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Statul şi cultura:
Concepte, valori şi justificări
ale politicii culturale în România
postcomunistă

Dan Eugen Rațiu

ODATĂ cu „inventarea politicii culturale” în anii 1950 (Urfalino
2004) – sau re‐inventarea acesteia, întrucât într‐un sens mai larg al terme‐
nului există antecedente istorice –, s‐a dezvoltat şi analiza politicii cultu‐
rale, un domeniu emergent de cercetare situat la intersecția frontierelor
ştiințelor politice, sociologiei, economiei şi filosofiei, care au ca obiect
cultura, artele şi politicile publice ce le vizează. Astfel încât, în țările occi‐
dentale, astăzi există o literatură de specialitate pe cât de abundentă pe
atât de diversă despre politica culturală, principiile şi justificările sale, şi
impactul măsurilor de susținere publică a culturii şi artelor.
Înainte de anii 1980, ideea că există o responsabilitate publică față de
cultură şi arte era foarte puțin contestată, cel puțin în spațiul european. Ca
urmare, diferite strategii de sprijinire publică a culturii, artelor şi artiştilor
au fost puse în practică de către statul bunăstării, Welfare State sau l’État
Providence. Strategia „democratizării culturale”, bazată pe o concepție uni‐
versalistă despre cultură şi pe reprezentarea unui corp social unificat
(Menger 1987), comportă două mari direcții de acțiune publică, încă de la
sfârşitul anilor 1950: pe de o parte, conservarea şi difuzarea cât mai largă a
formelor moştenite ale culturii „înalte” a umanității, iar pe de alta, susține‐
rea creației artistice în formele sale actuale. În urma mişcărilor sociale din
1968, care au contestat privilegiile culturii înalte‐elitiste în numele unei
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concepții relativiste şi pluraliste despre cultură, a fost formulată strategia
alternativă a „democrației culturale”: reabilitarea culturilor specifice unor
grupuri sociale infra/extra‐naționale, prin oferirea unor oportunități egale
tuturor cetățenilor de a fi cultural activi în proprii lor termeni, şi revizuirea
ierarhiilor artistice stabilite, prin includerea de activități şi forme artistice
mai „populare” (Moulin 1997: 90‐92; Mulcahy 2006b: 323‐325). Generosul
sprijin public pentru cultură şi arte a dus însă la creşterea dependenței
instituțiilor artistice şi a artiştilor față de guvern sau alte autorități publice,
precum şi la influența crescândă a acestora asupra activităților culturale
(Mokre 2006: 305‐306). În acest context, intervenționismul statului şi „reli‐
gia politicii culturale” – în special în Franța – au fost supuse unor critici
radicale, formulate din diferite perspective filosofice şi ideologice. În timp
ce unii chestionau eficiența mijloacelor specifice ale politicii culturale, res‐
pingând intervenția guvernamentală sau rolul dirijist al unui stat paterna‐
list şi elitist – precum Dworkin (1985) care propunea în schimb o a treia
cale de sprijin pentru cultură, dincolo de „culturocrați” dar şi de piață –,
critica „guvernamentalității” formulată de Foucault (1978/1993), legată de
concepte ca „bioputere” şi „putere‐cunoaştere” (1979/2004), punea sub
semnul întrebării în mod radical nu numai intervenția şi dominația statului
în domeniul cultural, ci şi modul în care acesta controlează viața indivizi‐
lor. Oricum, concluziile mai multor filosofi, sociologi, istorici sau econo‐
mişti ai culturii convergeau înspre ideea că politicile intervenționis‐
te‐dirijiste şi sistemul protecționist asociat sunt factori generatori de criză,
pricinuind mai multe probleme decât pot rezolva. Astfel, chiar dacă au
permis o oarecare ameliorare a condiției sociale a artiştilor, aceste politici
au generat efecte secundare negative în funcționarea lumilor artei şi în
privința creativității artistice, contribuind la sterilizarea creației de către
„statul cultural” (Fumaroli 1991), la transformarea artiştilor în asistați soci‐
ali, nepregătiți pentru competiția pe o piață a artei liberă şi mondializată
(Clair 1997), la funcționarea debusolată a unei lumi artistice funcționarizată
şi ruptă de public (Michaud 1989), şi la atotputernicia unei birocrații cultu‐
rale mult mai sensibilă la propriile sale rente decât la dezvoltarea armoni‐
oasă a sectorului cultural (Benhamou 1996/2004).1
Anii 1990 au adus schimbări majore în filosofia politicii culturale şi
legitimarea sau justificarea sprijinului public pentru cultură şi arte în
direcția unor discursuri şi modele neo‐liberale, care au înlocuit perspecti‐
va „bunăstării” şi logica guvernării cu perspectiva „dezvoltării” şi logica
guvernanței. Este vorba, pe de o parte, de reducerea rolului statului în
sectorul cultural şi în finanțarea acestuia, în favoarea sectorului privat, iar
pe de altă parte, de o orientare pragmatică a politicii culturale dirijată de
principiile eficienței şi eficacității, care condiționează sprijinul pentru
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activitățile culturale şi artistice de beneficiile („externalități pozitive”) pe
care acestea le‐ar putea oferi, cele economice devenind chiar prioritare
față de cele sociale, urmărite în anii 1970‐1980. Dar şi această nouă politi‐
că culturală a fost supusă unor critici referitoare atât la principiile sale
directoare, cât şi la rezultatele aşteptate. Studii recente ajung la concluzia
că, în mare, prognozele optimiste asupra beneficiilor liberalizării în secto‐
rul cultural nu s‐au împlinit (Mulcahy 2006a; Mockre 2006). Se argumen‐
tează, de asemenea, că abordarea şi evaluarea culturii şi a politicii cultu‐
rale în termeni economici‐cantitativi încurajează producția culturală do‐
minantă şi cea comercială, descurajând formele inovative ale producției
culturale – artele marginale, artiştii emergenți – şi critica socială (Goff and
Jenkins 2006). Alte studii abordează din perspectivă critică procesul „he‐
gemonic” al globalizării neo‐liberale şi implicațiile acestuia asupra cultu‐
rii şi politicii culturale. Argumentul principal este acela că astăzi cultura
este saturată de o mentalitate orientată spre piață, care blochează căile
alternative de a gândi şi a imagina (McGuigan 2005).
Disputele succesive asupra principiilor şi strategiilor politicii culturale
au generat o mutație semnificativă şi în privința principalelor justificări ale
sprijinului pentru cultură şi arte. În rezumat, cum observă Mulcahy (2006b:
326‐327), aceste dispute au condus nu doar la tensiuni între „democrația
culturală” şi „democratizarea culturală” sau la opoziții precum populism
versus elitism, ci şi la o opoziție între argumentul valorii intrinseci şi argu‐
mentele utilității artelor. În cel dintâi caz, sprijinul public pentru cultură şi
arte este justificat de valoarea lor intrinsecă, altfel spus vizează arta ca scop
în sine, „arta pentru artă”, desigur fără a‐i exclude rolul în procesul împli‐
nirii umane şi ca element esențial al unei vieți care merită trăită. O poziție
apropiată de argumentul valorii intrinseci este cea a ideologiei „bunurilor
meritorii” (merit goods), care argumentează că artele trebuie sprijinite deoa‐
rece sunt meritorii, susținerea publică fiind legitimată în acest caz din per‐
spectiva bunăstării generale. În cazul din urmă, argumente utilizate sunt
instrumentale, ceea ce înseamnă că politica culturală înțelege şi vizează
cultura şi artele mai ales ca mijloace sau instrumente pentru obținerea
anumitor efecte externe, în beneficiul indivizilor sau comunităților. Astfel,
ideologia „utilitarismului cultural” urmăreşte efectele sociale şi mai ales
economice ale activităților culturale‐artistice, precum incluziunea şi coezi‐
unea socială, dezvoltarea economică, regenerarea urbană etc. Opoziția
majoră, prin urmare, este cea între ideea valorii intrinseci sau
non‐instrumentale a culturii şi artelor şi cea a valorii lor utilitare ca instru‐
mente ale politicii publice (culturale şi nu numai).
În România postcomunistă, elaborarea unor politici şi strategii cul‐
turale coerente a început doar în 1997, la cererea şi sub influența Consi‐
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liului Europei (CE), iar primul raport național de politică culturală a fost
publicat de Ministerul Culturii (MC) abia în anul 2000. De asemenea, a
lipsit o reflecție critică atât asupra principiilor şi scopurilor politicii cultu‐
rale, cât şi asupra aplicării şi rezultatelor/efectelor acesteia. Cei care s‐au
angajat în dezbaterea politicii culturale – adesea ignorată de către mediul
academic2 – au fost mai degrabă administratorii şi managerii culturali,
experții şi animatorii unor organizații non‐guvernamentale culturale.
Analize ale practicilor culturale şi ale participării/consumului cultural în
scopul fundamentării politicii culturale au lipsit mult timp, printre pri‐
mele cercetări empirice fiind cele inițiate sau realizate de către IMAS
(1999), Fundația Concept (2000), şi ARCULT (2002). Astfel de cercetări
specializate au fost desfăşurate în mod sistematic abia după înființarea în
2005, în cadrul ministerului culturii, a Centrului de Studii şi Cercetări în
Domeniul Culturii (CSCDC, transformat în 2009 în Centrul de Consultan‐
ță şi Cercetări în Domeniul Culturii, CCCDC) care, printre altele, a oferit
Indicele vieții culturale în România (1998–2004/2007) şi o serie de Barometre
ale consumului cultural (2005–2010). Cercetarea academică a politicii cultu‐
rale a intrat în orizontul de interes abia după 2000, mai ales grație iniția‐
tivelor precedente din cadrul programelor ECUMEST (1995–2001) şi
Policies for Culture (2000–2007), care au pus în joc şi analiza comparată a
diferitelor politici culturale regionale şi evaluarea lor în termenii mana‐
gementului cultural. Cât despre problema raporturilor între autoritățile
publice şi lumea artei şi rolul acesteia într‐o politică culturală, abordările
au fost adesea fragmentare şi limitate la articole în reviste de artă sau
culturale (Arta, Artelier, Balkon/Idea, Dilema, Observator cultural, Cuvântul,
suplimentele „Politici culturale” ale revistei 22, etc.). Demersurile inter‐
disciplinare care asociază istoria şi teoria artei cu sociologia sau ştiințele
politice sunt fie rarisime (e.g. Cârneci 2000), fie nu chestionează în mod
expres principiile şi justificările diverselor modalități de sprijinire publică
a artelor şi artiştilor sau impactul acestora asupra lumii artei din România
şi a statutului socio‐profesional al artiştilor. Chiar şi primele încercări de
teorie a politicilor publice (precum Mungiu‐Pippidi şi Ioniță 2002) au igno‐
rat domeniul culturii şi artelor. În general, discuțiile şi analizele au fost
formulate într‐un limbaj tehnic‐managerial care a tins să elimine orice
reflecție privitoare la valori – taxată ca ideologică, deci de evitat –, în timp
ce justificările politicii culturale sau conceptele ei operaționale – cultură,
artă, artist, creație, etc. – au fost considerate ca evidente, iar formularea
lor explicită sau orice definire a lor ca fiind lipsite de utilitate.
Or, nici justificarea intervenției statului în domeniul cultural nici
sensul acestor concepte nu țin de ordinul evidenței şi nu sunt indiscutabi‐
le sau inocente. Pe de o parte, deoarece într‐un sistem democratic opțiu‐
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nile politicii publice trebuie justificate în fața cetățenilor. Pe de altă parte,
deoarece coerența şi legitimitatea unei politici culturale depind de rapor‐
tul dintre justificări şi aranjamentele instituționale sau mijloacele financi‐
are puse în joc, precum şi de sensul atribuit (explicit sau implicit) acestor
concepte fondatoare. Prin urmare, acest studiu contrapune limbajului
tehnic dominant până acum în analiza politicii culturale din România o
analiză filosofică ce vizează valorile fondatoare şi justificările, dilemele şi
contradicțiile politicii culturale în perioada postcomunistă, altfel spus
cadrele de gândire (viziunile politice‐ideologice) care au orientat acțiunea
statului în domeniul cultural.
Această abordare porneşte de la câteva asumpții de bază. În primul
rând, de la asumpția conform căreia politica culturală este inseparabilă
de valori şi deschisă spre invenția conceptuală, principala sa componentă
fiind de natură ideologică (Urfalino 2004: 386). În sens larg, „politică pu‐
blică este tot ceea ce guvernele decid să facă sau să nu facă” drept răs‐
puns la o anumită problemă (Dye 2005: 1, citat de Mulcahy 2006b: 320),
definiția referindu‐se aşadar „atât la acțiune, cât şi la inacțiune, cu condiția
ca aceasta să fie aleasă deliberat de autoritățile publice” (Pal 2002: 21). Dar
acțiunile sau inacțiunile autorităților publice reprezintă alegeri bazate pe
valori, iar aceste alegeri sunt politici publice, determinate politic sau
ideologic. În acord cu Urfalino, utilizez aici termenul de politică culturală
(la singular) într‐un sens restrâns, ca „un aliaj [mise en cohérence] reuşit,
adică acceptat, între o reprezentare a rolului pe care statul îl atribuie artei
în schimbarea sau consolidarea societății şi un ansamblu de măsuri pu‐
blice – nominalizări, finanțări, crearea de diverse dispozitive şi aşezămin‐
te [établissements]”. Politica culturală, în acest sens de „concepție coerentă
a statului despre acțiunea culturală”, de natură ideologică, poate fi dis‐
tinsă de politicile culturale (la plural), înțelese ca ansambluri de măsuri sau
politici publice ale culturii (Urfalino 2004: 385). Deşi această distincție
este introdusă de Urfalino pentru a situa în mod clar specificitatea fran‐
ceză a intervenției statului în domeniul artelor, afinitățile celor două spa‐
ții culturale‐politice o fac operațională şi în cazul României.3
În al doilea rând, aşa cum observă DeVereaux (2006), este nevoie să
examinăm din punct de vedere filosofic utilizarea conceptelor din sfera
politicii culturale sau a artelor, deoarece clarificarea cuvintelor şi ideilor
confuze conduce la îmbogățirea cunoaşterii noastre. Aici este vorba mai
ales despre înțelegerea ideilor sau reprezentărilor particulare despre cul‐
tură şi artă care fundează politica culturală şi regizează raporturile statu‐
lui cu cultura, precum şi a modului în care acestea afectează aplicarea
politicii culturale în România. Ipoteza mea este că, departe a fi inocente
sau lipsite de pertinență, diferitele idei de cultură şi artă şi valorile ataşate
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acestora joacă un rol central în elaborarea politicii culturale, iar fluctuații‐
le şi conflictele lor generează constrângeri asupra politicii culturale, per‐
turbând aplicarea acesteia şi modificând efectele estimate.
Perspectiva adoptată aici este apropiată de teoria schimbării instituți‐
onale propusă de North (1990, 1994). Acesta, pornind de la asumpțiile in‐
certitudinii, complexității şi incompletitudinii informației cu care se con‐
fruntă indivizii în alegerile lor (choice‐making) – altfel spus abandonând
asumpția „raționalității instrumentale” a teoriei economice neoclasice în
favoarea asumpției „raționalității procedurale sau imperfecte” –, argumen‐
tează că „ideile şi ideologiile contează”, la fel ca „instituțiile”: toate acestea
ghidează/constrâng alegerile indivizilor, structurează interacțiunile umane
şi, în continuă interacțiune cu organizațiile, fasonează evoluția sistemelor
politice‐economice şi a societăților, direcția schimbării fiind determinată de
path dependence (dependența de calea trasată). În acest cadru de analiză,
„modelele mentale” sunt reprezentări interne create de fiecare individ
pentru a conferi sens lumii din jurul său şi a lua decizii, „ideologiile” sunt
cadrul împărtăşit de modele mentale ale grupurilor de indivizi, oferind
atât o interpretare a mediului, cât şi o prescripție cu privire la modul în
care acesta trebuie structurat, iar „instituțiile” sunt mecanismele externe –
regulile jocului într‐o societate: constrângeri formale şi informale – construi‐
te de către indivizi pentru a structura mediul şi a ordona relațiile interper‐
sonale (North 1990: 3, 1994: 2‐3, 7‐8, 16‐17).
Majoritatea actorilor politici, cei care au conceput politica culturală
(policy‐makers) sau au aplicat‐o (policy‐takers), mai ales până în 2005, ca şi
majoritatea actorilor din sectorul cultural din România (mai puțin cei
independenți sau free‐lance), au împărtăşit o ideologie paternalistă, res‐
pectiv asistențială: cultura este o responsabilitate a statului, care trebuie
să „promoveze valorile culturale şi artistice ale României”, acasă şi în
lume. Această formulare generică nu spune însă nimic despre rațiunile
sau justificările politicii culturale, cu alte cuvinte răspunsul public la în‐
trebarea de ce cultura şi artele trebuie sprijinite de către stat. Astfel de
justificări au fost rareori formulate în mod explicit, dar ele pot fi deduse
din rolurile pe care guvernările succesive au tins să le atribuie culturii şi
artelor.
În acest scop, voi analiza discursul public din ultimele două decenii,
respectiv discursuri, dezbateri, strategii şi rapoarte formulate de către
responsabilii sau administratori culturali din cadrul autorităților publice,
precum Ministerul Culturii – înființat în decembrie 1989 şi reorganizat în
2001 ca Ministerul Culturii şi Cultelor (MCC), în 2009 ca Ministerul Cul‐
turii, Cultelor şi Patrimoniului Național (MCCPN), iar în 2010 ca Ministe‐
rul Culturii şi Patrimoniului Național (MCPN). Astfel, corpusul politicii
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culturale supus analizei cuprinde: în primul rând, strategii şi politici ela‐
borate de responsabilii ministeriali (1997–2000, 2001–2004, 2005–2008,
2009–2012) sau de un grup de experți străini în cadrul programului
PHARE „Consolidare instituțională” (1997‐2000); în al doilea rând, ra‐
poarte de evaluare realizate fie de experți români sau ai Consiliului Europei
în cadrul programului european de evaluare a politicilor culturale națio‐
nale (1997‐1999) – care ulterior au fost reunite în rezumat în Cultural
Policies in Europe: A Compendium of Basic Facts and Trends (2003; profilul
României a fost actualizat mai consistent în 2006‐2007 şi 2010‐2011) –, fie
de către ministerul culturii însuşi (între 2000–2004 în mod regulat şi în
formă tipărită, după 2005 în mod aleatoriu şi mai ales în formă electroni‐
că). La acest ansamblu documentar se adaugă intervenții la dezbateri şi
seminarii organizate în cadrul unor programe naționale şi europene –
printre cele mai importante fiind Forumul culturii inițiat de Preşedinția
României în 2000 şi continuat în 2002 ca Forumul Cultural Național, pro‐
gramele MOSAIC‐Managing an Open and Strategic Approach in Culture
(1998–2001/2003) al Consiliului Europei, Policies for Culture (2000–2007) al
asociației culturale ECUMEST şi Cultural European Foundation –, sau
inițiate de fundații/instituții artistice private, precum Fundația pentru
Dezvoltarea Societății Civile (FDSC), Centrul Internațional pentru Artă
Contemporană (CIAC) şi Fundația Concept, Arhiva de Artă Contempo‐
rană (aac), Fundația Proiect DCM, Fundația AltArt etc., unele dintre ele
reunite în 2010 în Coaliția Sectorului Cultural Independent (CSCI).4
În regimul comunist, cultura a fost considerată ca un domeniu de
primă importanță al schimbării revoluționare şi utilizată ca instrument
ideologic major în „făurirea omului nou” şi „construcția societății socia‐
liste multilateral dezvoltate”, aşa cum se preciza în programul politic al
Partidului Comunist Român (1975: 160‐161). După 1989, se poate obser‐
va, desigur, o transformare sau normalizare a misiunii culturii şi artelor,
acestea fiind eliberate de vechea povară a sarcinii revoluționa‐
re‐propagandistice. Cu toate acestea, guvernările postcomuniste nu au
renunțat la a aştepta anumite rezultate în schimbul finanțării culturii şi
artelor. Noi roluri le sunt atribuite acum, traducând de această dată „o
nouă viziune asupra rostului artei şi culturii în construcția societății de
consum [sic]” (Caramitru 2000: 5), după cum se formula în „Cuvântul
înainte” la primul raport postcomunist de politică culturală, hibridând
limbajul de lemn al aşa‐zisei „Epoci de Aur” cu noul jargon al erei capita‐
liste. În cele ce urmează, voi determina justificările politicii culturale în
România postcomunistă, valorile fondatoare precum şi tensiunile între
diferite concepții concurente, pornind de la termenii în care cultura şi
artele au fost înțelese, şi rolurile atribuite acestora.
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O JUSTIFICARE GRANDILOCVENTĂ A SPRIJINULUI PENTRU
CULTURĂ: INTERESUL NAȚIONAL ŞI PRESTIGIUL
INTERNAȚIONAL

Discursul de politică culturală de după 1989 nu a operat în mod uni‐
tar cu termenul ‘cultură’. În primul profil al României din Compendiu‐
mul Politici culturale în Europa (1999) se notează că „nu există o definiție
națională a culturii [i.e. un concept operatoriu al politicii culturale națio‐
nale], care să poată constitui un instrument metodologic unic”. În schimb,
acel document de politică culturală menționează (cu aproximație) două
posibile sensuri ale culturii, cel „antropologic”, ca mod de viață al unei
societăți sau al unui grup, şi cel „artistic”, în care cultura este identificată
cu artele:
Definiția culturii poate avea în vedere două accepțiuni, care circumscriu: un
cadru general în perspectivă antropologică, al totalității aspectelor intelectua‐
le [sic] ale unei civilizații; un domeniu specializat al activității culturale, care
formează obiectul Ministerului Culturii [sic] şi al instituțiilor culturale din
România şi care cuprinde: literatura, dansul, teatrul, filmul, artele plastice,
arhitectura, etc. (MC, CE 1999: 8).

Această formulare oarecum ambiguă a rămas ca atare în profilul de
politică culturală a României până în 2006/2007, când a fost înlocuită de o
alta împrumutată din Planul Național de Dezvoltare 2007–2013 – care ur‐
mărea fundamentarea accesului României la fondurile structurale şi de
coeziune ale Uniunii Europene, după data aderării (IEN/INCE 2004: 1;
CE/ERICArts 2007: 13; vezi mai jos nota 12) –, deşi un alt document al
MCC, Capitolul I „Politici culturale” din Planul Național de Dezvoltare
2004–2007, făcuse apel la accepțiunea asumată în raportul conferinței
UNESCO din 1982 privind politicile culturale, pentru a fundamenta o
viziune nouă, pluralistă, asupra culturii:
Într‐o accepțiune unanimă, cultura reprezintă „întregul complex de elemen‐
te distinctive spirituale, materiale, intelectuale şi emoționale ce caracterizea‐
ză o societate sau un grup social. Cultura include nu numai artele şi litera‐
tura, ci şi moduri de viață, drepturile fundamentale ale omului, sistemele de
valori, tradiții şi credințe (UNESCO, Raportul Conferinței Mondiale privind Po‐
liticile Culturale, 1982, Mexico City)” (MCC 2004b: 1).

Asumarea unei definiții largi, plurale, a culturii, este o opțiune de
politică culturală întâlnită în multe țări europene, fie din perspectiva
universalității fie a diversității culturale.5 Totuşi, tipul efectiv de politică
culturală depinde de actualizările permanente ale unei astfel de concepții
deschise, flexibile – dar virtuală – despre cultură, putând exista un deca‐
laj semnificativ între discurs şi punerea sa în practică.6
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Ocurențele termenului ‘cultură’ în discursul de politică culturală din
România traduc, în mod constant, preeminența unei concepții identitare
despre cultură. Primul rol, în ordinea importanței, pe care statul român
l‐a recunoscut şi atribuit culturii este cel de sursă şi expresie a identității.
Toate guvernele postcomuniste au căzut de acord asupra acestui subiect.
Cu toate acestea, respectiva identitate a fost înțeleasă în termeni foarte
diferiți – de la „identitatea culturală” la „identitatea națională” –, care
însă nu corespund întrutotul ideologiilor asumate explicit de către parti‐
dele aflate la guvernare, ci au depins adeseori de credințele lor intime
sau, în condițiile unui sistem încă puternic centralizat şi personalizat, de
„modelul mental” şi voința ministrului culturii.
În primii ani după revoluție, autoritățile publice nu şi‐au expus în
mod explicit cadrele de gândire (viziunile politice) în privința culturii.
Dacă pe parcursul guvernărilor 1990–1992 ale Frontului Salvării Naționa‐
le (FSN), Ministerul Culturii a încercat să‐şi redefinească relația cu cultu‐
ra în termenii normalității postcomuniste, guvernarea de stânga (1992–
1996) a Frontului Democrat al Salvării Naționale (FDSN), transformat în
Partidul Democrației Sociale din România (PDSR), a fost dominată de o
„concepție centralistă şi paternalist‐etatistă” asupra culturii (cf. MC 2000:
22), tensiuni sau dilemele identitare transpărând din viziunea autohtonis‐
tă şi protocronistă împărtăşită de unii dintre cei şase miniştrii succesivi ai
culturii. În perioada guvernării de centru‐dreapta (1997–2000) a coaliției
formată din Convenția Democrată din România (CDR, compusă din Par‐
tidul Național Țărănesc Creştin Democrat, PNȚCD, şi Partidul Național
Liberal, PNL), Partidul Democrat (PD) şi Uniunea Democrată a Maghiari‐
lor din România (UDMR), artiştilor li se recunoştea explicit rolul în
”promovarea identității şi a dezvoltării culturale a societății” (MC şi
ANUC 1998: 5), după cum se statua în Declarația comună a Ministerului
Culturii şi principalelor uniuni de creatori, adoptată sub numele de Statu‐
tul creatorilor de artă şi artiştilor interpreți din România la încheierea lucrări‐
lor simpozionului Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori (ANUC)
din 1998.
Ideea rolului primordial al culturii ca „purtătoare şi creatoare de
identitate” (Iliescu 2002) a fost reiterată şi întărită în noua guvernare de
stânga (2001–2004) a PDSR, redenumit Partidul Social Democrat (PSD) în
urma fuziunii sale cu partidul istoric având acest nume. Deşi acest partid
îşi asuma o doctrină politică social‐democrată, de această dată identitatea
oferită de cultură era înțeleasă ca identitate națională. Astfel, în iunie
2002 a fost organizat Forumul Cultural Național „Starea şi perspectivele
culturii române la început de mileniu”, care urmărea conturarea unei
strategii naționale în domeniul culturii, sinteză a dezbaterilor anterioare
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din cadrul forumurilor culturale zonale. În discursul său la acel forum,
preşedintele Iliescu afirma: „Cultura, ca parte a ființei noastre naționale,
este menită să afirme identitatea noastră într‐o viitoare lume globalizată”
(Iliescu 2002: 1).
În acest context ideologic, în special între 1992–1996 şi 2001–2004,
sprijinul public pentru cultură şi arte a fost justificat în mod prioritar în
termenii grandilocvenți ai interesului național şi ai prestigiului care ar fi de
câştigat, mai ales la nivel internațional – artiştii meritând susținere în
calitatea lor de „garanți ai identității culturale naționale”, şi datorită fap‐
tului că asigură „participarea României la dialogul internațional de va‐
lori”, „afirmarea cu demnitate în lume” şi ”impunerea culturii române pe
scena internațională” (Iliescu 2002: 2‐3).
Desigur, concepția identitară despre cultură şi tacticile coresponden‐
te ale producerii consensului (i.e. identitate națională) prin intermediul
culturii nu sunt ceva specific politicii culturale din România, ci sunt larg
împărtăşite şi în alte țări, precum Franța (de Waresquiel, 2001: 141‐142).
Nici dilemele identitare, de altfel, nu sunt specifice spațiului cultural
românesc ci sunt larg răspândite în cel european, mai ales în țările estice
unde, după căderea comunismului, încercările de recuperare a valorilor
tradiționale sau a celor occidentale moderne au luat forma fie a unei vio‐
lente „revendicări identitare” fie a unei „internaționalizări instantanee”
(Şuteu 2003: 11; vezi şi capitolul semnat de Kevin Mulcahy în volumul de
față). De aceea, pentru a înțelege specificul politicii culturale din Româ‐
nia, trebuie determinate elementele constitutive ale postulatei identități
şi, implicit, ale culturii: sunt incluse în aceasta mai ales memoria şi urme‐
le trecutului – cultura tradițională înaltă şi cea populară‐folclorică, i.e.
patrimoniul cultural – sau şi ‘creația vie’, contemporană? O altă întrebare
priveşte natura identității conferite de către cultură: este ea înțeleasă în
termeni individuali‐culturali sau în termeni colectivi‐naționali?
În perioada guvernării PNȚCD‐PNL‐PD‐UDMR (1997–2000), res‐
ponsabilii culturali nu au considerat ca prioritară preocuparea referitoare
la „identitatea națională”, în mod oarecum paradoxal pentru o coaliție
politică de centru‐dreapta, care includea două partide „naționale” şi o
organizație politico‐culturală etnică. După cum se afirmă în introducerea
(„Qu’est‐ce que la culture roumaine?”) la raportul național de evaluare a
politicii culturale elaborat pentru Consiliul Europei (1999), căutarea unui
compromis între „identitatea națională” şi „apartenența europeană” (în
sensul distincției național–universal) este o falsă problemă a culturilor
numite „naționale” din Europa. „Identitatea culturală” cunoaşte alte ca‐
dre decât frontierele şi criteriul națiunii, specificitatea culturii române
fiind echivalată cu ceea ce deja Nicolae Iorga desemnase ca ”sinteza ro‐
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mână”, capacitatea de a integra influențe diverse într‐o manifestare artis‐
tică coerentă (CE 1999a: 12‐13). Politica Ministerului Culturii din acea
perioadă, fără a ignora dimensiunea identitară, urmează în linii mari
acest cadru de gândire. Ea are mai degrabă o nuanță utilitaristă orientată
spre individ, alăturând dezvoltării sociale dezvoltarea personală – înțe‐
leasă ca potențare a „creativității culturale”, în scopul „îmbunătățirii cali‐
tății vieții pentru toți membrii societății” (MC 2000: 17‐18) –, şi punând
accentul pe participarea culturală a individului: „Ministerul Culturii
acordă prioritate dreptului fundamental al fiecărui individ la accesul şi la
participarea la viața culturală şi la îmbunătățirea în ansamblu a calității
vieții” (MC, UE 2000b: 3).
În schimb, în guvernarea de stânga 2001–2004 a PDSR/PSD, nou bo‐
tezatul Minister al Culturii şi Cultelor a promovat – la fel de paradoxal –
o viziune identitară a culturii înțeleasă ca sursă a „identității naționale”,
deşi în trecere a făcut apel şi la „înțelegerea culturii în accepțiunea mo‐
dernă de instrument de dezvoltare care contribuie la ridicarea nivelului
general al calității vieții” (MCC 2001: 43). Ca urmare, politica culturală a
fost pusă explicit sub semnul dezideratului major al „renaşterii culturii
naționale” (Theodorescu 2001: 3): accentul strategic cade pe „identitatea
națională” şi „moştenirea culturală” (MCC 2001: 129‐130), pe „dimensiu‐
nea națională a culturii” (MCC 2003: 91), prioritățile fiind stimularea
creației populare‐folclorice şi protejarea culturii tradiționale înalte – înțe‐
lese ca semne ale identității comunitare (româneşti). Acest deziderat ma‐
jor, formulat în termeni eroici, maschează de fapt o reacție de repliere
națională față de ceea ce în guvernarea anterioară apăruse ca deschidere
internațională, taxată acum ca „manifestare la nivel național şi internați‐
onal a unor tendințe de minimalizare a importanței identității naționale”
(MCC 2001: 43‐44). Într‐o manieră semnificativă pentru „modelele menta‐
le” şi ideologia celor care guvernau cultura în acea perioadă, instalarea în
2003 a MCC în noua clădire din Muzeul Satului a fost asumată simbolic
ca o „venire la matca civilizației rurale şi aurorale a românilor” (Theodo‐
rescu 2003: 5). În mod similar, discursul preşedintelui Iliescu la Forumul
Cultural Național, după ce formulase teza conform căreia misiunea cul‐
turii este de a afirma identitatea națională, postula că această identitate ar
fi generată în special de „satul românesc [care] a fost dintotdeauna păs‐
trătorul tradițiilor, al patrimoniului de creație spirituală şi al identității
naționale” (Iliescu 2002: 4). O astfel de abordare în termeni identi‐
tari‐colectivi a culturii naționale nu făcea decât să reactiveze o viziune
paseistă asupra culturii, cu nuanțe idilice şi naționaliste: valorile sale
forte sunt nostalgia originilor, tradiționalismul, şi specificul național al
cărui orizont este întotdeauna cel al trecutului eroizat. De altfel, chiar în
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acelaşi cadru forumist, prim‐ministrul Năstase avertiza că un asemenea
discurs poate cu uşurință ceda tentației unui „oarecare sentimentalism
uşor semănătorist”, după cum implică şi „riscul unei alunecări într‐o
paradigmă naționalistă a culturii, tentație adeseori încercată în istoria
culturii româneşti” (Năstase 2002: 1).
Aşadar, atributele ‘națională’ sau ‘română’, ataşate termenului ‘cul‐
tură’, nu au un înțeles unic în perioada analizată. Sensul lor se înscrie pe
o axă care merge de la un pol slab sau neutru (simpla teritorialitate), de‐
semnând cultura produsă pe teritoriul României – îi întâlnim astfel în
„Introducerea” la raportul Politici şi strategii culturale 1997–2000 (MC
2000: 7‐8) –, până la un pol tare, identitar, dar care trimite fie la „identita‐
tea culturală” a individului fie la „identitatea națională” colectivă, înțe‐
leasă uneori pe linia naționalismului cultural ca specific național româ‐
nesc opus culturilor străine/globale (precum în rapoartele MCC din 2001–
2004). În consecință, în discursul public şi în politica culturală din ultime‐
le două decenii subzistă încă atât vechiul conflict ideologic între tradiția
națională şi modernitate, cât şi o tensiune sau chiar opoziție (la extreme)
între o viziune asupra culturii mai degrabă utilitarist‐individualistă (cen‐
trată pe individ) şi o viziune naționalist‐colectivistă (centrată pe „ființa
națională”).
Pe lângă viziunea identitară şi în strânsă legătură cu aceasta, conce‐
perea politicii culturale (şi aplicarea acesteia) au fost dirijate şi de o vizi‐
une patrimonialistă asupra culturii, în sensul în care extensiunea acestui
termen include în primul rând formele patrimonializate ale culturii tradi‐
ționale înalte şi folclorice. Această concepție explică accentul pe care poli‐
tica culturală l‐a pus pe patrimoniul cultural, a cărui preeminență nu este
doar teoretică ci şi practică. Această idee despre cultură a fost transpusă
în prioritatea acordată protejării şi conservării patrimoniului național –
înțeles ca factor identitar şi de legitimitate istorică – față de susținerea
pentru creația contemporană sau cultura vie.
Deşi această politică patrimonialistă s‐a impus în special în guver‐
nările PDSR/PSD dintre anii 1992–1996 şi 2001–2004 (asumate ca soci‐
al‐democrate), ea transcende în fapt clivajele politice şi ideologice de tip
„stânga”–„dreapta”. Stă mărturie evoluția bugetului Ministerului Cultu‐
rii, mai exact ponderea cheltuielilor legate de patrimoniu în bugetul total.
Spre exemplu, între anii 1996–1998, pentru protejarea patrimoniului a
fost alocată o treime din buget, reprezentând o creştere masivă, de 20 de
ori, față de anii anteriori, în pofida faptului că – la nivel de principii –
administrația culturală proclamase necesitatea menținerii echilibrului
între diferitele elemente ale vieții culturale, creativitate şi patrimoniu (CE
1999c: 17).7 Acea creştere s‐a datorat nu doar stării precare a patrimoniu‐
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lui cultural, ci şi ideii că acesta este „esențial pentru crearea identității
naționale”, după cum se afirma într‐un alt capitol din raportul național
de politică culturală (care lasă însă loc şi pentru ameliorarea „democrației
culturale”, promovarea „creativității” şi „accesul maselor la viața cultura‐
lă”) (CE 1999a: 131). Concepția patrimonialistă despre cultură a condus şi
la modificarea structurii departamentale a ministerului, precum şi a pro‐
gramelor sale. În 2001, Direcția de Arte Vizuale (DAV, înființată în 1996)
avea să fie comasată cu Direcția Muzee şi Colecții, în cadrul unei Direcții
Generale a Patrimoniului, iar programele de expoziții şi de achiziții de
opere de artă au fost puse sub semnul valorificării patrimoniului, în ca‐
drul unui Program Național de Valorificare a Patrimoniului Cultural.
Mai mult, în urma reorganizărilor din 2009 şi 2010, Patrimoniul Național
ajunge să fie inclus în titulatura ministerului (MCCPN, MCPN). Ca ur‐
mare, promovarea creației artistice a fost subordonată de facto patrimo‐
niului şi interpretată ca un act patrimonial. În mod corespunzător, strate‐
gia în sectorul artelor vizuale a fost orientată înspre „susținerea şi pro‐
movarea evenimentelor cu caracter național” şi achiziționarea de opere
valoroase „pentru întregirea patrimoniului național” (MCC 2003: 88,
91‐92), în timp ce susținerea creației artistice contemporane dispare ca
obiectiv explicit de politică culturală.
Desigur, atenția acordată patrimoniului cultural şi proteja‐
rea/conservarea acestuia este o opțiune legitimă a unei societăți, în cazul
României fiind impusă de urgența intervenției în urma neglijării şi de‐
gradării sale accentuate în timpul regimului comunist şi chiar după. Ca‐
racterul problematic sau discutabil al acestei opțiuni/acțiuni de politică
culturală ține, pe de o parte, de lipsa de transparență a deciziilor şi alocă‐
rilor financiare şi, mai ales, de ineficiența lor recurentă şi patentă, semna‐
lată de toate evaluările succesive realizate fie de către presă fie de către
înşişi responsabilii culturali. Astfel încât, după aproape 20 de ani de „pri‐
oritate patrimoniu”, Programul de guvernare 2009‐2012 în domeniul „Cul‐
tură şi culte” încă mai avea a‐şi propune ca prim obiectiv „Oprirea proce‐
sului de degradare a patrimoniului cultural național” şi elaborarea stra‐
tegiilor necesare pentru aceasta (Guvernul României 2008: 59). Pe de altă
parte, se poate obiecta şi privitor la ideea/politica patrimoniului ca priorita‐
te sau zonă dominantă a politicii culturale: aşa cum se recomandă în rapor‐
tul unui grup de experți europeni, „în termeni de politică culturală, o direc‐
ție fundamentală de acțiune nu ar trebui să fie privilegiată în raport cu alte‐
le, nici pe plan politicul, nici pe planul resurselor financiare”, ci acestea ar
trebui mai degrabă menținute în echilibru (CE 1999c: 8‐9, 28).
Justificarea sprijinului pentru cultură în termeni de interes național şi
prestigiu internațional pare a fi foarte generoasă din perspectiva finalități‐
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lor sale. Se ridică, totuşi, o problemă serioasă, şi anume cea a evaluării poli‐
ticii culturale: efectele unei politici de promovare a culturii şi artelor în
scopul „garantării identității culturale naționale” sunt foarte greu, dacă nu
imposibil, de cuantificat. Aceasta lasă loc arbitrariului în acțiunea culturală:
autoritățile publice, odată scutite de grija unor efecte măsurabile ale politi‐
cilor lor, de care ar fi responsabile (accountable), pot dirija resursele după
bunul lor plac. Pe de altă parte, pe plan internațional, efectele reale ale unei
politici culturale de tip imperial având ca scop „impunerea culturii române
pe scena internațională” (Iliescu 2002: 2) depind de resursele alocate, pre‐
cum şi de capacitatea recunoscută a instituțiilor statului de a oferi legitimi‐
tate culturală. Rezultate pot apărea cu adevărat doar atunci când sunt in‐
vestite resurse financiare considerabile şi acolo unde sunt implicate cadre
instituționale puternice şi influente (este cazul Franței, spre exemplu, dar
nici acolo nu lipsesc surprizele). Or, atât slăbiciunea instituțiilor culturale şi
resursele financiare infime puse în joc de statul român în acest scop, cât şi
natura arbitrară a deciziilor sau lipsa de transparență cu care resursele au
fost adeseori gestionate, nu au putut decât să condamne acțiunile publice
fundate pe argumentul prestigiului internațional, precum şi actele cultura‐
le subsumate acestui scop, la un impact public limitat şi la irelevanță din
punct de vedere cultural.8
Fără a avea aici pretenția unei evaluări exhaustive a politicii de pro‐
movare a culturii române în străinătate, o sumară trecere în revistă a acțiu‐
nilor culturale desfăşurate în acest scop între anii 2001–2004, precum şi a
discursului public fondator, ne poate oferi o bună sugestie despre caracte‐
rul acestei politici şi (in)eficacitatea acțiunilor publice puse sub semnul
promovării culturii şi artelor în numele interesului național şi al prestigiu‐
lui internațional. Modul în care discursul public şi rapoartele Ministerului
Culturii şi Cultelor din acei ani au pus accentul pe „promovarea imaginii
artei româneşti în lume [s.m.]” şi pe „mizele festive ale artei” (MCC 2003:
92) stă mărturie pentru subordonarea politicii culturale față de o retorică
având ca miză prioritară imaginea, nu substanța culturală propriu‐zisă.
Totodată, îi expune caracterul festivist‐omagial şi oficial, atât prin natura
ofertei culturale, supusă mai degrabă rigorilor diplomatice decât excelenței
artistice, cât şi prin locurile şi destinatarii ei. Audiența a fost adeseori limi‐
tată la comunitatea diplomatică sau la comunitățile româneşti,
ignorându‐se publicul larg din țările respective. Locurile desfăşurării au
fost nu atât spații culturale consacrate cât sediile ambasadelor şi centrelor
culturale româneşti sau ale unor instituții oficiale guvernamentale sau
internaționale, precum ministerele afacerilor externe, Consiliul Europei din
Strasbourg, Parlamentul European din Bruxelles, Palatul Națiunilor din
Geneva etc. Manifestările culturale favorite au fost cele de tipul „Zilele
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culturii româneşti”, „Anul României”, „centenare” sau celebrări de cărtu‐
rari şi artişti, toate puse sub patronaj ministerial‐prezidențial şi beneficiind
de prezența oficialilor MCC sau a preşedintelui României.9 Toate manifes‐
tările culturale externe de tipul „Anul României” sau „Zilele culturii româ‐
neşti” din acea perioadă au stat sub semnul unei geste patrimoniale cele‐
bratoare, voit exhaustive dar extrem de compozite, astfel încât expozițiile
de artă modernă sau contemporană (de grup sau de tip „centenar”: Ion
Irimescu, Alexandru Ciucurencu, Victor Brauner etc.) din centrele culturale
româneşti sau din alte spații mai mult sau mai puțin consacrate coexistă cu
cele de arheologie, istorie, artă populară şi artizanat, patrimoniu tehnic etc.
De altfel, prezența internațională a creatorilor români „de la meşterul şi
cântărețul popular la [...] reputați plasticieni” (Theodorescu 2002b: 7) a fost
asumată în mod programatic în discursul oficial al ministrului culturii şi
cultelor din anii 2001–2004.
Frenezia comemorativă şi a celebrării, care caracterizează politica cul‐
turală a României din acea perioadă nu doar pe plan internațional ci şi pe
plan intern, arată că aceasta s‐a dorit a fi o maşină de produs consens, i.e.
„cultură națională”, într‐o țară aflată în dublă căutare identitară, națională şi
internațională. Desigur, concepția identitară despre cultură şi tacticile politi‐
ce corespondente nu sunt de condamnat în sine. Cultura şi artele, în calitate
de componente ale unei moşteniri comune, au constituit dintotdeauna şi
pentru orice comunitate un liant şi o parte importantă a identității sale, ju‐
când un rol important în procesul construirii simbolice şi politice a statelor
naționale în Europa Centrală şi de Est, inclusiv în România. Dar această
identitate culturală comună nu este ceva static şi imuabil, fixat odată pentru
totdeauna într‐un moment al trecutului, ci ceva dinamic, în permanentă
dezvoltare prin dialogul şi confruntarea cu prezentul şi deschiderea spre
orizontul viitorului. Date fiind ambiguitățile termenului, probabil ar fi mai
bine, aşa cum sugerează Mokre (2006: 314), să vorbim mai degrabă despre
‘identificări’ ce se schimbă în timp, decât despre ‘identitate’, cu conotațiile
sale de imuabilitate. Trebuie observat că, în cazul politicii culturale din Ro‐
mânia, extensiunea termenului ‘cultură națională’ a inclus mai ales urmele
patrimonializate‐canonice ale trecutului – folclorul, cultura înaltă tradiționa‐
lă – sau operele culturale de azi care le reproduc, lăsând deoparte creația
„contemporană”, expresie a realității globale, internaționale. Această con‐
cepție paseistă şi politicile culturale aferente, dominante între 1992–1996 şi
2001–2004, au indus o tensiune considerabilă între formele tradiționale (folc‐
lorice sau înalte) ale culturii, pe de o parte, şi practicile contemporane (po‐
pulare/„de masă” sau înalte non‐canonice), pe de alta, ajungând chiar – mai
ales la începutul anilor 1990, dar şi după 2001 – să le opună ca ceea ce este
autentic‐autohton față de ceea ce este inautentic‐străin. În fapt, aşa cum s‐a
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remarcat şi în cazul politicii din anii 2003–2004 a Institutului Cultural Ro‐
mân (ICR) – organismul național autonom înființat în 2003 pentru promo‐
varea culturii române în străinătate, succesor al Fundației Culturale Româ‐
ne, înființată în 1990 –, oferta culturală sprijinită de stat şi, implicit, „identi‐
tatea națională” astfel propusă au fost marcate de un dezechilibru între
formele tradițional‐identitare şi cele moderne‐sincronice ale culturii, în de‐
favoarea celor din urmă şi a diversității culturale. În acelaşi timp, prezența
emfatică la evenimentele culturale „de marcă” a Ministerului Culturii şi
Cultelor – care a acționat mai degrabă ca producător direct de cultură decât
ca mediator între cererea şi oferta culturală –, a transformat promovarea
artelor şi culturii române în lume într‐un demers de auto‐reprezentare; altfel
spus, oficialii ministerului şi administratorii culturali au fost preocupați mai
degrabă de creşterea propriului lor status decât a celui al artiştilor înşişi.
Acest tip de politică culturală a început să se schimbe odată cu instalarea în
2005 a unor noi conduceri la MCC şi la ICR. O nouă concepție despre cultu‐
ră – „pluralistă”10 şi „marcat modernă, sincronică din punct de vedere tema‐
tic şi, deci, capabilă să se angajeze într‐un dialog dezinhibat cu lumea occi‐
dentală” – a dus la reorientarea obiectivelor strategice ale politicii culturale
înspre „menținerea echilibrului între simțul identității şi deschiderea euro‐
peană, [şi] schimbarea principiului de selecție a autorilor şi produselor cul‐
turale în beneficiul formelor modernizate şi sincronice ale culturii române”
(ICR 2005: 1‐2).

O JUSTIFICARE PRAGMATICĂ A FINANȚĂRII PUBLICE PENTRU
CULTURĂ ŞI ARTE: BENEFICIILE SOCIALE ŞI ECONOMICE
Un alt rol pe care guvernele postcomuniste l‐au atribuit culturii şi ar‐
telor este cel instrumental de mijloace sau factori ai dezvoltării socia‐
le/economice. Acest rol este subsecvent celui identitar din punct de vedere
cronologic şi mai puțin important în retorica legitimării finanțării publice
pentru cultură şi arte din România (deşi în țările occidentale constituia
legitimarea mainstream încă din anii 1970/1980). De fapt, autoritățile publice
de aici au descoperit destul de recent ideea conform căreia „cultura trebuie
să nu mai fie privită ca un consumator de fonduri, ci ca generatoare a dez‐
voltării economice durabile şi a coeziunii sociale”, aşa cum se menționează
în primul raport de politică culturală al Ministerului Culturii (2000: 7).
Ceva mai înainte, Declarația comună (1998) a MC şi ANUC cu privire la
Statutul creatorilor de artă şi artiştilor interpreți în România – care are meritul
stabilirii unui prim acord sau parteneriat între structurile asociative ale
creatorilor şi decidenții politicii culturale – recunoştea rolul culturii în
„procesele de transformare socială” şi, hibridând limbajul „Epocii de Aur”
cu noul jargon al epocii informaționale, asuma „rolul cheie al creației artis‐
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tice contemporane în construcția societății informaționale” (MC şi ANUC
1998: 9‐10).
Perspectiva pragmatică s‐a impus în discursul public abia după in‐
trarea României în programul Consiliului Europei de evaluare a politici‐
lor culturale naționale (1997–1999) şi, apoi, începerea negocierilor de ade‐
rare la Uniunea Europeană. Acest tip de argumente pentru finanțarea
publică a culturii fuseseră deja formulate în Raportul grupului de experți
europeni din 1999. Acolo erau specificate, în afara motivelor propriu‐zis
culturale, trei rațiuni ale investiției publice în cultură: o rațiune economi‐
că – „Cultura este factor de creştere şi creează locuri de muncă: a investi
în cultură înseamnă a investi în economie” –, una democratică – „Cultura
este un factor de legătură socială, de dialog între grupurile sociale, de
dezvoltare a unei societăți civile autonome şi dinamice” –, şi alta legată
de apartenența europeană a României – cultura fiind o „cheie a integrării
europene” (CE 1999c: 6). Un alt impuls a venit din partea Uniunii Euro‐
pene prin proiectul PHARE „Consolidarea instituțională a Ministrului
Culturii din România” (1997‐2000), care a permis elaborarea de către
Asistența Tehnică (coordonată de Philip Dracodaidis) a primei Strategii
culturale consistente şi coerente, demne de acest nume. Formula de mai
sus din raportul național de politică culturală se regăseşte ca atare în acea
strategie de orientare liberală, care plasa cultura în cadrul economiei de
piață:
Misiune. Pornind de la patrimoniu, tradiții şi aportul cultural al tuturor
grupurilor etnice şi sociale, ca şi de la infrastructura şi monumentele exis‐
tente, România va dezvolta şi va sprijini viața culturală şi pe creatorii de ar‐
tă şi cultură, concentrându‐se pe integrarea în Uniunea Europeană, în con‐
textul unei societăți democratice şi deschise, orientată spre economia de pia‐
ță. De aceea, cultura trebuie să fie privită nu ca un consumator de fonduri,
ci ca generatoare a dezvoltării economice durabile şi a coeziunii sociale
(MC, UE 2000c: 4).

Pe această bază, argumentelor formulate în termeni de interes nați‐
onal sau prestigiu internațional li s‐a adăugat în mod explicit o justificare
pragmatică a finanțării culturii din fonduri publice. Această nouă justifi‐
care a fost formulată fie în termeni de impact sau beneficii sociale – „coe‐
ziune şi incluziune socială”, “luptă împotriva inegalităților şi a discrimi‐
nării“– fie în termeni de beneficii economice, evaluate inițial în termeni
generali precum „ridicarea generală a țării” şi „dezvoltare economică
durabilă” (MC 2000: 7; MC, UE 2000b: 3,4; MCC 2001: 3, 15‐16).
Deşi această strategie culturală a fost concepută în perspectiva pre‐
gătirii aderării la Uniunea Europeană şi țintea pe termen lung, politica
culturală de după 2000 nu i‐a urmat în mod constant liniile directoare şi
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argumentele. La fel ca în cazul concepției identitare despre cultură, care a
stat la baza justificărilor în termeni de prestigiu şi de interes național,
întâlnim şi aici oscilații şi discontinuități ale formulării (şi aplicării) poli‐
ticii culturale. Noua perspectivă pragmatică în finanțarea publică a cultu‐
rii – inițiată şi codificată în spațiul autohton prin Strategia culturală formu‐
lată în cadrul programului PHARE şi aprobată de MC în martie 2000 – a
fost preluată doar la nivel discursiv de către guvernarea PDSR/PSD insta‐
lată după alegerile din noiembrie 2000. În contextul Forumului Cultural
Național „Starea şi perspectivele culturii române la început de mileniu”
din iunie 2002, discursul preşedintelui Iliescu reafirma potențialul eco‐
nomic al culturii ca „mijloc de ridicare generală a țării”, şi faptul că ea
„nu este doar un consumator nerentabil de resurse, ci, dimpotrivă, poate
şi trebuie să fie creatoare de resurse [s.m.]”. Şi adăuga:
Cultura este o formă superioară de libertate; ea contribuie esențial la pro‐
gresul întregii societăți. Vreau, prin această succintă încercare de definiție,
să subliniez valoarea în plan uman‐social a culturii şi impactul ei în lumea
valorilor reale, practice ale democrației, inclusiv în sfera economică şi a con‐
strucției statului de drept, a spiritului civic, comunitar [s.m.] (Iliescu 2002:
2‐3).

În acest caz, însă, prezența adverbului restrictiv‐delimitativ „doar”,
ca şi separarea implicită a culturii de valorile „reale, practice”, care trans‐
pare din formularea prezidențială, traduc fără voie o opoziție între cultu‐
ră şi lumea „reală”, opoziție asociată mai degrabă vechii dialectici mar‐
xiste a suprastructurii şi infrastructurii decât dialecticii cererii şi ofertei
culturale în economia liberă de piață.
De fapt, acea strategie culturală avea să fie abandonată, accentul poli‐
ticii culturale fiind mutat pe dimensiunea identitară a culturii. Manifesta‐
rea forumistă reluată de Ion Iliescu, revenit ca preşedinte al României, ur‐
mărea în mod explicit conturarea în domeniul culturii a unei strategii nați‐
onale alternative – „renaşterea culturii naționale” (Theodorescu 2002: 1),
care de altfel avea să fie pusă în practică în acei ani.11 Justificarea pragmati‐
că, în termeni sociali şi economici, a finanțării publice a culturii, ca şi orien‐
tarea liberală a politicii culturale, au revenit în prim‐plan după alegerile
din decembrie 2004, în noua guvernare a coaliției de centru‐dreapta între
Alianța „Dreptate şi Adevăr” (PD şi PNL), UDMR, şi PUR/PC. Politica în
domeniul culturii din Programul de Guvernare 2005‐2008 şi Strategia MCC
2005‐2008 de participare a sectorului culturii la dezvoltarea pe termen
lung, parte a Planului Național de Dezvoltare a României, au (re)adus în dis‐
cursul politic în mod explicit justificările pragmatice folosite în politica
culturală din țările occidentale încă din anii 1990, şi anume beneficiile eco‐
nomice şi sociale precise pe care prezența culturii le poate procura comuni‐
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tăților: atragerea investitorilor, revitalizare economică urbană sau rurală,
dezvoltarea turismului cultural etc. (IEN/INCE 2004: 1; Guvernul României
2005; MCC 2005a, 2005b)12. Faptul că, în noul ciclu de guvernare început în
2009, noul ministru al Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Cultural încă mai
dorea „să schimbe perspectiva”, transmițând la prima sa conferință de
presă din februarie 2009 că „domeniul cultural nu este doar un consuma‐
tor, ci şi un producător de bani”, cu argumentul dimensiunii economice a
sectorului creativ (CSCDC 2009b: 1), arată dificultatea asumării depline a
acestei perspective de către toate autoritățile publice din România.
O astfel de justificare pragmatică în termeni socio‐economici, consi‐
derată în contextul local, are meritul de a repune activitatea culturală în
relație cu publicul căruia i se adresează şi cultura în genere în relație cu
societatea (relații pe care adesea decidenții politicii culturale le‐au ignorat
mai înainte). De asemenea, această justificare presupune ca o condiție sine
qua non evaluarea rezultatelor şi efectelor politicilor culturale în termeni
de eficiență (efficiency) şi eficacitate (effectiveness), ceea ce implică o res‐
ponsabilizare crescută a acțiunii publice din domeniul cultural, nu doar
în termeni de costuri, ci şi în termenii raportului între obiectivele declara‐
te şi rezultatele imediate (output) şi efectele finale (outcome) obținute.
Într‐un cadru mai larg, ea are şi meritul de a reconcilia arta şi economia,
după ruptura provocată de ideologiile artistice romantice şi apoi avan‐
gardiste.
Cu toate acestea, şi justificarea în termeni sociali şi economici a finan‐
țării publice a culturii aduce cu sine unele probleme. Pe de o parte, este
vorba de riscul supra‐estimării posibilului impact societal al activităților
culturale şi artistice, care poate fi urmată de decepții chiar şi acolo unde li
se alocă resurse financiare consistente. Aceasta poate duce în cele din urmă
la punerea sub semnul întrebării a însuşi sprijinului public pentru cultură
şi arte. Cazul Franței – care a (re)„inventat” politica culturală în 1959 odată
cu ministeriatul lui André Malraux (Urfalino: 2004), statul intervenind apoi
masiv financiar şi instituțional în favoarea artelor şi a culturii atât din per‐
spectiva „democratizării culturale”, cât şi, mai târziu, din cea a „democra‐
ției culturale” – este cât se poate de relevant în această privință. Pentru
Michaud, pretinsa criză a artei contemporane este de fapt o criză a repre‐
zentării artei şi o criză a reprezentării funcțiilor acesteia. Diagnosticul pus
de filosoful francez situației actuale este cel de „sfârşit al utopiei artei”,
înțeleasă printre altele ca utopie a comunicării şi comunității culturale con‐
stituite în jurul operelor de artă (Michaud 1997/2005: 241‐244, 253). Un alt
autor vorbeşte despre „sfârşitul mitului” politicii culturale (Dijan 2005).
Însă nu doar filosofi care despică firul în patru s‐au arătat foarte sceptici în
ceea ce priveşte capacitatea artelor de a produce efecte sociale globale pre‐
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cum coeziunea şi incluziunea sau eliminarea inegalităților. Şi cercetările de
sociologie a culturii au dezmințit asemenea pretenții globale şi au încetat să
mai ia drept evidentă ideea unui astfel de impact social al artelor (Chazel
1987: 13), rezultatele intervenției publice, în special cele ale politicii „demo‐
cratizării culturale”, fiind recent obiectul unor dezbateri aprinse (vezi
Krebs şi Robatel 2008, şi studiul semnat de Pierre‐Michel Menger în volu‐
mul de față). De fapt, ceea ce este pus sub semnul îndoielii, este concepția
(romantică) a puterii sociale a artelor. Spre exemplu, Urfalino (2004) chesti‐
onează însăşi ideea unei cauzalități sociale, care ar lega artele ca o cauză de
o stare a societății ca efect, considerând‐o lipsită de pertinență pentru fun‐
darea politicii culturale:
De ce nu ne decidem să admitem că diferitele avataruri ale esteticii romanti‐
ce, că toate variațiunile pe tema puterii sociale a artelor sunt fundamente
greşite pentru a gândi acțiunea publică în direcția artelor şi a culturii? Tre‐
buie să ne decidem să recunoaştem lucrurile simple. Ideea că statul poate
transforma sau îmbunătăți în mod semnificativ societatea prin utilizarea
pârghiei artelor este falsă [...] Mai exact, însăşi ideea unei cauzalități sociale
care leagă artele ca o cauza de o stare a societății ca efect este lip‐
sită de pertinență (Urfalino 2004: 394).

De aceea, aşteptările autorităților publice trebuie să fie foarte bine ca‐
librate, iar efectele/rezultatele activităților culturale şi artistice trebuie ur‐
mărite mai degrabă la nivel micro‐social decât la nivel global. Mai mult,
aceste aşteptări sau rezultate nu pot fi separate nici de un anumit nivel al
participării culturale a publicului şi al consumului cultural, care le condiți‐
onează. Or, cele câteva sondaje efectuate în scopul măsurării acestora în
România – începând cu sondajul realizat în 1999 de IMAS şi continuând cu
barometrele de consum cultural realizate din 2005 până în 2010 de CSCDC/
CCCDC – indică un nivel scăzut al participării culturale şi, ca tendință
medie, declinul consumului cultural între 1990–199813, această dinamică
negativă persistând cu unele fluctuații şi în intervalul 2003–2010. Studiul
Piața culturii în România (2000) al Fundației Concept, realizat pe baza Dia‐
gnozei Calității Vieții 1993–1997 şi a Barometrului de Opinie Publică FSD
1998–2000, indică o dinamică negativă a consumului cultural între anii
1993–2000, procentul celor care nu citesc cărți, şi nu merg la cinema, teatru,
operă, concerte, fiind în continuă creştere (FC 2000: 40‐43). Indicele vieții
culturale în România 1998–2004/2007 şi Barometrele de consum cultural 2005–
2010 ale CSCDC/CCCDC constată o tendință medie descrescătoare a parti‐
cipării culturale, şi aceasta în pofida unei uşoare creşteri a producției cultu‐
rale şi a relativei stabilități a infrastructurii publice pentru activități cultura‐
le: astfel, o oarecare creştere a consumului şi participării culturale între
1999–2003 a fost urmată de noi scăderi între 2003–2006 şi din 2008 încoace,
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în condițiile recesiunii economice, cu o cădere maximă în 2009 şi un mic
reviriment în 2010. Consumul cultural public continuă să se mențină la un
nivel extrem de scăzut în sectoarele cinematografului, teatrului, operei,
concertelor, în schimb participarea şi consumul fiind mult mai ridicate la
categoria „sărbători”, precum evenimente locale sau festivaluri (43% din
populație în 2005, cel mai mare scor din toate sectoarele culturale, datele
fiind similare pentru anii 2006–2009). De asemenea, datele indică şi o reori‐
entare masivă a consumului cultural de la infrastructura publică (cinema‐
tograf, teatru, muzeu, bibliotecă etc.) la resursele private (televizor, vi‐
deo‐DVD, PC etc.), precum şi de la „cultura înaltă” la divertisment sau
„sărbători” (CSCDC 2005–2010; CSCDC 2005/2007).14 În aceste condiții, este
greu de imaginat succesul unei politici culturale care justifică şi condițio‐
nează finanțarea culturii, şi a creației artistice în particular, prin efecte pre‐
cum „asigurarea coeziunii şi incluziunii sociale” sau “eliminarea inegalită‐
ților şi a discriminării“.
Pe de altă parte, justificarea finanțării culturii în termeni de beneficii
socio‐economice implică riscul antrenării unei atitudini birocratice sim‐
plist‐utilitariste în raport cu creația artistică şi al instrumentalizării artei.
Aşa cum declara energic un important administrator cultural (de nivel
regional) în cadrul primei ediții a Pieței de dezbateri „De ce şi cum finan‐
țăm cultura. În România” (2005), „artiştii trebuie să înțeleagă că există
doar pentru satisfacerea nevoilor publicului [s.m.]” (Răceanu 2005). Acest
tip de aserțiune tare (dincolo de afirmarea interacțiunii artist‐public) ates‐
tă că uneori administrația culturală din România, în căutare de noi mode‐
le de politică culturală dar încă ataşată de „comanda socială” şi de accen‐
tul pe arta amatoare din anii 1970‐1980, tinde să confunde creația artistică
cu „animația culturală”, iar pe artişti cu „animatorii culturali”. Fără a
dezvolta aici argumentația, trebuie spus că respectivele categorii ale
muncii socio‐culturale au apărut în anii 1960‐1970 în Franța nu pentru a
le înlocui termenii de ‘artă’ sau ‘artist’ şi practicile/profesiile corespon‐
dente, ci pentru a apropia un anumit public (muncitoresc, rural) de actul
cultural, precum şi pentru a gestiona un surplus de aspiranți la intrarea
în profesia artistică, excedent apărut şi ca efect (nedorit) al unei politici
culturale centrate pe intervențiile bugetare şi administrative ale unui stat
aflat în aşteptarea beneficiilor sociale ale finanțării culturii.

O JUSTIFICARE ETICĂ A INTERVENȚIEI STATULUI ÎN FAVOAREA
CULTURII: CORECTAREA INECHITĂȚILOR SAU EŞECULUI PIEȚEI
Aşa cum am menționat mai sus, în România, cei care au conceput şi
aplicat politica culturală nu au fost preocupați, de regulă, să expliciteze în
mod public rațiunile şi justificările deciziilor şi acțiunilor lor politice.
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Unul dintre rarele discursuri oficiale de justificare a intervenției statului
în favoarea culturii a fost prilejuit de primul episod al proiectului Piața de
dezbateri „De ce şi cum finanțăm cultura. În România”, lansat de Asociația
culturală ECUMEST în februarie 2005. Scopul proiectului era promovarea
dialogului între administrația publică şi societatea civilă din domeniul
cultural (artişti, ONG, instituții artistice) cu privire la reforma sistemului
de finanțare a culturii. Întrebarea cheie a fost aceea dacă, în contextul
globalizării, România ar fi sau nu în situația de a urma tendința actuală
de dez‐etatizare, de reducere a implicării statului în sectorul cultural şi,
implicit, a finanțării publice a culturii. Răspunsul ministrului de stat co‐
ordonator al domeniilor culturii, educației şi integrării europene (şi toto‐
dată scriitor), Marko Béla, a oferit o justificare a intervenției statului în
domeniul cultural în termenii corectării inechităților pieței şi chiar ai
decuplării complete de aceasta, justificare ce a fost reafirmată recent, în
ianuarie 2010, din postura de vice prim‐ministru:
Statul trebuie să sprijine cultura, creatorii, întrucât cultura nu trebuie să fie
abordată ca o „marfă”, în condiții de piață […] Ar fi o greşeală să credem că
putem supune cultura condițiilor pieței (Marko 2005).
În această privință am o convingere foarte fermă, şi anume că regulile eco‐
nomiei de piață nu trebuie să se refere la creația culturală, la creația artistică
sau cea literară. Cu alte cuvinte, trebuie să încercăm să ocrotim artiştii, crea‐
torii, de vitregiile economiei de piață, mai ales dacă ne aflăm într‐o situație
de criză (Marko 2010).

Considerând condiția socială precară a artiştilor şi nivelul extrem de
redus al finanțării provenite din sectorul privat, ideea conform căreia
statul român trebuie să continue să sprijine financiar cultura şi artiştii este
binevenită. În schimb, justificarea sprijinului public în termenii de mai
sus impune unele rezerve. Aparent, aceasta este legată de opinia larg
răspândită conform căreia sprijinul public este legitimat de corectarea eşe‐
cului pieței (market failure) în sectorul artelor şi al culturii. Este o presupozi‐
ție ce a subîntins timp îndelungat politica culturală a statului‐bunăstării,
care a pus accentul pe temele egalității culturale şi ale echității sociale
(Toepler & Zimmer 2002: 30‐31). Aşa cum s‐a observat referitor la politica
culturală a Statului‐providență în Franța, „de‐a lungul bilanțurilor succesive
ale Ministerului Culturii, obiectivele comune ale guvernării tuturor artelor
sunt nu doar consolidarea curentă a condițiilor producției şi difuzării artis‐
tice, ci şi – în mod mult mai simbolic – îmblânzirea solidară a presiunilor
pieței asupra creației şi reducerea obstacolelor la democratizare” (Menger
1987: 30). Regăsim această presupoziție ideologică şi în Raportul grupului de
experți europeni care a evaluat politicile culturale din România în cadrul pro‐
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gramului Consiliului Europei, conform căruia „într‐un cadru instituțional
democratic, existența unui spațiu public nesupus legii pieței (a cererii şi
ofertei) facilitează libertatea de expresie şi de creație, ca şi accesul la cultură
al unui public larg” (CE 1999b: 6; CE 1999c: 7). Dar modul în care a fost
formulată la noi această justificare are mai puțin de‐a face cu problemele
egalității culturale şi accesului la cultură sau extinderii participării culturale;
mai degrabă, are legătură cu ideea despre artist (scriitor) ca un creator eroic
al identității naționale. De asemenea, are mai puțin de‐a face cu argumentul
dimensiunii sociale a bunurilor şi serviciilor culturale, fie că sunt sau nu
bunuri publice, care le face să nu fie „la fel cu alte forme de mărfuri”,
precum în Recomandarea 3.12 adoptată cu prilejul Conferinței Interguver‐
namentale privind politicile culturale pentru dezvoltare (UNESCO, Stoc‐
kholm, 1998), menționată într‐un alt document de politică culturală
(MCC 2004b: 7). Justificarea sprijinului public pentru cultură, citată mai
sus, a fost formulată nu doar în termenii etici ai intervenției statului pentru
corectarea inechităților pieței sau pentru oferirea unui serviciu social/public,
ci, mai mult, în termenii protejării artiştilor de risc şi de concurență, prin
decuplarea lor completă de sistemul pieței. Or, o astfel de justificare a in‐
tervenției guvernamentale – ale cărui instrumente favorite au fost de altfel
subvențiile publice directe şi ajutorul de stat – riscă să producă efecte
contrare celor dorite, dacă scopul politicii culturale este susținerea şi
promovarea creației artistice sau, aşa cum am văzut mai sus, promovarea
culturii pe scena internațională.
Două argumente pot fi contrapuse aici acestui tip de justificare oferi‐
tă de discursul de politică culturală din România, care nu se limitează la a
corecta eşecul pieței, ci merge până la decuplarea producerii şi difuzării
culturii şi artelor de mecanismele pieței. Pe de o parte, experiența nu prea
îndepărtată – similară cu cea a altor țări fostul „lagăr comunist” – a arătat
că prețul plătit de către artişti pentru aşa‐zisa „eliberare” de sub tutela
capitalului privat şi evitarea riscurilor şi a competiției a fost subordona‐
rea lor față de sistemul birocratic al uniunilor de artişti total dependente
de stat, şi, în unele cazuri, chiar supunerea lor de către „partidul‐stat” şi
transformarea în „artişti de stat”, fie oficiali‐angajați, fie pasivi, cu menta‐
litate de asistați (Haraszti 1987: 95‐119,129‐141; Cârneci 2000: 181‐183).
Or, scopul actualei politici culturale nu este şi nu poate fi birocratizarea
vieții artistice şi reproducerea foştilor artişti de stat sau producerea, în
locul lor, de asistați social.
Pe de altă parte, intervenționismul statului şi sistemul protecționist
astfel creat pot provoca distorsiuni în lumile artei chiar într‐un regim
democratic, după cum o dovedeşte (şi) experiența franceză a ultimelor
decenii. Unele cercetări sociologice au semnalat distanța sau inadecvarea
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dintre justificările intervenționismul statului şi consecințele acestuia,
precum constituirea unui sistem protecționist. Aşa cum arată cercetarea
lui Menger (1987) asupra politicii culturale a statului‐providență francez,
tentativa acestuia de îmblânzire a presiunilor pieței asupra creației şi de
reducere a obstacolelor la democratizare a avut ca rezultat finanțarea dar
şi controlul unor veritabile segmente asistate ale piețelor artistice, deveni‐
te adevărate domenii protejate, în care logica voluntarismului cultural al
statului a antrenat creşterea excesivă a populației candidaților la profesi‐
onalizare artistică şi a numărului instituțiilor cu vocație culturală, precum
şi a producției artistice asistate („arta oficială”), generând în cele din ur‐
mă o criză de suprapopulație şi de supraproducție artistică (Menger 1987:
34‐40). Alte cercetări au demonstrat că efectele conjugate, chiar dacă nu
voite, ale grijii de a compensa eşecul pieței au fost modificarea sistemului
de organizare a vieții artistice şi a modalităților de recunoaştere a artişti‐
lor, precum şi promovarea unei arte situate în opoziție cu gusturile pu‐
blicului, dar impusă ca paradigmă estetică dominantă (Moulin 1997: 88).
Mai mult, un raport publicat recent (Quemin 2002) – elaborat la solicita‐
rea Ministerului francez al Afacerilor Externe, care a dorit să obțină in‐
formații şi analize despre rolul țărilor prescriptoare în materie de artă
contemporană –, arată în mod clar că politica de decuplare a artei france‐
ze contemporane de la sistemul pieței de artă a condus la ratarea scopu‐
lui propus, cel de a o propulsa în prim‐planul lumilor artei contempora‐
ne. Această sentință e dovedită de slaba poziționare a artiştilor contem‐
porani francezi subvenționați de către stat, în raport cu artiştii americani,
germani, englezi şi italieni, atât în clasamentele internaționale ale marilor
instituții artistice, cât şi pe piața internațională de artă:
Slăbiciunea pieței private – care uneori trebuie înlocuită de achizițiile publi‐
ce – este motivul principal pentru care Franța este suspectată de promova‐
rea unei arte oficiale întotdeauna bănuită de mediocritate, mai ales într‐o ța‐
ră precum Statele Unite, susținătoare a jocului liber al pieței (Quemin 2002:
183‐191).

Eşecul acelei politici culturale intervenționiste, în pofida uriaşelor
fonduri publice alocate artei contemporane, dovedeşte că existența unei
politici publice de susținere financiară nu este o condiție suficientă pen‐
tru îndeplinirea unor obiective precum sprijinirea creației artistice şi
promovarea ei pe plan internațional, dacă mecanismele prin care e pusă
în practică nu sunt adecvate condițiilor actuale ale unei piețe de artă libe‐
re şi globalizate.
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O JUSTIFICARE A PRIORI: VALOAREA INTRINSECĂ A CULTURII ŞI
ARTELOR

Aşa cum am arătat, în dezbaterile asupra politicii culturale din țările
occidentale a fost formulat şi un alt argument, de natură diferită de cele
anterioare, în favoarea sprijinului public pentru cultură şi arte: valoarea lor
intrinsecă în procesul împlinirii umane şi ca elemente esențiale ale unei
vieți care merită trăită. Această justificare a priori, legată de natura însăşi a
bunurilor produse de către artişti, nu a fost însă percepută ca intuitiv evi‐
dentă sau imperativă din punct de vedre politic. De aceea, justificarea poli‐
ticii culturale pe baza ideii că arta este un bun‐în‐sine a rămas marginală,
fiind preferată – inclusiv de către sectorul cultural – ideea că arta generează
alte rezultate/efecte bune (Mulcahy 2006b: 326‐327). O versiune apropiată
este argumentul „bunurilor meritorii”, conform căreia producția şi consu‐
mul artelor trebuie sprijinite public deoarece sunt meritorii, chiar dacă
consumatorii nu le recunosc încă meritele inerente şi valoarea (Netzer 1978:
16). Dar şi conceptul de „bun meritoriu” este oarecum discreditat în aria
finanțelor publice şi a economiei neo‐clasice, deoarece nesocoteşte asump‐
ția suveranității consumatorului (Toepler & Zimmer 2002: 45).
În România, un argument similar este cel legat de rolul atribuit artei
sau creativității culturale ca „sursă esențială a progresului uman” şi fac‐
tor al „îmbunătățirii calității vieții”, după cum se statuează în Declarația
comună a MC şi ANUC:
Semnatarii recunosc următoarele principii: 1. Creativitatea culturală este o sur‐
să a progresului uman. Politicile culturale trebuie să recunoască aportul esen‐
țial al creatorilor de artă şi artiştilor interpreți la îmbunătățirea calității vie‐
ții, la promovarea identității şi a dezvoltării culturale a societății (MC şi
ANUC 1998: 5).

Strategia culturală din anul 2000 reiterează această justificare a spriji‐
nului public pentru cultură şi arte din perspectiva bunăstării generale
(MC şi UE, 2000c: 3). La aceasta se adaugă „misiunea educa‐
tiv‐intelectuală” a culturii, asupra căreia insistă spre exemplu raportul de
politică culturală din 2002 (MCC 2002: 13‐14).
Meritul unei asemenea justificări a finanțării publice a culturii şi ar‐
telor, fundată pe contribuția – prin natura lor însăşi – la binele public,
ține de caracterul său dezinteresat: în acest caz, statul ar acționa nu atât
ca sponsor, care aşteaptă servicii sau beneficii determinate în schimbul
intervenției sale financiare în sprijinul culturii sau al creației artistice, cât
ca mecena, un generos binefăcător al artelor.15
Cu toate acestea, şi justificarea fundată pe valoarea intrinsecă a cul‐
turii şi artelor ridică unele probleme. După cum remarcă Urfalino în
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„Postfața” cărții sale L’Invention de la politique culturelle (2004), pertinența
constatării conform căreia arta şi cultura participă la ceea ce favorizează o
viață mai bună, îndeplinindu‐şi promisiunea împlinirii umane, tinde să
devină incertă, deoarece astăzi este din ce în ce mai dificil să fixăm refe‐
renți incontestabili pentru termenii ‘cultură’ şi ‘artă’. Transformarea radi‐
cală a practicilor artistice, a semnificației şi frontierelor a ceea ce se înțe‐
lege prin ‘operă de artă’ – şi care în Franța a generat cearta asupra artei
contemporane din anii 1990 –, a readus în dezbatere ceea ce Urfalino
numeşte „întrebarea filistinului”, deja invocată de Tolstoi în eseul său Ce
este arta? din 1898: „Facem aceste sacrificii, ni se spune, pentru artă, iar
arta este un lucru important. Dar este adevărat că aceasta este artă şi că
arta este atât de importantă încât să putem face asemenea sacrificii pen‐
tru ea?” (Tolstoi 1971: 4). Această întrebare ar putea şoca pe cei pentru
care răspunsul este evident. Dar, aşa cum adaugă Urfalino, riscul este
inerent poziției celor care nu consideră tradiționala întrebare a justificării
artei ca fiind rezolvată a priori, respectiv consideră că importanța acorda‐
tă artei trebuie permanent chestionată, chiar dacă interogațiile nu pot
avea ca obiect legitim arta în general, ci doar un anume curent, o anume
inovație, un anume ansamblu de opere, sau o anumită operă (Urfalino
2004: 401‐403, 405).
Dacă ideea conform căreia cultura şi arta trebuie să fie sprijinite prin
politici publice este incontestabilă, se poate pune totuşi, în mod legitim,
întrebarea: care cultură, care artă? Trebuie spus de îndată că nu statul sau
autoritățile publice sunt cele chemate să răspundă. Dacă instituțiile artis‐
tice, teoreticienii, criticii, artiştii şi publicul lor pot fi supuşi în mod legi‐
tim exigenței de a răspunde „întrebării filistinului”, după cum argumen‐
tează Urfalino, statul nu poate fi supus acestei exigențe: statul trebuie să
gândească şi să acționeze în mare (Urfalino 2004: 406), altfel spus în mod
neutru, încercând să evite angajarea excesivă de partea unor anume cu‐
rente sau forme artistice.
Discursul public de politică culturală din România nu oferă în mod
explicit (cu o singură excepție) o definiție a artei. Cu toate acestea, o scur‐
tă examinare a rapoartelor şi discursurilor oficiale poate oferi suficiente
indicii pentru a schița concepția despre artă dominantă în ultimele două
decenii, care nu este însă scutită de ambiguități, tensiuni sau chiar con‐
tradicții.
În prima parte a anilor 1990, spațiul public din România a fost do‐
minat o concepție tradiționalistă despre artă, văzută ca o activitate sepa‐
rată de societate. Drept urmare, politica culturală a neglijat legăturile
artei cu alte sectoare ale activității sociale, ca şi raporturile ei cu publicul,
limitându‐se la zonele sau formele tradiționale ale artei. Raportul experți‐
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lor europeni din 1999 remarca atât ignorarea industriilor culturale, a sec‐
torului media, cât şi a expresiilor artistice noi sau non‐tradiționale, în
bună parte din anii supuşi analizei, 1990–1997 (CE 1999c: 7‐8, 15‐16).
Politica artelor din anii 1997–2000 apare ca o excepție de la această po‐
litică restrictivă, dar în sens oarecum invers. Contrar tendinței precedente,
Direcția de Arte Vizuale (DAV) din cadrul Ministerului Culturii, înființată
de noua administrație culturală la sfârşitul anului 1996, asuma în mod ex‐
plicit misiunea de susținere şi promovare cu prioritate a „discursului vizual
contemporan”, „profesionist”, care poate „înscrie cultura română în circui‐
tul mondial de valori” (DAV 2000: 1) şi aspiră la ”redefinirea identității
naționale prin raportarea la timpul occidental actual” (MC 2000a: 68). Dar
această strategie de susținere a creației contemporane avea să fie treptat
marginalizată şi apoi abandonată odată cu reinstalarea guvernării
PDSR/PSD la sfârşitul anului 2000. DAV a fost dizolvată, iar politica cultu‐
rală a asumat, aşa cum am arătat, misiunea de a promova „renaşterea cultu‐
rii naționale”, atributul „național” desemnând mai ales formele folclorice
ale culturii, alături de cele înalte tradiționale, canonice. Acea înțelegere a
culturii naționale nu a făcut decât să re‐inducă vechea tensiune dintre pro‐
fesionişti şi amatori, deja exploatată de regimul comunist. Spre exemplu,
strategia culturală formulată la Forumul Cultural Național din 2002 urmă‐
rea mai degrabă să promoveze arta populară, i.e. folclorică sau amatoare,
artele vizuale fiind singurul dintre sectoarele artistice în care „creatorii po‐
pulari” sunt menționați alături şi la egalitate cu artiştii profesioniştii ca „re‐
zervor nesecat al creativității româneşti” (Iliescu 2002: 4, 7).
Pe de altă parte, atunci când arta a fost înțeleasă preponderent în
termeni elitari şi ai contemporaneității, extensiunea acestei noțiuni se
întinde de la formele multimedia la operele de tip „laborator social”, dar
cu excluderea – în schimb – a mediilor sau formelor tradiționale. Spre
exemplu, cele câteva considerații teoretice din raportul Politici şi strategii
culturale 1997–2000 definesc arta sau „creația contemporană” ca fiind
o producție culturală în care „obiectul artistic” [...] se sustrage formei, deve‐
nind un limbaj contemporan de comunicare, care are la baza apariției sale
trecerea, de la o artă făcută în tehnici tradiționale, la o artă care îşi asumă
tehnologiile înalte… [şi care] integrează socialul şi politicul în scopul său
(MC 2000: 65).

Ca urmare, DAV şi‐a precizat prioritățile strategiei 2000‐2001 de sus‐
ținere a creației contemporane, ca şi condițiile finanțării publice, în felul
următor: „Primează inițiativele de interes național, ce impun: creația
originală, creația în viziune contemporană, eliminând tipul de viziune
neo‐realist‐socialistă şi academică desuetă” (DAV 2000: 8). Selecția şi
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promovarea au fost preponderent dirijate de principiul excelenței, impli‐
cat de înțelegerea artei în termeni elitari. Cu toate acestea, criteriile calită‐
ții artistice – „originalitatea demersului artistic” şi „inovația” – au fost
suplimentate prin discriminarea pozitivă în favoarea unor categorii
non‐artistice, „prezența unor participanți aparținând minorităților națio‐
nale” şi „prezența femeilor în realizarea proiectului” (DAV 2000: 13‐15)
aflându‐se printre criteriile de selectare şi de finanțare a proiectelor artis‐
tice. Astfel, în interiorul artei profesioniste însăşi, apare o tensiune între
mediile/formele tradiționale şi cele contemporane, „creația în viziune
contemporană” opunându‐se nu doar realismului socialist sau artei aca‐
demice, ci şi tradiției moderne a obiectului artistic. În mod similar, la
nivelul principiilor de selecție şi de promovare emerge o tensiune între
criteriile de natură artistică (valoarea intrinsecă a operei) şi cele de natură
socială, precum apartenența artiştilor la o minoritate etnică sau o catego‐
rie de gen.
În cazul politicii culturale recente, în pofida angajamentului ministe‐
rului culturii de a adopta o poziție neutră, de mediere în raport cu diverşii
actori şi diferitele practici din sectorul cultural, o tensiune persistă încă
între obiective strategice precum cel de „favorizare a noilor forme de ex‐
presie şi practici culturale”, aşa cum se proclamă în Programul de guvernare
2005–2008 (Guvernul României 2005: 108), şi cel de „menținere a unui echi‐
libru între tradiție şi inovație”, după cum îşi propune Strategia MCC
2005‐2008, prezentată ulterior în Parlament de către ministrul liberal al
culturii, Mona Muscă (MCC 2005a).
De asemenea, discursul public din România a promovat în mod con‐
stant şi o concepție limitată despre artă, în sensul în care scrisul, cartea, s‐au
bucurat întotdeauna de preeminență în raport cu celelalte forme de expre‐
sie artistică, cele vizuale în special, dar şi unele performative, precum dan‐
sul contemporan. Un exemplu relevant pentru această concepție limitată îl
oferă strategia culturală formulată la Forumul Cultural Național din 2002.
Astfel, în discursul prezidențial, accesul la cultură a fost definit ca „acces la
carte, la educație”, prin aceasta înțelegându‐se – iarăşi în mod restrictiv –,
mai ales formele literare canonice (canonul şcolar). Cultura scrisă, „produc‐
ția de carte şi difuzarea ei”, deține o proporția zdrobitoare în raport cu
celelalte sectoare artistice menționate acolo – „mişcarea teatrală”, „cinema‐
tografia națională”, „şcoala muzicală”, „coregrafia”, „artele plastice”, şi
„arhitectura” (Iliescu 2002: 4‐5). „Lectura” a rămas o prioritate majoră a
politicii MCC şi după schimbarea administrației culturale la începutul
anului 2005, o altă formă de participare culturală – cea a melomanilor – şi o
altă artă – muzica – câştigând prim‐planul în a doua jumătate a anului doar
datorită personalității unui nou ministru al culturii, care s‐a întâmplat a fi
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compozitor; ca urmare, în 2005, bugetul alocat Festivalului Enescu a fost de
3 ori mai mare decât bugetul anual al Fondului Cultural Național, proaspăt
înființat (Szakáts 2008: 2).
O astfel de reprezentare limitată a artei şi ierarhia implicită pe care o
impune au avut implicații practice în mecanismele susținerii publice pentru
diferitele arte. Au fost promovate programe speciale, în beneficiul exclusiv
al culturii scrise, de ajutor sau comandă de stat pentru editarea de cărți şi de
reviste (literare în special), de achiziții pentru biblioteci etc. Astfel, anumite
forme de expresie artistică şi sectoare au fost favorizate: scrisul față de vizu‐
al, tradiționalul față de non‐tradițional (contemporan), canonicul față de
alternativ, instituționalul față de independent. Între anii 2001–2004, spre
exemplu, finanțarea alocată de la buget sectorului artelor vizuale reprezintă
doar 2% din finanțarea totală a acțiunilor culturale, în condițiile în care
această finanțare a avut la rândul său o pondere de doar 17‐22% din totalul
cheltuielilor bugetare ale Ministerului Culturii şi Cultelor.16 Discriminarea
vizualului față de scris, precum şi ignorarea interesului real al publicului
sunt şi mai flagrante, dacă comparăm nivelul finanțării alocate artelor vizu‐
ale cu ponderea deținută de programele din acest sector în cadrul progra‐
melor tematice ale ministerului şi direcțiilor județene pentru cultură – care
se situează constant la un procent între 11,2% şi 11,8% din totalul programe‐
lor culturale –, precum şi cu aşteptările publicului evidențiate anterior de
sondajul Piața culturii în România (2000): pe o scală de la 1 (minim) la 10
(maxim), interesul public pentru oferta de produse culturale reprezentative
la nivel de județ se situează la 8 pentru artele vizuale şi la 7,78 pentru litera‐
tură, notă medie națională (Fundația Concept 2000: 38).
Această concepție limitată despre artă, ca şi politica artelor cores‐
pondentă, se înrădăcinează în preeminența istorică a figurii scriitorului în
cultura română şi a contribuției literaturii la forjarea identității naționale.
Cu toate acestea, persistența sa în discursul şi politica publică actuală nu
se justifică, dată fiind disproporția patentă pe care o produce între diferi‐
tele sectoare artistice, precum scrisul şi vizualul. Paradoxul acestei con‐
cepții limitate, ca şi al politicii culturale dominante în România (care acți‐
onează prin mecanisme etatist‐birocratice precum ajutorul sau comanda
de stat), constă în absența rezultatelor la nivelul participării sau al con‐
sumului cultural: în pofida orientării susținerii publice preponderent spre
cultura scrisă şi lectură, sondajele indică o scădere constantă a numărului
de cititori de cărți, chiar mai abruptă decât scăderea numărului de specta‐
tori ai expozițiilor sau muzeelor.17
Or, spațiul cultural european oferă astăzi exemplul unei concepții
mult mai largi şi echilibrate despre artă/cultură, dacă ar fi să ne referim
doar la acțiunile diferitelor centre culturale (francez, german, englez etc.)
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care activează în țara noastă. Mai mult, în zilele noastre, condițiile ideolo‐
gice s‐au modificat radical, înspre ceea ce Urfalino (2004: 406) desemnea‐
ză prin sintagma l’après‐politique culturelle – dubla epuizare a sacerdoțiu‐
lui intelectualului‐scriitor şi al statului (cultural), şi sfârşitul unei filosofii
a istoriei şi al cultului artei, care au fundat politica culturală eroică à la
française, cea care a constituit în bună măsură modelul politicii culturale
din România. În aceste condiții, rămâne o justificare mai puțin exaltantă a
susținerii publice pentru arte: existența însăşi a unei vieți artistice auto‐
nome. Acțiunea publică ar trebui să aibă, ca linie directoare, asigurarea
pre‐condițiilor economice ale vieții artistice. În ultimă analiză, politica
artelor poate aspira doar la salvgardarea şi dezvoltarea condițiilor eco‐
nomice necesare pentru a crea artă în mod liber.

CONCLUZIE
În perioada postcomunistă, statul român şi‐a justificat intervenția în
domeniul cultural şi sprijinul public pentru cultură şi arte prin argumen‐
te diferite, de natură instrumentală sau intrinsecă: în primul rând, o justi‐
ficare grandilocventă în termeni de interes național şi prestigiu internați‐
onal; subsecvent, o justificare pragmatică în termeni de beneficii sociale şi
economice; ocazional, o justificare în termenii etici ai corectării inechități‐
lor sau eşecului pieței, sau chiar în termeni ideologici ai decuplării com‐
plete a culturii şi artelor de mecanismele pieței; şi, în mod difuz, o justifi‐
care cvasi‐intrinsecă, în termenii bunăstării individuale sau generale. Dar
toate aceste justificări depind de reprezentarea rolurilor atribuite culturii
şi artelor: crearea şi salvgardarea identității naționale, contribuția la dez‐
voltarea economică şi la coeziunea socială, educarea şi luminarea popo‐
rului, generarea progresului uman şi a bunăstării publice.
Departe de a fi irelevante, ideile particulare de cultură şi artă împărtă‐
şite de guvernările succesive au jucat un rol central în elaborarea politicii
culturale. După 1989, în pofida unui progres – realizat mai ales sub impul‐
sul instituțiilor şi programelor europene – în direcția unei politici culturale
pragmatice în acord cu spiritul timpului, discursul public din România a
fost hrănit de o ideologie instrumentală persistentă, care consideră cultura
şi artele mai ales ca unelte pentru crearea şi afirmarea identității naționale,
şi care continuă „aplecarea politicii culturale din regimul comunist spre
instrumentalizarea valorilor şi sentimentelor naționale” (Vasile 2011: 344).
Ca atare, politica culturală a continuat să fie dominată de o concepție limi‐
tată şi paseistă despre cultură şi artă, în conflict cu alte concepții mai mo‐
derne. Nucleul politicii culturale e constituit de o concepție identitară şi
patrimonialistă despre cultură: înțeleasă ca sursă a identității naționale
(perene), extensiunea sa include mai ales folclorul şi formele artistice
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patrimonializate, tradițional‐canonice, în particular literatura, lăsând deo‐
parte explorările artistice „contemporane”, expresie a sensibilității globale
actuale. Aceasta revelează remanența vechiului conflict între valori sociale
precum conservatorismul şi paternalismul, care subîntind paradigma nați‐
onalistă a culturii, şi valorile modernității – originalitatea, inovația, şi expe‐
rimentarea. O excepție o constituie, în bună măsură, politica culturală din
perioada 1997–2000 şi cea de după 2005.
Aceste cadre de gândire au modelat şi acțiunea publică în domeniul
culturii. Dar, în funcție de ideile dominante despre cultură şi artă, pre‐
cum şi de „modelele mentale” ale responsabililor culturali, politica cultu‐
rală a oscilat între sprijinirea celor două mari tipuri de practici cultura‐
le‐artistice, favorizându‐le succesiv fie pe unele fie pe altele. În mod pa‐
radoxal, această politică fluctuantă şi intervenția conflictuală a statului
reprezintă constanta politicii culturale din România postcomunistă, care a
generat constrângeri asupra acesteia, perturbându‐i aplicarea şi
alterându‐i efectele estimate. Constrângerile sunt, aşadar, atât de natură
economică – insuficiența resurselor financiare –, cât şi de natură istorică
şi conceptuală – tradiția etatist‐dirijistă dar şi naționalistă moştenită din
regimul comunist (târziu), din care supraviețuiesc astăzi unele presupo‐
ziții ideologice anti‐piață şi naționalismul cultural. Politica culturală s‐a
dorit a fi o maşină de produs consens, i.e. „cultură națională”, într‐o țară
aflată în căutarea identității, națională şi internațională. Cu toate acestea,
oferta culturală susținută de stat şi, implicit, identitatea națională astfel
propusă au fost marcate de dezechilibrul între practicile culturale tradiți‐
onale‐particulariste (favorizate între 1990–1996 şi 2001–2004) şi practicile
contemporane‐universaliste ale culturii (susținute între 1997–2000 şi, în
oarecare măsură, după 2005). Anumite sectoare sau forme de expresie
artistică au fost privilegiate – instituțional versus independent, canonic
versus alternativ, scris versus vizual –, dar fără rezultate notabile în dina‐
mica participării şi a consumului cultural. Dimpotrivă, s‐au menținut
vechi tensiuni sau au apărut noi tensiuni între formele folclorice şi artisti‐
ce tradiționale, pe de o parte, şi formele contemporane ale artei, pe de
alta, între profesionişti şi amatori, sau – atunci când concepția contempo‐
rană a fost cea dominantă – în interiorul artei profesioniste însăşi, între
formele tradiționale, moderne şi cele contemporane.
Or, pentru a‐şi atinge obiectivele asumate, o politică culturală cu‐
prinzătoare şi responsabilă trebuie să depăşească aceste limitări şi să ia în
considerare diversitatea formelor de expresie culturală, pluralitatea acto‐
rilor implicați în activități artistice, diversitatea şi pluralitatea practicilor
artistice – tradiționale, moderne, contemporane – aflate în concurență
unele cu altele, precum şi mutațiile considerabile legate de industriile
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creative emergente. Un nou cadru conceptual este necesar pentru o poli‐
tică culturală mai eficace, adaptată noului regim al culturii şi artei con‐
temporane, şi capabilă să răspundă provocărilor globalizării şi să susțină
creativitatea. Plecând de la premisa conform căreia creativitatea, diversi‐
tatea culturală şi pluralismul trebuie să fie efectele preeminente, dezirabi‐
le, ale politicii culturale, justificarea sprijinului public în favoarea artişti‐
lor nu poate deriva din grija de a‐i scuti de riscurile competiției şi de ine‐
chitățile pieței sau din capacitatea lor (prezumată) de a produce coeziune
socială, de a elimina inegalitățile sociale ori din răspunsul lor la nevoi
culturale predeterminate, ci tocmai din ceea ce îi defineşte în mod fun‐
damental: capacitatea de inovație, originalitatea, non‐conformismul, chi‐
ar „anarhia creatoare”, de care societatea însăşi are nevoie. Artiştii nu
trebuie priviți nici ca asistați social, nici ca asistenți sociali, ci ca acel nu‐
cleu creativ, inovativ, fără de care societatea însăşi ar fi mai săracă.
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NOTE
Pentru o analiză mai detaliată a acestor critici şi a raportului dintre politica culturală şi
statutul artistului în Franța, vezi Rațiu (2004).
2 Pentru o primă versiune a acestei analize a politicii culturale din România, vezi Rațiu
(2005).
3 Pentru analiza „politicilor culturale” (la plural) din România, vezi celălalt capitol din
prezentul volum, „Sistemul de sprijinire a artelor într‐o societate de tranziție: România
1990–2006”.
4 Pentru o succintă prezentare a istoriei participării organizațiilor neguvernamentale, a
managerilor şi artiştilor independenți la dezbaterea şi formularea politicii culturale, precum
şi a evaluării retrospective de către unii dintre actorii implicați, vezi Revista 22 plus, nr. 327,
25 octombrie 2011. Supliment CSCI‐Cultura Activă: Pop, Raluca & Ferchedău, Ştefania (ed.)
„Cartografie subiectivă a culturii independente”, şi „Completare”,
http://coalitiasectoruluiculturalindependent.wordpress.com/culturaactiva/publicatie‐csci‐cu
ltura‐activa/.
5 Spre exemplu, în profilul de politică culturală a Franței, la rubrica 3.2. „Definiția națională
a culturii”, se menționează că, „În contextul politicilor culturale ale guvernului francez,
cultura este definită într‐un sens mult mai larg decât cel sugerat de definiția strictă a acestui
cuvânt, care, dacă ar fi adoptată, ar fi exclusivă, elitistă şi totalitară. Dimpotrivă, politicile
culturale ale Franței sunt bazate pe o misiune mult mai extinsă şi pe o viziune universală
asupra fenomenului cultural” (CE/ERICarts 2005a: 14). În profilul Marii Britanii, se mențio‐
nează că „Nu există o definiție a culturii oficială, a Marii Britanii. Cultura britanică, cu
caracterul ei distinct regional şi lingvistic şi diversitatea sa multiculturală, nu este privită ca
o entitate unică; astăzi, este mai potrivită referința la culturile Marii Britanii pentru a reflec‐
ta aria largă a acestei diversități (CE/ERICarts 2005b: 9).
6 Încă în decembrie 2008, unul dintre cei mai activi actori ai sectorului neguvernamental,
1
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Szakáts István, acuza într‐un apel lansat către noul ministru al culturii „asumarea unei
definiții reduse a culturii” în politica culturală din România, care a privit cultura „doar din
punct de vedere umanist (concretizându‐se în artefacte culturale) şi făcând abstracție de
latura antropologică a acesteia (de proces care defineşte moduri de viață sau sisteme de
valori)”. Pentru a înțelege şi elibera potențialul social al actului cultural, preşedintele Fun‐
dației AltArt propunea imperativ „lărgirea cadrului conceptual al accepțiunii culturii” în
direcția definiției UNESCO mai sus menționate, şi înțelegerea sa ca o componentă structura‐
lă a organizării sociale (Szakáts 2008:1‐2).
7 Pentru repartiția pe categorii de cheltuieli a bugetului Ministrului Culturii în perioada
1990–1999, vezi MC şi CE (1999: 13‐14); MC (2000: 45‐47).
8 Auto‐evaluarea activității din anii 2003–2004 a Institutului Cultural Român (ICR) nu face
decât să confirme acest diagnostic. Iată ce se menționează în Strategia Institutului Cultural
Român pentru perioada 2005‐2008, lansată în 2005 de noua conducere a ICR: „Promovarea în
străinătate a culturii române a însemnat, în anii din urmă [2003–2004], transferul patologiei
instituționale şi procedurale a sistemului public din România. Centrele (institutele) cultura‐
le româneşti din străinătate au fost doar ecoul servil al deficiențelor administrației culturale
şi, într‐o oarecare măsură, ale corpului diplomatic post‐comunist: lipsa de orizont strategic,
politizarea sau personalizarea funcției publice, deruta axiologică, slăbiciunea pentru viziu‐
nile particulariste şi închise ale culturii naționale, capacitatea limitată de comunicare şi
relaționare, recrutarea arbitrară a personalului, opacitatea la inițiativa privată, competența
managerială echivocă sau simulată. Circulația ideilor, valorilor, a artefactelor sensibilității
româneşti mai este încă blocată într‐un ambuteiaj cronic, iar succesele externe nu sunt
rezultatul unor politici cursive dublate de acțiuni eficiente, ci se datorează mai curând
abnegației private sau accidentului” (ICR 2005: 1).
9 Câteva exemple de acțiuni de promovare a culturii române în străinătate sunt cât se poate
de relevante în acest sens. În 2002, cele mai importante evenimente culturale româneşti în
Germania au fost, conform raportului MCC, „Zilele culturii româneşti în Bavaria” şi „Festi‐
valul țărilor dunărene”, la care „Ministerul Culturii şi Cultelor a avut o prezența de marcă”
printr‐o delegație care a cuprins „meşteri populari, stand Info, stand de preparate culinare
tradiționale şi spectacolele teatrului Masca”, sub conducerea unui secretar de stat (MCC
2002: 21). „Anul Cultural al României în Suedia”, gândit ca „una dintre cele mai complexe
acțiuni ale Ministerului Culturii şi Cultelor”, s‐a finalizat în februarie 2003 printr‐un turneu
itinerant considerat ca fiind „una dintre cele mai apreciate acțiuni de promovare a României
la nivel de stat”. Să vedem: „Turneul a cuprins deplasarea unei delegații de artişti până în
Suedia, care a susținut concerte de jazz cu influențe de muzică populară în fiecare centru
cultural al României sau ambasadă din țările occidentale străbătute de caravană. Simultan
au fost oferite CD‐ROM‐uri Eminescu, Brâncuşi şi UNESCO, cărți, albume etc. pentru dia‐
spora românească. Acțiunea a avut ca [...] punct culminant concertul de la Geneva, la Pala‐
tul ONU în prezența Preşedintelui României, domnul Ion Iliescu” (MCC 2004: 9‐10). Proiec‐
tul „Anului cultural al României în Marea Britanie”, prevăzut pentru 2004, includea printre
acțiunile prioritare, pe lângă o expoziție Brâncuşi la Tate Modern Gallery (organizată de
fapt de către englezi) şi una de pictură (Victor Brauner), expoziții cu vânzare de creație
populară contemporană, de artă naivă, prezentare de vinuri şi produse culinare tradiționa‐
le, spectacole de muzică tradițională şi taraf de lăutari (MCC 2003: 84‐85).
10 Planul Național de Dezvoltare 2004‐2007, Capitolul I Politici culturale: „În elaborarea politi‐
cii şi a strategiilor culturale se impune o viziune nouă, pluralistă, asupra culturii: *Cultura
este un factor de dezvoltare socială şi comunitară; în contextul dezvoltării durabile, cultura
are multiple funcțiuni şi implicații. *Cultura este un factor al calității vieții; orice evaluare a
standardelor de calitate a vieții individului, a colectivității şi a societăților trebuie să ia în
considerare acest indicator. *Cultura trebuie privită ca mod de viață al individului şi al
societăților – un element prin care acestea se diferențiază. *Cultura este expresia identității
(individuale, de grup, regionale, naționale etc.) şi miză a diversității şi diferenței, valori
esențiale care trebuie asumate şi susținute prin demersuri şi programe pro‐active. *Cultura
contribuie la structurarea societății şi a personalității umane. *Cultura are un rol important

Statul şi cultura

91

în realizarea integrării sociale şi în respingerea oricărei forme de excluziune şi marginaliza‐
re. Cultura este o forță de coeziune socială” (MCC 2004b: 1‐2).
11 Vezi MCC (2001: 129), cap. 5 „Strategia MCC în anul 2002”. Pe această temă, vezi şi „Pro‐
iectul cultural RO 9709‐01. O strategie culturală plătită şi abandonată”, Cuvântul, nr. 2,
februarie 2005.
12 Astfel, în Planul Național de Dezvoltare 2007‐2013. Secțiunea Cultură, Culte, Cinematografie,
Capitolul 1 „Principii şi repere ale dezvoltării culturii”, se făcea apel la „înțelegerea culturii
ca un factor de dezvoltare socială, şi nu doar ca un sector consumator de resurse financiare
publice. În acest sens, cultura devine un instrument pentru realizarea altor obiective sociale
şi economice (e.g., ocupare, beneficii economice şi educaționale, coeziune socială, reducerea
fenomenelor de devianță socială) şi trebuie înțeleasă ca având valoare şi dinamică
trans‐sectorială” (IEN/INCE 2004: 1). Formularea a fost preluată în 2006/2007 în profilul
României din Compendiumul european de politici culturale, pentru a susține perspectiva
instrumentală asupra culturii, curentă în țările dezvoltate (CE/ERICArts 2007: 13).
13 Spre exemplu, în 1998, o familie cheltuia anual pentru activități culturale în medie 3,50
USD; în acelaşi timp, 52% din cetățenii români citeau mai puțin, 40% la fel şi doar 8% mai
mult decât în 1997; în cazul vizitării expozițiilor şi instituțiilor muzeale, reprezentând doar
2% din timpul acordat culturii, pentru 77% din români frecventarea a rămas aceeaşi, pentru
22% a scăzut şi doar pentru 1% a crescut în raport cu 1997 (CE/ERICArts 2003: 20‐21). Vezi
şi CE 1999a: 64‐70 (frecventarea spectacolelor), 95‐119 (cumpărarea de carte şi frecventarea
bibliotecilor publice); CE 1999c: 9‐10 (instituțiile culturale); MC 2000a: 108‐12 (distribuția
vizitatorilor pe tipuri de muzee).
14 Astfel, atât resursele de timp, cât şi resursele financiare alocate de cetățeanul român pen‐
tru activități culturale sunt tot la un nivel extrem de scăzut. Spre exemplu, în 2005, în timpul
liber, doar 5% ar prefera în primul rând activități culturale („să citească ceva agreabil”),
doar 7,5% au alocat în ultima lună (noiembrie 2005) peste 10 procente din bugetul familiei
pentru activități culturale, în timp ce 28% au alocat între 5‐10 procente, 35% între 0‐5 pro‐
cente, iar 29% nu ştiu sau nu au răspuns. Dintre cetățenii români, 61% (2005), 63,7% (2006),
66,7% (2007) nu merg deloc la muzee‐expoziții, iar 38% (2005), 21,3% (2006), 21,8% (2007)
merg o dată pe lună sau mai rar. Procentajele sunt similare şi pentru alte sectoare culturale, fie
ele „înalte” sau „populare” – primele două procentaje indică nu merg deloc, iar ultimele merg
o dată pe lună sau mai rar: la cinematograf: 74% (2005), 75% (2007) şi 23% (2005), 21% (2007);
la teatru 76% (2005), 72% (2007) şi 21% (2005), 24% (2007); la operă: 88% (2005), 83% (2007) şi
10,5% (2005), 15% (2007). Date sunt asemănătoare pentru anii 2008–2010. Vezi
CSCDC/CCCDC Barometrele de consum cultural 2005–2010, CSCDC Indicele vieții culturale în
România 1998–2004/2007, şi CE/ERICArts 2010: 45‐47.
15 Potrivit legislației din România, „mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoană
fizică sau juridică, numită mecena, transferă, fără obligație de contrapartidă directă sau indi‐
rectă, dreptul său de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare către o
persoană fizică, ca activitate filantropică cu caracter umanitar, pentru desfăşurarea unor activi‐
tăți în domeniile: cultural, artistic, medico‐sanitar sau ştiințific” (Add BUSINESS CHANCE
ON ART 2004: 106‐107).
16 Vezi Mucică (2005: 4); pentru structura bugetului ministerului culturii şi cea a programe‐
lor tematice la nivel județean, vezi CE/ERICarts (2003: 10‐12, 17) pentru perioada 1996‐2000,
şi MCC (2001: 102, 123); MCC (2002: 70, 79‐82); MCC (2003: 79‐82, 88‐100); MCC (2006: 51).
17 Spre exemplu, între 1993–2000, a crescut ponderea celor care nu citesc deloc cărți de la
39% la 48%, a celor care nu merg la cinema de la 79% la 87%, a celor care nu merg la teatru,
operă, concerte de la 75% la 87% (Fundația Concept 2000: 40). Sursa nu oferă date şi pentru
frecventarea expozițiilor şi muzeelor în acea perioadă, dar, în această privință, ponderile
respective se pot compara cu datele pentru 1998 față de 1997, menționate mai sus la nota 14
(CE/ERICArts 2003: 20‐21). Declinul participării şi al consumului cultural a continuat şi
după 2003 în ceea ce priveşte cititul şi cultura scrisă, tendința medie regresivă (cu unele
fluctuații) fiind confirmată de sondajele CSCDC/CCCDC, Indicele vieții culturale în România
1998‐2004/2007 şi Barometrele de consum cultural 2005–2010.
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