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Concept transdisciplinar marcat de am-
biguitate, tratat deopotrivã de antropologi,
sociologi, politologi, geografi, T. desem-
neazã un fenomen plurifaþetic manifestat
la scarã globalã la finele veacului XX.

Globalizarea capitalismului, decoloni-
zarea ºi evoluþia lumii postcoloniale, uni-
versalizarea drepturilor fundamentale ale
omului sunt doar câþiva dintre factorii rele-
vanþi care au determinat forjarea relaþiilor
sociale transnaþionale.

T. se plaseazã într-o relaþie de interde-
pendenþã cu revoluþia tehnologicã în trans-
porturi ºi comunicaþii, fenomenul migra-
þiei, crearea de organizaþii politice supra-
statale precum Organizaþia Naþiunilor Uni-
te sau Fondul Monetar Internaþional, crea-
rea de organizaþii internaþionale non-gu-
vernamentale precum Green Peace º.a. T.
este asimilat cu criza statului-naþiune, afec-
tat „de sus“ de capitalul transnaþional ºi or-
ganizaþiile supranaþionale emergente, iar „de
jos“ de migraþia transnaþionalã ºi cortegiul
sãu de consecinþe (Guarnizo& Smith, 1998).

Dacã termenul internaþional presupune
o abordare între naþiuni, la nivel guvernamen-
tal ºi diplomatic, termenul transnaþional pu-
ne în paranteze statul naþional ºi deplaseazã
accentul pe relaþiile instituite de actori non-
statali, care construiesc punþi peste graniþe.
Prefixul – trans (dincolo de/ peste) implicã
ideea de mobilitate fizicã/virtualã ºi ideea de-
pãºirii unor bariere (ideatice sau concrete).

T. este un fenomen de interconectivitate
cu ramificaþii în plan politic, economico-
financiar ºi socio-cultural. Acesta presupu-
ne stabilirea unor conexiuni ºi interacþiuni
peste frontierele statelor-naþiune de cãtre
un variat repertoriu de subiecþi. Cel mai
adesea, aceºti subiecþi coexistã ºi se activi-
zeazã reciproc în transcenderea graniþelor:
comunitãþi, corporaþii, miºcãri sociale, reþele

sociale, familii, circuite de migraþie, iden-
titãþi culturale etc.

T. indicã aºadar o „morfologie socialã“
transfrontalierã, care permite prezenþa si-
multanã în douã sau mai multe state prin
menþinerea unor relaþii economico-finan-
ciare ºi socio-culturale. Aceasta conduce
la crearea unor noi forme de solidaritate ºi
la o identitate care manifestã simultan ata-
ºamente multiple ºi o dublã racordare –
„aici ºi acolo“ sau, dimpotrivã, conduce la
o deteritorializare – „nici aici, nici acolo“.
Crearea comunitãþilor transnaþionale are la
bazã doi fermenþi: mobilitate (zboruri low
cost, multiplicarea rutelor, reducerea tim-
pului unei cãlãtorii ºi optimizarea condiþi-
ilor) ºi comunicare (TV satelit, internet, te-
lefonie).

T. apare ca o reconfigurare socialã care
atenueazã dihotomia naþional – strãin ºi
exclude imaginea imigrantului dezrãdã-
cinat. T. se plaseazã la antipodul diasporei,
care presupune o despãrþire traumatizantã,
nostalgia pentru acasã, teama cã identita-
tea culturalã proprie se va pierde ca urma-
re a contactelor cu „cealaltã“ culturã. T. se
pliazã pe ideea de sincretism, pluralism cul-
tural, bricolaj, hibriditate. Comunitatea turcã
din Germania, comunitatea indianã din Ma-
rea Britanie, comunitatea algerianã din Fran-
þa sunt doar câteva exemple în acest sens.

Corporaþiile transnaþionale, care se ex-
tind asemenea unei reþele pe glob, fluxu-
rile de capital, mãrfuri ºi informaþii, remi-
tenþele efectuate de migranþi cãtre þara de
origine, investiþiile transmigranþilor în pa-
trie, menþinerea contactului cu rudele ºi
prietenii rãmaºi acasã, dobândirea unor
drepturi în þara gazdã (acces la sãnãtate,
acces la educaþie, drept de proprietate,
drept de vot, cetãþenie) etc. – sunt tot atâ-
tea forme de manifestare a T.
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Dupã cum indicã prefixul inter-, I. pre-
supune existenþa unor contacte între cul-
turi distincte, adicã dialog ºi reciprocitate.
Astfel de contacte, dimpreunã cu strate-
giile de aplicare ºi formele lor de manifes-
tare, sunt cercetate în cadrul unor discipli-
ne precum antropologia culturalã ºi studi-
ile culturale.

Anul 2008 a fost declarat Anul Dialo-
gului Intercultural în Uniunea Europeanã.
Întrucât dialogul este condiþionat de capa-
citatea de a comunica într-o limbã strãinã,
I. este adesea corelat cu multilingvismul.
Implicit, I. se plaseazã în raport de antino-
mie cu melting pot.

I. figureazã în glosele explicative ale
actualei configuraþii sociale, economice ºi
politice, fiind un imperativ generat de o
dublã prefacere: „omul rãdãcinilor“ a de-
venit „omul antenelor“, iar elementul dis-
tinctiv pierde teren în faþa factorilor cu vir-
tuþi coagulante (Pãuº, 2007: 7). Aceastã
metamorfozare este expresia unei rupturi
faþã de secolul XX – un „secol al extreme-
lor“ (Eric Hobsbawm), un „secol al ideo-
logiilor“ (Karl Bracher), un secol al rãz-
boaielor mondiale, al violenþei nutrite din
intoleranþã ºi discriminare. Comunicarea
interculturalã, dialogul ca valoare a seco-
lului XXI, propune tocmai reversul acestor
concepte – toleranþã, nondiscriminare – ºi
atenuarea pânã la anihilare a perimatelor

scindãri economice (pe axa Nord-Sud), a
vetustelor polarizãri ideologice (pe axa
Est-Vest) ori marcate pe criterii etnice
(Pãuº, 2007: 8).

Recrudescenþa fenomenului migraþiei,
deplasarea din raþiuni economice a unor
mase de oameni ºi criza identitarã provo-
catã de dezrãdãcinarea acestora relevã o
nouã trãsãturã a epocii contemporane,
anume glocalizarea – care presupune coexis-
tenþa a douã fenomene antinomice, globa-
lizarea tehnico-economicã ºi localizarea
culturii. În întreþeserea de identitãþi ºi al-
teritãþi astfel urzitã apar deopotrivã xeno-
fobia (respingerea celuilalt) ºi pluralitatea
(acceptarea diversitãþii fiecãrui individ ºi a
drepturilor sale), ca douã faþete ale acele-
iaºi monede. Aceastã realitate impune re-
dimensionarea conceptului de educaþie,
astfel încât sã concilieze conservarea rãdã-
cinilor cu provocãrile integrãrii într-o so-
cietate pluralistã. Necesitatea gestionãrii
problemei migraþiei ºi a integrãrii culturale
a determinat stãruinþa Uniunii Europene
pe dimensiunea educativã, esenþialã în
procesul de fixare a reperelor identitare ºi
mecanismelor de percepere ºi reprezentare
a celuilalt.

Uniunea Europeanã propune forjarea
unei identitãþi compozite, care adunã lao-
laltã specificitãþi etnice/naþionale. Acestea,
prin simpla interacþiune, ºi-ar putea asigura
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reciproc sporirea capitalului cultural ºi spi-
ritual, iar noua identitate culturalã euro-
peanã s-ar crea nu prin eludarea specifici-
tãþii, ci printr-o deplasare a accentului pe
egalitatea în drepturi (dreptul la viaþã, drep-
tul la educaþie º.a). Astfel, comunicarea in-
terculturalã (între indivizi care participã la
diferite sisteme culturale) se prezintã drept
strategie de prevenire ºi combatere a atro-
citãþilor veacului apus. Mijloacele de im-
plementare a I. sunt reprezentate de pro-
gramele educative, de educaþia intercul-
turalã care propune o abordare pozitivã a
diversitãþii ºi pluralismului.

Politologul Giovanni Sartori defineºte
pluralismul drept „o viziune despre lume
care apreciazã pozitiv diversitatea, dar nu
este o fabricã de diversitãþi, o diversity ma-
chine“ precum multiculturalismul. Astfel,
pluralismul conduce la atenuarea diferen-
þelor prin interferenþe sociale ºi culturale,
în vreme ce multiculturalismul le accentu-
eazã prin clivaje (Sartori, 2007: 100, 103).A-

cesta este ºi motivul pentru care Giovanni
Sartori pune accent pe respect ºi toleranþã,
recuzând „politica recunoaºterii“ – promo-
vatã de cercetãtorul britanic Charles Taylor,
care afirmã cã toate culturile meritã nu
doar respect, ci „respect egal“. Ori, în opti-
ca lui Sartori (ºi nu numai), „a atribui tutu-
ror culturilor o valoare egalã echivaleazã
cu a adopta un relativism absolut care dis-
truge noþiunea însãºi de valoare“ (Sartori,
2007: 65).

Educaþia interculturalã conduce aºadar
la atenuarea dihotomiilor, la acceptarea al-
teritãþii, la înlãturarea prejudecãþilor, la cu-
noaºterea empaticã a celuilalt. Esenþialã
este în acest demers voinþa politicã, insti-
tuþionalizarea I., promovarea educaþiei in-
terculturale ca doctrinã oficialã a Uniunii
Europene, menitã sã armonizeze diversitã-
þile ºi sã converteascã toleranþa pasivã în
toleranþã activã. Astfel, I. apare ca rãs-
puns la criticile faþã de politica multicultu-
ralismului.

Concept cu triplã accepþie, M. indicã
coexistenþa mai multor limbi într-un areal
dat, abilitatea unei persoane de a comunica
(verbal ºi în scris) în douã sau mai multe
limbi strãine, precum ºi politica instituitã de
Uniunea Europeanã în domeniul lingvistic.

Politica europeanã defineºte M. ca
parte din codul genetic al Uniunii Europe-
ne. Primul regulament adoptat de Consi-
liul Comunitãþii Economice Europene (15

aprilie 1958) stabilea ca limbi oficiale ale
instituþiilor sale germana, franceza, italia-
na ºi olandeza – limbile þãrilor fondatoare
(Germania, Belgia, Franþa, Italia, Luxemburg
ºi Olanda). Principiul paritãþii lingvistice
s-a aplicat cu fiecare extindere a Uniunii Eu-
ropene: englezã, danezã ºi irlandezã (1973);
greacã (1981); spaniolã ºi portughezã
(1986); finlandezã ºi suedezã (1995); esto-
nã, maghiarã, letonã, lituanianã, maltezã,



polonã, cehã, slovacã ºi slovenã (2004);
românã ºi bulgarã (2007); croatã (2013).

Prin politica sa lingvisticã ºi culturalã,
Uniunea Europeanã tinde sã armonizeze
503 milioane de cetãþeni, 28 de state mem-
bre, 3 alfabete, 24 de limbi oficiale, peste
60 de limbi regionale sau ale minoritãþilor,
limbi ale imigranþilor extra-comunitari. De
aici ºi ocurenþa sintagmei oximoronice
unitate în diversitate – deviza Europei.

Competenþa lingvisticã într-o limbã strã-
inã figureazã între cele 8 competenþe-cheie
care asigurã cetãþeanului european capita-
lul cultural, capacitatea de inserþie socialã
ºi competitivitatea pe piaþa forþei de mun-
cã. Abilitatea de a comunica în diferite co-
duri lingvistice ºi de a pãtrunde astfel în
diferite spaþii culturale nu reprezintã doar
o extraordinarã achiziþie spiritualã, ci con-
ferã o ºansã în plus pe piaþa muncii. M. a
încetat astfel sã mai fie un simplu act cul-
tural, devenind un indicator cu multiple
consecinþe practice în condiþiile mobilitãþii
cetãþenilor europeni ºi migraþiei.

Conºtientizarea acestui fapt s-a reflec-
tat într-o serie de iniþiative ºi acþiuni con-
crete la nivelul politicii girate de Uniunea
Europeanã: în anul 1992, la Strasbourg, s-a
semnat Carta europeanã a limbilor regio-
nale sau minoritare (în vigoare din anul
1998); în anul 2000, la Nisa, s-a semnat
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii
Europene, care prevede la Titlul III, Egali-
tatea, egalitatea în drepturi, diversitatea
culturalã, religioasã ºi lingvisticã (art. 22);
din anul 2001, la 26 septembrie, se sãrbã-
toreºte Ziua europeanã a limbilor; în anul
2002, s-a fixat obiectivul Barcelona (co-
municarea în „limba maternã + 2“); în anul
2005, M. a fost inclus în portofoliul Comi-
sarului European Ján Figel, responsabil
pentru Educaþie, formare, culturã ºi tine-
ret; tot atunci, s-a fixat Un nou cadru stra-
tegic pentru multilingvism ºi s-a creat Ob-
servatorul european al plurilingvismului;
în anul 2007, odatã cu aderarea României
la Uniunea Europeanã, preºedintele Comi-
siei Europene, José Manuel Durão Barroso,
a încredinþat multilingvismul ca portofoliu
european de sine stãtãtor lui Leonard Or-
ban (2007-2010); anul 2008 a fost declarat
Anul european al dialogului intercultural;

în acelaºi an, s-a emis documentul intitulat
Multilingvismul: o valoare a Europei ºi un
angajament comun; în anul 2010, s-a sem-
nat Tratatul de la Lisabona, care cuprinde
la Titlul XII, Educaþia, rezoluþii privind
formarea profesionalã (art. 165).

Sondajul Eurobarometru din anul 2006
privind competenþele lingvistice ale euro-
penilor indica faptul cã în state membre
precum Irlanda (66%), Regatul Unit (62%),
Italia (59%), Ungaria (58%), Portugalia
(58%) ºi Spania (56%) majoritatea
populaþiei vorbea exclusiv limba maternã.
Ca o consecinþã a acestei constatãri, în
acelaºi an 2006, preºedintele Comisiei Eu-
ropene, José Manuel Durão Barroso, rea-
firma obiectivele M.: „promovarea diver-
sitãþii lingvistice ºi a învãþãrii limbilor
strãine“. Programele Lingua, Comenius,
Leonardo da Vinci, Erasmus au devenit un
instrument în atingerea acestui þel. De ase-
menea, fixarea unui cadru european co-
mun de referinþã în domeniul limbilor strã-
ine (CECRL) ºi Noul Program Cultura
(2007-2013) au adus un aport în acest sens.

Dincolo de declararea acestor obiecti-
ve ºi de acþiunile concertate în direcþia în-
deplinirii lor, au existat voci care au ex-
primat convingerea potrivit cãreia M. ar
condiþiona procesul de integrare euro-
peanã. În anul 2008, Sandra Pralong,
membrã în comisia Amin Maalouf pentru
M., creatã la cererea Comisiei Europene,
remarca cã „gestionarea alchimiei mul-
tilingvismului poate, în timp, face sau des-
face Europa“. Cu toate acestea, în ultimii
ani s-a înregistrat o stagnare în afirmarea
M. ca politicã a Uniunii Europene, dacã nu
chiar un regres – dupã cum semnaleazã
jurnalista Iulia Badea Guéritée.

M. nu mai figureazã ca portofoliu dis-
tinct, ci este inserat în departamentul Edu-
caþie, culturã, multilingvism ºi tineret con-
dus de Androulla Vassiliou. Mai mult, în
ciuda unei opinii cvasiunanime (98%) pri-
vind importanþa cunoaºterii limbilor strã-
ine, exprimate la sondajul Eurobarometru
din anul 2012, doar 54% dintre europeni
pot comunica într-o limbã strãinã. Acest
tablou al M. în Europa pare sã indice aban-
donarea atât de des reiteratului „obiectiv
Barcelona“.
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G. este reversul multilingvismului.
Este un neologism rezultat din contopirea
cuvintelor din expresia Global English, in-
trodusã în vocabularul Relaþiilor Interna-
þionale de Jean-Paul Nerrière, la cumpãna
dintre milenii.

Din cele aproximativ 7 000 de limbi ºi
dialecte inventariate pe Glob, se estimeazã
cã doar 50% au ºansa de a supravieþui se-
colului XXI. Dincolo de cauzele naturale
care conduc la aceastã sumbrã statisticã,
fenomenul globalizãrii ºi influenþa mar-
catã a anglicismelor contribuie neîndoios
la nivelarea limbilor.

G. tinde sã devinã „dialectul mondial
al mileniului trei“, o nouã lingua franca –
dupã cu afirmã Nerrière. Nu este vorba de
utopia reconstituirii limbii adamice sau de
„cãutarea limbii pierdute“ (Umberto Eco).
G. se prezintã ca fiind expresia pragmaticã
a nevoii de comunicare la nivel internaþio-
nal în turism, comerþ, tehnologie, afaceri,
comunicaþii, diplomaþie etc.

Dupã ce indianul Madhukar Cogate
propusese o versiune simplificatã a limbii
engleze, care afecta însã nivelul fonetic al
limbii (1998), francezul Jean-Paul Nerrière

a propus o versiune a limbii engleze cu un
lexic redus la circa 1 500 de cuvinte ºi o
structurã morfo-sintacticã elementarã, res-
pectând însã ortografia ºi pronunþia spe-
cificã limbii engleze standard.

„Engleza decafeinatã“, „engleza fãrã
colesterol“, „engleza light“, „engleza low-
cost“ sunt doar câteva dintre sintagmele
prin care s-a definit aceastã versiune sim-
plificatã. Jean-Paul Nerrière precizeazã
faptul cã G. nu este o limbã (vehicul al
unei culturi), ci un instrument de comuni-
care lingvisticã la nivel internaþional.

Robert McCrum insistã asupra faptului
cã G. nu este pidgin English, adicã un cod
lingvistic hibrid, alterat, rezultat din con-
taminarea limbii engleze cu elemente speci-
fice limbii indigene vorbite de o populaþie
colonizatã, ci o englezã minimalã, cu fraze
coordonate simple (fãrã subordonate), fãrã
topicã savantã, fãrã figuri de stil, fãrã me-
tafore. În opinia sa, G. nu se prezintã ca
expresie a unei Pax Americana, nu are co-
notaþii ideologice. Menirea sa declaratã ar
consta exclusiv în eficacitatea comunicãrii
la nivel internaþional între vorbitori nonan-
glofoni.
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MP figureazã în studiile despre imigra-
þie ºi etnicitate ca un model de integrare.
Acest concept redã ideea de asimilare a
imigranþilor din Statele Unite aleAmericii.
Este, prin urmare, un sinonim pentru ame-
ricanizare ºi o metaforã pentru deviza Ex
pluribus unum (Din mai mulþi, unul).

Conceptul a fost teoretizat în anii
1920-1930 de ªcoala de Sociologie de la
Chicago, însã popularitatea sa se datoreazã
scriitorului britanic de etnie iudaicã Israel
Zangwill (1864-1926), autorul piesei The
Melting Pot, reprezentatã pe Broadway în
anul 1908. Protagonistul piesei The Melting
Pot, David, un tânãr evreu emigrat în Sta-
tele Unite, defineºte America drept „the
great Melting-Pot where all the races of
Europe are melting and re-forming“
(Zangwill, 1909: 37). Acesta sintetizeazã,
prin traiectoria sa, o idee mai veche po-
trivit cãreia America era un tãrâm al fãgã-

duinþei (promise land) în care oportunita-
tea egalã de ºanse se constituia în dogmã.

MP este creuzetul plurietnic american,
recipientul în care se topesc ºi fuzioneazã
elemente eterogene care ajung sã alcãtu-
iascã o structurã unitarã, omogenã. Altfel
spus, MP desemneazã – într-o accepþie
pozitivã – un amalgam de particularisme,
de diverse etnii, unite într-un mozaic, în
cadrul cãruia fiecare piesã are însemnã-
tatea ºi identitatea sa raportatã la întreg.

Fisurile acestei simbioze utopice au apã-
rut ca urmare a preeminenþei WASP–White,
Anglo-Saxon and Protestant (alb, anglo-sa-
xon, protestant). Acestea au luat adeseori
aspectul dublei conºtiinþe/hyphenated ame-
ricans (afro-americani, latino-americani º.a),
al rezistenþei sau al marginalizãrii.

Ideea eºuãrii acestui tip de aculturaþie,
înlocuitã cu retorica multiculturalismului,
este tot mai pregnantã.


