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1) Plurilingvismul, pentru libertatea de a gândi!

Iată trei întrebări care au legătură unele cu celelalte.

În primul rând, să revenim puţin la ideea că engleza este latina erei moderne. Am explicat deja (în
Scrisoarea electronică nr. 39) că este vorba de un argument care ţine de marketing, de care engleza
nu are neapărată nevoie. Această manipulare intelectuală se poate chiar întoarce împotriva autorilor
săi.

Să vedem cu ochii noştri!

Despre  ce  latină  vorbim?  Despre  latina  Imperiului?  Asocierea  englezei  americane  cu  latina
Imperiului  nu  este,  trebuie  să  recunoaştem,  o  asociere  fericită.  Ea  presupune  acceptarea  unui
imperium care,  în  contextul  internaţional  actual,  poate  să  nu  fie  pe  gustul  tuturor  şi  poate  fi
contraproductivă. Dacă vorbim despre latina Evului Mediu şi a Renaşterii1, latină care, la momentul
respectiv, nu se mai baza pe Imperiu, aceasta era la fel de larg folosită ca şi greaca, reintrodusă de
savanţii  umanişti.  Cele  două  limbi  acopereau  aproape  în  întregime  capitalul  cultural  existent,
dominat în întregime de Biserică, papa având o dublă autoritate: cea de sacerdotium – tot ce ţinea
de credinţă – şi cea de studium -  tot cea ţine de ştiinţă, studiu şi activităţi intelectuale. Latina, ca
limbă a ştiinţei şi credinţei, exercita asupra lumii laice o veritabilă „aservire lingvistică”, conform
lui Marc Fumaroli.

Şi trebuie să ne reamintim că ceea ce numim Renaştere a fost iniţial o mişcare laică îndreptată
împotriva  supremaţiei  latinei.  Mişcarea  a  fost,  probabil,  iniţiată  de  Dante,  care,  la  începutul
secolului XIV, a dorit să creeze condiţiile unei adevărate eliberări lingvistice. „Într-adevăr, a fost
primul care a folosit, în Il convivio (1304-1307), dialectul său nativ pentru a putea fi recepţionat de
un public mai larg. În De vulgari eloquentia, acesta a propus bazele unei „limbi vulgare ilustre”, o
limbă poetică, literară şi ştiinţifică bazată pe mai multe dialecte toscane. Acesta a avut o influenţă
marcantă în Franţa şi Spania, în ceea ce priveşte impunerea limbii vernaculare ca expresie literară

1 A se vedea Republica mondială a literelor, Pascale Casanova, Trad. de Cristina Bîzu, Ed. Curtea Veche, 2007.
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şi, deci, naţională.”2 Influenţa sa în Italia se va manifesta mai târziu şi va fi legată de unificarea
italiană. În Germania, Luther riscă, cu succes, să traducă Biblia în limba vernaculară!

Mai târziu, în Franţa, ne amintim că Descartes a scris  Discours de la méthode  (Discurs asupra
metodei) în franceză în 1637 şi că afirmarea francezei în raport cu latina era pentru el „un principiu
asumat:  acela  de  a  relaţiona  filosofia  mai  degrabă  cu  un  exerciţiu  liber  de  reflecţie  decât  cu
păstrarea tradiţiei”.3 Cu toate acestea, latina va fi predată în continuare în universităţile europene
până în secolul XVIII! „În Belgia, folosirea limbii vernaculare în universităţi nu a fost acceptată
decât după 1835.” 

Dacă facem o analogie cu perioada contemporană, putem sublinia câteva fapte care au început să
dea de gândit multora la ora actuală.

Primul  fenomen  îl  reprezintă  dominaţia  de  aproape  jumătate  de  secol  a  ideologiei  neoliberale,
pervertire a liberalismului economic, cvasi-religie bazată pe ideea că pieţele se pot auto-regla pentru
a asigura binele  comun şi  că acestea se  substituie  statului,  democratic  sau nu,  a cărui  misiune
trebuie limitată la protejarea proprietăţii  private, la justiţie şi la menţinerea ordinii.  Şocul crizei
globale marchează începutul prăbuşirii acestei ideologii care domină în continuare în mare parte
societatea  actuală  (cf.  Au  château  de  la  Muette,  enquête  sur  une  citadelle  du
conformisme     intellectuel  , Le Monde Diplomatique, iulie 2012).

Un alt  fenomen care trebuie semnalat,  în mare parte  legat  de precedentul,  este cel  al  decăderii
„Umanităţilor”, care includ, printre altele, ştiinţele umane şi sociale. 

Într-un scurt eseu publicat în 2008, intitulat  L'éclipse du savoir4, Lindsay Waters, coordonatoarea
departamentului  de  Ştiinţe  Umane  la  Harvard  University  Press,  denunţa  acapararea  puterii  de
administrare a universităţilor americane de către administratorii sau managerii academici, precum şi
de  către  editorii  comerciali  ai  revistelor  ştiinţifice.  Sintagma  „barbarii  ne  bat  la  uşă”,  care  îi
aparţine, indică o scădere masivă a numărului de publicaţii şi studii în domeniul ştiinţelor umane, în
timp ce criza economică şi socială ar trebui să ne facă să investim masiv în acest domeniu. Şi, în
concluzie: „Trebuie să facem faţă situaţiei mai puţin plăcute în care instituţia universitară şi libera
folosire a inteligenţei sunt contrare.” Dar, poate, se întreabă Lindsay Waters, această situaţie nu este
consecinţa unui imperialism al ştiinţelor dure în raport cu cunoaşterea, nici a unui cult al cifrelor şi
al  spiritului  de gestiune  strictă  din  partea  administratorilor,  ci  mai  degrabă,  întrucât  natura  are
oroare de vid,  „odată cu declinul  generalizat  al  umanităţilor în universităţi,  s-a creat un vid de
putere, şi este nevoie ca o disciplină sau alta să se impună pentru a asigura tocmai această ordine.”5

De unde reiese importanţa apelurilor la o renaştere a umanităţilor.

În L'Avenir des Humanités, Economie de la connaissance ou cultures des humanités6, Yves Citton
evidenţiază  economismul  şi  tehnicitatea  care  stau  la  baza  a  numeroase  abordări  ale  „societăţii
cunoaşterii”  şi  le  opune  necesitatea  dezvoltării  unei  culturi  a  auto-interpretării  individuale  şi
colective a  societăţii  pentru a se  elibera de dictatul  reductor  al  economismului.  Revenirea la  o
capacitate de interpretare şi la o capacitate de gândire are nevoie de „Umanităţi”, contrar tendinţelor
promovate de economismul neoliberal şi care au continuat să apară în ultimele decenii.

Deja , în volumul publicat în 2004, L'avenir des langues - Repenser les Humanités7, Pierre Judet de
La Combe şi Heinz Wismann susţineau „ideea conform căreia Şcoala îşi va îndeplini proiectul de

2 Ibid., p. 90

3 1000 ans d'histoire de la langue française, Alain Rey, Perrin, 2007, p. 710

4 L'Eclipse du savoir, Lindsay Waters, Prickly Paradigm Prsess, illinois, USA, Ed. Allia, Paris, 2008

5 Ibid., p. 57

6 L'Avenir des Humanités, Economie de la connaissance ou cultures des humanités, Yves Citton, Lé Découverte, 2010

7 L'avenir des langues - Repenser les Humanités, Pierre Judet de La Combe/Heinz Wismann, Ed. du Cerf, 2004
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emancipare doar dacă nu aplică regula adaptării predării, oferind indivizilor, din contră, posibilitatea
unei relaţii libere, controlate, informate cu propria limbă.” Aceştia consideră că „predarea limbii
materne a devenit adevărata provocare a educaţiei publice.” Cu condiţia de a şti ceea ce înseamnă să
ştii să vorbeşti şi să scrii în propria limbă, care nu este instrumentul la care este redusă adesea, ci o
limbă-cultură. În orice caz, această societate a pseudo-cunoaşterii nu urmează acest drum, deoarece
aproape peste tot în Occident, nivelul mediu de cunoaştere a propriei limbi este în scădere. Iată de
ce Umanităţile trebuie regândite nu în opoziţie cu activităţile ştiinţifice şi tehnice, ci considerând
aceste două domenii „atât pe unul, cât şi pe celălalt, creatori liberi ai spiritului uman, care s-a format
în procesul elaborării lor şi fără a mai reveni la aceste elaborări de-a lungul istoriei, într-o relaţie
permanentă, atât critică, cât şi productivă, cu propriile rezultate.”8

În acest context, trecerea la folosirea exclusivă a englezei la  Institutul Politehnic din Milano este
considerată  o  caricatură  şi  un  anacronism,  fiind  simbolul  unui  sistem  marcat  de  exacerbarea
concurenţei între instituţii, pe baza unui model care nu este în concordanţă cu starea lumii şi care nu
se  preocupă  de  calitate  nici  în  cercetare,  nici  în  predare.  Starea  actuală  de  fapt  nu  presupune
limitarea  la  engleză,  ci  plurilingvismul,  cu  diversele  sale  declinări  naţionale,  ţinând  seama  de
afinităţile culturale şi de structura schimburilor economice şi culturale (a se vedea mai jos în această
Scrisoare  raportul  special  referitor  la  Eurobarometru).  Astfel,  viitoarele  cadre  ar  trebui  să  fie
plurilingve şi să stăpânească cel puţin două limbi străine, dacă nu chiar trei.

De altfel, la ora actuală, Germania conştientizează pericolele şi efectele negative ale unui model de
învăţământ superior orientat exclusiv spre engleză. Conferinţa Rectorilor universităţilor germane s-a
pronunţat împotriva acestei tendinţe care duce la un impas, promovând un plurilingvism naţional şi
internaţional în învăţământul superior şi în cercetare.

Plurilingvismul înseamnă capacitatea de  „Penser entre  les  langues” (a  gândi  prin limbi) (Heinz
Wismann)9

2) Printre cele mai recente actualizări ale site-ului

 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   

8 Ibid., p.134

9 Urmează să apară pe 5 septembrie 2012
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 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) Susţineţi plurilingvismul şi diversitatea culturală aderând la OEP

Întregul efort al OEP vizează să îi pună în legătură pe toţi cei care, de la un capăt la altul al Europei,
şi chiar al lumii, împărtăşesc acelaşi interes pentru limbi şi pentru schimburile care se fac prin şi
datorită lor. Scopul OEP este şi să pună în legătură idei, nu doar ideile referitoare la limbi, ci idei
despre culturi şi limbi, şi prin intermediul acestui amestec, să ducă la apariţia de noi idei. Este un
efort permanent care se bazează pe un angajament civic care relaţionează cu o reţea de actori care se
ţese în permanenţă.

Assises européennes du plurilinguisme, prin cea de-a treia ediţie pe care o pregătim la  Roma, în
perioada 10-12 octombrie 2012, la care sunteţi invitaţi să asistaţi, reprezintă acel moment privilegiat
de muncă intensă care trebuie să marcheze o nouă etapă în  definirea plurilingvismului  ca idee
complet nouă în Europa. Alegerea titlului „Limbi fără frontiere” nu are ca scop abolirea frontierelor
fizice, mentale şi culturale, care sunt necesare ca uşa unei case: dvs. trebuie să o deschideţi sau să o
închideţi, după bunul plac. Plurilingvismul este modalitatea de păstra diversitatea fără de care nu
există viaţă şi prin care se dezvoltă schimbul care condiţionează creativitatea.

Vă mulţumim că sunteţi alături de OEP în acest demers, aderând la rândul dvs.

4)  Eurobarometru: o puternică susţinere din partea europenilor pentru „limba maternă plus două
limbi străine” 

La  21  iunie  2012,  Comisarul  Androulla  Vassiliou  a  anunţat  rezultatele  raportului  referitor  la
Eurobarometrul special 386: „Europenii şi limbile lor”. 

Noul raport privind percepţia şi comportamentul cetăţenilor în ceea ce priveşte multilingvismul,
învăţarea limbilor străine şi traducerile demonstrează că atitudinea europenilor este una pozitivă în
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ceea ce priveşte multilingvismul. 

Conform acestor rezultate, aproape toţi europenii (98%) consideră că o cunoaştere a limbilor străine
este importantă pentru viitorul copiilor lor, iar 88% dintre aceştia consideră foarte utilă cunoaşterea
unei alte limbi în afară de limba maternă. 

Aproape trei sferturi dintre cetăţenii europeni (72%) sunt în favoarea obiectivului de la Barcelona,
conform căruia toţi cetăţenii europeni ar trebui să ştie să vorbească cel puţin două limbi străine, iar
77% dintre europeni consideră că îmbunătăţirea capacităţilor lingvistice ar trebui să reprezinte o
prioritate politică. 

Tendinţele în materie de limbi confirmă faptul că engleza este una dintre cele mai utile două limbi
pentru  respondenţi.  Limbile  care  ocupă  cel  mai  adesea  poziţia  a  doua  sunt:   germana  (17%),
franceza (16%), spaniola (14%) şi chineza (6%), cu diferenţe interesante de la o ţară la alta. 

Mai multe informaţii

5) Anunţuri şi apariţii

 Asistaţi la a 3-a ediţie a Assises européennes du plurilinguisme 10-12 octombrie 2012 la  
Roma

 Penser entre les langues  , Heinz Wismann, Albin Michel, apărută pe 5 septembrie 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  ,  Colocviu

internaţional  organizat  de  CRINI  (Centre  de  Recherche  sur  les  Identités  Nationales  et
l'Interculturalité), 6-7 septembrie 2012, UFR de Langues, Universitatea din Nantes 

 Le  traducteur  et  son  texte  :  Relations  dialectiques,  difficultés  linguistiques  et   contexte  
socioculturel, Colocviu internaţional (francez-arab), Université Misr pour les sciences et la
Technologie et  les  sciences,  Faculté  des  langues  et  traduction,  Département  de Français
(adresă:  cartier  El-Motamayez,  6  octombrie,  Cairo,  Egipt),  apel  pentru  contribuţii,  data
limită: 1 septembrie 2012 

 « (Im) Pudeur dans la traduction » II-ème appel  , Numărul 4 (2012) al revistei de studii de
traducere  şi  traductologie  Translationes îşi  propune  să  treacă  în  revistă  modul  în  care
pudoarea  şi  lipsa  pudorii  sunt  transmise,  pierdute,  corupte  sau  pervertite  prin  traducere
(scrisă, orală sau în subtitrările filmelor),  blocarea lizibilităţii  sau a vizibilităţii  anumitor
opere. Data limită: 28 august 2012

 Apel pentru contribuţii: "Familles mixtes et pratiques plurilingues"   (Familii mixte şi practici
plurilingve), pentru revista Langage et société, data limită: 30 decembrie 2012

 Infolettre n°28 de la DLF Bruxelles-Europe   
 MASTER « Cultures politiques et sociétés d'Europe centrale et orientale »   (Culturile politice

şi  societăţile  Europei  centrale  şi  orientale),  Université  Paris  Ouest  nanterre  La Défense,
CONTACT:  Jean-Jacques  BRIU  (jbriu@u-paris10.fr);  Jean-Robert  RAVIOT
jrraviot@gmail.com 

 Iată  atelierele  de  poveşti  şi  teatru  ale  verii  şi  ale  stagiunii  2012/2013,  organizate  de
Compagnie Pausilippe http://fr.calameo.com/read/000314452b7750a8b14de

 La Clé des langues  , iulie 2012, Cultures et langues étrangères, Eduscol, ENS Lyon
 Guide  à  l'usage  des  parents  d'enfants  bilingues  ,  Barbara  Abdelilah-Bauer,  Editions  La

Découverte, 2012
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Dacă doriţi să vă dezabonaţi de la această scrisoare electronică, răspundeţi la acest mesaj cu titlul
NU.

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

-  mobile : ++33 (0)6 10 38 68 90
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