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Deºi nu existau reglementãri legale specifice, aspectele culturale au fost avute
în vedere dintr-o etapã relativ timpurie a integrãrii. În Tratatele de la Bruxelles
(1948) ºi Paris (1954) cooperarea culturalã apare textual ca „binevenitã“. În
1949 Consiliul Europei ia naºtere cu obiectivul de a întãri democraþia, drepturile
omului ºi cooperarea culturalã. În contextul internaþional specific postbelic se
fondeazã UNESCO, cu scopul „de a contribui la salvgardarea pãcii ºi securitãþii,
prin promovarea colaborãrii între naþiuni prin educaþie, ºtiinþã ºi culturã“. Decla-
raþia universalã a drepturilor omului, din 1948, subliniazã dreptul de participare
la viaþa culturalã ºi caracterizeazã acest drept ca numãrându-se printre condiþiile
„necesare supravieþuirii, integritãþii ºi demnitãþii umane“, plasând, în felul
acesta, cultura într-un contex mai larg. În 1954 Convenþia culturalã europeanã
este adoptatã, iar în baza acesteia Consiliul Europei preia gradual responsa-
bilitãþile Comisiei de Afaceri Culturale a Uniunii Europei Occidentale (UEO). În
1957, Tratatul de la Roma stipuleazã cultura ca ºi „excepþie“, adicã în cadrul
unui tratat de sorginte exclusiv economicã, bunurile culturale (cu valoare isto-
ricã, arheologicã, de patrimoniu) nu fac obiectul prevederii privind libera circu-
laþie a bunurilor. Evoluþia Comunitãþii Economice Europene spre o comunitate
politicã a fost direct proporþionalã cu o mai mare implicare în acest sector în care
statele naþionale sunt cu predilecþie sensibile. Deja în 1961 Planul Fouchet defi-
nea cooperarea ºtiinþificã ºi culturalã ca unul dintre obiectivele Uniunii, iar între
sfârºitul anilor ’60 ºi începutul anilor ’70 cultura începe sã fie raportatã la pro-
blemele comunitare privind dezvoltarea socialã ºi regionalã (la ora respectivã
noi domenii de responsabilitate ale CE). Începând din 1977 Comisia Europeanã
stimuleazã o dezbatere în domeniu, prin intermediul unui numãr de „co-
municãri“ (1977 „Community action in the cultural sector“, 1982 „Stronger
Community action in the cultural sector“, 1987 „A fresh boost for culture in the
European community“). Cea de-a treia comunicare include ºi un capitol referitor
la cooperarea culturalã care a devenit sursa art. 128 din Tratatul de la Maastricht
(acum art. 151 din Tratatul de la Amsterdam). În anii ’80 depãºirea „euroscle-
rozei“ ºi trendul general de acþiuni ce vor duce la crearea Uniunii îºi gãseºte o
reflectare pe mãsurã ºi în ceea ce priveºte aspectele culturale. În 1983 se sem-
neazã la Stuttgart Declaraþia Oficialã a Comunitãþii Europene care încurajeazã
statele membre sã stimuleze acþiuni ºi proiecte culturale comune. Tot acum sunt
puse în discuþie ºi primele strategii de finanþare. Sunt evoluþii datorate în bunã
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mãsurã solicitãrilor din partea Parlamentului European. În urmãtorii ani, Consi-
liul European adoptã mai multe rezoluþii inaugurând acþiuni culturale variate de
la „Oraºul cultural european“ (1985) la „Itinerarii culturale transnaþionale“ pro-
iecte pilot ce stau la baza unor programe ulterioare ale Comisiei din care unele,
cu anumite modificãri, existã ºi astãzi (Media, Erratumus ºi Comett)1. În gene-
ral, implementarea în sine rãmânea mult în urma obiectivelor iniþial propuse, ºi,
mai ales, nu exista acoperire financiarã ºi, prin urmare, nici un cost declarat la
iniþierea acþiunii în sine2. Reuniunile regulate ale miniºtrilor Culturii din statele
membre sunt instituþionalizate în 1987, iar Comitetul Afacerilor Culturale în
1988. Tratatul de la Maastricht include un articol special dedicat culturii (art.
128) care stabileºte responsabilitãþi culturale specifice Comunitãþii pentru prima
datã3. În legãturã cu aceasta, în 1992 Comisia a prezentat o comunicare: New
Prospects for Community Cultural Action. Deºi fondurile de finanþare au fost
mereu limitate, iar noile programe având ca punct de referinþã aspecte culturale
au fost adoptate doar dupã lungi negocieri, se constatã în timp o dinamizare a
acþiunilor. O nouã comunicare a Comisiei în 1994 a fost acompaniatã de propu-
neri pentru programele „Kaleidoscope 2000“ (proiecte artistice ºi culturale cu o
dimensiune europeanã) ºi „Ariane“ (cãrþi ºi publicaþii), iar un an mai târziu, Co-
misia a prezentat o propunere de program în domeniul patrimoniului cultural. În
1996 a fost publicat primul raport privind „Considerarea aspectelor culturale în
acþiunile Comunitãþii Europene“, practic o evaluare a implementãrii articolului
151 din tratat. În 1998 Comisia prezintã un singur program de finanþare ºi coor-
donare în domeniul acþiunilor de cooperare intraeuropene în domenii cu valenþã
culturalã „Cultura 2000“ ºi organizeazã primul „Forum Cultural al UE“ pentru
revizuirea acþiunilor UE în domeniul culturii începând din 1993. În timp ce pro-
gramele „Kaleidoscope“ ºi „Ariane“ au fost extinse, programul „Connect“ este
definitivat în 1999 pentru promovarea acþiunilor comune în domeniul educaþiei
ºi culturii. În 2000 Parlamentul ºi Consiliul European au aprobat programul
„Cultura 2000“ cu un buget de 167 milioane euro pe o perioadã de 5 ani
(2000–2004)4. Ulterior a fost extins pânã în 2006 iar la ora actualã se poartã dis-
cuþii ºi negocieri privitoare la programul ce îi va succeda.

Aceastã scurtã prezentare cronologicã a acþiunilor CE în domeniul cooperãrii
culturale extinse ºi intensificate începând cu 1970 dar în mod special în anii ’80
ºi ’90 indicã faptul cã politica comunitarã în domeniu nu are ca punct de refe-
rinþã intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht (1993)5. Evidenþa acestui
trend poate sã fie gãsitã ºi în acþiunile de sprijinire a industriilor cu conþinut cul-
tural-ideologic european (de exemplu MEDIA), Directiva „Televiziunea fãrã
frontiere“ din 1989, programele educaþionale (Leonardo ºi Socrates), implica-
þiile culturale ale politicilor regionale, cercetãrii ºi dezvoltãrii tehnologice apli-
cate în sectorul cultural etc. Probabil cã exemplul cel mai reprezentativ la acest
capitol ar fi finanþarea proiectelor culturale prin intermediul Fondurilor struc-
turale începând din 1989 care constituie practic grosul contribuþiei financiare UE
în domeniul culturii (mult peste fondurile limitate ale programelor exclusiv ºi
nominal destinate promovãrii cooperãrii culturale). Obiectivul principal a patru
programe INTERREG, LEADER, EQUAL ºi URBAN, care fac parte din meca-
nismul de distribuire a fondurilor structurale ºi din care iniþiativele culturale au
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avut mult de câstigat, este de a „redresa dezechilibrele intracomunitare“ prin
promovarea „unei dezvoltãri permanente ºi durabile“6. Domeniul cultural este în
acest context recunoscut ca factor în realizarea acestor scopuri prin obiective ca
„ocuparea forþei de muncã“, „coeziune socialã“, „dezvoltare regionalã“, „IT“,
„turism“ etc. Este un indicator în plus al calitãþii transversale a domeniului cultu-
ral, a atributelor sale de interconectare cu aproape orice aspect al vieþii contem-
porane cu impact mult dincolo de cel presupus de simpla cooperare culturalã (ca
obiectiv nominal al unei direcþii de acþiune politicã al UE). În paralel cu aceste
evoluþii la nivelul instituþiilor UE, complementându-le ºi nu de puþine ori devan-
sându-le, se constatã o dinamizare a cooperãrii transfrontaliere, a interacþiunii ºi
schimbului în sectorul terþiar, în rândul acþiunilor culturale independente, iniþiate
de o paletã largã de organisme. Aici poate sã fie inclusã crearea formalã sau
informalã a unor structuri transeuropene care, în ultimul deceniu ºi-au dezvoltat
continuu activitãþile ºi competenþa. Datoritã flexibilitãþii, compoziþiei ºi numãru-
lui, acestea ºi-au adus o contribuþie la aplicarea în „teren“ a acþiunilor ºi politi-
cilor iniþiate de Bruxelles. Activitatea majoritãþii acestor operatori este afectatã
de precaritatea finanþãrii, agravatã ºi de faptul cã autoritãþile regionale sau locale
nu se simt obligate a le sprijini (în timp ce instituþiile comunitare nu au suficiente
resurse sã o facã, ceea ce le pune în imposibilitatea practicã de a-ºi defini stra-
tegii ºi proiect pe termen mediu sau lung. Chiar ºi în aceste condiþii unele din-
tre acestea îºi continuã activitatea de peste 10 ani ºi continuã sã se extindã
(European Forum for Arts and Heritage— EFAH).

În aceste evoluþii, cultura este tratatã ca un instrument menit a favoriza dez-
voltarea localã ºi regionalã, pentru crearea de locuri de muncã, coeziune socialã,
pentru îmbunãtãþirea calitãþii vieþii în general. În acest nou cadru de conceptua-
lizare, cultura apare ca parte a conceptului de welfare state în timp ce în Europa
centralã ºi de est cultura a fost la nivel oficial un instrument ideologic. Credibi-
litatea culturii ca instrument ce poate sã îmbunãtãþeascã welfare state — statul
bunãstãrii generale — nu este clar conceptualizatã. În acest context, se impun
eforturi de argumentare ºi demonstrare a felului în care cultura poate sã devinã
un instrument pentru dezvoltarea localã, regionalã ºi naþionalã.

Cadrul legislativ de azi — Articolul 151

Existã trei articole referitoare la culturã în Tratatul de la Amsterdam: art. 3q
prevede cã activitãþile Comunitãþii trebuie sã includã „o contribuþie la educarea,
perfecþionarea ºi înflorirea culturilor statelor membre“ stipulând prin urmare o
anumitã responsabilitate a Comunitãþii în acest domeniu7.

Art. 87 (3) d pune cultura în acord cu reglementãrile comerciale. Acesta auto-
rizeazã statele membre sã oferea ajutor operatorilor economici în vederea spri-
jinirii acestora în acþiuni de promovare a culturii ºi conservãrii patrimoniului
cultural-istoric, cu condiþia ca acest suport sã fie compatibil cu prevederile ce
reglementeazã piaþa comunã.

Principala bazã legalã pentru orice acþiune de facturã culturalã la nivel UE
este art. 151 din Tratatul de la Amsterdam (art. 128 din Tratatul de la
Maastricht)8. Acesta cere UE sã foloseascã instrumentele de care dispune pentru
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sprijinirea iniþiativelor culturale pentru a „contribui la înflorirea culturii statelor
membre respectând diversitatea lor regionalã sau naþionalã ºi, în acelaºi timp,
subliniind patrimoniul cultural comun“ (clauza nr. 1). Aceastã declaraþie de
principiu evocã din primul moment tensiunea dintre douã concepte: ideea unei
istorii ºi a unui patrimoniu cultural comun, iar, pe de altã parte, diversitatea ºi
specificul naþional, regional ce trebuie promovat ºi apãrat. Contradicþia este
consideratã de mulþi, uºor reconciliabilã, prin promovarea „unitãþii în diver-
sitate“ (incapacitatea proiectelor de a realiza aceastã dualitate dintre unitate ºi
diversitate este principalul obiect al criticii în ceea ce priveºte conþinutul ºi
implementarea programelor, oglindind diferenþa substanþialã dintre teorie ºi
aplicarea practicã a unui concept). Construirea prin intermediul programelor
comunitare cu o bazã legalã în art. 151 a unui „spaþiu cultural comun“ bazat pe
istorie comunã ºi promovarea unui sentiment al apartenenþei la acesta (întãrirea
locului pe care îl reprezintã conºtiinþa europeanã în identitatea colectivã ºi
individualã a indivizilor este consideratã de mulþi critici problematicã, întrucât
presupune aplicarea artificialã a unui spaþiu cultural european fix ºi coerent
bazat pe opoziþia binarã între interiorul UE ºi exterior). Existã þãri europene ce
nu vor face parte din spaþiul UE (probabil Rusia) sau þãri pentru care o identitate
europeanã este parte realã a identitãþii indivizilor (þãrile din Caucaz, Israel). O
interpretare prea conservatoare a diversitãþii insistã pe identitãþi stabile fixate în
timp ºi spaþiu ori identitatea este nu doar un dat ci ºi o chestiune de opþiune ce
evolueazã ºi se transformã continuu, ca urmare a interacþiunilor dintre indivizi
(migraþie, diferenþe de individualizare)9.

Principiul subsidiaritãþii

Art. 151 cuprinde douã faþete: pe de o parte, stabileºte responsabilitatea ºi
obligaþia UE de a acþiona în domeniul culturii. Pe de altã parte, scopul acestei
acþiuni este limitat strict la cooperare ºi schimb, greu de clasificat într-un dome-
niu susceptibil la nuanþe ºi speculaþii. La aceasta se adaugã restricþionarea apli-
cãrii art. 151 prin de excluderea principiului armonizãrii ºi obligativitatea acor-
dului unanim (clauza 5). În ce priveºte cultura sau educaþia, care nu intrã în
competenþa exclusivã a UE, art 5. (2) al Tratatului declarã: „Comunitatea trebuie
sã acþioneze în conformitate cu principiul subsidiaritãþii, doar atunci ºi în mãsura
în care obiectivele acþiunii propuse nu pot sã fie asigurate de cãtre statele
membre într-o mãsurã satisfãcãtoare ºi, în consecinþã, din motive de dimensiune
ºi efect a acþiunii propuse, aceasta poate sã fie mai bine asiguratã de cãtre
Comunitate“. Cã obligaþia de a interveni este justificatã, este suficientã o analizã
sumarã a variatelor forme de cooperare culturalã transnaþionalã în Europa. Tra-
tatul, aºa cum a fost conceput ºi adoptat, evitã sã facã o clarã diviziune de com-
petenþe între Comunitate ºi statele membre, iar invocarea subsidiaritãþii devine
instrument de blocare a unor politici, programe, idei10. Adãugând obligativitatea
unanimitãþii în Consiliul de Miniºtri ºi cea a codeciziei Parlamentului, nu e de
mirare cã procesarea programelor este anevoioasã, cu consecinþe directe asupra
implementãrii art. 151 în sine. Nu se pune problema abandonãrii principiului
subsidiaritãþii ºi a diviziunii competenþelor în domeniu (având în vedere com-

88 LUCIAN JORA 4



plexitatea ºi sensibilitatea problemelor abordate, amplificatã o datã cu extinderea
din 2004) ci de o clarificare cât mai strictã posibil a competenþelor în funcþie de
aspectele specifice ale fiecãrui domeniu cultural. E adevãrat cã ºi aici sunt pro-
bleme de interpretare, întrucât orice domeniu, nu doar cultura, ci ºi educaþia sau
cercetarea pot sã demonstreze necesitatea asigurãrii unei calitãþi mai bune a
conþinutului amplificãrii impactului social, printr-un transfer de competenþe de
la nivel naþional spre un nivel european, cu riscurile de rigoare (sufocarea
instituþionalã, sau reacþii adverse ce pot duce la blocaje sau chiar la prãbuºirea
sistemului)11.

Clauza 4 din Tratat a devenit principalul punct de discuþie în ceea ce priveºte
problemele implementãrii art. 151. Acesta stipuleazã: Comunitatea „trebuie sã ia
în considerare alte dispoziþii din Tratat, în mod deosebit pentru respectarea ºi
promovarea diversitãþii culturii statelor membre“. În comparaþie cu alte stipulaþii
din articol, formularea specificã a acestei clauze implicã un spectru larg ºi relativ
ambiguu de activitãþi. Aceeaºi clauzã recunoaºte legãtura dintre diferitele sfere
ale vieþii sociale ºi culturã, ceea ce permite agenþilor culturali sã caute surse de
finanþare în programele care nu au ca obiectiv domeniul cultural (în primul rând
Fondurile Structurale). Aceeaºi clauzã presupune o analizã criticã a efectelor pe
care deciziile politice aferente altor domenii le pot avea în domeniul culturii. A
se avea în vedere cã viaþa culturalã poate sã fie influenþatã decisiv de evoluþiile
legislative în domeniul concurenþei sau al schimbului. Se constatã în rândul
criticii o îngrijorare în legãturã cu posibila instrumentalizare a culturii în avan-
tajul anumitor sectoare ale economiei sau pieþei locurilor de muncã în condiþiile
în care este dezirabilã doar o transversalitate a acestui domeniu. Þinând cont de
toate acestea, trebuie sã aruncãm o privire asupra direcþiei în care au evoluat
dezbaterile în cadrul diverselor instituþii UE. În timpul preºedinþiei belgiene, în
prima parte a anului 2001, cele trei instituþii comunitare au luat din nou în dez-
batere viitorul acþiunii cultural europene. Momentul a fost bine ales în condiþiile
în care summitul de la Laeken deschisese deja dezbaterea asupra viitorului
Europei iar deceniul scurs de la adoptarea art. 151 presupunea o evaluare a apli-
cãrii acestuia. În iulie 2001, Parlamentul European a publicat Raportul privind
cooperarea culturalã în UE cunoscut ºi sub numele de Raportul Ruffolo
(Giorgio Ruffolo)12. Raportul este nu numai critic faþã de situaþia curentã, în
mod particular, lipsa cooperãrii efective ºi finanþarea insuficientã (0,1 din finan-
þarea bugetarã UE pe 2000) ci propune ºi o serie de repere: institutirea unei
„Agenþii europene care sã monitorizeze cooperarea culturalã cu scopul de a
promova schimbul de informaþii ºi de a coordona politicile culturale ale statelor
membre cu cele ale Comunitãþii“ ºi „extinderea sistemului de vot prin majoritate
calificatã“. În baza acestui raport, Parlamentul European a emis o Rezoluþie pri-
vind cooperarea culturalã în Europa cu scopul de extindere a cooperãrii cultu-
rale13. Pe 23 mai 2002, sub preºedinþia spaniolã, Consiliul a adoptat o rezoluþie
privind implementarea unui nou plan de lucru pentru cooperarea europeanã în
domeniul culturii, incluzând ºi prioritãþile pentru stabilirea unui mecanism care
sã asigure reprezentarea domeniului cultural în alte acþiuni ale Comunitãþii. În
aceeaºi perioadã, un Studiu privind mobilitatea ºi libera miºcare a persoanelor
ºi produselor în sectorul cultural a fost publicat de Comisie14.
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În privinþa art. 151 se poate spune cã, în ciuda imperfecþiunilor, oferã o bazã
pentru un rol mai activ al Comunitãþii în termeni culturali, deºi ceea ce s-a
realizat în primii 10 ani de existenþã este sub aºteptãri. La un moment dat se
punea problema eliminãrii art. 128 din Tratat în contextul redefinirii diviziunii
de competenþe ca urmare a extinderii ºi reformei structurale interne. Cel mai
probabil va rãmâne în tratate sub forma actualã, axat pe aspecte ale cooperãrii ºi
schimbului intraeuropean sub cele douã obiective: al contribuþiei la viaþa cul-
turalã a statelor membre în condiþiile promovãrii diversitãþii ºi prin includerea
unei clauze privind obligativitatea luãrii în considerare a aspectelor culturale în
alte stipulaþii ale tratatului. Nu pare a fi cel mai negativ scenariu, dar, pentru ca
domeniul culturii în general sã prindã viaþã la nivel comunitar ca proiect politic,
toþi analiºtii recomandã o definire mai precisã a aspectelor legale ºi bugetare.
Aceasta presupune o interpretare a principiului subsidiaritãþii care nu neagã
necesitãþile specifice ale activitãþilor culturale transnaþionale ce se aflã deasupra
posibilitãþilor efective ale statelor membre. În al doilea rând, impune înlocuirea
sistemului de vot prin unanimitate, care obstrucþioneazã o evoluþie mai dinamicã
în domeniu. Ar fi vorba, în special, de cultura în relaþie transversalã cu societatea
(conþinut, acces, participare, dezvoltare).

Numitorul comun al politicilor ºi acþiunilor culturale cu rezonanþã pentru
reprezentarea istoriei indiferent de tipul de operator, este posibilitatea de inter-
pretare a patrimoniului istoric local în termeni europeni15. Dacã avem rapoarte
cantitative în ceea ce priveste numãrul ºi tipologia acþiunilor, nu avem analize
ale conþinutului în termeni profesionali, academici.

Un exemplu reprezentativ despre felul în care instituþiile UE concep inter-
pretarea europeanã a patrimoniului cultural local, regional sau naþional (care este
esenþa însãºi a acþiunii comunitare în domeniul culturii) este felul în care oraºul
Gratz s-a pregãtit pentru a fi Capitalã a culturii în anul 2003. Organizatorii nu
ºi-au propus a face în 2003 din Gratz „cel mai bun program“, „cel mai frumos
oraº din Austria“, sau „cel mai frumos oraº al Europei“, ci de a oferi un exemplu
de loc specific pentru civilizaþia europeanã ºi o poartã a Europei Occidentale
spre Europa de Sud-Est.

ªi la acest capitol, þãrile Europei Centrale ºi de Est se prezintã cu propria
specificitate. Majoritatea operatorilor non-guvernamentali acþioneazã pe scheme
orientate evenimenþial, fãrã o viziune pe termen mediu sau lung, prea depen-
dente de finanþarea bugetarã ºi stângace în generarea propriilor venituri. În þãrile
occidentale, o soluþie practicã a fost crearea de cadre prin intermediul unor pro-
grame speciale, în cadrul curiculelor universitare în facultãþile cu profil umanist
ºi în facultãþile cu profil socio-economic (ºtiinþe politice, economie). În con-
diþiile în care, într-o þarã ca România, pentru absolvenþii facultãþilor de istorie ca-
riera didacticã în prezent ºi în viitorul pe termen mediu devine opþiune pentru un
procent din ce în ce mai redus de absolvenþi, iar cercetarea în institute sau muzee
nu acoperã cererea de locuri de muncã, industriile culturale reprezintã o opþiune
alternativã. Este domeniul cel mai dinamic în Europa Occidentalã, cu potenþialul
de a oferi soluþii alternative viabile ºi din punct de vedere economic ºi din punct
de vedere profesional. Se vorbeºte de o apropiere ºi adaptare a cercetãrii ºi a
programelor academice, de spiritul ºi strategia cerutã de industriile culturale, pe
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de o parte, iar, pe de alta, o apropiere a acestora de spiritul reprezentãrii acade-
mice nevulgarizatoare a istoriei. Aceasta presupune însã, existenþa de programe
specifice de pregãtire în sectoarele aferente fiecãrui domeniu în parte, legislaþii
ºi indicatori preciºi pentru fiecare produs cultural (de facturã academicã sau
comercialã) ºi o structurã instituþionalã capabilã sã implementeze la modul real
aceste criterii. E o evoluþie necesarã în condiþiile în care, cel mai adesea, aceastã
„hibridizare“ a tematicii culturale aferente mediului academic cu mediul comer-
cial este producãtoare de kitsch, fapt care explicã reþinerea profesioniºtilor din
domeniu de a se implica.

Investiþiile culturale sunt aducãtoare de prestigiu ºi îmbunãtãþesc climatul
general de afaceri ºi fluxul investiþiilor, fiind metoda curent aplicatã în mari
oraºe ca Paris, Barcelona, Frankfurt, Bilbao. Afirmarea externã a valorilor patri-
moniale locale se poate face, fie prin participarea la evenimentele culturale
naþionale ºi internaþionale, fie prin înscrierea patrimoniului cultural-istoric al
regiunii într-un circuit de facturã academicã sau comercialã (turisticã). Toate
exemplele de succes au presupus comunicarea activã ºi deschiderea reciprocã
între practicienii din domeniu (funcþionari publici, oameni de afaceri etc.) cu
mediul academic16.

În ciuda revoluþiei comunicaþionale ºi a noilor tehnologii de comunicare
digitalã, mobilitatea profesioniºtilor ºi a lucrãrilor rãmâne partea esenþialã a
cooperãrii culturale internaþionale, ceea ce implicã existenþa unor acorduri de
facilitare a schimbului de profesioniºti în domeniu. Se apreciazã cã mobilitatea
intraeuropeanã a profesioniºtilor este cu cel puþin 40% mai micã decât în SUA,
aceastã þarã fiind în general, în analize, termenul de comparaþie cel mai des întâl-
nit. Personal, gãsim comparaþia cu UE–SUA drept neadecvatã, având în vedere
fapul cã UE, deºi e o structurã politicã, nu e o þarã, diferenþele lingvistice, admi-
nistrative, sistemul de învãþãmânt diferit ºi implicit recunoaºterea calificãrilor
fiind tot atâtea bariere în calea mobilitãþii intra-europene. La aceasta s-ar adãuga
politica SUA de a favoriza mobilitatea forþei de muncã, unde piaþa liberã creeazã
oferte, spre deosebire de practicile europene de crearea oportunitãþilor, acolo
unde este nevoie.

Muzeele, de exemplu, opereazã transnaþional printr-un numãr de aranjamente
interinstituþionale mutuale care permit mobilitatea angajaþilor ºi a colecþiilor.
Intervenþia guvernamentalã este solicitatã acolo unde apar probleme sau când se
cer aranjamente speciale (de pilda asigurãri). În situaþii în care schimburile de
experþi au un caracter ºi o importanþã particularã, când e vorba de circulaþia unor
obiecte de valoare patrimonialã deosebitã, intervenþia guvernamentalã este o
practicã obiºnuitã17. Existã ºi cazuri de intervenþie guvernamentalã în favoarea
„mobilitãþii negative“, adicã pentru a rezista presiunilor unor muzee externe de
returnare a unor colecþii considerate ca sustrase în contextul unor rãzboaie sau
situaþii coloniale.

Un alt aspect este dominarea axei Est-Vest. În condiþiile în care acordurile
clasice sunt clãdite pe principiul complementaritãþii chiar dacã existã intenþia
sincerã a partenerilor occidentali de asigurare a acestei complementaritãþi, aceº-
tia sunt incapabili de a recruta acelaºi numãr de operatori interesaþi în a face cer-
cetare în þãrile est europene. La aceasta se adaugã neglijarea cooperãrii culturale
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Est-Est practicatã de þãrile est europene însele, datoratã atenþiei predilecte acor-
date prezenþei culturale în capitalele þãrilor occidentale. Din partea þãrilor est
europene mesajul cel mai evident cãtre UE este afiºarea valorilor culturale naþio-
nale18. A se nota ºi faptul cã în þãrile central ºi est europene bugetele acordate
cooperãrii în domeniul patrimonului cultural istoric sunt parte a liniilor bugetare
alocate „integrãrii europene“. În aceleaºi þãri, mare parte a bugetelor ministeriale
rezervate misiunilor ºi întâlnirilor de pe agenda cooperãrii multilaterale în dome-
niul patrimoniului istoric comun este conceputã ca investiþie în vederea accesu-
lui la fondurile UE19. Iar la rândul lor, banii proveniþi din diferite programe UE
sunt folosiþi pentru accesarea unor fonduri bugetare naþionale.

Discursul academic de promovare a acþiunilor în domeniu trebuie conectat cu
discursul aferent economicului, politicului ºi mass-media, altminteri riscã sã fie
ignorat de cei care iau decizii. Se constatã o relaþie de dependenþã între atenþia
acordatã patrimoniului istoric ºi dezvoltarea economicã aferentã zonei respective.

În acest caz, ceea ce dominã gândirea conceptualã a programelor de coope-
rare culturalã bilateralã este deschiderea pieþei ºi cunoaºterea intenþiilor. Privitã
prin prisma economico-mercantilã, cooperare propriu-zisã se constatã într-o mai
micã mãsurã. Obiectivele sunt dominate de efortul de a „vinde“ o anumitã ima-
gine ºi într-o mult mai micã mãsurã de a „co-produce“, „învãþa“ sau „ajuta“.

În ultimul deceniu, organismele europene au comandat un numãr de studii
specifice ºi programe în domeniu a ceea ce s-ar numi „economia culturalã“. Se
poate vorbi de douã evoluþii adiacente, pe de o parte o „economizare a culturii“,
iar, pe de alta, o „culturalizare a economiei“20. Aceastã evoluþie de la scopuri po-
litice spre scopuri de facturã promoþional economicã are ca efect o diluare a
liniei de demarcaþie dintre cooperare ºi promovare. În acest sens, constatãm o
exploatare a industriilor culturale sau a imaginii generate de o anumitã persona-
litate sau eveniment cultural de cãtre guverne, cu scopul obþinerii de avantaje pe
piaþa europeanã în contextual unei logici în care interesele economice preva-
leazã. Pentru succesul reprezentãrii, este esenþialã abilitatea de a negocia, în
structura participãrii, dialectica complexã a intereselor economice cu etica pro-
fesional-academicã. Este una din principalele provocãri adresate industriilor cul-
turale. Pentru a evita amatorismul ºi degradarea în kitsch este nevoie de profe-
sioniºti în domeniu care pot sã fie creaþi doar în timp prin intermediul unor pro-
grame academice.

NOTE
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1. Programul „Rafael“ a acoperit perioada
1997–2000 cu proiecte menite sã contribuie la
protejarea patrimoniului cultural-istoric, îmbu-
nãtãþirea accesului ºi valorificãrii acestuia. Pro-
gramul în sine a putut fi adoptat doar dupã doi
ani de discuþii între Parlamentul European ºi
Consiliul de Miniºtri. În final a fost adoptat pe 16
septembrie 1996 cu un buget de 30 mil. ECU. La
sfârºitul anului 1998 Comisiei i s-a cerut trimi-
terea unei noi propuneri de program cu un buget
mai mic. Programul în noua formã cuprindea 5
direcþii de acþiune principalã: dezvoltarea ºi pro-

movarea patrimoniului cultural, parteneriate ºi
consorþii instituþionale, mobilitate ºi formare
profesionalã continuã ºi cooperarea cu terþe state
ºi organisme internaþionale.

Programul „Ariane“ a acoperit perioada
1997–1998 având ca principal obiectiv disemi-
narea lucrãrilor de literaturã ºi istorie europeanã
(prin traduceri ºi schimburi de experienþã), cu un
buget de 7 mil. ECU. Dimensiunea culturalã a
sectorului audio-vizual este evidentã. Acþiunile
comunitare sunt concepute pentru sprijinirea
producþiilor independente europene.



2. J. A. McMahon, Education and culture in European
Community Law, London, 1995, p. 121–159.

3. Crearea unei pieþe unice europene ºi dezvoltarea
rapidã a noilor tehnologii au fãcut necesarã crea-
rea de cãtre Comunitate a unei protecþii legale a
dreptului de autor. Corespunzãtor, din 1991, au
fost adoptate un numãr de directive având ca
scop protejarea creativitãþii intelectuale ºi artis-
tice. În decembrie 1997, Comisia a prezentat o
propunere pentru o directivã asupra dreptului de
autor ºi drepturilor conexe în societatea informa-
þionalã (COM (97)628) având drept scop
extinderea protecþiei la noi forme de tehnolo-
gie în domeniul digital precum Internet-ul,
CD-ROM-urile ºi DVD-urile. Parlamentul Euro-
pean a adoptat, în prima lecturã, mai multe
amendamente la propunerea Comisiei, dintre
acestea multe fiind incluse ulterior în propunerea
amendatã a Comisiei. Diseminarea ºi traducerea
operelor literare sunt domenii ce se preteazã ac-
þiunii comunitare, fiind mijloace esenþiale de rãs-
pândire ºi cunoaºtere a culturii, contribuind ast-
fel la extinderea moºtenirii culturale, cât ºi a
producþiei literare, artistice ºi audiovizuale.

Prin programul „Rafael“ au primit sprijin fi-
nanciar aproape 700 de operatori, în aproximativ
150 de proiecte menite a restaura ºi pune în
valoare patrimoniul cultural. Sumele sunt în ge-
neral mici în programe de naturã experimentalã,
dar succesul lor aratã validitatea strategiei în an-
samblu.

4. Therese Kaufmann, Gerald Raunig, Position
Paper on European Cultural Policies eipcp
2003, p. 7, http://www.eipcp.net.

5. Ibidem.
6. Ibidem, p. 8.
7. Ibidem, p. 10.
8. Ibidem.
9. L. Bekemans, A. Balodimos, Étude concernant
les modifications apportées par le Traité sur
l’Union politique en ce qui concerne l’éduca-
tion, la formation professionnelle et la culture,
Bruges, Collège d’Europe, 1992, p. 10–11.

10. Ibidem, p. 12.
11. Report on cultural cooperation in the European

Union (2000/2323(INI)), Committee on Culture,
Youth, Education, the Media and Sport, Rappor-
teur: Giorgio Ruffolo, 2001.

12. Council and European Parliament Resolutions,
Communications, Reports and Notes: Council
Resolution of 21 January 2002 on the role of cul-
ture in the development of the European Union,
http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/reg/
en_register_1640.html.

13. Study on the mobility and free movement of
people and products in the cultural sector,
carried out for the European Commission, DG
EAC by Olivier Audéoud/Université de Paris X,
april 2002. Study No DGEAC/08/00.

14. Dintre subiectele de rezonanþã pentru patrimoniul
istoric european comun, un subiect interesant cel
al arhitecturii fortificate a fost ales, de pildã, de
Franþa ºi Luxemburg ca modalitate idealã a co-
operãrii transfrontaliere în domeniu. Subiectul se
preteazã ºi unei reprezentãri a istoriei în care

faptul istoric este prezentat nu doar în autenti-
citate istoricã, nu de puþine ori dramaticã ci ºi în
termenii contribuþiei la identitatea unei regiuni
europene ºi europenilor în general. Un alt exem-
plu de bun augur este oferit de cooperarea pentru
menþinerea ºi interpretarea fortificaþiilor dintre
municipalitãþile oraselor europene: Strassburg,
Bruxelles, Bois-le-Duc, Lucques, Sibiu ºi Alba-
Iulia; seminariile on site pentru interpretarea ru-
telor urbane medievale Wenzel ºi Vauban organi-
zate de municipalitatea oraºului Luxemburg. În
aces caz, interpretarea de facturã „europeanã“ o
constituie dezbaterea ºi interpretarea comunã a
partrimoniului cultural istoric al unor oraºe ce au
fost obiect de cooperare ºi conflict pe parcursul
istoriei respectivei pãrþi din Europa.

15. Baltic Rococo— Tehnologia faianþei în zona
Balticii. O expoziþie itinerantã prezentând în
evoluþie faianþa ºi contextul istoric civilizaþional
în care a fost produsã, provenitã în diferite manu-
facturi din jurul Mãrii Baltice, iunie 2003–august
2004 www.schloss-gottorf.de

16. Studiu No DG EAC/08/00: Professor Olivier
Audéoud, Mobility and free movement of people
and products in the cultural sector, pregãtit pen-
tru Directoratul General pentru Educaþie ºi Cul-
tural al Comisiei Europene în parteneriat cu
CEJEC – Université PARIS X-EAEA.

17. Acþiuni comune de celebrare ºi comemorare a
datelor istorice reprezentative sau a personali-
tãþilor au avut loc în toate þãrile europene: bicen-
tenarul revoluþiei franceze, mileniul Ungariei,
Victor Hugo, Mozart, Eminescu. Operatorii
turistici sunt într-o mãsurã crescândã asociaþii
acestor evoluþii. În contextul acþiunii „Zilele pa-
trimoniului european“ s-au fãcut eforturi de a se
propune subiecte de interes comun (patrimoniu,
societate, patrimoniu istoric industrial), dar, aºa
cum practica o aratã, acþiunile tind sã pãstreze un
accent naþional, evoluþie indicatã ºi de faptul cã
datele ºi subiectele diferite sunt alese în fiecare
þarã.

18. Poate exemplul á la carte de cooperare culturalã
multilateralã transfrontalierã este oferit de þãrile
din bazinul Mãrii Baltice. Avem de-a face cu o
acþiune concertatã de facturã complexã vizând
restaurarea ºi managementul patrimoniului ar-
chitectural istoric. E unicul caz pe care l-am do-
cumentat, în care fiecare operator lucreazã pe o
temã concretã, parte integrantã a unui program
unic special conceput pentru a fi eligibil finan-
þãrii UE. Cheia succesului conceptual al unui
asemenea program constã într-o diviziune a com-
petenþelor pentru a se asigura cea mai bunã ex-
pertizã posibilã. De exemplu, în domeniul con-
servãrii clãdirilor de patrimoniu, Estonia a ales
sã lucreze pe piatra de râu, Lituania pe structuri
de cãrãmidã roºie, Suedia ºi Letonia pe structuri
din lemn (a se vedea Study on Cultural Coopera-
tion in Europe, Interarts and EFAH, june 2003).

19. MKW Wirtschaftsforschung GmbH, Exploitation
and development of the job potential in the
cultural sector in the age of digitalisation,
Brussels: Directorate-General for Employment
and Social Affairs, European Commission, 2001.
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