.
4) Евробарометър: Европейците подкрепят силно изучаването на майчин език плюс два

На 21 юни 2012 г.  комисар Андрула Василиу обяви резултатите от специалния доклад на 
Евробарометър 386: „Европейците и техните езици”. 

Новият  доклад  относно  разбирането  и  поведението  на  гражданите  във  връзка  с 
многоезичието, изучаването на чужди езици и преводите показва, че европейците имат много 
положително отношение към многоезичието. 

Резултатите  показват,  че  почти  всички европейци (98 %)  смятат,  че  владеенето  на  чужди 
езици е важно за бъдещето на техните деца, а 88 % от тях считат, че познаването на още един 
език, освен майчиния им, е много полезно. 

Близо  три  четвърти  от  европейските  граждани  (72 %)  подкрепят  целите  от  Барселона, 
съгласно  които  всички европейски  граждани следва  да  знаят  да  говорят  поне  два  чужди 
езика,  а 77 % от европейците смятат,  че подобряването на езиковите умения следва да се 
превърне в политически приоритет. 

Тенденциите сред езиците потвърждават, че, английският е един от двата езика, които са най-
полезни  за  анкетираните.  Вторите  най-често  споменавани  езици  са  немският  (17 %), 
френският (16 %), испанският (14 %) и китайският (6 %), като вариациите между различните 
страни са любопитни. 

Повече информация

5) Съобщения и издания
 Участвайте в Третата европейска конференция по въпросите на многоезичие  то на 10,   

11 и 12 октомври 2012 година в Рим
 Мислене между езиците  , Heinz Wismann, издателство Albin Michel, предстои да излезе 

на 5 септември 2012 г.
 Език  и  авторитет:  От  езиковия  порядък  до  силата  на  диалога  ,  Sandrine  Sorlin, 

издателство Presses Universitaires de Rennes, 2012 г.
 Дискусия  „Развитие   на  езиците:  езикова  дидактика  и  артистични  практики“  , 

международна дискусия, организирана от CRINI (Centre de Recherche sur les Identités 
Nationales  et  l'Interculturalité  —  Научноизследователски  център  за  национална 
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идентичност  и  междукултурност)  на  6  и  7  септември  2012 г.,  Образователен  и 
научноизследователски отдел по езиците, Университет в Нант

 Преводачът  и  неговия  текст:  Диалектични  отношения,  езикови  трудности  и   
социокултурен  контекст,  международна  дискусия  (френски—арабски),  Научен  и 
научно-технологически  университет  Миср,  Факултет  по  лингвистика  и  превод, 
Катедра по френски език (адрес: квартал El-Motamayez, 6 октомври, Кайро, Египет), 
покана за участие, краен срок: 1 септември 2012 г.

 „  (Не)Целомъдрие в превода“, втора покана  : Брой 4 (2012 г.) на научното списание за 
превод и теория на превода  Translationes си поставя за цел да направи преглед на 
начина,  по  който  свянът  и  безсрамието  се  пресъздават,  губят,  изопачават  или 
преиначават  при  превода  (писмен,  устен  или  филмови  субтитри),  нарушава  се 
четимостта или отчетливостта на някои творби. Краен срок: 28 август 2012 г.

 Покана  за  участие:  "Смесени  семейства  и  многоезични  практики"  ,  за  списанието 
Langage et société, краен срок: 30 декември 2012 г.

 Инфобюлетин № 28 на DLF Bruxelles-Europe  
 Магистърска  програма    „Политически  култури  и  общества  в  Централна  и  Източна   

Европа“,  Университет  Paris  Ouest  Nanterre  La  Défense,  ЗА КОНТАКТ:  Jean-Jacques 
BRIU ( jbriu@u-paris10.fr); Jean-Robert RAVIOT jrraviot@gmail.com

 А  ето  и  работилниците  за  приказки  и  театър  през  лятото  и  сезон  2012/2013  на 
Compagnie Pausilippe: http://fr.calameo.com/read/000314452b7750a8b14de

 Бюлетин на  La Clé des langues — юли 2012 г., Чужди езици и култури, Eduscol, ENS 
Лион

 Ръководство за родители на деца билингви  , Barbara Abdelilah-Bauer, Издателство La 
Découverte, 2012.

6) Прочетете предишните бюлетини на ЕОВМ   тук  
Ако не желаете повече да получавате този бюлетин, отговорете на това съобщение, като го 
озаглавите с NON.

ЕОВМ — 4 rue Léon Séché F-75015 Paris, France — 
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/ – http://www.efm-mehrsprachigkeit.eu
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