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Revista anual  „La Francopolyphonie” este publica ia Universit ii 

Libere Interna ionale din Moldova (ULIM), mai precis a Institutului de 
Cercet ri Filologice i Interculturale (ICFI) din cadrul Facult ii de 
Litere, facultate care, prin activitatea de formare a tinerilor interesa i de 
cariera didactic , prin rela iile interna ionale pe care le gestioneaz  cu 
succes la ora actual , prin contribu ia corpului ei academic la via a 
cultural  a Republicii Moldova, i-a asigurat o pozi ie important  în 
cadrul ULIM. Creat  în 2006, anul înfiin rii ICFI, pentru a asigura 
difuzarea în rândul publicului a actelor colocviului organizat de Institut 
în fiecare an, în luna martie, în cinstea Zilelor Francofoniei, „La 
Francopolyphonie” a devenit, dup  numai trei ani, în 2009, o revist  care, 
datorit  prestigiului interna ional dobândit, a primit din partea organismelor 
specializate A M i CNAA statutul de publica ie de categoria B. 

Prin grija directorului s u, profesor universitar doctor Elena PRUS, 
a directorului adjunct, conferen iar universitar doctor Victor UNTIL , i 
a directorilor de cercetare: profesorii universitari doctori Ana GU U, 
Ion MANOLI, Drago  VICOL, al turi de care se afl  conferen iarul 
universitar doctor Ludmila LAZ R, Institutul de Cercet ri Filologice i 
Interculturale din Chi in u i-a câ tigat o binemeritat  reputa ie pentru 
bogata i variata activitate desf urat  de la crearea sa, în urm toarele 
direc ii principale: Terminologie i traducere; Lingvistic  i glotodidactic ; 
Literatur  i interculturalitate; Comunicare i mass-media. Este absolut 
normal deci ca fiecare num r publicat s  se înscrie riguros în direc iile 
de cercetare anun ate, s  reflecte calitatea contribu iilor profesorilor-
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cercet tori la schimbul de idei sus inut pe plan interna ional în jurul unor 
axe tematice de real interes pentru speciali ti, s  ofere, prin calitatea 
articolelor sau studiilor ap rute, modele utile tinerilor absolven i sau 
viitorilor cercet tori ce ies i vor continua s  ias  de pe b ncile ULIM. 
Ne exprim m convingerea c  vom putea vorbi despre merite asem n toare 
i în cazul con inutului urm torului num r – cel de-al 9-lea – aflat acum în 

preg tirea profesorilor-cercet tori de la ICFI a Facult ii de Litere. 
Num rul 8 al revistei, pe care îl prezent m aici, reune te 

contribu iile participan ilor la Colocviul interna ional L’interculturalité 

et la mondialisation sémiotique à travers la linguistique, la littérature, 

la traduction et la communication, organizat de ICFI – ULIM în colaborare 
cu Universitatea Paris-Est Créteil, la Chi in u, în 29 martie 2013. 

Volumul, deschis de un „Avant-propos” semnat de Colegiul 
redac ional, con ine 26 de articole repartizate în trei mari sec iuni: 
Interculturalité, sémiotique et le nouvel entendement humain (75 de 
pagini), Interculturalité et sémio-linguistique (122 de pagini), 
Interculturalité et alternatives sémiotiques de la traductologie (75 de 
pagini). Articolele, semnate în marea lor majoritate de profesori-
cercet tori din Republica Moldova, dar i de colegi speciali ti din 
România, Fran a, Belarus i Ukraina, sunt redactate de regul  în limba 
francez  sau în limba român ; exist  îns  i un articol elaborat în limba 
englez , precum i dou  articole redactate în limba rus . Fiecare articol 
este înso it de dou  rezumate elaborate în limbi diferite, autorul sau 
autorii având de ales, pentru a le scrie, între limbile francez , englez  i 
român , i de un num r de trei-cinci cuvinte-cheie. Acolo unde exist , 
notele sunt plasate la sfâr it, înainte de referin ele bibliografice i, 
uneori, de lista surselor utilizate pentru culegerea exemplelor. 

Conceptul federator al întregului volum este conceptul de 
interculturalitate. Faptul nu este de natur  s -l surprind  pe cititor: 
volumul face cunoscute lucr rile unui colocviu interna ional al c rui 
titlu con ine, în pozi ie ini ial , chiar cuvântul interculturalitate; în plus, 
dup  cum se poate citi chiar în primele rânduri ale prezent rii de pe 
coperta a IV-a a c r ii, Universitatea Liber  Interna ional  din Moldova 
„a fait de l’ouverture sur le monde, sur les langues et les cultures 
étrangères, un axe prioritaire de sa politique”.  

Fiin a uman , afirm  profesorul universitar i expertul UNESCO 
Jacques Demorgon în primul articol al volumului de care ne ocup m, 
este o fiin  neoten . De i defini ia neoteniei face obiectul unor discu ii 
prelungite între speciali ti, dic ionarele care înregistreaz  neologismul 
propun urm toarea explica ie: „(biol.) persisten  a caracterelor juvenile 
în stadiul de adult ” (Florin Marcu, Marele dic ionar de neologisme 

MDN, edi ia a X-a, Bucure ti, Saeculum Vizual, 2008, p. 640). Neotenia 
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apare pe fundalul unei evolu ii neterminate, nu este un fenomen liniar i 
nu se tie precis în ce m sur  este rezultatul unor determin ri biologice, 
ce determin  la rândul ei i cât de mult poate influen a evolu ia în cadrul 
c reia se înscrie. „La nature programme relativement l’animal. 
L’araignée sait tisser sa toile ; l’oiseau sait construire son nid. Il y a 
donc, inscrits dans leur structure même, des programmes d’action pour 
entretenir leur vie. […] L’humain ne dispose pas d’un programme 
d’architecture. […] L’inachèvement de l’être humain – sa néoténie – se 
transforme […] d’inconvénient en avantage. L’être humain, ne recevant 
pas de la nature un programme d’architecture, c’est d’abord un manque ! 
Mais, s’il l’invente, il ne sera pas tenu d’avoir toujours le même […]. 
Bref, il pourra évoluer avec un nouvel atout considérable, celui de 
suivre, voire même d’anticiper, les évolutions de son environnement, 
pour mieux s’adapter” (Jacques Demorgon, p. 15). În concep ia 
autorului articolului, matricea „aventurii umane” este tocmai 
„interculturalul geoistoric mondial”, care presupune un „intercultural 
antropologic”. Prin mijloacele pe care le au, oamenii produc, dar i 
distrug. Prin limbile-culturi în care se exprim  î i pot f uri noi mijloace 
care s -i ajute s - i rezolve conflictele de interese, problemele de tot 
felul, mai ales cele geopolitice i transpolitice. Este bine ca, în lumea 
atât de agitat  i imprevizibil  în care tr im, oamenii s  se cunoasc  
reciproc, s  cunoasc  fiecare mijloacele i scopurile celuilalt, s - i fac  
fiecare cât mai bine cunoscute propriile mijloace i scopuri sau idealuri. 
Comunicarea – direct  sau facilitat  de diverse categorii de mediatori, 
printre care i profesorii care predau limbile-culturi str ine, dar i 
traduc torii –, poate contribui la crearea unei „umanit i mai pu in 
inumane”. Concluzia lui Jacques Demorgon este clar : „Il est […] 
possible de situer la semiosis de l’interculturel mondial. Entre 
l’hominisation incontournable et l’humanisation possible, l’hominescence 
figure le chemin commencé mais certainement pas garanti” (p. 33). i 
imediat ni se aminte te c , potrivit anumitor filozofi, alternativa acestei 
semioze este foarte probabil r zboiul… 

Celelalte repere conceptuale, definitorii pentru orizonturile în care se 
înscriu articolele reunite, sunt cele de mondializare semiotic  sau, mai 
general, de semiotizare. Acestea nu sunt peste tot prezente în mod 
explicit, dar cititorul atent le recunoa te u or, le identific  f r  vreun 
efort special în cursul lecturii textelor. Unii autori simt totu i nevoia 
unor preciz ri preliminare. 

F când apel la cuvintele unui filozof i sociolog ca Jean Baudrillard, 
a c rui gândire a marcat profund societatea francez  în a doua jum tate a 
secolului al XX-lea, Victor Until  vorbe te în articolul s u (p. 56) 
despre rolul logosului uman (= limbaj i gândire) în „revolu ia semiotic  
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a lumii actuale”, o lume a semnelor în curs de transformare, o lume pe 
care mondializarea o oblig  la schimb ri radicale. Mondializarea sau 
globalizarea ? Citându-l pe Jean-Marc Defays, Angelica Vâlcu ne 
aminte te (p. 253) c  lumea de azi este o lume a globaliz rii definite ca 
„extension du raisonnement économique à toutes les activités 
humaines”, dar i o lume a mondializ rii în elese ca „extension 
planétaire des échanges, qu’ils soient culturels, politiques, économiques 
ou autres”. În virtutea distinc iilor stabilite de aceea i surs , autoarea 
merge mai departe i ne atrage aten ia asupra faptului c  termenul 
mondializare este potrivit când ne referim la procesul ce afecteaz  în 
prezent domeniul tehnic, schimbul de m rfuri, circula ia informa iei etc, 
în vreme ce pentru a desemna recunoa terea tot mai larg  a valorilor, a 
drepturilor omului sau adoptarea în tot mai multe ri a principiilor 
democra iei i acceptarea diferen elor culturale este necesar s  se 
recurg  la alt termen, cel de universalitate. 

Alte câteva concepte î i fac loc, în mod absolut justificat, în celelalte 
articole incluse în volum. 

F r  a ne mai opri asupra acestor concepte, vom sublinia aici doar 
faptul c , într-un fel sau altul, toate articolele confirm  i înt resc 
concluzia profesorului Jacques Demorgon, citat  mai sus. Confirmarea 
cea mai clar  se g se te în articolul academicianului R zvan 
Theodorescu, al c rui demers – specific specialistului în istoria rilor i 
a na iunilor europene, dar i specialistului în istoria religiilor i a artelor 
– ne permite s  descoperim cele mai puternice argumente în favoarea 
unei noi i autentice semioze a interculturalului. Desigur, privind totul 
nu la nivel mondial, ci la nivelul continentului pe care ne este dat s  
locuim… „[…] le Sud-Est européen participe, par des valeurs, des 
coutumes, des aspirations et des habitudes communes qui composent un 
modèle culturel, à la vie spirituelle […] de l’espace orthodoxe-islamique 
de la mer Noire et du Caucase et de l’espace catholique-protestant de 
l’Europe danubienne, parties composantes, les deux, de la grande 
Europe” (R zvan Theodorescu, p. 52). Voca ia politic  i economic  a 
acestor locuri, modelat  de o istorie zbuciumat  cu multe confrunt ri 
sângeroase i cu rare momente de cooperare, este aceea de a uni „spa iul 
eurasiatic cu cel euroatlantic, Marea Neagr  cu Rinul, Mediterana cu 
lumea germanic ”. 

Numai dac  cei de pe aceste meleaguri nu vor ignora voca ia 
amintit , vor fi feri i în viitor de fantasme politice, de pericolul de a 
urm ri idealuri utopice (R zvan Theodorescu, p. 53). 

Dac  istoricul, cu vasta i p trunz toarea sa privire asupra vie ii 
neamurilor dintr-o anumit  zon  a Europei, cu înv mintele desprinse 
din îndelungate i minu ioase analize ale evenimentelor de tot felul 
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petrecute pe aceste t râmuri, ajunge în mod firesc la astfel de concluzii, 
iat  c  ideea necesit ii imperioase de a comunica, indiferent de limb , 
cu semenii, de a pune laolalt  o pre ioas  experien  – larg cultural  – 
acumulat  în timp este subliniat , într-un mod poate oarecum nea teptat dar 
absolut justificat, de autoarea unui articol consacrat „(inter)net-lingvisticii în 
societatea informa ional  global ”. F cându-se ecoul unor afirma ii 
datorate altor speciali ti, Elena Ungureanu (p. 141) spune: „In contextul 
revolu iei Internet, mondializarea semiotic  presupune intercomunicarea 
limbilor, […] amestecul limbilor i amestecul semnelor, generarea de 
noi sisteme, semne i spa ii de comunicare comune pentru toate limbile 
sau recognoscibile în toate limbile”. Este adev rat c  într-o lume 
deschis  spre comunicare, în care fiecare individ dore te/urm re te „s  
existe on line” sau chiar „s  existe ca link activ”, nu mai conteaz  prea 
mult felul în care acesta î i exprim  gândurile, ci mai curând gândurile 
în sine. Trebuie re inut  îns  i remarca f cut  deja de ceva vreme de cei 
care studiaz  „revolu ia Internet” din diverse unghiuri de vedere: 
vânzarea i cump rarea cuvintelor îi fac tot mai boga i pe proprietarii 
motoarelor de c utare… 

Tr im într-o societate coextensiv  întregii lumi, subliniaz  
semnatarii Cuvântului înainte, într-un „univers de semne” tot mai 
diferite de cultura i de sensibilitatea noastr , de felul nostru de a 
în elege lucrurile care ne înconjoar . Înse i reprezent rile noastre 
simbolice, purt toare ale unor componente de natur  cultural , sunt 
supuse schimb rilor, care sunt de regul  profunde i destul de rapide. În 
aceste condi ii, semiotica, ea îns i afectat  de globalizare, este obligat  
s  se repun  în discu ie, s - i reevalueze demersul i metodele, 
practicile, în m sura în care trebuie s  fac  oficiul de punte de leg tur  
între diversele civiliza ii ce se confrunt . Schimb rile care intervin în 
descifrarea rela iei dintre semne i semnifica ii impun ajust ri 
importante pe planul interpret rilor lingvistice, al semioticii literare, al 
concep iilor traductologilor. 

Aceast  mi care înnoitoare care se poate vedea în fiecare dintre 
domeniile enumerate, mi care legat  de noua importan  c p tat  de 
interculturalitate în amplul proces al globaliz rii, este surprins  cu destul  
exactitate în aproape toate articolele reunite în volumul nr. 8/2013 al revistei 
bianuale „La Francopolyphonie”. Fapt ce recomand  publica ia atât 
lecturii preten ioase, experte, a speciali tilor, cât i lecturii încep torilor 
într-ale cercet rii filologice, care nu a ajuns înc  la profunzimea 
necesar . 
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