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Traducere de Oana Gherăsoiu-Roşu

OEP vă transmite cele mai bune gânduri pentru 2011

Traducerile în limbile germană, italiană, spaniolă, engleză, portugheză, greacă şi rusă sunt 
disponibile on-line.
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1) Cinematografia şi plurilingvismul

Legătura  dintre cinematografie  şi  plurilingvism nu  se  limitează  la  chestiunea  dublajului  sau  a 
subtitrărilor sau la cea a filmelor turnate în contexte plurilingve. Împreună cu literatura, artele şi 
sportul, cinematografia contribuie din plin la formarea imaginarului individual şi colectiv.

Adevărata chestiune este cea a creaţiei  cinematografice.  Prin intermediul plurilingvismului şi  al 
traducerii, corolarul său, ceea ce urmărim, vizează în primul rând vitalitatea culturilor şi a limbilor. 
Prin vorbire, prin traduceri şi prin predarea limbilor, se întreţine diversitatea culturală şi lingvistică, 
se asigură circulaţia cunoştinţelor, a ideilor şi a imaginarului. În sfârşit, se menţin astfel condiţiile 
creativităţii.

Această industrie, care stă la baza industriilor culturale, principal sector economic pentru Statele 
Unite şi factor principal al influenţei lor culturale, instrument privilegiat al soft power, este dominat 
în  mod  incontestabil  de  Statele  Unite.  În  volumul  său,  Mainstream,  despre  care  am vorbit  în 
Scrisoarea electronică nr. 36, Frédéric Martel ne explică în 450 de pagini modul în care casele de 
producţie  şi  agenţiile  de  creaţie  americane  au  ajuns  să  domine  întregul  sector  al  industriei 
cinematografiei  şi  muzicii,  al  divertismentului  televizat,  editării,  teatrului  comercial,  parcurilor 
tematice, jocurilor video şi benzilor desenate. Astfel,  „formidabila maşină americană de fabricat 
imagini şi vise” se revărsa, ca un val irezestibil, peste bătrâna noastră Europă, secătuită, fixată pe o 
concepţie elitistă despre cultură, fragmentată pe ţări incapabile să depăşească obstacolul limbii.

Limitându-se la economia cinematografiei din ultimii douăzeci de ani, am dorit să verificăm dacă 
această impresie generală era confirmată de fapte,  în mare dacă eram condamnaţi  psihologic şi 
cultural sau dacă, din contră, autoul nu era, el însuşi, victima unei nedetaşări de obiectul studiului 
său. În mod paradoxal, plecăm de la dominaţie cvasi absolută a cinematografiei americane în anii 
'60, pentru a ajunge astăzi la o situaţie mai puţin hegemonică. De fapt, menghina se mai slăbeşte 
puţin, în timp ce se susţine contrariul.

Ne-am folosit  de statisticile  Centrului Naţional al  Cinematografiei  (Centre  national du cinéma), 
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reţinând perioada 1992-2008, alegere arbitrară, în mod evident, făcută aproape la întâmplare. Deci, 
vă oferim câteva cifre.

În perioada 1992-2008, numărul lungmetrajelor produse în Europa a crescut cu 75%, de la 489 la 
809. Nivelul încasărilor a crescut cu 58%, de la 587 la 925 milioane. În ceea ce priveşte încasările, 
procentul reprezentat de cinematografia europeană s-a dublat, urcând de la 17% la 34%, în cazul 
cinematografiei  americane  scăzând  de  la  73%  la  64%.  Procentul  reprezentat  de  producţiile 
cinematografice dinspre celelalte zone ale lumii a scăzut, de la 10% la 2%, ceea ce este foarte puţin 
important.

Aproape peste tot în Europa, procentul încasărilor pentru producţiile cinematografice naţionale a 
crescut: de la 9,5% la 21% în Germania, de la 8,2% la 31,1% în Regatul-Unit, de la 34,9% la 45,3% 
în Franţa, de la 24,4% la 28,9% în Italia. În afara Europei, în Japonia, procentul filmelor produse în 
Japonia a crescut de la 45,1% la 59,5%.

Şi pe fiecare dintre pieţele naţionale, cinematografia europeană cunoaşte un progres, dar mai puţin 
evident.  În  Germania,  aceasta  reprezintă  16,9% din  încasări,  faţă  de  5,1% în  2005;  în  Italia, 
diferenţele nu sunt semnificative, iar cifrele sunt în jur de 14%, cu o creştere de 19,3% în 2003; în 
Spania, diferenţele sunt semnificative de la un an la altul, cu 14,4% în 1995, 13,6% în 2008 şi un 
maxim de 20,63% în 2005; în Franţa, acestea au crescut de la 4,7% în 2005, la 9,6% în 2008.

La rândul lor, coproducţiile au înregistrat creşteri,  dar acestea sunt în continuarea insuficiente şi 
variază  puternic  de  la  un  an  la  altul.  Pe  piaţa  franceză,  creşterea  este  de  doar  24,98% pentru 
perioada 1992-2008 pentru filmele cu participare majoritar franceză, după ce maximul a fost atins 
în 2003. Creşterea faţă de 1992 era atunci de 90%, iar filmele în coproducţie cu iniţiativă franceză 
cu participare majoritar franceză au reprezentat 42,6% din totalul filmelor cu iniţiativă franceză în 
2003. Filmele în coproducţie de origine străină au cunoscut o creştere puternică în perioada 1992-
2008 (+41,9%), tendinţă care s-a afirmat în 2009 şi 2010 (+87,1%).

Concluzia acestor constatări este că redresarea creaţiei cinematografice în Europa este un fapt, iar 
politicile de susţinere a producţiilor şi coproducţiilor, a distribuţiei şi proprietăţii au dat roade, fie că 
este vorba de programe europene (Média pentru Uniunea Europeană, Eurimages pentru Consiliul 
Europei,  în special) sau de politici  naţionale,  dispozitivul  francez fiind universal  recunoscut  de 
profesionişti ca cel mai eficient dintre toate.

Aceasta  arată  şi  întreaga legitimitate  a Convenţiei  internaţionale asupra protecţiei  şi  promovării 
diversităţii expresiilor culturale din 2005. Pe de altă parte, observăm că aceste politici, care permit 
noilor creatori să intre pe piaţă, nu o perturbă, ci, din contră, asigură vitalitatea esenţială, prevenind 
monopolizarea sa de către superproducţii în beneficiul publicului care reacţionează pozitiv, după 
cum arată încasările şi în ceea ce priveşte durata eforturilor de reglementare.

Prin  urmare,  trebuie continuat  şi  intensificat  efortul,  la  nivel  european,  şi  în  special,  la  nivelul 
fiecărei  ţări.  Cu  ocazia  unei  recente  audieri  în  faţa  Parlamentului  European,  Wim  Wenders, 
preşedintele Academiei Europene de Film (Académie européenne du cinéma), a semnalat faptul că 
dacă cinematografia a inventat practic „visul american”, aceasta poate face acelaşi miracol şi pentru 
imaginarul european.

2) Printre cele mai recente actualizări ale site-ului

• Gesucht für die Zukunft: Sprachkenntnisse!
•   Des langues pour gagner des marchés, enjeu économique, enjeu social  
•   Convegno internazionale “Plurilinguismo e mondo del lavoro”  
•   Bilingualer Geschichtsunterricht im internationalen Fokus  
•   A plea for multilingualism among the children of immigration  
•   Méditer la puissance infinie de nos langues (L'Humanité)  
•   Früher Spracherwerb in der Migration (A. Leitner, A. Pinter)  
•   La traduzione farmaceutica: fondamenti concettuali  



•   Didaktik für eine gelebte Mehrsprachigkeit  
•   Bilinguisme, plurilinguisme et petite enfance (F. Couëtoux-Jungman)  
•   Kampf gegen Anglizismen: Ramsauer feiert sich als Sprachpfleger  
•   Quelles langues pour quels savoirs ? (L'Archicube déc 2010)  
•   Quand la langue tire la science ! (J-M Levy-leblond)  
•   Sprachen – Sprechen – Schreiben. Blicke auf Mehrsprachigkeit  
•   J'écris en présence de toutes les langues du monde  
•   Mehrsprachigkeit: Herausforderung für Wissenschaft und Unterricht.  
•   "Traduire", un film de Nurith Aviv  
•   Les langues en entreprises: la combinaison gagnante  
•   Von der Mehrsprachigkeit zur literarischen Kreativität  
•   Great Britain: Modern languages: achievement and challenge 2007–2010  
•   Mehrsprachigkeit aus der Perspektive zweier EU-Projekte  
•   La Politique Linguistique de l'Etat de New York/The Language Policy of New York  
•   Language diversity, endangerment, and public awareness  
•   Förderung der deutschen Sprache - Acht Millionen Euro zusätzlich für...  
•   En 2011, les noms de domaine parlent toutes les langues !  
•   Ces écrivains dont le français n'est pas la langue maternelle (Rue 89)  
•   Wer bei Siemens und SAP Deutsch lernt, ist zufriedener und arbeitet besser  
•   Non-English Papers Dramatically Affect Rankings  
•   L'apprentissage du français fait débat aux Etats-Unis  
•   China strives for linguistic purity (The Age.com)  
•   Deutsch hat Zukunft (Deutsche Welle)  
•   In the Humanities, How Should We Define ‘Decline’ (S. Sprenger)  
•   More ‘Who Needs French’ at ‘The New Republic’ (M. Bauerlein)  
•   Which Languages Should Liberal Arts Be About in 2010 ?  
•   Aspekte einer Didaktik der Mehrsprachigkeit  
•   Anglais interdit dans les textes chinois (Le Figaro)  
•   Verein für frühe Mehrsprachigkeit an Kindertageseinrichtungen und Schulen  
•   The London 2012 Olympics will be held in French  
•   Survey: Enrollments in Languages Other Than English...  
•   Budget-Cutting Colleges Bid Some Languages Adieu (NY Times)  
•   Wie sich Wissenschaftssprachen und -kulturen unterscheiden:...  
•   The "Last Lingua Franca" examines English’s demise...  
•   Français non plus (The Economist)  
•   Prohibido utilizar palabras extranjeras en los textos en chino  
•   The future of English : English as she was spoke (The Economist)  
•   The Last Lingua Franca by Nicholas Ostler (The Guardian)  
•   Le français, langue inutile pour les Américains? (Libération 21 dec 2010)    

3) Anul european al volontariat  ului  , anul OEP!  

Vă gândiţi, poate, că OEP este o administraţie sau o organizaţie prosperă care are un sediu uriaş, un 
secretariat numeros şi finanţări instituţionale. Nu vă lăsaţi înşelaţi. OEP nu are un sediu permanent, 
singura sa stuctură stabilă fiind site-ul Internet al cărei webmaster este o tânără care locuieşte în 
Bruxelles, şi care se ocupă de site cu jumătate de normă. OEP răspunde la oferte de proiecte sau se 
înscrie în programe variate, cel mai adesea europene. Dar aceasta nu este suficient. OEP are nevoie 
de sprijinul membrilor săi.

OEP este o extraordinară aventură intelectuală şi umană la care puteţi  participa. Pentru aceasta, 
puteţi contacta OEP-ul, îl puteţi susţine aderând. Deveniţi membru OEP sau donaţi pentru OEP.

 4) A devenit oare engleza o latină a zilelor noastre?

http://europa.eu/volunteering/fr


Auzim adesea spunându-se că engleza  este  astăzi  în situaţia în care  se găsea latina în  secolele 
trecute.

În mod cert, este un bun argument pentru promovarea englezei, care are, cu adevărat, nevoie de 
promovare. Cu riscul de a-i dezamăgi pe unii, acesta este doar un argument pentru publicitate.

Dacă  vrem să  comparăm hegemonia  americană  cu  cea  a  Impreriului  Roman,  vom spune,  fără 
îndoială, că acestea nu au în comun decât caracterul de hegemonie.

Dar, în ceea ce priveşte latina, ştim că a rămas limba vorbită în Europa Occidentală până în secolul 
VII sau VIII, adică două secole după dispariţia Imperiului Roman, iar eliminarea latinei ca limbă 
vie  a  durat  între  două  şi  patru  generaţii,  iar  cauza  acestei  eliminări  a  reprezentat-o  declinul 
structurilor  culturale  şi  pedagogice.  Latina  va  fi  apoi  limba  clerului  şi  a  oamenilor  de  ştiinţă. 
Teologia, filosofia, ştiinţele vor folosi latina pentru scrieri până în secolul XIX, iar universităţile 
până în secolul XVIII-XIX. La ora actuală, latina este în continuare folosită în drept, medicină, 
religie, farmacologie, biologie, zoologie etc. Deci latina este orice, dar nu o limbă moartă!

Trebuie să evidenţiem câteva trăsături fundamentale care interzic compararea englezei cu latina, cu 
excepţia motivelor care ţin de propagandă.

• Latina despre care vorbim, nu este vorbită de niciun popor, nefiind apanajul nimănui, 
poate aspira la un statut universal.

• În afară de latina medievală,  latina a avut o mare stabilitate  în timp, ceea ce i-a 
permis să traverseze secolele fără transformări fundamentale, fiind o sursă permanentă de 
reînnoire terminologică a limbilor europene.

• Latina despre care  vorbim nu a  fost  niciodată exclusivă.  Aceasta  a coexistat  atât 
pentru literatură, cât şi pentru ştiinţă, cu limbile vernaculare, care erau singurele înţelese de 
popor. Astfel, Descartes şi-a scris al său Discurs asupra metodei întâi în franceză, pentru ca 
apoi să fie tradus în latină.

Până în secolul XVIII, cursurile universităţilor din Germania se ţineau în latină. Până în secolul 
XIX, numeroşi autori scriau în latină, acest lucru nefiind o alegere exclusivă. Multe scrieri erau 
realizate şi în alte limbi, în special în franceză şi în germană. Până în anii '50, revistele de ştiinţă, în 
special de matematică, publicau în mai multe limbi. Un articol în franceză putea fi publicat într-o 
revistă americană sau germană şi invers.

În  ceea  ce  priveşte  acest  subiect,  relevante  sunt  articolele  lui  Christian  Houzel  şi  Alexandre 
Grandazzi în revista L'Archicube din decembrie 2010.

În aceeaşi revistă, Claude Hagège subliniază efectele negative, în plan intelectual, ale excluderii de 
către engleză a celorlalte limbi în domeniile ştiinţifice.

„Nevoia de publicaţii ştiinţifice în engleză este  o iluzie. Aceasta este întreţinută de un veritabil 
imperialism cultural  de peste  Atlantic.  Ştim cu  toţii  că  evidenţa  tuturor  publicaţiilor  ştiinţifice, 
făcută  la  Chicago,  exclude  sistematic  toate  lucrările  scrise  într-o  altă  limbă  decât  engleza. 
Consecinţa este uşor de ghicit: cercetătorii dotaţi care scriu în limba lor nu vor fi niciodată citaţi şi 
vor rămâne necunoscuţi. Din contră, cercetătorii mai puţin dotaţi, care doresc să fie neapărat citiţi 
peste tot vor scrie în engleză lucrări mult mai conformiste.” (opus cit. p. 37).

Un perfect astfel de exemplu îl reprezintă ştiinţele economice din ultimii treizeci de ani.

Jacques Attali subliniază în ultima sa lucrare,  Tous ruinés dans dix ans ?  (Ruinate toate în zece 
ani ?), p.157, toate sectoarele cercetării economice abandonate de treizeci de ani, sau care nu au 
primit răspuns, sau care sunt şi astăzi esenţiale pentru a contribui la ieşirea din criză. Lucrările par 
să fie îndreptate mai mult spre exerciţii sofisticate ale unor ucenici-vrăjitori dornici să îşi testeze 
teoria  neo-liberală  la  scară  normală  cu  pretenţia  de  a  demonstra  superioritatea  modelului  de 
suveranitate absolută a pieţelor. Criza actuală este şi o criză intelectuală, indisociabilă de hegemonia 
politică, materială şi economică, cu prelungirile sale ideologce şi lingvistice. Şi Joseph Stieglitz 



cere o reformă a cercetării şi predării ştiinţelor economice în Statele Unite.

Deci prezintă oare hegemonia lingvistică un risc ştiinţific major?

5) Polul Cercetare al OEP: Seminarii de cercetare privind plurilingvismul

• În parteneriat cu departamentul UFR Études Interculturelles de Langues Appliquées, 
École doctorale 132:

Seminar de cercetare Universitatea Paris 7 – Denis Diderot/OEP
Politiques linguistiques et  plurilinguisme 

(Politici lingvistice şi plurilingvism)

Sesiuni viitoare:
• 28 ianuarie 2011: Politiques linguistiques et plurilinguisme en Roumanie (Politici 

lingvistice şi plurilingvism în România)

- Marina Dumitriu (Universitatea Paris 3 Sorbonne Nouvelle)

• 11 februarie 2011 :  Politiques linguistiques et plurilinguisme en Grèce (Politici 
lingvistice şi plurilingvism în Grecia)

- Christos Clairis (Universitatea Paris V René Descartes)

• 18  martie  2011:  Politiques  linguistiques  et  plurilinguisme  dans  l'aire 
germanophone (Politici lingvistice şi plurilingvism în spaţiul germanofon)

-  Eric Weider, cercet� tor (Elve� ia)

Pentru a afla mai multe şi pentru a vă înscrie 

6) Anunţuri şi apariţii

• Programul Expolangues. Vă atragem, în speciam, atenţia asupra:

• Joi, 3 februarie, ora 11.30 (OEP)

Le besoin de langues en Europe :

avenirs professionnels et culture - Au-delà de la lingua franca

(Nevoia de limbi în Europa:

viitor profesional şi cultură – Dincolo de lingua franca)

• Joi,  3  februarie,  ora  13.00  (CELV  în  colaborare  cu  Ministerul  Afacerilor  Externe  şi 
Europene şi cu Ministerul Educaţiei Naţionale, al Tineretului şi Vieţii Asociative)

Mieux apprendre les langues – l’appel à la manifestation d’intérêt

pour le programme d’activités 2012-2015

(Să învăţăm mai bine limbile – apel pentru candidaturi

pentru programul de activităţi 2012-2015)

• Joi, 3 februarie, ora 16.00

Figures de l'échange, de l'arabe au français,
allers et retours : emprunts, interférences et traduction

(Figuri ale schimbului din arabă în franceză,

du-te-vino: împrumuturi, interferenţe şi traducere)

cu Xavier North

Delegat general pentru limba franceză şi limbi în Franţa

• Vineri, 4 februarie, ora 14.30 (Ministerul Culturii şi Comunicaţiei - DGLFLF în colaborare 
cu Cité nationale de l'histoire de l'immigration)

La langue arabe en France: quelles pratiques?
(Araba în Franţa: ce practici?)

http://www.expolangues.fr/


• Sâmbătă,  5  februarie,  ora  13.00  (Ministerul  Culturii  şi  Comunicaţiei  -  DGLFLF  în 
colaborare cu Cité nationale de l'histoire de l'immigration)

Variétés, variations de l'arabe
(Varietăţi, variaţiuni ale arabei)

Pentru a afla mai multe şi pentru a vă înscrie 

• Quelles langues pour quels savoirs ? (L'Archicube déc 2010)
• L'éducation plurilingue et interculturelle comme projet - Scénarios curriculaires pour
l'éducation plurilingue et interculturelle, Marisa Cavalli, Daniel Coste, Alexandru Crisan, Piet-Hein 
van de Ven, Consiliul Europei, 2010
• Un dosar despre plurilingvism pe site-ul Sorosoro - Pour que vivent les langues du
monde

◦ La traduction comme outil nécessaire au plurilinguisme, Astrid Guillaume - 21/01/2011
◦ Plaidoyer pour le plurilinguisme des enfants issus de l’immigration, Barbara Abdelilah-Bauer -

16/01/2011
◦ Les bienfaits du plurilinguisme, Rozenn Milin - 09/01/2011

•  Journées  des études de traduction -  17 şi  18 februarie 2011 -  Bruxelles,  Comisia  Europeană, 
Centrul de conferinţe Charlemagne (CHAR), sala Mansholt
• Grand débat sur la langue française et la francophonie (ALF) 29 ianuarie 2011, Paris
•  La compétence phonologique en français chez les locuteurs slaves, Aspecte lingvistice şi metode 
pedagogice, Jana Birova şi Monika Andrejcakova, Editura OEP, Paris, 2010, ISBN 978-2-9537299-
0-0
•  L'infolettre  de DLF-Bruxelles-Europe  N°23:  Syntheza  conferinţei-dezbatere  „Limbile,  mod de 
cucerire a pieţelor, miză politică, miză socială”, organizată la Bruxelles la 30 noiembrie 2010.
•  Bilinguisme, plurilinguisme et  petite enfance (F. Couëtoux-Jungman). Considerarea contextului 
lingvistic al copilului în evaluarea şi preocuparea generată de dificultăţile de dezvoltare precoce. 
Publicat în Devenir, 2010/4 (Vol. 22), 90 pagini.
• Lingua è potere, caiet special al revistei italiene de geopolitică Limes
• L'Eco delle Dolomiti, revistă plurilingvă într-o regiune plurilingvă
• Il pulcino Galileo, Galileo the chicklet, Das Küken Galileo, El pollito Galileo, Le poussin Galilée, 
une histoire de poussin plurilingue pour petits, Edizioni IL SEXTANTE, Italy, dicembre 2010
• L'aménagement linguistique en Haïti : enjeux, défis et propositions, o lucrare de referinţă privind 
problematica lingvistică în Haïti
• Les Cahiers de l'ACEDLE, Volume 7, n°2
• la Gazette européenne des langues, număr electronic Iarnă 2010/Primăvară 2011

7) Recitiţi precedentele Scrisori electronice ale OEP apăsând   a  ici  

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