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Abstract. The paper presents a short history and the activity of the
Romanian Cultural Institute. The Romanian Cultural Institute is the main
Romanian institution whose fundamental purpose is to promote, represent,
protect the Romanian culture and civilisation abroad and is one of the
most representative symbols of the expressiveness of the Romanian
spirituality.
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Preþ de aproximativ ºase decenii, peisajul ºtiinþifico-cultural românesc s-a
evidenþiat prin punerea în scenã a numeroase evenimente de anvergurã, de la
conferinþe, la expoziþii de arte vizuale, spectacole de teatru ºi dans, concerte, lan-
sãri de carte. Derulate pe scena Institutului sau în parteneriat cu alte instituþii de
resort, acþiunile culturale au înregistrat, de-a lungul timului, pagini de laudatio
în publicaþiile de specialitate; crâmpeie din viaþa socialã, culturalã, academicã,
ºtiinþificã au fost publicate în foiletoane, accentuând rolul pluridiversitãþii comu-
nicaþionale.

Denumit iniþial, în anul 1962, Institutul Român pentru Relaþii Culturale cu
Strãinãtatea, Institutul Cultural Român era, la acea vreme, prima instituþie creatã,
în mod expres, cu scopul promovãrii culturii. Datoritã abordãrii unor politici
culturale, care inevitabil au avut loc, dat fiind contextul ideologic ºi politic, orga-
nizaþia de stat a avut de parcurs un traiect sinuos, acomodat adeseori pe valorile
repertoriului patrimonial, singular.

Odatã cu începutul anilor 1990, institutul de astãzi purta titulatura de Fundaþia
Culturalã Românã iar împreunã cu instituþia adiacentã la acel moment, Editura
Fundaþiei Culturale Române, au înregistrat un aport considerabil la definirea perso-
nalitãþii spiritului românesc timp de un deceniu ºi jumãtate. Totodatã, aceastã
perioadã a constituit ºi o etapã veritabilã, în care a fost reconfigurat substanþial
modul de operare ca organizaþie decidentã cultural, în raport cu alte instituþii co-
nexe. Perspectiva distinsului academician Augustin Buzura, care a servit în cali-
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tate de Preºedinte al Fundaþiei Culturale Române reprezintã un capitol elocvent
de reconversie culturalã; obiectivele ºi proiectele promovate, transmise pu-
blicului prin competitivitate, transparenþã ºi excelare, în domeniul culturii ºi
audio-vizualului, au devenit la acea datã repere fundamentale pentru evoluþio-
nismul autohton de mai târziu.

Aflat sub auspiciile Preºedintelui României, Institutul a intrat recent sub auto-
ritatea Senatului României, mai exact în anul 2012. Configurat într-o reþea de
douãzeci ºi trei de institute, localizate în strãinãtate, unitatea instituþionalã a fost
asimilatã de câþiva ani, de cãtre unul dintre forurile competente în materie de lo-
gisticã a institutelor culturale – EUNIC (European National Institutes for Culture).
Aderarea la acest for i-a asigurat Institutului Cultural Român vizibilitate ºi pres-
tanþã, alãturi de eligibila performanþã, deja recunoscutã prin intermediul mani-
festãrilor gãzduite de reprezentanþele internaþionale. În fapt, EUNIC reprezintã
unul dintre barometrele relevante pentru recunoaºterea unei forme de organizare.
Institutul Cultural Român a rãspuns favorabil acestei provocãri profesioniste,
alãturându-i-se, în acelaºi timp, ºi unei grile generoase de reorganizare generalã,
în care termenii de „fuzionare“, „colaborare“ ºi „comunicare“ au trebuit sã fie
asimilaþi în circuitul naþional al Institutului Cultural Român. Din marea familie
a EUNIC mai fac parte: British Council, Institutul Goethe, Institut Francais, Istituto
Cervantes etc. Ca o emblemã pentru elementul naþional, Institutul Cultural Român
s-a preocupat îndeaproape de cultivarea acestuia, prin implementarea unei scheme
lingvistice, respectiv organizarea cursurilor de limba românã pentru cetãþeni
strãini; desfãºurarea cursurilor de varã pentru perfecþionarea cadrelor didactice
care predau cursuri de limba românã în þãri ale Comunitãþii Europene; o tradiþie
care deja a consemnat douã decenii ºi jumãtate de activitate, în acest sens.

Datoritã unor calificative excelente, obþinute de cãtre Institut, recunoaºterea
a survenit prin atribuirea, în luna iunie 2008 a titulaturii de al doilea vicepreºe-
dinte EUNIC, urmând ca în anul 2009 sã devinã prim vicepreºedinte, iar în anul
2010 sã i se atribuie titlul de preºedinte al tuturor Institutelor naþionale de culturã
din Europa.

Capacitatea de derulare a manifestãrilor organizate sub egida Institutului
Cultural Român, multidiversitatea evenimentelor au concurat la contextualizarea
logos-ului românesc; fie el, acest logos, exprimat prin intermediul vocabularelor,
per se, sau prin intermediul celorlalte alfabete, derivate din genurile domeniului
artistic, care au avut repercursiuni pentru o imagine îmbunãtãþitã a þãrii peste
hotare. Cu toate acestea, majoritatea acþiunilor publice iniþiate de cãtre sau în co-
laborare cu Institutul Cultural Român, au constituit concentrarea resurselor
umane, pentru a defini personalitatea stilului ºi a crezului autohton, peste hotare.
Alãturi de alte instituþii, precum Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Culturii
sau alte instituþii competente, Institutul Cultural Român a concurat la crearea unei
imagini optime, mai ales în domeniul cultural-ºtiinþific global. Ca atare, pentru
a se racorda la o programã internaþionalã, de curând, a fost abordatã o rubricã
sãptãmânalã, intitulatã sugestiv „Diplomaþie publicã“, în cadrul cãreia sunt pre-
zentate evenimentele care au avut loc pe durata unei sãptãmâni. Trebuie sã ne
referim la publicaþiile naþionale sau internaþionale care au sintetizat în articolele
de specialitate premisele atributelor instituþionale ale institutului, care a devenit
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astãzi Institutul Cultural Român. Este de la sine înþeles cã oricine ar avea câte
ceva de adãugat la adresa implicãrii Institutului Cultural Român în spectrul vieþii
civile, însã dincolo de cortina de martor, organizator, promotor, colaborator, prieten
al culturii ºi valorificãrii talentului neamului românesc, în spate rezidã unmecanism
în perpetuã specializare ºi perfecþionare a coordonãrii profesionalismului, cu
scopul etalãrii autenticitãþii. Trebuie sã-i fim recunoscãtori pentru edificarea unei
largi infrastructuri intelectuale, sedimentatã perioade considerabile, în care insti-
tutul a utilizat cumulul de posibilitãþi de colaborare ºtiinþificã. Treptele acestei orga-
nizaþii au fost perindate, de-a lungul vremii de o serie de personalitãþi, marcându-i
istoria, deopotrivã bogatã ºi bulversatã, inter-relaþionatã mereu cu o serie de insti-
tuþii, al cãror fundament a fost ºi este acela de a conlucra la un proiect comun – de
individualizare a conºtiinþei ºi tradiþiei neamului românesc între celelalte naþiuni.

Atunci, ca ºi acum, instituþia a fost privitã din multe unghiuri de vedere; de
la necesitatea culturii într-o perioadã de tranziþie, ulterior de restriºti, pânã la
discutarea rolului culturii într-un context absorbit de concepþii mediocre, refrac-
tare la ceea ce simula o licãrire mai elevatã. Cu toate impedimentele, matricea
intelectualitãþii a reuºit, în cele din urmã, sã-ºi revendice locul, fie el sublim, pe
harta importanþei, acest Institut, un refugiu al elitei intelectuale care a reuºit în
pofida vremurilor maliþioase sã înfrunte contracarãrile de sorginte ideologicã etc.

Incomensurabilul film, înregistrat undeva aievea în maºina timpului, a captat
concepþiile mass-media, atitudinile publicului, expresivitatea operelor de artã de
pe simeze, dezbaterile specialiºtilor, opiniile criticii de specialitate; toate acestea,
având un caracter pretutindenar, care sã asigure transmiterea unui mesaj uni-
versal. Ca o adaptare la condiþiile prezente, în fiecare etapã de dezvoltare a insti-
tutului a fost înregistratã o re-evaluare pe eºichierul cultural – artistic. Precum
bine se ºtie, la baza oricãrei temelii solide, implicit aceea a Institutului Cultural
Român se aflã premisele ideologice, care au derivat în reforme ale modului de
operare, cu scopul evidenþierii cât mai bine a mesajului autohton peste hotare, în
concordanþã cu evoluþia europeanã ºi pentru adeziunea la marile valori interna-
þionale. Alãturi de promovarea culturii româneºti ºi a artiºtilor în strãinãtate,
Institutului Cultural Român – practic centrala institutelor culturale româneºti
situate peste hotare – monitorizeazã programul acestora, precum ºi abilitatea
acestora de completare a proiectelor din varii domenii, în reprezentanþe. Trebuie
sã amintim, în acest sens, câteva dintre cele mai simbolice acþiuni derulate sub
coordonarea Institutului Cultural Român, respectiv cele organizate în anii 2016-
2018: evenimentul realizat cu ocazia Zilei Culturii Naþionale; câºtigãtorii cam-
paniei „Oamenii Timpului“, ediþia a II-a, Sezonul România-Franþa, cultura fran-
cezã promovatã fãrã cliºee în 30 de oraºe din România, din 18 aprilie pânã pe
data de 14 iulie 2016, Festivalul Europalia. Activitatea externã a institutului a
fost oglinditã mereu prin meritele înregistrate de pe urma evenimentelor desfã-
ºurate în institutele afiliate, a cãror subordonare administrativã este faþã de
Ministerul Afacerilor Externe. De asemenea, institutele culturale româneºti din
strãinãtate îºi desfãºoarã activitatea în colaborare cu misiunile diplomatice sau
cu oficiile consulare din þãrile respective.

Reprezentarea, promovarea, protejarea culturii ºi civilizaþiei naþionale, în þarã
ºi în strãinãtate sunt câteva dintre scopurile pentru care militeazã instituþia în sine.
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Deasemenea, Institutul Cultural Român organizeazã ºi dezvoltã capacitãþi asocia-
tive, de mobilizare ºi aderenþã în jurul unor proiecte ample de interes naþional,
ale instituþiilor, organizaþiilor non-guvernamentale, asociaþiilor profesionale, uniu-
nilor de creaþie, ale reprezentanþilor societãþii civile precum ºi a personalitãþilor
independente care pot aduce aportul la îndeplinirea scopului ºi obiectivelor
Institutului. În calitate de invitaþi ai proiectelor, evenimentelor desfãºurate, ca
experþi sau ca personalitãþi ale vieþii culturale ori societãþii civile, aceste perso-
nalitãþi au marcat ºi marcheazã instituþional un parteneriat activ, cu scopul reali-
zãrii unor deziderate, având drept fundament evidenþierea superlativului românesc.
Conform cu acestea trebuie sã amintim câteva dintre obiectivele Institutului:

• stimularea ºi promovarea valorilor patrimoniale, de culturã, artã, ºtiinþã;
• susþinerea circulaþiei valorilor ºtiinþei ºi culturii dinspre ºi înspre þarã;

consolidarea ºi amplificarea relaþiilor cu comunitãþile româneºti de peste hotare;
• favorizarea deschiderii spre celelalte culturi ale lumii ºi a receptãrii acestora

în spaþiul naþional;
• susþinerea valorilor „societãþii informaþionale“ ºi ale „societãþii cunoaºterii“;
• facilitarea dialogului ºi a colaborãrii, atât a eminenþelor, cât ºi a comuni-

tãþilor culturale ºi ºtiinþifice româneºti cu parteneri din lumea întreagã;
• dezoltarea de activitãþi specifice în beneficiul culturii, al civilizaþiei naþio-

nale ºi al imaginii României în lume.
Competenþele care completeazã implicit obiectivele instituþiei disting în prin-

cipal participarea la elaborarea ºi implementarea politicii statului român în do-
meniul cultural, al relaþiilor cu comunitãþile româneºti, în afara graniþelor.

Racordate la fluxul informaþional, global, acþiunile Institutului Cultural Român
vizeazã neplafonarea modelului de exprimare, evidenþiind o transformare supe-
rioarã, institutul axându-se pe un sistem elaborat de comunicare ºi evidenþiere.

Pentru a conchide importanþa instituþiei trebuie sã ne raportãm la evoluþia
ºtiinþei, a culturii, a artei, a mentalitãþii, în concordanþã cu alte naþiuni. Erudiþii
profesori, cercetãtori, personalitãþi remarcabile ale tuturor sectoarelor vieþii ro-
mâneºti s-au pronunþat cu referire la implicaþia acestei organizaþii de stat. În cali-
tate de reprezentant al stilului autohton, ICR – formula abreviatã – a fost, este ºi
va rãmâne unul dintre simbolurile expresivitãþii spiritualitãþii ºi definirii harului
românesc. Trebuie sã-i fim recunoscãtori pentru edificarea unei largi infrastruc-
turi intelectuale, sedimentatã perioade considerabile, în care organizaþia a utili-
zat cumulul de posibilitãþi de colaborare ºtiinþificã.

În problema diferenþelor dintre culturi, dincolo de aspectele sociale, politice,
ºi chiar culturale, organizaþia a cãutat sã afle incidenþa asupra efectului elemen-
tului naþional asupra publicului, în genere.

Unul dintre dezideratele Institutului ºi consider al oricãrei instituþii competente
este ºi va rãmâne ºtiinþa – ca temei al valorii ºi forþei argumentative, alãturi de
evoluþia ºi cultivarea talentului. Toate acestea reprezintã elemente determinative
la accelerarea unui program amplu de redimensionare a importanþei culturale în
sfera universalitãþii, asigurându-i pe mai departe titulatura de etalon în ceea ce
denumim reprezentant al acþiunilor sociale, culturale, artistice, politice – cu ca-
racter ºtiinþific, ideologic.
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