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1) „Mainstream”, model economic sau hegemonie culturală

Lucrarea lui Frédéric Martel, Mainstream, a generat multe articole şi multe reacţii în Franţa (pe site 
puteţi găsi câteva exemple în acest sens). Oare lucrarea nu a depăşit încă graniţele limbii? Totuşi, ea 
merită atenţia noastră.

Care este de fapt subiectul cărţii? Înţelegerea modului de circulaţie a conţinuturilor în lume, fie că 
este vorba de conţinuturi culturale sau de divertisment (entertainment), adică unul dintre subiectele 
care ne preocupă şi care îi preocupă pe toţi traducătorii şi interpreţii sau pe cei care sunt interesaţi 
de  chestiunea  competenţelor  lingvistice  ale  europenilor,  şi  anume  circulaţia  cunoştinţelor,  a 
valorilor, a imaginarului, la nivel european şi global, în conformitate cu diversitatea lingvistică şi 
culturală.

Deci, această carte alimentează o reflecţie necesară şi trebuie considerată din această perspectivă.

Deci, să lăsăm deoparte polemicile provocate de divagaţiile autorului şi în special de episoadele 
jurnalistice groteşti, dar şi provocatoare, precum articolul publicat în săptămânalul Le Point în ediţia 
din 8 iulie 2010 „Francezi, dacă vreţi să existaţi, vorbiţi engleza”. Vom reveni într-un alt context 
asupra chestiunii împrumuturilor dintr-o limbă în alta, a contactelor dintre limbi, care ţin de însăşi 
natura limbilor, şi asupra chestiunii de a şti cum se realizează aceste împrumuturi şi în ce măsură 
repezintă îmbogăţirea sau, dimpotrivă, decăderea unei limbi. Subiect vast care nu poate fi epuizat în 
câteva rânduri şi pe care articolul din Le Point, care abordează doar această chestiune, îl epuizează 
în cel mai trivial mod posibil.

În spiritul echităţii, ar trebui să traducem articolul din Le Point  în toate limbile non-anglofone ale 
lumii şi să spunem „Italieni, dacă vreţi să existaţi, vorbiţi engleza”, „Germani, dacă vreţi să existaţi, 
vorbiţi engleza”, „Japonezi, dacă vreţi să existaţi, vorbiţi engleza”, „Chinezi, dacă vreţi să existaţi, 
vorbiţi engleza”, „Indieni, dacă vreţi să existaţi, vorbiţi engleza”; nu este nevoie să continuăm lista 
pentru a exprima ridicolul acestui articol al cărui titlu şi subtitlu, extrem de provocatoare, nu sunt, 
de  altfel,  asumate  de  Frédéric  Martel.  Bineînţeles,  chestiunea  nu  este  de  a  şti  dacă  trebuie  să 
cunoaştem limba engleză, ci de a şti dacă trebuie sau putem să renunţăm la propria limbă.

Pentru a ne limita la esenţial, despre ce vorbeşte Frédéric Martel? El încearcă să ne explice modul în 
care s-a afirmat hegemonia americană în domeniul „industriilor creative” în ultimele trei decenii 
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până la a atinge un cvasi-monopol internaţional asupra imaginilor şi visurilor.

Este clar că acest cvasi-monopol este un obiectiv al politicii americae exprimate într-o miriadă de 
documente  oficiale  care  ţineau  de  domeniul  public  în  perioada  Războiului  Rece şi  care  ţin  în 
continuare.  Trebuie să se ştie  că  există.  Dar nu ne putem mulţumi  cu această  unică explicaţie. 
Trebuie să mergem la sursă: studiourile americane şi universităţile au dezvoltat modele economice 
care să permită cucerirea lumii.

Dar  nimic  nu  este  vreodată  bun  câştigat.  Martel  explică,  de  asemenea,  că  ţările  emergente  au 
ambiţia de a contesa acest monopol. Bineînţeles, specialiştii în acest domeniu din ţările emergente 
sunt fascinaţi de metodele şi strategiile comerciale şi de producţie implementate de americani, dar 
vor să le stăpânească conţinutul.

Când vrei să cucereşti lumea, nu se mai pune problema exportării propriei limbi, culturi şi mod de 
viaţă.  Din contră,  trebuie  să înţelegi  culturile  şi  să iei  parte  la  ele într-un fel.  De unde rezultă 
răsturnarea modelului şi descoperirea faptului că, de exemplu, industriile creative emergente din 
Asia  sunt foarte  plurilingve şi foarte pluriculturale.  Ceea ce înseamnă că,  în cadrul globalizării, 
există loc pentru o multitudine de modele şi, bineînţeles, pentru diversitate lingvistică şi culturală.

Astfel, trebuie identificate trei componente ale produselor culturale definite ca mainstream:

În primul rând, trebuie ca produsul să aibă ambiţia de a se adresa lumii şi nu doar mediului local, 
regional sau naţional. Dar asta nu este ceva nou. Nu Hollywoodul a inventat best seller-ul. Întâi au 
fost Homer şi Biblia. Hollywoodul nu a inventat nici globalizarea. După cum susţine şi Goethe, 
„literatura mondială” (Weltliteratur),  „ideea de «globalizare» nu era,  în esenţă,  legată de cea de 
uniformitate: accesul operei la nivel mondial nu se obţine prin ironizarea particularităţilor care ţin 
de origine, ci prin asumarea părăsirii acestora pentru a le transfigura în domeniul artei. Pentru a face 
altceva  decât  doar  folclor.”  (Luc  Ferry,  Apprendre à vivre,  p.  282).  Această  formulă  reprezintă 
esenţa problematicii dezvoltate în lucrarea lui Frédéric Martel.

Este nevoie şi de strategii comerciale de cucerire. În sfârşit, este nevoie de mijloace financiare pe 
măsura mizei, despre care ştim că au fost multiplicate de cincizeci de ori în ultimele trei decenii.

Am dori să încheiem cu două observaţii.

În primul rând, chestiunile abordate de Frédéric Martel nu vizează întreaga cultură. Este suficientă 
participarea  la  festivaluri  pentru  a  realiza  acest  lucru.  Totuşi,  mainstream  reprezintă  o  parte 
considerabilă a acesteia şi contribuie la o fomatarea creierului, în special la nivelul tinerilor, ceea ce 
necesită atenţie din partea noastră şi ca politicile culturale să le permită creatorilor să participe şi să 
încurajeze diversitatea culurală şi creativitatea.

Apoi, Frédéric Martel nu spune nimic sau aproape nimic despre Europa, cu excepţia unor observaţii 
negative, ori pe noi Europa şi, în special, fiecare stat european ne preocupă. Nimic nu este dobândit. 
Nu există nicio fatalitate. Trebuie să mergem înainte. Există multe lucruri la nivel european. În mod 
evident, politica franceză privind cinematografia şi audiovizualul, programul european Media etc., 
nu sunt suficiente  pentru a modifica o influenţă  culturală  într-un raport  de 80/20,  raport  cvasi-
colonial. Deci, este un program pentru viitor care trebuie gândit şi pus în aplicare...

2) Printre cele mai recente actualizări ale site-ului

• La terminologie, un enjeu économique et juridique   
• L'italien serait-il sur la voie de l'indonésien?   
• As English Spreads, Indonesians Fear for Their Language   
• L'anglais, french killer? (Fr Inter 19 août 2010)   
• Jack Lang et la langue de Goethe (archive)   
• Suède : Valoriser l'etude des langues modernes dans l'enseignement secondaire   
• Manifiesto por un Chaco pluricultural y plurilingüístico   
• Mehrsprachigkeit in Wissensproduktion und Wissenstransfer   
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• Englisch ist nicht Maß aller Dinge (euro|topics)   
• Michel Onfray et les langues du monde (F. Viangalli, Le Monde)   
• Scheu vor Fremdsprachen schadet Großbritannien   
• "Die Sprachen des Mittelalters : Ansätze" (Astrid GUILLAUME  )
• Langue française, la polémique (Terminometro)   
• Lettre ouverte à Frédéric Martel (Claire Goyer)  
• Vidéo : Interview d'Angélique Kidjo, chanteuse franco-béninoise   
• Finnische Schüler meiden fremde Sprachwelten   
• Multilingualim at work (B. Meyer, B. Apfelbaum)   
• Programme du CITEL : La Fabrique des Traducteurs   
• VII simposio sobre la traducción, interpretación y la terminología   
• U.S. Should Prioritize English-Language Promotion (World Politics Review)  
• L'école de la pluralité (M. Candelier et M. T. Vasseur)   
• Multilingual glossary of legal terms (Italian, English, French, Spanish)   
• Les effets des compétences linguistiques sur la performance...   
• CLIL: quale docente?   
• Language Diversity in the USA (K. Potowski)   
• Mehrsprachigkeit im vereinten Europa (J. Gerhards)   
• Giornata pedagogica per i docenti di francese...   
• Video: Battle to save languages (Cambridge News)   
• Naturwissenschaften und europäische Fremdsprachen   
• Quand l'arabe pâtit du mélange des langues au Liban   
• Celi i posledstvija ispol'zovanija anglijskogo jazyka v prepodavanii...   
• O perspektivakh razvitia issledovanii po mejkulturnoi...  
• Perspectives de développement des recherches concernant la communication...   
• Deutsch hat es schwer in der EU (Deutsche Welle)   
• Le Tapis volant, jeu multilingue   
• Le français au Maghreb, par Yves Montenay   
• El Senado dará hoy el visto bueno definitivo al uso de las lenguas cooficiales...     
• Pourquoi et comment l’Afrique doit investir dans les langues africaines...   
• Dynamiques plurilingues : des observations de terrains aux...    
• Didactique du français et apprentissage du français en contexte plurilingue   
• Concerns about a spreading English (Wall Street Journal)   
• Bulletin de nouvelles sur la diversité des expressions culturelles   
• Haro sur l'invasion de la langue chinoise par l'anglais   
• Herausforderungen und Chancen der Mehrsprachigkeit in Familie,...   
• Français, pour exister, parlez English ! (F. Martel, Le Point)   
• El Babel interior de la literatura (La Razón)  
• Call for Papers for a Book: 'Language and Crisis'   
• ELCO, un programme linguistique scolaire très discret...   

3) Contribuiţi la dezvoltarea OEP,   a  deraţi la OEP,   

OEP este o asociaţie de drept francez, dar cu un puternic caracter internaţional datorită membrilor şi 
partenerilor  săi.  În  ciuda  sprijinului  pe  proiecte  primit  din  partea  autorităţilor  publice  pentru 
organizarea unor evenimente importante,  precum Assises,  în  ciuda ajutorului structurat  finalizat 
acordat  de  Ministerul  Culturii  (Délégation  Générale  à  la  Langue Française  et  aux  Langues  de 
France),  pentru a exista şi  a se dezvolta,  OEP are neapărată  nevoie de sprijinul membrilor săi, 
persoane fizice sau juridice. În cazul în care consideraţi că activitatea benevolă a OEP este utilă şi 
merită susţinerea dvs., aderaţi la OEP, deveniţi membru al OEP.
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4) Suedia, îngrijorată de declinul limbilor vii sub presiunea limbii engleze 

În timp ce numeroase state europene urmează orbeşte exemplul Suediei,  care a impus de foarte 
devreme engleza în educaţie, aceasta din urmă conştientizează, puţin cam târziu, urmările acestei 
alegeri exclusive făcute acum aproape jumătate de secol, şi anume:

• excluderea  limbii  naţionale  din  sectoarele  cele  mai  elevate  ale  societăţii  contemporane: 
învăţământul superior, cercetarea ştiinţifică şi întreprinderile internaţionale.

• declinul celorlalte limbi europene, învăţate şi vorbite din ce în ce mai puţin.

• handicapul  economic  pentru  export,  din  cauză  că  monolingvismul  extern  al  statelor 
europene, în special când nu este vorba de „native English”, este un handicap. Trebuie ştiut 
acest  fapt,  astfel  cum l-a  demonstrat  un  studiu  publicat  tocmai  în  Suedia  şi  pe  care  îl 
prezentă pe site-ul OEP.

Astfel, Suedia încearcă, nu să se întoarcă în trecut, ci să redezvolte predarea limbilor vii.

Pe de altă parte, ignorăm prea des faptul că Suedia şi Scandinavia,  şi nu dorim să îi supărăm pe 
susţinătorii înfocaţi ai predării precoce a englezei, nu au încurajat deloc predarea precoce a englezei.  
Din  contră,  au  dorit  să  stimuleze  sensibilizarea  faţă  de  limbi  şi  inter-înţelegerea  între  limbile 
scandinave, un bun exemplu de urmat.

5) Anunţuri şi apariţii

• Marţi, 28 septembrie 2010, ora 18.30

Comment l'Europe "parle" aux citoyens : un défi linguistique 

(Cum le „vorbeşte” Europa cetăţenilor: o provocare lingvistică)

Masă rotundă organizată de DLF-Bruxelles-Europe la Institut supérieur de traducteurs et interprètes 
(ISTI), rue Joseph Hazard, 34 - Bruxelles 1180 cu participarea: 

• Catherine  VIEILLEDENT-MONFORT (Direcţia  Generală  Traduceri  – 
Comisia Europeană), autoare a „La traduction à la Commission 1958-2010”

• Ludovic LAPORTE (Direcţia Generală Traduceri – Comisia Europeană)

• Christian  TREMBLAY, Preşedinte  al  Observatorului  European  al 
Plurilingvismului

Înscrieri: bxl-europe@skynet.be – brigitte.tout@gmail.com, intrarea gratuită, Tel: 02 375 72 37 - 
 02 299 92 74, http://www.langue-francaise.org/Bruxelles/Bruxelles_entree.php

• Joi, 30 septembre 2010

ENjeux de langues !

(Mizele limbilor!)
În cadrul Zilei Europene a Limbilor, Observatorul European al Plurilingvismului vă invită la 
Maison de l'Europe de Paris (35-37 rue des Francs Bourgeois, Paris 4e, métro Hôtel de Ville/Saint 
Paul)  să veniţi  să  vă jucaţi,  să  ascultaţi,  să  dezbateţi,  să  descoperiţi cu concursul  Maison de 
l'Europe, Délégation générale à la langue française et aux langues de France (Ministerul Culturii), 
Union latine, Direction générale de la traduction (Comisia Europeană), Malangocha, D'Une Langue 
à l'Autre, Association pour la promotion de l'intercompréhension, Tapis volant, teatrul Démodocos. 
Intrarea este liberă şi gratuită, dar vă recomandăm să faceţi rezervări pe site-ul OEP.

• În cadrul Etats Généraux du français en francophonie (XIIIe Sommet)

• Luni, 4 octombrie 2010

Langue - Economie - Mondialisation (Geneva)
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(Limbă – Economie – Globalizare)

Întregul  proces,  adesea  definit  prin  termenul  globalizare,  se  manifestă  în  special  în  sfera 
economică, dar nu ridică mai puţine provocări majore în plan lingvistic. Acestea vizează poziţia în 
creştere  a  limbilor  dominante,  potenţial  hegemonice  (în  prezent  engleza,  dar  poate  mâine, 
mandarina), rolul care le va reveni în viitor altor limbi mari (franceza, germana, spaniola), care se 
bucură în prezent de o ciculaţie internaţională, dar care, în viitor, în opinia unora, vor cunoaşte 
declinul, chiar marginalizarea…

Descărcaţi programul
Pentru a afla mai multe

• Vineri, 1 octombrie 2010

Français et multilinguisme dans l'enseignement (Geneva)

(Franceza şi multilingvismul în predare)

Pentru a afla mai multe

• Luni, 18 octombrie

Français et multilinguisme dans la science (Geneva)

(Franceza şi multilingvismul în ştiinţă)

Pentru a afla mai multe

• Le Journal de la Francophonie   (Radio France Internationale) - septembrie 2010
• Bouche Bée, Tout Ouïe - Comment Tomber Amoureux Des Langues ?   Alex 

Taylor, J-C Lattès, 2010 
• Lernerautonomie  durch  Interkomprehension:  Projekte  und  Perspektiven   / 

L’autonomisation  de  l’apprenant  par  l’intercompréhension:  projets  et  perspectives  / 
Promoting  Learner  Autonomy  through  intercomprehension:  projects  and  perspectives 
(Giessener  Beiträge  zur  Fremdsprachendidaktik).  Peter  Doyé,  Franz-Joseph  Meißner 
(Hrsg.). Tübingen: Narr-Verlag 2010, 294 S., 36,80 €.

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

http://www.efm-mehrsprachigkeit.eu/
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=11&id=88888898&Itemid=48&lang=fr
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=11&id=88888898&Itemid=48&lang=fr
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3705&Itemid=88888944
http://www.priceminister.com/offer/buy/94015827/alex-taylor-bouche-bee-tout-ouie-comment-tomber-amoureux-des-langues-livre.html
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3704&Itemid=88888944
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