
КУЛЬТУРА У ПРАГРАМАХ ЕУРАПЕЙСКАГА САЮЗА 

Дзмнтрый К р ы в а ш э й 

П с т о р ы я е у р а п е й с к а г а с у п р а ц о у -
нщтва i першыя культурныя праекты 

7—10 мая 1948 г. па прапанове Еурапейскага са-
юза федэралютау у будынку галандскага парламента 
адбыуся з'езд прыхшьшкау федэрацып Еуропы. У 1м 
удзельн1чал1 750 дэпутатау, палгтыкау, людзей культу
ры i практыкау праеурапейсюх рухау з 19 краш Еуро
пы, як1я працавалi у чатырох камiсiях: Палгтычнай, Эка-
намiчнай, Грамадскай, Камiсii па культуры. Прысутныя 
цалкам падтрымалi iдэю пабудовы адзiнай Еуропы, а 
канкрэтнымi вынiкамi былi наступныя: 

— пачатак еурапейскага руху (1948); 
— стварэнне Савета Еуропы (1949); 
— стварэнне Еурапейскага центра культуры 

(1950), дырэктарам якога стау Дэнiс дэ Раджэмонт 
(Denis de Rougemont). 

За неабходнасць звароту да культуры пры фармь 
раванш адзiнай Еуропы гаварылi самi бацькьзасна-
вальнiкi. Робер Шуман у сваiм палпычным завяшчаннi 
"Pour I'Europe" шсау: "Пакуль Еуропа стане ваенным 
саюзам цi эканамiчным адзiнствам, павiнна быць су-
польнасць культурная у самым прамым сэнсе гэтага 
слова... Еуропа з'яуляецца рэалiзацыяй дэмакратыi у 
хрысцiянскiм значэннi гэтага слова". Жан Манэ, другi 
стваральнж Супольнасцi, у адным з выступленняу пад 
канец свайго жыцця сцвярджау: "Калi б мог пачаць з 
пачатку, пачау бы з культуры". 

Як бачым, на самым пачатку руху за адзiную Еу-
ропу праблемам культуры надавалася такое ж значэн-
не, як праблемам палпычным цi эканамiчным. Iдэолагi 
будучай Еуропы разглядалi культуру як важны iнстру-
мент штэграцьп, фундамент, на аснове якога спадзява-
лiся будаваць палпычнае i гаспадарчае адзiнства. Ад-
начасова неабходна зауважыць, што культура так i не 
знайшлася сярод прыярытэтау працэсу стварэння адзi-
най Еуропы. 

Пасляваенныя рэали патрабавалi канцэнтрацыi 
намаганняу на гаспадарчых праблемах. Першапачатко-
ва у 1951 г. было створана Еурапейскае аб'яднанне ву-
галю i сталi (ЕАВС). А затым на падставе Рымскага да-
гавора (1957) былi створаны Еурапейская эканамiчная 
супольнасць (ЕЭС) i Еурапейская супольнасць атамнай 
энергii (Еуратам). Наступным крокам у iнтэграцыi было 
аб'яднанне трох iснуючых да таго часу саюзау (ЕАВС, 
ЕЭС, Еуратам) у аргашзацыю, якая атрымала назву 
Еурапейскай супольнасцi. 

У гэты перыяд у сувязi з запланаванай лпсвщацы-
яй абмежаванняу у сферы гандлю памiж дзяржавамi — 
членамi Супольнасцi паустала неабходнасць абмежаван-
ня свабоднага перамяшчэння мастацкiх вырабау асаб-
лiвай важнасщ для нацыянальных культур. Гэтае пы-
танне рэгулюе артыкул 36 Рымскага дагавора, я к 
Уводзiць такiя абмежаванш адносна нацыянальнай спад-
чыны, якая мае мастацкую, гiстарычную цi археалапч-
ную вартасць. Акрамя гэтага адзшага артыкула у Дага-
воры больш няма непасрэднага аднясення да пытанняу 
культуры. Аж да 1980-х гг. культура заставалася вык-

лючна кампетэнцыяй краiн-членау. Аднак пасля шэра-
гу сустрэч у Гаазе (1969), Парыжы (1972) i Капенгаге-
не (1979) было пацверджана значэнне культуры для 
штэграцып. 

Пачынаючы з 1974 г. у Еурапарламенце вялася га-
ворка аб неабходнасщ пашырэння дзейнасцi Суполь-
насцi на сферу культуры. З 1982 г. Супольнасщ высту-
паюць са шматлiкiмi культурнымi iнiцыятывамi, якiя у 
сваёй болынасщ, аднак, носяць сiмвалiчны характар. 
Узрастаючае разуменне значэння культуры знайшло 
сваё адлюстраванне у запiсах Урачыстай Штутгарцкай 
дэкларацыi аб Еурапейскай уни ад 19 чэрвеня 1983 г., 
якая датычыла кампетэнцыi найвышэйшага выканау-
чага органа Супольнасцi. У ёй утрымоувауся раздзел 
"Культурнае супрацоУнiцтва". 

Уключэнне пытанняу культуры у кампетэнцыю 
саюзных iнстытуцый адбылося адносна позна. Прайш-
ло дастаткова шмат часу, пакуль быцп створаны адпа-
ведн^1я iнстытуцыйныя iнструменты. Галоуным тлума-
чэннем факта сумеснай дзейнасцi Супольнасцей у сфе
ры культуры без наяунасщ неабходнай кампетэнцып 
можа служ^1ць хiба толыа тое, што створаны яны быцп 
як гаспадарч^1я садружнасцi. Аднак з цягам часу пы-
таннi культуры нельга было пашнуць цалкам збоку, на-
ват з таго пункту гледжання, што пэун^1я галiны, на-
прыклад, узрастаючы аУд^Iёвiзуальны сектар (яш адной-
чы будзе стваральнiкам найбольшых праблемау), усё 
больш зрасталiся з эканомтай. 

Аднак яшчэ у 1982 г. у Рапарце Камiсii Еурапейсшх 
супольнасцей гаварылася аб iснаваннi "сур'ёзнай роз-
нiцы у пытаннi магчымасщ сапрауднай еурапейскай 
культурнай акцыi". У рэальнасщ сэнс заключауся у роз
ным разуменш ролi культуры у грамадстве. Найбольш 
яснае тлумачэнне давалi Франц^1я i Вялiкабрытанiя. Для 
Францып роля культуры неад'емная ад мiсii дзяржавы. 
Адсюль культура з'яуляецца натуральнай сферай публi-
чнай палiтыкi. Для Вялтабрытани культура — гэта сфе
ра шдывцгуальных творчых актау, яшм рэгуляванне 
можа толькi пашкодзiць. Само паняцце " культурная па-
лггыка" не выклiкае даверу у анппчан. 

Генезiс еурапейскай iнтэграцыi патрабавау новых 
юрыдычных падстау. У 1985 г. Камгая Еурапейскiх су
польнасцей шщыявала разгляд перашкод, якiя сталi на 
шляху да адзшага унутранага рынку. Вынпа знaйшлi 
сваё адлюстраванне у выглядзе "Белай кнiгi аб увядзеннп 
aдзiнaгa унутранага рынку у 1992 г.". Адной з прычын 
павольнага развщця iнтэгрaцыi было названа палажэн-
не аб прынцыпе aдзiнaгaлоснaгa прыняцця падауляю-
чай большaсцi рашэнняу у Савеце. Для л^адацып пе-
рашкоды у 1986 г. быу падшсаны так званы Single 
European Act, яш устaнaвiу, што aдзiны унутраны ры-
нак будзе уведзены рашэннем, прынятым большасцю 
галасоу (гэтая папраука да Рымскага дагавора уступiлa 
у силу з 1987 г.). 

У 1987 г. Кaмiсiя Еурaпейскiх супольнасцей выс-
тупiлa з дакладам "A fresh boost for culture in the 
European Community" з мэтай развязання дыскусii у 
парламенце i Савеце. Кaмiсiя выказала упэуненасць у 
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тым, што павел1чэнне актыунасц1 у сферы культуры — 
палггычная, сацыяльная i эканам1чная неабходнасць у 
святле стварэння адзшага унутранага рынку i Еурапей-
скага саюза. У дакладзе прыводзшася агульная прагра-
ма па пящ асноуных абласцях дзейнасцi, якая з'явшася 
асновай далейшай работы у сферы культуры. 

У 1989 г. у рамках Супольнасщ быу створаны спе-
цыяльны Камiтэт па культуры, у яш увайшлi вядомыя у 
Еуропе дзеячы культуры, перад усiм кiраунiкi культур
ных установау, а таксама шматлЫя прадстаунiкi мас-
тацтва i выдавецкай справы. У гэтым жа годзе Камiтэт 
выдау даклад "Культура для грамадзянша Еуропы у 
2000 г.", яш утрымоувау доУгатэрмiновую праграму ва 
у а х сферах культуры. 

Напачатку 1990-х гг. ЕС фшансавала шэраг куль
турна арыентаваных праектау. На першым месцы стаялi 
мерапрыемствы па ахове агульнаеурапейскай спадчыны. 
У 1991 г. фшансаванне атрымалi 37 з 433 прапанаваных 
праектау. Акрамя гэтага б ь ш выдзелены сродкi на чаты-
ры праекта па рэстаурацыi пстарычных манументау i 
мясцiн у Партугалii i Г р э ^ й . Акрамя гэтага былi выдзе-
лены 150 стыпендый для стажыровак у м'жнародных 
аргашзацыях спецыялютау-рэстауратарау 

У 1992 г. устушла у дзеянне праграма "Калейдас-
коп". Яна была прызначана прыцягнуць увагу да нацы-
янальнай, рэгiянальнай i мясцовай культуры у Еуропе, 
актывiзаваць культурнае супрацоунщтва, падтрымаць 
сучасную мастацкую творчасць i уяуленне аб адзiнай 
еурапейскай культурнай спадчыне. У межах праграмы 
праводзiлiся мерапрыемствы па складанню агульнай 
статыстыкi у галiне кнiжнай справы, былi заснаваны 
еУрапейскiя прэмii для пiсьменнiкау i перакладчыкау, 
фiнансавалiся пераклады сучаснай лгтаратуры, падтрым-
лiвалася дзейнасць ЕС у галше абароны аутарскiх пра-
воу i iнфармацыйна-тэхналагiчнага мiжбiблiятэчнага 
супрацоУнiцтва. 

З 1985 г. дзейшчау праект "Сталща еурапейскай 
культуры", з 1992 г. — праект "Еурапейсш месяц куль
туры". Акрамя гэтага у 1991 г. фшансавалюя такiя пра-
екты, як "Маладзёжныя аркестры ЕС", "Маладзёжная 
опера ЕС", "Хор ЕС", "Еурапейсш паэтычны фесты-
валь" i "Аркестр барока". 

У 1990—1995 гг. д з е й ш ч а л а праграма Е С 
"Медыя — 95". Праграма была наюравана на падтрым-
ку развiцця малых i сярэднтх медыш-прадпрыемствау, а 
таксама краш i культурных абласцей з недастатковым 
эканамiчным патэнцыялам. 

М а а с т р ы х ц м дагавор 

Карэнныя змены у галiну мiжнароднага культур-
нага супрацоУнiцтва у Еуропе унёс падшсаны 7 лютага 
1992 г. Маастрыхща дагавор аб стварэнш Еурапейска-
га саюза. Артыкул 128 дау прававую падставу для раз-
вiцця дзяйнасцi Саюза у галiне культуры. У iм быцп ак-
рэслены мэты i абмежаванш дзейнасцi Саюза у галiне 
культуры. Гэты дакумент з' яуляецца галоуным дакумен-
там для культурнай палiтыкi Еурапейскага саюза, з уль 
кам невялiкiх змен, уведзеных Амстэрдамскiм дагаво-
рам. У Дагаворы адзначаецца, што мэта дзейнасщ Са
юза у галiне культуры — не стварэнне нейкай адзшай, 
наднацыянальнай, еурапейскай культуры, а падтрымка 
захавання i развщця нацыянальных культур краш-чле-
нау. Адначасова падкрэслiваецца, што характэрнай 
рысай еурапейскай культуры i яе багаццем з'яуляецца 
разнастайнасць, якая павшна быць захавана: "Суполь-
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насць уносщь уклад у развщцё культур краiн-членау пры 
умове захавання iх нацыянальнай i рэгiянальнай разна-
стайнасцi i адначасова надання увап агульнай культур
най спадчыне". Гэтаму павiнны служыць дзеяннi краш-
членау i iнстытуцый Супольнасцi. Саюз падтрымоувае 
таксама супрацоУнiцтва памiж краiнамi-членамi, "а так
сама у выпадку неабходнасщ падтрымоувае i дапауняе 
iх дзеяннп у наступных сферах: 

— удасканаленне i распаусюджанне ведау аб куль¬ 
туры i псторып еурапейскiх народау; 

— захаванне i абарона культурнай спадчыны еу-
рапейскага значэння; 

— некамерцыйны культурны абмен; 
— мастацкая i лiтаратурная творчасць, у тым л'ку 

у аудыёвiзуальнай сферы". 
У дагаворы адзначаецца нашраванасць Суполь-

насщ на супрацоУнiцтва " з трэцiмi краiнамi i м'жнарод-
нымi арганiзацыямi у сферы культуры, асаблiва з Саве-
там Еуропы". 

Як i шшыя прававыя акты, Маастрыхцкi дагавор 
прадугледжвае не гармашзацыю права краiн-членау у 
галше культуры, а прыняцце рашэнняу дырэктыу i рэ-
камендацый, якiя датычаць культурнага сектара, i ад-
бываецца на падставе кансенсуса: "У iмя здзяйснення 
мэтау дадзенага артыкула Савет: 

— прымае разнастайныя меры у адпаведнасцд з пра-
цэдурай, якая замацавана у артыкуле 189 б i пасля слухан-
няу у Камiтэце рэпёнау адмауляецца ад любой угафисацып 
прававых адмшютращшных нормау краiн — удзельнiц 
Саюза. У рамках устаноуленых у артыкуле 189 б працэдур 
Савет прымае рашэнн1 адзiнагалосна: выдае рэкамендацып, 
прапанаваныя Камiсiяй, прынятыя аднагалосна". 

Адзiнай сферай, дзе патрабуецца гармашзацыя па-
лажэнняу права краiн-членау i абавязковым з'яуляецца 
наднацыянальнае права Саюза, з'яуляецца аудыёвiзу-
альны сектар. 

Дакумент надае культурнаму аспекту працэса 
iнтэграцыi такую ж самую важнасць, як эканамiчнаму 
цi прававому, прадшсваючы, што "Супольнасць ул'ч-
вае у сваёй дзейнасщ культурныя аспекты у адпавед-
насцi з iншымi п а л а ж э н ю м дадзенай дамовы". 

У гэты параграф быцп унесены змены Амстэр-
дамсш'м дагаворам, падпiсаным 2 кастрычнiка 1997 г. 
Параграф быу перафармуляваны: "У дзейнасщ', якая 
развiваецца на падставе шшых палажэнняу дадзенага 
Дагавора, Саюз бярэ пад увагу культурныя аспекты, ма-
ючы асаблiва на увазе павагу i падтрымку разнастай-
насцi сваiх культур". 

Маастрыхцш дагавор уводзщь падставы субсвды-
арнасщ, што азначае вырашэнне праблемау на тым уз-
роуш, на яшм яны могуць быць вырашаны найбольш 
паспяхова, а не "вышхванне" 'х на узровень Саюза. 
Культура была вызначана як сфера, якая падлягае та¬ 
кой умове у найбольшай ступеш. Кампетэнцып Саюза 
заставался толью перал'чаныя у артыкуле 128 галшы, 
вынясенне я к х на еурапейсш форум было акрэслена 
шмаппюш аргашзацыйным' умовамг Памянуты арты-
кул 128 Дагавора гаворыць аб дзвюх найважнейшых за¬ 
дачах саюзных шстытуцый: аб ахове супольнай спад-
чыны Еуропы i аб ахове яе культурнай разнастайнасц'. 
Гэтая другая мэта, ясна сфармуляваная, выражае кло-
пат аб захаванш плюрал'зму. Аднак Дагавор не дае выз-
начэння паняццю "сумесная культурная спадчына". 
У дадатак да гэтага у ранейшых i пазнейшых дакумен-
тах з'яуляюцца шшыя фармулёуш, я к я датычаць дадзе-
най праблемы. 
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Пасля падшсання Маастрыхцкага дагавора, у кра-
сaвiку 1992 г., кaмiсiя ЕС апублпсавала даклад пад на-
зваю "Новыя перспектывы для культурнага дзеяння 
Супольнасщ". Па сваёй сутнaсцi гэта была праграма дзе-
янняу на 1990-я гг. Адпаведна дакументу змест куль-
турнa-пaлiтычнaй дзейнaсцi бачыцца у тым, што яна 
будзе садзейшчаць росквiту нацыянальных i рэпяналь-
ных культур i адначасова умацоуваць пачуццё таго, што 
у еурапейцау ёсць агульная культурная спадчына i 
агульныя культурныя кaштоУнaсцi. Грамадзяне Еуро
пы павшны навучыцца разумець, цанщь i паважаць 
шшыя культуры так сама, як сваю уласную. 

К а м п е т э н ц ы я i д з е й н а с ц ь е у р а -
пейск iх iнстытyцый 

Адпаведна Маастрыхцкаму дагавору, Еурaпейскi 
саюз супрaцоУнiчaе у гaлiне культуры з трэцiмi краь 
нaмi, а таксама мiжнaроднымi аргашзацыям^ напрык-
лад, з Саветам Еуропы. 

Еурапейсю савет. Складаецца з кiрaУнiкоУ урадау 
i главау дзяржау Збiрaеццa кожныя паугода пад стар-
шынствам адной з краш, выпрацоувае агульныя пала-
жэннп i нaкiрункi пaлiтыкi Саюза. У болынасщ выпад-
кау Савет абмяжоуваецца прыняццем дэкларацый, якiя 
з'яуляюцца палпычна, а не заканадауча aбaвязковымi 
для краш-членау 

Вызначае агульныя нaкiрункi культурнай паль 
тыкi. У фармальна прававым сэнсе гэта не орган Еу-
рапейскага саюза. 

Савет Еурапейскага саюза. З'яуляецца галоуным 
распарадчым органам. Складаецца з мшютрау замеж-
ных спрау (Савет па агульных справах) i мiнiстрaу 
пэунай гaлiны ("спецыяльныя саветы") — у залежнасщ 
ад тэмы пасяджэнняу. У пытаннях культуры, выдаю-
чы рэкaмендaцыi i рэзалюцып, якiя прымаюцца пры 
умове кансэнсусу, вызначае асобныя кiрункi культур
най палиыш. 

Еурапейская камшя. Як галоуны выканаучы орган 
Саюза, складаецца са спецыяльных Генеральных ды-
рэкцый, якiя займаюцца вызнaчaнымi сферaмi прабле-
мау. У 1999 г. былая Генеральная дырэкцыя, што займа-
лася шфармацыяй, камунпсацыяй, культурай i аудыёвь 
зуальныпп медыя, была далучана да новай Генеральнай 
дырэкщы — Адукацып i культуры. 

Савет Еуропы. Пастанова аб стварэнш Савета 
Еуропы была прынята на Еурапейсшм кангрэсе у Гаа¬ 
зе 5 мая 1949 г. Савет Еуропы не з' яуляецца органам 
Еурапейскага саюза. Яго кiруючыя органы знаходзяц-
ца у Страсбургу. Ён аб'ядноувае усе еурaпейскiя крai-
ны. Адпаведна са статутам СЕ галоунай задачай з' яу-
ляецца дзейнасць на карысць большага aдзiнствa краш-
членау з мэтаю абароны i здзяйснення iдэaлaу i прын-
цыпау, якiя складаюць агульную спадчыну. 

Актыунасць Савета Еуропы канцэнтруецца: 
— на рaзвiццi еурапейскай культурнай тоеснасщ; 
— ахове правоу асобы; 
— рaзвiццi мiжнaронaгa супрацоунщтва. 
У 1954 г. была падшсана Еурапейская культурная 

канвенцыя, якая акрэслша асновы дзейнaсцi i супрацоу
нщтва крaiн-членaу у гэтай сферы. Яны рэaлiзуюццa 
праз дакладна выпрацаваныя праграмы дзеянняу у асоб-
ных гaлiнaх культуры. 

З 1985 г. дзейшчае Канвенцыя аб абароне архгтэк-
турнай культурнай спадчыны Еуропы, а з 1992 г. — ана-
лaгiчны дакумент, звязаны з aрхеaлaгiчнымi помнiкaмi. 

Савет Еуропы удзельшчае таксама у падтрымцы кше-
мaтaгрaфiчнaй i тэлевiзiйнaй прaдукцыi. 1м прынята 
Канвенцыя аб трaнсгрaнiчным тэлебачаннп, якая акрэс-
лiвaе агульныя прававыя нормы у сферы перамяшчэн-
ня праз грaнiцы паслугау у галше тэлевiзiйных праг-
рам. Пачынаючы з 1987 г. Савет Еуропы прызначае 
узнагароду Prix Europa для лепшай тэлевiзiйнaй праг-
рамы. Дапауненнем гэтай дзейнaсцi з'яуляецца ксную-
чы з 1988 г. фонд Eurimages. 

Сярод найбольш буйных i важных праектау не-
абходна выдзелщь так званы экзаменацыйны праект, 
якi прадугледжвае aнaлiз нацыянальных сiстэм куль
турнай палиыш. У 1990-х гг. былi выдадзены агляды 
культурнай пaлiтыкi Аустрыi (1993), Эстони (1996), 
Фiнляндыi (1994), Гтали (1995), Нiдэрлaндaу (1994), 
Рaсiйскaй Федэрацып (1997), Славени (1996), Харва-
тыы (1998) i iнш. 

У 1997 г. пры Савеце Еуропы быу створаны дас-
ледчы аддзел па пытаннях культурнай пaлiтыкi. Ён вы-
дае i рэдагуе зборшк "Культурная пaлiтыкa у Еуропе: 
асноуныя факты i тэндэнцыi", рыхтуе публжацып, серыi 
кaроткiх аглядау i справаздач па асобных тэмах, прад-
стауляе шфармацыю у адказ на запыты адносна куль
турнай пaлiтыкi, займаецца зборам дакументау па куль
турнай палиыцы, стварае сетку кантактау для тых, хто 
працуе у галше культурнай палиыпи. 

У aпошнiя гады Савет Еуропы набыу асобае зна-
чэнне, aсaблiвa для крaiн Цэнтральнай i Усходняй Еу
ропы. Далучэнне Рэспублiкi Беларусь да Еурапейскай 
культурнай канвенцып 1954 г. у кастрычшку 1993 г. 
дaзволiлa атрымаць доступ да праграм еурапейскага 
супрацоунщтва у галше культуры, адукацып, спорту, 
СМ1 i iнш. Савет Еуропы выдзяляу сродкi на стажыроую, 
кaнсультaцыi, правядзенне мiжнaродных семiнaрaу, кан-
ферэнцый i г. д. За няпоуныя 5 гадоу (верасень 1992 г. — 
снежань 1996 г.) больш за 300 прадстаушкоу разнастай-
ных гaлiн улады Беларуа (сярод iх i прaдстaунiкi уста-
ноу культуры) прымaлi удзел у канферэнцыях, семша-
рах, стажыроуках, аргатзаваных у рамках СЕ. 

Савет Еуропы наладжвау i фанансавау аналапч-
ныя мерапрыемствы i у Белaрусi. Сярод iх - Мiжнaрод-
ны семшар 1КАМОС па праблематыцы аховы паркау i 
ландшафтау (май—чэрвень 1995 г., Нясвiж), Мiжнaрод-
ны семiнaр "Трaнсрэгiянaльныя i штэрнацыянальныя 
аспекты культурнай палпыш" (кастрычнпс—лютапад 
1996 г., Мiнск) i шш. 

Еурапейск фонд культуры. Быу створаны як не
залежная аргашзацыя non-profit 16 студзеня 1954 г. у 
Жэневе, а з 1960 г. штаб-кватэра была перанесена у Ам-
стэрдам. Мэтaмi фонда з'яуляюцца: 

— падтрымка еурапейскага культурнага супрацоу-
нщтва на мiжнaроднaй арэне у сферах адукацып, заба¬ 
вы, сацыяльных праблемау, мастацтва i медыя; 

— падтрымка еурапейскага культурнага супрацоу-
нщтва праз гранты, праграмы i праекты. 

Фiнансаванне культуры 

^ i ^ ^ ^ i фiнaнсaвaння дзеянняу Супольнaсцi у 
гaлiне культуры з'яуляюцца: бюджэт Союза, бюджэты 
крaiн-членaу, спонсарства. Пaступленнi з агульнага 
бюджэта Еурапейскага саюза на культуру у пaрaунaннi 
з выдзяляемыпп сродкaмi на шшыя сферы з'яуляюцца 
невялЫмл Напрыклад, з агульнага бюджэту Еурасаю-
за 1999 г. у 96 928,7 млн еура на культуру прызначалася 
толькi 106,7 млн еура. 
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Бюджэты краш-членау на культуру выдзяляюць 
розныя сродш. Гэта залежыць ад усталяваных пста-
рычных традыцый, мадэляу адносш пам'ж дзяржавай 
i сферай культуры, як'я вызначаюць спосаб к'равання 
i прызначэнне дзяржауных сродкау Заходшя мадэл' 
адрозшваюцца адна ад другой, а факт дамшавання 
рынкавага мехашзма не прадвызначае таго, як функ-
цыянуе дзяржауны сектар. Аб адрозненнях сведчыць 
ступень дэцэнтрал'зацы' дзяржаунага жыцця, ступень 
удзелу грамадства у прыняцц' рашэнняу, а таксама 
прававы i эканам'чны статус шстытуцый, яшя ствара-
юць грамадск'я даброты. Кал' б задумацца, чаму у 
Герман' ' маем такую значную дэцэнтрал'зацыю, а ва 
Францы', наадварот, такую значную цэнтрал'зацыю, 
па-прастому мы б сказал' — уплывала на гэта псто-
рыя абедзвюх краш. 

Спонсарства у Заходняй Еуропе з'яуляецца ад-
ной з формау падтрымш культуры. Аднак у розных 
крашах юнуюць розныя прававыя падставы. Напрык-
лад, у Вялтабрытани не могуць спонсарсюм' быць зат
раты на закупку творау мастацтва, а у Дан' ' i Францы' 
удзел ф'рмау у фшансаванш культурных праектау па-
вшен быць просты для донтыфжац1>п. 1снуюць такса
ма заахвочванш у вщзе падатковых 'льгот, а таксама 
шшыя выпрацаваныя спосабы прапаганды щ э супра
цоунщтва б'знесу i культуры. У Вялшабрытани у 
1976 г. па прыкладу ЗША было створана па шщыяты-
ве б'знесменау Таварыства па справах спонсарства ма
стацтва у В я л ш а б р ы т а ш (Association for British 
Sponsorship for the Arts), што займаецца шфармаван-
нем людзей б'знесу i культуры аб магчымасцях супра
цоунщтва i узаемных карысцях, яшя з гэтага атрымоува-
юцца. Таварыства набыло вялисае значэнне у аб'яднанш 
спонсарау i культуры. 

У крашах Заходняй Еуропы з другой паловы 
1980-х гг. маштабы развщця спонсарства i ш ш ы х 
вщау падтрыми культуры з боку прыватнага б'знесу 
значна узрастаюць. У дакуменце "Новы этап у падт-
рымцы культуры", прынятым Еурапейскай камкляй у 
1987 г., а таксама у наступных рэзалюцыях Савета 
мшютрау ЕС i Еурапейскага парламента асабл'ва падк-
рэсл'валася неабходнасць заахвочвання супрацоунщтва 
прыватнага б'знесу i установау культуры у рамках ЕС 
у якасщ важнага дадатку да эканам'чнай i палиыч-
най штэграцып. Тэмпы росту спонсарства у сферу 
культуры у 1990—1992 гг. у еурапейсюх крашах скла-
дал ' у сярэдшм 5% у год. 

У сакав'ку 1991 г. з мэтай развщця спонсарства на 
м'ждзяржауным узроуш быу створаны Еурапейси ка-
мгтэт па збл 'жэнню э к а н о м ш i культуры (Comite 
Europeen pour le Rapprochement de I'Economie et de la 
Culture — CEREC). Ками^т аб'ядноувае нацыянальныя 
аргашзацып спонсарау краш Еуропы i служыць шфар-
мацыйным i кансультатыуным цэнтрам для кампаний, 
я к я защкауленыя у спонсарсшх праектах у розных краь 
нах Еуропы. 

У супрацоунщтве з нацыянальным' аргашзацыям' 
спонсарау у галше культуры CEREC садзейшчае гар-
машзацып адносш пам'ж спонсарам' i установам' куль¬ 
туры, а таксама сочыць за тым, каб дзяржава, спрыяю-
чы спонсарству, не забывалася аб сва'х фшансавых аба-
вязках адносна культуры. 

У супрацоунщтве з Еурапейскай камгаяй i Еура-
парламентам Камгтэт удзельшчае у распрацоуцы у ш ф ь 
каванай сютэмы падаткаабкладання для спонсарау i ах-
вярадауцау у рамках ЕС. 

Еурапейсмя культурныя п р а г р а м ы 

Адпаведна з палажэнням' сваёй палиъпа у галше 
культуры, як'я сфармуляваны у Маастрыхшам дагаво
ры, ЕС падтрымоувае фшансава тыя дзеянш, як'я ма-
юць дачыненне да узаемнага пазнання культур i развщця 
супрацоунщтва у гэтай галше пам'ж крашамьчленамг 
Адпаведна патрабаванням субсщыярнасщ, яго дзей-
насць не замяняе культурныя п а л ^ ы и дзяржавау, а 
толыа дапамагае 'м у атрыманнп еурапейскага вымярэн-
ня. Фшансаванне культуры у Еурапейсшм саюзе адбы-
ваецца праз праграмы, на удзел у яшх падаюць заяуш 
защкауленыя 'нстытуцып i аргашзацып. 

У сакав'ку 2000 г. Еурапарламент зацвердз'у но
вую праграму "Культура 2000" 1 , якая замянша клну-
ючыя да гэтага часу "Калейдаскоп" (культурнае дзеян-
не), "Ар'ане" (кшга i чытанне) i "Рафаэль" (культурная 
спадчына). Дакумент пачынаецца сцвярджэннем, што, 
па меркаванш Еурапейскай камши, культура павшна 
быць у цэнтры працэсу штэграц1>п як яе фундамент. 
Нават кал' бачыць у гэтай канстатацып пэуную дозу дэк-
ларатыунасщ, то парауноуваючы яе змест з артыку-
лам 128 Маастрыхцкага дагавора, неабходна заува-
жыць, што ранг культуры ютотна падшмаецца. Сэнс 
сфармуляваных у новай праграме мэт зводзщца да на-
маганняу на шляху пабудовы еурапейсшх сувязей (праз 
тое, што аб'ядноувае садружнасщ Саюза) i адначасова 
аховы 'х адметнасцей, ergo — культурнага плюрал'зму 
Еуропы. Планавалася, што праграма будзе садзешпчаць 
"узаемнаму знаёмству з культурай i псторыяй еура
пейсшх народау", транснацыянальнаму размеркаванню 
культуры i абмену дзеячам' культуры; культурнай раз-
настайнасц' i развщцю новых форм выразнасщ; ахове 
культурнай спадчыны, падтрымцы еурапейскай культу¬ 
ры у трэц'х крашах, м'жкультурнаму дыялогу з нееура-
пейцамг Новая культурная палиыка Еурапейскага са
юза пав'нна зменшыць нов^1я выкл'к', звязан^1я з па-
шырэннем ЕС, i выцякаючыя з гэтага праблемы боль-
шай нацыянальнай и культурнай разнастайнасщ унут-
ры Саюза. 

Новая праграма выдзяляе тры асноуныя прыяры-
тэты у плануемых акцыях: 

— наданне уваг' у юрыд^гчных с'стэмах спецыф'-
цы культуры як матэрып, якая цяжка пераносщь рэгуля-
ванне тольк' праз рынак; 

— выкарыстанне культуры як фактара грамадскай 
'нтэграцы' i пабудовы грамадзянскай супольнасц'; 

— выкарыстанне культуры для паляпшэння ад-
нос'н Саюза з шшым' кра'нам'. 

Першапачаткова на праграму запрошвалася 250 млн 
еура, аднак Савет мипстрау в^1дзел'у тольк' 167 млн на 
пяць гадоу (2000—2004). У далейшым сва'м разв'цц' 
праграма ЕС стане, зразумела, падобнай да нацыяналь-
ных рэг1янальн^1х праграм, не будзе 'х замяняць. Упер-
шыню Еурасаюз атрымау кантралюемы Кам'с'яй "адз'-
ны планава-ф'нансавы 'нструмент" культурнай пал'тык'. 

У праграме знашшп сваё адлюстраванне усе магчы-
мыя праблемы, звязаныя з культурай. Першы напрамак — 
"Стварэнне заканадаучай структуры для падтрымю куль
туры" прадугледжвау правядзенне дзейнасц', нак'рава-
най на падтрымку культурнай разнастайнасц' (кн'га i 
чытанне, дзяржава i падтрымка культуры, ахова по-
мшкау пр^1роды i культурных месц, аудыёв'зуальная 
пал'тыка); садзейн'чанне творчасц' i культурнаму раз-
в'ццю (аутарскае i сумежныя правы, падатк' на тавары 
i паслуп культуры, спонсарства); падтрымку культур-

51 

Б е л о р у с с к и й ж у р н а л м е ж д у н а р о д н о г о п р а в а и м е ж д у н а р о д н ы х о т н о ш е н и й № 3 



нага супрацоунщтва i абмену (свабода развщця прафе-
сiянaлaу у культурным сектары, свабода абмену тава-
рaмi i пaслугaмi культуры). 

Другi нaкiрунaк — "Культура як iнструмент асноу-
ных пaлiтык" aхоплiвaУ мерапрыемствы па культурнаму 
рaзвiццю i планаванню культуры (навуковае i тэхналапч-
нае рaзвiццё; асобна тут выдзялялася праблема аховы 
навакольнага асяроддзя, стварэння спрыяльнага для спа-
жыуца iнфaрмaцыйнaгa грамадства); структурныя дзе-
яннi па пашырэнню iндустрый культуры, стварэнню но
вых працоуных месц; пытаннп рaзвiцця вясковага секта-
ру, садзейнпчання пашырэнню культурнай дзейнaсцi у 
сельскай мясцовaсцi; сaдзейнiчaння турызму як сродку 
пашырэння ведау аб культурах, традыцыях i вобразах 
жыцця еурапейцау, навучання i распаусюджвання ведау 
(праграмы "Сократэс iI", "Леанарда да В ^ ы II" i "Мо-
ладзь за Еуропу IV"), развщця тэлекaмунiкaцыi. 

Трэцi напрамак — "Культура у aдносiнaх Суполь-
нaсцi з шшыпа крaiнaмi" — будавау асноуныя прыяры-
тэты культурнага сугфацоунщтва краш Супольнасщ. На 
першае месца была пастаулена задача рaзвiцця супра-
цоунттва пaмiж крaiнaмi Супольнaсцi дзеля падтрымш 
культурнай рaзнaстaйнaсцi, творчaсцi i развщця у Еу-
ропе, затым прадугледжвалася рaзвiццё двухбаковага i 
шматбаковага супрацоунщтва з шшыпа рэгiёнaмi (як, 
напрыклад, Еурa-Мiжземнaморскi рэгiён), садзешпчан-
не культурнаму развщцю у крaiнaх, што рaзвiвaюццa 
(Афрыка, Кaрыбскi рэгiён i крашы Цiхaгa aкiяну), ад-
крытасць культурных праграм дзеля супрaцоУнiцтвa еу-
рапейсшх крaiн, якiя збiрaюццa стаць членaмi Еурапей-
скага саюза, распаусюджванне еурапейскай культуры у 
крaiнaх — нечленах Супольнасщ i узмацненне культур
ных сувязей з нaродaмi — прaдстaунiкaмi краш-членау, 
што пражываюць на тэрыторыi апопппх. 

Найважнейшая змена у падыходзе Еурапейскай 
кaмiсii да культурных праграм заключаецца у канцэнт-
рaцыi на агульных аспектах еурапейскай культурнай 
спадчыны, што павшна служыць паглыбленню штэг-
рацыы крaiн ЕС. Культура пaвiннa не тальк разглядац-
ца праз прызму выяуленчага мастацтва, музыкi цi лгта-
ратуры, але i aхоплiвaць народную культуру, масавую, 
а таксама штодзённую. 

Новая праграма прызвана сaдзейнiчaць супрацоу-
нiцву пaмiж творцам^ дзеячaмi культуры i культурнымi 
Устaновaмi еурaпейскiх крaiн. 

Культуру немагчыма аддзялщь ад пaлiтыкi, эка-
номiкi i шшых сфер. Яна з'яуляецца, як ужо гаварыла-
ся, усё больш паважаным сектарам зaнятaсцi i крынь 
цай прыбыткау, дзе выпрацоуваецца усё больш знач-
ная частка нацыянальнага даходу, сферай знешняй па-
лiтыкi (у якaсцi культурнай дыплaмaтыi), вызначэннем 
грамадзянскай супольнaсцi (пабудовы щ адкрыцця су
польнасцей людзей), iнструментaм прaмоцыi i рэкла-
мы для прадпрыемствау, гарадоу, рэгiёнaу i г. д. Яна 
становщца як бы карэлятам кожнай сферы iндывiду-
альнай i групавой aктыунaсцi. У гэтых сферах культура 
не будзе заюнута, бо з'яуляецца неабходнай. 

Горад i Месяц культуры. Яшчэ на першай сустрэ-
чы мiнiстрaу культуры Еурапейсшх супольнасцяу у 
1983 г. было прынята рашэнне аб штогадовым вызна-
чэннi Еурапейскага горада культуры. Канцэпцыя Го -
рада культуры належыць мiнiстру культуры Г р э ^ п — 
Мелiне Меркуры — як спосаб стварэння найлепшага 
вобразу Супольнасщ i стварэння з кожным разам больш 
сщслай сувязi пaмiж нaродaмi Еуропы. Праграма ахоп-
лiвaе разнастайныя культурныя мерапрыемствы i пра-

цягваецца ад 7 да 12 месяцау. Кожны з гарадоу, якi ат-
рымоувае тытул Еурапейскага горада культуры, мае 
сваю aсaблiвaсць у межах гэтых урачыстасцей i рыхтуе 
асобную i узгодненую частку сумеснага культурнага 
праекта, яш умоуна называецца "раздзелам". Кр^Iнiцaмi 
фшансавання з'яуляюцца нацыянальны i лакальн^1я 
бюджэты, дaфiнaнсaвaнне з боку Еурапейскай кaмiсii, 
камерцыйнае спонсарства. 

Еурапейсм месяц культуры быу уведзены рашэн-
нем мiнiстрaу культуры у 1990 г., у сувязi з вялгкай зaцi-
кауленасцю праграмай "Еурапейсш горад культуры", 
aсaблiвa у крашах, якiя не б^Iлi членaмi Супольнасщ. 

Eurimages. Гэта фонд, яю п о д т р ^ ш т е супрацоу-
нiцтвa у гaлiне шнематаграфи. Ён быу створаны рашэн-
нем Савета Еуропы у 1988 г. Спачатку у iм удзельнi-
чaлi 12 крaiн-членaу, цяпер колькасць дасягнула 
25 краш. Асноуныпи мэтaмi фонда з'яуляюцца: 

— культурная мэта, якая выражаецца у падтрым-
цы i зaaхвочвaннi да прaдукцыi кiнa- i тэлефiльмaу, што 
п а д к р э ^ в а ю ц ь агульныя кaрaнi i культуру краш, яшя 
сумесна працуюць; 

— экaнaмiчнaя мэта, накраваная на магчымасць i 
неабходнасць зваротнага iнвестaвaння у сферу шнема
таграфи, якая трактуецца як мастацтва, i атрыманне 
камерцыйнага поспеху. 

Структурныя фонды. Акрамя таго, што структур-
н^1я фонды ствараюць крынiцу фiнaнсaвaння праграм, 
наюраваных на экaнaмiчнaе i сац^1яльнае развщцё рэгi-
ёнау, iснуюць таксама фонды, нашраваныя на ахову 
культурнай спадчыны i шшых дзеянняу у галше куль
туры. Культура знаходзщца у абшары iх зaцiкaуленaсцi, 
бо дзейнасць у гэтай сферы можа прынесщ экaнaмiч-
ны i грaмaдскi эфект. У першую чаргу гэта Еурапейсш 
сацыяльны фонд, Еурaпейскi фонд aрыентaцыi i гаран-
тый сельскай гаспадарю, а таксама Еурaпейскi фонд рэ-
гiянaльнaгa рaзвiцця. У рамках праектау, якiя фiнaнсу-
юцца праз структурныя фонды, — рэaлiзуемыя мерап
рыемствы, наюраваные на рaзвiццё турызму, звязаныя 
з выкарыстаннем розных культурных колерау еура-
пейскiх гарадоу, што можа садзейнпчаць iх аж^1уленню 
i гаспадарчаму уздыму. Напрыклад, з Еурапейскага фон¬ 
да рэгiянaльнaгa развщця была прафшансавана рэна-
вац^1я пстарычных помнiкaУ сторага горада Лiсaбонa. 
Аднак гэтыпи фондaмi могуць карыстацца тольш крai-
ны — члены Саюза. 

Праграма "мунiцыnалiтэты-блiзняты". Гэта 
праграма Еурапейскага саюза, у рамках якой рэaлiзу-
юцца абмены пaмiж пaродненымi мунiцыпaлiтэтaмi 
(гмiнaмi), праводзяцца кaнферэнцыi, што датычаць 
супрaцоУнiцтвa гмiн-блiзнят, а таксама навучанне для 
аргашзатарау супрaцоунiцтвa гэтых гарадоу. 

Перавап аддаюцца праграмам па наступных тэмах: 
нац^1янальныя меншaсцi; еурапейскае грамадзянства; 
пашырэнне ЕС; супрацьдзеянне беспрацоую; значэнне 
мiжнaродных кантактау; навучанне мовам партнёрау. 

Праграма прыгратчнага супрацоунщтва (Cross-
Border Cooperation). У межах гэтага праекта быу ство
раны Фонд малых еурарэпянальных праектау. Яго мэ-
таю з'яуляецца развщцё лакальнага самашравання, ак-
тывiзaц^Iя ж^1хароу прыгрaнiчных рэпёнау, iнтэнсiфi-
кацыя культурнага абмену, а таксама узмацненне 
мiжaсaбовых кантактау у 10 еурарэпёнах. 

Культурныя сетки Гэты праект стaновiццa усё 
больш значнай галшою культурнай пaлiтыкi Саюза. 
Сеткi звязваюць людзей i спр^1яюць паустанню новых 
щэй i форм мастацкага выяулення. Таму iх рaзвiццё 
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таксама знаходзщца у полi зaцiкaулення Еурапейскага Далучэнне Белaрусi да разнастайных культурных 
саюза, у сувязi з aсновaмi i мэтaмi яго культурнай паль праграм Супольнaсцi дaзволiць ёй скарыстаць з досвя-
тыкi. Сеткi стымулююць рознага роду абмены i формы ду крaiн-членaу, у якiх ужо на працягу дзесяцiгоддзяу 
супрaцоУнiцтвa людзей культуры, дапамагаюць iм паз- культура рaзвiвaлaся ва умовах рынку i адкрытым гра-
бегнуць iзaляцыi i пазнаёмщца з працаю i нaбыткaмi мадстве. Мaдэлi культурнай пaлiтыкi там вызначаюцца 
творцау культуры з шшых еурaпейскiх крaiн. Аб зна- пагадненнем запатрабаванняу рынку з удзелам у высо-
чэннi, якое надае ЕС развщцю культурных сетак, свед- кай культуры, аховай нацыянальнай тоеснaсцi, а такса-
чыць, напрыклад, той факт, што з 1993 г. каля 20% бюд- ма - што ва умовах глaбaлiзaцыi вельмi ютотна — ахо-
жэту Саюза, яш зарэзерваваны для культуры, прызна- вай уласных рынкау культуры. 
чаецца на развщцё сеткi. Iнтэнсiфiкaцыя дэбатау аб культуры у кантэксце 

Сярод шмаппшх сетак найбольш знaчнымi з'яу- палгтыш Еурапейскага саюза i яго перспектывау свед-
ляюцца: чыць аб тым, што са спазненнем спауняюцца прагнозы 

— сетка у галше тэатру, музыш i оперы; i нaдзеi Рабера Шумана, якi шсау у "Pour l'Europe": 
— у галше вiзуaльных мастацтвау i мультымедыя; "Нiколi не перастану паутараць, што адзшства Еуропы 
— кнiгi i чытання; не будзе магчыма стварыць толькi цi галоуным чынам 
—культурнай спадчыны, кансерващл i музеязнауства; дзякуючы еурaпейскiм iнстытуцыям; iх стварэнне вы¬ 
— aдмiнiстрaцыi, кiрaвaння i культурнай палгтыю. цякае са спосабу мыслення. Не aдрaкaлiся i ш и ш не 
Праграмы Саюза у пытаннях культуры сканцэнт- адрачомся ад рaдзiмы, не забудземся аб абавязку перад 

раваны на ахове i пераацэнцы еурапейскай спадчыны, ёю. Аднак усё больш выразней разумеем, што над ай-
а таксама рэiнтэгрaцыi з сучаснасцю. Еурапейсш саюз чынай iснуе агульнае дабро, больш важнае за нацыя-
пaдтрымлiвaе шырокае рaзвiццё iнфрaструктуры куль- нальны iнтaрэс, гэта агульнае дабро, на якое абашра-
туры, aсaблiвa што тычыцца новых iнфaрмaцыйнa-кa- юцца i у якiм сустракаюцца шдывцгуальныя iнтaрэсы 
мунiкaцыйных тэхнiк. нашых краш". 

1 Communication from the Commission to the European Parlament, the Council and the Committee of the Regions: First European Community 
Framework Programme in Support of Culture (2000—2004) / Proposal for a European Parlament and Council decision establishing a single 
financing and programming instrument for cultural cooperation (Culture 2000 Programme). Luxembourg: Off. for Official Publ. of the 
European Communities, 1998. 

SUMMARY 
"Culture in the European Union Programmes" (Dmitry Krivoshey) 

The article explores the history of the development of cultural cooperation in the EU framework. 
The author points out the fact that the European Union had not put forward any great cultural initiatives before the 

late 1980s. The competence of the European Union institutions came to include cultural issues comparatively late. It took 
quite a long time to develop the appropriate institutional instruments. 

In 1987 the Commission made a report "A Fresh Boost for Culture in the European Community" which laid out a 
general programme in five main fields of activities. The programme served as a basis for further developments in the 
sphere of culture. 

1989 saw the establishment of a special Cultural Affairs Committee within the EU. In the same year the Committee 
issued a report "Culture for the European Citizen in 2000" which contained a long-term programme in all spheres of 
culture. 

In the early 1990s the EU financed a number of cultural projects. The top of the list was taken by the programmes on 
protection of the common European heritage. 1985 saw the beginning of the project "The European Cultural Capital". 
The programme "Kaleidoscope" was in existence since 1992, the Programme "Media-95" — since 1990—1995, etc. 

Fundamental changes in international cultural cooperation in Europe were made by the 1992 Maastricht Treaty. 
Article 128 laid the legal basis for the development of the EU activities in the realm of culture. In this direction the 
European Union has been closely collaborating with the Council of Europe. 

The EU activities in culture are financed by the budget of the European Union, the budgets of the member-states and 
by sponsors. In 1991 the European Committee — CEREC (Comite Europeen pour le Rapprochement de l'Economie et de 
la Culture) was established to promote sponsorship at the international level. 

In 2000 the European Parliament adopted a new programme "Culture 2000" which replaced the former "Kaleidoscope" 
(cultural activities), "Ariane" (books and reading), "Raphael" (cultural heritage). The main change in the approach of the 
European Commission to cultural programmes lies in focusing on common aspects of the European cultural heritage 
which should promote the EU countries integration. 

The author concludes with the idea that Belarus' joining some programmes of the European Union will enable it to 
master the experience of the member-countries where culture has been developing in the market conditions and in the 
open society over decades. The cultural policy patterns are determined there by the correlation of the market requirements 
with the participation in high culture events, by the national identity protection and also by the protection of their own 
culture markets which is very important in the situation of globalization. 
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