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Streszczenie:  
Kultura zawsze była obecna w stosunkach międzyna-
rodowych. W okresie podbojów kolonialnych na tere-
nie Ameryki Łacińskiej kultura była wykorzystywana 
przez mocarstwa europejskie z jednej strony jako in-
strument skutecznego podporządkowania kolonizowa-
nych ludów, a z drugiej jako nośnik postępu cywiliza-
cyjnego. We współczesnym, zglobalizowanym świecie 
stosunki międzynarodowe są w coraz większym stop-
niu kształtowane przy użyciu soft power i tym samym 
kultura odgrywa coraz większą rolę w wymiarze spo-
łecznym, politycznym i ekonomicznym. Unia Europej-
ska stara się wzmacniać swoją pozycję w Ameryce Ła-
cińskiej poprzez rozwijanie takich narzędzi jak dyplo-
macja kulturalna. Jej zadaniem jest propagowanie war-
tości podzielanych przez państwa członkowskie UE i 
uznawanych za fundament tożsamości kulturowej Eu-
ropy. Pomimo że decydenci w instytucjach UE zdają 
sobie sprawę z doniosłej roli kultury, obecnie jej po-
tencjał nie jest w pełni wykorzystywany. 

Abstract:  
Culture has always been present in international re-
lations. During the colonial era in Latin America, 
culture was used by European powers, on the one 
hand, as an instrument of subjugation of colonised 
peoples, and, on the other hand, as a carrier of civi-
lizational progress. In the contemporary globalized 
world, international relations are ever more deter-
mined by the use of soft power, therefore culture 
plays an increasingly significant role in the social, 
political and economic dimension. The European 
Union endeavours to strengthen its position in Lat-
in America by developing tools such as cultural di-
plomacy. Its purpose is to promote values shared 
by the EU member states and recognized as the ba-
sis of the European cultural identity. Although the 
decision-makers in the EU institutions are aware of 
the importance of culture, at present they do not 
use the potential of culture to its full extent. 
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Celem niniejszego artykułu jest ukazanie wybranych aspektów dyplomacji 
kulturalnej prowadzonej przez Unię Europejską wobec państw regionu Ameryki 
Łacińskiej. Użycie w tytule sformułowania „wybrane aspekty” nie jest przypadko-
we, gdyż artykuł ten sygnalizuje tylko niektóre problemy badawcze niezbędne dla 
przeprowadzenia  analizy roli kultury w stosunkach dyplomatycznych pomiędzy 
Unią Europejską i Ameryką Łacińską.  

Punktem wyjściowym do rozważań jest przedstawienie roli kultury w sto-
sunkach międzynarodowych i zwrócenie uwagi na problemy konceptualne, jakie 
pojawiają się przy próbie zdefiniowania tego, czym jest współcześnie dyplomacja 
kulturalna. Ze względu na te trudności definicyjne badanie dyplomacji kulturalnej 
Unii Europejskiej zostało oparte zasadniczo na analizie treści dokumentów i komu-
nikatów wydawanych przez instytucje UE. Chociaż nie formułują one żadnej defi-
nicji explicite, same założenia odnośnie do celów i zakresu działań w sferze mię-
dzynarodowych stosunków kulturalnych pozwalają wywnioskować, co instytucje 
europejskie rozumieją pod pojęciem dyplomacji kulturalnej.  

Kolejnym rozpatrywanym aspektem jest kwestia przeszłości kolonialnej, 
która musi być brana pod uwagę przy rozwijaniu współczesnych stosunków z pańs-
twami latynoamerykańskimi. Konieczne jest odwołanie się do takich zjawisk, jak 
kolonizacja kulturowa, kolonializm i postkolonializm. Traktując dyplomację kultu-
ralną jako jeden z instrumentów prowadzenia polityki zagranicznej, Unia Europejs-
ka nie może pozwolić sobie na pominięcie tych istotnych uwarunkowań historycz-
nych związanych z przeszłością łączącą oba te regiony.  

Sednem dyplomacji kulturalnej jest dbanie o interes danej społeczności po-
przez promocję wartości składających się na jej tożsamość, dlatego też konieczne 
jest przedstawienie katalogu wartości kultury europejskiej, które mają stanowić wy-
tyczne dla działań podejmowanych przez UE w zakresie dyplomacji kulturalnej. 
Należy wziąć pod uwagę fakt, że Unia Europejska jest organizmem ponadnarodo-
wym, złożonym z państw bardzo różnorodnych. Oficjalnym mottem UE przyjętym 
w 2000 roku są słowa In varietate concordia, czyli „Zjednoczona w różnorodnoś-
ci”. Jest to wyraz uznania tej wielości kultur za atut godny propagowania w świecie. 
I właśnie ze względu na poszanowanie odrębności kulturowej poszczególnych 
członków UE dość trudno jest szczegółowo określić, jakie są uniwersalne elementy 
kultury europejskiej. Dlatego też odniesienia do tożsamości kulturowej we wszyst-
kich oficjalnych dokumentach są na bardzo dużym poziomie ogólności, tak aby nie 
wzbudzały polemik przy wypracowywaniu wspólnego dla wszystkich państw 
członkowskich stanowiska. 
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Ostatnia część artykułu zwraca uwagę na wyzwania, z jakimi musi mierzyć 
się w praktyce dyplomacja kulturalna Unii Europejskiej, biorąc za przykład stosun-
ki z dwoma państwami latynoamerykańskimi będącymi strategicznymi partnerami 
UE, a mianowicie z Brazylią i Meksykiem. 

Kultura w stosunkach międzynarodowych 

Kultura od zawsze stanowiła immanentny element stosunków międzynaro-
dowych, choć na przestrzeni wieków zmieniała się jej funkcja, przypisywane jej 
znaczenie i realny wpływ, jaki wywierała na kształtowanie się ładu międzynarodo-
wego2. Przez stulecia podbojów kolonialnych spełniała rolę jednego z narzędzi do-
minacji i opresji, obok siły militarnej i ekonomicznej, choć nie można oczywiście 
pomijać jej roli jako nośnika modernizacji i postępu ze wszystkimi blaskami i cie-
niami tych procesów. Zakończenie epoki kolonizacji nie było równoznaczne z za-
przestaniem wykorzystywania kultury w celach politycznych. Było to szczególnie 
widoczne w czasach światowych konfliktów zbrojnych, a także później, w epoce 
zimnej wojny, kiedy kultura służyła zarówno politycznym celom propagandowym, 
jak i w dalszym ciągu stanowiła wyznacznik dominacji kolonialnej, postkolonialnej 
lub politycznej (w przypadku państw, które – choć formalnie nie były skolonizowa-
ne – były podporządkowane określonym strefom wpływów). Rozpad bloku 
wschodniego, a następnie zakończenie zimnej wojny pozostawiło na arenie mię-
dzynarodowej Stany Zjednoczone jako jedynego gracza o pozycji supermocarstwa. 
Pozwoliło to na jeszcze większe rozszerzenie wpływów kultury amerykańskiej, któ-

                     
2 Nie tylko rola kultury w stosunkach międzynarodowych była różnie postrzegana w określonych 
kontekstach historycznych i w różnorodnych ujęciach teoretycznych (Ziętek, 2010; Schreiber, Mi-
chałowska, 2013; Wojciuk, 2012), ale również samo pojęcie kultury ewoluowało od czasu, kiedy 
stała się obiektem analizy naukowej, w zależności od tego, jaki jej aspekt był przyjmowany za 
najistotniejszy: opisowo-wyliczający, historyczny, normatywny, psychologiczny, strukturalny, 
genetyczny, czy ogólnoopisowy (Czaja 2008: 20). Obecnie rola kultury we współczesnym świe-
cie jest dostrzegana bardzo wielowymiarowo. Jedno z najszerszych ujęć proponuje Feigenbaum: 
„Kultura może być spoiwem społeczeństwa obywatelskiego; stanowić podstawę, na której opiera-
ją się gospodarka, prawo i obowiązujące normy. Lub wręcz przeciwnie, podziały kulturowe mogą 
rozedrzeć tkankę społeczną i uniemożliwi ć, przynajmniej w jakimś stopniu, funkcjonowanie tej 
gospodarki, prawa i norm. Tak więc zasadne jest, aby polityka publiczna interesowała się funk-
cjonowaniem i wytwarzaniem kultury, jako że dotyczy ona zarówno dobra publicznego jak i pry-
watnego. Ponadto rozumienie kultury innych ludów i narodów jest niezbędne do prowadzenia 
współpracy międzynarodowej i osiągania sukcesów komercyjnych na coraz bardziej zglobalizo-
wanych w dzisiejszych czasach rynkach światowych” (Feigenbaum, 2001: 7, tłum. własne). Takie 
ujęcie uwzględnia istotną rolę kultury zarówno w wymiarze narodowym, jak i ponadnarodowym, 
a także jako dobro publiczne i prywatne.  
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ra i tak – w głównej mierze dzięki swojemu prężnemu przemysłowi filmowemu – 
zajmowała poczesne miejsce w kulturze masowej na całym świecie.  

Kolejnym istotnym czynnikiem, który wywarł ogromny wpływ na ewolu-
cję międzynarodowych stosunków kulturalnych, było nadejście epoki globalizacji, 
która umożliwiła kontakty pomiędzy różnymi kulturami na nieosiągalną, a wręcz 
niewyobrażalną wcześniej skalę. Łatwość rozpowszechniania dóbr kultury przy 
użyciu nowoczesnych nośników cyfrowych, a także zwiększenie mobilności współ-
czesnego społeczeństwa przyczyniły się do dostrzeżenia niejako na nowo potencja-
łu, który drzemie w kulturze w odniesieniu do budowania pozycji na arenie mię-
dzynarodowej. W ujęciu teoretycznym ten rodzaj wykorzystania kultury w stosun-
kach międzynarodowych zyskał miano soft power. Pojęcie to wprowadził do nauki 
o stosunkach międzynarodowych amerykański politolog Joseph Nye, autor książki 
Soft Power: The Means to Success in World Politics3. Już w końcowym okresie 
zimnej wojny – wbrew większości teoretyków stosunków międzynarodowych, któ-
rzy w ramach dominujących wtedy nurtów realizmu i neoliberalizmu zakładali, że 
różnice kulturowe pomiędzy aktorami stosunków międzynarodowych nie są rele-
wantne, jako że wszyscy kierują się podobną racjonalnością w dążeniu do osiągania 
celów mierzonych w kategoriach zysków politycznych i ekonomicznych – J. Nye 
dostrzegał rolę uwarunkowań kulturowych w przestrzeni międzynarodowej, acz-
kolwiek jego refleksja dotyczyła głównie aspektu związanego z bezpieczeństwem 
i amerykańskim etnocentryzmem w polityce zagranicznej (Nye, Lynn-Jones, 1988).  

Świadomość faktu, że o pozycji danego państwa, nawet jeśli jest to świa-
towe mocarstwo, decyduje nie tylko jego potencjał militarny czy ekonomiczny, ale 
też jego siła perswazji, wynikająca z atrakcyjności jego kultury i umiejętnego sprze-
dania określonego wizerunku, dzięki czemu można osiągać wyznaczone cele w po-
lityce zagranicznej i znajdować sojuszników do realizacji wspólnych projektów 
o charakterze politycznym, przyczyniła się do szybkiego rozwoju koncepcji soft 
power. Zaczęto uważniej uwzględniać czynniki kulturowe w teoretycznych ujęciach 
stosunków międzynarodowych, gdyż w praktyce, jak już wcześniej wspomniano, 
kultura zawsze była w taki lub inny sposób obecna.  

                     
3 Książka ta została wydana w Polsce pod tytułem Jak osiągnąć sukces w polityce światowej – 
perswazyjne środki oddziaływania politycznego (kultura, propaganda, dyplomacja), Wydawnic-
twa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007. Należy również wspomnieć o innych tekstach 
tego autora, w których rozwija on koncepcję „miękkiej siły”: The Paradox of American Power: 
Why the World’s Only Superpower Can’t Go It Alone, Oxford University Press, 2002, “Public 
Diplomacy and Soft Power”, The Annals of the American Academy of Political and Social Sci-
ence 2008, vol. 616, The Future of Power, Public Affairs, New York, 2011. 
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W obliczu rosnącego znaczenia miękkiej siły w relacjach z innymi pańs-
twami, nastąpił szybki rozwój koncepcji dyplomacji kulturalnej i dyplomacji pu-
blicznej. Zostały one uznane za odrębne kategorie mieszczące się w ramach trady-
cyjnej dyplomacji pojmowanej jako działania korpusu dyplomatycznego danego 
państwa w sferze stricte politycznej. W dalszym ciągu jednak nie ma ich jednoz-
nacznej i powszechnie przyjętej definicji. Trudność sprawia ścisłe oddzielenie za-
kresu działań mieszczących się w tych pojęciach i aktorów w nich uczestniczących. 
Na przykład Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski podaje taką definicję dy-
plomacji publicznej i posiada taką strukturę instytucjonalną, z której wynika, że dy-
plomacja kulturalna jest tylko jednym z komponentów dyplomacji publicznej4. Na-
tomiast niektórzy badacze zwracają uwagę, że wykorzystanie kultury w stosunkach 
międzynarodowych było zjawiskiem pierwotnym wobec dyplomacji publicznej, 
która zaistniała jako odrębna kategoria dyplomacji dopiero w momencie odejścia od 
państwowocentrycznego wymiaru stosunków międzynarodowych. Takie podejście 
prezentuje np. A. Ziętek. Wymienia ponadto inne zjawiska dotyczące tego typu re-
lacji w stosunkach międzynarodowych, które również sprawiają trudność w ścisłym 
ich zdefiniowaniu i zaszeregowaniu do określonego typu dyplomacji, takie jak: 
propaganda, public relations, branding, wojna psychologiczna, public affairs, dy-
plomacja medialna czy dyplomacja obywatelska (Ziętek, 2010a: 69). Niektóre 
z tych pojęć, np. propaganda czy wojna psychologiczna, mają w zasadzie tylko pe-
joratywne konotacje i współcześni teoretycy dyplomacji nie uważają za słuszne, 
aby je utożsamiać z dyplomacją kulturalną, której rolą nie jest jednokierunkowa 
manipulacja w celu osiągnięcia korzyści tylko dla jednej strony, a raczej tworzenie 
klimatu zrozumienia i zaufania w celu współpracy.  

W zasadzie każde opracowanie naukowe dotyczące tematu nowoczesnej 
dyplomacji zaczyna się od zarysowania problemów konceptualnych z nim związa-
nych i aktualnie nie ma jednego wiodącego stanowiska odnośnie do definicji tych 
nowych rodzajów dyplomacji5. Do tego należy jeszcze dodać coraz większe zna-

                     
4 Definicja z portalu MSZ Polski: „Dyplomacja publiczna to zestaw działań o charakterze strate-
gicznym, koncepcyjnym, analitycznym, koordynacyjnym i wykonawczym, które poprzez kształ-
towanie postaw społecznych i opinii publicznej za granicą wpływają na realizację istotnych inte-
resów Polski w świecie, używając narzędzi i metod spoza obszaru tradycyjnej dyplomacji jako 
obszaru relacji międzypaństwowych. Celem nadrzędnym dyplomacji publicznej jest uzyskiwanie 
za granicą zrozumienia i poparcia dla polskiej racji stanu i polityki władz RP. Stanowiąc uzupeł-
nienie dla tradycyjnej dyplomacji, jest działalnością skierowaną do zagranicznych instytucji, or-
ganizacji i społeczeństw” (MSZ, b.d.).  
5 Por. Feigenbaum H.B., (2001), gdzie autor zwraca uwagę, że nie zawsze cele dyplomacji pu-
blicznej pokrywają się z celami dyplomacji kulturalnej. Z kolei H. Kang podkreśla, że ogranicze-
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czenie kultury we współczesnym świecie i jej wielorakie funkcje w społeczeństwie. 
Może być ona postrzegana zarówno jako kapitał (Bourdieu, 1984), zasób (Yúdice, 
2004) lub siła (Nye, 2007). Tak szeroki wachlarz i zasięg kanałów, którymi może 
być prowadzona nowoczesna dyplomacja, a także poszerzanie jej zakresu podmioto-
wego i przedmiotowego pozwala na skuteczniejsze włączenie elementów związanych 
z kulturą do kształtowania pożądanych skutków w relacjach międzynarodowych. 

 Przyjmując najbardziej ogólną definicję dyplomacji kulturalnej można 
określić ją jako działania oparte na wymianie idei, wartości, tradycji i innych aspek-
tów kultury i tożsamości w celu zacieśnienia stosunków, poszerzenia współpracy 
między społeczeństwami i promowania interesów narodowych. Działania w tym 
zakresie mogą być prowadzone przez podmioty publiczne, prywatne, a także przed-
stawicieli społeczeństwa obywatelskiego6. Należy tu zwrócić uwagę, że w przypad-
ku takiego organizmu ponadnarodowego, jakim jest Unia Europejska trudno zdefi-
niować ekwiwalent interesu narodowego, gdyż siłą rzeczy powinien on uwzględ-
niać interesy wszystkich państw członkowskich w równym stopniu. Próba sformu-
łowania strategii w tym zakresie została zainicjowana w 2007 roku w komunikacie 
Komisji Wspólnot Europejskich na temat „Europejskiej agendy kultury w dobie 
globalizacji świata”. Oprócz dość ogólnikowych stwierdzeń na temat poszanowania 
różnorodności narodowej i regionalnej kultur państw członkowskich, a także 
wspólnego dziedzictwa kulturowego, dokument wyraźnie podkreśla, że działania 
w sferze kultury należą do kompetencji państw członkowskich. Rola UE opiera się 
na zasadzie pomocniczości, w formie wspierania i stymulowania działań poszcze-
gólnych państw. W kwestii działań w relacjach z państwami trzecimi proponuje się 
korzystanie z mechanizmu otwartej metody koordynacji polegającej na uzgadnianiu 
wspólnych celów, monitorowaniu postępów i wymianie najlepszych praktyk 
(KWE, 2007).  

                                                                                                           
nie koncepcji dyplomacji kulturalnej jedynie do państwowego wsparcia dla działań związanych 
z promocją sztuki i wymianą kulturalną podważa złożoną rolę kultury w kształtowaniu stosunków 
międzynarodowych i w sektorze przemysłu kreatywnego, który odgrywa obecnie istotną rolę 
w globalnej gospodarce (Kang 2013: 2). Problemy z konceptualizacją nowoczesnej dyplomacji są 
również szeroko ujęte w książce Cultural Diplomacy and Cultural Imperialism. European Pers-
pective(s), gdzie cała przedmowa poświęcona jest przedstawieniu różnych definicji dyplomacji 
i międzynarodowych stosunków kulturalnych (Topić, Rodin, 2012). Bardziej teoretyczne podej-
ście do studiów nad dyplomacją prezentuje A. Woronecka w tekście Cultural Diplomacy in Inter-
national Relations Theory and Studies on Diplomacy (Woroniecka, 2016). Również P. Goff we 
wstępie do oksfordzkiego podręcznika współczesnej dyplomacji zaczyna od rozdziału „Conceptual 
Discussions”, aby zaprezentować różnorodność ujęć tego tematu przez teoretyków (Goff, 2013). 
6 Definicja zaczerpnięta ze strony Instytutu Dyplomacji Kulturalnej w Berlinie, http://www.cultu-
raldiplomacy.org/index.php?en_culturaldiplomacy (dostęp: 25.08.2017).  
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W kolejnych oficjalnych dokumentach UE odnoszących się do polityki ze-
wnętrznej rola kultury jest również zawsze podnoszona. Zacytujmy słowa wysokiej 
przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federiki Mo-
gherini, które wygłosiła w czerwcu 2016 roku w Brukseli podczas prezentacji stra-
tegii UE dotyczącej międzynarodowych stosunków kulturalnych: 

Kultura musi być nieodłączną częścią naszej polityki zagranicznej. Jest potężnym na-
rzędziem do budowania mostów pomiędzy ludźmi, zwłaszcza młodymi i do wzmocnie-
nia wzajemnego zrozumienia. Może być również siłą napędową rozwoju gospodarczego 
i społecznego. Kiedy stajemy w obliczu wspólnych wyzwań, kultura może pomóc nam 
wszystkim, w Europie, w Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Azji, połączyć wysiłki, by 
zwalczać radykalizację postaw, budować sojusz cywilizacji na przekór tym, którzy pró-
bują nas poróżnić. To dlatego dyplomacja kulturalna musi przesuwać się na centralną 
pozycję naszych stosunków z dzisiejszym światem (Komisja Europejska, 2016a). 

Analizując te dokumenty, można dojść do wniosku, że kultura jest bardzo 
wysoko na liście priorytetów dyplomacji UE. Jednak wątpliwości co do skutecznej 
implementacji tych założeń może budzić fakt, że „Konkluzje Rady w sprawie stra-
tegicznego podejścia UE do międzynarodowych stosunków kulturalnych”, ogłoszo-
ne 23 maja 2017 roku, po raz kolejny nawołują do opracowania „zintegrowanego, 
kompleksowego i stopniowego strategicznego podejścia UE do międzynarodowych 
stosunków kulturalnych” i „ustalenia wspólnych zasad, celów i priorytetów strate-
gicznych takiego podejścia z myślą o ich włączeniu do planu działania i określenia, 
gdzie przydatne mogłyby być wspólne działania na szczeblu UE” (Rada Unii Euro-
pejskiej, 2017).  

Powyższy dokument Rady UE został poddany krytycznej analizie w arty-
kule przygotowanym przez Instytut Studiów Europejskich w ramach projektu Eu-
ropean Leadership in Cultural, Science and Innovation Diplomacy. Porusza on 
kwestie, które stoją na przeszkodzie właściwego rozwoju dyplomacji kulturalnej 
UE. Są to m.in.: brak dokładnej definicji, jaką kulturę i w jaki sposób chce promo-
wać UE, co dokładnie oznacza zasada pomocniczości wobec państw członkow-
skich, jakie konkretnie środki mają być przeznaczone na współpracę z państwami 
trzecimi i z państwami członkowskimi, a także na wsparcie i szkolenie przedstawi-
cieli społeczeństwa obywatelskiego uczestniczących w działaniach związanych 
z kulturą (Trobbiani, 2017: 1-6).  

Podsumowując rozważania na temat roli kultury w stosunkach międzyna-
rodowych, należy zauważyć, że we współczesnym świecie, którego rozwój – szcze-
gólnie w wymiarze ekonomicznym – oparty jest w dużo większym stopniu na wie-
dzy (immanentnie związanej z kulturą) niż na twardej sile, zaniedbania w dziedzi-
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nie dyplomacji kulturalnej mogą mieć dalekosiężne negatywne skutki. Tym bar-
dziej, że w ostatnich latach Ameryka Łacińska jako region zaczyna odgrywać coraz 
większą rolę na arenie międzynarodowej i, chociaż nadal traktuje Europę jako 
głównego partnera, nie można nie zauważyć, że inne potęgi, takie jak Chiny czy 
Rosja, usilnie starają się zwiększyć swoje wpływy w państwach latynoamerykańs-
kich, mając świadomość rosnącego znaczenia tego regionu7.  

Cień iberoamerykańskiej przeszłości kolonialnej 

W refleksji nad stosunkami kulturalnymi pomiędzy Unią Europejską, re-
prezentującą państwa, które w przeszłości dokonywały podbojów kolonialnych, 
a regionem Ameryki Łacińskiej, która była terenem konkwisty i wieków dominacji 
kolonialnej, nie można pominąć tego okresu wspólnej historii.  

Przez stulecia kształtowania się ładu międzynarodowego kultura była jed-
nym z narzędzi dominacji i kolonizacji. Narzucanie wzorców kulturowych, właści-
wych dla najsilniejszych graczy na arenie międzynarodowej, odbywało się w spo-
sób bezwzględny, bez poszanowania dla kultur ludów podbijanych. Nawet jeśli 
przyczyniało się do szybszego rozwoju cywilizacyjnego i postępu w wielu dziedzi-
nach życia – a niekiedy wręcz umożliwiało kształtowanie się zrębów nowoczesnej 
państwowości i późniejszego wybicia się na niepodległość terytoriów zależnych, 
tak jak miało to miejsce w przypadku formowania się struktur państwowych 
w Ameryce Łacińskiej8 – powodowało nieodwracalne straty dla kultur rdzennych, 
zarówno w sensie dziedzictwa materialnego, jak i niematerialnego. Niszczone były 
niezliczone zabytki, miejsca kultu, dzieła sztuki i inne obiekty materialne reprezen-
tujące lokalne kultury. Z jednej strony wynikało to z braku poszanowania dla ich 
wartości, a z drugiej, było związane z dążeniem do zastąpienia kultury zastanej 
swoją własną, uznawaną za wyższą. 
 

                     
7 Analitycy ekonomiczni zwracają uwagę na bardzo duże inwestycje Chin w Ameryce Łacińskiej. 
Przy zapowiadanych przez rząd chiński inwestycjach rzędu 250 mld $ w ciągu najbliższej dekady, 
Chiny staną się największym partnerem Ameryki Łacińskiej, zajmując miejsce Stanów Zjedno-
czonych i Unii Europejskiej (Coyer, 2016).  
8 Politolog peruwiański Francisco Miró Quesada (Miró Quesada: 44) zwraca uwagę, że koloniza-
torzy hiszpańscy częściowo odwzorowywali na podbijanych terytoriach osiągnięcia cywilizacyjne 
w postaci struktur administracyjnych i praw publicznych – oczywiście mając na względzie 
sprawne zarządzanie koloniami w celu osiągania jak największych korzyści, a nie z myślą o do-
bru ludności rdzennej – które w późniejszym czasie stały się inkubatorem demokracji i niepodle-
głości państw latynoamerykańskich. 
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Równie istotne dla kolonizatorów było wyrugowanie niematerialnego dzie-
dzictwa kulturowego, na które składają się tradycje, wierzenia, obrzędy, zwyczaje, 
przekazy ustne, a także język jako nośnik kultury niematerialnej. Oczywiście nie 
było możliwe całkowite wykorzenienie kultur rdzennych, co wynika z długotrwałej 
natury procesów kształtowania się kultury, jednak ingerencja siłą w ich naturalny 
przebieg uruchamiała procesy akulturacji i dekulturacji9. Miały one znaczący wpływ 
na dalszy rozwój lokalnych społeczności, zmuszonych do uznania supremacji obcej 
kultury nad kulturą odziedziczoną po własnych przodkach i podporządkowania się 
kolonizatorom we wszystkich aspektach życia społecznego, gospodarczego i poli-
tycznego.  

Niezaprzeczalnie wykorzystanie kultury przez światowe potęgi w procesie 
kolonizacji okazało się skutecznym i efektywnym narzędziem w walce o rozszerza-
nie wpływów na arenie międzynarodowej. Szczególnie miało to miejsce w odnie-
sieniu do kultury europejskiej, która stała się wyznacznikiem dalszego rozwoju cy-
wilizacyjnego w wielu rejonach świata, m.in. w Ameryce Łacińskiej, jednak za ce-
nę niszczenia dorobku kultur miejscowych. Niemniej dalekosiężne skutki koloniza-
cji, szczególnie te dotyczące sfery kultury i jej wpływu na tkankę społeczną, w ogó-
le nie były brane pod uwagę w minionych wiekach, choć są widoczne po dzień dzi-
siejszy i wiążą się również z wieloma negatywnymi zjawiskami, z którymi borykają 
się społeczeństwa postkolonialne. Oprócz oczywistych strat w wymiarze material-
nym, jakich doświadczyły terytoria kolonizowane, takich jak wymordowanie milio-
nów rdzennych mieszkańców czy eksploatacja zasobów naturalnych, sam fakt trak-
towania przez stulecia rdzennych kultur jako gorszych i niszczenie ich dorobku 
z epoki przedkolonialnej, miał negatywny wpływ na kształtowanie się relacji spo-
łecznych w państwach postkolonialnych już po odzyskaniu przez nie niepodległości.  

                     
9 Akulturacja jest to „proces oraz rezultaty ciągłych i głównie bezpośrednich kontaktów między 
różnymi kulturami; wymiana, przepływ czy oddziaływanie treści kulturowych, które powodują 
przekształcenia wzorów kulturowych, polegające na asymilacji obcych treści, modyfikacji ele-
mentów własnej kultury, a w rezultacie w mniejszym lub większym stopniu upodabnianie się kul-
tur wchodzących ze sobą w kontakt” (Olechnicki, Załęcki, 1998: 16). Pojęcie to niekoniecznie 
musi wiązać się ze zjawiskami negatywnymi, gdyż kontakty międzykulturowe mogą prowadzić 
do wzbogacania i korzystnego oddziaływania kultur, które wchodzą ze sobą w interakcję, jednak 
jednym z negatywnych wariantów akulturacji może być zjawisko dekulturacji, czyli ubożenia 
„słabszej” kultury na rzecz kultury dominującej. Miało to miejsce właśnie w przypadku podbojów 
kolonialnych, gdzie dominacja kultury białych najeźdźców wobec „dzikich” była uznawana za 
oczywistą, a wpływy kulturowe w odwrotnym kierunku, czyli przyswajanie elementów kultury 
rdzennych mieszkańców podbitych terytoriów miały raczej charakter incydentalny i głównie do-
tyczyły np. zapoznania się z uprawami nieznanych wcześniej roślin, sferą kulinariów czy sztuk 
dekoracyjnych. 
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Imperializm kulturalny służył jako instrument legitymizacji władzy mo-
carstw kolonialnych, wykorzystując do tego ideologię opartą na przesłankach raso-
wych, zakładających a priori wyższość rasy białej i wytworów jej kultury. Ugrun-
towało to w społeczeństwach lokalnych poczucie niższości, skutkujące z jednej 
strony dążeniem do emancypacji politycznej, a z drugiej niemożnością uwolnienia 
się od zależności od metropolii i mimowolnego europocentrycznego podejścia do 
kultury, odrzucania swojego własnego dziedzictwa kulturowego jako mniej wartoś-
ciowego, niegodnego.  

Ponadto w przypadku terenów, które ulegały w przeważającej mierze kolo-
nizacji typowo osadniczej (colonialismo de colonos), dochodziła niechęć do uzna-
nia wstydliwego faktu, że do pozyskania ziemi i uformowania się społeczeństwa 
w obecnym kształcie konieczne było wyrugowanie rdzennych mieszkańców. Zwra-
ca na to uwagę Gustavo Verdesio w swojej analizie teorii i praktyki studiów nad 
kolonializmem. Podkreśla, że konieczne jest zróżnicowane podejście do kwestii 
wpływu kolonializmu na kulturę, gdyż są takie terytoria, jak np. Urugwaj, gdzie ze 
względu właśnie na dominujący typ kolonizacji osadniczej dziedzictwo kolonialne 
jest właściwie jedyną spuścizną kulturową kultywowaną przez społeczeństwo, które 
w przeważającej większości uważa się za bezpośrednich potomków białych Euro-
pejczyków i traktuje niemalże jak tabu kolonialną przeszłość to, co miało miejsce 
przed powstaniem nowożytnego państwa, aby nie musieć konfrontować się ze 
wstydliwą przeszłością. Tak więc ideologia narzucona w procesie kolonizacji pozo-
stała ideologią dominującą nawet po politycznej emancypacji byłych kolonii. Zresz-
tą, jak podkreśla Verdesio, we wszystkich państwach Ameryki Łacińskiej idee spo-
łeczne, ekonomiczne i kulturalne są w przeważającym stopniu uwarunkowane kon-
cepcjami przyniesionymi ze Starego Kontynentu. Do tego nie należy zapominać 
o kolejnym etapie, po epoce kolonialnej, imperializmie kulturowym i ekonomicz-
nym, jakim jest amerykańska dominacja kulturowa, która ogarnęła niemalże cały 
współczesny świat (Verdesio 2012: 11-12).  

Jednym z długotrwałych negatywnych skutków opisanych powyżej proce-
sów jest zjawisko wykluczenia społecznego, ekonomicznego i kulturowego, które 
dotyczy znacznej części obywateli państw postkolonialnych i powoduje występo-
wanie ogromnych nierówności społecznych, stojących na przeszkodzie do budowy 
bardziej sprawiedliwego, demokratycznego  społeczeństwa  obywatelskiego. Ponadto, 
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oprócz trudności w przezwyciężaniu nierówności na poziomie wewnętrznym, pańs-
twa postkolonialne odziedziczyły po epoce konkwisty ugruntowaną historycznie 
słabszą pozycją na arenie międzynarodowej10.  

Zakończenie epoki kolonialnej i uzyskanie samodzielnej państwowości 
przez terytoria kolonialne nie było równoznaczne z zakończeniem w społeczeńs-
twach postkolonialnych wyraźnej dominacji europocentryzmu w sferze kultury, ale 
otworzyło drogę do poszukiwania i zaakceptowania własnej, specyficznej tożsa-
mości kultowej.  

Egzemplifikacją takich poszukiwań i refleksji na temat wartości własnej 
kultury może być debata dotycząca rozwoju filozofii w Ameryce Łacińskiej. Debata 
rozpoczęła się od postawienia pytania, czy w ogóle może zaistnieć latynoamery-
kańska myśl filozoficzna, czy też myśliciele Nowego Świata są skazani jedynie na 
rozwijanie i wzbogacanie o latynoamerykański punkt widzenia europejskich nurtów 
filozoficznych11. Dążenie do zdefiniowania własnej tożsamości objęło również ta-
kie dziedziny życia, jak polityka. Potrzebne było oryginalne wypracowanie, czy też 
choćby krytyczne przeanalizowanie i opisanie systemów politycznych specyficz-
nych dla potrzeb i uwarunkowań latynoamerykańskich. Jednym z przykładów takiej 
oryginalnej analizy politologicznej, która stała się swego rodzaju bazą dla później-
szych studiów porównawczych na temat tranzycji od reżimów autorytarnych do 
systemów demokratycznych (nie tylko w odniesieniu do państw Ameryki Łacińs-
kiej) jest czterotomowe opracowanie pod redakcją Guillermo O’Donnella, Phi-
lippe’a Schmittera i Laurence’a Whiteheada z 1986 roku pod tytułem Transitions 
from Authoritarian Rule. Nowatorstwo tej pracy polegało na zakwestionowaniu 
koncepcji zwolenników strukturalizmu, którzy upatrywali przyczyny niemożności 
przeprowadzenia transformacji demokratycznej w niedostatecznym rozwoju struk-
tury społeczno-gospodarczej. O’Donnell et al. uważali, że czynniki strukturalne, 
społeczne i ekonomiczne nie muszą warunkować odejścia od systemów autorytar-

                     
10 Tak opisuje to Aníbal Quijano: „jeśli przyjrzymy się głównym schematom wyzysku i dominacji 
społecznej w skali globalnej, układowi sił we współczesnym świecie czy dystrybucji dóbr i pracy 
wśród ludności świata, nie sposób nie zauważyć, że w przeważającej części ludzie wyzyskiwani, 
zdominowani i dyskryminowani to właśnie przedstawiciele ‘ras’, ‘etni’ i ‘narodów’, które należa-
ły do kategorii ludów kolonizowanych w trwającym od czasu konkwisty Ameryki procesie kształ-
towania się światowego układu sił.”(Quijano, 1992: 12, tłum. własne) 
11 Szczegółowe omówienie dyskusji na ten temat znajduje się w następujących tekstach: Francis-
co Miró Quesada (1978) “Posibilidad y límites de una filosofía latinoamericana”, Revista de Filo-
sofía de la Universidad de Costa Rica, XVI (43); Augusto Salazar Bondy (2006) ¿Existe una filo-
sofía en nuestra América?, México: Siglo XXI Editores, decimoséptima edición; Leopoldo Zea 
(1975) La filosofía americana como filosofía sin más, México: Siglo XXI Editores.  
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nych, przypisując większą rolę czynnikom politycznym i kładąc szczególny nacisk 
na nieprzewidywalność tego rodzaju transformacji i jej ostatecznych rezultatów 
(O’Donnell, 1989)12.  

Fakt pojawiania się oryginalnej, latynoamerykańskiej myśli w dziedzinie 
filozofii, nauk społecznych itp. świadczy o wykształceniu się na przestrzeni wieków 
specyficznej mieszanki kulturowej, zawierającej w sobie pierwiastki zarówno kultu-
ry kolonizatorów jak i ludów skolonizowanych. Czynnik ten powinien być uwz-
ględniany przez aktorów zewnętrznych przy formułowaniu aktualnej polityki w sto-
sunkach z Ameryką Łacińską – a w jej ramach, ich dyplomacji kulturalnej. 

Podsumowując tę krótką refleksję nad niektórymi aspektami europejskiej 
kolonizacji Ameryki Łacińskiej można stwierdzić, że proces ten, rozpoczęty przez 
pierwszych konkwistadorów – pomimo że z historycznego punktu widzenia już się 
zakończył – w pewnym sensie trwa nadal, gdyż europejskie dziedzictwo kulturowe, 
które – w mniej lub bardziej dobrowolny sposób – zostało włączone do kultury la-
tynoamerykańskiej, jest z nią już nierozerwalnie powiązane i nie zmieni tego fakt, 
że można je postrzegać z odmiennych perspektyw i dokonywać diametralnie różnej 
jego oceny13. Z oczywistych względów bardzo krytyczne spojrzenie na epokę kolo-
nialną mają przedstawiciele rdzennej ludności amerykańskiej, która najbardziej 
ucierpiała z powodu kolonizacji i właściwie dopiero w ostatnich dekadach zaczęła 

                     
12 Szczególnie ta ostatnia kwestia była obiektem troski O’Donnella w odniesieniu do państw 
Ameryki Łacińskiej, gdzie nie nastąpiło jeszcze gruntowne skonsolidowanie demokracji. Tak pi-
sał o tym w 1989 roku: “W najnowszej historii naszych krajów walka z autorytaryzmem była 
ciężka, trudna i o niepewnym rezultacie (…). O takie wątłe, niepełne i w wielu aspektach rozcza-
rowujące demokracje trzeba dbać i chronić je przed ryzykiem powrotu do autorytaryzmu.” 
(O’Donnell 1989: 19, tłum. własne). 
13 Problem tej oceny i interpretacji historii nie pozostaje tylko obiektem rozważań intelektualnych 
w środowiskach akademickich, ale także jest przywoływany w przestrzeni publicznej, chociażby 
przy okazji obchodzenia świąt państwowych. Za przykład niech posłuży dokument wydany przez 
Dyrekcję Generalną ds. Kultury i Edukacji Prowincji Buenos Aires (Podsekretariat ds. Edukacji), 
zwracający uwagę nauczycielom, w jaki sposób powinni podchodzić na lekcjach do tematu ob-
chodów 12 października: „Kolonizacja także jest przedmiotem debaty. Kiedy jedni podkreślają 
geniusz Hiszpanów i entuzjastycznie odnoszą się do owoców wymiany między kulturami, inni 
twierdzą, że Nowy Świat został zbudowany na zgliszczach wielu społeczeństw; potępiają ludo-
bójstwo i czystki etniczne wśród ofiar, którymi były rdzenne plemiona, a także utrzymują, że źró-
deł aktualnych problemów latynoamerykańskich należy szukać w dziedzictwie kolonialnym. Bio-
rąc pod uwagę powyższe, oczekujemy (żeby nie powtarzać: uwaga – uważamy), że szkoła - 
zgodnie z tym, co jest sugerowane w Sylabusie – powinna zaproponować refleksję, a nie tylko 
uczczenie czy przemowę z okazji obchodzonego święta. Refleksję opartą na dialogu uwzględnia-
jącym odmienne punkty widzenia i znaczenie kolonizacji w teraźniejszości i w przeszłości.” (Di-
rección General, b.d., tłum. własne). 
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mocniejszym głosem domagać się rewindykacji swoich praw14. Inne aspekty kolo-
nizacji dostrzegają natomiast np. intelektualiści, którzy czują się spadkobiercami 
tego unikalnego amalgamatu kulturowego, jaki powstał dzięki wpływom europej-
skim w Ameryce Łacińskiej. Przywołajmy tu znane słowa pisarza meksykańskiego 
Octavio Paza:  

Nie wszystko było straszne: na ruinach świata prekolumbijskiego Hiszpanie i Portugal-
czycy wznieśli olbrzymią historyczną budowlę, która w pewnej mierze nadal stoi. Zjed-
noczyli wiele ludów, które mówiły różnymi językami, czciły innych bogów, prowadziły 
ze sobą wojny albo nie znały się nawzajem. Zjednoczyli je poprzez prawo i instytucje 
prawne i polityczne, ale przede wszystkim poprzez język, kulturę i religię. Owszem, 
straty były ogromne, ale zyski także były niezliczone. Aby osądzić sprawiedliwie to, co 
zrobili Hiszpanie w Meksyku, należy podkreślić, że bez nich – mam na myśli: bez reli-
gii katolickiej i kultury, jaką zaszczepili w naszym kraju – nie bylibyśmy tacy, jak jes-
teśmy. Prawdopodobnie bylibyśmy zbiorem ludów podzielonych przez odmienne wie-
rzenia, języki i kultury (Paz, 1995: 16, tłum. własne). 

Mając na względzie te wszystkie uwarunkowania związane ze specyfiką 
i wielowymiarowymi skutkami historii łączącej Amerykę Łacińską z Europą, insty-
tucje Unii Europejskiej muszą wykazać się szczególną wrażliwością w formułowa-
niu założeń dyplomacji kulturalnej w tym regionie świata, tak aby nie narażać się 
na zarzut, że próbują podtrzymać dominację kulturową wywodzącą się z epoki ko-
lonialnej czy wręcz uczestniczą w procesie neokolonizacji15.  
 
 
 

                     
14 Przykładem może być deklaracja opracowana podczas szczytu Cumbre Continental de Pueblos 
y Organizaciones Indigenas, który miał miejsce w 2005 roku w Argentynie (Cumbre, 2005). 
15 Wprawdzie zarzut ten jest częściej podnoszony w kontekście ekonomii, w stosunku do między-
narodowych korporacji i inwestorów wykorzystujących swoją przewagę na globalnym rynku, 
jednak imperializm kulturowy również jest postrzegany jako duże zagrożenie, szczególnie w obli-
czu wzrastającej roli soft power w stosunkach międzynarodowych. Jak aktualne są obawy państw 
latynoamerykańskich, związane z dziedzictwem kolonialnym i „starym” układem sił na świecie, 
może świadczyć wypowiedź prezydenta Ekwadoru Rafaela Correa podczas Cumbre de los Pue-
blos, szczytu gromadzącego przedstawicieli organizacji i rządów lewicowych Ameryki Łaciń-
skiej, który odbył się w Brukseli w 2015 roku równolegle z oficjalnym szczytem UE-CELAC, 
skupiającym przywódców Unii Europejskiej, Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Odnosząc się do 
blokady Kuby, istnienia bazy Guantanamo czy uznania Wenezueli za „zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa narodowego Stanów Zjednoczonych”, Correa stwierdził: „Wenezuela, Boliwia i Ekwador 
przeciwstawiają się neokolonializmowi, nie schylają głów przed imperializmem i dlatego są pod-
dawane sankcjom pod byle jakim pretekstem” (Correa, 2015). 
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Tożsamość i wartości europejskie w dyplomacji kulturalnej UE 

Jak już wcześniej wspomniano, podstawą dyplomacji kulturalnej danego 
państwa jest wykorzystanie wartości, jakie niesie ze sobą jego kultura, tak aby 
stworzyć klimat zaufania i zrozumienia, dzięki czemu możliwe będzie rozwijanie 
współpracy i wzmacnianie pozycji na arenie międzynarodowej bez uciekania się do 
środków hard power. Wartości transmitowane przez kulturę są zasadniczym ele-
mentem tożsamości narodowej. Najogólniej mówiąc, tożsamość to forma autoiden-
tyfikacji i identyfikacji z daną zbiorowością16. O tożsamości narodowej możemy 
mówić w przypadku państw, jednak kwestia staje się bardziej złożona, jeśli dotyczy 
organizmów ponadnarodowych, takich jak Unia Europejska lub regionów, jak to 
ma miejsce w przypadku Ameryki Łacińskiej. Niemniej jednak można wymienić 
czynniki, które budują poczucie więzi ze zbiorowością na różnych poziomach, nie 
tylko w obrębie danego państwa. Należą do nich: wspólnota etniczna, językowa, 
wyznaniowa, kulturalna, ekonomiczna (Maj, 2013: 257). Należy też pamiętać, że 
tożsamość jest zjawiskiem procesualnym, tak więc poczucie więzi budowane jest 
także na wspólnocie losów dziejowych17. Oczywiście jednoczesne występowanie 
każdego z wymienionych elementów nie jest konieczne, aby się utożsamiać z daną 
zbiorowością, co widać chociażby na przykładzie braku jednego uniwersalnego ję-
zyka wspólnego dla wszystkich członków Unii Europejskiej, a fakt ten nie stanowi 
przeszkody we współpracy pomiędzy nimi i podzielania wspólnych wartości. Doda-
jąc do tego jeszcze przemiany, jakie zachodzą we współczesnym świecie, a w szcze-
gólności procesy globalizacji, które przyczyniają się do odterytorialnienia tożsa-
mości i pewnego rodzaju homogenizacji kultury18, szczególnie tej masowej, można 

                     
16 Zob. Cz. Maj (2013), Socjologia stosunków międzynarodowych, Lublin: Wydawnictwo UMCS. 
Autor bardzo szeroko przedstawia podstawy teoretyczne dotyczące pojęcia tożsamości i jej róż-
nych kategorii, a ponadto szuka odpowiedzi na pytanie o miejsce systemów wartości w badaniach 
stosunków międzynarodowych.  
17 Stąd poczucie wspólnoty pomiędzy państwami Ameryki Łacińskiej, które w swojej historii ma-
ją wspólne doświadczenie okresu kolonizacji ze strony mocarstw europejskich. Z kolei powstanie 
Unii Europejskiej jest wyrazem dążenia do integracji kontynentu w obawie przed powtórzeniem 
się historycznych konfliktów, które skutkowały drugą wojną światową.  
18 Zgodnie z koncepcją Rolanda Robertsona, który twierdzi, że świat - w obliczu kompresji czasu 
i przestrzeni i wzrostu globalnych przepływów i współzależności – staje się jednym wspólnym 
miejscem (Robertson, 1992). Na temat przemian w kulturze w dobie globalizacji zob. także: 
B. Pasamonik „Globalizacja kultury czy glokalizacja kultur?” w: E. Tarkowska et al. (red.) (2013) 
Krótkie wykłady z socjologii. Kategorie, problemy, subdyscypliny, Warszawa: Wydawnictwo 
APS; B. Bodzioch-Bryła et al. (red.) (2010), Globalizacja w kulturze. Upowszechnienie czy 
uproszczenie?, Kraków: Wydawnictwo WAM. 



 Wybrane aspekty dyplomacji kulturalnej… KRAJE – REGIONY  
 

Ameryka Łacińska, 3 (97) 2017, ss. 123-148 137 

stwierdzić, że z jednej strony poszerza się katalog wartości uniwersalnych – w ro-
zumieniu cywilizacji zachodniej – podzielanych przez większą część społeczności 
międzynarodowej, a z drugiej coraz łatwiejsze jest „przebicie się” kultur lokalnych 
do mainstreamu poprzez procesy indygenizacji (przystosowania elementów kultury 
globalnej do kultur lokalnych) i kreolizacji (tworzenia się hybryd kulturowych)19. 
Oczywistym jest, że w przypadku takiego organizmu ponadnarodowego, jakim jest 
Unia Europejska, nie można mówić o homogenicznej tożsamości, gdyż każde 
z państw członków ma swoją długą historię, specyficzną kulturę i określoną samo-
świadomość, a nawet wewnątrz każdego z tych państw występują duże różnice (vi-
de Hiszpania, Belgia), dlatego też katalog wartości wspólnych, przyjętych w doku-
mentach dotyczących dyplomacji kulturalnej, siłą rzeczy musi być dość ogólny 
i odnosić się do wartości uniwersalnych, podzielanych przez wszystkich i nie bu-
dzących kontrowersji. Dopiero na poziomie poszczególnych działań praktycznych 
mogą pojawić się wątpliwości co do tego, czy określone działanie jest zgodne 
z wartościami podzielanymi przez daną społeczność. 

Nie wdając się w bardziej szczegółowe rozważania nad koncepcją tożsa-
mości kulturowej Europy, gdyż jest to temat dalece wykraczający poza ramy tego 
artykułu, przejdźmy do zagadnienia dotyczącego sposobu jej przedstawiania w do-
kumentach Unii Europejskiej. O wartościach stanowiących bazę dla kultury euro-
pejskiej jest mowa w artykule drugim Traktatu o Unii Europejskiej. Stwierdza się 
w nim, że:  

Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, de-
mokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, 
w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Człon-
kowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, spra-
wiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn. (TUE, 1992) 

Również w dokumentach Komisji Europejskiej i Parlamentu UE, które do-
tyczą międzynarodowej współpracy kulturalnej jest mowa o tym, jakie wartości ma-
ją promować i wspierać instytucje UE. Jednym z wybranych dokumentów jest rezo-
lucja Parlamentu Europejskiego z 12 maja 2011 roku w sprawie kulturowego wy-

                     
19 Wnikliwą analizę kształtowania się tożsamości narodów wielokulturowych przedstawia T. Pa-
leczny na przykładzie Brazylii. Zwraca uwagę, że tego narodu dotyczą mechanizmy wszystkich 
modeli stosunków interkulturowych: mieszanie się ras, współwystępowanie podwójnej tożsamoś-
ci etniczno-narodowej (w wyniku kolonizacji), synkretyzm religijny czy kulturowo-obyczajowy. 
Wymienia istotne procesy wpływające na obecny kształt tego społeczeństwa: iberyzację, chrys-
tianizację, zjawiska metysażu, indygenizmu, panindianizmu czy panamerykanizmu (Paleczny, 
2009). 
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miaru działań zewnętrznych UE. Odwołuje się ona m.in. do artykułu 167 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej20, a także komunikatu dotyczącego europejs-
kiej agendy kultury w dobie globalizacji świata z dnia 10 maja 2007 roku. W ko-
munikacie tym jest mowa o wartościach kultury europejskiej, jakimi kieruje się UE 
w sferze polityki międzynarodowej:  

Bogactwo kulturowe i różnorodność kulturowa Europy są ściśle związane z jej rolą 
i wpływem na świecie. Unia Europejska to nie tylko proces gospodarczy czy potęga 
handlowa; UE jest już powszechnie – i słusznie – postrzegana jako bezprecedensowy 
pomyślnie realizowany projekt społeczny i kulturalny. Unia Europejska jest i musi jesz-
cze bardziej starać się być przykładem „łagodnej siły” opartej na normach i wartoś-
ciach, takich jak ludzka godność, solidarność, tolerancja, wolność słowa, poszanowanie 
różnorodności i dialogu międzykulturowego, czyli na wartościach, które – jeśli będą za-
chowywane i propagowane – mogą stanowić inspirację dla świata w przyszłości (Komi-
sja Wspólnot Europejskich, 2007). 

W dalszej części tekstu wymienia się też cele, jakim ma służyć kultura: 
ochrona i promowanie praw człowieka, promowanie różnorodności form wyrazu 
kulturowego, przeciwdziałanie i ograniczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego. 
Kolejnym dokumentem, na który powołuje się rezolucja z 12 maja 2011 roku jest – 
interesująca z punktu widzenia podejścia do roli kultury europejskiej w świecie – 
rezolucja Parlamentu Europejskiego z 10 kwietnia 2008 roku, w której w wyraźny 
sposób widać typowo europocentryczny punkt widzenia, wzbudzający kontrowersje 
u partnerów z Ameryki Łacińskiej, gdyż w pewnym sensie przywołuje rolę, jaką 
spełniała kultura europejska w czasach podbojów kolonialnych:  

(…) europejskie dziedzictwo kultury rozumiane w swej różnorodności wyrazu i mnogo-
ści głównych wzorców, takich jak starożytność grecka, rzymska i judeochrześcijańska, 
z historycznego punktu widzenia umieściło Europę w awangardzie wszystkich konty-
nentów, okazało się niezrównanym napędem innowacji, rozwoju i postępu, który roz-
przestrzeniał się we wszystkich kierunkach i dziś jeszcze wciąż stanowi kluczowe od-
niesienie dla humanizmu, wzbogacenia i odnowienia duchowego, tolerancji i postawy 
obywatelskiej (Parlament Europejski, 2008). 
 
 

                     
20 Punkt 1. artykułu brzmi: „Unia przyczynia się do rozkwitu kultur Państw Członkowskich, 
w poszanowaniu ich różnorodności narodowej i regionalnej, równocześnie podkreślając znaczenie 
wspólnego dziedzictwa kulturowego.”. W punkcie 3 tego artykułu jest mowa o współpracy na po-
lu kultury: „Unia i Państwa Członkowskie sprzyjają współpracy z państwami trzecimi oraz 
z kompetentnymi organizacjami międzynarodowymi właściwymi w dziedzinie kultury, zwłaszcza 
z Radą Europy” (Traktat, 2012). 
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Zmianę tego podejścia można zauważyć w późniejszych dokumentach, 
gdzie jest mowa o tym, że należy odejść w dyplomacji kulturalnej od wystawiania 
swojej kultury na pokaz (showcasing) w kierunku strategii wzajemnego uczenia się 
od siebie (peer-to-peer learning)21. Wracając do rezolucji z 12 maja 2011 roku, 
w punkcie 4 wymienia jako konieczne warunki rozwoju kultury takie czynniki, jak 
wolność wypowiedzi, wolność prasy, wolność od niedostatku, wolność od strachu, 
wolność od nietolerancji, nienawiści i wolny dostęp do informacji. Rolę kultury 
w działaniach zewnętrznych UE definiuje, w kolejnych punktach, następująco: 

(…) 22. podkreśla ważną rolę dyplomacji na rzecz kultury oraz współpracy w tej dzie-
dzinie w realizowaniu i nagłaśnianiu w świecie interesów UE i Państw Członkowskich, 
a także wartości, które składają się na kulturę europejską; podkreśla, że UE musi działać 
jako podmiot (na arenie światowej) o globalnym podejściu i ponoszący odpowiedzial-
ność w wymiarze światowym; 23. przekonuje, że działania zewnętrzne UE powinny 
koncentrować się przede wszystkim na wspieraniu pokoju i pojednania, praw człowie-
ka, międzynarodowego handlu i rozwoju gospodarczego, przy równoczesnym dopilno-
waniu kulturalnych aspektów dyplomacji (Parlament Europejski, 2011).  

Dokonując analizy dokumentów definiujących wartości kultury europejs-
kiej należy wspomnieć o podjętej w 2013 roku inicjatywie New Narrative for Euro-
pe, której zadaniem jest wypracowanie nowej „narracji” mającej odświeżyć idee le-
żące u podstaw powstania UE i uczynić je bardziej aktualnymi i atrakcyjnymi dla 
współczesnego społeczeństwa. W przemówieniu inaugurującym ten projekt ówcze-
sny przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso przypomniał, że 
sednem integracji europejskiej jest nie tylko wspólnota gospodarcza, ale także 
utrzymywanie pokoju, promocja demokracji i wolności, poszanowanie godności 
ludzkiej, zbiorowa solidarność i indywidualna odpowiedzialność. Stwierdził, że 
kultura europejska oparta na humanizmie jest największym dobrem, dzięki któremu 
Europa może stawić czoła wyzwaniom XXI wieku (Barroso, 2013). Projekt opiera 
się na organizacji spotkań i konsultacji z obywatelami Europy w celu wypracowa-
nia tej nowej, uaktualnionej „narracji” dla UE.  

Do zbioru dokumentów poświęconych kulturze w relacjach zewnętrznych 
należy jeszcze dodać komunikat Komisji Europejskiej W stronę strategii UE 
w dziedzinie międzynarodowych stosunków kulturalnych. Tak ujęta jest w nim rola 
kultury w działaniach UE: 
 

                     
21 Zob. Committee for Culture and Education (2017), Research for CULT – EU Strategy for In-
ternational Cultural Relations. 
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UE jest zobowiązana do promowania różnorodności form wyrazu kulturowego w ra-
mach międzynarodowych stosunków kulturalnych. Stanowi to odzwierciedlenie oraz 
wsparcie dla wartości podstawowych UE, takich jak prawa człowieka, równouprawnie-
nie płci, demokracja, wolność słowa i praworządność, a także różnorodność kulturowa 
i językowa. Kultura, a w szczególności dialog międzykulturowy, może przyczyniać się 
do rozwiązywania największych światowych problemów, takich jak zapobieganie kon-
fliktom i rozwiązywanie ich, integracja uchodźców, walka z brutalnym ekstremizmem 
oraz ochrona dziedzictwa kulturowego. (…) Wymiana kulturalna może również przyno-
sić korzyści gospodarcze. Światowy handel produktami kreatywnymi wzrósł ponad 
dwukrotnie w latach 2004-2013, a kultura stanowi centralny element nowej gospodarki 
napędzanej przez kreatywność, innowacje i dostęp do wiedzy (Komisja Europejska, 
2016b). 

W dokumencie tym jest też mowa o konieczności zastosowania nowej stra-
tegii w dyplomacji kulturalnej, opierającej się na inteligentnej komplementarności 
i synergii, a polegającej na połączeniu sił i zacieśnieniu współpracy pomiędzy 
wszystkimi podmiotami zainteresowanymi w promowaniu kultury europejskiej 
w państwach trzecich, tak aby wzmocnić siłę ich przekazu.  

Wyzwania dyplomacji Unii Europejskiej wobec Ameryki Łacińskiej 
na przykładzie Brazylii i Meksyku 

Jak już wspomniano na wstępie, dyplomacja kulturalna jest zjawiskiem 
niejednoznacznie zdefiniowanym, w związku z czym trudno też jest dokonać jego 
szczegółowej, całościowej analizy. Ponadto z analizy treści dokumentów publiko-
wanych przy okazji kolejnych debat, szczytów i różnorodnych spotkań bi- i multila-
teralnych pomiędzy przedstawicielami Unii Europejskiej i państw Ameryki Łacińs-
kiej wyraźnie widać, że deklaracje w tej sferze wybiegają dużo dalej niż rzeczywis-
te działania.  

Analizując działania podejmowane przez Unię Europejską w regionie 
Ameryki Łacińskiej, nie da się nie zauważyć, że współpraca jest skoncentrowana 
w przeważającej mierze na celach ekonomicznych, natomiast kultura jest traktowa-
na dość marginalnie. Największy nacisk w szeroko rozumianym obszarze kultury 
jest położony na rozwój nauki i szkolnictwa wyższego (programy takie jak Erasmus 
Mundus, Alfa III, Erasmus+, Jean Monnet, Horizon 2020).  

Przykładem ważnego i wspartego dużymi środkami finansowymi narzędzia 
do promowania strategicznych interesów Unii Europejskiej w świecie i współpracy 
przy rozwiązywaniu najistotniejszych wyzwań jest „Instrument Partnerstwa”. 
Zgodnie z rozporządzeniem przyjętym 11 marca 2014 roku przez Parlament Euro-
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pejski (Parlament EU, 2014) jednym z czterech głównych jego celów jest wsparcie 
dyplomacji publicznej i współpracy naukowej z państwami trzecimi, w szczególno-
ści z państwami partnerskimi. Budżet „Instrumentu Partnerstwa” przyjęty na lata 
2014-15 wynosi 954,8 milionów euro, z czego jedynie 85 milionów zostało prze-
znaczone na dyplomację publiczną, gdyż główny nacisk został położony na pro-
blemy związane z gospodarką, kwestie społeczne i wyzwania dotyczące środowiska 
naturalnego, takie jak zmiany klimatyczne. W „Regionalnym Programie dla Ame-
ryki Łacińskiej na lata 2014-20”, którego budżet wynosi 805 milionów euro, na kul-
turę – rozumianą jako promowanie współpracy w sektorze akademickim – przezna-
czono tylko 163 miliony euro (Program Erasmus+).  

Jeśli chodzi o działania skoncentrowane na samej sferze kultury, można 
odwołać się do wspomnianej we wcześniejszej części artykułu rezolucji z 12 maja 
2011 roku. Jednym z postulatów Parlamentu Europejskiego było wezwanie do 
przygotowania wspólnej strategii UE odnośnie do wykorzystania kultury w stosun-
kach zewnętrznych. Na opracowanie „Działania Przygotowawczego” przeznaczono 
budżet w wysokości pół miliona euro. Komisja Europejska zleciła jego przeprowa-
dzenie w latach 2013-14 przez konsorcjum europejskich instytutów kultury pod 
przewodnictwem Instytutu Goethego. Jednym z elementów „Działania Przygoto-
wawczego” było stworzenie raportu na bazie konsultacji z 54 państwami, gdyż 
rozwijając programy wspierające współpracę w dziedzinie kultury Unia Europejska 
musi brać pod uwagę nie tylko swoje potrzeby na tym polu, ale także punkt widze-
nia partnerów. Adresowanie wsparcia logistycznego i finansowego, jakiego udziela-
ją instytucje europejskie, musi być dostosowane do specyfiki stosunków kultural-
nych z poszczególnymi partnerami. 

Ze względu na dość nikły zakres działań w sferze wąsko rozumianej dy-
plomacji kulturalnej, a także brak źródeł, które w kompleksowy sposób przedsta-
wiałyby te działania (głównie z tego względu, że są w przeważającej mierze prowa-
dzone na poziomie państw członkowskich), ograniczymy się do przedstawienia tyl-
ko kilku wybranych kwestii dotyczących dyplomacji UE na przykładzie stosunków 
z dwoma państwami Ameryki Łacińskiej, z którymi Unia zawarła umowy o part-
nerstwie strategicznym w dziedzinie współpracy kulturalnej, czyli Brazylią i Mek-
sykiem. Analizy dokonamy m.in. na bazie raportów zleconych przez Komisję Eu-
ropejską i sporządzonych m.in. na podstawie badań opinii publicznej w tych pańs-
twach.  
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Brazylia 

Raport zaczyna się od stwierdzenia faktu, że Brazylia odgrywa coraz więk-
szą rolę na arenie międzynarodowej – jako członek grupy BRICS i siódme pod 
względem siły nabywczej państwo świata22. Ponadto jest obszarem atrakcyjnym dla 
inwestorów i posiada prężnie rozwijający się sektor kreatywny23. Z tego powodu 
Europa musi konkurować z innymi regionami świata, którym również zależy na 
rozszerzeniu wpływów w Ameryce Łacińskiej. Raport zwraca uwagę, że do właś-
ciwego adresowania działań z obszaru dyplomacji kulturalnej konieczne jest prze-
prowadzenie mapowania brazylijskiego sektora przemysłów kreatywnych na po-
ziomie UE, a nie, jak dotychczas, na poziomie pojedynczych państw członkowskich 
(tak, jak to zrobiła np. Holandia). Podobny deficyt działań jest widoczny w odnie-
sieniu do handlowej promocji sektora kreatywnego, gdzie działania na poziomie 
ponadnarodowym ograniczają się do kwestii ochrony praw autorskich. Kolejnym 
problemem jest kwestia wypożyczania dzieł sztuki z muzeów europejskich. Z po-
wodu niewystarczającego dofinansowania publicznego muzea muszą tę działalność 
traktować komercyjnie, a z kolei placówek brazylijskich nie stać na ponoszenie 
tych kosztów, co w rezultacie ogranicza promocję sztuki europejskiej. Następna 
kwestia, na jaką zwraca uwagę raport to fakt, że chociaż Brazylia tradycyjnie zaw-
sze przykładała dużą wagę do stosunków z Europą, to ożywione zainteresowanie 
kulturą europejską ogranicza się w zasadzie do Francji, Niemiec, Włoch i Portugalii 
i brakuje skoordynowanych działań na poziomie UE w celu pobudzenia zaintere-
sowania kulturą pozostałych państw członkowskich. Wprawdzie przedstawicielstwo 
UE w Brasilii (spełniające w strukturze Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych 
rolę ambasady) jest jednym z nielicznych, które ma opracowaną strategię działania 
w zakresie dyplomacji publicznej na terytorium państwa, na którym funkcjonuje, 
jednak nie zmienia to faktu, że poza ścisłym kręgiem specjalistów wiedza o UE, jej 
wartościach i celach jest mało znana i jest ona postrzegana jedynie jako strefa wol-
nego handlu, a także przez pryzmat przekazów medialnych, które na ogół interesują 
się zjawiskami negatywnymi. Niestety delegacje UE nie mają wystarczających 

                     
22 Purchasing power parity – kurs walutowy wyliczony w oparciu o porównanie cen sztywno 
ustalonego koszyka towarów i usług w różnych krajach w tym samym czasie, wyrażonych w wa-
lutach tych krajów. Dane według raportu World Economic Outlook Database opublikowanego 
przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF, 2017). 
23 Raport cytuje analizę PricewaterhouseCoopers, według której w 2013 roku w Brazylii wydatki 
na kulturę (książki, prasa, TV, radio, filmy, gry video, reklama, Internet itp.) wyniosły około 
35 mld euro i przy przewidywanym rocznym wzroście w wysokości 11% mają dojść w roku 2017 
do ok. 52 mld euro. 
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środków, aby przez bezpośrednie wsparcie wydarzeń o charakterze kulturalnym 
wpływać na opinię publiczną. Z drugiej strony, również wizerunek Brazylii w Eu-
ropie nie odzwierciedla aktualnej rzeczywistości i rozwoju cywilizacyjnego, jaki 
tam nastąpił i wciąż opierają się na ugruntowanych stereotypach kraju Trzeciego 
Świata. Do tego należy jeszcze wziąć pod uwagę wrażliwość Brazylii – jako byłej 
peryferii świata europocentrycznego – która wraz ze wzrostem swojej pozycji na 
arenie międzynarodowej, oczekuje bardziej partnerskiego traktowania ze strony Eu-
ropy i nie chce bezkrytycznie przyjmować europejskiego punktu widzenia. Taka 
obustronna wymiana doświadczeń mogłaby polegać np. na eksporcie brazylijskiego 
know-how w dziedzinie wykorzystania kultury jako socjotechniki do zwalczania 
wykluczenia społecznego, a z kolei Europa mogłaby dzielić się wiedzą na temat za-
rządzania instytucjami kultury. Ponadto Brazylia jako naród wielokulturowy mo-
głaby podzielić się z Europą doświadczeniem w wypracowywaniu zbiorowej narra-
cji i wykuwaniu wielokulturowej specyficznej tożsamości. Raport zwraca również 
uwagę na fakt, że Europa nie wykorzystuje potencjału, jakim mogłoby być współ-
działanie z Brazylią w państwach trzecich, z którymi Brazylia ma już ugruntowane 
stosunki kulturalne i ekonomiczne, np. w Afryce. Aby dopełnić ten obraz niedostat-
ków w dziedzinie promocji kultury, należy dodać jeszcze problemy istniejące po 
stronie brazylijskiej, o jakich raport wspomina cytując opinię José Carlosa Vieiry, 
redaktora sekcji kulturalnej jednej z większych gazet brazylijskich Correio Brasi-
liense. Po pierwsze, zarzuca on rządowi politykom brak długofalowej polityki kul-
turalnej, która nie kończyłaby się wraz ze zmianą władzy, i upolitycznienie kultury 
poprzez wspieranie tylko tych artystów, którzy nie są nastawieni krytycznie do 
władzy. Po drugie, promowanie uproszczonego wizerunku Brazylii w sferze tury-
styki opartego na stereotypowych elementach, takich jak futbol, muzyka czy seks. 
Kolejne jego zarzuty to: brak konsultacji z artystami przy opracowywaniu polityki 
kulturalnej, system ulg podatkowych związanych z kulturą preferujący uznanych 
artystów i sztukę komercyjną, zbyt małe wsparcie dla początkujących artystów, 
brak szkoleń dla animatorów kultury i edukatorów kulturalnych w szkołach.  

Meksyk 

Meksyk jest zaliczany do państw nowo uprzemysłowionych i ze względu 
na swój potencjał gospodarczy i polityczny jest określany jako wschodząca potęga. 
Dyplomacja kulturalna ma być jednym z narzędzi do wzmocnienia tej pozycji na 
arenie międzynarodowej. Zgodnie z aktualną strategią kultura ma być filarem bu-
dowy marki narodowej – stanowiąc przeciwwagę dla negatywnego wizerunku 
związanego z plagą przemocy i przestępczości – i ma promować Meksyk jako no-
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woczesny, zjednoczony naród, odchodząc od propagowanego wcześniej modelu 
społeczeństwa stworzonego poprzez mestizaje, czyli mieszankę etniczną. Istotna ma 
być też rola ekonomiczna sektora kreatywnego, turystyki i tradycyjnej gastronomii. 
Należy wziąć pod uwagę fakt, że ponad 6% PKB pochodzi z produkcji sektora kre-
atywnego, w czym dużą zasługę ma produkcja telenowel, które są niejako wizy-
tówką Meksyku na całym świecie. 

W 2008 roku została zawarta umowa o strategicznym partnerstwie pomię-
dzy Meksykiem i Unią Europejską i rok później porozumienie w sprawie powstania 
Meksykańsko-Europejskiego Funduszu Kulturalnego. Pierwsza faza funkcjonowa-
nia tego instrumentu finansowego (2007-13) została oceniona pozytywnie i takie 
jest też oczekiwanie co do drugiej fazy. Fundusze zostały głównie przeznaczone na 
bezpośrednie dofinansowanie inicjatyw kulturalnych lokalnych społeczności. Stro-
na meksykańska, promując swoje dziedzictwo kulturowe, liczy na pomoc ze strony 
UE w takich obszarach, jak ograniczanie sprzedaży w Europie chińskich podróbek 
tradycyjnych wyrobów tkackich ludności indiańskiej, zwalczanie nielegalnego han-
dlu sztuką i jej przemytu do Europy, promocja wiedzy o kulturze i sztuce rdzennych 
ludów meksykańskich. Z kolei przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego skar-
żą się na zbyt skomplikowane procedury wnioskowania o wsparcie z funduszy UE. 
Ponadto, tak samo jak w przypadku Brazylii, jest oczekiwanie, że strona meksy-
kańska i UE mogłyby skorzystać wzajemnie ze swoich doświadczeń w zakresie 
wielokulturowości. Raport również wykazuje, że chociaż istnieje potencjał rozwoju 
i ramy instytucjonalne współpracy, to jednak w dalszym ciągu rozwija się ona 
głównie na poziomie relacji bilateralnych, w przeważającej mierze z Hiszpanią, 
Francją, Wielką Brytanią i Niemcami. 

Konkluzje 

Przedstawione w artykule refleksje dotyczące wybranych aspektów dyplo-
macji kulturalnej Unii Europejskiej w stosunku do państw Ameryki Łacińskiej sta-
nowią jedynie wstępne ujęcie tego tematu. Bardziej kompleksowe rozwinięcie po-
ruszonych zagadnień będzie wymagało przeprowadzenia dużo szerszej analizy 
w ujęciu interdyscyplinarnym. Wynika to z faktu, że kultura stała się we współczes-
nym świecie, bardziej niż kiedykolwiek w historii, istotnym elementem życia spo-
łecznego, politycznego czy ekonomicznego, będąc czynnikiem zarówno pozytyw-
nym, z jednej strony, wzmacniającym więzi, ułatwiającym współpracę, przynoszą-
cym korzyści w wymiarze niematerialnym i materialnym, jaki i stanowiąc zagroże-
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nie i zarzewie konfliktów, szczególnie w powiązaniu z fundamentalizmem religij-
nym, z drugiej. Ta doniosła rola kultury, między innymi w zakresie dyplomacji jest 
odzwierciedlona, jak wspomniano wcześniej, w dokumentach instytucji reprezentu-
jących Unię Europejską. Niestety nie zawsze ten poziom deklaratywny znajduje od-
zwierciedlenie w praktycznym wymiarze. Świadczy o tym m.in. zbyt małe zaanga-
żowanie Unii Europejskiej w rozwijanie stosunków kulturalnych z Ameryką Łaciń-
ską. Jest to błąd strategiczny, gdyż region ten odgrywa coraz większą rolę na arenie 
międzynarodowej, podczas gdy dawne europejskie mocarstwa kolonialne są tra-
wione wielowymiarowym kryzysem dotyczącym m.in. tożsamości europejskiej 
i jednoczących ją wspólnych wartości. Przejawem tego kryzysu są tendencje nacjo-
nalistyczne i separatystyczne rosnące w siłę w wielu państwach Europy. Są one wy-
razem krytycznego spojrzenia, a niekiedy całkowitej negacji polityki UE wobec 
zjawiska wielokulturowości. W związku z tym trudno przewidzieć, w jaki sposób 
będzie ewoluowało pojęcie tożsamości kulturowej i politycznej Europy i czy przy-
taczane wyżej wartości nadal będą spoiwem dla wspólnej polityki wszystkich pań-
stw członkowskich UE. Ponadto w różnych miejscach świata kultura jest coraz czę-
ściej wykorzystywana jako oręż w walce z przeciwnikami, a nie pomost do współ-
pracy (weaponization of culture). W tej sytuacji pozostaje mieć nadzieję, że Unia 
Europejska będzie skuteczniej posługiwała się kulturą jako narzędziem w stosun-
kach międzynarodowych – szczególnie wobec partnerów strategicznych i regionów, 
takich jak Ameryka Łacińska, z którymi łączy ją dziedzictwo kulturowe – i nie po-
zostaną pustym frazesem słowa F. Mogherini wygłoszone podczas Forum Kultury 
w Brukseli 20 kwietnia 2016 roku:  

Nasza kultura inspirowała świat, ponieważ sama szukała inspiracji w świecie. Taka też 
jest droga ku przyszłości. Jesteśmy dumni z naszego dziedzictwa, ale otwarci na świat 
(…) W epoce mediów społecznościowych i kurczenia się odległości nasze kultury mu-
szą się spotykać. Naszym obowiązkiem jest optymalnie skorzystać z tego spotkania. 
Umieścić kulturę w samym centrum działań zewnętrznych Europy. Nie zgadzać się na 
żadne zderzenie cywilizacji, tylko pracować na rzecz koalicji cywilizacji. Dyplomacja 
kulturalna to nie jest jakieś hobby dla intelektualistów. Jest to kamień węgielny naszych 
relacji ze współczesnym światem (Mogherini, 2016, tłumaczenie własne). 
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