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Tłumacznia  w  językach  Francuskim,  Włoskim,  Hiszpańkim,  Angielskim,  Rumuńskim, 
Portugalskim  ,   Rosyjskim, Bułgarskim, Chrowackim i    Greckim   dostępne są online.

1.Wielojęzycznosć dla wolności myśli!
2.Uaktualnienia na stronie internetowej!
3.Wspierajcie Państwo wielojęzyczność i bogactwo kulturowe poprzez wstąpienie do EFM 
4.Eurobarometr: aktywne wsparcie Europejczyków dla modelu „Język ojczysty + dwa języki obce”
5.Komunikaty i publikacje
6.Możliwości odczytania starszych listów informacyjnych

1) Wielojęzyczność dla wolności myśli!
Poniżej trzy podobne do siebie pytania.
Wrócimy raz jeszcze do pomysłu, że angielski jest łaciną nowoczesności. Jak już tłumaczyliśmy 
(list informacyjny nr. 39), chodzi tu argument marketingowy, którego angielski nie potrzebuje. Ta 
intelektualna manipulacja może zwrócić się nawet przeciwko jej twórcom.
Jednakże proszę ocenić samemu.
O jakiej  łacinie mówimy? Tej  z  czasów Imperium? Porównanie amerykańskiego angielskiego z 
łaciną Imperium jest porównaniem udanym. Pokazuje, że idea Imperium została zaakceptowana, co 
w dzisiejszej sytuacji międzynarodowej nie będzie się podobać i może być kontrproduktywna. Gdy 
mówimy o łacinie średniowiecznej i renesansowej, mówimy zarazem o czasie, gdy łacina nie miała 
już  „wsparci” Imperium  i  razem  z  greckim,  który  został  wprowadzony  ponownie  przez 
humanistycznych uczonych,  skupiała na sobie prawie cały kapitał  kulturalny i  była  przy okazji 
zdominowana przez kościół, jako że papież posiadał władzę dualną – z jednej strony sacerdotium, 
pytanie  o  wiarę,  a  z drugiej  studium,  czyli  wszystko,  co  wiązało  się  z  wiedzą,  studium  i 
intelektualnymi zagadnieniami.  Łacina  jako  język  wiedzy  i  wiary  wywiera  na  świat  świecki 
„językowe poddaństwo”, jak określił to Marc Fomaroli.
Nie można zapomnieć, że to, co dziś nazywa się renesansem, początkowo było ruchem świeckim, 
którego  przedstawiciele  sprzeciwiali  się  dominacji  łaciny. Ruch  ten  został  zapoczątkowany 
prawdopodobnie  przez  Dantego  w  XIV  wieku  z  zamiarem  umożliwienia  lingwistycznego 
wyzwolenia. „Jako pierwszy zdecydował się w swoim Il convivio (1304-1307) na użycie gwary aby 
uzyskać szersze grono odbiorców. W De vulgari eloquentia  zaproponował utworzenie ambitnego 
języka narodowego,  który, zbudowany na bazie różnych dialektów toskańskich, miałby służyć za 
język literacki i ekonomiczny. Jego wpływ we Francji i Hiszpanii był decydujący dla wprowadzenia 
języka narodowego jako formy literackiej i państwowej ekspresji.” 1 W Niemczech Luter odważył 
się z powodzeniem przetłumaczyć Biblię na język narodowy!
Warty wspomnienia jest także fakt, że  Kartezjusz napisał swoją książkę  Discours de la méthode 
1637 po francusku i  że  wybór  miedzy tym językiem a łaciną  był  dla  niego „  natychmiastową 
reakcją na to, by filozofię łączyć z wyzwolonym użyciem rozsądku zamiast z podtrzymywaniem 
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tradycji“1 Na uniwersytetach europejskich nauczona w języku łacińskim aż do 18 wieku! W Belgii 
jezyk potoczny zaczął być tolerowany dopiero około roku 1835.
Robiąc  porównanie  do  teraźniejszości,  należy  podkreślić  pewne  fakty,  które  sprawią,  ze  wiele 
zacznie się nad nimi zastanawiać.
Pierwszym fenomenem jest dominacja neoliberalnej ideologii od niemalże 500 lat. To wypaczenie 
liberalnej gospodarki  stało prawie  religią z  wykorzystaniem kredo, że rynki  są w stanie same się 
regulować  tak,  aby  wszystkim  zapewnić  dobrobyt  oraz  że  wypierają  mniej  lub  bardziej 
demokratyczne państwa. Zadanie to ograniczało się tylko ochrony własności prywatnej, utrzymania 
przy życiu wymiaru sprawiedliwości i pilnowania porządku,. Szok gospodarczy doprowadził  do 
rozpadu tej ideologii, która mimo wsztko wciąż jest obecna w naszym społeczeństwie (porównaj Au 
château  de  la  Muette,  enquête  sur  une  citadelle  du  conformisme     intellectuel  ,  Le  Monde 
Diplomatique, Juli 2012).
Kolejne zjawisko, które częściowo wiąże się z wcześniejszym, to upadek nauk humanistycznych, 
do których należą także nauki społeczne. 
Lindsay Waters krytykuje w krótkim, opublikowanym w 2004 roku eseju pt. Enemies of Promise:  
Publishing,  Perishing,  and  the  Eclipse  of  Scholarship2 osoby  odpowiedzialne  za  nauki 
humanistyczne w  wydawnictwie Harvard University Press za mające miejsce na amerykańskich 
uniwersytetach przejęcie  władzy przez księgowych i  menadżerów akademickich oraz  handlowo 
nastawionych wydawców w naukowych periodykach.   
„Barbarzyńscy  stoją  przed  drzwiami“  pisze  i  wskazuje  na  silny  spadek  publikacji  i  badań  w 
dziedzinie nauk humanistycznych, podczas gdy kryzys społeczny i gospodarczy powinien dać nam 
okazję do silnego inwestowania w tym obszarze nauki. Kończy słowami: „Znajdujemy się obecnie 
w  nieprzyjemnym  położeniu,  gdzie  przeciwstawiają  się  sobie  uniwersytety  jako  instytucje  i 
nieograniczone zastosowanie inteligencji. Jednak, według Lindsay Waters, sytuacja ta nie odnosi się 
tylko do  oddziaływania imperializmu nauk ścisłych na wiedzę albo do „kultury  rachunków” lub 
miernoty biurokratycznej urzędników, jednakże o wiele bardziej do faktu, że natura nie  akceptuje 
pustki. „Z powodu zaniku nauk humanistycznych na uniwersytetach powstała próżnia we władzy i 
dlatego jedna lub więcej dyscyplin muszą się rozwijać aby wypełnić ten ubytek.” 3

W książce l'Avenir des Humanités, Economie de la connaissance ou cultures des humanités4 Yves 
Citton pokazuje  leżące  u  podstaw konceptu  „społeczeństwa informacyjnego“  gospodarcze  i 
technokratyczne  metody i  opisuje  rozwój  kultury indywidualnej  i  kolektywnej  autointerpretacji 
społeczeństwa,  która  jest  potrzebna  do  uniknięcia  uproszczonego dyktatu  oszczędności. Nauki 
humanistyczne  są  wymogiem  dla  odbudowania umiejętności interpretacji  i  samodzielnego 
myślenia, których brakuje w przypadku tendencji gospodarki neoliberalnej, rozwijających się już od 
dziesięcioleci.  
Już w opublikowanej w 2004 roku książce L'avenir des langues - Repenser les Humanités5 Pierre 
Judet de la Combe i  Heinz Wismann bronili idei, „że szkoły mogą wypełnić swoje emancypacyjne 
zadanie tylko wtedy, gdy lekcje nie będą podlegać regule dopasowania się, lecz wręcz przeciwnie: 
muszą dawać  możliwość wolnych, kontrolowanych i uzasadnionych warunków do nauki języka. 
Dla  autorów  „lekcję  języka ojczystego są sednem  i  kluczowym  punktem  szkolnictwa,“  pod 
warunkiem, że jest się świadomym, co oznacza zdolność pisania i mówienia w języku ojczystym. 
Język ojczysty nie odgrywa tylko roli narzędzia, do której się go dzisiaj często sprowadza, ale jest 
językiem kultury.  Z  pewnością  tak  zwane  społeczeństwo informacyjne  nie  wybrało  tej  drogi, 
ponieważ wszędzie na zachodzie zmniejsza się przeciętny poziom języka. Dlatego tak ważne jest, 
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aby  nie postrzegać nauk humanistycznych jako przeciwieństwo działań naukowych i technicznych, 
lecz  obie  dziedziny  „jako  wolne  kreowanie  ludzkiego  ducha,  który  uformował  się  dzięki obu 
obszarom  i w z biegiem historii konfrontował swoje dokonania zostając przy tym krytycznym i 
produktywnym”.6

W związku z tym decyzja Politechnicznego Instytutu w Milanie o nauczaniu tylko i  wyłącznie w 
języku angielskim  jest  karykaturą i  anachronizmem,  ponieważ  jest  to  symbol  systemu,  który 
naznaczony  jest  nieustającym  wyścigiem  pomiędzy  instytucjami  edukacyjnymi,  który  nie 
odpowiada obecnej sytuacji na świecie.  Jakość badań i nauczania jest drugorzędna. W dziesiejszym 
świecie nie wystarcza angielski,  potrzebna jest wielojęzyczność z odpowiednimi zróżnicowaniami 
krajowymi, które zależą od  kulturowych podobieństw i struktury wymiany gospodarczej i kultowej 
(porównaj  z  raportem  Eurobarometru  poniżej).  Kierownicy  będą musieli w  przyszłości być 
wielojęzyczni i opanować przynajmniej dwa lub nawet trzy języki.
W  Niemczech  wiadome  jest  niebezpieczeństwo  skoncentrowanego  niemalże  całkowicie  na 
angielskim szkolnictwie  wyższym.  Konferencja  rektorska  przeciwstawia  się  tej  tendencji,  która 
prowadzi  do  impasu  i  wspiera  tym  samym  propagowanie  narodowej  i  międzynarodowej 
wielojęzyczności w nauczaniu i badaniach naukowych.
Wielojęzyczność jest zdolnością „myślenia pomiędzy językami” (Heinz Wismann)7.

2) Uaktualnienia na stronie internetowej!

•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  

6 Ibid., p.134
7 Heinz Wisman, Penser entre les langues, à paraître le 5 septembre 2012
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•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) Podziękowania dla wszystkich, którzy dołączyli do EFM
Dziękujemy wszystkim tym, którzy na nasze wezwanie przyłączyli się do EFM. Celem EFM jest 
połączenie wszystkich zainteresowanych językami z każdego zakątka Europy i umożliwienie im 
wymiany kulturowych i językowych idei.

Europejska Konferencja ds. Wielojęzyczności, którą organizujemy już po raz trzeci w dniach 10 – 
12 października  w Rzymie,  będzie  nie  tylko  szczególnie  intensywną próbą obserwacji  nowych 
etapów  definiowania  wielojęzyczności  w  Europie.  Pod  hasłem „Języki  bez  granic”  nie  należy 
rozumieć kompletnego zniesienia  światowych,  mentalnych czy kulturowych granic;  funkcjonują 
one bowiem niczym drzwi domu, i to od Państwa zależy czy pozostaną one zamknięte lub otwarte. 
Wielojęzyczność  jest  okazją  do  zachowania  różnorodności  i  wpierania  wymiany  doświadczeń, 
które gwarantują tę różnorodność.

Dziękujemy za wpieranie EFM poprzez przyłączenie się do nas. 

4)  Eurobarometer:    :  aktywne   wsparcie Europejczyków dla  modelu „Język ojczysty + dwa 
języki obce”.
21 czerwca Komisarz Androulla Vassiliou ogłosiła wyniki specjalnego wybadania Eurobarometru 
386: Europjeczycy i ich jezyki.
Nowy raport o postrzeganiu i stosunku obywateli UE  do wielojęzyczności, nauki językow obcych i 
tłumaczeń pokazuje, że Europejczycy mają pozytywne nastawienie do wielojęzyczności.

98% Europejczyków uważa,  że  opanowanie  języków obcych jest  przydatne dla  przyszłości  ich 
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dzieci, a 88% respondentów jest zdania, że znajomość języków innych niż ojczysty jest bardzo 
pomocna.

Prawie trzy czwarte Europejczyków (72%) popiera cel Barcelony, że obywatele Unii powinni znać 
co najmniej dwa obce języki, a 77% respondentów uważa, że poprawa umiejętności językowych 
powinna być jednym z priorytetów politycznych.

Językowe tendencje potwierdzają, że angielski jest dla większości uczestników ankiety jednym z 
najbardziej  użytecznych  języków.  Kolejne  najczęściej  wymieniane  języki  to  niemiecki  (17%), 
francuski  (16%),  hiszpański  (14%)  i  chiński  (6%),  z  uwzględnieniem  różnic  między 
poszczególnymi krajami.

Więcej na ten temat…

5) Komunikaty i publikacje

•An der 3. europäischen Tagung zur Mehrsprachigkeit teilnehmen: vom 10.-12. Oktober 2012 i  n 
Rome
•Penser entre les langues  , Heinz Wismann, Albin Michel, erscheint am 5. September 2012
•Langue  et  autorité,  De  l’ordre  linguistique  à  la  force  dialogique  ,  Sandrine  Sorlin,  Presses 
Universitaires de Rennes, 2012
•Coll.  Langues  en  mouvement  :  didactique  des  langues  et  pratiques  artistiques  ,  Internationale 
Tagung,  organisiert  vom CRINI  (Centre  de  Recherche  sur  les  Identités  Nationales  et 
l'Interculturalité) am 6. und 7. September 2012, UFR de Langues, Université de Nantes
•Le  traducteur  et  son  texte  :  Relations  dialectiques,  difficultés  linguistiques  et     contexte   
socioculturel, Internationale Tagung (Französich-Arabisch), Université Misr pour les sciences et la 
Technologie et les sciences,  Faculté des langues et traduction, Département de Français (Adresse: 
im Stadtviertel El-Motamayez à 6 octobre, in Kairo, in Ägypten), Call for Papers, Einsendeschluss :  
1. September 2012
•« (Im) Pudeur dans la traduction » II-ème appel  ,  Le numéro 4 (2012) de la revue d’études de 
traduction et de traductologie  Translationes se propose de passer en revue les manières dont la 
pudeur et l’impudeur sont restituées, perdues, corrompues ou perverties lors de la traduction (écrite, 
orale ou dans les sous-titrages des films), blocage de la lisibilité ou de la visibilité de certaines 
oeuvres.  Date limite : 28 août 2012
•Call for Paper: "Familles mixtes et pratiques plurilingues", für die Zeitschrift Langage et société, 
Einsendeschluss : 30. Dezember 2012
•Inf  olettre n°28 de la DLF Bruxelles-Europe  
•Un MASTER « Cultures politiques et sociétés d'Europe centrale et orientale »  , Université Paris 
Ouest nanterre La Défense, CONTACT : Jean-Jacques BRIU (   jbriu@u-paris10.fr  ) ; Jean-Robert 
RAVIOT jrraviot@gmail.com
•Voici les ateliers conte,  théâtre de l'été et  de la saison  2012/2013 de la Compagnie Pausilippe 
http://fr.calameo.com/read/000314452b7750a8b14de
•La Clé des langues   de juillet 2012, Cultures et langues étrangères, Eduscol, ENS Lyon
•Guide à l'usage des parents d'enfants bilingues  , Barbara Abdelilah-Bauer, Editions La Découverte, 
2012

6) Możliwości odczytania starszych listów informacyjnych.

Jeżeli nie życzą sobie już Państwo otrzymywać tego listu informacyjnego, proszę odpowiedzieć na 
tę wiadomość wpisując w temacie „NIE” .
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