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Wstęp

Kiedy mówimy o średniowieczu, renesansie, humanizmie, reformacji, kla
sycyzmie, oświeceniu, romantyzmie, rewolucji przemysłowej, ruchu związ
kowym, spółdzielniach czy partiach marksistowskich – Europa i tylko Eu
ropa była kolebką wszystkich tych wspólnych doświadczeń, zanim zostały 
one częściowo eksportowane za granicę (…). Jeśli Europa ma się na nowo 
rozwijać, ważne jest, by odkryła inspirujący pomysł przekraczania granic 
narodowych. To oczywiście nie oznacza zaprzeczania lub bagatelizowania 
znaczenia narodowych i regionalnych różnic (…), ale dostrzeżenie ich ta
kimi, jakimi one są, wariacjami na wspólny temat. Jeśli zatem kiedykolwiek 
stawiana byłaby kwestia europejskiej polityki kulturalnej, musimy pamiętać 
o realiach historycznych, ponieważ mają one wpływ na dzisiejszą Europę1.
  Hendrik Brugmans

1. Założenia. Cele badawcze

Polityka kulturalna Unii Europejskiej jest stosunkowo nowym obsza
rem działań UE. Z formalnoprawnego punktu widzenia rozpoczyna się 

1 H. Brugmans, Towards a European Cultural Policy, Brussels, European Cooperation 
Fund, 1978, s. 4. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie przekłady z publikacji nietłu
maczonych na polski pochodzą od autorki.
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od art. 128 Traktatu o Wspólnocie Europejskiej (TWE) w wersji z Maa
stricht, czyli od 1 listopada 1993 roku. Od chwili implementacji traktatu 
do dzisiejszego dnia podlegała i podlega wielorakim korektom, mającym 
na celu skuteczniejsze jej dostosowanie do zapotrzebowania sektora kul
tury w skali europejskiej, a tym samym większą reaktywność na fluktu
acje kultury w globalizującym się świecie. Ponieważ proces integracji eu
ropejskiej ma zróżnicowaną intensywność i dynamikę, należy założyć, że 
zainicjowanie dyskusji, a także przyjęcie politycznych i praktycznych za
leceń na temat roli kultury w procesach integracji wpisały się w moment 
wzmożonych działań i decyzji politycznych lat 80. XX wieku, zmierza
jących do utworzenia Unii Europejskiej. Z biegiem czasu uzyskały one 
konkretyzację w mechanizmach wsparcia polityk narodowych, co służyło 
takim priorytetom integracyjnym, jak solidarność, wspólnotowość intere
sów, współpraca i wymiana, dialog międzykulturowy oraz kształtowanie 
relacji demokratycznych. Polityka kulturalna UE była budowana w celu 
ochrony dorobku kulturowego Europejczyków jako wspólnoty, a także 
wsparcia i promocji współczesnej ekspresji literackiej oraz artystycznej 
europejskich twórców. Została sformatowana i zaprojektowana w sposób 
pozwalający instytucjom unijnym sprawować opiekę nad osiągnięciami 
przeszłości oraz wspierać działania mierzące w przyszłość, wyodrębnia
jąc i pielęgnując ideę europejskiej tożsamości kulturowej. Miała służyć 
profesjonalizacji sektora kultury, szczególnie w zakresie zarządzania in
stytucjami i ich sieciowania, oraz asymilacji najnowszych trendów kul
turowych, w tym przemysłów kreatywnych. Miała również wspomóc eu
ropejskie działania w domenie międzynarodowej. Europejska Wspólnota 
Gospodarcza (EWG), a potem Wspólnota Europejska (WE) oraz Unia 
Europejska budowały działania na rzecz kultury w celu przypomnie
nia i potwierdzenia europejskiego ładu ontologicznego, aksjologicznego 
i estetycznego w wymiarze humanistycznym i twórczym, wzmacniając 
regionalną jedność. Nade wszystko polityka kulturalna pozostała wierna 
oświeceniowym projektom demokratyzacji życia kulturalnego, gwaran
tując Europejczykom inkluzywny dostęp do dóbr i osiągnięć kultury na
rodów europejskich. Skonstruowanie mechanizmów polityki kulturalnej 
UE potwierdziło wielowiekową, europejską tradycję mecenatu publicz
nego nad kulturą, w tym przypadku – na poziomie ponadnarodowym.

W tej dysertacji w pierwszej kolejności prześledzono ewolucję założeń 
ideowych ujętych w dokumentach i publikatorach WE/UE i skierowa
nych do kultury: od idei cywilizacji europejskiej i wspólnej przestrzenii 
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aksjologicznej przez koncept ochrony tożsamości kulturowej, ideę part
nerstwa i współpracy – jako fundamentów budowy społeczeństwa zjed
noczonej Europy – do wzmacniania ochrony dziedzictwa europejskiego, 
idei hetero geniczności współczesnych manifestacji kulturalnych, trans
graniczności, wielokulturowości i dialogiczności oraz postmodernistycz
nych konceptów „mnogości” i „inności”. Następnie analizie krytycznej 
poddano modyfikacje sposobu definiowania roli i funkcji samej kultury 
w procesach integracji europejskiej i w przemianach globalnych – jako 
obszaru autonomii narodowej; a także ewoluowanie idei integracji regio
nalnej, aktywności czerpiącej z nowej ekonomii i przemysłów kreatyw
nych – jako mechanizmu stymulującego budowę społeczeństwa opar tego 
na wiedzy oraz generującego zasoby kreatywnych miast.

Sektor kultury zdefiniowano tutaj jako horyzontalny zestaw dyscyplin 
artystycznych, takich jak muzyka, sztuka, taniec, teatr, opera, fotografia, 
a także literatura czy tłumaczenia, oraz zestaw swego rodzaju poddziedzin, 
takich jak dziedzictwo, czytelnictwo, muzealnictwo, architektura, szkolnic
two artystyczne – podlegających ochronie prawnej organów publicznych. 
W rozprawie dokonano rekonstrukcji decyzji i działań podejmowanych 
wobec czterech obszarów interwencjonistycznych w kulturze, określonych 
w TWE w wersji z Maastricht. Wprowadzono horyzontalne i wertykalne 
pola rozważań w tych obszarach, przywołując ich genezę, definiując me
tody wsparcia przez UE i wynikający z tego wpływ na zmianę sposobu ich 
funkcjonowania. Retrospektywy actions culturelle wobec (1) dziedzictwa, 
(2) książek i czytelnictwa, (3) sztuki oraz (4) wymiany kulturalnej – sta
nowią w niniejszej dysertacji oryginalną perspektywę badawczą. To do
datkowo ważne w świetle faktu, że na przykład idea ochrony dziedzictwa 
kulturowego Europy jest kojarzona niemal wyłącznie z zasłużoną dzia
łalnością Rady Europy oraz UNESCO, a rola UE jest marginalizowana.

Rozprawa nie obejmuje egzegezy polityki Unii Europejskiej prowadzo
nej względem sektora audiowizualnego, traktowanego jako pokrewny, ale 
odrębny, sektor wsparcia przez UE. Nie analizuje kompleksowo przepisów 
odnoszących się do praw autorskich i praw pokrewnych kształtujących 
jurysdykcję życia artystycznego europejskich twórców. Wymienione ob
szary należą do polityk unijnych (obok polityki edukacyjnej, rolnej, spraw 
wewnętrznych itp.) na nieco odmiennych zasadach niż polityka kultu
ralna. Zarys analiz tych pokrewnych sektorów znajduje się w rozdziale IV 
rozprawy. Dysertacja nie rozstrzyga luk badawczych, jakie niewątpliwie 
występują, jeśli przyjmiemy (a należy tak przyjąć), że istnieją zależności 
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pomiędzy sektorem edukacji europejskiej a kulturą oraz pomiędzy polityką 
spójności a polityką kulturalną. Wymienione polityki stanowią temat od
rębnych studiów politologicznych, a także badań z zakresu teorii mediów, 
prawa europejskiego, edukacji europejskiej lub edukacji międzykulturowej.

Daty graniczne niniejszej monografii to lata 1948–2018. Proponowany 
układ historyczny ma uzasadnienie faktograficzne. Został podzielony na 
trzy etapy: 1948–1993, 1993–2007 oraz 2007–2018. Przyjęto, że dyskusja 
nad rolą kultury w procesie integracyjnym rozpoczęła się od kongresu 
haskiego w 1948 roku i narodzin Ruchu Europejskiego. Okres kształtowa
nia prototypu wspólnotowej polityki kulturalnej to okres od Deklaracji 
tożsamości europejskiej (Kopenhaga, 1973) do TWE w wersji z Maastricht 
(1993). Traktat z Maastricht stanowi punkt zwrotny w historii polityki 
kulturalnej Wspólnoty, gdyż na mocy przepisów tego traktatu Unia Eu
ropejska zapoczątkowała formalnie politykę kulturalną. Etap ten można 
nazwać polityką kulturalną UE po Maastricht. Cezurą wyznaczającą 
koniec tego okresu jest rok 2007, który w czerwcu przynosi projekt za
łożeń nowego traktatu, potem, 13 grudnia, podpisanie TFUE w Lizbonie, 
a co za tym idzie wyznaczenie współczesnych podstaw ustrojowych UE2. 
Dnia 16 listopada 2007 roku Rada UE ogłosiła pierwszy strategiczny do
kument w zakresie kultury, o nazwie Europejska agenda kultury3, a od 
1 stycznia 2008 roku rozpoczął działalność kolejny ramowy program UE 
w dziedzinie kultury pod nazwą Kultura 2007–2013. Rok 2007 należy 
traktować jako referencyjny dla zakończenia etapu polityki kulturalnej 
po Maastricht i rozpoczęcia trzeciego etapu polityki kulturalnej. Okres 
od przyjęcia TFUE, czyli od 1 grudnia 2009 roku, do daty przyjęcia de
cyzji o ogłoszeniu Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego na 2018 
(27 kwietnia 2017 r.) potraktowano tutaj jako kolejny etap unijnej polityki 
kulturalnej i nazwano polityką kulturalną po Lizbonie. Datą referen
cyjną zakończenia tego okresu jest również końcowa data implementacji 
Unijnego planu prac w dziedzinie kultury (2015–2018) oraz skierowanie 
polityki kulturalnej w stronę dziedzictwa kulturowego jako szczególnie 

2 Por. J.J. Węc, Traktat lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej 
w latach 2007–2009, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2011; wyd. 2 zm. i rozsz.: Kra
ków, Księgarnia Akademicka, 2016.

3 Rezolucja Rady z dnia 16 listopada 2007 r. dotycząca europejskiego planu działań na 
rzecz kultury, Dz. Urz. UE C 287/1, 29.11.2007. W dokumentach unijnych funkcjonują 
różne nazwy European Agedna for Culture, w niniejszej pracy będą używane: Euro
pejska agenda kultury lub Europejska agenda kultury w dobie globalizacji.
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wartościowego obszaru aktywności na przyszłość. Wybór cezury koń
cowej monografii wyjaśnia też data ogłoszenia przez Komisję Europej
ską (KE) Nowego europejskiego planu działań na rzecz kultury4 (22 maja 
2018 r.), czyli dokumentu określającego ramy strategiczne sektora kultury 
w wieloletnich ramach finansowych 2021–2027. Wymienione wyżej trzy 
etapy polityki kulturalnej mają swoje differentia specifica. Etap pierwszy 
cechuje wewnątrzwspólnotowa dyskusja polityczna na temat możliwości 
wprowadzania kultury do działań WE, etap drugi kulturę do UE formal
nie wprowadza oraz wyznacza jej zasadnicze cele; etap trzeci rozpraco
wuje i podsumowuje pierwsze osiągnięcia polityki kulturalnej UE, a także 
ustanawia jej nowe zadania. Przyjęte kryteria chronologiczne oraz po
dział na etapy umożliwiają odtworzenie stadiów rozwoju polityki kultu
ralnej WE/UE, przybliżając istotę wydarzeń przełomowych oraz odsła
niając główne założenia polityki i ich zmienne.

Stadialne ujęcie tematu pozwala również dostrzec misję europeizacyjną 
WE/UE w dziedzinie kultury. Przywołane wyżej cezury oraz dokumenty 
wyznaczają osie tematyczne rozprawy i punkty referencyjne polityki kul
turalnej UE. Wnioski z analiz mogą dowodzić tezy, że aktywność WE na 
wczesnym etapie integracji nie zakładała dyskusji o kulturze w szerokim 
gronie. Raczej poddawała kulturę spontanicznym aktom negocjacji po
litycznych, inicjowanych najpierw przez szefów rządów państw człon
kowskich spotykających się na kolejnych szczytach, potem w ramach ob
rad i dyskusji Parlamentu Europejskiego, a w połowie lat 80. XX wieku 
przez Radę WE. Napięcie decyzyjne występujące pomiędzy tymi trzema 
instytucjami wspólnotowymi w kontekście kultury (naświetlone w toku 
wywodu) jest nieznanym faktem z historii integracji. W rozprawie wy
jaśniono powody wszczynania działań WE w kierunku ochrony zabyt
ków europejskich przez WE/UE, uporządkowania rynku książki oraz 
czytelnic twa europejskiego. Wskazano na przesłanki działań WE na 
rzecz wsparcia sztuki oraz tworzenia warunków do inicjowania między
narodowej współpracy kulturalnej i europeizacyjnej. Poszukiwano powo
dów wieloletnich opóźnień w kształtowaniu polityki kulturalnej WE/UE, 
tkwiących przede wszystkim w słabej legitymacji formalnej Unii do two
rzenia transnarodowych form mecenatu, będącego zarazem konsensusem 

4 KE, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 
EkonomicznoSpołecznego i Komitetu Regionów. Nowy europejski program na rzecz 
kultury, COM (2018) 267 final, Bruksela, 22.05.2018.
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racji politycznych państw członkowskich. Wszystkie wymienione wyżej 
formy dyskursu i zagadnienia badawcze znajdują naukową egzemplifi
kację w niewielu publikacjach naukowych dostępnych w języku polskim. 
Prezentowana dysertacja ma szansę uzupełnić lukę w tym zakresie. Roz
prawa nazywa zjawiska, które nie zyskały odpowiedniej nomenklatury 
w stosunkowo bogatej dziś literaturze politologicznej i europeistycznej 
z zakresu historii integracji. Zachowany ciąg chronologiczny w pewnym 
sensie odtwarza kanoniczny ciąg historyczny procesów integracji euro
pejskiej. Analizy polityki kulturalnej prowadzone w tych konkretnych 
kontekstach historycznych są jednak propozycją całkowicie odautorską.

Ponieważ sektor kultury został włączony pośrednio, a potem bezpośred
nio, do procesów integracji europejskiej, musiał podlegać ewolucji politycz
nej, czyli stopniowej transformacji ram formalnych, będących odpowiedzią 
na aspiracje integracyjne państw członkowskich i państw stowarzyszonych. 
W związku z tym w monografii sformułowano pięć celów badawczych. 
Pierwszym z nich jest analiza rodowodu polityki kulturalnej europejskich 
wspólnot, drugim – interpretacja głównych założeń ukształtowanej polityki 
kulturalnej Unii Europejskiej oraz ich praktycznego zastosowania w decy
zjach wspólnotowych/unijnych. Trzeci cel badawczy polega na prześledze
niu w mechanizmie przyczynowoskutkowym przekształceń polityki kul
turalnej UE w ciągu lat oraz na wskazaniu na charakterystyczny dla tejże 
polityki integracyjny modus vivendi5 (wygenerowany w wieloletnich proce
sach negocjacji i perswazji). Czwarty cel badawczy dysertacji to ocena efek
tywności funkcjonującego w UE modelu polityki kulturalnej w kontekście 
zarówno odbioru społecznego, jak i realnej pomocy niesionej przez UE eu
ropejskim instytucjom kultury różnego szczebla administracji publicznej 
oraz organizacjom pozarządowym. Dysertacja nie wypełnia wszystkich 
pól interpretacyjnych ani dla terminu kultura, ani dla terminów kultura 
europejska, integracja kulturalna czy integracja europejska. W rozważa
niach uwzględniono hermetyczność problematyki oraz jej niszową pozycję 
w nauce o polityce, stąd nadrzędnym (piątym) celem badawczym rozwa
żań stała się próba rehabilitacji kultury jako niedocenionego obszaru w de
batach nad integracją oraz jako ignorowanego sektora polityk unijnych6.

5 Literatura przedmiotu przyjmuje, że UE wypracowała modus vivendi, ale nie wypraco
wała modus operandi. Ten byłby możliwy po ukształtowaniu ustroju politycznego UE. 

6 „Sprawy kultury nie były dotychczas w Unii sferą priorytetową i zapewne nie będą nią 
w przyszłości (…). Z pewnością sformułowania «polityka kulturalna Unii Europejskiej» 
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Rozprawa ma za zadanie wykazać w toku analiz materiałów źródło
wych i interpretacji przepisów WE/UE, że – mimo oporów politycznych 
i wyraźnego pomijania potencjału kultury dla działalności wspólnot – 
dziedzina ta była obecna w procesach zjednoczeniowych od okresu powo
jennego, a dziś stała się równoprawną częścią składową polityk unijnych.

2. Hipotezy i pytania badawcze

Jeśli chodzi o fenomen funkcjonowania Wspólnoty Europejskiej/Unii 
Europejskiej jako organizacji międzynarodowej, przyjęto jedno gene
ralne założenie. Za opinią wielu badaczy zachodnich, zwłaszcza Jamesa 
A. Caporaso7, Petera Sloterdijka8, Thomasa Hyllanda Eriksena9, Petera 
van Hama10, Ulrike Guérot11, oraz polskich politologów: Ziemowita Jac ka 
Pietrasia12, Zbigniewa Czachóra13 i Janusza Józefa Węca14, założono, że 
Unia jest tworem wielopoziomowym o strukturze policentrycznej, ale 

należy używać z pewnymi zastrzeżeniami. Ale jakkolwiek by nazwać działania Unii 
w tej dziedzinie, stanowią one żywą materię. Nie jest to polityka kulturalna w takim 
rozumieniu, jakie można odnieść do Rady Europy. Jedynymi dziedzinami, w któ
rych Unia oczekiwała wypracowania wspólnych standardów od swych członków oraz 
państw przystępujących, była ochrona własności intelektualnej oraz regulacje w za
kresie sektora audiowizualnego”. K. Krzysztofek, Ewolucja założeń i programów po-
lityki kulturalnej w Polsce [w:] Kultura polska w dekadzie przemian, red. T. Kostyrko, 
M. Czerwiński, Warszawa, Instytut Kultury, 1999, s. 286.

7 J.A. Caporaso, The European Union and Form of State: Westhalian, Regulatory or Post-
modern?, „Journal of Common Market” 1996, no. 1, s. 29–52.

8 P. Sloterdijk, Eurotaoism [w:] Cultural Politics and Political Culture in Postmodern Eu-
rope, ed. J.P. Burgess, Amsterdam–Atlanta, GA, PRIO, 1997, s. 277–291. 

9 Th.H. Eriksen, In Search of Brussels: Creolisation, Insularity and Identity: Dilemnas in 
Post-National Europe [w:] Cultural Politics and Political Culture…, dz. cyt., s. 245–277.

10 P. van Ham, European Integratiom and the Postmodern Condition: Governance, De-
mocracy, Identity, London–New York, Routledge, 2001.

11 U. Guérot, Dlaczego Europa musi stać się republiką! Utopia polityczna, tłum. Ś.F. No
wicki, Warszawa, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2017.

12 Z.J. Pietraś, Prawo wspólnotowe i integracja europejska, Lublin, Wydawnictwo UMCS, 
2006.

13 Z. Czachór, Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej, Warszawa, Elipsa, 2013.
14 J.J. Węc, Traktat lizboński…, dz. cyt.
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jako organizacja międzynarodowa ma układ poliarchiczny, pozwala
jący na żywiołowy i współzależny sposób budowania mecenatu w kul
turze. Przyjęto również, zgodnie z poglądami Janusza Ruszkowskiego, 
że jest ona tworem o trudno definiowalnym finalité politique15, dlatego 
wątek ten pozostawiono w pracy otwarty. Nie rozstrzygnięto na korzyść 
żadnej z koncepcji ostatecznego ustroju UE (confederatio/consortio/fe
deratio czy dalszych mutacji mechanizmu spill-over16). Skoncentrowano 
uwagę na próbie sformułowania odpowiedzi na sprecyzowane powyżej 
cele badawcze, odwołując się do teorii integracji jako technik posiadają
cych ontologiczną i epistemologiczną zdolność wyjaśniania procesualno
ści integracji i jej efektywności politycznospołecznej. Trzeba przy tym 
pamiętać, że teorie integracji europejskiej tkwią korzeniami w teorii sto
sunków międzynarodowych, w szczególności w teoriach międzynarodo
wego pokoju. Teorie integracji europejskiej trafnie opisują proces kształ
towania polityki kulturalnej UE.

Ontologia teorii europeistycznych pozwala ujawnić ich zdolność do po
strzegania procesów (nie tylko zjawisk statycznych) oraz reprodukować 
istniejące cechy zjawisk. W efekcie teorie europeistyczne otrzymują onto
logiczną zdolność do postrzegania i wyjaśniania zmian i przekształceń po
jawiających się w badanym procesie. (…) Z kolei epistemologia teorii euro
peistycznych nadaje im analityczną zdolność do zbierania dowodów w celu 
poznawania i monitorowania badanych zjawisk i procesów. Obserwacja 
zmieniających się aktorów i ewoluującej sceny politycznej pozwala lepiej 
zrozumieć obie strony tej gry17.

Do funkcji epistemologicznych teorii integracji europejskiej Janusz Rusz
kowski zalicza: zdolność deskryptywną i eksplanacyjną, zdolność progno
styczną i preskryptywną, a także zdolność regulacyjną i retrospektywną 
oraz zdolność do stawiania hipotez. Doceniając możliwość stawiania 

15 J. Ruszkowski, Teorie europeistyczne w poszukiwaniu finalité politique Unii Europejskiej 
[w:] W poszukiwaniu finalité politique Unii Europejskiej. Aspekty teoretyczne i prak-
tyczne, red. L. Wojnicz, D. Rdzanek, M. Potkańska, Szczecin–Warszawa, Instytut Po
litologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Europeistyki Uniwer
sytetu Warszawskiego, 2015, s. 9–25.

16 S. Konopacki, Neofunkcjonalistyczna teoria integracji politycznej Ernesta Hasa i Leona 
Lindberga, „Studia Europejskie” 1998, nr 3, s. 105–115.

17 J. Ruszkowski, Teorie europeistyczne…, dz. cyt., s. 14.
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hipotez dzięki epistemologicznym funkcjom teorii integracji, w niniejszej 
rozprawie przyjęto pięć hipotez badawczych. Do trzech z nich wykorzy
stano funkcjonalizm, neofunkcjonalizm oraz teorię liberalnej międzyrzą
dowości jako służące zrozumieniu politycznospołecznych uwarunkowań 
procesów zjednoczeniowych. Dwie pozostałe potraktowano jako deskryp
tywne dla wyjaśnienia mechanizmów określających funkcjonowanie kul
tury w ukształtowanej historycznie i politycznie UE: chodzi tu o zasadę 
pomocniczości, zastosowaną w mechnizmach decyzyjnych UE oraz źródło 
i praktyczne wykorzystanie paradygmatu „jedności w różnorodności”.

Pierwsza hipoteza badawcza tej dysertacji zakłada, że gdyby nie 
samowytwarzany mechanizm impulsów integracyjnych, mogłoby nie 
dojść do włączenia kultury w integrację zaprogramowaną jako transfor
macja gospodarcza o celach pokojowych i ideach materialnego dobro
bytu. Kultura – odsunięta od wczesnych procesów zjednoczeniowych 
z powodu konotacji nacjonalistycznych i etnicznych – została włączona 
w integrację dzięki mechanizmom spill-over Davida Mitrany’ego18, czyli 
dzięki efektowi samonapędzania się procesów integracyjnych. Według 
Mitrany’ego powiązanie integracji ekonomicznej z polityczną dopro
wadziło przez lata do rozprzestrzeniania się impulsów integracyjnych 
na inne dziedziny życia. Kluczowy imperatyw funkcjonalizmu (funk
cja określa formę) sprzyjał wykształceniu potrzeb jedności kulturowej, 
która zaczęła poszukiwać właściwej dla siebie formy, czyli struktury or
ganizacyjnej niezależnej od granic terytorialnych i zasad suwerenności 
państw. Efekt rozchodzącej się fali skutkował nawiązywaniem kontak
tów międzyinstytucjonalnych i sieciowych w kulturze, potrzebą wy
miany kulturalnej i handlowej między indywidualnymi podmiotami 
oraz państwami, ukonstytuowaniem się międzynarodowych imprez 
artystycznych w Europie (zwłaszcza międzynarodowych festiwali ar
tystycznych), tym samym naturalnym, choć stopniowym, włączeniem 
kultury w orbitę przekształceń integracyjnych. Jako metodę weryfiku
jącą procesy wnikania kultury do polityk integracyjnych w badaniach 
zastosowano funkcjonalistyczną teorię integracji.

18 D. Mitrany, A Working Peace System: An Argument for the Functional Development of 
International Organization, 4th ed., London, National Peace Council, 1946 (przedruk: 
D. Mitrany, A Working Peace System [w:] The European Union: Readings on the Theory 
and Practice of European Integration, ed. B.F. Nelsen, A. Stubb, Basingstoke, Palgrave 
Macmillan, 2003).
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W drugiej hipotezie badawczej założono, że polityka kulturalna UE 
(czyli polityka unijna) była możliwa tylko dzięki stopniowemu procesowi 
instytucjonalizacji kultury jako efektu zastosowania mechanizmów neo
funkcjonalnych w integracji. Kultura została de facto objęta politycznym 
procesem integracji europejskiej w wyniku sukcesywnego wzmacniania 
systemu instytucjonalnego WE oraz dynamizacji procesów politycznych 
zmierzających do powstania Unii Europejskiej. Najpierw – poprzez etapy 
negocjowania celów – instytucje wspólnotowe wytwarzały instrumenty 
umożliwiające przeprowadzenie kultury przez procedury legislacyjne 
zgodne z przypisanymi tymże organom kompetencjami19. Po wejściu 
w życie TWE w wersji z Maastricht kultura została włączona do polityk 
wspólnotowych UE, podlegając podwójnej odpowiedzialności: UE oraz 
państw członkowskich. Tym samym Wspólnota została zobligowana do 
budowania ponadnarodowego mecenatu dla europejskiej kultury. Eu
ropeistyczną teorię neofunkcjonalizmu (Ernst B. Haas20, Leon N. Lind
berg i Stuart A. Scheingold21, Paul Taylor22) należy potraktować jako in
strument wyjaśniający utworzenie wspólnotowych podstaw prawnych 
w dziedzinie kultury w połowie lat 80. XX wieku i pierwszej połowie lat 
90. XX wieku. Koncept instytucjonalizacji kultury jako efektu zastosowa
nia mechanizmów neofunkcjonalnych autorka postrzega w kategoriach 
eksplikacyjnych dla drugiej hipotezy badawczej.

Pogłębiając sens i trafność powyższej hipotezy, trzeba zwrócić uwagę, 
że debata nad potrzebą reformy Wspólnoty oraz poszerzeniem i pogłę
bieniem integracji (ever closer Europe) wprowadziła proces zjednocze
niowy w fazę „zacieśniania więzi integracyjnych pomiędzy państwami 

19 Por. M.A. Pollack, Delegation, Agenda and Agenda Setting in the EC, „International 
Organisation” 1997, no. 51, s. 99–134; oraz J. Ruszkowski, Ponadnarodowość w systemie 
politycznym Unii Europejskiej, Warszawa–Kraków, Wolter Kluwers Polska, 2010. 

20 E.B. Haas, The Uniting of Europe, Stanford, CA, Stanford University Press, 1958; E.B. Haas, 
Beyond the Nation State: Functionalism and International Organisation, Stanford, CA, 
Stanford University Press, 1964; oraz E.B. Haas, International Integration: The Euro-
pean and the Universal Process, „International Organisation” 1961, no. 3, s. 366–392. 

21 Do podstawowych prac Leona N. Lindberga i Stuarta A. Scheingolda należą: L.N. Lind
berg, S.A. Scheingold, Europe’s Would-Be Polity: Patterns of Change in the European 
Community, Englewood Cliffs, NJ, PrenticeHall, 1970; oraz Regional Integration: Theory 
and Research, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1971. 

22 P. Taylor, Functionalism: The Theory of David Mitrany [w:] Frameworks for Interna-
tional Co-operation, ed. A.J.R. Groom, P. Taylor, London, Palgrave Macmillan, 1990; 
oraz P. Taylor, The Limits of European Integration, London, Croon Helm, 1983.
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członkowskimi oraz przygotowania do stworzenia Unii Europejskiej”23. 
Chodziło o przejście na wyższy etap integracji, polegający na pogłębieniu 
współpracy gospodarczej (unia walutowa) oraz budowaniu polityki zagra
nicznej. Również w zakresie decyzji politycznych wspólnota ewoluowała 
od fazy rządzenia (government) do fazy zarządzania (governance). Neo
funkcjonalne przemiany integracyjne wessały kulturę w głębokie i struk
turalne przeobrażania wewnątrzpolityczne w momencie, kiedy doszło do 
wzmocnienia integracji poprzez wdrażanie idei budowania społeczeń
stwa europejskiego z jego nowo zdefiniowaną sferą symboliczną (raport 
Pietra Adonnina). Szczególnie istotną rolę w procesach integracyjnych 
odgrywał w tym czasie transfer uprawnień decyzyjnych od rządów na
rodowych do instytucji ponadnarodowych. Anna Zielińska Głębocka 
zauważa, że w przypadku teorii neofunkcjonalnej fundamentalne zna
czenie uzyskiwały właśnie struktury instytucjonalne, co zasadniczo od
różniało tę teorię od funkcjonalizmu, który pozwalał na społeczny lub 
socjopsychologiczny charakter integracji. Neofunkcjonalizm zakładał pa
ralelną współpracę międzyrządową i międzyinstytucjonalną pomiędzy 
poziomami narodowym i unijnym. W obu przypadkach musiało docho
dzić do wypracowania porozumienia czy – jak chce autorka – procedu
ralnego konsensu. Był on wypracowywany w trojaki sposób:

(1) techniką szukania minimalnego wspólnego mianownika (partnerzy pro
wadzący negocjacje są ulokowani w tych sferach, gdzie możliwe jest natych
miastowe porozumienie i osiągnięcie wspólnego stanowiska), (2) techniką 
zmniejszania skali różnic poprzez przetargi oraz określanie sfer zgodno
ści i sfer rozbieżności wraz z podstawą takiego podziału, (3) techniką roz
szerzania zakresu wspólnego interesu przez podkreślanie tego, co łączy, 
a nie tego, co dzieli24.

Dzięki mechanizmowi negocjacji interesów kulturalnych pomiędzy insty
tucjami UE a reprezentantami państw członkowskich zebranymi w Ra
dzie WE doszło do włączenia kultury do polityk wspólnotowych. Ta 
ewolucyjna dynamika włączania nie odznaczała się li tylko pokojowym 

23 O. Barburska, D. Milczarek, Historia integracji europejskiej w zarysie, Warszawa, Cen
trum Europejskie UW, 2013, s. 122.

24 A. ZielińskaGłębocka, Dynamika Unii Europejskiej w świetle teorii integracji, „Studia 
Europejskie” 1999, nr 3, s. 19.
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przebiegiem, czego nie doceniła teoria neofunkcjonalna (Paweł Janusz 
Borkowski25 i Janusz Ruszkowski26), która z niewystarczającym respek
tem traktowała rolę rządów narodowych w procesie podejmowania decyzji, 
a te przecież czuły się depozytariuszami narodowych dóbr kultury! Neo
funkcjonalizm nie poważał też do pewnego momentu „logiki różnorod
ności”, pozostającej jednym z najważniejszych wyróżników europejskiego 
pluralizmu kulturowego. Trzeba zauważyć pewne dogodności czasowe 
przełomu lat 80. i 90. XX wieku oraz dojrzałość krajowych środowisk ar
tystycznokulturalnych do partycypacji w procesie integracyjnym. Przez 
wiele lat stosowania funkcjonalistycznego mechanizmu wnikania kultury 
do procesów integracji kultury narodowe ulegały europeizacji: poprzez 
łańcuch interakcji aksjologicznych, estetycznych i zarządczych, również 
poprzez techniczny i utylitarny system wymiany doświadczeń, praktyk 
know-how, a także branżowe i specjalistyczne usieciowienie (networking) 
kultury w obrębie Europy. Można przyjąć, że powodem włączenia kultury 
i objęcia jej przepisami formalnoprawnymi TWE w wersji z Maastricht, 
oprócz potrzeby ściślejszej integracji zmierzającej do budowania Unii Eu
ropejskiej i obywatelstwa europejskiego, były aspiracje sektora kultury per 
se, który we wspólnych ramach prawnopolitycznych mógł poczuć regio
nalne, ale też instytucjonalne wzmocnienie i zabezpieczenie. Najbardziej 
jednak bezpośrednim powodem włączenia kultury do polityki UE była 
chęć ochrony dorobku kulturalnego, literackiego i artystycznego Euro
pejczyków, potrzeba budowania więzi wewnętrznych w związku z akce
sjami kolejnych państw do Wspólnot, a także wobec przemian i zagrożeń 
globalizacyjnych. Jedność regionalna miała scementować europejską kul
turę i wypromować jej produkty literackie, kinematograficzne, muzyczne, 
artystyczne oraz zbiory archiwalne w celu lepszego wzajemnego pozna
nia i zrozumienia oraz w celach marketingowych. Taka potrzeba mogła 
zrodzić się w krajach wysoko rozwiniętych, powiązanych siecią wielu już 
ustabilizowanych relacji i zależności kulturowych, pozwalających na łatwe 
przekształcanie struktur i nadających tym strukturom międzynarodową 

25 P.J. Borkowski, Polityczne teorie integracji międzynarodowej, Warszawa, Difin, 
2007; P.J. Borkowski, Międzyrządowość w procesie integracji europejskiej, Warszawa, 
Oficyna Wydawnicza ASPRAJR, 2013.

26 J. Ruszkowski, Neofunkcjonalizm vs intergovernmentalizm. Zamiast wstępu [w:] Te-
orie w studiach europejskich. W kierunku nowej agendy badawczej, red. J. Ruszkow
ski, L. Wojnicz, Szczecin–Warszawa, Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.
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sprawność. Pojawiła się również jako wyjście wspólnot naprzeciw prze
mianom politycznoustrojowym w Europie ŚrodkowoWschodniej, które 
przyjęły orientację prozachodnią i prodemokratyczną, oraz jako metoda 
przyszłego eksportu wartości kulturowych Europy do krajów trzecich. 
Aby osiągnąć wymienione cele, należało stworzyć zamknięty krwioobieg – 
instytucjonalny i polityczny.

Zatem założenie, że proces włączania kultury do polityki UE odbywał 
się w ramach wzmacniania mechanizmów międzyrządowych i na pozio
mie elastycznych mechanizmów międzyrządowych – choć dziś definiuje 
się go również przez aktywność unijnych instytucji ponadnarodowych 
(supranarodowych) – legło u podstaw trzeciej hipotezy badawczej niniej
szego opracowania. Przyjęto, że analizowany proces polityczny zasadni
czo wpisywał się w niektóre kryteria europeistycznych teorii międzyrzą
dowych, ze szczególnym naciskiem na liberalne podejście międzyrządowe 
(Ian Bache, Michelle Cini, Andrew Moravcsik)27. Teoria ta mówi, że pań
stwa członkowskie w toku negocjacji i perswazji dostosowują swój system 
prawnopolityczny do modeli wspólnotowego zarządzania oraz że dia
log między państwem członkowskim a wspólnotami ma charakter do
browolny. Ważną rolę w procesie włączania kultury do struktur wspól
notowych odegrały w tym kontekście decyzje strategiczne parlamentów 
krajowych, ale także – decyzje polityczne instytucji unijnych, w szcze
gólności Rady WE/UE, którą tworzą reprezentanci ministerstw kultury 
państw członkowskich. Proces decyzyjny w polityce kulturalnej UE jest 
zatem wpisany w kompetencje organu międzyrządowego. Teoria między
rządowa „(…) przewiduje udział wszystkich państw członkowskich w roz
budowanym procesie decyzyjnym, który oparty jest na zasadach określo
nych w traktatach i do którego przystąpienie jest dobrowolne, ale zarazem 
zobowiązujące do przestrzegania przyjętych reguł”28. Hipoteza o liberal

27 I. Bache, The Politics of European Union: Regional Policy, Multi-Level Governance or 
Flexible Gatekeeping?, Sheffield, Sheffield Academic Press, 1998; M. Cini, Intergovern-
mentalism [w:] European Union Politics, ed. M. Cini, N. PérezSolórzano Borragán, 
2nd ed., Oxford, Oxford University Press, 2007, s. 65–79; A. Moravcsik, The Choice for 
Europe: Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht, Ithaca, NY, Cor
nell University, 1998; oraz A. Moravcsik, Preferences and Power in the European Com-
munity: A Liberal Intergovernmentalist Approach, „Journal of Common Market Stu
dies” 1993, no. 4, s. 473–524.

28 M. Cini, Intergovernmentalism, dz. cyt., s. 70; por. też: I. Bache, The Politics of Euro-
pean Union…, dz. cyt.
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nym podejściu międzyrządowym jako teorii wyjaśniającej meandry pro
cesów decyzyjnych oraz sposobów zarządzania kulturą z poziomu WE 
prowadzi do wniosku, że polityka kulturalna Unii jest w dużym stopniu 
kształtowana przez państwa członkowskie i zachowuje preferencje na
rodowe. Zasada międzyrządowości zakłada bowiem negocjacje intere
sów i konfrontację preferencji narodowych (krajowych) z preferencjami 
szczebla ponadnarodowego wraz z interakcją innych państw członkow
skich. Jest dzięki temu, jak stwierdził Moravcsik, „multiplikatorem siły”29. 
Dziś racjonalni aktorzy państwowi, z narodowymi preferencjami oraz 
rolami „(…) poszukują na arenie międzynarodowej kanałów ułatwiają
cych im współpracę i realizację nakreślonych celów. Tego typu kanałami 
są w tym ujęciu instytucje międzynarodowe”30.

Przedstawiciele rządów państw członkowskich poprzez działanie 
Rady UE, PE i KE negocjują zatem interesy kulturalne na poziomie unij
nym, dostrzegając w instytucjach UE swoich sprzymierzeńców, a jedno
cześnie korygują interesy państwowe pod kątem celów strategicznych 
UE31. Liberalne podejście międzyrządowe w podobnym stopniu służy 
zachowaniu zarówno interesów państwa członkowskiego, jak i intere
sów Unii Europejskiej. I choć jest klasyfikowane jako metoda hamująca 
i spowalniająca rozwój, posiada istotny walor w postaci mechanizmu 
negocjacji oraz konsensusu nie do przecenienia w demokracji i w obli
czu zróżnicowanych kulturowo i politycznie podmiotów decyzyjnych32. 
Dziś teoria międzyrządowości wymaga, zgodnie z późniejszymi reflek
sjami teoretycznymi Moravcsika, uzupełnienia o poziom ponadnaro
dowy. Widać wyraźnie, że wykształcanie się procesu decyzyjnego w dzie
dzinie kultury oraz ustanowienie kompetencji w tym zakresie dla Rady 
UE (instytucja międzyrządowa) i Parlamentu Europejskiego (instytucja 
ponadnarodowa), a także Komisji Europejskiej (instytucja ponadnaro
dowa) osadziło kulturę nie tyle w mechanizmie międzyrządowości, ile 
w relacji międzyrządowość a ponadnarodowość. Układ ten wyznacza 

29 Zob. A. Moravcsik, The Choice for Europe…, dz. cyt.
30 J. Ruszkowski, Teoretyczny wymiar integracji [w:] Integracja europejska, red. K.A. Woj

taszczyk, Warszawa, Poltext, 2011, s. 19.
31 Por. J.P. Borkowski, Międzyrządowość w procesie integracji europejskiej, Warszawa, Ofi

cyna Wydawnicza ASPRAJR, 2013.
32 Por. J.J. Węc, Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej 1950–

2010. Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową. Analiza politolo-
giczna, wyd. 2 zm. i rozsz. Kraków, Księgarnia Akademicka, 2012.
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siły nacisku, ale generuje też pewne niebezpieczeństwa, wynikające na 
przykład z radykalnych rozbieżności interesów wspólnotowych i naro
dowych, skutkujących nierównowagą polityczną.

Intergovernmentalizm sugeruje, że integracja jest jedynie instytucjonaliza
cją zamkniętej kooperacji pomiędzy członkami, współpracy wygenerowa
nej w celu ulepszenia strategii promocji i realizacji ich narodowych (czy
taj: rządowych) interesów i korzyści. Z drugiej strony supranacjonalizm 
ukazuje integrację jako zachodzący proces, który postępuje poza kontrolą 
państw członkowskich ich suwerenności i „wydrąża” państwo wraz z roz
wojem ponadpaństwowych struktur, albo prościej – nowego państwa33.

Nie wchodząc zbyt daleko w rozważania na temat przyszłego ustroju 
UE, można przypuszczać, że względną równowagę pomiędzy nakreślo
nymi wyżej rozbieżnościami interesów i celów pozwala zachować w UE 
zasada pomocniczości.

Teoria międzyrządowości, wyjaśniająca podstawowy mechanizm de
cyzyjny w polityce kulturalnej UE, pomaga w sformułowaniu wnios ku, 
że Unia Europejska w ciągu lat ukształtowała ponadnarodowy mece
nat publiczny nad kulturą europejską, będący wynikiem kompromisów 
państw członkowskich wobec własnej tradycji mecenatu w kulturze oraz 
wymagań Unii. Europa potwierdziła w tym geście zasadę wielowieko
wego patronatu instancji władzy nad artystami, charakterystycznego 
dla prawodawstwa europejskiego i praktyki politycznej państw euro
pejskich. Biorąc pod uwagę różnice systemowe mecenatu publicznego 
nad kulturą (opisane w rozdz. I), UE stała się spadkobierczynią nowo
żytnej formy patronatu śródziemnomorskiego. Trzeba jednak stanow
czo podkreślić, że to państwa członkowskie udzieliły Unii w tej kwestii 
swoistego błogosławieństwa, widząc większe możliwości oddziaływania 
na kulturę z poziomu unijnego, ale też przyczyniając się w ogromnym 
stopniu do współtworzenia form owego mecenatu.

Zakładając, że obowiązującą zasadą traktatową co do podziału kompe
tencji między UE a państwami członkowskimi w dziedzinie kultury jest 
potwierdzona w TFUE zasada pomocniczości, kultura pozostaje w UE 

33 R. Riedel, Unia Europejska – hybrydowy system polityczny. Multi-level governance jako 
kompromis pomiędzy intergovernmentalizmem a supranacjonalizmem, „Przegląd So
cjologiczny” 2008, nr 2, s. 75.
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w kompetencjach prawnopolitycznych państw członkowskich, a poprzez 
sferę perswazji międzyrządowych uruchamia w tym obszarze liberalną 
logikę powstawania proeuropejskich preferencji wewnątrz państw, bę
dących wynikiem mechanizmu negocjacyjnego i powodującą otwarcie 
kultur narodowych na współpracę i interakcję. Czwarta hipoteza ba-
dawcza zakłada zatem, że traktatowa zasada pomocniczości wymusza 
powstanie mechanizmów regulujących politykę kulturalną UE opartych 
na dualizmie instytucjonalnym i proceduralnym. Dualizm ten z jednej 
strony sprzyja zachowaniu niezależności kultury narodowej, ale z dru
giej – pozwala na swobodę działań UE. W związku z tym relacja dwóch 
inter lokutorów unijnego dyskursu (pańtwa członkowskiego i UE) może 
być tak samo „ścisła” jak „luźna”. Dzieje się tak dlatego, że – jak twierdzi 
wielu badaczy34 – Unia nie ma realnych kompetencji w zakresie kultury. 
To jest o tyle słuszne stwierdzenie, że zasada pomocniczości znajduje za
stosowanie głównie w tych obszarach działalności UE, wobec których 
Wspólnota zachowuje kompetencje uzupełniające, a w kulturze takie 
właśnie zachowuje. Są to kompetencje „słabe”, które pozwalają na swoi
ste rezonowanie kultury pomiędzy pryncypiami narodowymi a europe
istycznymi. To istotne, gdyż rzekoma obawa przed utratą zdobyczy kul
tur narodowych czy chęć uniknięcia przez państwa członkowskie efektu 
amalgamacji kulturowej, wynikającej z procesów migracji oraz fuzji kultu
rowych, powstrzymywały przez wiele lat decydentów politycznych przed 
tym procesem. Jak zauważa Zofia Sokolewicz,

(…) kultura jest niekwestionowanym elementem czy też nierozłączną ce
chą suwerenności państwa narodowego. To jest przyczyna, dla której tak 
długo negocjowano politykę kulturalną Wspólnot (Unii Europejskiej). Zgo
dzono się w końcu na to, że istnieje wspólne dziedzictwo europejskie. Pod
kreślono jednocześnie prawo każdego narodu do decydowania o sprawach 
własnej narodowej kultury35.

34 Por. np.: M. Cesarz, Porządek prawny Unii Europejskiej [w:] Procesy integracyjne i dez-
integracyjne w Europie. Podręcznik akademicki, red. A. Pacześniak, M. Klimowicz, 
Wrocław, OTO, 2014, s. 182; C. Gordon, Great Expectations – the European Union and 
Cultural Policy: Fact or Fiction?, „International Journal of Cultural Policy” 2010, no. 2, 
s. 101–120; O. Chenal, H. Weeda, On the Road to the Cultural Policy for Europe, Am
sterdam, European Cultural Foundation, 2005.

35 Z. Sokolewicz, Polityka kulturalna WE i Rady Europy a zasada subsydiarności [w:] Sub-
sydiarność, red. D. Milczarek, Warszawa, Centrum Europejskie UW, 1998, s. 192.
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Podobnego zdania są inni obserwatorzy procesów integracji w kulturze: 
Evangelia Psychogiopoulou36, Rachael CraufurdSmith37 i Kazimierz 
Krzysztofek38. Badacze uważają, że duże różnice w zasadach ustrojowych 
w kulturze i tradycjach narodowych państw członkowskich wstrzymywały 
europejski proces kształtowania polityki kulturalnej. Stan dualistycznego 

„zawieszenia” kultury, powodowany stosowaniem zasady pomocniczości, 
gwarantuje (i tu trzeba podsumować czwartą hipotezę badawczą) zacho
wanie liberalnego podejścia UE do integracji kulturalnej, wspomaga inter
governmentalizm oraz wzmacnia relatywnie silną pozycję państw człon
kowskich w polityce kulturalnej Unii Europejskiej.

Piąta hipoteza badawcza brzmi: ukształtowane z czasem ramy poli
tyki kulturalnej UE, opierające się na ochronie dziedzictwa kulturowego 
Europy, promocji literatury i sztuki, a także wymiany kulturalnej, wypeł
niły traktatowy paradygmat „jedności w różnorodności” i skonstruowały 
złożoną i wielowymiarową tożsamość europejską będącą odpowiedzią na 
wymogi ponowoczesności. Właściwie stworzyły odpowiednie warunki 
do wzrostu świadomości europejskiej rozumianej jako poczucie przyna
leżności do wspólnoty aksjologicznej UE oraz jako akceptacja nowej idei 
kultury europejskiej, odczytywanej w kontekście wielości i mnogości: kul
tur, języków, literatur, zwyczajów, stylów, dziedzictwa itp. Proponowane 
w monografii analizy na temat zróżnicowania, jedności i europejskości są 
kluczowe dla zrozumienia roli kultury w procesie integracji europejskiej. 
Zagadnienia te są referencyjnie wpisane w traktaty wspólnotowe i wyzna
czają zasadnicze pola aktywności UE w kulturze. Działania na rzecz kul
tury WE, a potem polityka kulturalna UE, podobnie jak pozostałe poli
tyki wspólnotowe, zmierzały do zbudowania wspólnych ram aktywizacji 
ze względu na zróżnicowanie krajów: politycznoustrojowe, gospodarcze, 
rolnicze, społeczne czy obronne. Unity – przywoływane w niemal wszyst
kich dokumentach UE – miało na celu obłaskawienie diversity Europy 
i Europejczyków, uchodzące za przeszkodę procesów zjednoczeniowych. 
W traktatach UE podjęto próbę redefinicji tejże przeszkody. Uznano ją za 

36 E. Psychogiopoulou, Integration of Cultural Consideration in European Union Law and 
Polities, Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2008.

37 R. CraufurdSmith, Political Symbolism and European Integration, „Common Mar
ket Law Review” 2006, no. 43, s. 1757–1759; R. CraufurdSmith, Review of Hitchens, 
Broadcasting Pluralism and Diversity, „Public Law” 2008, Summer, s. 404–406.

38 K. Krzysztofek, Oblicze cywilizacyjno-kulturowe Unii Europejskiej po rozszerzeniu. Im-
plikacje dla Polski, „Studia Europejskie” 2004, nr 1, s. 45–61.



28 Wstęp

motor procesu konsolidacji idei europejskich i nadano jej pozytywne zna
czenie. Zróżnicowanie czy różnorodność stały się w rezultacie konceptem 
scalającym, cementującym, a nie dzielącym; zalążkiem konstruktu no
wej tożsamości kulturowej Europejczyka z pluralizmem i procesualnością 
jako składnikami budulcowymi. Koncept tożsamości kulturowej od TWE 
w wersji z Maastricht był tworzony z „różnych dziedzictw, wielu historii 
i języków, rozmaitych tradycji literackich, artystycznych i ludowych”39. 
Zróżnicowanie kulturowoetniczne istnieje wszędzie na świecie. Nie jest 
cechą wybitnie europejską. Pomiędzy krajami występuje zróżnicowanie 
norm i wartości, religii, tradycji, doświadczenia zbiorowego. Występuje 
zróżnicowanie mitów narodowych, rozumienia patriotyzmu, zróżnico
wanie osiągnięć kultury symbolicznej. Wreszcie występuje coś na wzór, 
jak to określił Malcolm Fraser, różnic w obrębie rdzennych wartości pod
stawowych. Argumentem wzmacniających hipotezę i wspomagającym 
odpowiedź na pytanie badawcze, czy w istocie mogło dojść do stworze
nia wielowymiarowej tożsamości europejskiej, jest twierdzenie o ewolu
cyjności idei zróżnicowania, która realizowała się w trakcie procesu in
tegracji europejskiej: od konstruktu europejskiej tożsamości kulturowej 
do idei diversity, a następnie dialogu wielokulturowego i wspólnej prze
strzeni kulturowej, rozumianej jako koegzystencja kultur i narodów, in
terakcja, a nie izolacja. Aby osiągnąć wielokulturowy status ideowy poli
tyki kulturalnej UE, musiały zostać podjęte konkretne działania, służące 
wdrożeniu idei otwartości i policentryczności. Jak podkreśla Wojciech 
Burszta, w takim przypadku musiało dojść do „polityki kultury”40, która 
jest interpretowana jako „metakultura różnicy”, a jej celem ma być inte
gracja podmiotowa i zbiorowa. Ukształtowana wielowymiarowa i wielo
językowa zbiorowość europejska dojrzewała z czasem do otwartości na 
dialog kulturowy ze światem pozaeuropejskim oraz tworzenia podstaw 
tak zwanej polityki zewnętrznej UE.

Sformułowane wyżej hipotezy dają podstawy do zdefiniowania czte
rech głównych pytań badawczych. Brzmią one następująco: Czy polityka 
kulturalna jest polityką unijną, i jaką – jako polityka unijna – pełni funkcję 

39 K. de Boodt, Agora spotkań artystów i polityków unijnych. Przypadek Barosso [w:] Ko-
niec kultury – koniec Europy. O fundamentach polityki, red. P. Gielen, tłum. D. Żukow
ski, Warszawa, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, 2015, s. 81. 

40 W. Burszta, Od wielokulturowości do międzykulturowości z monokulturą w tle, „Kul
tura Współczesna” 2008, nr 2, s. 28–29. Zob. też: W. Burszta, Międzykulturowość – zna-
mię czasów, „Kultura Współczesna” 2008, nr 2, s. 16–17.
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w społecznokulturowej architekturze zjednoczenia?; Czy ukształtowana 
przez instytucje wspólnotowe oraz państwa członkowskie polityka kul
turalna UE spełnia kryteria budowy zintegrowanego systemu promocji 
najważniejszych wartości i przesłań kultury europejskiej/kultur europej
skich do wewnątrz i na zewnątrz UE?; Czy nadane UE uprawnienia poli
tyczne pozwalają na prowadzenie efektywnej polityki kulturalnej, a jeśli 
nie, to jakie z tytułu nadanych uprawnień wynikają dla UE ograniczenia 
oraz straty państw członkowskich/UE/kultury?; Jakie są przyczyny prze
sunięcia sektora kultury w toku integracji – z peryferyjnych obszarów go
spodarczych ku centrum – i włączenia go do polityk unijnych.

Z metodologicznego punktu widzenia niniejsza rozprawa jest prowa
dzona w formacie krytycznej analizy dyskursu (discours analysis) jako spe
cjalistycznego aspektu politologicznych badań nad integracją europejską. 
Jeżeli za Konstantym Adamem Wojtaszczykiem oraz Wojciechem Jaku
bowskim41 przyjmiemy założenie o możliwości analizowania rzeczywi
stości integracyjnej w kategoriach: polity (zbiorowości politycznej), policy 
(polityki) i politics (działań politycznych), dysertacja ta wpisuje się w ka
tegorię badań policy w jej wymiarze treściowym, w formie – rozumianej 
jako cele i programy, oraz w skutkach – rozumianych jako rozwiązanie 
problemów42. Znaczy to, że przeprowadzona tutaj analiza ma na celu od
powiedzieć na pytanie, dlaczego doszło do inicjacji polityki kulturalnej 
WE, w jakich ramach instytucjonalnych została ona ukształtowana, po
przez jakie programy jest realizowana oraz jakie niesie z sobą skutki. Po
równując inne obszary polityczne pozostające w domenie procesów inte
gracyjnych, rozprawa zawierająca analizę unijnych polityk ma w pierwszej 
kolejności przedstawić krytyczną ocenę treści polityki kulturalnej WE/
UE, następnie ma wskazać na konstytuujące ją działania instytucjonalne 
i procesualne. Ponieważ kultura dotyczy sfery norm, wartości i idei, ana
liza obejmuje również wątki aksjologiczne UE. Biorąc jednocześnie pod 
uwagę historyzującą perspektywę wywodu, uwzględnia ona tradycyjny 
obszar dociekań europeistycznych, czyli powstanie i rozwój WE, procesy 
decyzyjne oraz – w szczególności – zagadnienie pogłębiania integracji 
poprzez kulturę. Podstawową płaszczyzną teoretyczną prezentowanych 

41 K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Teoretyczny wymiar studiów europejskich [w:] Eu-
ropeistyka. Podręcznik akademicki, t. 1, red. K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, War
szawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 12.

42 Tamże.
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tu analiz jest funkcjonalizm, neofunkcjonalizm oraz teoria liberalnej 
międzyrządowości. Jeżeli istotnym składnikiem metodologii badań po
litologicznych jest analiza władzy i rządzenia, to ta rozprawa ma na celu 
opis międzyrządowych metod podejmowania decyzji, a także „badanie 
mechanizmów wertykalnego i horyzontalnego podziału władzy w UE”43.

W monografii nie skorzystano z interdyscyplinarnej metody badawczej 
stosowanej w dysertacjach europeistycznych i pozwalającej na eklektyzm 
analityczny, przydatny w wyjaśnianiu zawiłości skomplikowanych i wielopo
ziomowych procesów integracyjnych. Z uwagi na charakter analizowanych 
dokumentów źródłowych i konieczność zestawienia różnych źródeł wiedzy, 
zaproponowano indukcyjny sposób opracowania. Decydując się na poszu
kiwanie luk w dotychczasowych badaniach nad politykami unijnymi, zre
konstruowano zasady i mechanizmy polityki kulturalnej, obszaru o bardzo 
ograniczonym statusie poznawczym. Zastosowano metodę logicznojęzykową, 
metodę refleksyjną, metodę ekstrapolacji oraz metodę komparatystyczną, po
zwalającą na uchwycenie różnic w koncepcjach, strategiach i planach okreś
lających kolejne stadia ewolucji europejskiej polityki kulturalnej.

3. Struktura monografii

Hipotezy badawcze niniejszej monografii determinują jej strukturę. Praca 
została podzielona na siedem rozdziałów oraz zakończenie. Ażeby wy
jaśnić podstawowe znaczenie pojęcia „polityka kulturalna”, w rozdziale I 
przeprowadzono wielowymiarową analizę morfologiczną, semantyczną, 
historyczną i kontekstualną tego politologicznego terminu, dzieląc go 
osobno na „politykę” i „kulturę”. Próbę określenia ram signifié polityki 
kulturalnej oraz stosowanego uzusu naukowego uznano za metodę bu
dowania siatki leksykalnopojęciowej prezentowanej dysertacji. Przybli
żono podstawy terminologiczne oraz procedury zastosowania terminu, 
wskazując na starożytny rodowód, europejską proweniencję, mechani
zmy włączenia polityki kulturalnej w struktury reżimów totalitarnych XX 
wieku i jej służebną wobec nich rolę, a następnie przeanalizowano prode
mokratyczne rozumienie i usytuowanie polityki kulturalnej w systemach 

43 Tamże, s. 21.
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politycznych welfare state. Zwrócono uwagę na metody stosowania po
jęcia w obszarze polskiej, europejskiej i amerykańskiej refleksji nauko
wej, ze szczególnym uwzględnieniem nośnych obecnie dziedzin, takich 
jak ekonomika kultury, kreatywna gospodarka oraz idee budowy społe
czeństwa opartego na wiedzy.

Rozdział II to retrospektywa polityki kulturalnej UE o charakterze hi
storycznym. Obejmuje ona okres od kongresu haskiego (1948) do końca lat 
50. XX wieku. Jak wspomniano, znaczącą rolę w budowaniu kulturowych 
podstaw integracji odegrał Ruch Europejski. Starano się tutaj przywró
cić Ruchowi Europejskiemu właściwe mu miejsce w historii polityki kul
turalnej EW/UE, zwłaszcza że na kulturową historię integracji w ogrom
nym stopniu oddziaływały tezy dyskursu historiozoficznokulturowego 
Denisa de Rougemonta, orędownika zjednoczonej Europy. Znalazły one 
pragmatyczne zastosowanie w inicjowaniu działań wspierających euro
pejską współpracę kulturalną i edukacyjną. W związku z postulatami Ru
chu Europejskiego w rozdziale II poświęcono uwagę działalności Rady 
Europy pełniącej funkcję instytucji prototypowej dla późniejszego Zgro
madzenia Parlamentarnego WE oraz pierwszej organizacji odpowiedzial
nej za ochronę praw człowieka.

Prezentowane w rozdziale III pt. Geneza polityki kulturalnej Unii Euro-
pejskiej decyzje i stanowiska instytucji wspólnotowych zinterpretowano 
w kategoriach transformacji założeń politycznych dla kultury, która od 
lat 50. do końca lat 80. XX wieku przeszła wielokrotną przemianę, stając 
się na tyle istotną dziedziną integracji europejskiej, że od 1993 roku przy
jęła formułę polityki unijnej. Lata 80. XX wieku, czyli etap „przed Maa
stricht”, zostają w rozprawie określone mianem prototypu tejże polityki. 
Wydarzenia politycznospołecznokulturowe tego okresu odegrały fun
damentalną rolę w inicjowaniu konkretnych programów pomocowych 
i ramowych następnej dekady. Rozważania w tym rozdziale służą wyka
zaniu, że sformułowana na początku lat 90. XX wieku i oficjalnie zdefi
niowana w TWE w wersji z Maastricht polityka kulturalna UE uzyskała 
grunt w postaci wypracowanych konkluzji politycznych dekad poprzed
nich. Przepisy traktatowe UE były i są więc wyrazem wieloletnich prac 
przygotowawczych, prowadzonych przez instytucje decyzyjne, takie jak: 
Rada ds. Kultury WE/UE44, odpowiednie dyrekcje Komisji Europejskiej, 

44 Zgodnie z Decyzją Rady z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady, 
Dz. Urz. UE L230/7, 28.08.2002, Rada odpowiedzialna za sprawy kultury przyjęła nazwę 
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Rada Europejska, Parlament Europejski z jego odpowiednimi komisjami 
do spraw kultury.

Przedmiotem analiz w  rozdziale IV (Podstawy i  instrumenty 
praw ne polityki kulturalnej Unii Europejskiej) jest szczegółowa interpre
tacja przepisów traktatowych EWG oraz WE/UE (TWE, TUE, TFUE 
i Karty praw podstawowych), odnoszących się do sektora kultury i nada
jących – najpierw Wspólnocie, a potem Unii Europejskiej – odpowiednie 
kompetencje w zakresie polityki handlowej i polityki kulturalnej. Prze
analizowano zatem przepisy prawa pierwotnego i wtórnego UE dotyczące 
kultury. Ukazano zakres możliwości, a także wskazano na ograniczenia 
działań UE w dziedzinie kultury, scharakteryzowano specyfikę funk
cjonowania zarówno instytucji unijnych, jak i państwa członkowskiego 
w sektorze kultury. Krytyczna analiza dyskursu umożliwiła wyjaśnie
nie aksjologicznych podstaw paradygmatu „jedności w różnorodności”, 
stanowiącego fundamentalną wykładnię art. 167 TFUE. Analizie polito
logicznej poddano zasadę pomocniczości, będącą instrumentem wyko
nawczym polityki UE względem kultury. Refleksja nad mechanizmami 
decyzyjnymi w kulturze pozwala zrozumieć wielopiętrowość zależności 
instytucjonalnych UE oraz pozycję państwa członkowskiego w tychże 
zależnościach. Rozważania służą egzemplifikacji roli polityki kultural
nej UE w strukturze instytucjonalnej UE oraz wykazaniu, że polityka 
kulturalna UE uzupełnia polityki kulturalne państw członkowskich, 
strzegąc równowagi pomiędzy poziomem wspólnotowym i narodowym.

Tematyce implementacji polityki kulturalnej UE po 1993 roku poświę
cony został rozdział V, zatytułowany Obszary wsparcia UE w polityce kul-
turalnej, podzielony szczegółowo na cztery podrozdziały: ochrony dzie
dzictwa kulturowego Europy, ochrony książki, czytelnictwa i tłumaczeń, 
wydarzeń artystycznych o wymiarze europejskim, a także współpracy 
i sieciowej wymiany. Dodatkowo Unia dofinansowywała inicjatywy przed
traktatowe, które zdążyły w tym czasie zyskać międzynarodową rozpo
znawalność. Należały do nich: Europejska Stolica Kultury, Europejski 

Rady ds. Edukacji, Kultury i Młodzieży. Od 2010 r. funkcjonuje nazwa Rada ds. Edu
kacji, Młodzieży, Kultury i Sportu UE (Decyzja 2010/594/EU). Zatem od 2010 r. należy 
używać tego określenia odnośnie do Rady UE zabierającej głos w dziedzinie kultury. 
Ponieważ wcześniejsza nazwa Rady ds. Kultury nie została określona regulaminowo, 
przyjęto w niniejszej pracy, że każdorazowo spotkania Rady Ministrów Kultury WE/
UE będą nosić skrótową nazwę spotkań Rady ds. Kultury WE/UE. W podobny sposób 
specjaliści od UE określali gremia zajmujące się innymi dziedzinami.
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Miesiąc Kultury oraz różnego typu nagrody: literackie, muzyczne, w dzie
dzinie architektury i dziedzictwa. Analizy dokonane w tym rozdziale po
święcone są założeniom merytorycznym rezolucji, opinii i rekomenda
cji instytucji wspólnotowych/unijnych, ogłaszanych względem sektora 
kultury, w tym programów pomocowych Kalejdoskop, Ariane i Rafael. 
Refleksjom poddano metody realizacji programów, wytyczne raportów 
cząstkowych i końcowych, decyzje polityczne i opinie eksperckie. Roz
ważania uzupełniono wykresami i tabelami ilustrującymi dane staty
styczne zebrane w toku prac badawczych. Ponieważ obszary wsparcia WE 
mają dłuższą historię niż dekada lat 90. XX wieku, w rozdziale V podsu
mowano wszystkie działania sektorowe WE/UE czynione na rzecz kul
tury, włączając do wywodu charakterystykę obszarów sprzed przełomu 
lat 80. i 90. Na tej podstawie dokonano analizy merytorycznej działalno
ści orkiestr europejskich oraz pośrednio niektórych festiwali artystycz
nych. W ten sposób w monografii uzyskano możliwie szeroką krytyczną 
panoramę mecenatu wspólnotowego w kulturze. Ostatecznie rozważa
nia zawarte w rozdziale V prowadzą do konkluzji, że w obszarze kultury 
obserwuje się wzmożoną działalność UE, a wraz z dynamiką procesów 
integracyjnych dochodzi do aktywności patronackiej państw członkow
skich, coraz częściej podejmowanej przez ich społeczeństwa.

W rozdziale VI Od „jedności w różnorodności” do „kreatywności” kon
tynuowano wątek analizy i interpretacji założeń merytorycznych progra
mów unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem oferty programów ramo
wych, proponowanych przez Komisję Europejską w latach od 2000 do 
2020. Chodzi o programy: Kultura 2000, Kultura 2007–2013 oraz program 
Kreatywna Europa (2014–2020). Istotną przesłanką analizy roli progra
mów ramowych w przekształceniach polityki kulturalnej UE była mody
fikacja paradygmatu tejże polityki, czyli odejście od „jedności w różno
rodności” na rzecz promocji idei dialogu międzykulturowego oraz idei 

„różnorodności”. Niebagatelny wpływ na tę zmianę miała Konwencja 
UNESCO (2005) w sprawie ochrony i promowania różnorodności form 
wyrazu kulturowego oraz ogłoszony przez UE Rok Dialogu Kulturowego 
(2008). W rozdziale zwrócono uwagę na ewolucję założeń i celów pro
gramów UE jako efektu modyfikacji założeń polityki kulturalnej. Wska
zano na poszerzenie skali tematów i zmienność procedur. Podkreślono 
wzrost funduszy na kulturę, traktując ten fakt jako dowód na uznanie 
znaczenia polityki kulturalnej UE względem innych polityk wspólnoto
wych oraz względem założeń strategicznych tak ważnych dokumentów 
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UE, jak strategia lizbońska (wraz z nowelą). Analizując założenia mery
toryczne ostatniego programu UE w dziedzinie kultury, Kreatywnej Eu
ropy (2014–2020), wyjaśniono powody fuzji modułów kultury i audiowi
zualnego w decyzjach Komisji Europejskiej.

Plany działania UE w dziedzinie kultury w wieloletnich ramach finan
sowych 2007–2020, czyli w okresie „po Lizbonie”, omówiono w roz
dziale VII Redefinicja priorytetów i zasięgu oddziaływania polityki kultu-
ralnej UE. Od momentu ogłoszenia Europejskiej agendy kultury (2007), 
czyli pierwszego dokumentu strategicznego w dziedzinie kultury, póź
niejsze rozporządzenia i opinie odnosiły się wielokrotnie do potrzeby 
przyjęcia długofalowego, koherentnego planu działań na rzecz kultury. 
Rozdział VII jest zatem analizą celów strategicznych UE w dziedzinie 
kultury wraz z definicją zadań związanych z tak zwanymi działaniami 
zewnętrznymi UE.

Polityka zagraniczna UE w dziedzinie kultury jest najmłodszym ob
szarem aktywności Komisji Europejskiej, wymagającym osobnych, szcze
gółowych badań. Obecny ich stan pozwala jedynie na zarys najbardziej 
eksplikowanych przez Komisję celów. Rozważania w rozdziale VII po
kazują, które z modyfikowanych priorytetów strategicznych Unii Euro
pejskiej znalazły odzwierciedlenie w zmianie celów polityki kulturalnej, 
oraz odpowiadają na pytanie, jakie może to mieć znaczenie zarówno dla 
kultury europejskiej, jak i dla kultur krajowych. Rodząca się perspektywa 
działań zewnętrznych w dziedzinie kultury uzyskała do 2017 roku za
rys bardzo ogólny i do roku 2020 (czyli cezury finalnej wieloletnich ram 
finansowych UE 2014–2020) będzie przedmiotem jeszcze wielu między
rządowych dyskusji.

4. Baza źródłowa i stan badań

Bazę źródłową monografii stanowią źródła archiwalne i publikowane, do
stępne w elektronicznych zasobach Dziennika Urzędowego Unii Europej
skiej. Tu na szczególną uwagę zasługują rekomendacje i komunikaty Ko
misji Europejskiej skierowane do sektora kultury, rezolucje i konkluzje 
Rady ds. Kultury WE/UE, rezolucje i opinie Parlamentu Europejskiego 
oraz decyzje i rozporządzenia Rady UE i PE. Z historycznego punktu 
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widzenia istotny wpływ na kształt polityki kulturalnej WE/UE mają ko
munikaty KE typu: Działania Wspólnot w sektorze kultury (1977), Cultu
ral Action in the European Community (1980), Fresh Boast for Culture in 
the European Community (1982), różnego typu raporty sporządzane na 
zamówienie KE (np. raport Giorgia Ruffolo, raporty ECORYS), a także 
dokumenty KE o charakterze strategicznym (Europejska agenda kultury 
w dobie globalizacji czy Nowa europejska agenda na rzecz kultury). Wśród 
źródeł publikowanych wykorzystanych w tej dysertacji znajdują się mate
riały pochodzące z zasobów archiwum Uniwersytetu Luksemburskiego 
(CVCE Navigator), dysponującego bogatym zbiorem opinii, raportów/re
lacji czy niedostępnych w innych zasobach screeningów z istotnych spot
kań i wydarzeń politycznych odbywających się na szczeblu europejskim, 
a także przedruków komentarzy prasowych i publicystycznych. Publika
cje, z których korzystano, są anglojęzyczne i francuskojęzyczne. Wśród 
źródeł publikowanych znajdują się również traktaty unijne oraz komen
tarze do traktatów unijnych.

Problematyka polityki kulturalnej Unii Europejskiej nie jest szeroko 
opisana w polskiej politologii. Jako stosunkowo młody obszar badawczy 
nie jest poruszana w wielu monografiach o charakterze referencyjnym. 
Zdecydowanie więcej analiz znajdziemy w języku angielskim, niemiec
kim i francuskim. Zachodni badacze z przyczyn oczywistych wyjaśniali 
procesy zjednoczeniowe znacznie wcześniej niż rodzima nauka. Pierw
sze syntezy na temat kultury w procesie integracji pojawiły się około po
łowy lat 70. XX wieku. Były to rozważania Hendrika Brugmansa Towards 
a European Cultural Policy z 1978 roku45. Autor zdiagnozował w nich stan 
europejskiej kultury rozumianej jako wspólne dziedzictwo literackie, ar
tystyczne i archeologiczne. Zadawał pytanie o jego ochronę przez gremia 
ponadnarodowe. Temat kultury w ujęciu cywilizacyjnym pojawił się też 
w słynnym eseju Brugmansa L’Europe. Une civilisation commune, un de-
smin, une vocation, zamieszczonym w książce pod jego redakcją, pt. Eu-
rope. Rêve – Aventure – Réalité, z 1987 roku46. Istotne miejsce we wczes
nych badaniach europeistycznych z dziedziny kultury zajmuje publikacja 

45 H. Brugmans, Towards a European Cultural Policy, dz. cyt.
46 H. Brugmans, L’Europe. Une civilisation commune, un destin, une vocation [w:] Eu-

rope. Rêve – Aventure – Réalité, éd. par H. Brugmans, Brussels, Elsevier, 1987. Inne 
ważne publikacje Brugmansa to: L’Idée Européenne 1920–1970, Brussels, De Tempel, 
1970; La Pensée politique du fédéralisme, Leyden, A.W. Sijthoff, 1966; I’Europe sans ilus-
sions, „History of European Ideas” 1990, no. 2, s. 259–270; Les origines de la civilisation 
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Europe from a Cultural Perspective, wydana pod redakcją holenderskich 
badaczy, Alberta Riijksbaronaa, Wima H. Roobola i Maxa Weisglasa, 
z 1987 roku47. To materiały pokonferencyjne (jednej z pierwszych konfe
rencji na ten temat w Europie) o tym samym tytule, zorganizowanej przez 
Wydział Sztuki Uniwersytetu w Amsterdamie i Europejską Fundację Kul
tury. Pionierska poniekąd publikacja wprowadzała i sondowała możliwo
ści działania WE w perspektywie przyszłej Unii Europejskiej.

Istotną pozycję w bibliografii odnoszącej się do polityki kulturalnej 
UE zajmują monografie anglojęzyczne, będące politologicznoprawną 
syntezą procesów integracyjnych, podkreślające i opisujące wzrastającą 
rolę kultury w tych procesach w ciągu lat. Takim przykładem jest książka 
Oriane Calligaro Negotiating Europe: EU Promotion of Europeanness since 
the 1950s48 z 2013 roku. Calligaro eksploruje problematykę symbolicznej 
reprezentacji konceptu europejskości, dziedzictwa kulturowego Europy, 
legitymizacji politycznej UE wobec kultury oraz odpowiedzialności in
stytucjonalnej w UE za sektor kultury. Autorem przekrojowych i wielo
aspektowych dociekań w tym obszarze jest Cris Shore, brytyjski antro
polog społeczny. Swoje badania Shore poświęcił analizie problematyki 
konstruowania tożsamości kulturowej oraz idei społeczeństwa europej
skiego, opierając się na refleksjach Gerarda Delantego, Ernesta Gellnera, 
Chrisa Rumforda i Zygmunta Baumana. Rozprawy Shore’a stanowią punkt 
odniesienia wielu anglojęzycznych cytowań z dziedziny politologii, socjo
logii i antropologii kulturowej, zwłaszcza monografia Building Europe: The 
Cultural Politics of European Integration z 2000 roku49. W kontekście ana
liz polityki kulturalnej UE Building Europe jest postrzegana jako książka 
polecana w charakterze podręcznika dla specjalizacji kulturowych w stu
diach europeistycznych w wielu europejskich uniwersytetach. Istotne 
znaczenie dla konstruowania kanonu tekstów europeistycznych w dzie
dzinie polityki kulturalnej UE mają również dwa eseje Shore’a: Creating 

européenne, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1958; I’Europe prend 
le large, Liège, G. Thone, 1961, s. 367.

47 Europe from Cultural Perspective, ed. A. Riijksbaron, W. Roobol, M. Weisglas, The 
Hague, Nijgh & Van Ditmar Universitair, 1987.

48 O. Calligaro, Negotiating Europe: EU Promotion of Europeanness since the 1950s, New 
York, Palgrave Macmillan, 2013.

49 C. Shore, Building Europe: The Cultural Politics of European Integration, London, 
Routledge, 2000.
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Europeans: The Politicisation of “Culture” in the European Union z 1998 
roku50 oraz In uno plures? EU Cultural Policy and the Governance of Eu-
rope51, artykuł z 2006 roku, opublikowany w „Cultural Analysis”. Shore 
twierdzi, że kultura w procesach integracyjnych spełniała funkcję po
lityczną i pomocniczą w budowaniu społeczeństwa europejskiego, któ
rego cechą wyróżniającą jest wspólna świadomość europejska. Instytucje 
wspólnotowe wprowadziły kulturę do procesu politycznego w celu zdoby
cia legitymacji do władzy oraz podjęcia trudu budowy systemu demokra
tycznego opartego na demos, co jak wiadomo, nie do końca się udało. Jako 
antropolog kultury, Shore politykę kulturalną UE postrzega jako część 
konceptu Citizen’s Europe, eksponowanego w raporcie Leo Tindemansa.

Ważną grupę prac badawczych stanowią rozważania o uprawnieniach 
WE/UE do prowadzenia polityki kulturalnej oraz wnioski dotyczące spe
cyfiki tej polityki ukształtowanej w takich, a nie innych warunkach for
malnych. Tu na uwagę zasługują w pierwszej kolejności prace Bruno de 
Witte’a52 oraz Soledad Garcí53. Bruno de Witte, znawca prawa europej
skiego i problematyki zróżnicowania kulturowego, lansował w latach 90. XX 
wieku pogląd o braku legitymacji UE do prowadzenia polityki kulturalnej. 
Wskazywał na słabość tej polityki, a w związku z tym limit w ewentualnym 
rozwinięciu jej prerogatyw w przyszłości. Prace de Witte’a podnosiły kwe
stię umocowania polityki językowej oraz edukacji w strukturach wspólno
towych. Badacz zajmował się również kwestią praw mniejszości narodowo

etnicznych oraz prawami kultury. Amerykańska językoznawczyni Soledad 
García dociekała podobnych kwestii w obszarze polityk lingwistycznych. 

50 C. Shore, Creating Europeans: The Politicisation of “Culture” in the European Union, 
„Anthroplogy in Action” 1998, no. 5, s. 11–17.

51 C. Shore, In uno plures? EU Cultural Policy and the Governance of Europe, „Cultural 
Analysis” 2007, no. 5, s. 7–26.

52 B. de Witte, The Cultural Dimension of Community Law [w:] Collected Courses of the 
Academy of European Law, vol. 4, book 1: European Community Law, The Hague, Nijhoff, 
1995, s. 123–229; Trade in Culture: International Legal Regimes and EU Constitutional Va-
lues [w:] The EU and the WTO: Legal and Constitutional Issues, ed. G. de Burca, J. Scott, 
Oxford, Hart Publishing, 2001, s. 237–255; Cultural Legitimation: Back to the Language 
Question [w:] European Identity and the Search for Legitimacy, ed. S. García, London, 
Pinter Publishers, 1993, s. 154–171; The Value of Cultural Diversity in European Union 
Law [w:] Protection of Cultural Diversity from a European and International Perspec-
tive, ed. H. Schneider, P. van den Bossche, Antwerp, Intersentia, 2008, s. 219–247.

53 S. García, H. Wallace, Conclusion [w:] European Identity and the Search for Legitimacy, 
ed. S. García, London, Pinter and Royal Institute of International Affairs, 1993.
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Clive Barnett, znawca geografii politycznej i teorii społecznych, szedł dalej 
w obserwacjach prawnych. Twierdził, że jeśli Unia nie posiada zdolności 
regulacyjnych do prowadzenia polityki kulturalnej UE, to nie może repre
zentować wspólnego interesu europejskiego w tym zakresie, co wynikało 
z konceptu governmentality Michela Foucaulta54. Artykuły Barnetta, które 
w szczególności wyjaśniały ten wątek, to: Culture, Government and Spacia-
lity: Reassesing ‘The Foucualt Effect’ in Cultural Policy55 (1999) oraz Culture, 
Policy and Subsidiarity in the European Union: From Symbolic Identity to 
the Governmentalisation of Culture56 (2001). Rozważania na temat możli
wości i ograniczeń władzy instytucji unijnych w stosunku do kultury zna
lazły się również w publikacji Legitimacy and the European Union pod re
dakcją Thomasa Banchoffa i Mitchella Smitha57. Badacze reprezentowali 
stanowisko krytyczne w stosunku do przepisów polityki kulturalnej UE 
sformułowanych w traktacie z Maastricht. Głosili przekonanie o specy
ficznej technologii politycznej zastosowanej wobec kultury w działaniach 
UE i deficytu możliwości rozbudowanych kompetencji UE w tym zakre
sie, tym samym braku silnego filara kultury w Unii.

Monografia The European Union and Culture: Between Economic Regu-
lation and European Cultural Policy58 z 2007 roku Annabelle LittozMon
net z Instytutu Studiów Politycznych w Genewie to dziś jedna z najważ
niejszych politologicznych publikacji anglojęzycznych w zakresie polityki 
kulturalnej UE. To dysertacja szczegółowo objaśniająca kompleksowość 
zjawiska kultury. Od traktatów rzymskich do traktatu z Maastricht Littoz

Monnet analizuje proces przenikania zagadnień kulturalnych z obszaru 
handlu do obszaru idei politycznych i stopniowego zawłaszczania kultury 
przez mechanizmy interwencjonistyczne UE. Przy czym autorka sporą 

54 M. Foucault, Governmentality [w:] The Foucault Effect: Studies in Governmentality, ed. 
G. Burchell, Ch. Gordon, P. Miller, London, Harvester Wheatsheaf, 1998, s. 87–104.

55 C. Barnett, Culture, Government and Spatiality: Reassessing ‘the Foucault effect’ in Cul-
tural Policy, „International Journal of Cultural Policy” 1999, no. 2, s. 369–392.

56 C. Barnett, Culture, Policy and Subsidiarity in the European Union: From Symbolic Iden-
tity to the Governmentalisation of Culture, „Political Geography” 2001, no. 4, s. 405–526.

57 T. Banchoff, M. Smith, Legitimacy and the European Union, London, Routledge, 1999.
58 A. LittozMonnet, The European Union and Culture: Between Economic Regulation and 

European Cultural Policy, Manchester, Manchester University Press, 2007. Inna ważna 
publikacja tej autorki to: Encapsulating EU Cultural Policy into the EU’s Growth and 
Competiveness Agenda: Explaining the Success of Paradigmatic Shift in Brussels [w:] Cul-
tural Governance and the European Unin: Protecting and Promoting Cultural Diversity 
in Europe, ed. E. Psychogiopoulou, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2015, s. 25–36.
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cześć uwagi poświęca takim zagadnieniom, jak radio, telewizja oraz pro
dukcje audiowizualne, jednolite ceny książek oraz prawa autorskie. Jako 
specjalistka w dziedzinie prawa unijnego, bada sektory podlegające skom
plikowanej jurysdykcji organów wspólnotowych. Najważniejsze artykuły 
naukowe LittozMonnet skoncentrowane są na tych właśnie tematach, na 
przykład The EU Politics of Books Pricing59 w „West European Politics” 
z 2005 oraz The EU’s Copyright Policy: Droit D’auteur or Right to Copy?60 
zamieszczony w „Journal of European Public Policy” w 2006 roku. Ana
lizy podstaw prawnych polityki kulturalnej posiadają ważną reprezenta
cję w bibliografii anglojęzycznej i francuskojęzycznej. Wymienić należy 
reprezentatywne dla krytycznego podejścia do tego zagadnienia mono
grafie: wspomnianego już de Witte’a61 oraz Stichta62, CraufurdSmith63, 
Kearnsa64 czy FlamandLévy’ego65 oraz jedną z najważniejszych: Josepha 
McMahona, Education and Culture in Community Law66 z 1994 roku. Po
zostając przy kwestiach prawnych w zakresie polityki kulturalnej EWG 
i UE, warto podsumować rozważania dotyczące wykładni traktatowych, 
czyli art. 128 (TWE Maastricht), art. 151 (TWE Amsterdam, Nicea), art. 
176 (TFUE Lizbona). Analizy wykładni traktatu z Maastricht dotyczą
cych problematyki kultury dokonał Alen Forest w znanym eseju A New 
Start for Cultural Action in the European Community: Genesis and Impli-
cations of Article 128 of the Treaty of European Union z 1994 roku67. Inny 

59 A. LittozMonnet, The EU Politics of Books Pricing, „West European Politics” 2005, no. 1, 
s. 159–181.

60 A. LittozMonnet, The EU’s Copyright Policy: Droit d’auteur or Right to Copy?, „Jour
nal of European Public Policy” 2006, no. 3, s. 438–455.

61 B. de Witte, Cultural Policy: The Complementarity of Negative and Positive Integra-
tion [w:] Structure and Dimensions of European Community Policy, ed. J. Schwarze, 
H.G. Schermers, Baden Baden, Nomos, 1988.

62 P. Sticht, Culture européenne ou Europe des cultures? Les enjeux actuels de la politique 
cuturelle en Europe, Paris, L’Hartmattan, 2000. 

63 Culture and European Union Law (Oxford Studies in European Law), ed. R. Craufurd 
Smith, Oxford, Oxford University Press, 2004.

64 P. Kearns, The Legal Concept of Art, Oxford, Oxford University Press, 1998.
65 B. FlamandLévy, Les compétences de la Communauté européenne, Marseille, Aixen

Provence, Press universitaires d’AixMarseille, 2004. 
66 J.A. McMahon, Education and Culture in Community Law, London, Atlantic Highlands, 

NJ, Athlone Press, 1995.
67 A. Forest, A New Start for Cultural Action in the European Community: Genesis and Impli-

cations of Article 128 of the Treaty of European Union, „Cultural Policy” 1994, no. 1, s. 11–20.
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obszerny wywód prawny to praca zbiorowa holenderskowłoskiego ze
społu badaczy w składzie: Annemarie Loman, Kamiel Mortelmans, Harry 
Post oraz Stewart Watson, pt. Culture and Community Law: Before and 
After Maastricht68. Zespół omówił możliwości prowadzenia przez UE po
lityki kulturalnej po przyjęciu traktatu z Maastricht, wymieniając zara
zem szereg ograniczeń wynikających z poliarchicznego układu władzy, 
rozpraszającego kompetencje „słabe”, a jednocześnie pozwalającego na 
budowę trwałych powiązań międzyinstytucjonalnych, wspomagających 
efekt spill-over. Najważniejsze analizy naukowe o tematyce prawnej to 
dorobek bibiograficzny Evangelii Psychogiopoulou. Badaczka publikuje 
w wielu prestiżowych czasopismach specjalistycznych, takich jak: „Eu
ropean Foreign Affairs Review”, „European Law Journal”, „European 
Law Review”, „European State Aid Law Quarterly”. Psychogiopoulou 
prowadzi interdyscyplinarny dyskurs naukowy o roli kultury w integra
cji europejskiej, łącząc zagadnienia prawne, kulturalne i audiowizualne. 
Najważniejsza monografia tej autorki dotycząca polityki kulturalnej UE 
w kontekście procesów prawnopolitycznych, The Integration of Cultu-
ral Considerations in EU Law and Policies69 (2008), jest rzetelną analizą 
konsekwencji i pożytku z zastosowania art. 151 TWE w wersji z Nicei. To 
dyskurs nad skutkami wdrożenia rozwiązań traktatowych dla budowa
nia współpracy międzyinstytucjonalnej wewnątrz UE oraz wobec krajów 
trzecich. To jedna z najlepszych anglojęzycznych dysertacji analitycznych 
odnoszących się do podstaw prawnych kultury w UE. Zbiór artykułów 
pod redakcją Psychogiopoulou z 2015 roku Cultural Governance and the 
European Union: Protecting and Promoting Cultural Diversity in Europe70 
stanowi kolejną odsłonę badań europeistycznych nad kulturą, tym razem 
nad promocją i zachowaniem różnorodności kulturowej jako najważniej
szego przesłania polityki kulturalnej i jednocześnie najgłębszego celu in
tegracyjnego w kulturze. Artykuł 151 TWE w wersji z Nicei posiada swoje 
cenne i wyczerpujące omówienie w raporcie holenderskiego politologa Jo
osta Smiersa, The Role of the European Community Concerning the Cultu-
ral Article 151 in the Treaty of Amsterdam: Sustaining the Development of 

68 A. Loman, K. Mortelmans, H.G. Post, S. Watson, Culture and Community Law, Before 
and after Maastricht, Deventer/Boston, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1992.

69 E. Psychogiopoulou, Integration of Cultural Consideration in European Union Law and 
Polities, Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2008.

70 E. Psychogiopoulou, Cultural Governance and the European Union: Protecting and Pro-
moting Cultural Diversity in Europe, London, Palgrave Macmillan, 2015.
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Intercultural Competence within Europe71. Smiers zwraca uwagę na rezo
nans art. 151 TWE w związku z wdrażanymi już programami UE w dzie
dzinie kultury oraz w związku z planowanym rozszerzeniem UE w 2004 
roku. Według badacza art. 151 TWE niekoniecznie miał ułatwić krajom 
Europy ŚrodkowoWschodniej proces niwelowania dysproporcji rozwojo
wych w kulturze po akcesji. Miał natomiast pozwolić im na pełną partycy
pację w pomocy unijnej (zwłaszcza wejście w sieci europejskie wspomaga
jące rozwój współpracy międzynarodowej). Jednakże z punktu widzenia 
rozwoju społecznego ważniejsze były zdaniem Smiersa artykuły trak
tatu dotyczące polityki spójności. Fundusze strukturalne autor postrze
gał jako nadzieję na wielkie inwestycje kulturalne „Wschodu”, pozwala
jące na wyjście z zapaści postkomunistycznej.

Ważna jest również analiza prawna art. 151 TWE autorstwa Anny Si
wek72 załączona do Komentarza do Traktatu ustanawiającego Unię Euro-
pejską pod redakcją Andrzeja Wróbla (tom 2) z 2009 roku. Na szczególną 
uwagę zasługują rozważania CraufurdSmith z Uniwersytetu w Edyn
burgu, The Cultural Logic and Economic Integration73 z 2015 roku. Au
torka skrupulatnie przedstawia analizę prawną art. 167 TFUE w zakre
sie kultury oraz odpowiednie artykuły Karty praw podstawowych, które 
zmieniły jej zdaniem paradygmat unijnej polityki kulturalnej z konceptu 

„jedności w różnorodności” na koncept „kultury wobec nowej ekonomii”, 
co miało wzmocnić znaczenie sektora ze względu na wytyczne Strategii 
2020 oraz rolę Komisji Europejskiej dążącej do synergii działań sektoro
wych w UE. CraufurdSmith dokonuje też analizy wcześniejszego art. 151 
TWE w wersji traktatu z Nicei w zbiorze artykułów Culture and Euro-
pean Union Law pod swoją redakcją z 2004 roku74. Bardzo istotnym gło

71 J. Smiers, The Role of the European Community Concerning the Cultural Article 151 in 
the Treaty of Amsterdam: Sustaining the Development of Intercultural Competence wit-
hin Europe, Utrecht, Centre for Research, Utrecht School of the Arts, 2002. Joost Smiers 
zasłynął jednak przede wszystkim książką Arts under Pressure: Promoting Cultural 
Diversity in the Age of Globalisation, London, Zed Books, 2003.

72 A. Siwek, Komentarz do art. 151 TWE [w:] Traktat ustanawiający Wspólnotę Europej-
ską. Komentarz, red. A. Wróbel, t. 2: Art. 61–188, red. K. KowalikBańczyk, M. Szwarc

Kuczer, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 1120–1130.
73 R. CraufurdSmith, The Cultural Logic of Economic Integration [w:] Cultural Gover-

nance and the European Union: Protecting and Promoting Cultural Diversity in Europe, 
ed. E. Psychogiopoulou, London, Palgrave Macmillan, 2015, s. 7–24.

74 R. CraufurdSmith, Art 151 and European Identity [w:] Culture…, dz. cyt., s. 277–297. 
Ważny jest również tekst CraufurdSmith w tej samej publikacji. Zob. R. CraufurdSmith, 
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sem naukowym w dyskusji o roli kultury w procesie konstruowania Unii 
Europejskiej, jak również na temat żmudnego procesu rozdziału upraw
nień pomiędzy państwa członkowskie a instytucje europejskie, a także 
uzgodnień odnoszących się do braku standaryzacji i harmonizacji prze
pisów w kulturze są publikacje Moniki Sassatelli, a zwłaszcza: The Logic 
of Europeanizing Cultural Policy75 oraz The Arts, the State and the EU: 
Cultural Policy and the Making of Europe, Social Analysis76. Sassatelli jest 
zwolenniczką twierdzenia o braku możliwości nazywania działań UE 
w dziedzinie kultury „polityką”. Uważa, że najbardziej uprawnionym 
określeniem form aktywności UE wobec sektora kultury jest „interwen
cja”, z czym w tym opracowaniu polemizuję.

Francuskojęzyczna publikacja o tematyce prawnej dotyczącej kultury 
wyszła spod pióra Renauda Denuita z Université catholique de Louvain. 
Książka nosi tytuł Politique culturelle européenne (2016) i jest jedną z naj
nowszych monografii na ten temat77. Z 2015 roku pochodzi przełomowy 
dla omawianych tu zagadnień prawnych zbiór artykułów naukowych pod 
redakcją Céline Romainville: European Law and Cultural Policies / Droit 
Européen et Politiques Culturelles78. Publikacja jest krytyczną analizą do
tychczasowych osiągnięć UE w dziedzinie kultury wynikających z im
plikacji politycznych, a także problematyki dyferencjacji i fragmentacji 
jako efektu działań stricte politycznych, skutkujących rozwojem prze
konania, że kultura jest ważną cześcią procesów integracyjnych oraz 
generuje zarówno zmiany gospodarcze, jak i postrzeganie praw czło
wieka, a także przyczynia się do ewolucji pojęcia dostępu do dóbr kul
tury. Praca gromadzi artykuły najlepszych współczesnych badaczy z dzie
dziny polityki kulturalnej UE: Rachael CraufurdSmith, Hugues Dumonta 
(komptencje prawne UE w dziedzinie kultury), Evangelii Psychogiopou
lou, Antoine’a Bailleux (prawo UE), Alaina Strowela (prawa autorskie), 

Community Intervention in Cultural Field: Conitinuity ot Change? [w:] Culture…, dz. 
cyt., s. 19–78.

75 M. Sassatelli, The Logic of Europeanizing Cultural Policy [w:] Transcultural Europe: Cul-
tural Policy in a Changing Europe, ed. U.H. Meinhof, A. Triandafyllidou, London, Pal
grave Macmillan, 2006, s. 24–42.

76 M. Sassatelli, The Arts, the State and the EU: Cultural Policy and the Making of Europe, So-
cial Analysis, „International Journal of Social and Cultural Practise” 2007, no. 1, s. 28–41.

77 R. Denuit, Politique culturelle européenne, Bruxelles, Bruylant, 2016.
78 C. Romainville, European Law and Cultural Policies / Droit Européen et Politiques Cul-

turelles, Oxford, Peter Lang, 2015.
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JeanaChristophe’a Barbato i Paula Nihoula (wielokulturowość) oraz 
JeanaGillesa Lowiesa (europeizacja kultury).

Najstarsza analiza prawna funkcjonowania kultury w WE/UE wy
szła spod pióra profesora Matthiasa Niedobitka z Instytutu Europeistyki 
Uniwersytetu Techniczego w Chemitz. The Cultural Dimension in EC 
Law z 1997 roku79 uchodzi za jedną w pierwszych dysertacji w literaturze 
anglo języcznej odnoszących się do sektora kultury (rozumianego jako kul
tura, edukacja i nauka) jako potencjalnie możliwego do zagospodarowa
nia przez UE. Analiza funkcjonowania instytucji unijnych oraz zakresu 
ich kompetencji w dziedzienie kultury, a także roli kultury w procesach 
integracyjnych po traktacie z Maastricht wyczerpująco opisuje również 
zbiór tekstów Culture: Building Stone for Europe 2002: Reflections and Per-
spectives, pod redakcją Léonce’a Bekemansa z 2001 roku80. To ważna po
zycja bibliograficzna badaczy College of Europe w Brugii.

Warto zwrócić uwagę na prace o charakterze interdyscyplinarnym. 
Prezentują one politologiczną, socjologiczną i kulturoznawaczą metodolo
gię w podejściu do analiz na temat rozwoju Unii Europejskiej jako organi
zacji międzynarodowej oraz w perspektywie wskazującej ewolucję polityk 
kulturalnych tych organizacji. W tym kontekście istotne są monografie 
Therese Kaufmann i Gerarda Rauniga Anticipating European Cultural  
Policies81 z 2003 roku – publikacja Europejskiego Instytutu Rozwoju Po
lityk Kulturalnych (European Institute for Progressive Cultural Poli
cies, eipcp) z Wiednia – oraz praca chorwackiej badaczki Niny Obuljen 
Why We Need European Cultural Policies: The Impact of EU Enlargement 
on Cultural Policies in Transition Countries82, wydana przez Europejską 

79 M. Niedobitek, The Cultural Dimension in EC Law, New York, Kluwer Law Internatio
nal, 1997.

80 Chodzi tu zwłaszcza o artykuły: L. Bekemans, R. Lombaert, Culture and Institutions: An 
Introductory Note [w:] Culture: Building Stone for Europe 2002: Reflections and Perspec-
tives, ed. L. Bekemans, Brussels, European Interuniversity Press and College of Europe, 
1994, s. 191–203. Zob. też inne ważne teksty: C. Costa, Culture as a Driving Force for Eu-
rope 2002 [w:] Culture…, dz. cyt., s. 105–110, oraz K. Schelter, The Importance of Culture 
for the European Union [w:] Culture…, dz. cyt., s. 207–215, a także: M. Galle, The Euro-
pean Parliament and the Role of Culture in Europe [w:] Culture…, dz. cyt., s. 111–114.

81 T. Kaufmann, G. Raunig, Anticipating European Cultural Policies, with a commentary 
by S. Nowotny, Wien, eipcp, 2003.

82 N. Obuljen, Why we Need European Cultural Policies: The Impact of EU Enlargement 
on Cultural Policies in Transition Countries, Amsterdam, European Cultural Founda
tion, 2004.
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Fundację Kultury w Amsterdamie w 2004 roku. Obie publikacje, stosując 
metodologie komparatystyczne, śledzą zmiany formalne w polityce UE 
wprowadzane na rzecz kultury od połowy lat 80. XX wieku do początku 
pierwszej dekady XXI wieku. Wskazują na transformacje paradygma
tów polityk kulturalnych oraz definiują wyzwania kolejnych dekad. Obie 
poświęcają sporo uwagi omówieniu ewentualnego wpływu rozszerzenia 
UE na stan kultury i zarządzania kulturą w krajach Europy Środkowo

Wschodniej. Wysuwają na pierwszy plan odrębność Unii Europejskiej 
jako organizacji, której cechą funkcjonowania jest instytucjonalizacja 
oparta na takich pryncypiach, jak: zbiorowość, paralelność, wiedza, do
świadczenie i nadzór. Podkreślają dualizm organizacyjny UE wynikający 
z faktu, że UE – będąc organizacją międzynarodową – zachowuje defini
cję ustroju politycznego przypisywanego państwom narodowym. Chri
sopher Gordon nie jest badaczem uniwersyteckim, ale doradcą Komisji 
Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego oraz ekspertem UNESCO 
i Rady Europy, dlatego jego punkt widzenia jest pragmatyczny. Prezentuje 
on oryginalne podejście do analiz polityki kulturalnej UE. Jego teksty są 
osobliwym i ważnym kontrapunktem dla szerokiej panoramy prac wy
mienionych wyżej badaczy europejskich. Szerokie spektrum krytycznego 
spojrzenia na działania UE w kulturze ujął i przedstawił w publikacji Cul-
ture and the European Union in a Global Context, zamieszczonej w „Jour
nal of Arts Management, Law and Society”83 z 2010 roku.

Polskie interpretacje podstaw prawnych polityki kulturalnej UE znaj
dujemy w zbiorczych opracowaniach polityk unijnych pod redakcją Jana 
Barcza84, w szczególności w artykułach Izabeli SkomerskiejMuchowskiej85 

83 Ch. Gordon, Culture and the European Union in a Global Context, „Journal of Arts 
Management, Law, and Society” 2010, no. 1, s. 11–30.

84 J. Barcz, Inne polityki realizowane na szczeblu wspólnotowym [w:] Integracja europej-
ska, red. J. Barcz, E. KaweckaWyrzykowska, K. MichałowskaGorywoda, Warszawa, 
Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007, a także inne prace z tego tomu; Prawo Unii 
Europejskiej, [t. 2:] Prawo materialne i polityki, red. J. Barcz, Warszawa, Wydawnictwo 
Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2003; J. Barcz, Traktat z Lizbony. Podstawy prawne Unii 
Europejskiej, Warszawa, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2010; J. Barcz, Unia Euro-
pejska na rozstajach. Traktat z Lizbony. Dynamika i główne kierunki reformy ustrojo-
wej, Warszawa, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2010; Ochrona praw podstawowych 
w Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Warszawa, C.H. Beck, 2008.

85 I. SkomerskaMuchowska, Kultura [w:] Polityki Unii Europejskiej. Polityki społeczne. 
Aspekty prawne, red. J. Barcz, Warszawa, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2010.
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i Anny Wyrozumskiej86. Artykuły te są krytycznym opisem miejsca kul
tury w instytucjonalnym układzie UE oraz możliwości decyzyjnych UE 
w tym zakresie, a także formalnych szans oddziaływania na kultury na
rodowe w związku z zachowaniem zasady pomocniczości. Systematyzują 
dane i przesłanki, wyjaśniają istotę zasady pomocniczości oraz szczegó
łowo przybliżają źródło ustanowionego paradygmatu pluralizmu i dysper
sji. Przełomowe prace o podobnej tematyce, pisane jednak w kontekście 
stosunków międzynarodowych, wychodzą spod pióra Grażyny Micha
łowskiej87, która ujmuje problematykę kultury pod kątem osiągnięć Rady 
Europy, OBWE oraz UNESCO. Analizuje ona kształt ustrojowy Unii Eu
ropejskiej jako organizacji międzynarodowej. W zakresie stosunków mię
dzynarodowych kluczowe publikacje dotyczące UE to również monografie 
i prace pod redakcją Agaty W. Ziętek88. Opisy specyfiki polityki kulturalnej 
UE – ogólne wprawdzie, ale zamieszczone w syntetycznych opracowaniach 
na temat Unii – to teksty Ewy Latoszek89, Elżbiety Dyni90 czy autorów pod
ręczników europeistycznych pod redakcją: Konstantego A. Wojtaszczyka91, 
Alojzego Z. Nowaka i Dariusza Milczarka92, Antoniego Marszałka93, Zo

86 A. Wyrozumska, Kultura [w:] Prawo Unii Europejskiej, [t. 2:]  Prawo materialne i poli-
tyki, dz. cyt.

87 G. Michałowska, Miejsce kultury w polityce Unii Europejskiej [w:] Integracja europejska. 
Instytucje, polityka, prawo. Księga pamiątkowa dla uczczenia 65-lecia Profesora Stani-
sława Parzymiesa, red. G. Michałowska, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe „Scho
lar”, 2003, s. 307–324.

88 Międzynarodowe stosunki kulturalne, red. A. Ziętek, Warszawa, Poltext, 2010; A. Zię
tek, Kultura [w:] Międzynarodowe stosunki polityczne, red. M. Pietraś, Lublin, Wy
dawnictwo UMCS, 2006; A. Ziętek, Dyplomacja publiczna jako instrument soft power 
[w:] Nowe oblicza dyplomacji, red. B. Surmacz, Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2013.

89 E. Latoszek, Uregulowania prawne Wspólnoty Europejskiej dotyczące współpracy w dzie-
dzinie kultury [w:] Integracja europejska. Mechanizmy i wyzwania, red. E. Latoszek, 
Warszawa, Książka i Wiedza, 2007. 

90 E. Dynia, Integracja europejska, Warszawa, LexisNexis, 2006.
91 Europeistyka. Podręcznik…, dz. cyt., t. 1–2; oraz K.A. Wojtaszczyk, Integracja europej-

ska, Warszawa, Poltext, 2011. 
92 A.Z. Nowak, D. Milczarek, Integracja europejska. Wybrane problemy, Warszawa, Cen

trum Europejskie UW, 2003; oraz A.Z. Nowak, D. Milczarek, Europeistyka w zarysie, 
Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006.

93 Integracja europejska, red. A. Marszałek, wyd. 2, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego, 2000; A. Marszałek, Z historii europejskiej idei integracji międzynarodo-
wej, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996.
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fii Wysokińskiej i Janiny Witkowskiej94 oraz Lucjana Ciamagi, Ewy Lato
szek i Krystyny MichałowskiejGorywody95. Kulturowe i antropologiczno

społeczne podejście do definiowania determinant integracji oraz procesów 
konstrukcji/dekonstrukcji/rekonstrukcji czy interpretacji/reinterpretacji 
integracji reprezentują rozważania Franciszka Gołembskiego96, Wiesława 
Bokajły97, Zdzisława Macha98, Kazimierza Sobotki99 oraz Andrzeja Cho
dubskiego100. Ważną pod tym względem pozycję zajmuje również publi
kacja z zakresu antropologii politycznej Krzysztofa Kowalskiego Europa. 
Mity, modele, symbole101 z 2002 roku oraz analiza kulturotwórczych i du
chowych korzeni Europy pod redakcją Aliny Motyckiej i Krzysztofa Mau
rina, Symbole Europy. Integracja jako proces psychologiczny i kulturowy102 
z 2004 roku. W dyskusji nad procesami integracji europejskiej szczególne 
miejsce ma dorobek naukowy Antoniego Marszałka103 i prace Instytutu  

94 Integracja europejska, red. Z. Wysokińska, J. Witkowska, Warszawa, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, 2010.

95 L. Ciamaga [i in.], Unia Europejska. Podręcznik akademicki, Warszawa, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, 1998; K. MichałowskaGorywoda, Podejmowanie decyzji w Unii Eu-
ropejskiej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2002.

96 F. Gołembski, Kulturowe aspekty integracji europejskiej, Warszawa, Wydawnictwa Aka
demickie i Profesjonalne, 2008.

97 Podstawy europeistyki. Podręcznik akademicki, red. W. Bokajło, A. Pacześniak, Wroc
ław, Atla 2, 2009.

98 Z. Mach, Social Dimension of the Constitutional Treaty: European Identity and Citizenship 
[w:] European Constitution and National Constitutions, ed. Z. Maciąg, Kraków, Kraków 
Society for Education, 2009, s. 235–238; Z. Mach, Identity Formation, Democracy, and Eu-
ropean Integration [w:] Collective Identity and Democracy: The Impact of EU Enlargement, 
ed. M. Góra, Z. Mach, Arena report No 4/10, Oslo 2010, s. 7–27; Collective Identity and De-
mocracy in the Enlarging Europe, ed. M. Góra, Z. Mach, K. Zielińska, Berlin, Peter Lang, 2012.

99 Kultura w procesie integracji europejskiej. Treści programowe, red. K. Sobotka, Łódź, 
Instytut Europejski, 1998.

100 A. Chodubski, Wartości globalne kultury europejskiej [w:] Kultura polska w zjednoczo-
nej Europie, red. R. Rybiński, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003, s. 10–38; 
O dziedzictwie kulturowym Europy, „Atheneum. Political Science” 2006, nr 14–15, s. 11–
29; oraz Integracja a ład kulturalny Europy Środkowo-Wschodniej, „Gdańskie Studia 
Międzynarodowe” 2011, nr 9, s. 9–24.

101 K. Kowalski, Europa. Mity, modele, symbole, Kraków, Międzynarodowe Centrum Kul
tury, 2000.

102 Symbole Europy. Integracja jako proces psychologiczny i kulturowy, red. A. Motycka, 
K. Maurin, Warszawa, Ineteia, 2004.

103 A. Marszałek, Pojęcie i istota integracji europejskiej [w:] Integracja europejska. Podręcz-
nik akademicki, red. A. Marszałek, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
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Europejskiego w Łodzi104. Istotne z punktu widzenia niniejszych rozważań są 
opracowania Marszałka dotyczące suwerenności oraz zasady pomocniczości. 
W tym kontekście warto wspomnieć o wnikliwym studium zastosowania za
sady pomocniczości pod redakcją Dariusza Milczarka105, monografii Ewy Po
pławskiej, Zasada sybsydiarności w traktatach z Maastricht i Amsterdamu106, 
artykułach Zbigniewa Czachóra107 na ten temat czy ważnym rozdziale jego 
autorstwa o zasadzie pomocniczości znajdującym się w monografii Michała 
Gierycza Chrześcijaństwo a Unia Europejska108. Maria KarasińskaFendler je
den z numerów 2007 roku łódzkiej serii wydawniczej „Integracja Europejska” 
poświęciła tematowi dialogu międzykulturowego109. Autorzy tego zeszytu 
(w składzie m.in. Léonce Bekemans, Enrique Banús, Johannes Thomas) rze
telnie analizują potencjalne zastosowanie idei dialogu międzykulturowego 
do wielu działań w UE w zakresie pogłębiania demokracji.

Rozważania o kulturze w kontekście procesów integracji europejskiej 
nie byłyby w ogóle możliwe, gdyby nie dorobek polskiej politologii oraz 
stosunkowo młodych studiów europeistycznych. Kultura jest możliwa 
do badania w tym aspekcie tylko pod warunkiem osadzenia jej w rea
liach integracji europejskiej, w systemie decyzyjnym UE, strategiach po
litycznych Komisji Europejskiej oraz planach finansowych i rozwojowych 
UE. Dlatego należy koniecznie podkreślić osiągnięcia polskich studiów 
nad polityką UE oraz stosunkami międzynarodowymi, na które skła
dają się ustrojowe, traktatowe oraz prawne monografie Janusza Józefa  

2004, s. 25–35; A. Marszałek, Z historii europejskiej idei integracji międzynarodowej, 
Łódź, Instytut Europejski w Łodzi, 2000; A. Marszałek, Wprowadzenie do teorii su-
werenności i integracji europejskiej, Łódź, Instytut Europejski w Łodzi, 2001; A. Mar
szałek, Suwerenność a integracja europejska w perspektywie historycznej, Łódź, Insty
tut Europejski w Łodzi, 2000.

104 Na przykład: Proces tworzenia polityk wspólnotowych w Unii Europejskiej, oprac. H. Wal
lace, W. Wallace, [tłum. B. Gontar], Łódź, Instytut Europejski, 1998.

105 Subsydiarność, dz. cyt.
106 E. Popławska, Zasada sybsydiarności w traktatach z Maastricht i Amsterdamu, War

szawa, INP PAN, 2000.
107 Z. Czachór, Parlament państwa członkowskiego UE a badanie zgodności projektów ak-

tów prawa wspólnotowego z zasadą subsydiarności, „Studia Europejskie” 2006, nr 1, 
s. 41–57.

108 M. Gierycz, Chrześcijaństwo a Unia Europejska. Rola religii w procesie integracji euro-
pejskiej, Kraków–Warszawa, WAM, 2008.

109 M. KarasińskaFendler, Dialog międzykulturowy a demokracja, Łódź, Instytut Euro
pejski w Łodzi, 2007.
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Węca110, Konstantego Adama Wojtaszczyka111, Janusza Ruszkowskiego112, 
Zbigniewa Czachóra113, Bogdana Góralczyka114, Dariusza Milczarka115, Olgi 
Barburskiej116, Grzegorza Tomasza Grossego117, Jana Zielonki118, Romana 
Kuźniara119, Rafała Riedla120, Anny Pacześniak121 oraz publikacje Adama 

110 J.J. Węc, Spór o kształt ustrojowy…, dz. cyt.; J.J. Węc, Traktat lizboński…, dz. cyt., wyd. 
2011 i 2016.

111 Studia europejskie w Polsce. Minima programowe a programy kierunku, red. K.A. Woj
taszczyk, Warszawa, Fundacja Europea, 2004; Fundusze strukturalne i polityka regionalna 
Unii Europejskiej, red. K.A. Wojtaszczyk, Warszawa, Oficyna Wydawnicza ASPRAJR, 
2005; Problemy instytucjonalne Unii Europejskiej, red. K.A. Wojtaszczyk, A. Biernacka

Rygiel, P. Stawarz, J. WiśniewskaGrzelak, Warszawa, Oficyna Wydawnicza ASPRA
JR, 2015; Kryzysy w procesie integracji europejskiej i sposoby ich przezwyciężania, red. 
K.A.Wojtaszczyk, J. Nadolska, Warszawa, Oficyna Wydawnicza ASPRAJR, 2016.

112 J. Ruszkowski, Wstęp do studiów europejskich. Zagadnienia teoretyczne i metodolo-
giczne, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007; J. Ruszkowski, Ponadnaro-
dowość w systemie…, dz. cyt.

113 Z. Czachór, Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej, Warszawa, Elipsa, 2013; 
Z. Czachór, Zmiany i rozwój w systemie Unii Europejskiej po Traktacie z Maastricht, 
Warszawa, Atla 2, 2004.

114 B. Góralczyk, Scenariusze integracji europejskiej po Brexicie [w:] Polityka w regionach 
w warunkach globalizacji, red. A.Z. Nowak, K. Ryć, Warszawa, Wydz. Zarządzania UW, 
2017, s. 108–122; B. Góralczyk, Polska polityka zagraniczna w zmieniającym się ładzie 
międzynarodowym. Co nam umyka? [w:] Polityka zagraniczna Polski w zmieniającym 
się ładzie międzynarodowym. Wybrane problemy, red. R. Zięba, T. Pawłuszko, Kielce, 
Uniwersytet im. J. Kochanowskiego w Kielcach, 2016, s. 93–112.

115 D. Milczarek, K. Zajączkowski, Potęga i niemoc. Unia Europejska jako aktor w stosun-
kach międzynarodowych (część 1), „Studia Europejskie” 2015, nr 1, s. 9–27.

116 O. Barburska, D. Milczarek, dz. cyt.
117 Polityki europejskie w dobie kryzysu, red. G.T. Grosse, Warszawa, Wydawnictwo Na

ukowe „Scholar”, 2016.
118 J. Zielonka, Is the EU Doomed?, London, Polity Press, 2014.
119 R. Kuźniar, Europa w porządku międzynarodowym, Warszawa, Polski Instytut Spraw 

Międzynarodowych, 2016; My–Europa, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 
2013; Wzlot i upadek Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, „Bezpieczeństwo 
Narodowe” 2016, nr 4, s. 31–45.

120 Rafał Riedel jest autorem szeregu interdyscyplinarnych artykułów politologicznych i eu
ropeistycznych, wśród nich ważne w kontekście tematyki niniejszej pracy są: Europeiza-
cja polityk publicznych (Europeanisation of Public Policies), „Wrocławskie Studia Politolo
giczne” 2015, nr 18, s. 56–72; Standardy demokracji przedstawicielskiej w UE a equilibrium 
legitymizacyjne w czasach kryzysu, „Studia Europejskie” 2013, nr 2, s. 9–32; Legitymacja 
procesów europeizacyjnych w czasach kryzysu, „Horyzonty Polityki” 2013, nr 8, s. 51–74.

121 Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie. Podręcznik akademicki, red. A. Pa
cześniak, M. Klimowicz, Wrocław, OTO, 2014.
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Kirpszy, Agnieszki Nitszke i Kamila Zajączkowskiego, a także historyków 
integracji: Kazimierza Łastawskiego122, Zbigniewa DoliwyKlepackiego123, 
Antoniego Marszałka124, Marka Nadolskiego125 i Krzysztofa Popowicza126.

Niezaprzeczalnie duży wkład w usystematyzowanie dokumentów UE 
w dziedzinie kultury oraz opis działalności instytucji unijnych odpowie
dzialnych za kulturę wraz z najważniejszymi pogramami ramowymi 
należy przypisać publikacjom Kazimierza Walucha. Waluch jest auto
rem pierwszej monografii o polityce kulturalnej UE w języku polskim127 
(książka posiada dziś trzy nieco poszerzone i zmienione w stosunku do 
oryginału wydania). Ważne są również analizy tego autora publikowane 
w „Europejskich Zeszytach Naukowych”, wydawanych przez Punkt In
formacyjny Europe Direct przy Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica 
w Płocku. Osobne monografie Walucha poświęcone tematyce kultury 
w polityce wewnętrznej Unii Europejskiej oraz sieciom kulturalnym sta
nowią istotny wkład w dyskurs o roli kultury w procesach zjednoczenio
wych128. Choć Waluch jako pierwszy podjął w sposób systemowy pracę 
nad analizą polityki kulturalnej Unii Europejskiej, jego publikacje cechuje 
sprawozdawczy charakter. Analizy politologiczne zaproponowane przez 
badacza mają – na tle analiz historycznych i instytucjonalnoprawnych – 
braki formalne. Wnikliwe artykuły naukowe na temat polityki kultural
nej UE w języku polskim wyszły spod pióra Doroty JurkiewiczEckert129 

122 K. Łastawski, Od idei integracji europejskiej, Warszawa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, 2004; K. Łastawski, 
Historia integracji europejskiej, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011.

123 Z.M. DoliwaKlepacki, Integracja europejska (po Amsterdamie i Nicei), Białystok, Te
mida 2, 2001.

124 A. Marszałek, Z historii europejskiej idei integracji międzynarodowej, Łódź, Wydaw
nictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996.

125 M. Nadolski, Z dziejów integracji europejskiej, Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe, 2004.
126 K. Popowicz, Historia integracji europejskiej, Warszawa, SGH, 2006.
127 K. Waluch, Polityka kulturalna Unii Europejskiej, Płock, Novum, 2004.
128 K. Waluch, Finansowanie kultury w programach i funduszach Unii Europejskiej, Płock, 

Wyższa Szkoła im. P. Włodkowica, 2004; K. Waluch, Polityka kulturalna Unii Euro-
pejskiej, Płock, Novum, 2005; K. Waluch, Sieci współpracy kulturalnej w Europie, War
szawa, Difin, 2012.

129 Szczególnie ważne będą teksty: D. JurkiewiczEckert, Od „współczesnego dziedzic-
twa kulturowego” do „wspólnego obszaru kulturowego”. O nowych kierunkach debaty 
wokół przyszłości kultury w Unii Europejskiej, „Studia Europejskie” 2003, nr 3, s. 81–
99; D. JurkiewiczEckert, Od Traktatu o Unii Europejskiej do Europejskiej agendy dla 
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z Centrum Europejskiego w Warszawie. JurkiewiczEckert szczegółowo 
opisuje i wyjaśnia zastosowanie wykładni traktatowych w działaniach 
UE w zakresie kultury, wskazuje na istotne zmiany paradygmatów: od 
konceptu „jedności w różnorodności” do idei „przestrzeni kulturowej”. 
Dostrzega ważną rolę Europejskiej agendy ultury w dobie globalizacji, 
a zwłaszcza traktatu lizbońskiego dla obecnie realizowanej polityki kul
turalnej UE. Podejmuje również analizy najnowszych trendów polityki 
kulturanej UE, takich jak działania zewnętrzne Unii w kulturze oraz kwe
stie dyplomacji kulturalnej. Rozważania JurkiewiczEckert dotyczące po
lityk wewnętrznych UE pomijają problematykę sektora audiowizualnego, 
jak również zagadnień związanych z prawem autorskim i rynkiem pracy. 
Ustanawiają pewien kanon interpretacyjny dla rozważań i dyskusji o kul
turze w UE. Ten kanon interpretacyjny wyłaniał się już wcześniej z teks
tów Zofii Sokolewicz. Dwa artykuły Zofii Sokolewicz130 – Polityka kul-
turalna WE i Rady Europy a zasada subsydiarności (1998) oraz Kultura 
w procesie integracji europejskiej z 2006 roku – były drogowskazem meto
dologicznym dla dyskursu interdyscyplinarnego w zakresie problematyki 
kultury i polityki w UE. Dopełnieniem kanonicznych rozważań o kultu
rze w UE są prawnicze publikacje Kamila Zeidlera, specjalisty od filozofii 
prawa. Dwa teksty Zeidlera zasługują tu na szczególną uwagę: napisana 
wspólnie z Leszkiem Starostą Polityka kulturalna Unii Europejskiej. Or-
ganizacyjne i prawne narzędzia realizacji131 z 2004 roku oraz Współpraca 

kultury – narodziny i rozwój polityki kulturalnej UE, „Studia Europejskie” 2015, nr 1, 
s. 65–89; oraz poważna wieloaspektowa analiza historyczna dotycząca polityki kultu
ralnej UE, a także jej współczesnego funkcjonowania, opublikowana w postaci dwóch 
osobnych artykułów: D. JurkiewiczEckert, Rethinking Europe through Culture oraz 
Cultural Policy of the EU – How It Works in Practice w jedynym anglojęzycznym kom
pendium dotyczącym polityk UE wydanym w Polsce: Introduction to European Studies: 
A New Approach to Uniting Europe, ed. D. Milczarek, A. Adamczyk, K. Zajączkowski, 
Warsaw, Centre for Europe, University of Warsaw, 2013, s. 703–763.

130 Z. Sokolewicz, Polityka kulturalna WE i Rady Europy a zasada subsydiarności [w:] Subsy-
diarność, dz. cyt.; oraz Z. Sokolewicz, Kultura w procesie integracji europejskiej [w:] Eu-
ropeistyka w zarysie, red. A.Z. Nowak, D. Milczarek, Warszawa, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, 2006, s. 319–333.

131 L. Starosta, K. Zeidler, Polityka kulturalna Unii Europejskiej. Organizacyjne i prawne 
narzędzia realizacji, „Studia Europejskie. Stosunki międzynarodowe – integracja eu
ropejska – politologia – prawo” (Instytut Studiów Europejskich, Gdynia) [ca 2004], 
t. 12, s. 251–259.
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miedzynarodowa a polityka kulturalna Unii Europejskiej132 z 2005 roku. 
Istotny wpływ na dyskusję o roli kultury w procesach integracji europej
skiej wywarły też publikacje Kazimierza Krzysztofka133, Agnieszki Ma
nowieckiej134, Anny Wesołowskiej135 i Joanny SanetrySzeligi136. Ana
lizy o charakterze politologicznym, podkreślające znaczenie instytucji 
unijnych jako niezwykle ważnych dla inicjowania i formalnego prowa
dzenia polityki kulturalnej UE znalazły się w publikacjach Piotra Bur
gońskiego137 i Bożeny GieratBieroń138. Poza głównym dyskursem na
ukowym dotyczącym integracji znajdujemy w zagranicznym i polskim 
piśmiennictwie europeistycznym szereg publikacji odnoszących się po
średnio do polityki kulturalnej UE. To rozproszony dorobek o charakte
rze interdyscyplinarnym. W pierwszej kolejności warto wymienić teksty 
traktujące o dziedzictwie kulturowym, gdyż stanowią one obszar sto
sunkowo najlepiej rozpoznany, a dodatkowo ochrona dziedzictwa na
leży do priorytetów polityki kulturalnej UE. Autorzy nie zawsze podej
mują problematykę dziedzictwa pod kątem zarządzania nim przez Unię. 
Częściej analizują i oceniają w tym kontekś cie aktywność Rady Europy 
oraz UNESCO lub prowadzą teoretyczny dyskurs o współczesnej funkcji 
dziedzictwa, pamięci i przeszłości. Rozważania z teorii i praktyki dzie
dzictwa stanowią już jednak fundament zaawansowanych refleksji nad 

132 K. Zeidler, Współpraca międzynarodowa a polityka kulturalna Unii Europejskiej [w:] Re-
giony, red. Z. Brodecki, Warszawa, LexisNexis, 2005, s. 278–291.

133 K. Krzysztofek, Kultura i integracja europejska. Implikacje dla Polski, „Studia Europej
skie” 1997, nr 3, s. 11–26.

134 A. Manowiecka, Unia Europejska i jej polityka kulturalna. Miejsce i rola kultury w pro-
cesie integracji europejskiej, „Zarządzanie w Kulturze” 2001, nr 2, s. 83–98.

135 A. Wesołowska, Polityka kulturalna Unii Europejskiej na początku XXI wieku, „Reflek
sje” 2012, nr 6, s. 101–110.

136 J. SanetraSzeliga, Wprowadzenie. Polityka kulturalna Unii Europejskiej [w:] Europa 
szansą dla kultury. Finansowanie przedsięwzięć kulturalnych, red. A. Etmanowicz, J. Sa
netraSzeliga, Warszawa, MKiDN, 2004.

137 P. Burgoński, Sposób podejścia do kultury w stanowiskach Rady Unii Europejskiej, „Stu
dia Europejskie” 2017, nr 1, s. 159–177; P. Burgoński, Sposób nadzorowania przez Komi-
sję Europejską implementacji równościowego i antydyskryminacyjnego prawa Unii Eu-
ropejskiej w latach 2002–2015, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2016, nr 10, s. 243–254.

138 B. GieratBieroń, Działalność Rady Ministrów WE w dziedzinie kultury, „Studia Euro
pejskie” 2016, nr 3, s. 127–147; B. GieratBieroń, Integracja europejska w kulturze w per-
spektywie historycznej. Lata siedemdziesiąte XX wieku, „Zarządzanie w Kulturze” 2017, 
nr 2, s. 219–236.
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funkcją dziedzictwa w politykach kulturalnych państw członkowskich 
UE oraz wpływu dziedzictwa na kształtowanie świadomości i tożsamo
ści europejskiej. Na uwagę zasługują tu zwłaszcza publikacje Briana Gra
hama139, Gregory’ego J. Ashwortha140 czy Roberta S. Peckhama141. Pol
skie analizy badawcze autorstwa Jacka Purchli142 zainicjowały trwające 
już kilkanaście lat polemiki o stanie świadomości odbiorców dziedzictwa 
europejskiego i konieczności ochrony dziedzictwa kulturowego Polski. 
Purchla w swych pracach wskazuje na politycznoekonomiczne aspekty 
funkcjonowania zabytków, podkreślając destrukcyjny wpływ wadliwych 
decyzji politycznych (zarówno krajowych, jak i międzynarodowych) na 
system opieki nad dziedzictwem. Zwraca uwagę na głębokie powinowac 
twa geograficzne i geopolityczne dziedzictwa, skutkujące dziś możliwoś
cią podejmowania wspólnych inicjatyw wewnątrzeuropejskich na rzecz 
ochrony zabytków (Europa Środkowa, Kresy Wschodnie, działalność 
Grupy Wyszehradzkiej itp.) oraz na rolę Unii Europejskiej w dyskusji na 
temat rozbudowanej wielopiętrowej formy pomocy dla międzynarodo
wej spuściźny kulturowej. Ekonomiczną perspektywę badań nad dziedzic 
twem europejskim ukazuje dorobek naukowy Moniki MurzynKupisz143. 

139 B. Graham, The Past in Europe’s Present; Diversity, Identity and the Construction of 
Place [w:] B. Graham, A. Hodder, Modern Europe: Place, Culture, Identity, London, 
Hodder Education Publishers, 1998, s. 19–49; B. Graham, Some Europes and their Hi-
story [w:] A. Pagden, The Idea of Europe: From Antiguity to the European Union, Cam
bridge, Cambridge University Press, 2002, s. 55–71.

140 G. Ashworth, From History to Heritage – from Heritage to History [w:] Building a New 
Heritage, Tourism, Culture and Identity in the New Europe, ed. G.J. Ashworth, P.J. Lark 
ham, London, Routledge, 1993, s. 13–30.

141 Rethinking Heritage: Cultures and Politics in Europe, ed. R.S. Peckham, London–New 
York, I.B. Tauris, 2003.

142 J. Purchla, Europa wobec dziedzictwa [w:] Europa wobec dziedzictwa. Modele mecenatu 
na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, red. Ł. Galusek, Kraków, Międzynarodowe 
Centrum Kultury, 2005, s. 31–36; J. Purchla, Dziedzictwo: Kraków – Polska – Europa 
[w:] Dziedzictwo: Kraków – Polska – Europa, red. T. Leśniak, A. Górka, Kraków, Mię
dzynarodowe Centrum Kultury, 2003, s. 15–28; J. Purchla, Europa Środkowa – nowy wy-
miar dziedzictwa, Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury, 2002; J. Purchla, Wstęp 
[w:] Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku. Szanse i wyzwania, red. J. Purchla, M. Mu
rzyn, Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury, 2007; J. Purchla, Dziedzictwo wo-
bec wyzwań przyszłości, „Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury” 2002, nr 11, 
s. 3–4.

143 M. MurzynKupisz, Nauki społeczno-ekonomiczne a teoria wartości dóbr kultury 
[w:] Systemy wartościowania dziedzictwa. Stan badań i problemy, red. B. Szmygin, 
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Teoretycznoantropologiczną wykładnię zjawiska dziedzictwa kulturo
wego, analizę złożoności historycznej oraz współczesnych aspektów funk
cjonalności tego fenomenu przedstawił Krzysztof Kowalski w książce 
O istocie dziedzictwa europejskiego – rozważania z 2013 roku144. Erudy
cyjne analizy Kowalskiego w znacznej mierze opierają się na przeglądzie 
stanowisk Rady Europy wobec dziedzictwa niż wykładni Wspólnoty Eu
ropejskiej w tym zakresie. Inne podejście do interpretacji dziedzictwa eu
ropejskiego prezentuje dorobek naukowy Hanny Schreiber, specjalistki 
od stosunków międzynarodowych145. Schreiber jest również współre
daktorką (wraz z Grażyną Michałowską) i autorką podręczników o kul
turze w stosunkach międzynarodowych146, w których definicja dziedzi
ctwa i jego instytucjonalne oraz praktyczne zastosowanie odgrywają 
istotną rolę. Tematykę zarządzania dziedzictwem profesjonalnie opisał 
i usystematyzował (wraz z zespołem badawczym) Łukasz Gaweł147. Wy
kładnia prawna w zakresie ochrony dziedzictwa kultury ze szczególnym 
uzwględnieniem prawa unijnego znajduje się w dorobku badawczym 

Lublin–Warszawa, Politechnika Lubelska, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, 2015, 
s. 149–166; M. MurzynKupisz, Wybrane metody badania wartości przydawanych dzie-
dzictwu kulturowemu stosowane przez ekonomistów [w:] Systemy wartościowania dzie-
dzictwa…, dz. cyt., s. 167–184.

144 K. Kowalski, O istocie dziedzictwa europejskiego – rozważania, Kraków, Międzynaro
dowe Centrum Kultury, 2013; K. Kowalski, B. TörnguistPlewa, Heritage and Memory 
of Changing Europe: Introductory Remarks [w:] The Europeanisation of Heritage and 
Memories in Poland and Sweden, ed. K. Kowalski, B. TörnguistPlewa, Kraków, Jagiel
lonian University Press, 2016, s. 9–15.

145 H. Schreiber, Intangible Cultural Heritage and Soft Power – Exploring the Relationship, 
„International Journal of Intangible Heritage” 2017, no. 12, s. 43–57; H. Schreiber, Patry-
monializacja w stosunkach międzynarodowych. Wybrane tendencje w międzynarodowej 
ochronie dziedzictwa kulturowego (2006–2016) [w:] Księga jubileuszowa z okazji 40-le-
cia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 
Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2016, s. 385–398; H. Schreiber, Niematerialne dzie-
dzictwo kulturowe jako element soft power państw, „ePolitikon” 2016, nr 18, s. 54–78.

146 Kultura w stosunkach międzynarodowych, t. 1, Zwrot kulturowy, red. H. Schreiber, G. Mi
chałowska, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013; Culture(s) 
in International Relations, ed. H. Schreiber, G. Michałowska, Frankfurt am Main, Pe
ter Lang Verlag, 2016.

147 Ł. Gaweł, Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka, Kraków, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011; Szlaki kulturowe jako medium zmian w kulturze, 
red. E. BogaczWojtanowska, Ł. Gaweł, A. Góral, raport MKiDN, Warszawa 2016.
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wspomnianego już Kamila Zeidlera148, zwłaszcza w artykule: Zasada 
ochrony europejskiego dziedzictwa kultury149.

Problematyka Europejskiej Stolicy Kultury (ESK; European Capital 
of Culture – ECoC) jako najstarszego programu Wspólnot Europejskich 
ma bogatą bibliografię zagraniczną. Przybiera ona formę opracowań i ra
portów podsumowujących bądź festiwal artystyczny danego miasta ESK, 
bądź dłuższy wycinek czasowy. Raporty te nie mają jednolitej metodolo
gii badawczej. Najczęściej reprezentują analityczne podejście, charaktery
styczne dla nauk społecznych i ekonomicznych, lub wpisują się w szersze 
rozważania o kulturotwórczej funkcji europejskich miast oraz idei miast 
kreatywnych. Spośród najważniejszych opracowań w tym obszarze należy 
wymienić dwutomową pracę European Cities and Capitals of Culture pod 
redakcją Roberta Palmera150, podsumowującą pierwsze 20 lat działalności 
programu Europejskiej Stolicy Kultury, przygotowaną na zlecenie Komisji 
Europejskiej. Wpływ ESK na strukturę urbanistyczną miast i ich rozwój 
wyczerpująco opisywała Beatriz García, autorka wielu tekstów z pograni
cza studiów miejskich, urbanistyki i planowania przestrzennego151. Istotne 
opracowania tematyczne wyszły spod pióra Johna Myerscougha152, Ber

148 K. Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Warszawa, Oficyna Wolters Kluwer bu
siness, 2007; K. Zeid ler, Restytucja dóbr kultury ze stanowiska filozofii prawa. O trud-
nych przypadkach na granicy kultury i prawa, Warszawa, Lex a Wolters Kluwer busi
ness, 2011.

149 K. Zeidler, Zasada ochrony europejskiego dziedzictwa kultury [w:] Europa sędziów, red. 
Z. Brodecki, Warszawa, LexisNexis, 2007.

150 European Cities and Capitals of Culture, Study Prepared for European Comission, Part I, 
Part II, Palmer/RAE, Brussels 2004.

151 Impact 08: European Capital of Culture Research Programme, Report by B. García, R. Mel
ville, T. Cox, 2010. Inne publikacje: B. García, T. Cox, European Capitals of Culture: 
Succssess Strategies and Long-term Effect, European Union, 2013; B. García, De-constru-
cting the City of Culture: The Long Term Cultural Legacies of Glasgow 1990, „Review Is
sue of Urban Studies” 2005, no. 5/6, s. 1–28; B. García, Cultural Policy and Urban Rege-
neration in Western European Cities: Lessons from Experience, Prospects for the Future, 

„Local Economy” 2004, no. 4, s. 312–326; N.A. Bergsgard, K. Jøsendal, B. García, A Cul-
tural Mega Event’s Impact on Innovative Capabilities in Art Production: The Results of 
Stavanger Being the European Capital of Culture in 2008, „International Journal of In
novation and Regional Development” 2010, no. 4, s. 353–371; F. Langen, B. García, Mea-
suring the Impacts of Large scale Cultural Events: A Literature Review, Impacts 08 Euro
pean Capital of Culture Research Programme, Liverpool, University of Liverpool, 2009.

152 J. Myerscough, Monitoring Glasgow 1990, Glasgow, Glasgow City Council, 1991.
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nadette Quinn153, Grega Richardsa oraz Ilie Rotariu154. Duży wkład do tej 
dyskusji wniosła monografia Moniki Sassatelli Becoming Europeans: Cul-
tural Identity and Cultural Policies155. Cenne artykuły na ten temat znaj
dują się w dorobku brytyjskiego „International Journal of Cultural Policy”, 
jednego z najstarszych periodyków omawiających problematykę europej
skich modeli polityk kulturalnych oraz polityki kulturalnej Rady Europy 
i Unii Europejskiej156. Wartościowe pozostają opracowania ewaluacyjne 
firmy ECORYS, odnoszące się do ESK, przygotowane na zlecenie Komi
sji Europejskiej. W Polsce problematykę ESK analizowały Danuta Glon
dys157 oraz Bożena GieratBieroń158.

153 B. Quinn, The European Capital of Culture Initiative and Cultural Legacy: An Analysis 
of the Cultural Sector in the Aftermath of Cork 2005, „Event Management” 2009, no. 4, 
s. 249–264.

154 G. Richard, I. Rotariu, Ten Years of Cultural Development on Sibiu: The European Cultu-
ral Capital and Beyong, Arnhem, Atlas 2011; G. Richard, R. Palmer, Eventful Cities: Cul-
tural Management and Urban Revitalisation, London, ButterworthHeinneman, 2010.

155 M. Sassatelli, Becoming Europeans: Cultural Identity and Cultural Policies, London, 
Palgrave Macmillan, 2009.

156 D. O’Brien, Who Is in Chargé? Liverpool, European Capital of Culture 2008 and the Gover-
nance of Cultural Planning, „The Town Planning Review” 2011, no. 1, s. 45–59; N.A. Berg
sard, A. Vassenden, The Legacy of Stavanger as Capital of Culture in Europe 2008: Water-
hed or Puff of Wind?, „International Journal of Cultural Policy” 2011, no. 3, s. 301–320; 
P. Campbell, Creative Industries in a European Capital of Culture, „International Jour
nal of Cultural Policy” 2011, no. 5, s. 510–522; C. O’Callaghan, Urban Anxieties and Cre-
ative Tension in the European Capital of Culture 2005: “It Couldn’t Just Be About Cork 
Like”, „International Journal of Cultural Policy” 2012, no. 2, s. 185–204; R. Greg, The Eu-
ropean Capital Events: Strategic Weapon in the Cultural Arms Race, „International Jour
nal of Cultural Policy” 2000, no. 2, s. 159–181; E. Hitters, The Social and Political Con-
struction of a European Capital of Culture, Rotterdam 2001, „International Journal of 
Cultural Policy” 2000, no. 2, s. 183–199; T. Heikkinen, In from the Margins: The City of 
Culture 2000 and the Image Transformation of Helisinki, „International Journal of Cul
tural Policy” 2000, no. 2, s. 201–218; S. Roth, S. Frank, Festivalisation and Media: Wei-
mar Cultural Capital of Europe 1999, „International Journal of Cultural Policy” 2000, 
no. 2, s. 219–241; S. ZelićFiśer, K. Erjavec, The Political Impact of the European Capital 
of Culture: Maribor 2012 Gave Us the Power to Change the Regime, „International Jour
nal of Cultural Policy” 2017, no. 5, s. 581–596; J. SanetraSzeliga, Maribor 2012 – czysta 
energia czy punkt zwrotny, „Herito” 2012, nr 6, s. 104–118. 

157 D. Glondys, Europejska Stolica Kultury. Miejsce kultury w polityce Unii Europejskiej, 
Kraków, Attyka, 2010.

158 B. GieratBieroń, Europejskie Miasto Kultury/Europejska Stolica Kultury 1985–2008, 
Kraków, Instytut Dziedzictwa, Narodowe Centrum Kultury, 2009; oraz P. Kubicki, 
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Na polskim rynku wydawniczym znajduje się wiele raportów ocenia
jących i podsumowujących zastosowanie polityki kulturalnej UE w Pol
sce poprzez wdrożenie programów ramowych w kulturze, zwłaszcza 
programu Kultura 2000 oraz Kultura 2007–2013. Publikacje te nie pre
tendują do opracowań o charakterze akademickim. Nie sposób wymie
nić wszystkich zestawień i statystyk odnoszących się do kultury w UE 
ze względu na pokaźną ich liczbę, ale też ze względu na ich zróżnico
waną tematykę. Zwykle są to raporty Punktów Kontaktowych Komisji 
Europejskiej, dziś Creative Europe Desk w Warszawie. Ośrodki te były 
i są zobligowane do przygotowania zbiorczych danych na temat efek
tów zastosowania kulturowych programów pomocowych UE w danym 
kraju. Praktyka ta dotyczy wszystkich państw członkowskich UE. Tym 
samym opracowania, o których mowa, jako rodzaj raportu dla Komi
sji Europejskiej z wykonania zadania stanowią syntetyczną bazę danych, 
pomocną w pracach badawczych. Do najważniejszych opracowań stresz
czających wymierne skutki implementacji programów unijnych w Pol
sce należą: Kultura 2000, ze wstępem Agaty Etmanowicz i Joanny Sa
netrySzeligi159; Program Kultura 2007–2013 w Polsce z opracowaniem 
Joanny SanetrySzeligi160 oraz Kulturalna Unia Europejska. Program 
Kultura pod lupą pod redakcją Joanny Bębenkowskiej i Anny Hieropo
litańskiej161. Istnieją ewaluacje wcześniejszych programów pomocowych 
oraz syntetyczne teksty informacyjne. Wśród wielu z nich do najważniej
szych należą: Kultura w programach i funduszach Unii Europejskiej162, 
Europa – szansa dla kultury. Projekty kulturalne w ramach programów 

B. GieratBieroń, J. OrzechowskaWacławska, Efekt ESK. Jak konkurs na Europejską 
Stolicę Kultury 2016 zmienił polskie miasta, Kraków, Nomos, 2017.

159 Kultura 2000. Album projektów zrealizowanych z udziałem Polski w latach 2001–2006, 
oprac. A. Etmanowicz, J. SanetraSzeliga, M. Czerska, M. Czerwińska, Warszawa, Mi
nisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Punkt Kontaktowy ds. Kultury, 2006. 

160 J. SanetraSzeliga, Kultura pod lupą. Od ochrony dziedzictwa architektonicznego po 
Kreatywną Europę. Podsumowanie programu Kultura 2007–2013 [w:] Program Kultura 
2007–2015 w Polsce – analiza i podsumowanie, Warszawa, Punkt Kontaktowy ds. Kul
tury, Instytut Adama Mickiewicza, 2013, s. 16–39. 

161 Kulturalna Unia Europejska. Program Kultura pod lupą, red. J. Bębenkowska, A. Hie
ropolitańska, tłum. J. Dutkiewicz, M. Dąbowa, Warszawa, Instytut Adama Mickiewi
cza, 2011. 

162 A. Etmanowicz, J. SanetraSzeliga, Kultura w programach i funduszach Unii Europej-
skiej, Warszawa, Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Ministerstwo Kultury, 2003. 
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Unii Eurpejskiej163 czy kolejna edycja: Europa szansa dla kultury – finan-
sowanie przedsięwzięć kulturalnych164.

Jak wspomniano we wstępie, dysertacja dotyczy analiz związanych 
z kształtowaniem i zastosowaniem polityki Unii Europejskiej w zakresie 
kultury, z pominięciem polityki audiowizualnej oraz rozporządzeń praw
nych odnoszących się do praw autorskich i praw pokrewnych. Ta bliska 
polityce kulturalnej tematyka została profesjonalnie opisana w szeregu 
ważnych polskich opracowań. Dla jasności mapy bibliograficznej warto 
nadmienić, że najważniejsze publikacje z zakresu polityki audiowizual
nej UE to monografia Ewy StasiakJazukiewicz165, wspólna praca Ewy 
StasiakJazukiewicz i Marty JasKoziarkiewicz166, doskonała monografia 
Beaty Klimkiewicz167, opracowania Karola Jakubowicza168, Anny Anetty 
Janowskiej169, Marcina K. Szewczyka170, Tomasza GlobanaKlasa171, Ka
zimierza Krzysztofka172 (o nowych mediach w kontekście procesów zjed

163 Europa – szansa dla kultury. Projekty kulturalne w ramach programów Unii Europej-
skiej, red. J. SanetraSzeliga, M. Czerwiec, Warszawa, Punkt Kontaktowy ds. Kultury, 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2005. 

164 Europa szansa dla kultury – finansowanie przedsięwzięć kulturalnych. Materiały po-
konferencyjne, Warszawa, Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Ministerstwo Kultury, 2004. 

165 E. StasiakJazukiewicz, Polityka medialna Unii Europejskiej, Warszawa, Wydawnictwo 
Sejmowe, 2005.

166 E. StasiakJazukiewicz, M. JasKoziarkiewicz, Polityka medialna w Unii Europejskiej, 
Warszawa, Poltext, 2011.

167 B. Klimkiewicz, A Polyvalent Media Policy in the Enlarged European Union, Kraków, 
Jagiellonian University Press, 2014. 

168 K. Jakubowicz, Unia Europejska a media. Między kulturą a gospodarką, Warszawa, Wy
dawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010; K. Jakubowicz, Nowelizacja dyrektywy 
o Telewizji bez Granic, Analiza Biura KRRiT, 1997, nr 11, s. 7–8; K. Jakubowicz, Wy-
niki debaty europejskiej o przyszłości mediów publicznych, Analiza Biura KRRiT, 2002, 
nr 7/8/9, s. 10–14.

169 A.A. Janowska, Polityka audiowizualna Unii Europejskiej [w:] Media a wyzwania XXI 
wieku, red. M. Bonikowska, Warszawa, Trio, 2009.

170 M.K. Szewczyk, Polityka audiowizualna Unia Europejska – Polska. Wybrane zagadnie-
nia. Stan prawny – grudzień 2002, Warszawa, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 
2002.

171 T. GobanKlas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewi-
zji i Internetu, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.

172 K. Krzysztofek, Nowe media: czy technika spłaca dług kulturze?, „Zeszyty Praso
znawcze” 1989, nr 4, s. 49–64; K. Krzysztofek, Rozwój społeczeństwa informacyjnego 
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noczeniowych), Cezarego Mika173, Jędrzeja Skrzypczaka174 czy Alicji Ja
skierni175. Problematyka praw autorskich i praw pokrewnych znalazła 
swój analityczy opis w monografiach Lecha Gilicińskiego176, Heleny Ża
kowskiejHelzner177, Janusza Barty i Ryszarda Markiewicza178. Szerzej na 
temat problematyki dyplomacji publicznej w stosunku do działań Unii 
Europejskiej pisali autorzy tekstów zebranych w publikacji Dyplomacja 
publiczna, pod redakcją Beaty Ociepki w 2008 roku179. Godna uwagi po
zostaje praca badawcza Anny UmińskiejWoronieckiej180 w zakresie pol
skiej polityki zagranicznej UE.

Warto na koniec zwrócić uwagę na działalność kilku ośrodków ba
dawczych w Europie, specjalizujących się w tematyce polityk kultural
nych. W publikacjach tychże ośrodków znajdujemy wieloaspektowe dy
sertacje oraz teksty przeglądowe o charakterze politycznospołecznym, 
wraz z komparatystycznym i historycznym ujęciem tematów. Przede 
wszystkim należy wymienić „International Journal of Cultural Policy”, 
najstarszy periodyk, wydawany przez Warwick University we współpracy 

w Polsce – uwarunkowania, perspektywy, rekomendacje, „Transformacje” 1997, nr 
1–4, s. 64–79.

173 C. Mik, Media masowe w europejskim prawie wspólnotowym, Toruń, Towarzystwo Na
ukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora, 1999.

174 J. Skrzypczak, Polityka audiowizualna Unii Europejskiej, „Przegląd Zachodni” 2012, 
nr 2, s. 231–245.

175 A. Jaskiernia, Polityka Unii Europejskiej w sprawie zasad pomocy państwa wobec ra-
diofonii i telewizji publicznej, „Studia Medioznawcze” 2010, nr 4, s. 93–109.

176 L. Giliciński, Wykonywanie praw własności intelektualnej w prawie Wspólnot Europej-
skich, Warszawa, Dom Wydawniczy ABC, 1997.

177 H. ŻakowskaHelzner, Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej a prawo własności intelek-
tualnej, Warszawa, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2013.

178 J. Barta, R. Markiewicz, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, 
Warszawa, Lex. Wolter Kluwer Business, 2001; J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autor-
skie, Warszawa, Wolter Kluwer, 2010.

179 Zob. zwłaszcza B. Ociepka, Dyplomacja publiczna jako forma komunikowania mię-
dzynarodowego [w:] Dyplomacja publiczna, red. B. Ociepka, Wrocław, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008, s. 10–33.

180 A. UmińskaWoroniecka, Instytuty polskie. Zmiany modelowe w funkcjonowaniu pol-
skiej dyplomacji kulturalnej w latach 1998–2011, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersy
tetu Wrocławskiego, 2013; A. UmińskaWoroniecka, Od promocji stosunków kultural-
nych i naukowych do dyplomacji kulturalnej w działaniach polskiej służby zagranicznej, 

„Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2010, nr 5–6, s. 59–69.
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z brytyjskim wydawnictwem Taylor & Francis. Pismo posiada w swoim 
dorobku wybitne teksty z zakresu europejskich polityk kulturalnych oraz 
artykuły odnoszące się do polityki kulturalnej UE, na przykład: Chri
stophera Gordona Great Expectations – the European Union and Cultu-
ral Policy: Fact or Fiction?181, Uty Staiger New Agendas? Culture and Ci-
tizenship in EU Policy182, Banu Karaca, The Art of Integration: Probing 
the Role of Cultural Policy in the Making of Europe183 oraz artykuł fiń
skiej badaczki Mikki Pyykkönen, Becoming Europeans: Cultural Iden-
tity and Cultural Polices184, a także Luisa Boneta i Emmanuela Négriera, 
The End(s) of National Culture? Cultural Policy in the Face of Diversity185, 
Tuuli Lähdesmäki, Rhetoric of Unity and Cultural Diversity in the Ma-
king of European Cultural Identity186, Carla Fugueiry, Cultural Diplo-
macy and Cultural Imperialism: European Perspective(s)187, Yudhishthira 
Raja Isara, Culture in EU External Relations: An Idea Whose Time Has 
Come?188. Funkcjonujące przez ponad 25 lat czasopismo „International 
Journal of Cultural Policy” zgromadziło środowisko międzynarodowych 
akademików, naukowców i wykładowców z wielu europejskich uniwer
sytetów, w szczególności brytyjskich, irlandzkich, francuskich, skandy
nawskich i niemieckich. Pismo zbudowało markę i cieszy się poważaniem 
wśród badaczy polityk kulturalnych w Europie, zwłaszcza kręgów anglo
języcznych. Innym ważnym periodykiem opisującym zagadnienia prze
kształceń polityk kulturalnych z mniejszym naciskiem na kraje Unii Eu
ropejskiej jest waszyngtoński kwartalnik „Journal of Arts Management, 

181 Ch. Gordon, Great Expectations – the European Union and Cultural Policy: Fact or Fic-
tion?, „International Journal of Cultural Policy” 2010, no. 2, s. 101–120.

182 U. Staiger, New Agendas? Culture and Citizenship in EU Policy, „International Journal 
of Cultural Policy” 2009, no. 1, s. 1–16.

183 B. Karaca, The Art of Integration: Probing the Role of Cultural Policy in the Making of 
Europe, „International Journal of Cultural Policy” 2010, no. 2, s. 121–137.

184 M. Pyykkönen, Becoming Europeans: Cultural Identity and Cultural Policies, „Interna
tional Journal of Cultural Policy” 2011, no. 3, s. 348–360.

185 L. Bonet, E. Négrier, The End(s) of National Culture? Cultural Policy in the Face of Di-
versity, „International Journal of Cultural Policy” 2011, no. 5, s. 574–589.

186 T. Lähdesmäki, Rhetoric of Unity and Cultural Diversity in the Making of European 
Cultural Identity, „International Journal of Cultural Policy” 2012, no. 1, s. 59–79.

187 C. Fugueira, Cultural Diplomacy and Cultural Imperialism: European Perspective(s), 
„International Journal of Cultural Policy” 2014, no. 4, s. 513–515 (book review).

188 Y. Raj Isar, Culture in EU External Relations: An Idea Whose Time Has Come?, „Inter
national Journal of Cultural Policy” 2015, no. 4, s. 494–508.
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Law and Society”. Z czasopismem współpracuje plejada wybitnych ame
rykańskich badaczy, między innymi: Kevin V. Mulcahy, Margaret Jane 
Wyszomirski, Ann M. Galligan, Rachel Shane, Jonathan Paquet czy Ma
ria Kouri. Pismo zajmuje czołową pozycję wród anglojęzycznych perio
dyków specjalizujących się w zarządzaniu kulturą oraz w analizie pod
staw prawnych polityk kulturalnych. Jednym z europejskich ośrodków 
badawczych o międzynarodowej sławie w dziedzinie polityk kultural
nych jest chorwacki Instytut Rozwoju i Stosunków Międzynarodowych 
(IRMO) w Zagrzebiu. Od 1963 roku jednostka poświęca uwagę interdy
scyplinarnym badaniom w dziedzinie kultury, również w procesach zjed
noczonej Europy. IRMO jest częścią Uniwersytetu z Zagrzebiu. Ośro
dek posiada cenne monografie i raporty Nady ŠvobĐokić189, opisującej 
zmiany w kulturze krajów Europy ŚrodkowoPołudniowej, oraz wspo
mnianej już wcześniej Niny ObuljenKoržinek. Istotną pozycję w ana
lizach międzynarodowego zarządzania kulturą zajmują publikacje bel
gradzkiej badaczki Mileny DragićevićŠešić. Warto wymienić: Emerging 
Creative Industries in Southeastern Europe (Zagreb 2005), Questioning 
Transitional Dynamics in Re-defining Cultural Identities in Southeastern 
Europe (2010–2011), pracę zbiorową Culture and Sustainability in Euro-
pean Cities: Imagining Europolis pod redakcją Svetlany Hristovej, Mileny 
DragićevićŠešić, Nancy Duxbury190. Doraźne raporty na temat polityki 
kulturalnej państw członkowskich UE są pisane z dużą pieczołowitoś
cią przez Vesnę Čopič, Pétera Inkeia, Anitę Kangas oraz Andreja Sra
kara. Syntetyczne raporty na temat stanu polityk kulturalnych w Euro
pie Środkowej wychodzą w „Budapest Observatory”. Przydatne bywają 
sieciowe dane przekazywane przez LabforCulture i publikacje Europej
skiej Fundacji Kultury oraz departamentu badań francuskiego Mini
sterstwa Kultury i Komunikacji. Międzynarodowe Centrum Kultury 
w Krakowie zgromadziło bogatą literaturę naukową, będącą krytycznym 
komentarzem do historycznych i współczesnych powinowactw kulturo
wych krajów Europy ŚrodkowoWschodniej oraz krajów Grupy Wyszeh
radzkiej. Kluczową rolę w gromadzeniu danych na temat europejskich 

189 Culture as a Resource of a City Development, ed. N. ŠvobĐokić, special issue, Zagreb, 
Culturelink, 2006.

190 Culture and Sustainability in European Cities: Imagining Europolis, ed. S. Hristova, 
M. DragićevićŠešić, N. Duxbury, London, Routledge, Earthscan Publications Ltd., 
2015.
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polityk kulturalnych odgrywa Rada Europy, która od ponad 20 lat zleca 
regularne badania na poziomie narodowym, prowadzone i systematycz
nie uaktualniane przez ekspertów krajowych. Raporty są umieszczane 
w kompendium polityk kulturalnych RE191, prowadzonym i redagowa
nym przez ERICarts pod kierunkiem Andreasa Johannesa Wiesanda, 
który jest również redaktorem wielu istotnych publikacji o tej tematyce.

191 https://www.culturalpolicies.net [dostęp: 29.10.2018].
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ROZDZIAŁ I

Polityka kulturalna: 
morfologia i semantyka pojęcia

Polityka kulturalna jest obszernym tematem, który obejmuje szeroki zakres 
podejmowanych przez władze publiczne interwencji oraz inicjatyw, mają
cych doprowadzić do osiągnięcia takich celów, jak zwiększanie uczestnic
twa w sztuce i kulturze czy wzrost różnorodności oferty kulturalnej. Mogą 
one, ale nie muszą, obejmować finansowanie ze środków budżetowych. Je
żeli te ostatnie są wykorzystywane, istotna staje się kwestia odpowiedzial
ności przed wyborcami, jako że środki te pochodzą z podatków1.
  Ruth Towse

Polityka kulturalna jest stosunkowo nowym zagadnieniem w nauce o po
lityce. Jest pojęciem kłopotliwym zarówno dla polskiego dyskursu nauk 
politycznych, jak i dla dyskursów obcych, w których jednak ma dłuższą 
tradycję. W polskiej politologii nie funkcjonuje jako osobny termin lek
sykonowy i encyklopedyczny, a jako termin „wiązany” nie posiada jedno
znacznych odnośników. Skoro „polityka” i „kultura” tworzą związek wy
razowy, to znaczy, że wpływają na siebie znaczeniowo: polityka wpływa 
na sens i znaczenie kultury, a kultura na sens i znaczenie polityki. Słowo 

„polityka” w sensie ogólnym jest hiperonimem terminu „polityka kultu
ralna”. Jeśli tak jest, to słowo bardziej szczegółowe dla tego terminu, czyli 

„kultura” (hiponim), może nie wykazać wszystkich cech „polityczności” 

1 R. Towse, Ekonomia kultury. Kompendium, tłum. H. Dębowski [i in.], Warszawa, Na
rodowe Centrum Kultury, 2011, s. 280.
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w sensie ogólnym. Pamiętając o tym zastrzeżeniu, warto rozwikłać napię
cia, z jakimi mamy do czynienia w pojęciu polityki kulturalnej, zwłasz
cza że jest ono odczytywane w kontekstach kulturowych i politycznych, 
a także w dyskursie narodowym, regionalnym i lokalnym oraz – co naj
istotniejsze z punktu widzenia tematu tej rozprawy – w narracji integra
cyjnej i unijnej. Polityka kulturalna jest pojęciem pojemnym, uwikłanym 
w spory znaczeniowe, zideologizowanym i – co może zabrzmieć europo
centrycznie – jest zjawiskiem o proweniencji europejskiej.

1. Polityka: od etymologii do istoty governance

Związek wyrazowy „polityka kulturalna” tworzą „polityka” i „kultura”. 
Jest to typ związku wyrazowego podrzędnego. Członem nadrzędnym 
w omawianym związku jest oczywiście „polityka”, która zostaje dookreś
lona członem podrzędnym, czyli przymiotnikiem „kulturalna”. Termin 

„polityka” jest definiowany różnorodnie w zależności od orientacji teo
retycznometodologicznych obecnych w politologii. Wywodzi się albo 
z grec kiego politiká (techné) albo z łacińskiego politica (ars). Źródłosłów 
jest jeden – starożytne polis oraz dwie pochodne tego pojęcia: politike 
i politea. Greckie politike to sztuka rządzenia państwem lub sprawowa
nia władzy, natomiast politea to organizacja społeczeństwa pozostającego 
pod określoną władzą. Słownik etymologiczny języka polskiego znajduje 
genezę tego pojęcia w Arystotelesowskiej Polityce, w której mowa, że po
lityka to „nauka, jak Rzeczpospolitą rządzić i zachować w cale”, czyli jest 
to „wiedza o tym, jak kierować państwem, by je zachować całe, zdrowe, 
dobre”2. Słownik polityki rozróżnia dwie formacje społeczne (i ich po
chodne), które mogą pozostać pod określoną władzą3. Jedną z nich jest 
demokracja, drugą – autorytaryzm. W demokracji strefa aktywności spo
łecznej mająca związek z władzą tworzy społeczeństwo otwarte, opiera
jące się na pragmatyzmie, tolerancji i reformach, a w dzisiejszym świe
cie również na działaniach na rzecz pokoju, dobrobytu oraz na prawach 

2 Słownik etymologiczny języka polskiego, red. D. DługoszKurczabowa, Warszawa, Wy
dawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 500.

3 Słownik polityki, red. M. Bankowicz, Warszawa, Wiedza Powszechna, 1996.
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politycznych. Autorytaryzm wiedzie do modelu społeczeństwa zamknię
tego. Spośród klasycznych podziałów politologicznych najbliższe tematyce 
niniejszej monografii jest ujęcie terminu „polityka” w orientacji racjonal
nej i funkcjonalnej. Orientacja racjonalna zakłada, że polityka to „podej
mowanie decyzji w ramach procesu sprawowania władzy i gry o władzę, 
w którym biorą udział różnorakie podmioty”4. W orientacji funkcjonal
nej polityka to „funkcja systemu społecznego zapewniająca jego rozwój 
poprzez: rozwiązywanie konfliktów; wytwarzanie decyzji regulujących 
w autorytatywny sposób rozdział dóbr, artykulację interesów, agrega
cję i selekcję interesów, socjalizację polityczną, komunikację społeczną”5. 
Pomijając platońską, augustyńską, heglowską, marksistowską oraz we
berowską proweniencję pojęcia, a także skomplikowaną jego ewolucję 
historyczną, można przyjąć, że polityką w kontekście państwa nazywa
libyśmy najogólniej działanie, które poprzez mechanizm podejmowania 
decyzji, dystrybucję dóbr oraz regulację stosunków społecznych zmierza 
do unikania konfliktów i gwarantuje rozwój. Jeśli mowa o systemach de
mokratycznych, wyżej opisany proces rozumiany jako polityka zachodzi 
w imię zasad demokracji6. Szersza interpretacja polityki obecna jest w ba
daniach politologicznych Mariusza Gulczyńskiego, który podkreśla, że 
pomocne w zrozumieniu tego pojęcia w gąszczu bardzo różnych defini
cji (gloryfikujących lub deprecjonujących politykę) są te,

które uwzględniają, że racją istnienia tego typu działalności jest przezwy
ciężanie sprzeczności interesów i uzgadnianie metodami nieprzemocowymi 
i przemocowymi zachowań współzależnych grup społecznych i wewnątrz 
nich, służące zachowaniu i ochronie ładu społecznego korzystnego dla tych 
grup, stosownie do siły ich ekonomicznej pozycji i politycznych wpływów7.

4 Leksykon politologii, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław, Atla 2, 2000, s. 429.
5 Tamże, s. 428.
6 Słownik języka polskiego wprowadza trzy rozróżnienia dla słowa „polityka”. Pierwsze 

dotyczy ogółu spraw odnoszących się do rządzenia państwem i utrzymania stosunków 
z innymi państwami, drugie określa działalność, której celem jest zdobycie i utrzyma
nie władzy, a trzecie to sposób działania jednej osoby kierującej jakąś instytucją lub 
organizacją, zob. Słownik języka polskiego, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
2000, s. 163.

7 M. Gulczyński, Nauka o polityce. Podręcznik akademicki, Warszawa, Alma Mater, WSE, 
2007, s. 37.
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Z kolei Bernard Crick podkreśla, że „polityka rodzi się z akceptacji faktu 
koegzystencji różnych grup, a stąd też różnych interesów i różnych tra
dycji, w granicach jednostki terytorialnej pozostającej pod wspólną 
władzą”8. Zatem polityką jest regulowanie otwarcie sprzecznych racji 
i konkurujących z sobą stosunków w obrębie władzy terytorialnej. Ważne 
rozumienie polityki spotykamy w ujęciu anglosaskim. Jest ono przydatne 
w niniejszym wywodzie ze względu na wielość stosowanej tu literatury 
anglojęzycznej, która tym pojęciem się posługuje, a także narzuca je 
w dyskursie unijnym. W politologii anglosaskiej wyróżniamy dwa pod
stawowe terminy: policy i politics. Policy, jak podają autorzy Leksykonu 
politologii, to „stanowienie (podejmowanie) decyzji przez jednostkę bądź 
grupę, które dotyczą wyboru celów i metod ich osiągania w ściśle okreś
lonych granicach uprawnień, jakimi dysponuje polityk”9. Politics nato
miast określa „proces zachodzący w systemie społecznym (a nie tylko 
w systemie politycznym bądź państwie), polegający na selekcjonowa
niu i porządkowaniu podstawowych celów tego systemu, według kry
teriów ich ważności i możliwości realizacji (lub braku takich możliwo
ści) w aspekcie czasu i alokacji zasobów społecznych”10. Policy odnosi 
się więc bardziej do polityki per se, politics zaś to podejmowanie decyzji 
wynikających z procesów społecznych. Słownik politologii będący tłu
maczeniem oksfordzkiego Concise Dictionary of Politics11 nie rozróżnia 
policy i politics, wyjaśniając politykę we współczesnym użyciu tego słowa 
jedynie jako politics. Autorzy dodatkowo stwierdzają, że nie było nigdy 
konsensusu względem dziedzin, którym przypisana jest polityka. Zna
czy to, że nie jest ona koniecznie związana z działaniami legislacyjnymi, 
administracyjnoprawnymi czy geopolitycznymi. Uprawnione w takim 
razie może być przypisanie jej działań w zakresie kultury, a dokładnie 
mówiąc, w zakresie „sprawowania władzy” w kulturze.

Dokumenty unijne używające uszczegółowionego pojęcia polityki 
kulturalnej stosują termin najczęściej w sensie policy (cultural policy). 
Istotnym elementem omawianego związku wyrazowego „polityka kultu
ralna” będzie zatem policy (polityka) – jako proces podejmowania decyzji, 

8 B. Crick, W obronie polityki, tłum. A. Waśkiewicz, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, 2004, s. 23.

9 Leksykon politologii…, dz. cyt., s. 428.
10 Tamże.
11 Słownik politologii (tłumaczenia Concise Dictionary of Politics, Oxford University Press, 

1996, 2003), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
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pociągający za sobą wybór celów i metod ich wdrażania. W literaturze 
przedmiotu cele polityki definiowane są jako: generalne, instrumentalne 
(określające rodzaje działań) i szczegółowe (określające metody i techniki 
osiągania celów)12. Metodami realizacji działalności politycznej będą: per
swazja, manipulacja, przymus i przemoc, kontestacja, negocjacja i kom
promis13. Ponieważ egzegeza reguł procesu politycznego w tym opracowa
niu odnosi się do nietypowej formacji ustrojowej, jaką jest UE (cechująca 
się otwartością w stosunku do wdrażanych form zarządczych i niedo
określonością projektu politycznego), ważne jest dostrzeżenie sensu poli-
tics, jej celów i metod realizacji. Polityka UE w dziedzinie kultury – two
rzona przy udziale aktorów publicznych (state actors) i niepublicznych 
(non-state actors) oraz w wyniku przepływu regulacji pomiędzy pozio
mem narodowym, międzyrządowym i ponadnarodowym – jest, zgodnie 
z podstawowymi wytycznymi definicji polityki, procesem negocjowania 
stanowisk i szukania kompromisów pomiędzy sprzecznymi interesami. 
Jak się wydaje, mimo że posiada wieloaspektową i wielopoziomową kon
strukcję – nie jest klasycznym modelem sztuki rządzenia. A czym jest? 
Częściową odpowiedź na to pytanie znajdujemy w Politologii Andrew Hey
wooda, który typowe dla Unii metody wielopoziomowego zarządzania 
utożsamia z pojęciem polityki jako sztuki rządzenia. Rządzenie według 
Heywooda zachodzi wtedy, kiedy zacierają się różnice pomiędzy konkret
nym ośrodkiem władzy czy rządu a organizacjami społecznymi, hierar
chiami bądź sieciami. Również wtedy, kiedy do głosu dochodzą „zarówno 
siły ponadnarodowe, jak i subnarodowe organizacje”14. W badaniach po
litologicznych identyfikujących procesy decyzyjne w UE tę Heywoodow
ską definicję można zastąpić stosowanym rozróżnieniem pomiędzy go-
vernment (rząd, rządzenie) i governance (zarządzanie). Wielu analityków 
(James N. Rosenau, James A. Caporaso, Mario Telò) postrzega pojęcie go-
vernment jako zarezerwowane dla państwa, a nie organizacji międzyna
rodowej, oraz podupadające, jeśli chodzi o możliwość opisu współcześ
nie występujących, wielopłaszczyznowych aktów rządzenia. „Różnica 
między demokratycznym rządem (government) a zarządzaniem (gover-
nance) polega na tym, że rząd opiera się na demokracji przedstawicielskiej, 

12 M. Gulczyński, Nauka o polityce, dz. cyt., s. 70.
13 Tamże, s. 78.
14 A. Heywood, Politologia, tłum. B. Maliszewska [i in.], Warszawa, Wydawnictwo Na

ukowe PWN, 2011, s. 6.
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a zarządzanie na różnorodnych procesach regulacyjnych, przedstawiciel
skich i zarządzających”15. Wydaje się zatem, że dla zrozumienia reguł 
polityczności systemu unijnego bardziej racjonalne jest użycie mechani
zmów stosowanych do „zarządzania”. Janusz Ruszkowski konstytutywne 
cechy governance określa następująco: brak ścisłego centrum decyzyjnego, 
niedysponowanie aparatem siły, dopuszczenie do procesu podejmowa
nia decyzji aktorów pozapaństwowych, niezależność od wyborów, uloko
wanie poza państwem, zdeterytorializowanie, posiadanie cech bardziej 
regulacyjnych i redystrybucyjnych niż stabilizacyjnych oraz obejmowa
nie mechanizmów formalnych, a także mechanizmów nieformalnych16. 
Autor podkreśla istotne różnice zachodzące między wymienionymi me
chanizmami a kierowniczym i formalnym sposobem decydowania, cha
rakterystycznym dla mechanizmu „rządzenia”. Uważa również, że ten 
państwowotwórczy w swej istocie model nie jest w stanie zaspokoić wie
lopoziomowej konstrukcji instytucjonalnopolitycznej UE. Takie stano
wisko badawcze zachęca politologów i europeistów do dalszych poszuki
wań prawidłowości politycznych Unii w płaszczyźnie wielopoziomowego 
zarządzania (multi-level governance). Zdefiniowana wyżej nomenkla
tura badawcza znajduje zastosowanie w dyskursie przedmiotowym i bę
dzie przydatna w proponowanym wywodzie. Wstępnie można stwier
dzić, tworząc syntezę dotychczasowych rozważań, że polityka, którą UE 
przyjęła wobec kultury, jest procesem podejmowania decyzji na szczeblu 
unijnym oraz na poziomie państwowym, służącym ochronie dóbr kul
tury oraz pielęgnowaniu wspólnych wartości kulturowych. Można to ująć 
jeszcze inaczej. Biorąc pod uwagę dynamikę procesów integracyjnych, 
polityka UE w zakresie kultury to stwarzanie warunków do generowa
nia i realizacji wspólnych celów zgodnie z przyjętymi kryteriami waż
ności; to proces negocjowania celów i dystrybucji środków na nie prze
znaczonych. Nadrzędną zasadą tak ujętego mechanizmu europejskiego 
policy jest godzenie z sobą przeciwstawnych racji i interesów, zarówno na 

15 L. Hooghe, G. Marks, Multi-Level Governance and European Integration, Lanham, 
Rowman & Littlefield, 2001, s. 28. Więcej zob. L. Hoodge, Cohesion Policy and Euro-
pean Integration: Building Multi-Level Governance, Oxford, Oxford University Press, 
1996.

16 J. Ruszkowski, Governance i jego typy w systemie wielopoziomowym. Zamiast wstępu 
[w:] Multi-level governance w Unii Europejskiej, red. J. Ruszkowski, L. Wojnicz, Szcze
cin–Warszawa, Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, In
stytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2013, s. 10.
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poziomie państwowym, jak i ponadpaństwowym, w imię tworzenia ra
cjonalnie zorganizowanej sfery publicznej i prywatnej.

2. Kultura: wielość signifié kultury

Elementem związku wyrazowego „polityka kulturalna” jest przymiot
nik „kulturalna”. Sens tego dookreślenia generuje rzeczownik „kultura”, 
który ewokuje skomplikowaną i wieloraką siatkę znaczeń. Według Słow-
nika języka polskiego PWN kultura to „materialna i umysłowa działalność 
społeczeństw oraz jej wytwory”, a także „społeczeństwo rozpatrywane 
ze względu na jego dorobek materialny i duchowy”17. W Encyklopedii 
PWN zaś czytamy:

(…) w znaczeniu najszerszym kultura obejmuje to wszystko, co w zacho
waniu się i wyposażeniu członków społeczeństw ludzkich stanowi rezul
tat zbiorowej działalności. Mówi się o kulturze jako tym, co w zachowa
niu się ludzkim jest wyuczone – w odróżnieniu od tego, co biologicznie 
odziedziczone18.

Słownik współczesnego języka polskiego tak formułuje kulturę: „Ogół du
chowego i materialnego dorobku ludzkości, wytworzony na kolejnych 
etapach rozwoju historycznego, nieustannie utrwalany i wzbogacany”19. 
Kultura jest, jak wiadomo, jednym z najbardziej pojemnych i niedookreś
lonych terminów humanistyki20. Pomijając starożytny rodowód pojęcia21, 

17 Słownik języka polskiego PWN [hasło: kultura], www. sjp.pwn.pl/sjp/kultura;2565197.
html [dostęp: 7.05.2016].

18 Encyklopedia PWN [hasło: kultura], www.encyklopedia.pwn.pl/haslo/kultura;392887.
html [dostęp: 7.05.2016].

19 Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa, Wilga, 1996, s. 443.
20 Raymond Williams, walijski badacz kultury, stwierdził, że słowo „kultura” jest jed

nym z najbardziej skomplikowanych wyrazów języka angielskiego.
21 Samo pojęcie wywodzi się z łac. colere, czyli uprawiać, pielęgnować, i przez wiele lat 

było synonimem pojęcia cultura agri, oznaczającego uprawę roli. Z czasem na znacze
niu zyskała Cycerońska cultura animi, czyli uprawa umysłu, a dokładniej duchowy 
rozwój człowieka wynikający z kształtowania umysłu, wykształcenia i wychowania. 
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jest zjawiskiem uwikłanym w wielorakie dyscypliny nauki: archeologię, 
filologię, filozofię, krytykę sztuki, psychologię, nauki społecznopolityczne 
i  ich pochodne. Jest przedmiotem systemów normatywnych, podzia
łów i klasyfikacji. Posiada genezę historyczną, nominalistyczną, psycholo
giczną, normatywną, genetyczną i strukturalną. Poszukiwanie rodowodu, 
zasadności użycia oraz wytłumaczeń dla różnorakich signifié terminu 
stanowi temat wnikliwych analiz językoznawczych, antropologicznych 
i kulturoznawczych. Dominantą refleksji nad kulturą była postherderow
ska romantyczna koncepcja genetyki narodowej. Zresztą słowo „kultura” 
zyskało sławę w XIX wieku. Dla Johannesa Gottfrieda Herdera kulturą 
był „wprowadzony przez jakąś zbiorowość (lud, naród) sposób życia”22, 
a cechą szczególnie wyróżniającą kulturę miał być język narodowy oraz 
poczucie tożsamości wspólnotowej. Herder ujmował kulturę w aspekcie 
metafizycznohistoriozoficznym, jako zasób wiedzy przekazywany przez 
pokolenia, który przyczynił się do rozwoju tradycji oraz umocnił język na
rodowy jako instrument tejże tradycji. Również Goethe żywił przekona
nie o osobliwym i osobistym przeżywaniu kultury, co stało się wstępem 
do teorii osobowości kulturowej. Wilhelm von Humboldt spopularyzo
wał użycie pojęcia kultury w liczbie mnogiej (nie kultura, a kultury), co 
w kontekście europejskim bywa zasadne. Matthiew Arnold w swojej Kul-
turze i anarchii, atakując filisterskie społeczeństwo przemysłowej Anglii, 
dostrzegał rozwój kultury nie w osiągnięciach materialnych społeczeń
stwa czy państwa, ale w procesie własnego doskonalenia się poprzez wiarę 
w starożytne wartości dobra, prawdy i piękna. Podejście Arnolda prezen
towało literackoromantyczną proweniencję definiowania kultury. Etno
logiczne podejście do kultury, które stało się początkiem paradygmatu ba
dawczego antropologii kulturowej XX wieku wiąże się z osobą Edwarda 
Burnetta Tylora, który w Cywilizacji pierwotnej z 1871 roku stwierdził: 

„(…) kultura, czyli cywilizacja, jest to złożona całość, która obejmuje wie
dzę, wierzenia, sztukę, moralność, prawa, obyczaje oraz inne zdolności 

Starożytne definicje odnoszące się do kultury łączyły ze sobą również pojęcie paidei 
oraz ethosu. Wywodząca się z dzieł Homera i Hezjoda paidea dotyczyła wychowania 
człowieka mądrego i pięknego według wzorców starożytnych jako dobrego obywatela 
polis. Oświeceniowe idee kultury wiążą się z pisarstwem J.J. Rousseau.

22 J.G. Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (1784–1791), polski 
przekład: Myśli o filozofii dziejów, t. 1–2, tłum. J. Gałecki, wstęp i oprac. E. Adler, War
szawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962.
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i nawyki nabyte przez ludzi jako członków społeczeństwa”23. Tylor zrów
nał pojęcie kultury z cywilizacją, co było rezultatem dziewiętnastowiecz
nych dyskusji nad zależnościami terminologicznymi24. Dyskurs polaryzu
jący zagadnienia kultury i cywilizacji jako nowo powstałego neologizmu 
mógł mieć znaczący wpływ na postrzeganie kultury w wieku kolejnym. 
Terminu „cywilizacja” używano w XIX wieku zamiennie z terminem „kul
tura”: częściej w Anglii i we Francji niż w Niemczech, gdzie dominowało 
pojęcie kultury jako autentyczności i odrębności odkryć oraz przeżywania 
świata. Kulturze bliższe były tam pojęcia religii, moralności i sztuk pięk
nych, podczas gdy pod pojęciem cywilizacji postrzegano całość dorobku 
umysłowego i technicznoużytkowego grupy ludzi bądź ludzkości. Cywi
lizacja określała też rozwijające się społeczeństwa. Esencjonalistycznym 
poszukiwaniom w kulturze zawdzięczamy teorie rdzenia kultury, które 
zrodziły idee poszukiwania kultur narodowych, zwłaszcza w Niemczech 
oraz w krajach dominacji AustroWęgierskiej. Procesy narodowowyzwo
leńcze, podobnie jak procesy zjednoczenia (Niemiec, Włoch), stwarzały 
dogodne okoliczności do dyskusji nad kulturą narodową, którą genero
wano bądź z rodzimych kultur lokalnych (często wiejskich), bądź z Ger-
manii Tacyta, bądź z prób łączenia tradycji regionalnych. Spore znaczenie 
dla nowożytnego pojmowania kultury miały badania ludów prymityw
nych zapoczątkowane pod koniec XIX wieku. Przyczyniły się one do od
krycia funkcjonalizmu antropologicznego (Malinowski, RadcliffeBrown), 
konfiguracjonizmu (Kroeber), psychokulturalizmu (Linton). Otworzyły 
drogę do ewolucjonizmu etnicznego i kierowały kulturę w stronę usamo
dzielniania definicyjnego. Cenne kategoryzacje terminu „kultura” opar te 
na badaniach etnograficznych przeprowadzili antropolodzy amerykań
scy Alfred L. Kroeber oraz Clyde Kluckhohn w swojej pracy Culture: 
A Critical Review of Concepts and Definitions z 1952 roku25, wymieniając 

23 E.B. Tylor, Cywilizacja pierwotna. Badania rozwoju mitologii, filozofii, wiary, mowy, 
sztuki i zwyczajów, t. 1, tłum. Z.A. Kawerska, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe, 1986, s. 15.

24 O cywilizacji pisał też J.J. Rousseau, ale upatrywał w niej źrodło upadku człowieka. 
Rousseau uważał, że człowiek z natury jest dobry, natomiast psuje go cywilizacja, dla
tego cywilizacja zasługuje na potępienie, sam zaś człowiek winien powrócić do spo
sobu życia zgodnego z naturą.

25 A.L. Kroeber, C. Kluckhohn, Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions, 
Peabody Museum, Cambridge, MA, 1952 [wyd. pol. Istota kultury, tłum. P. Sztompka, 
wyd. 3, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2002).
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ok. 170 definicji słowa „kultura”. Swój system zbudowali na podstawie ba
dań wyspiarskich i amerykańskich grup etnicznych, odkrywając, że lu
dzie prymitywni, pozostający przez dłuższy czas bez kontaktu z rzeczy
wistością zewnętrzną, odtwarzają te same wzorce zachowań i postawy (co 
zostało nazwane „solidarnością mechaniczną”) oraz tworzą kolektywny 
i zuniformizowany byt. Wstępne przesłania naukowe pozwoliły badaczom 
na sformułowanie ostatecznych wniosków: że kultura jest niezależnym 
procesem mentalnym lub zespołem idei, urzeczywistniających się w po
staci zachowań lub obiektów. Bliskie temu stanowisku było strukturali
styczne pojmowanie kultury, charakterystyczne chociażby dla rozważań 
Claude’a LéviStraussa, które definiowały kulturę jako strukturalne rela
cje między elementami systemów kulturowych, ważniejsze od ekspoloro
wania genezy. Nowoczesne rozumienie kultury przyniosło postrzeganie 
jej jako źródła cierpień (Freud), jako źródła sensualistycznego poznania 
świata (Witkacy), jako nośnika wartości uniwersalistycznych, treści ar
chetypicznych (Fromm) oraz wiary w technologię – jako źródło postępu. 
Ponowoczesne rozumienie kultury opiera się na interpretacji zmian spo
łecznych w świecie globalnym, które wygenerowały takie zjawiska, jak 
wielokulturowość lub transkulturowość, oraz stworzyły nieznane formy 
współżycia kulturowego cechującego się jej hybrydyzacją lub kreolizacją. 
Od postherderowskiego modelu kultur autonomicznych o charakterze 
monolitycznym obserwujemy we współczesnym świecie przejście do wie
lopoziomowości i mieszania się kultur. Żyjemy z efektem wykorzeniania 
w kosmopolitycznej atmosferze wielkich metropolii26. Podstawę reflek
sji współczesnych socjologów i kulturoznawców stanowiły egzegezy wy
korzenienia z kultury rodzimej i typizacji osobowości ponowoczesnej27. 
Lansowano pojęcie supermarketu kultury amerykańskiego antropologa 
Gordona Mathewsa i „ludzi korzenioczepnych” Nicolasa Bourriauda. Post
nowoczesna humanistyka doszła w końcu do wniosku, że – jak chce Ulf 
Hannerz28 – „kulturą jest wszystko”. Dzisiejsze kulturoznawstwo wiele 

26 O kondycji człowieka ponowoczesności pisali: D. Bell, R. Dahrendorf, P. Drucker oraz 
Z. Bauman; o późnej nowoczesności: A. Giddens, S. Lash i U. Beck. Cechy świata posthi
storycznego charakteryzował F. Fukuyama.

27 Baumanowski spacerowicz, włóczęga, turysta, gracz.
28 Ulf Hannerz – szwedzki antropolog społeczny. Najważniejsze prace: Cultural Com-

plexity: Studies in the Social Organization of Meaning (1992), Transnational Connec-
tions: Culture, People, Places (1996), polskie tłumaczenie: U. Hannerz, Powiązania 
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uwagi poświęca koncepcjom kultury w kontekście globalnym. Dzieje się 
tak dlatego, że jak pisze Grzegorz Dziamski, współczesna refleksja

(…) musi brać pod uwagę relacje władzy, dominacji, hegemonii zachodzące 
między kulturami, nie może ich traktować jak spoczywających obok sie
bie kul bilardowych. Musi też wyrastać z konkretnych doświadczeń, kon
kretnego usytuowania badacza, nie tylko dlatego, by mogła przeciwstawić 
się abstrakcyjnemu dyskursowi globalizacji budowanemu od góry, ale dla
tego że teorie kultury nie spadają z nieba29.

Globalizacja zapoczątkowana przez technologie cyfrowe oraz nowo
czesne techniki komunikacji zbudowała piętrowy system zależności eko
nomicznopolitycznych, skutkujących coraz mniejszym przywiązaniem 
ludzi do miejsca swojego pochodzenia, a coraz większym poczuciem iden
tyfikacji z globalną wioską. Stan bycia obywatelem świata, wspierany przez 
działalność organizacji międzynarodowych, przejmujących wiele trady
cyjnych kompetencji zarządczych, tworzenie struktur meta władzy, a przy 
tym kształtowanie przekonania o byciu konsumentem wszelkiego rodzaju 
kultury, wspomaga de facto efekt uniformizacji kulturowej i homogeniza
cji językowej (języka angielskiego). Hannerz uważa, że dążymy do „global
nej ekumeny kulturowej”, czyli zaczynamy odnajdywać się w środowisku 
o szczególnie zagęszczonych relacjach, środowisku, które – dzięki tech
nikom komunikacji i transportu – przekracza ramy przestrzeni i czasu. 
Ekumenę wyznaczają cztery cechy konstytutywne: podlega ona domina
cji kultury zachodu (homogenizacji), ulega z czasem nasyceniu kulturo
wemu (to znaczy słabsze kultury wchłaniają wartości dominujące), pod
lega deformacji i w efekcie staje się amalgamacją kulturową (przenikanie 
się kultur centrum z kulturami peryferii)30.

trans narodowe. Kultura, ludzie, miejsca, tłum. K. Franek, Kraków, Wydawnictwo Uni
wersytetu Jagiellońskiego, 2006.

29 G. Dziamski, Kłopoty z kulturą, „Przegląd Kulturoznawczy” 2010, nr 2, s. 14.
30 Polskie definicje kultury, zgodnie z trendami światowych humanistyk, najczęściej for

mułowane były przez środowiska naukowe socjologów, antropologów kultury, ling
wistów, kognitywistów, a przede wszystkim szeroko rozumianego kulturoznawstwa. 
Socjolog Stefan Czarnowski w 1956 r. pisał: „[Kulturą] jest (…) całokształt zobiek
tywizowanych elementów dorobku społecznego, wspólnych szeregowi grup i z racji 
swej obiektywności ustalonych i zdolnych rozszerzać się przestrzennie. Określenie 
formalne. Nie wyczerpuje ono treści pojęcia «kultura». Zdajemy sobie z tego sprawę. 
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Badania kulturoznawcze (cultural studies) lansowane od połowy lat 
60. XX wieku na Zachodzie aspirowały do zbudowania zintegrowanego 
systemu wiedzy na temat kultury. Wychodząc od próby definicji kultury, 
podejmowały problematykę czasu i przestrzeni (Eliade, Guriewicz, Ryb
czyński), kwestie osobowości, ciała i rodziny (Kępiński, Freud, Mauss, 
Fromm czy Malinowski), wprowadzały kompleksowe rozważania na te
mat kultury tradycyjnej (LévyBruhl), kultury rycerskiej (Bloch, Ossow
ski, Tazbir) czy kultury mieszczańskiej (Dilthey, Weber, Bell). Rozumienie 
kultury prezentowały interpretacje prac Brzozowskiego, Diltheya i Zna
nieckiego. Ostatecznie, jak pisze Wojciech Burszta31, u progu XXI wieku 
antropologia w sztafażu teoretycznometodologicznym kulturoznawców 
stała się „mediatorem wielokulturowości”. Burszta uważa, że mimo roz
woju technicznego ułatwiającego komunikację międzyludzką „problem 
nie w tym, jak szybko się porozumieć, ale o czym rozmawiać, co wiedzieć 

Wystarczy ono nam jednak do odróżnienia interesujących nas faktów od innych po
dobnych. (…) Skoro kultura składa się z elementów zobiektywizowanych, z rzeczy 
społecznych oderwanych od twórców i łączących w jedną wspólnotę grupy i jednostki 
częstokroć bardzo różne, przeciwstawiające się sobie – musimy odnosić się do kul
tury jako do nagromadzenia wytworów społecznych. Wytworów nie tylko «material
nych». Także «idealnych». Niemniej do wytworów poruszających się samodzielnie, to 
znaczy przenoszących się z miejsca na miejsce, zgodnie z właściwymi im prawami, 
do których wola ludzka zmuszona jest się stosować”. Stanisław Ossowski, który był 
zwolennikiem aspektu świadomościowego w pojmowaniu kultury, uważał, że kul
tura to „zespół dyspozycji psychicznych przekazywanych w łonie danej zbiorowości 
przez kontakt społeczny i uzależnionych od całego systemu stosunków międzyludz
kich”. Według Antoniny Kłoskowskiej kultura to „(…) względnie zintegrowana ca
łość obejmująca zachowania ludzi przebiegające według wspólnych dla zbiorowości 
społecznej wzorów wykształconych i przyswajanych w toku interakcji oraz zawiera
jąca wytwory takich zachowań”. Definicje polskich badaczy nie są odległe od tych 
powstałych na zachodnich uniwersytetach. W jednym i drugim przypadku mamy 
do czynienia z konceptem łączenia całości dorobku materialnego i duchowego, prze
chowywanego i kultywowanego wzorca zachowań, wynikającego z predyspozycji 
psychicznych lub osobowościowych członków grupy. Najważniejsze adresy biblio
graficzne polskich badań nad kulturą zob.: S. Czarnowski, Dzieła, t. 1, Studia z histo-
rii kultury, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956; S. Ossowski, Z za-
gadnień psychologii społecznej (Dzieła, t. 3), Warszawa, Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe, 1967; A. Kłoskowska, Kultura masowa. Krytyka i obrona, Warszawa, Pań
stwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980; A. Kłoskowska, Socjologia kultury, Warszawa, 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981.

31 W.J. Burszta, Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań, Zysk i Ska, 
1998, s. 179.
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i jak traktować innych ludzi”32. Rozumienie terminu „kultura” w szero
kim znaczeniu pozwala dziś na konfrontowanie własnej kultury w innymi 
kulturami, na znajomość źródeł relatywizmu kulturowego, racjonalności 
społeczeństw, roli symbolu, mitu i rytuału w kulturze, lokalności wzorów 
i norm, współistniejących w globalizującym się świecie. Kulturoznawstwo 
postrzega kulturę jako element zróżnicowania międzyludzkiego. Z całą 
pewnością można stwierdzić, że ponieważ istnieją różne kultury, to ist
nieje „różnica”, a ona nie musi, jak to miało miejsce w historii, przesą
dzać o negatywnych skutkach współistnienia.

W antropologii kulturowej przyjmuje się szerokie i wąskie rozumie
nie kultury. Szerokie rozumienie kultury oznacza między innymi zwy
czaje, wierzenia czy ogół idei moralnoprawnych, naukę i religię, czyli ca
łokształt dorobku ludzkości, społecznie utrwalony i gromadzony w ciągu 
wieków. Wąskie rozumienie kultury to konkretne manifestacje przeko
nań intelektualnych i poglądów estetycznych uwidocznione w literaturze 
i sztuce, których sens i znaczenie mogą zostać zidentyfikowane przez od
biorców ze względu na współdzielone i współodczuwane reguły kultu
rowe i konwencje. To wąskie rozumienie kultury oznacza, jak pisał Jerzy 
Kmita – kulturę symboliczną33. W interesującym nas dyskursie o inte
gracji europejskiej „kulturę” należy rozumieć w ujęciu zarówno szero
kim, jak i wąskim. W wyniku nieustannych zmian społecznopolitycz
nych zachodzą istotne przekształcenia w sferze zwyczajów, stylów życia 
czy idei i norm, ale też w sferze intelektualnoartystycznej.

Jan Gajda34 dokonuje podziału na typy kultury, które rozróżnia ze 
względu na kryterium grupy ludzkiej i funkcjonującej w jej obrębie więzi 
międzyludzkiej. Posłużono się tutaj pięcioma z ośmiu wyodrębnionych 
przez badacza kategorii. „Kultura intelektualna i artystyczna” zostaje wy
odrębniona za względu na charakter aktywności człowieka. „Kultura in
telektualna” wynika z procesów rozwoju humanistycznego myślenia lub 
kształtowania wiedzy informatycznotechnicznej, natomiast „kultura ar
tystyczna” odnosi się do działań plastycznych, muzycznych, filmowych itp. 

32 Tamże.
33 J. Kmita, O kulturze symbolicznej, Warszawa, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszech

niania Kultury, 1982.
34 J. Gajda, Antropologia kulturowa, cz. 1, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005. 

Inna ważna publikacja w tym zakresie to: Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór 
tekstów, red. i oprac. G. Godlewski, L. Kolankiewicz, A. Mencwel, P. Rodak, wyd. 4 zm., 
Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2005.
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Ze względu na geograficzne występowanie określonych cech kultury ba
dacz dokonuje podziału na „kulturę globalną, kontynentalną, narodową 
i regionalną”. Ze względu na poziom wypowiedzi artystycznoliterackofil
mowej kulturę można podzielić na „wysoką (elitarną)” i „masową (popu
larną)”. Ze względu na przynależność do grupy wiekowej badacz wprowa
dza podział na „kulturę młodzieżową” i „subkultury”. Ostatni typ określa 
kategoria przynależności do obowiązującej polityki państwa. Mamy więc 

„kulturę oficjalną”, „alternatywną” i „kontrkulturę”. Gajda wyraża prze
konanie o zazębianiu się wyżej wymienionych typów, co jest zgodne ze 
współczesnymi trendami mieszania się i nakładania zjawisk. Kultura to 
w takim razie całość wyodrębnionych typów należących do obszaru kul
tury symbolicznej. Nieuzasadnione wydaje się zawężenie niniejszych roz
ważań do kultury artystycznej, polityka kulturalna bowiem – mimo że 
kieruje się często ambicją wsparcia kultury wysokiej – dotyczy też kul
tury masowej czy młodzieżowej, a także odnosi się w równym stopniu 
do promocji narodowej, jak i do globalnej.

Terminowi „kultura” towarzyszy pojęcie wartości i ekspresji. Oba te 
określenia wydają się kluczowe dla dalszego rozumienia kultury i poli
tyki kulturalnej. Polityka kulturalna najczęściej prowadzona jest „w imię 
czegoś”, co oznacza zazwyczaj wartość. Wartości to powszechnie ak
ceptowane sądy egzystencjalnonormatywne, które są reprezentowane 
w formie dyskursywnej lub w formie konkretnego przedmiotu symbo
licznego. Wartości są uporządkowane według stopnia ważności. Kon
stytuują się w wyniku procesów historycznych lub są stwarzane w toku 
bieżącego życia artystycznego i kulturowego. Wśród rodzaju warto
ści dla kultury istotne są kategorie etyczne (prawdy i dobra), estetyczne 
(piękna), polityczne (wolności), perfekcjonistyczne (precyzja) czy presti
żowe (autorytet). Wartości kulturowe generują wzorce, kanony, zwyczaje 
i obyczaje. Dla kultury symbolicznej ważnym zjawiskiem jest właśnie 
pojęcie „kanonu”, który już od czasów starożytnych był bliski greckiej 
estetyce i filozofii. Kanon to wzór, norma, przyjęta zasada lub prawid
łowość. Swoistą cechą kanonu jest godny uznania przekaz i wysoka jego 
ranga, coś w rodzaju unikatu (o braku cech utylitarnych), implikującego 
przymus edukacyjny i uniwersalny przekaz. Kanony podlegają proce
sowi instytucjonalizacji, to znaczy, że ich treść zostaje popularyzowana 
przez konkretne instytucje kultury, takie jak: filharmonie (kanon mu
zyki klasycznej), tea try (kanony dramaturgii), galerie (kanon malar
stwa europejskiego), biblioteki (kanony literackie). Kanon ma charakter 
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uniwersalizujący, ale może występować pod inną postacią w różnych 
kulturach. W obszarze kultury artystycznej kanony są zmienne. Kanon 
literacki to na przykład zespół uznanych przez specjalistów za najbar
dziej wartościowe lektur tworzących zbiór literatury narodowej. Kanon 
w sztuce to okreś lony sposób malowania czy tworzenia (np. akademizm), 
często odnoszący się do proporcji (kanon Witruwiusza, kanon da Vinci). 
Kanon muzyczny to również prawidło czy norma, w tym specyficzne ce
chy gatunków muzycznych.

Podsumowując, kultura to całość osiągnięć materialnych i duchowych 
danej wspólnoty (posiadających uznaną i usankcjonowaną pozycję inte
lektualną i artystyczną wartość), które to osiągnięcia budują i wzbogacają 
bieżącą świadomość oraz system wartości, a także stanowią dziedzictwo 
tejże wspólnoty. Spróbujemy teraz powiązać zdefiniowany wcześniej ter
min „polityka” z wyłonionym z powyższych rozważań terminem „kul
tura”. Najprościej powiedzieć, że polityką kulturalną są działania prowa
dzone w obszarze kultury. Skoro kulturą jest całość dorobku materialnego 
i duchowego grupy, to racjonalnie byłoby stwierdzić, że prowadzi się „po
litykę kulturową”, a nie „kulturalną”. Zwróćmy jeszcze uwagę na zasad
ność tej kolokacji i wskażmy powody zmiany derywatów w języku pol
skim. Kluczowe znaczenie terminowi nadaje semantyka i historyczność 
języka polskiego. Przymiotnik „kulturalna” ma bowiem długą tradycję 
w polszczyźnie, choć oba sformułowania funkcjonują wymiennie. Witold 
Doroszewski, autor jednej z najcenniejszych publikacji powojennych na 
temat prawidłowości polszczyzny, wyjaśniał, że kulturalny to „odznacza
jący się” kulturą, a kulturowy to „odnoszący się” do kultury, oraz pod
kreślał większą częstotliwość użycia określenia „kulturalny”. Doroszew
ski zaznaczał, że jest to termin przyjęty „(…) przez archeologów, mający 
się odnosić do wzajemnego przenikania się kultury albo wchłaniania 
jednej kultury przez drugą. Używaniem przymiotnika kulturowy w ta
kich połączeniach nie przyspiesza się procesu jego upowszechniania”35, 
czym dawał do zrozumienia, że ma on zastosowanie bardziej naukowe 
niż potoczne. Leksykalny zasób języka polskiego przynajmniej do 1966 
roku36 zwracał uwagę na formant „kulturowy” i pozwalał na wymienne 

35 W. Doroszewski, O kulturę słowa. Poradnik językowy, Warszawa, Państwowy Instytut 
Wydawniczy, 1964, s. 515–516.

36 F. Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego, t. 3, Kraków, Nakładem Towarzy
stwa Języka Polskiego, 1966, s. 355–356.
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jego używanie. Dziś to przymiotnik o sporej sile ekspansji, ujmujący kul
turę w sensie antropologicznym. Stosowalność terminu „polityka kultu
ralna”, a nie „polityka kulturowa” wynika więc z tradycji językowej oraz 
z symetryczności użycia pojęcia w innych językach europejskich. W za
sadzie przymiotnik „kulturalny/kulturalna” posiada potoczne zastoso
wanie, dotyczy spraw doraźnych. Mówimy raczej: działalność kulturalna, 
magazyn kulturalny, życie kulturalne. Te określenia opisują kreację i kon
sumpcję wytworów kultury, specyfikują życie instytucjonalne, czyli in
stytucji umożliwiających uczestniczenie w procesie przekazu: artysta–
artefakt–odbiorca. Instytucja kulturalna „produkuje” dobro kulturowe 
i dzięki temu pozwala zbliżyć się do kultury. Cechy morfologiczne przy
miotnika „kulturowy” wykazują charakter procesowy, okres i stan dłuż
szego trwania lub katalog zjawisk. Dobra kulturowe prezentują dłuższy 
czas historyczny, stanowią wartość zabytkową, przechowują wiedzę, są 
świadectwem trwania kultury. Kody, związki kulturowe, relacje między
kulturowe odsyłają nas do szerokiego rozumienia kultury jako zbioru na
wyków, zwyczajów, wierzeń i idei.

Podsumowując, polityka kulturalna jest terminem niejednoznacznym. 
Może posiadać kilka poziomów egzemplifikacji. Polityka kulturalna to 
proces podejmowania decyzji i stanowienia porządku w zakresie kultury 
rozumianej jako całość zjawisk materialnych i duchowych, dotyczących 
współczesnych przekształceń świadomości oraz dziedzictwa rozumia
nego jako wspólny dorobek wspólnoty. Polityka kulturalna to stwarza
nie warunków do generowania celów w tym zakresie i dystrybuowanie 
na nie środków; proces negocjowania, który w wyniku godzenia przeciw
stawnych racji wyłania konsensus powstający w imię kształtowania ra
cjonalnej sfery publicznej i poczucia poszanowania dla własnych osiąg
nięć cywilizacyjnych.

3. Polityka kulturalna w ujęciu historycznym

W powszechnym odbiorze „polityka kulturalna” wiąże się z odpowie
dzialnością decyzyjną i finansową władzy za kulturę. W polskich publi
kacjach politologicznych sprzed 1989 roku „polityka kulturalna” była od
czytywana jako ideologizująca działalność państwa komunistycznego 
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względem różnych form aktywności kulturalnej37 z użyciem rozbudowa
nego aparatu cenzury. Po przełomie 1989 roku pojęcie polityki kultural
nej popadło w „semantyczny areszt”38 ze względu na skojarzenia z prze
szłością komunistyczną, centralizacją kultury oraz w związku z obawą 
przed wpływami peerelowskiego aparatu partyjnego na nowo rodzącą 
się demokratyczną rzeczywistość. To specyficzne zamrożenie, czy para
liż, użycia terminu „polityka kulturalna” w publicznym i naukowym dys
kursie w ostatniej dekadzie XX wieku było charakterystyczne dla więk
szości krajów byłego bloku wschodniego ze względu na złe skojarzenia. 
Skutkowało to bipolarnym podziałem pomiędzy, nazwijmy to, wschod
nioeuropejskim i zachodnioeuropejskim kontekstem zastosowania ter
minu „polityka kulturalna” w XX wieku, a także wyraźnymi różnicami 
w konotacjach pojęcia.

Źródłem polityki kulturalnej jest z pewnością europejska tradycja 
mecenatu39 w kulturze według wzorca śródziemnomorskiego i trady
cja patronatu zgodna z wzorcem anglosaskim. Obie tradycje przetrwały 
w świadomości Europejczyków jako dwa odrębne mechanizmy odpo
wiedzialności władzy za kulturę i w takiej postaci przeniknęły do pro
cesów integracji europejskiej. Znaczy to, że idea publicznego wsparcia 
kultury integrującej się Europy materializowała się z czasem w konkret
nych działaniach wspólnotowych dotyczących tego sektora. Można po
wiedzieć, że historyczny koncept europejskich polityk kulturalnych zo
stał w XX wieku transferowany na poziom ponadnarodowy, do wyższej 
instancji władzy. Jego modus operandi pozostał jednakże niezmieniony. 
Daje się go interpretować w kategoriach esencjonalnych cech europejskiej 
polis jako formy sprawowania władzy.

37 Tutaj najważniejsze dane bibliograficzne opisujące to zjawisko: S. Żółkiewski, Po-
lityka i kultura, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958; J. Kossak, Pod-
stawy polityki kulturalnej PZPR, Warszawa, Książka i Wiedza, Warszawa 1977; J. Kos
sak, K. Krzemień, Kształty polityki kulturalnej, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe, 1976; J. Adamski, Katastrofa kultury. Przesłanki nowej polityki kulturalnej. 
Raport przedstawiony Narodowej Radzie Kultury w 1989 roku, Katowice, „Śląsk”, 1989; 
A. Lipski, Teoretyczne i praktyczne problemy polityki kulturalnej. Materiały do studio-
wania, Katowice, AE, 1995.

38 Szerzej na temat „semantycznego aresztu” zob. B. GieratBieroń, Polityka kulturalna – 
kłopotliwość terminu, „Herito” 2012, nr 6, s. 58–71.

39 Termin wziął swój źródłosłów od Gaiusa Cilniusa Maecenasa. Jako „mecenat” przy
jął się przede wszystkim we Włoszech. Kraje północnej Europy zaadoptowały termin 

„patronage”, czyli patronat.
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Tradycja mecenatu sięga historią starożytnego Rzymu, a  następ
nie renesansowego systemu opieki możnowładców nad artystami. Idea 
patronatu czerpie swój rodowód z ery elżbietańskiej i systemu władzy 
Tudorów. Idea zamawiania i finansowania dzieł sztuki czy utworów 
poetyc kofilozoficznych przez reprezentantów władzy oraz duchownych 
(tzw. mecenat świecki i kościelny) była podstawą narodzin koncepcji eu
ropejskiego patronatu w kulturze, będącego w późniejszych koncepcjach 
państwa nowożytnego fundamentem polityki kulturalnej. Po części al
truistyczna, a po części politycznomerkantylna zasada opieki nad lite
ratami, malarzami, architektami i filozofami wpisała na trwałe instan
cje władzy różnych szczebli i kompetencji (doża wenecki, Medyceusze, 
książęta, rodziny magnackie i królewskie) w system wsparcia kultury40, 
co stanowi cechę odróżniającą kontynent europejski od Ameryki, w któ
rej pomoc dla kultury została umocowana w sferze komercyjnej i dobro
czynnej41. Śródziemnomorski model mecenatu kulturalnego utrwalił się 
na kontynencie i przetrwał do początku rewolucji przemysłowej, a po
tem do wybuchu rewolucji francuskiej, która doprowadziła do nacjona
lizacji królewskich i kościelnych dóbr kultury, a tym samym do przeka
zania ich w ręce ludu. Patronat królewski wywarł niebagatelny wpływ 
na gusty artystycznoliterackie europejskiej arystokracji oraz jej znajo
mość języków, ale przede wszystkim wprowadził zasadę wzorów kulturo
wych, opierającą się na „mistrzostwie” i doskonałości wykonania dzieła 
sztuki. Stosując cenzurę utworów literackoscenicznych oraz dzieł ma
larskorzeźbiarskich, skutkował kształtowaniem kanonu wykonawczości 
techné, pożądanej i dopuszczalnej w danej epoce. Europejskie rewolucje 
społecznopolityczne wpłynęły na ukształtowanie odrębności w prakty

40 J. Burckhardt, Kultura Odrodzenia we Włoszech. Próba ujęcia, tłum. M. Kreczowska, 
Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991; J. Burckhardt, Wykłady o sztuce. Wy-
bór, tłum. R. Kasperowicz, Warszawa, Wydawnictwa Uniwerytetu Warszawskiego, 2016; 
P. Burke, Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech, tłum. W.K. Siewierski, 
Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991; P. Burke, Renesans, tłum. E.E. No
wakowska, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009; P. Burke, The 
European Renaissance: Centre and Peripheries, Oxford, Malden – Blackwell Publishers, 
1998.

41 F. Martel, Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych, tłum. A. Czarnacka, G. Majcher, 
Warszawa, Wydawnictwo Akadmickie Dialog, 2008; M.K. Mulcahy, Cultural Policy: 
Definitions and Theoretical Approaches, „Journal of Arts Management, Law, and So
ciety” 2006, no. 4, s. 319–330.
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kowanych od Imperium Rzymskiego tradycjach pomocy udzielanej arty
stom, intelektualistom, uniwersytetom i instytucjom kultury w Europie. 
W Anglii przejawiało się to zbliżeniem sztuki do mechanizmów wolnego 
rynku i do pewnego stopnia uzależniło ten obszar od zasobów finanso
wych przedsiębiorców, a w dalszej kolejności – od magnatów kolonial
nych. W przypadku Francji mieliśmy do czynienia ze wzrastającą odpo
wiedzialnością nowoczesnego i republikańskiego państwa/cesarstwa za 
sprawy kultury (z tzw. pedagogiką państwową), które zostały zakotwi
czone w potrzebach społeczeństwa ukształtowanego na laickich ideach 
oświeceniowych i kulcie rozumu42. Nie dziwi fakt, że zasada leseferyzmu 
jest ciągle obecna w polityce kulturalnej Wielkiej Brytanii, podczas gdy 
Francuzi pokładają zaufanie w wysoce wyspecjalizowanej kadrze admi
nistracji publicznej, odpowiedzialnej za kulturalne dobra narodowe. Dwa 
powyższe koncepty mają swoje krewniacze teorie w modelach współczes
nej gospodarki rynkowej43, co wzmacnia ich zasadność. Ekonomiści uwa
żają, że europejska historia gospodarcza została zdominowana przez ten
dencję anglosaską (lub neoamerykańską), nadreńską (Francja, Niemcy) 
oraz skandynawską (Szwecja, Dania). Tendencja anglosaska zakłada bez
względny sukces jednostki i natychmiastowy zysk z działalności komer
cyjnej, podczas gdy tendencja nadreńska preferuje zbiorowe powodzenie 
i troskę o przyszłość, dlatego nosi nazwę społecznej gospodarki rynko
wej. Zakłada też partycypację pracowniczą i społeczną oraz kolektywizm 
i egalitaryzm. Wydaje się, że historia europejskich polityk kulturalnych 
jest poniekąd wypadkową konkurencyjności systemów gospodarczych 
i ich form pośrednich.

Pejoratywny odcień semantyczny na termin „polityka kulturalna” nało
żyły dwudziestowieczne reżimy totalitarne: faszyzm, nazizm i komunizm. 
Wieloletni proces upolitycznienia sektora kultury, a potem całkowitego jej 

42 M. Fumaroli, Państwo kulturalne, religia nowoczesności, tłum. H. Abramowicz, J.M. Kło
czowski, Kraków, Universitas, 2008.

43 E. Domańska, Wokół interwencji państwa w gospodarkę. Keynes, Friedmann, Laffer, 
Kennedy, Reagan i inni, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1992; K. Mar
kowski, Rola państwa w gospodarce rynkowej, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Eko
nomiczne, 1992; T. Kowalik, Współczesne systemy ekonomiczne. Powstanie, ewolucja, 
kryzys, Warszawa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania 
im. L. Koźmińskiego, 2000; M. Albert, Kapitalizm kontra kapitalizm, Kraków, Sig
num, 1994; Społeczeństwo uczestniczące. Gospodarka rynkowa. Sprawiedliwość spo-
łeczna, red. R. Gortart, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych, 1991.
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podporządkowania celom monopartyjnych systemów politycznych, do
prowadził do zwyrodnienia fundamentalnej zawartości pola semantycz
nego terminu oraz wykorzenienia go z europejskiej tradycji. Wprawdzie, 
jak wykazano, kultura nie mogła się obejść bez władzy, a władza bez kul
tury, a krąg wzajemnych uzależnień tych obszarów towarzyszył europej
skiej historii od dawna, przechodząc przez rewolucje i terrory, jednak do
piero koncepcje Josepha Goebbelsa44, Emilio Gentilego45, Władimira Iljicza 
Lenina46 i Anatolija Łunaczarskiego47 spowodowały, że kultura wstąpiła 
na drogę służby totalitaryzmom. W przypadku narodowego socjalizmu 
maszerowała za ideą Volk, czyli obrony czystego rasowo narodu germań
skiego, związanego od wieków z ziemią, pełnego chwalebnych cnót i two
rzącego duchową wspólnotę członków. Z czasem stawała się nazistowskim 
drogowskazem sposobu uprawiania literatury, komponowania symfonii, 
doboru dyrektorskich kadr w teatrach czy ciał zarządczych w Izbie Kul
tury Rzeszy. Czysta rasowo kultura skazała na wygnanie lub śmierć ty
siące weimarskich artystów awangardystów żydowskiego pochodzenia, wy
bitnych pisarzy, naukowców i noblistów. Wagnerowskie opery narodzone 
z ducha Germanii stawały się dogmatem dla egoistycznej idei narodu wy
niesionego nad innych do rangi rasy panów. W pragmatycznym zastoso
waniu politykę kulturalną III Rzeszy cechowała biurokratyzacja, rasizm, 
etatyzm, monumentalizm oraz gigantomania architektury i rzeźby48. Fa
szyzm włoski wprawdzie nie wymagał od kultury najwyższej ofiary, ale 
po kongresie intelektualistów w Bolonii w 1932 roku odbił się falą czystek 
kadrowych na włoskich uniwersytetach i w instytucjach kultury oraz 

44 D. Irving, Wojna Goebbelsa. Triumf intelektu, tłum. B. Zborski, Międzyzdroje–Kra
ków, Wydawnictwo Arkadiusz Wingert, 2012; J. Goebbels, Dzienniki, t. 1, 1923–1939, 
tłum. E.C. Król, Warszawa, Świat Książki, 2013.

45 E. Gentile, Początki ideologii faszystowskiej (1918–1925), tłum. T. Wituch, Warszawa, 
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2011.

46 W.I. Lenin, Organizacja partyjna a partyjna literatura [w:] W.I. Lenin, Dzieła wszyst-
kie, t. 10, Warszawa, Książka i Wiedza, 1949.

47 A. Łunaczarski, Pisma wybrane, t. 1, tłum. W. Zawadzki [i in.], Warszawa, Książka 
i Wiedza, 1963; A. Łunaczarski, Pisma wybrane, t. 3, tłum. A. Galis [i in.], Warszawa, 
Książka i Wiedza, 1969; A. Łunaczarski, Szkice literac kie, tłum. W. Woroszylski, War
szawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1962; I. Wojnar, Łunaczarski, Warszawa, Wie
dza Powszechna, 1980.

48 B. Drewniak, Teatr i film Trzeciej Rzeszy. W systemie hitlerowskiej propagandy, Gdańsk, 
Słowo Obraz/Terytoria, 2011; B. Drewniak, Kultura w cieniu swastyki, Poznań, Wy
dawnictwo Poznańskie, 1969.
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teatralizował przestrzeń publiczną megalomańskimi symbolami Cesarstwa 
Rzymskiego, zwracając włoską wyobraźnię zbiorową w kierunku tradycji 
imperialnych. Pod bezwzględną kontrolą państwa faszystowskiego znala
zły się wielkie wystawy artystyczne (w tym Biennale w Wenecji), szkolnic
two wyższe, wytwórnie filmowe, wydawnictwa, a także – podobnie jak 
w Niemczech – proces wychowania młodzieży.

Lenin w artykule Organizacja partyjna a partyjna literatura wyzna
czał następujący porządek ustrojowy kultury:

Toteż my, socjaliści, demaskujemy tę obłudę, zrywamy fałszywe szyldy – 
nie po to, aby uzyskać literaturę i sztukę nieklasową (to będzie możliwe 
dopiero w socjalistycznym społeczeństwie bezklasowym), lecz po to, aby 
literaturze obłudnie chełpiącej się wolnością, w rzeczywistości zaś zwią
zanej z burżuazją, przeciwstawić literaturę naprawdę wolną, jawnie zwią
zaną z proletariatem49.

Rewolucyjna zamiana ról w procesie tworzenia i odbioru sztuki i litera
tury stała się podstawą rewanżyzmu dziejowego bolszewików, a zarazem 
podstawą państwa radzieckiego i terroru sowieckiego. W nowym po
rządku politycznym kultura została pozbawiona cech autonomiczności 
i brutalnie włączona w proces budowania społeczeństwa proletariackiego. 
Homo sovieticus stał się i twórcą dzieł artystycznych, i jego głównym bo
haterem. Miał za zadanie wykształcić masowego odbiorcę radzieckiego, 
zdegradowanego do rangi osobnika o kolektywnych potrzebach este
tycznych i egzystencjalnych, upartyjnionego szpicla i bałwochwalczego 
poddanego władzy. Marksistowskie teorie kultury zostały w ZSRR pod
dane obróbce aparatu partyjnopolicyjnego i przekształcone w pogromy 
twórców oraz doktrynę socrealizmu (1934), którą po kolei poparli Mak
sym Gorki, Anatolij Łunaczarski i Andriej Żdanow. Systemy reżimowe 
XX wieku doszły w swym planie niszczenia kultury do stanu, kiedy usta
wodawstwo stawało się procesem inkwizycyjnym. Dochodząc do poziomu 
absurdalnych przekłamań, kultura przekształcała się w propagandę po
lityczną, co ilustruje poniższy tekst:

Modernistyczny postęp, industrializację, generalną potrzebę polepszania 
poziomu życia przedstawiano jako „wielkie budowy komunizmu”, o których 

49 W.I. Lenin, Organizacja partyjna a partyjna literatura, dz. cyt., s. 33–34.
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wygłaszano przemówienia, pisano poematy, komponowano pieśni (…). Te 
niewątpliwie budzące podziw tempem i rozmachem budowle powstawały 
niejednokrotnie – jak egipskie piramidy – kosztem krwi ludzkiej, co ukry
wano. Nazywano je za to pięknie w propagandzie – „poematami o epoce”, 

„architekturą krwi”50.

W publikacji Jerzego Kossaka Podstawy polityki kulturalnej PZPR czytamy:

Uogólniając dotychczasowe bogate doświadczenia Polski Ludowej w tym 
względzie, wskazując na podstawowe zasady, którymi się kierujemy, można 
stwierdzić, że nasza polityka kulturalna jest wyrazem dążeń i społeczno

kulturalnych aspiracji klas pracujących. Składa się na nią całokształt ce
lowej i zorganizowanej działalności państwa oraz organizacji politycznych 
i społecznych inspirujących rozwój twórczości artystycznej i zapewniają
cych opiekę nad rozwojem środowisk twórczych51.

Pomijając specyficzną sofistykę powyższych wywodów oraz nieznośną 
partyjną nowomowę52, stwierdzenia te są reprezentatywnymi dla definio
wania „polityki kulturalnej” w czasach reżimu komunistycznego. W ich 
świetle jedyna i przewodnia partia steruje i nadzoruje życie kulturalne 
państwa proletariackiego. Wytyczne filozofii marksistowskoleninowskiej 
stają się kierunkami rozwoju kultury. Państwo o scentralizowanej wła
dzy wszelkich szczebli aparatu partyjnego, cenzury i rozbudowanym sy
stemie milicyjnego nadzoru wchłania kulturę (zresztą o coraz mniejszym 
potencjale kreatywnym) i podporządkowuje ją idei ludowładztwa, społe
czeństwa klasowego oraz tak zwanej demokracji socjalistycznej. 

Kultura stawała się w komunizmie jedną ze strategii politycznych 
partii, tworząc neosemantyczne pole wokół pojęcia polityki kulturalnej. 
Od początku zimnej wojny pojęcie to zostało symbolicznie przyporząd
kowane realizacji interesów partii komunistycznych bloku wchodniego, 

50 A. Kaliszewski, Główne nurty w kulturze XX i XXI wieku. Podręcznik dla studentów 
dziennikarstwa i komunikacji społecznej, Warszawa, Poltext, 2012, s. 107.

51 J. Kossak, Podstawy…, dz. cyt., s. 142.
52 O czym wyczerpująco pisał w swoim opracowaniu Michał Głowiński, nazywając no

womowę quasijęzykiem, językiem ezopowym o silnym żywiole magicznym, będą
cym syntezą elementów pragmatycznych i rutualnych oraz udosłownieniem „metafor 
i wszelkiego rodzaju formuł języka publicystycznego”. Więcej zob. M. Głowiński, No-
womowa po polsku, Warszawa, PEN, 1990, s. 14.
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a tym samym nacechowane interwencjonizmem aparatu władzy53. Wy
powiedzi partyjnych sekretarzy symulujące troskę władzy o kulturę, ale 
przecież kulturę człowieka pracy, były wzorcową propagandą komuni
styczną, utrwalającą w świadomości społecznej slogan „polityka kultu
ralna” jako retoryczny chwyt językowy. Wiadomo przecież, że nie chodziło 
o troskę o kulturę, na przykład dysydencką, ale o kulturę socjalistyczną.

Po 40 latach użycia (a nawet zużycia) pojęcia polityki kulturalnej dla 
doraźnych i utylitarnych celów partyjnych, u progu narodzin w 1989 
roku nowych demokracji europejskich, stało się ono terminem „podej
rzanym”, „odtrąconym”, „zamulonym” i „nielubianym”54. Kojarzyło się 
z uciemiężeniem kultury, ograniczaniem wolności, a nawet terrorem 
politycznym. W okresie transformacji ustrojowej Europy Środkowo

Wschodniej termin ten został odsunięty na dalszy plan jako godny za
pomnienia relikt komunizmu, nieposiadający swojego miejsca w prze
strzeni semantycznej nowej rzeczywistości demokratycznej. W dobie 
dekomunizacji był szczególnie napiętnowany. Właściwie dopiero stop
niowa synchronizacja dyskursów kulturowych: zachodniego i wschod
niego, która uwidoczniła się zwłaszcza w kontekście odświeżania w la
tach 90. XX wieku debat o postmodernizmie i zapóźnień cywilizacyjnych 
Wschodu, odzierała język narracji publicznej z naleciałości nowomowy 
i metajęzyka komunistycznej propagandy. W wyniku frenetycznych prze
kształceń historycznych wyłoniła się brutalna prawda o braku genealo
gii historycznej dla terminu „polityka kulturalna” w polskim dyskursie 
politologicznym i w polskiej tradycji społecznej sprzed 1945 roku. Zja
wisku zawieszenia w próżni leksykalnej towarzyszyły burzliwe dyskusje 
parlamentarne o przyszłości polskiej kultury pod nadzorem minister
stwa kultury55, a zwłaszcza ograniczaniu jego kompetencji administra

53 A. Walicki, Od projektu komunistycznego do neoliberalnej utopii [From a communist 
project to neoliberal utopia], Kraków, Universitas, 2013.

54 Negatywne konotacje dotyczące terminu „polityka kulturalna” potwierdzają wypo
wiedzi polskich ministrów kultury okresu transformacji. Oczywiście nie przeszko
dziło to w akceptacji tego terminu przy opisie działań kolejnych rządów i ministrów 
kultury w tym okresie. Zob. B. GieratBieroń, Ministrowie kultury doby transformacji, 
1989–2005 (wywiady), Kraków, Universitas, 2009.

55 E. BujwidKurek, W. Kasprowski, III Rzeczpospolita Polska 1990–2016. Opinie, dyle-
maty, kontrowersje, Kraków, Libron, 2016; J.A. Majcherek, Pierwsza dekada III Rzecz-
pospolitej, Warszawa, Presspublica, 1999; A. Dudek, Historia polityczna Polski, 1989–
2015, Kraków, Znak, 2016.
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cyjnych, co w przypadku braku zakorzenienia terminologicznego i tra
dycji powodowało, że proces ten sprawiał wrażenie powrotu do tego, co 
znajome, czyli do państwowości. Dezorientacja dyskursu publicznego 
w tym zakresie w latach 90. XX wieku była bolesna. Niejako z odsieczą 
przychodziły dyskursy obce, które radykalnie odsłaniały wieloznacz
ność użycia terminu „polityka kulturalna” zarówno w perspektywie hi
storycznej, jak i współczesnej. Rosnąca wiedza na temat odmienności 
praktyk jego zastosowania w różnych językach europejskich i odmien
nych tradycjach ustrojowopolitycznych pozwoliła na próbę redefinicji 
pojęcia w języku polskim i większej jego neutralizacji. Procesy akcesji 
do Unii Europejskiej wspomogły rewizję terminologiczną „polityki kul
turalnej” i ułatwiły adaptację polskiej wersji tego terminu do jego ekwi
walentu w uzusie międzynarodowym.

4. Polityka kulturalna w ujęciu współczesnym

Badacze środowiska naukowego skupionego wokół „International Journal 
of Cultural Policy”, podobnie jak amerykańskiego „Journal of Arts Ma
nagement, Law, and Society”, oraz eksperci Rady Europy opracowujący 
narodowe programy polityk kulturalnych56 przyjmują, że polityka kultu
ralna jest powojennym konceptem europejskim państw demokratycznych 
i zakłada opiekę władz (różnego szczebla) nad działaniami o charakte
rze kulturotwórczym. Historia europejskiej polityki kulturalnej wska
zuje na jej ewolucję od patronatu nad sztuką do patronatu nad kulturą 
wraz z pochodnymi jej dobrami społecznymi, gospodarczymi, politycz
nymi i rozwojowymi. We współczesnym dyskursie o polityce kultural
nej ujawniają się wątpliwości co do zasadności stosowania w ogóle tego 
terminu. Modne stały się: ekonomika/ekonomia kultury57 jako precyzyj
nie ujmujące fakt absorpcji kultury przez gospodarkę rynkową, 

56 http:// www.culturalpolicies.net [dostęp: 6.09.2016].
57 P. Bendixen, Wprowadzenie do ekonomiki kultury i sztuki, tłum. K.D. Gocyk, Kraków, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001; D. Ilczuk, Ekonomika kultury, War
szawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012; Kultura a rozwój, red. J. Hausner, A. Kar
wińska, J. Purchla, Warszawa, Narodowe Centrum Kultury, 2013.
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a szczególnie tak zwaną nową ekonomię, uzależnienie kultury od wskaź
ników liczbowych oraz jej zaaplikowanie do przemysłów kreatywnych. 
Działania strategizujące kulturę uznaje się za współczesny ekwiwalent 
terminu „polityka”. Pojęcie polityki kulturalnej było wielokrotnie rein
terpretowane oraz rekonfigurowane w XX wieku na poziomie dyskursu 
europejskiego oraz narodowego. Należy dostrzec zarówno wielość inter
pretacji tego zjawiska, jak i wielość polityk kulturalnych (o koncepcie tym 
pisał w polskiej literaturze przedmiotu Jan Stanisław Wojciechowski)58. 
W niniejszym rozdziale zostanie zatem dokonany przegląd stanowisk teo
retycznych pojęcia polityki kulturalnej proponowanych przez najbardziej 
znanych europejskich i amerykańskich badaczy zjawiska.

Brytyjski profesor politologii, specjalista z zakresu polityki kultu
ralnej, Oliver Bennett, twórca pierwszych studiów polityki kulturalnej 
w Warwick, mówi, że „kultura w polityce kulturalnej to sztuka, a po
lityka kulturalna ipso facto jest instrumentalnej natury. Innymi słowy, 
musi zaistnieć oczywisty cel społeczny usprawiedliwiający użycie pub
licznych pieniędzy”59. Stwierdzenie Bennetta może posłużyć za punkt 
wyjścia tych rozważań. Wynika z niego, że polityka kulturalna odnosi 
się do sztuki (bardzo brytyjski punkt widzenia)60, a jej celem społecz
nym jest udostępnianie tejże sztuki. Badacz uważa, że polityce kultural
nej przyświecały historycznie trzy zasadnicze (społeczne) cele: „odnowa 
moralna, rozwój ekonomiczny oraz budowanie tożsamości narodowej 
i prestiżu”61. Polityka kulturalna, jeśliby wrócić do dziewiętnastowiecz
nego sporu wokół dychotomii kultura–cywilizacja, była prowadzona 
w imię odnowy moralnej człowieka. Podobny cel przyświecał polityce 
kulturalnej po 1945 roku w Europie, kiedy dokonywano rehabilitacji 
dawnych wartości, przywracając wiarę w sens istnienia państwa i prawa. 
Podniesione z upadku powojennego kraje europejskie budowały ideę 
prestiżu (Francja de Gaulle’a) wynikającą z wcześniejszych osiągnięć 
europejskich kultur narodowych. W proces ten nie włączała się Repub
lika Federalna Niemiec, dla której idea Kulturstaat miała nazistowskie 

58 J.S. Wojciechowski, Kultura i polityki, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń
skiego, 2004.

59 O. Bennett, Cultural Policy, Cultural Pessimism and Postmodernity, „International Jour
nal of Cultural Policy” 1997, no. 1, s. 72.

60 Brytyjska literatura politologiczna często używa wyrażenia art’s policy zamiast cultu-
ral policy na określenie tego, co na kontynencie nazywa się polityką kulturalną.

61 O. Bennett, Cultural Policy…, dz. cyt., s. 73.
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konotacje. Od połowy lat 80. XX wieku najbardziej oczywistą odpowie
dzią na pytanie o sens polityki kulturalnej był wzrost gospodarczy wy
nikający z rozwijającego się sektora usług kulturalnych we wszystkich 
krajach Zachodu. Wskaźniki ekonomiczne dowodziły niebagatelnego 
wpływu kultury na gospodarkę62 poprzez system zatrudnienia, system 
podatkowy, eksport dóbr oraz przemysł turystyczny. Klasyfikacje eu
ropejskiej polityki kulturalnej drugiej połowy XX wieku zwykle obej
mują pięć trendów zebranych w porządku chronologicznym: (1) powo
jenna polityka odrodzenia oraz demokratyzacja; (2) decentralizacja; 
(3) proces przechodzenia kultury wysokiej w kierunku kultury maso
wej i amerykanizacja kultury europejskiej; (4) demokracja kulturalna 
i procesy ekonomizacji w kulturze; oraz (5) kultura jako część przemy
słu kreatywnego. Zostaną teraz zaprezentowane dwie analizy badaw
cze odnoszące się pośrednio do powyższej klasyfikacji. Będzie to wy
wód Pierre’aMichela Mengera, francuskiego socjologa i wykładowcy 
Collège de France, oraz amerykańskiego politologa i profesora admi
nistracji publicznej Kevina V. Mulcahy’ego.

Menger stoi na stanowisku, że europejska polityka kulturalna XX wie  
ku narodziła się w związku z koncepcją państwa dobrobytu63, była świa
domym instrumentem polityki państwa oraz pochodną idei polityki 
edukacyjnej, społecznej i  zdrowotnej. Narodziny koncepcji państwa 
opiekuńczego na gruncie brytyjskim są rezultatem transpozycji teorii 
ekonomicznych Johna Maynarda Keynesa (1883–1946), który twierdził, że 
rolą państwa jest przeciwstawianie się bezrobociu, które niszczy jego eko
nomiczny potencjał64. Keynes wytyczał drogi przejścia gospodarki bry
tyjskiej od leseferyzmu do interwencjonizmu państwowego i gospodarki 

62 F. Van Puffelen, Abuses of Conventional Impact of the Arts, „International Journal of 
Cultural Policy” 1996, no. 2, s. 241–254; T.B. Hansen, Measuring the Value of Culture, 

„International Journal of Cultural Policy” 2009, no. 2, s. 309–322.
63 P.M. Menger, Cultural Policies in Europe: From a State to a City-Centered Perspective on 

Cultural Generativity, http://www3.grips.ac.jp/~pinc/data/1028.pdf [dostęp: 14.05.2015]. 
Tekst został zaprezentowany przez badacza w National Graduate Institute for Policy 
Studies (GRIPS) Policy Research Center w Tokio w grudniu 2010 r.

64 Sama koncepcja posiada, jak wiadomo, proweniencję XIXwieczną. Łączy się z rozwo
jem społeczeństw robotniczych, które domagały się uznania ich praw społecznych, po
litycznych i cywilnych. Teoretykami idei państwa opiekuńczego byli: Szwed Gunnar 
Myrdal oraz Kanadyjczyk John Kenneth Galbraith; F. Castles, S. Leibfried [i in.], The 
Oxford Handbook of the Welfare State, Oxford, Oxford University Press, 2010; L. Jod
kowska, Państwo opiekuńcze w Polsce i w Niemczech, Warszawa, Difin, 2009.
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planowej. Jak pisze Clive Gray65, Keynes przejęty dramatyczną sytuacją 
ekonomiczną artystów brytyjskich w okresie wielkiego kryzysu ekono
micznego oraz w czasie II wojny światowej apelował o zabezpieczenia so
cjalne twórców. Między innymi z tego powodu założył w 1941 roku Coun
cil for En cour age ment of Music and the Arts (CEMA), która dała początek 
sieci organizacji pośredniczących w kulturze na terenie całej Wielkiej 
Brytanii, a zwłaszcza Radzie Sztuki (Arts Council). Oczywiście koncep
cja państwa opiekuńczego jest konsekwencją rozwoju państw demokra
tycznych o zaawansowanej gospodarce kapitalistycznej i części sektorów 
znacjonalizowanych. Państwa takie odznaczają się szerokim wachlarzem 
usług socjalnych, rozwiniętymi mechanizmami samorządowymi, będą
cymi wyrazem wieloletniego procesu decentralizacji władzy66. Menger 
uważa, że w krajach, których gospodarka rynkowa zaspokoiła prymarne 
potrzeby społeczne, zrodziło się myślenie o zaspokojeniu potrzeb sekun
darnych. Dlatego ważnym hasłem forsowanym w dziedzinie kultury sta
wał się dostęp do niej, podobnie jak dostęp do edukacji i ochrony zdrowia. 
Kultura zaczęła się łączyć z ideą demokratyzacji, co podnosili do rangi 
priorytetów polityki kulturalnej najpierw Keynes, potem francuski mi
nister kultury André Malraux, a także ministrowie kultury krajów skan
dynawskich. Również powojenny wzrost gospodarczy w Niemczech wy
korzystano dla usprawnienia praw pracowniczych sektora kultury. Takie 
nastawienie pobudzało aspirację prawa człowieka do kultury, co pośred
nio zostało zawarte w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawo
wych wolności przyjętej przez państwa należące do Rady Europy. Równo
legle z duchem egalitaryzmu społecznego obowiązywała polityka prestiżu 
czy jak pisze Menger, wsparcia publicznego dla produktów kultury elitar
nej, symbolizujących idee tożsamości narodowych, mistrzostwa, wyraża
jących talent twórczy i służących homogeniczności kultury. W latach 50. 
i 60. XX wieku w europejskiej polityce kulturalnej wdrażano zasadę wel-
fare state, która szła w parze z publicznym wsparciem dla idei demokraty
zacji. Oba priorytety miały ten dodatkowy wymiar, że w przypadku krajów 
południa Europy stawały się katalizatorem rozwoju turystyki i pomagały 
w dostępie do dziedzictwa, a w wypadku krajów północy generowały 
procesy wydawnicze, rozwijały czytelnictwo i wpływały na wzrost liczby 

65 C. Gray, Managing Cultural Policy, „Public Administration” 2009, no. 3, s. 574–585.
66 Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Lublin, 

Wydawnictwo UMCS, 2003.
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bibliotek publicznych. Jako drugi ważny trend powojennej polityki kul
turalnej Menger postrzega procesy decentralizacyjnodewolucyjne, które 
w różnym okresie obejmowały wszystkie państwa europejskie. Zwłaszcza 
w krajach skandynawskich oraz w Niemczech federalnych doprowadziły 
do przejęcia kompetencji za kulturę przez organa administracji tereno
wej (landowej), przy równoczesnym wyznaczeniu lokalnych priorytetów 
w tym zakresie, powodujących stopniowe różnicowanie krajobrazu kultu
rowego w skali kraju, a także generujących pozytywne efekty zastosowa
nia zasady subsydiarności w kulturze. Model top-down polityki kultural
nej przekształcał się stopniowo w model bottom-up, pluralizując definicję 
kultury. Rewolucję w polityce kulturalnej XX wieku według Mengera wy
wołały młodzieżowe ruchy antyestablishmentowe i hipisowskie w Euro
pie końca lat 60. i początku 70. XX wieku, hedonistyczny antyliberalizm, 
rozwój rocka i popkultury. Wszystkie one budowały rdzeń owych tren
dów bottom-up. Wyrosłe na nich pierwsze korporacje przemysłu kreatyw
nego (zdolne do sponsorowania kultury) wprowadziły zasadnicze zmiany 
w postrzeganiu roli państwa jako głównego „księgowego” działań arty
stycznych – zwłaszcza że artyści protestowali przeciw tradycyjnym syste
mom politycznym oraz eksperymentowali ze środkami ekspresji. Biznes, 
sponsoring, telewizja publiczna wspomagały tworzenie nowych mecha
nizmów udostępniania kultury. U progu lat 90. XX wieku mieliśmy do 
czynienia z „nowym uzasadnieniem polityki kulturalnej”67, wynikają
cym z postrzegania kultury jako istotnego czynnika wzrostu gospodar
czego, zwłaszcza w miastach, oraz adaptacją idei wielokulturowości – na 
gruncie europejskim w wydaniu Cool Brytania Tony’ego Blaira. Odkry
cie przemysłów kreatywnych jako subdziedziny kultury i czynnika wzro
stu na rynku pracy to fenomen australijski i brytyjski oraz nieodłączny 
element programowy brytyjskiej Partii Pracy, która zwalniała stopniowo 
państwo z powinności opiekuńczej. Według Mengera liczył się wpływ sek
tora kreatywnego na absorpcję kapitału społecznego. Traciła na ważności 
dawna rywalizacja między kulturą wysoką i masową. Liczyła się „kultu
ralna wibracja”, którą Menger tak interpretował:

Wibracja znaczy siła atrakcji wielowymiarowego sektora gospodarki i róż
nych poziomów społecznych. (…) Nowością jest próba skalowania, czyli 

67 „New rationale for cultural policies”. P.M. Menger, Cultural Policies in Europe…, 
dz. cyt., s. 4.
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przejścia od ekonomicznego myślenia na temat endogenicznego wzrostu 
i samopodtrzymywania do kreatywnych i innowacyjnych impulsów. In
deksy ekonomiczne oferują instytucjom publicznym i prywatnym zachętę 
do pojawienia się nowej społecznej ekologii. Badania naukowe pomagają 
w rozbudowaniu wskaźników mierzalności w narodowych politykach po
przez budowanie wskaźnika wartości kulturowej we wszystkich przejawach 
rzeczywistości społecznej i gospodarczej, a także przyczyniają się do zdefi
niowania polityk zrównoważonego rozwoju68.

Inkubatorami nowoczesnych polityk kulturalnych stawały się na Zacho
dzie miasta, co szczególnie podkreślał amerykański ekonomista Edward 
Glasser w książce Tiumph of the City: How Our Greatest Invention Makes 
Us Richer, Smarter, Greener, Healthier, and Happier z 2011 roku. Jak pisał, 
wielkie metropolie poprzez koncentrację i produkcję dóbr kulturalnych, 
profesjonalizację sektorów kreatywnych, procesy gentryfikacji, wysoki 
poziom innowacji i komunikacji radykalnie przeformułowały idee poli
tyk kulturalnych. Od XXI wieku zadania państwa w tym zakresie zostały 
przykryte mechanizmami rywalizacji skierowanej na rozwój, zarządza
niem wielością i wielokulturowością oraz procesami globalizacyjnymi, 
a przede wszystkim rolą samorządowych miast.

Wspomniany już amerykański politolog Kevin V. Mulcahy, autor pre
stiżowych artykułów dotyczących studiów porównawczych polityki kul
turalnej69 oraz pionier badań nad polityką kulturalną w ramach nauki 
o polityce, opierając się na obserwacjach europejskich i amerykańskich, 
wyznaczył pięć tendencji rozwojowych w polityce kulturalnej okresu po
wojennego70. Należą do nich: demokratyzacja w kulturze, demokracja 
kulturalna, rozwiązanie dylematu: kultura wysoka a kultura popularna 
(elityzm versus egalitaryzm, pluralizm, a także populizm); utylitaryzm 

68 Tamże, s. 6.
69 Najbardziej znana publikacja Mulcahy’ego to: Public Culture, Culture Identity, Cultural 

Policy: Comparative Perspectives, Louisian, Palgrave Macmillan, 2017. Inne jego prace: 
Public Policy and the Arts, ed. K.V. Mulcahy, R.C. Swain, Boulder, Westview Press, 1982; 
Government and the Arts in the United States [w:] Public Policy and the Aesthetic Inte-
rest, ed. R.A. Smith, R. Berman, Urbana, University of Illinois Press, 1992; Identity and 
Cultural Policy [w:] Understanding the Arts and Creative Sector in the United States, ed. 
J.M. Cherbo, R.A. Stewart, M.J. Wyszomirski, New Brunswick, NJ, Rutgers University 
Press, 2008, s. 197–212.

70 K.V. Mulcahy, Cultural Policy: Definitions and Theoretical Approaches, dz. cyt.
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oraz miasta kreatywne jako obszary rozwoju stref kultury publicznej. 
Demokratyzacja w kulturze była ważnym hasłem polityk kulturalnych 
lat 60. XX wieku w Europie. Malraux – właśnie w imię demokratyza
cji w kulturze, a także osłabienia centralistycznej roli Paryża i hegemo
nii paryskich muzeów – przeprowadzał eksperyment les maisons de la 
culture. Zakładanie domów kultury służyło realizacji haseł dostępności, 
czyli szerszego otwarcia wszelkiego typu instytucji dla jak największej 
liczby osób i pozbawienia kultury nimbu elitarności71. Udostępnianie 
polegało na znoszeniu barier ekonomicznych i finansowych oraz stwo
rzeniu możliwości uczestnictwa w kulturze różnym grupom wiekowym 
(włącznie z prowincją), co stawało się zadaniem administracji publicz
nej korygującej metody subsydiowania. Podobny mechanizm demo
kratyzujący kulturę zachodził na terenie krajów skandynawskich. Peter 
Dueland zauważa, że kultura była tam postrzegana jako „proces, w któ
rym wszyscy uczestniczymy”72, wprowadzała równouprawnienie geogra
ficzne, pozbawiając instytucje stołeczne uprzywilejowanego statusu na 
rzecz budowania prestiżu instytucji regionalnych i lokalnych, spełnia
jących ważne funkcje edukacyjne wobec peryferii. Z czasem, w wyniku 
procesów decentralizacyjnych, podobną rolę przejęły francuskie dyrek
cje regionalne do spraw kultury (DRAC), angielskie regionalne przed
stawicielstwa Arts Council (RAAs), władze lokalne rosnących w siłę hi
szpańskich i włoskich regionów. Holenderskie ministerstwo do spraw 
kultury wprowadziło w latach 60. XX wieku ideę demokratyzacji i de
centralizacji jako podstawową zasadę funkcjonowania. Oprócz hasła 

„dbania o jakość” produktów artystycznych (chodziło tu o wartości au
toteliczne sztuki) ogłoszono zasadę „różnorodności” dla zabezpieczenia 
różnych miejsc dostępu do sztuki oraz dla zagwarantowania „form kul
tury, które wyrażają zróżnicowany gust publiczny, będący odbiciem róż
norodności wyborów społecznych”73. Warto zauważyć, że idea demokra
tyzacji niosła w sobie pochodną ideę sprawiedliwości społecznej, której 
głównym wymiarem w tym kontekście miał być równomierny podział 
zasobów oraz dostępność do świadczeń kulturalnych.

71 B. GieratBieroń, André Malraux – gaullizm w kulturze, „Forum Europejskie” 2003, 
nr 5.

72 P. Dueland, Nordic Cultural Model, Copenhagen, Nordic Cultural Institute, 2003, s. 22.
73 Cultural Policy in the Netherlands, Amsterdam, Ministry of Education, Culture and 

Science, Boekmamstudies, 2006, s. 43.
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Współcześnie idea dostępu przybiera bardziej skomplikowany kształt 
ze względu na rozwój technik komunikacyjnych, internetu i mediów. 
W obecnych czasach nie chodzi tylko o wdrażanie zasad partycypa
cji w kulturze artystycznej, stanowiącej ofertę instytucjonalnej działal
ności, ani też o bywanie w kinie czy w teatrze.

To w ogóle nie tylko konsumpcja, nie tylko bycie odbiorcą, widzem, słu
chaczem, czytelnikiem. Równie ważną część uczestnictwa w kulturze sta
nowi świadome i dumne wnoszenie w bieg społeczny własnej kultury. (…) 
też aktywność krytyczna, dyskusja z kulturą zastaną, jej kontestacja lub jej 
afirmacja i inspirowanie się nią. Ba, uczestnictwem w kulturze jest także 
własny styl życia, sposób ubierania się, zwyczaje i rytuały grup społecz
nych, własny gust estetyczny, oparty na świadomym wyborze i będący wy
razem indywidualności lub wręcz przeciwnie – wyrazem identyfikowania 
się z jakąś wspólnotą74.

Żeby zatem uczestniczyć w kulturze, niekoniecznie trzeba udać się do 
przybytku sztuki. Istnieje spectrum różnego typu udogodnień pozwa
lających na uczestnictwo w kulturze bez opuszczania miejsca zamiesz
kania. Współczesność zniosła wiele barier w dostępie do kultury (prze
strzenne, organizacyjne, ekonomiczne, kulturowe oraz architektoniczne), 
w tym największą: barierę mentalną, co udało się osiągnąć dzięki odpo
wiedniej polityce promocyjnej i cenowej, praktykom nowoczesnego zarzą
dzania instytucjami (które stały się otwarte i przyjazne dla ludzi), a także 
dzięki otwarciu przestrzeni wirtualnej. Dziś, omawiając kwestie partycy
pacji w kulturze, posługujemy się szeregiem wskaźników ekonomicznych, 
przygotowywanych specjalnie w tym celu przez krajowych i międzynaro
dowych ekspertów, specjalizujących się w opracowywaniu danych staty
stycznych. Wysoki wskaźnik partycypacji w kulturze to dziś ceniony wy
znacznik prawidłowo prowadzonej polityki kulturalnej, a czasami wręcz 
najważniejsze jej kryterium75.

74 W. Kłosowski, Uczestnictwo a dostęp [w:] Kierunek kultura. W stronę żywego uczestnic-
twa w kulturze, red. W. Kłosowski, Warszawa, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, 
2011, s. 45.

75 Audience development jest istotnym i najnowszym trendem badawczym polityk kultu
ralnych. Również w unijnym programie Kreatywna Europa to jeden z priorytetów.
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Pojęcie demokracji kulturalnej wyewoluowało w latach 80. XX wieku 
w kierunku artystycznego pluralizmu, po części z potrzeb kultury ma
sowej, a po części – poprawności politycznej. Mulcahy nazywa ten mo
ment radykalnym odejściem od konceptu monokultury w politykach 
kulturalnych76 oraz tłumaczy przekształcaniem zakresu odpowiedzial
ności państw demokratycznych za rozwój obywatelski. Polityka kultu
ralna miała służyć mniej wykształconym wyborcom, biorącym aktywny 
udział w przemianach kultury masowej. Francuski minister kultury Jack 
Lang (1981–1986 i 1988–1991) pluralizm kulturalny rozumiał jako rozsze
rzenie definicji „sztuki” i „kultury”, co trafnie ujął Krzysztof Kowalski:

Uwaga ministerstwa kierowanego przez Langa skupiła się nie tyle na kul
turze wysokiej, ile na niezależnych, autonomicznych zjawiskach, którym 
nadano status kultur. Przykładowo w tej kategorii znalazły się „kultura 
mniejszościowa”, „kultura popularna”, „kultura marginesu i peryferii” 
(społecznych i geograficznych). Uznania doczekały się kultury regionalne 
(np. bretońska, alzacka, korsykańska, langwedocka) oraz mniejszościowe 
(żydowska, romska, amerykańska i inne)77.

Do kalejdoskopu różnych odmian kultury Kowalski dodaje także za Vin
centem Dubois78 muzykę rockową, komiks, cyrk, fotografię, modę i ar
chitekturę przemysłową. Pamiętać należy, że rozwój tak zwanej sztuki al
ternatywnej, offowej, jak również rozkwit muzyki rockowej z wszelkimi 
jej gatunkami i podgatunkami stały się ważnymi komponentami kul
tury współczesnej. Warto zauważyć, że idea demokracji kulturalnej roz
wijała też ideę sprawiedliwości społecznej – w dostępie do wielości form 
ekspresji artystycznej.

Kultura w XX wieku, jak sugeruje Mulcahy, była zawłaszczana przez 
politykę w celu osiągania partykularnych interesów oraz jako strate
gia populistyczna. Dobro ogółu społeczeństwa czy wola ludu, które 
odrzucają wyrafinowane i wysmakowane wytwory kultury wysokiej, 

76 K.V. Mulcahy, Cultural Policy: Definitions and Theoretical Approaches, dz. cyt., s. 319–330.
77 K. Kowalski, Francja [w:] Europejskie modele polityki kulturalnej (1), red. B. Gierat

Bieroń, K. Kowalski, Kraków, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akade
mii Ekonomicznej; Instytut Europeistyki Uniwersytet Jagielloński, 2005, s. 93.

78 V. Dubois, La politique culturelle. Genèse d’une categorie d’intervention publique, Pa
ris, Editions Belin, 1999.
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powodowały – jak spostrzegał Ortega y Gasset w Buncie mas – obniża
nie aspiracji artystycznych i potrzeb duchowych oraz lansowanie sztuki 
nieprofesjonalnej (kiedyś też proletariackiej), która nie dba o „mistrzo
stwo wykonania”, ale o emanację egoistycznego, amatorskiego „ja”. Każdy 
w XX wieku jest przecież artystą. Kolekcje narodowych galerii czy bra
wurowe wykonania koncertów filharmonicznych ustępują miejsca sztuce 
ludowej, folkowej, koncertom rockowym, sztuce mniejszości etnicznych, 
sztuce ulicy, graffiti itp. Koncept „przegranej” sztuki elitarnej ze sztuką 
popularną obecny w wielu dyskursach literackich (od Thomasa Manna 
przez Thomasa Bernhardta do współczesnych pisarzy), eseistyce filozo
ficznej, socjologii czy antropologii kulturowej jest częstym motywem 
opracowań naukowych w zakresie polityki kulturalnej79.

Mulcahy twierdzi, że „polityka kulturalna nie jest oceniania jako do
bro samo w sobie, ale jako coś, przez co osiąga się inny rezultat”80. Stwier
dzeniem tym powracamy do definicji Olivera Bennetta, który politykę 
kulturalną definiuje jako mechanizm osiągania dóbr publicznych w de
mokratycznych państwach. Tutaj polityka kulturalna będzie rozumiana 
jako sposób na dotarcie do masowej publiczności, często poprzez propo
zycje z gatunku rozrywki, festynu ludowego, imprez masowych itp. Kul
tura jest ważna dla polityki społecznej, ale równie ważna jest dla poli
tyki ekonomicznej, gdyż generuje miejsca pracy (przez co przeciwdziała 
bezrobociu), wpływa na politykę podatkową, przynosi zyski gastrono
mii oraz biznesowi hotelarskiemu. Mechanizm uzyskiwania przez kul
turę konkretnych korzyści publicznych Mulcahy nazywa utylitaryzmem 
i postrzega jako praktykę częściej spotykaną na kontynencie amerykań
skim niż w Europie. Europejska polityka kulturalna XX wieku w więk
szym stopniu niż amerykańska brała pod uwagę wartości estetyczne niż 
ekonomiczne. Partnerem dla kultury w USA był zawsze sektor prywatny, 
dlatego tamtejsze działania na rzecz kultury zostały na trwałe wprzęg
nięte w mechanizmy gospodarcze, a także – dzięki organizacjom not for 
profit – w procesy budowania lokalnej tożsamości. Jak podkreśla Towse, 
amerykański mechanizm odpisów podatkowych od darowizn na rzecz 
kultury pozwalał na neutralizowanie polityki, budowanie systemu po
średniego finansowania kultury oraz bardziej zindywidualizowanego 

79 Słynny motyw szkoły frankfurckiej reprezentowanej przez Theodora Adorno (1903–
1970), Maxa Horkheimera (1895–1973) i Herberta Marcusego (1898–1978).

80 K.V. Mulcahy, Cultural Policy: Definitions and Theoretical Approaches, dz. cyt., s. 326.
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i osobistego sposobu identyfikacji z kulturą81. Ten mechanizm przeno
sił się stopniowo do Europy, która – nie posiadając wystarczających za
sobów publicznych na kulturę – zmuszała operatorów kulturalnych do 
poszukiwania alternatywnych źródeł wsparcia. Możliwe to było zwłasz
cza w miastach kreatywnych (ten motyw zostanie omówiony w kolej
nych rozdziałach).

Ostatnim ważnym wątkiem w dyskusji o współczesnych aspektach 
polityki kulturalnej są z pewnością jej powinowactwa z epoką ponowo
czesną. Jak twierdzą badacze, polityka kulturalna musiała zostać skon
frontowana z trendami epoki postmodernizmu, a dziś z epoką postprawdy, 
występującymi w całym zachodnim świecie. Należały do nich „globali
zacja, komercjalizacja, mobilność, indywidualizm, deinstytucjonalizacja, 
fragmentacja, odwrót od zróżnicowana (de-differentiation) i polityzacja”82. 
Podział na kulturę wysoką i niską uległ, jak już wspomniano, zatarciu. 
Rozpadły się dawne hierarchie utrzymujące porządek wartości, względ
nie jednolitą skalę aspiracji i potrzeb. W obecnym świecie rynek i kultura 
masowa mają przemożny wpływ na wyznaczanie celów zarówno państwo
wej, jak i międzynarodowej polityki kulturalnej. To powoduje kolejne re
definicje, a właściwie metaredefinicje i powrót do idei narodowych. Za
tem w dobie postmodernizmu i postprawdy obserwujemy rozbudowany 
dyskurs o ekonomizacji kultury oraz retorykę renacjonalizacji. Duelund 
zauważa nasilające się w całej Europie myślenie o kulturze w kategoriach 
nacjonalistycznych. Duńskie ministerstwo kultury w 2004 roku rozpo
częło prace nad „duńskim kanonem kultury”. Zadaniem jednej z komi
sji było wypracowanie kierunków polityki kulturalnej w celu „odnowy 
tożsamości narodowej”. Demokratyzacja, która przez lata przyświecała 
skandynawskiej strategii upowszechniania kultury (również wśród imi
grantów), została odsunięta na dalszy plan.

Zostańmy jeszcze chwilę przy ekonomizacji kultury. „Coraz większe 
obszary kultury podlegają bezpośrednio grze sił rynkowych. Kultura stała 
się obszarem nie tylko tradycyjnej polityki społecznej, ale także polityki 

81 O mechanizmie indywidualnego wsparcia kultury w USA zob. m.in. D. Netzer, The 
Subsidized Muse: Public Support for the Arts in the United States, Cambridge, Cam
bridge University Press, 1978.

82 P. Mangset, A. Kangas, G. Skot‐Hansen, G. Vestheim, Nordic Cultural Policy, „Inter
national Journal of Cultural Policy” 2008, no. 1, s. 2. 
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ekonomicznej”83 – twierdzi Monika Smoleń i dodaje, że jest coraz wię
cej tak zwanych aktorów gry w politykę kulturalną. Zaliczyć do nich na
leży nie tylko publiczne instytucje kultury, ale także organizacje pożytku 
publicznego, organizacje pozarządowe, instytucje prywatne oraz firmy 
tworzące nowy obszar zagospodarowania kultury, czyli przemysły krea
tywne. Powtarzającą się w ostatnich dekadach opinią jest ta, że pod ko
niec XX wieku doszło w takim samym stopniu do ekonomizacji kultury, 
jak do ukulturalnienia ekonomii (kulturyzacji ekonomii84). Spektaku
larnym zwieńczeniem tego sposobu myślenia był dokument rządu Au
stralii wydany w 1994 roku o tytule Creative Nation, Commonwealth Cul-
tural Policy85, w którym polityka kulturalna została zdefiniowana jako 
polityka gospodarcza, ponieważ australijski sektor kreatywny genero
wał w tamtym czasie przychody o wartości 13 mld dolarów oraz zatrud
niał około 336 tys. Australijczyków. Teza o zastąpieniu terminu „polityka 
kulturalna” pojęciem ekonomizacji kultury pojawiła w dyskursie o kul
turze właśnie w związku z wzrastającą rolą sektora kreatywnego i jego 
potencjału na przyszłość. Oczywiście związki polityki, kultury i ekono
mii są historyczne. Czy jednak dzisiaj ekonomia jest tak dominującą stra
tegią rozwojową, że napędza procesy kulturotwórcze i przemiany poli
tyczne? Ruth Towse twierdzi, że pokusa prymarności dla ekonomii w tej 
triadzie wynika z faktu, że „(…) ekonomiści potrafią wykorzystać narzę
dzia, którymi dysponują, do oceny polityk w odniesieniu do założonych 
celów i nie stronią od krytyki ich [polityków] działania, zarówno z teo
retycznego, jak i praktycznego punktu widzenia”86. Słowem, ekonomi
ści umieją mierzyć kulturę, a wyniki tych pomiarów odznaczają się wy
sokim skutkiem politycznym.

Badania nad ekonomiką kultury zostały rozpoczęte w Stanach Zjed
noczonych w latach 60. XX wieku i łączą się z nazwiskami takich badaczy, 
jak Lionel Charles Robbins, Kenneth Galbraith czy William J. Baumol 

83 M. Smoleń, Rola samorządów w realizacji zadań z obszaru kultury w Polsce [w:] Mo-
dele mecenatu państwa wobec integracji europejskiej. Doświadczenia Polski i Słowacji, 
red. J. Purchla, M. Vášáryová, Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008, s. 51.

84 Termin stosowany przez polskiego ekonomistę Jana Szomburga, współtwórcę Insty
tutu Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku.

85 Creative Nation: Commonwealth Cultural Policy, Government of Australia. Depart
ment of Communication and the Arts, October 1994, http://apo.org.au/node/29704 
[dostęp: 6.11.2017].

86 R. Towse, Ekonomia kultury, dz. cyt., s. 281.
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i William G. Bowen87. Najważniejsze publikacje ostatnich lat w tym za
kresie to prace: Petera Bendixena, Wprowadzenie do ekonomii kultury 
i sztuki (2001), Ruth Towse, A Handbook of Cultural Economics (2009) 
i Davida Thorsby’ego, Ekonomia i kultura (2010). Punktem wyjścia tej 
problematyki lat 60. XX wieku była między innymi kwestia „choroby 
kosztów” Baumola. Badania przeprowadzone w dużych nowojorskich 
instytucjach kultury wskazywały na fakt, że instytucje promujące sztuki 
performatywne nie są w stanie utrzymać się finansowo na podstawie 
mechanizmu popytu i podaży, dlatego oczekują zastosowania wobec 
nich mechanizmu interwencjonizmu państwowego. Sytuacja ta stwa
rzała pretekst do badań i dyskusji na temat konieczności aplikowania 
interwencjonizmu państwowego/publicznego w obliczu zawodności 
rynku, w wyniku czego powstało przekonanie, że mechanizm rynkowy 
nie sprawdza się w kulturze, ale jest nieodzowny dla jej funkcjonowa
nia. Bardziej zaawansowane rozważania ekonomistów w tym zakresie 
kierowano wobec zagadnień ekonomii dobrobytu, która wyznaczała te
oretyczne ramy możliwości zastosowania interwencji publicznej wobec 
mechanizmów gospodarki rynkowej. Przewidywała interwencjonizm 
w imię koncepcji ochrony „dóbr społecznie użytecznych” Richarda 
Musgrave’a88. Kiedy z czasem okazało się, że dobra kultury są produko
wane dzięki przedsiębiorczości sektora kreatywnego i produkcji opar
tej na wiedzy oraz dzięki wykorzystaniu kapitału społecznego, zasady 

87 Oto najważniejsze opracowania tych autorów dotyczące problematyki ekonomii i kul
tury: L.Ch. Robbins, The State (1963), W.J. Baumol, W.G. Bowen, Performing Arts: The 
Economic Dilemma (1966), K. Galbraith, The Liberal Hour (1960).

88 „Dobra społecznie użyteczne” to czyste dobra publiczne, które cechuje „nierywaliza
cyjność i nieodpłatność” i których dostarczanie leży w interesie publicznym lub jest 
obowiązkiem władz publicznych. Aby dobra były dostarczane oraz dla osiągnięcia 
celów redystrybucyjnych, dobra takie powinny być finansowane z budżetów publicz
nych. Taki pogląd utrzymywał się aż do czasu wielkiego wybuchu mediów audiowizu
alnych i przemysłów kreatywnych. Podajemy tu koncepcję ogólną Musgrave’a, zawartą 
w publikacji The Theory of Public Finance (1959). Dobra społecznie użyteczne (merit 
goods) to dobra związane z wartościami wyznawanymi przez wspólnotę, a nie przez 
jednostki, np. troska o sztukę i edukację. W przypadku dóbr uznawanych przez wspól
notę projekt ochrony tychże dóbr staje się ważniejszy niż preferencje konsumenc kie. 
To wiąże się z dystrybucją i redystrybucją funduszy państwowych na powyższe cele. 
Ze stanowiskiem Musgrave’a polemizował Alan Peacock, były szef Szkockiej Rady 
Sztuki, który za dobra społecznie użyteczne uznawał jedynie ochronę dziedzic twa 
kulturowego.
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polityki kulturalnej uległy redefinicji na rzecz szerszego wsparcia kul
tury przez potencjał gospodarczy. Pomiędzy potencjałem gospodarczym 
a kulturą rozumianą jako sektor generujący zyski zaczęły zachodzić co
raz ściślejsze zależności. Dziś obserwujemy zjawisko odwrotne do tego 
z lat 60. XX wieku. O ile wtedy dostrzegano zawodność rynku, o tyle 
dziś stwierdza się zawodność subsydiów publicznych i traktuje się ry
nek jak koło ratunkowe. Współcześnie kultura zostaje wrzucona w ob
szary nowej aktywności ekonomicznej (gospodarka oparta na wiedzy, 
gospodarka kreatywna), wymuszającej zmiany politycznych procesów 
decyzyjnych. Gospodarka oparta na wiedzy polega na zdolności do two
rzenia wiedzy i wytwarzania dzięki niej nowych produktów, usług oraz 
technologii, które gwarantują sukces przedsiębiorstw na rynku. Poję
cie to upowszechnił austriacki ekonomista Peter Drucker. Jest ono wy
miennie stosowane z pojęciem społeczeństwa informacyjnego. Do zaso
bów nowej wiedzy należą informacje, idee i sieci powiązań. Austriacki 
ekonomista Joseph Schumpeter wskazywał innowacyjność jako podsta
wowy impuls zmian gospodarczych. Innowacyjność miała polegać na 
wprowadzaniu nowości technologicznych lub produkcyjnych do dzia
łalności przedsiębiorstw oraz do zarządzania nimi. Wykazał, że zmiany 
pochodzą od sił wewnętrznych, a nie zewnętrznych, czym rozwinął pa
radygmaty klasycznej ekonomii. Nowe impulsy technologicznostruk
turalne miały dawać zupełnie nową zachętę do działań biznesowych.

Mechanizm generowania wiedzy skutkuje większą konkurencyjnoś
cią na rynku, zarazem większą społeczną polaryzacją i alienacją pod
miotów na nim działających. Niewątpliwie wytwory kultury współ
czesnej, jak i usługi w obrębie szeroko rozumianego sektora kultury 
wykorzystują nowoczesne technologie dla ekspresji artystycznej oraz 
dla atrakcyjności oferty. Pozostawanie częścią gospodarki gwarantuje 
większą konkurencyjność samej kultury w stosunku do innych obszarów 
działalności społecznopublicznej oraz adekwatność oferty kulturalnej 
względem współczesnych potrzeb artystycznych. W przypadku gospo
darki kreatywnej89 siła ciężkości została przesunięta z nowoczesnych 

89 Więcej na temat gospodarki kreatywnej zob. J. Howkins, The Creative Economy, Lon
don, Penguin Books, 2001; J. Howkins, Creative Ecologies, Queensland, University of 
Queensland Press, 2009; Ch. Leadbeater, Cloud Culture, London, British Council, 2010; 
Ch. Leadbeater, Living on Thin Air, London, Penguin Books, 2000; R. Florida, The Rise 
of the Creative Class, New York, Basic Books, 2002 [wyd. pol. Narodziny klasy kreatyw-
nej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku, społeczeństwa 
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rozwiązań technicznych na unikatowe pomysły ludzi, czyli na kreatyw
ność przedsiębiorców i pracowników, którzy zdają sobie sprawę z tego, 
że ich kompetencje są niezastąpione w skali globalnej, że mogą stać się 

„dyktatorami” trendów gospodarczych oraz że tworzą nową meryto
krację. Kreatywni ludzie o zindywidualizowanych, wolnych zawodach 
współtworzą wielokulturowe społeczeństwa, a  także zmieniają spo
soby produkcji towarów i usług oraz ofertę kulturalną. Łączenie branż 
krea tywnych (sztuka, projektowanie, fotografia, reklama, gry kompu
terowe, film, moda, działalność wydawnicza) działa na rzecz kreowa
nia nowej jakości produktu, a przy innowacyjności produkcyjnej, or
ganizacyjnej i marketingowej przynosi rezultat o bezkonkurencyjnych 
walorach, dający przewagę nad innymi graczami na światowym rynku. 
Nowoczesną formą organizacyjną gospodarki kreatywnej są klastry 
jako skupiska niegdyś rozproszonych, drobnych podmiotów, które przez 
koncentrację produkcji i usług tworzą wielkie struktury, a te z kolei łą
czą się w sieci o charakterze globalnym. Krajem o największej sile go
spodarki kreatywnej jest obecnie Wielka Brytania. To nie dziwi. Kiedy 
wprowadzano na rynek brytyjski kinematografię amerykańską, prezy
dent USA Woodrow Wilson miał w 1918 roku powiedzieć, że „handel 
podąża za filmem”. I tak się stało. Przemysł filmowy rozwinął mecha
nizmy gospodarki kreatywnej w Wielkiej Brytanii do tego stopnia, że 
wyprzedziła ona Stany Zjednoczone.

5. Podsumowanie

Podsumowując rozważania całego rozdziału, należy wyraźnie podkreś
lić, że nie istnieje jeden europejski model polityki kulturalnej. Kultura 
przeszła przez burzliwą historię w XX wieku, stając się dziedziną zdemo
kratyzowaną, ale jednocześnie obszarem chroniącym patrykularne, na
rodowe wartości autotelicznych kultur państw europejskich. Polityki kul
turalne państw europejskich to dziś 28 różnych modeli systemowych. Ich 

i życia codziennego, tłum. T. Krzyżanowski, M. Penkala, Warszawa, Narodowe Cen
trum Kultury, 2010]; K. Oakley, A. Pratt, B. Sperry, The Art of Innovation, London, 
NESTA, 2008.
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różnorodność jest immanentną cechą krajobrazu integrującej się Europy. 
Wszystkie modele polityk począwszy od końca lat 60. XX wieku przeszły 
proces decentralizacji w decyzjach oraz w alokacji środków publicznych 
na kulturę, zachowując wiele oryginalnych rozwiązań, wynikających z za
sad ustrojowych, tradycji oraz specyfiki rozwojowej danego społeczeń
stwa. Utrzymując odrębność systemową, przyczyniają się do dywersyfi
kacji pejzażu kulturowego Europy. Jednocześnie odznaczają się cechami 
wspólnymi. Nie ma bowiem takiego państwa europejskiego (w ramach 
dzisiejszej UE), w którym ochrona kultury nie zostałaby wpisana do kon
stytucji lub do treści aktu prawnego najwyższej wagi. Nie ma również 
takiego państwa europejskiego, w którym kultura nie zostałaby zdefi
niowana w kompetencjach administracji terenowej. Polityki kulturalne 
krajów UE są wyewoluowanym w państwowotwórczym procesie histo
rycznym oryginalnym mechanizmem wsparcia i ochrony kultury w imię 
dobra obywateli. Włączenie kultury do politycznego procesu integracji 
europejskiej miało na celu próbę zintegrowania odmienności. Miało przy
czynić się do otwarcia narodów, społeczeństw, ludzi i artystów na siebie 
nawzajem oraz pomagać w zrozumieniu bolesnej historii. Kultura jako 
czynnik jednoczący zaczęła odgrywać rolę kluczową. Budowała wielona
rodową i wielokulturową wspólnotę.
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ROZDZIAŁ II

Kształtowanie miejsca i roli kultury 
w procesach integracyjnych

Wolność – rzekł do Sancha – jest największym darem, jaki niebo ziemi dać 
mog ło, wszystkie skarby w łonie ziemi będące, wszystkie bogactwa, które morze 
w swoich niezgłębionych przepaściach ukrywa, nie mogą z nią się porównać1.
  Miguel de Cervantes

1.  Dorobek Ruchu Europejskiego jako przesłanka polityki 
kulturalnej Unii Europejskiej

W pierwszych latach procesu integracji europejskiej zagadnienie wspólnej 
polityki kulturalnej wystąpiło głównie w działaniach Rady Europy. Jed
nakże pola dyskursywnej refleksji oraz praktycznych rozwiązań geopoli
tycznych przeplatały się z sobą w latach 1945–1950, dostarczając wniosków 
w wielu obszarach. Europa Zachodnia wraz z sojusznikami amerykań
skimi toczyła spór o przyszły kształt porządku politycznego, ściera
jąc z sobą stanowiska federalistów i unionistów2. Kultura jako summa 

1 M. de Cenrvantes, Don Kichot z la Manczy, cz. 2, tłum. W. Zakrzewski, Warszawa, 
Fundacja Nowoczesna Polska, 2011, s. 359.

2 O nowy kształt Europy. XX-wieczne koncepcje federalistyczne w Europie Środkowo-
-Wschodniej i ich implikacje dla dyskusji o przyszłości Europy, red. J. Kłoczowski, S. Łu
kasiewicz, Lublin, Instytut Europy ŚrodkowoWschodniej, 2003.



104 Rozdział II

dorobku myśli i przekonań Europejczyków zajmowała istotne miejsce 
w wypowiedziach zachodnich polityków i intelektualistów3, w tym Win
stona Churchilla, Jeana Monneta, Roberta Schumanna, Denisa de Rouge
monta, Paula Valéry’ego czy Raymonda Arona. Fundamentalne było 
jednak przekonanie, że budowa wspólnoty europejskiej rozpoczyna się 
w atmosferze upadku ponadtysiącletniej intelektualnej i kulturowej tra
dycji europejskiej. Zasadne wydaje się pytanie: dlaczego trudność spra
wiało podjęcie dyskusji na temat wspólnych działań na polu kultury ar
tystycznej, skoro definiowano wspólnotowość w kategoriach wyzwania 
przyszłości? Pewne odpowiedzi padły już w rozdziale poprzednim. Tu
taj należy dodać wzajemną nieufność państw, poczucie nihilizmu i nie
chęci. Rządy europejskie nie były chętne do współpracy na polu kultury, 
gdyż należała ona do dziedzin skompromitowanych kolaboracją i zdradą4. 
Społeczeństwa powojennej Europy doznały poczucia klęski idącej w pa
rze z bezgraniczną niechęcią do polityki. Wracający z emigracji artyści 
i pisarze jako artystyczni wygnańcy nieśli z sobą potrzebę ukarania win
nych, żal do państwa i rozczarowanie elitami przywódczymi5. Jeśli zdecy
dowali się na powrót, włączali się w proces odbudowy literatury i sztuki 
swojego kraju. Europa Wschodnia, zdominowana przez stalinowską poli
tykę czystek i bezprawie, wyrzucała ich po raz kolejny na margines życia 
artystycznego lub kusiła chwilowymi profitami socrealistycznej polityki 
kulturalnej. Poczucie obrzydzenia brutalnością wojny, świadomość do
świadczenia ludobójstwa oraz przegranej idei oświeceniowych powodo
wały falę wzajemnych uprzedzeń i demitologizację idei europejskiej. Eu
ropa ŚrodkowoWschodnia wchodziła w nowy etap zależności totalitarnej.

Kolejnym wytłumaczeniem były postulaty nacjonalizacji. W obliczu 
niewyobrażalnych zniszczeń powstające po 1945 roku tymczasowe lub 
stałe rządy narodowe wykazywały tendencje centralistyczne. Koncen
trowały się na odbudowie krajów z pożogi wojennej, często przez upań
stwowienie kultury i myślenie w duchu obronnoochronnym. Proces 
odtwarzania administracji państwowej nie przebiegał na tyle szybko, by 

3 T. Judt, Powojnie. Historia Europy od roku 1945, tłum. R. Bartołd, Poznań, Dom Wy
dawniczy Rebis, 2008.

4 W.T. Kulesza, Ideologie naszych czasów, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedago
giczne, 1996.

5 T. Judt, Powojnie…, dz. cyt.; P. Johnson, Historia świata (od roku 1917), London, Polo
nia, 1989; N. Davies, Europa. Rozprawa historyka z historią, tłum. E. Tabakowska, Kra
ków, Wydawnictwo Znak, 2010. 
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jednocześnie zabezpieczyć narodowe dobra przed grabieżami. Zaistniały 
stan rzeczy pogarszały spalone archiwa narodowe, muzea, teatry, filhar
monie, pałace, klasztory, magazyny, artefakty oraz dokumenty umożli
wiające identyfikację pamiątek. Jednym z pierwszych zadań poszczegól
nych rządów niemal wszystkich państw europejskich odradzających się 
po wojnie była rewindykacja dóbr kultury. Przebiegała ona z ogromnymi 
trudnościami z powodu grabieży. Państwa tworzyły tymczasowe prze
pisy6, aby zabezpieczać zbiory przed dalszymi stratami i ratować resztki 
substancji kultury narodowej. Poczucie wszechogarniającej ruiny pchało 
w kierunku szybkiego nadrabiania strat, a następnie prób restytucji du
cha i materii. Odrodzenie kultury stawało się gwarantem regeneracji du
chowej upodlonych i wyniszczonych psychicznie społeczeństw. Trudna 
do przyjęcia w tym kontekście była koncepcja pozbywania się części su
werenności państwa na rzecz ponadpaństwowych tworów o niejasnej 
konstrukcji politycznej.

Kultura jako sfera wartości germańskich, proletariackich, faszystow
skich została w  przedwojennych systemach państwowych włączona 

6 Niezwykle cenną publikacją szczegółowo opisującą np. próby ratowania polskich dóbr 
kultury pod koniec II wojny światowej i w okresie powojennym jest Własność a do-
bra kultury, pod red. G. Czubka i P. Kosiewskiego. Przytaczam fragment streszcza
jący ten najtrudniejszy, powojenny czas: „Pierwszym zarządzeniem w tej sprawie jest 
rozkaz 120 naczelnego dowódcy Wojska Polskiego z 22 listopada 1944 roku, który na
kazywał zabezpieczać napotkane w terenie w czasie akcji materiały naukowe, cenne 
podręczniki i książki naukowe. O efektach tych poczynań niewiele wiadomo. Naj
ważniejsze i najbardziej zdecydowane działania na rzecz ochrony zbiorów kontynu
ował jednak Resort Oświaty, który od połowy października posiadał osobny Refe
rat Biblioteczny, jako referent zatrudniony był w nim między innymi Józef Janiczek. 
(…) Pierwsza część akcji gromadzenia i ochrony opuszczonych zbiorów zakończyła 
się wydaniem 1 grudnia 1945 r. przez Ministra Oświaty zarządzenia o ustanowieniu 
specjalnego «Delegata Ministra Oświaty do zabezpieczania księgozbiorów opuszczo
nych i porzuconych», który miał koordynować poczynania różnych jednostek. Urząd 
ten powierzono Stanisławowi Sierotwińskiemu. Siedzibą jego była Biblioteka Jagiel
lońska, a terenem działania Ziemie Zachodnie i Północne (…)”. Instrukcja z 1946 
roku zakładała „zachowywanie w całości księgozbiorów tej samej proweniencji oraz 
wydzielanie różnych kategorii zbiorów najwartościowszych i zabytkowych (rękopisy, 
stare druki, kartografia, ikonografia, muzykalia). Dużą wagę przykładano do «wyłu
skiwania» poloników”. H. Łaskarzewska, Zbiory przejęte i przemieszczone w bibliote-
kach polskich po drugiej wojnie światowej. Problemy własności, przykłady rozwiązań 
[w:] Własność a dobra kultury, red. G. Czubek, P. Kosiewski, Warszawa, Fundacja Ba
torego, Wydawnictwo Trio, 2006, s. 17, 18, 20.
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w wielką machinę propagandy. Zdawano sobie sprawę, że artyści zostali 
bezlitośnie wykorzystani do budowy systemów totalitarnych. Rozlicza
nie za „zdradę klerków” dopiero się zaczynało. Przynajmniej od prze
mówienia Winstona Churchilla w Fulton w 1947 roku uświadamiano so
bie też, że w obecnej chwili kultura będzie się znajdować pod zarządem 
dwóch wielkich supermocarstw, to znaczy, że grożą jej kolejne uwikłania 
ideologiczne. Leżące w gruzach dziedzictwo kultur francuskiej, włoskiej, 
niemieckiej czy polskiej wymagało w pierwszej kolejności patriotyzmu 
lokalnego, umożliwiającego jego ratunek, czego koronnym przykładem 
była odbudowa Warszawy. W dyskusji nad integracją kulturę postrzegano 
jako czynnik defensywny, spowalniający i partykularny.

Europejczycy przystąpili do próby restytucji ideowej i moralnej państw 
poprzez francuską propozycję międzynarodowego patronatu nad Zarzą
dem Zagłębia Ruhry i wspólnej eksploatacji niemieckich zasobów natu
ralnych. Rozwiązanie to miało zmierzać w kierunku konstruowania po
nadnarodowej inicjatywy handlowej, generującej ożywienie gospodarcze 
państw: miało być sposobem włączania podzielonych Niemiec do spo
łeczności międzynarodowej oraz – zalążkiem tworzenia nowego ładu 
europejskiego, opierającego się na ponadpaństwowym zarządzie7. Kwe
stie politycznogospodarcze były więc dominującym tematem powojen
nych dyskusji.

Wspomniana we wstępie teoria funkcjonalna Davida Mitrany’ego 
charakteryzowała mechanizm budowy „pokojowego systemu współ
pracy”, opartego na funkcjonalnej racjonalności. Zakładano stopniowe 
zacieranie granic terytorialnych i ideologicznych oraz częściowy transfer 

7 „Wyrażając nadzieję, że paryskie rozmowy odbywać się będą w atmosferze szczero
ści i wolności, Monnet przedstawił powody, dla których rząd francuski zgłosił swoją 
propozycję. Przypomniał więc, że po wojnie w Europie zrodziła się nadzieja na stwo
rzenie prawdziwej unii europejskiej. Jako potwierdzenie tych aspiracji wskazał za
warcie Paktu Brukselskiego. (…) Państwa europejskie muszą udowodnić, że chcą ze 
sobą współpracować. Nie będzie to jednak możliwe, jeśli nie wyrzekną się egoistycz
nych interesów. Europa ma wyjątkowe zasoby. Obowiązkiem Europejczyków jest wy
korzystanie ich nie przeciwko sobie, ale dla wspólnego dobra. Monnet zapewnił, że 
francuska propozycja zmierza do utworzenia wspólnej władzy ponadnarodowej, ale 
nie dyktatu. Wybór węgla i stali podyktowany był tym, że stanowią one podstawę ży
cia gospodarczego narodów. Ponadto wspólna kontrola wydobycia węgla i produkcji 
stali pozwoli uczynić zasadniczy krok w kierunku wyeliminowania zagrożenia nową 
wojną w Europie”. M. Mikołajczyk, Jean Monnet. Inspirator zjednoczonej Europy, Po
znań, Rys, 2007, s. 102.
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władzy z ośrodków władzy państwowej do międzynarodowych agen
cji. Kultura nie została skierowana na boczny tor w powojennych la
tach. Mimo zróżnicowania koncepcji na temat przyszłej Europy trud 
namysłu nad kulturą podjął Ruch Europejski, który przyczynił się do 
powołania najistotniejszych inicjatyw i instytucji, takich jak Kolegium 
Europejskie w Brugii, Europejskie Centrum Kultury w Genewie oraz 
pośrednio Rada Europy. Niewątpliwie działalność Ruchu Europejskiego 
dowodzi włączania kultury do struktur tworzonej wspólnoty między
narodowej oraz wskazuje na wykształcanie się funkcjonalnego impera
tywu spill-over, polegającego na stopniowym przechodzeniu od zasady 
terytorialności do ponadnarodowości jako mechanizmu rozwiązywa
nia konfliktów ideowych.

Należy zrekonstruować najważniejsze fakty i zdarzenia pięcioletniego 
okresu powojennego, kładąc nacisk na te uwidoczniające działania świad
czące o staraniach włączania kultury w integrację. Zasadniczym wątkiem 
będzie tu próba odtworzenia sporów toczących się wokół zagadnień cy
wilizacji, dziedzictwa kulturowego, kultury artystycznej i edukacji euro
peistycznej. Istotna będzie też krótka analiza praw kulturalnych. Ruch 
Europejski (RE) – jako organizacja łącząca: Europejską Unię Federali
stów, Ruch Zjednoczonej Europy, Francuską Radę Zjednoczonej Europy 
oraz Europejską Ligę Współpracy Gospodarczej – powstał 25 paździer
nika 1948 roku. Pierwszym przewodniczącym Ruchu Europejskiego został 
Duncan Sandys, zięć Churchilla, honorowym sekretarzem generalnym 
polski arystokrata Józef Retinger, były doradca generała Władysława Si
korskiego8. Do ruchu należeli między innymi Konrad Adenauer, Winston 
Churchill, PaulHenri Spaak, Leon Blum czy Alcide De Gasperi i wielu 
europejskich intelektualistów. Ruch Europejski tworzyło gremium osób 
przekonanych o tym, że integrację europejską należy budować z uwzględ
nieniem podstaw kulturowych. Był zarazem jedyną powojenną organi
zacją akcentującą w przyszłym kształcie Europy kwestie wewnętrznych 
powinowactw kulturowych. Celem Ruchu było zbliżenie państw i pod
jęcie wspólnych starań na rzecz integracji rozumianej jako stopniowe 

8 O niedocenionej w powojennej polskiej historii, a ważnej postaci ruchów zjednoczo
nej Europy pisali: J. Pomian, J.H. Retinger, Życie i pamiętniki szarej eminencji, War
szawa, Pelikan, 1990; J. Pomian, J.H. Retinger, Życie i pamiętniki pioniera jedności eu-
ropejskiej, Warszawa, Pavo, 1994; J. Pomian, A. Mierzwa, Józef Retinger. Polski wątek 
w europejskiej unifikacji, „Polityka i Społeczeństwo” 2011, nr 8, s. 237–246.
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formowanie federacji. Siłą spajającą federację miało być odwołanie do 
wspólnych korzeni chrześcijańskich. Do najważniejszych zadań Ruchu 
Europejskiego należało:

(…) doprowadzenie do urzeczywistnienia idei zjednoczonej Europy. (…) 
stworzenie europejskich instytucji politycznych i gospodarczych, ale także 
społeczeństwa europejskiego opartego na solidnych fundamentach kultury 
europejskiej i uniwersalistycznych wartościach cywilizacji Zachodu. Tak 
więc realizacja idei jedności europejskiej zakładała doprowadzenie w prak
tyce do pełnej integracji we wszystkich wymiarach9.

Wobec ówczesnych dyskusji nad kształtem ustrojowym przyszłej Europy 
organizacja reprezentowała stanowisko federalistyczne, które zakładało 
stopniowe zrzeczenie się przez państwa suwerennych kompetencji i prze
kazanie ich organom federalnym. Opcję taką popierali Konrad Adenauer, 
PaulHenri Spaak, Walter Hallstein i Winston Churchill. W Ruchu znaj
dowali się również zwolennicy unionistycznego podejścia do zjednocze
nia, które miało polegać na ograniczaniu integracji i pozostawieniu jej 
procesowi autonomicznego współdziałania suwerennych rządów. Unio
nistami Ruchu byli: brytyjski minister spraw zagranicznych Ernest Be
vin oraz były premier Clement Attlee.

Ruch Europejski doceniał kulturę, gdyż „rozwój kształcenia i wycho
wania, a zwłaszcza używanie właściwych metod wychowawczych, był 
niezbędnym warunkiem osiągnięcia pełnej integracji Europy”10. Budu
jąc ideologiczne zaplecze dla przyszłej Europy, postulowano koniecz
ność refleksji Europejczyków nad kształceniem, dziedzictwem kulturo
wym oraz budzeniem świadomości uczestnictwa w fundamentalnych 
zmianach. Działalność Ruchu przebiegała dwutorowo: przez konstruo
wanie kulturowej koncepcji integracji oraz przez szereg działań organi
zacyjnych, typu: kursy dokształcające, konferencje dla nauczycieli i pra
cowników resortów edukacji, spotkania, prelekcje, seminaria. Warto 
dodać, że refleksje Ruchu Europejskiego dotyczące obszaru kultury zna
lazły uzasadnienie w treści traktatu w sprawie gospodarczej, społecznej 

9 Z. Rudnicki, Wkład Ruchu Europejskiego do idei jedności europejskiej na polu kultury 
i edukacji we wczesnych latach powojennych, Warszawa, Centrum Europejskie Nato
lin, 2006, s. 13.

10 Tamże, s. 14.
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i kulturalnej współpracy oraz zbiorowej samoobrony (traktat brukselski) 
z 17 marca 1948 roku11, czyli umowy międzynarodowej na temat obronno
ści Europy. Sygnatariusze paktu wprowadzili zalecenie dotyczące budo
wania europejskiej kultury poprzez „rozwijanie wzajemnej wymiany kul
turalnej, zwłaszcza w drodze zawieranych porozumień w tym celu”12, co 
miało służyć „głębszemu zrozumieniu zasad, które leżą u podstaw wspól
nej cywilizacji”13. Zatem współpraca międzynarodowa na polu kultury, 
zawiązywana pomiędzy państwami europejskimi, stawała się cywiliza
cyjnym wyznacznikiem zjednoczenia. Do wątku kultury powrócono na 
kongresie haskim dwa miesiące później, w maju 1948 roku.

Kongres haski (zwany Kongresem Europy) był najważniejszą powo
jenną konferencją w sprawie zjednoczenia Europy. Miał doprowadzić do 
ogłoszenia Europy jako „jednorazowego i rewolucyjnego aktu tworzą
cego ponadnarodowe struktury”14. Odbył się w Holandii w dniach od 
7 do 10 maja 1948 roku15. Został zainicjowany przez Międzynarodowy 
Komitet Ruchów Jedności Europejskiej w 1947 roku (organizację poprze
dzającą Ruch Europejski). Kongres w Hadze zgromadził 800 delegatów 
z 25 krajów europejskich. Gościł uznanych pisarzy i badaczy. Prace kon
gresu zostały podzielone na trzy bloki tematyczne, kierowane przez ko
mitety sektorowe. Pracami Komitetu Politycznego kierował Paul Rama
dier, były premier Francji. Prace Komitetu Ekonomicznego prowadził Paul 
van Zeeland, premier Belgii. Komitet ds. Kultury został przekazany pod 
nadzór Salvadora de Madariagi, wybitnego pisarza i historyka hiszpań
skiego, dysydenta, jednego z późniejszych współtwórców Kolegium Eu
ropejskiego w Brugii. Komitet ds. Kultury funkcjonował tylko podczas 
obrad. Od początku spotkania ujawniły się rozbieżności światopoglą
dowe dotyczące koncepcji ustrojowej przyszłej Europy16, artykułowane 

11 Traktat brukselski. Traktat o współpracy gospodarczej, społecznej i kulturalnej oraz 
zbiorowej samoobronie. Bruksela, 17 marca 1948 r. (fragmenty) [w:] Integracja euro-
pejska w dokumentach, wybór i oprac. S. Parzymies, Warszawa, Polski Instytut Spraw 
Międzynarodowych, 2008, s. 66–74.

12 Tamże, s. 68.
13 Tamże.
14 M. Natanek, Z. Mach, Historyczny wymiar integracji [w:] Integracja europejska, red. 

K.A. Wojtaszczyk, Warszawa, Poltext, 2011, s. 53.
15 Congress of Europe: The Hague, 7–11 May 1948, Strasbourg, Council of Europe, 1999.
16 J.M. Guien, Ch.L. Dréan, Le « Congres de L’Europe » à la Haye (1948–2008), Bruxelles, 

P.I.E. Peter Lang, 2009.
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już wcześniej. W sumie na kongresie przyjęto stanowisko umiarkowa
nych federalistów, a federalizm stawał się ideą założycielską integracji17. 
Ostatecznie ogłoszono trzy rezolucje: polityczną, ekonomicznospołeczną 
i kulturalną. Rezolucja kulturalna wpisywała kulturę w koncepcje fede
ralistyczne, a to oznaczało, że kompetencje sektora miały być stopniowo 
oddawane na rzecz ponadnarodowych struktur powoływanych do życia 
w celu kierowania procesami integracyjnymi.

Rezolucję przygotował Komitet ds. Kultury. W treści stanowiła ona 
summę teoretycznych rozważań na temat kulturowych aspektów integracji, 
a także uzasadniała tworzenie zaplecza instytucjonalnego dla tych pro
cesów. Denis de Rougemont, członek zespołu, został osobno poproszony 
o napisanie i zredagowanie całościowego przesłania kongresu, co przy
brało formę Przesłania do Europejczyków. Jak podaje Zbigniew Rudnic
ki18, rezolucję kulturalną przygotował zespół w składzie: Raymond Aron, 
Ifor Evans, Alexandre Marc, Charles Morgan, Gilbert Murray i Douglas 
Woodruff. Sprawozdawcami raportu byli Kenneth Lindsay i Denis de Rou
gemont. Autorem wielu cennych spostrzeżeń został T.S. Eliot. W trakcie 
pisania rezolucji doszło do sporów ideologicznych. De Rougemont oba
wiał się formuły unionistycznej w kulturze, gdyż zepchnęłaby ona kulturę 
do problematyki towaru, nie zaś praw człowieka i praw kulturalnych19. 
Rudnicki zwraca uwagę, że spór toczył się pomiędzy „humanistami” 

17 Przyjmuje się, że stanowisko federalistyczne zaczęło obowiązywać w procesach inte
gracyjnych od momentu przyjęcia go przez kongres haski. Koncepcja odważnej fede
ralizacji została potwierdzona w traktacie paryskim z 1951 r. Jednakże po nieudanej 
próbie powołania Europejskiej Wspólnoty Obronnej (EWO) i Europejskiej Wspól
noty Politycznej (EWP) rozpoczął się proces odchodzenia od definiowania ustrojo
wego integracji na rzecz współpracy międzynarodowej, zwłaszcza w zakresie prze
mysłu i handlu.

18 Z. Rudnicki, Wkład Ruchu Europejskiego…, dz. cyt., s. 20.
19 Denis de Rougemont badał różnice między koncepcjami kulturalnymi unionistów i fe

deralistów, czemu dał wyraz podczas swojego wykładu na Sorbonie w kwietniu 1948 r. 
Podejście federacyjne nie było łatwe do zaakceptowania przez niektóre rządy, gdyż 
obawiano się, że w przyszłości może ono doprowadzić do przekazania części suwe
renności i kompetencji w tym zakresie na rzecz wyżej urządzonych zgromadzeń. De 
Rougemont rozumiał ten dylemat, jednakże był zwolennikiem takiego właśnie roz
wiązania. Więcej zob. Lecture given by Denis de Rougemont on cultural implications 
of European unity (Sorbonne, Paris, 22.04.1948), http://www.cvce.eu/obj/lecture_gi
ven_by_denis_de_rougemont_on_the_cultural_im plications_of_european_unity_
paris_22_april_1948enff3d3e3a0f5b41bf961a 067822bb65 [dostęp: 22.08.2016].
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i „chrześcijanami” o wartości, eurocentryzm, kwestie instytucjonalne, 
prawa człowieka oraz edukację dzieci i młodzieży. „Bertrand Russell 
i Etienne Gilson (…) usilnie sprzeciwiali się tym fragmentom raportu 
i rezolucji, które, ich zdaniem, przybrały odcień «nowego europejskiego 
nacjonalizmu»”20. De Rougemonta w szczególności cechowała potrzeba 
formułowania przesłanek o wyższości kultury europejskiej nad innymi 
kulturami. W obawie przed nadmierną polityzacją zapisów raportu au
torzy starali się zachować dystans wobec kwestii ustrojowych przyszłej 
Europy, kierując uwagę na kulturowe źródła integracji, takie jak chrześ
cijaństwo, prawo rzymskie i tradycje liberalne.

Rezolucja kulturalna kongresu haskiego składała się z preambuły oraz 
z treści właściwej. Preambuła stanowiła deklarację wiary członków komi
sji w realność koncepcji zjednoczeniowej oraz autentyczną potrzebę zbio
rowego aktu solidarności. Podkreślała wspólne korzenie kulturowe21 oraz 
podstawy aksjologiczne Europejczyków:

(…) prawdziwa jedność mimo różnic narodowych, ideologicznych i reli
gijnych znajduje swój wyraz we wspólnym dziedzictwie chrześcijańskim 
oraz innych duchowych i kulturalnych wartościach, a także wspólnej lo
jalności wobec fundamentalnych praw człowieka, szczególnie wolności 
myśli i ekspresji22.

Treść właściwa rezolucji wyrażała konieczność ustanowienia mechani
zmów ochrony uniwersalnych wartości z racji tego, że kultura była nie
ustannie zagrożona. Uznano, że należy powołać do życia instytucje go
towe do wykonania powyższych zadań: Europejskie Centrum Kultury, 
Europejski Instytut Młodzieży, Sąd Wyższy stojący na straży ochrony 
praw człowieka. W rezolucji kulturalnej

(…) uczestnicy kongresu wskazywali na wspólne dziedzictwo cywilizacji 
europejskiej i potrzebę wspólnych dążeń w gwarantowaniu praw człowieka, 
niezależnie od istniejących różnic narodowych, doktrynalnych i religijnych. 

20 Z. Rudnicki, Wkład Ruchu Europejskiego…, dz. cyt., s. 25.
21 J. Petaux, Democracy and Human Rights for Europe: The Council of Europe’s Contribu-

tion, Strasbourg, Council of Europe, 2009, s. 184–185.
22 Cultural Resolution (The Hague, 7–10.05.1948), s. 2, http://www.cvce.eu/obj/cultural_

resolution_of_the_hague_congress_7_10_may_1948enf9f90696a4b243fd 9e85
86dee9fb57a5.html [dostęp: 7.07.2016].
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Proponowali rozwijanie świadomości europejskiej za pomocą prasy, ksią
żek, filmów i radia oraz programów edukacyjnych. Wskazywali na koniecz
ność szerokiego eksponowania zdobyczy kultury europejskiej oraz sprzy
janie przepływowi idei informacji, publikacji i dzieł sztuki23.

Europejskie Centrum Kultury miało powstać jako niezależna organizacja 
pozarządowa, której głównym celem było zabieranie głosu w sprawach Eu
ropy (to rise the voice of Europe24), a celem pobocznym – budzenie świado
mości europejskiej w środkach masowego przekazu, wśród uczniów i stu
dentów. Miało stopniowo przekształcać się w centrum debaty nad Europą, 
współdziałające z ruchami integracyjnymi na rzecz ochrony praw człowieka.

Na zakończenie kongresu zostało przygotowane przesłanie, które sta
nowiło intelektualne i praktyczne podsumowanie prac. Przesłanie do Euro-
pejczyków (Message to Europeans)25 napisał Denis de Rougemont i wygło
sił 10 maja 1948 roku. Nazywane bywa Kartą Europejską. De Rougemont 
stwierdzał w nim, że dla zagrożonej powojennej Europy proces zjedno
czeniowy jest jedynym wyjściem. Siły zewnętrzne de Rougemont utożsa
miał z totalitaryzmem sowieckim, który oddziałuje na politykę zachod
nią i może rozbijać proces integracyjny od środka26, siły wewnętrzne zaś 
rodzą się w wyniku podziałów występujących pomiędzy państwami i na
rodami europejskimi. Ponieważ, jak twierdził, nikt w ówczesnej epoce nie 

23 K. Łastawski, Historia integracji europejskiej, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 
2011, s. 74.

24 Cultural Resolution, dz. cyt., s. 2.
25 Message to Europeans (The Hague, 10.05.1948), http://www.cvce.eu/en/obj/message_

to_europeans_the_hague_10_may_1948enb14649e7c8b146a9a9a1cdad800bccc8.
html [dostęp: 22.08.2016]; oraz wersja polska: D. de Rougemont, Przesłanie do Euro-
pejczyków, Haga, 7–10 maja 1948 r. [w:] Integracja europejska w dokumentach, dz. cyt., 
s. 82.

26 Tę myśl sugerował J.H. Retinger w jednym z listów do Denisa de Rougemonta poprze
dzających obrady w Hadze. Retinger pisał m.in.: „Polityka wewnętrzna krajów nie 
może być zazdrośnie strzeżona przez rządy państw, ale państwa muszą przestrzegać 
wspólnego standardu moralności politycznej. Nie możemy pozwolić na tworzenie się 
i rozprzestrzenianie niemoralnych ideologii, takich jak systemy totalitarne wrogie 
duchowej koncepcji świata, które po triumfie w jednym kraju – mogą zagrozić war
tościom moralnym w innych”. Letter from Joseph Retinger do Denise de Rougemont 
(29.03.1948), http://www.cvce.eu/obj/letter_from_joseph_retinger_to_denis_de_rou
gemont_29_march_1948en22d7c9d11a3a484994f9542860210239.html [dostęp: 
5.06.2016].
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jest w stanie bronić swojej niezależności sam, dlatego działalność zbio
rowa jest koniecznością historyczną. Europa, dowodził dalej de Rouge
mont, stoi przed wyzwaniem stworzenia największej formacji politycz
nej i największej jednostki gospodarczej. Warunkiem dokonania tego 
aktu jest zjednoczenie europejskich narodów w ich różnorodności oraz 
w poszanowaniu wolności. Przesłanie zobowiązywało zgromadzonych 
do podjęcia starań na rzecz czterech inicjatyw. Pierwszą z nich było wy
negocjowanie takich ułatwień w przepisach międzynarodowych, które 
spowodują swobodę przepływu ludzi, towarów i usług; drugą – stwo
rzenie Karty praw człowieka (Charter of Human Rights), gwarantują
cej wolność myśli, wypowiedzi, zgromadzeń i opozycji politycznej; trze
cią – powołanie wyposażonego w kompetencje prawodawcze Trybunału 
Sprawiedliwości (Court of Justice); czwartą – powołanie Europejskiego 
Zgromadzenia (European Assemby), składającego się z reprezentantów 
państw europejskich. Punktem piątym powyższego wyliczenia było zo
bowiązanie wszystkich uczestników Kongresu w Hadze do publicznego 
rozpowszechniania informacji o planach integracyjnych w celu zjedny
wania poparcia dla idei.

W istocie 5 maja 1949 roku został podpisany w Londynie – jak wcześ
niej wspomniano – statut Rady Europy. Rok później ogłoszono Europejską 
konwencję praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC). Jean Mon
net miał powiedzieć po kongresie: „Nie chcemy sprzymierzać państw – 
chcemy jednoczyć ludzi”27. Badacze interpretują stwierdzenie Monneta 
jako wskazanie metody integracji. Ze względu na brak konsensusu co do 
formy ustrojowej przyszłej Europy proces integracji miał polegać na wy
znaczeniu obszarów integracji, a następnie powołaniu odpowiednich po
nadnarodowych instytucji, wyposażonych w suwerenność w danej dzie
dzinie, co pozwalałoby na zacieśnianie więzi sektorowych. Nakreś lona 
metoda jednoczenia się była dokładną ilustracją mechanizmu spill-over 
Mitrany’ego i dowodziła funkcjonalnego sposobu kształtowania integra
cji europejskiej. Monnet, podobnie jak inni politycy, nie do końca wierzył 
w idee kongresu haskiego. Widział w nich nawet fiasko koncepcji fede
ralistycznych. Dlatego z taką determinacją realizował plan gospodarczy. 
Z jednej strony mieliśmy zatem twarde negocjacje gospodarczopolityczne, 
a z drugiej – aktywny dyskurs kulturowy.

27 Za: É. Barnavi, K. Pomian, Rewolucja europejska 1945–2007, tłum. M. Kowalska, War
szawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 2011, s. 64.
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Wspólnota europejska tworzyła się w trakcie procesów negocjacyjnych, 
w których wątki dotyczące dziedzictwa kulturowego, kształtowania świa
domości i edukacji europejskiej stanowiły istotny, ale nie zasadniczy temat. 
Stworzona w strukturach Ruchu Europejskiego Sekcja Kulturalna (Inter
national Cultural Section) została oddana pod kierownictwo Salvadora de 
Madariagi, który w lutym 1949 roku ogłosił powołanie do życia Kolegium 
Europejskiego w Brugii, Europejskiego Centrum Kulturalnego w Gene
wie, a także wyznaczył datę pierwszej europejskiej konferencji kulturalnej, 
która miała się odbyć w dniach od 8 do 12 grudnia 1949 roku w Lozannie.

2.  Kształcenie elit.  
Od Kolegium Europejskiego w Brugii (1949)  
do Europejskiego Centrum Kultury w Genewie (1950)

Kolegium Europejskie powstało w Brugii w 1949 roku jako instytucja po
żytku publicznego zarejestrowana na prawie belgijskim i finansowana 
przez rząd Flandrii, potem Belgii, Niemiec i Holandii28. Sesja kultury Ru
chu Europejskiego, która odbyła się w lutym 1949 roku, ostatecznie zde
cydowała o nazwie instytucji, lokalizacji oraz inauguracji sesji organiza
cyjnej (we wrześniu 1949 r.), na którą zgłosiło się 22 studentów z 12 krajów 
europejskich oraz USA. Temat sesji organizacyjnej brzmiał: „Naucza
nie historii i rozwoju ducha europejskiego w murach uniwersyteckich”. 
Program przebiegał pod patronatem twórczości francuskiego pisarza 
Antoine’a de SaintExupéry. Potem coroczną tradycją stało się obieranie 
patrona danego roku akademickiego29.

Kolegium Europejskie w Brugii było pierwszą jednostką edukacyjną, 
która za cel obrała kształcenie kadr dla przyszłych urzędów zjednoczo
nej Europy, „promocję studentów o wspaniałych perspektywach kariery 

28 Oficjalny status prawny Kolegium Europejskiego w Brugii został ogłoszony w bel
gijskim Dzienniku Urzędowym 23 czerwca 1950 r. po wcześniejszym nadaniu Kole
gium statusu instytucji pożytku publicznego przez belgijskiego księcia regenta Karola 
20 czerwca 1950 r.

29 Kolejnymi patronami roku akademickiego byli np.: Tomáš Masaryk (1952/1953), Erasmus 
(1953/1954), Henri de SaintSimon (1960–1961), Gottfried Wilhelm Leibniz (1961/1962), 
Robert Schuman (1964/1965).
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w wielu obszarach europejskiego życia, jak np. edukacja, badania naukowe, 
dyplomacja, dziennikarstwo, polityka, finanse, przemysł i gospodarka”30. 
Zostało pomyślane w sposób nowatorski, czyli jako centrum edukacyjne 
dla studentów obcokrajowców, którzy – ucząc się w językach obcych i zgłę
biając prawo oraz stosunki międzynarodowe, ekonomię, podstawy polito
logii – mieli się stać profesjonalnymi zarządcami i wizjonerami przyszłej 
Europy. Swoistym novum był styl studiowania. Studenci zamieszkali z ka
drą naukową i administracyjną w jednym hotelu, a potem domu akademic
kim, co sprzyjało integracji, i co – jak wspominają Bekemans, Mahncke 
i Picht31 – tworzyło budującą więzi atmosferę. Model ten nawiązywał do 
tradycji uniwersytetów średniowiecznych. Miał wyznaczać drogę do od
nowienia idei wspólnoty akademickiej.

Wobec braku wyklarowanych koncepcji europejskich Kolegium otrzy
mało istotną misję. Stawało się centrum debat nad realnymi rozwiąza
niami prawnopolitycznymi wykluwających się wspólnot gospodarczych. 
Formuła nauczania w Kolegium podążała w kierunku studiów nie tyle 
nad Europą, ile nad bieżącymi aspektami procesów integracyjnych, po
trzebni byli bowiem europejscy specjaliści. Początkowo dotyczyła ona 
studiów podyplomowych, z czasem obejmowała studia magisterskie. Ko
legium budowane było jako kuźnia elit, wzorowana na paryskiej École 
nationale d’administration. Proponowało naukę metodą interdyscypli
narną, pozostającą przez wiele lat w swoistym konflikcie wobec ortodok
sji dziedzin uniwersyteckich. Istotą edukacji, oprócz konieczności zdo
bycia profesjonalnej wiedzy z konkretnych dyscyplin naukowych, była 
możliwość przebywania w międzynarodowej grupie ludzi młodych, na
bywanie kompetencji językowokulturowych, umożliwiających później
szą pracę zawodową w zróżnicowanym środowisku europejskim. Ideałem 
oświatowym było podnoszenie świadomości językowej oraz międzykul
turowej, kształtowanie postaw otwartych wobec wyzwań integracyjnych, 
uczenie tolerancji i praw człowieka. Tego typu priorytety edukacyjne sta
nowiły nowość w podyplomowym nauczaniu akademickim, a Kolegium 
wypracowywało wzorzec kształcenia europeistycznego, który stopniowo 

30 É. Deschamps, The College of Europe, CVCE, European Navigator, http://www.cvce.eu/
en/obj/the_college_of_europeen565abf9d786e4a13803b5b997e72d6bd.html [do
stęp: 16.07.2016].

31 L. Bekemans, D. Mahncke, R. Picht, The College of Europe: Fifty Years of Service to Eu-
rope, Brugge, College of Europe, 1999.
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przyjmował się w jednostkach uniwersyteckich w Europie, a latach 60. 
i 70. XX wieku wszedł na stałe w curriculum nauczania wyższego, two
rząc wyspecjalizowane jednostki akademickie.

Kolegium Europejskie zostało powołane do życia przez Salvadora de 
Madariagę, który na kongresie haskim wystosował formalny wniosek w tej 
sprawie. Tworzeniem Kolegium zajęli się liderzy i intelektualiści Ruchu 
Europejskiego. Zanim doszło do ustalenia zarządu Kolegium i wybrania 
władz rektorskich, tymczasowa władza została powierzona w ręce Johna 
Bowiego, profesora historii nowożytnej Uniwersytetu w Oxfordzie, Alfonsa 
de Vreese, profesora prawa międzynarodowego Uniwersytetu w Gandawie, 
oraz Henriego van Effenterre, profesora historii starożytnej Uniwersytetu 
w Caen. W styczniu 1950 roku Rada Wykonawcza Ruchu Europejskiego 
wybrała na stanowisko rektora Kolegium profesora Hendrika Brugmansa, 
holenderskiego historyka literatury francuskiej i absolwenta Sorbony, pro
fesora uniwersytetu w Utrechcie i szefa Unii Europejskich Federalistów 
(UEF). Brugmans pełnił funkcję rektora w latach 1950–1972. W swoim 
słynnym wystąpieniu w Lozannie w 1949 roku32 przedstawił tezy kształce
nia europeistycznego, określając tym samym działalność edukacyjną Ko
legium. Jako federalista uznał, że kadry szkolone w Brugii powinny rozu
mieć spójność pomiędzy suwerennością państwa a koniecznością pracy 
na rzecz idei integracji. „Studenci Europy”, jak określał przyszłych absol
wentów Kolegium, mieli być przygotowywani do służby cywilnej, która 
będzie przebiegać w atmosferze odpowiedzialności i poświęcenia na rzecz 
procesu integracji. Zaznaczał moralną wagę kształcenia w duchu warto
ści chrześcijańskich i wolności demokratycznych. Sam władający biegłe 
czterema językami obcymi Brugmans propagował znajomość języków eu
ropejskich jako standard współczesnego wykształcenia lingwistycznego.

Kolejnym rektorem Kolegium Europejskiego został w 1972 roku Polak, 
Jerzy Łukaszewski33, prawnik, profesor nauk politycznych, były ambasa

32 H. Brugmans, Former des cadres pour l’Europe, „Fédération. Revue de l’ordre vivant” 
janvier 1950, no 60, http://www.cvce.eu/obj/henri_brugmans_former_des_cadres_
pour_l_europefr0f20b6f2acc945b4995ddca7a5d8d148.html [dostęp: 21.08.2016].

33 Jerzy Łukaszewski jest autorem książki: Cel: Europa. Dziewięć esejów o budowniczych 
jedności europejskiej, Warszawa, Noir sur Blanc, 2002. Łukaszewski był również pomy
słodawcą założenia w Polsce jedynej filii Kolegium Europejskiego – Kolegium w Na
tolinie. Tę ideę udało się zrealizować dzięki poparciu władz państwowych, zwłaszcza 
Krzysztofa Skubiszewskiego, ministra spraw zagranicznych, oraz premiera Tadeu
sza Mazowieckiego. Misję tworzenia filii w Natolinie, negocjowania środków na tę 
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dor Polski w Paryżu, emigrant polityczny w Belgii. Łukaszewski zwięk
szył liczbę studentów Kolegium, nawiązał współpracę z wieloma ośrod
kami europeistycznymi w Europie i USA, skorygował program nauczania. 
Był rektorem w latach 1972–1990. Wiele lat później tak charakteryzował 
specyfikę działalności Kolegium:

Kolegium było – i jest nadal – prawdziwą instytucją europejską, dzięki 
orientacji swego programu studiów, dzięki składowi zespołu profesorskiego 
i swej wspólnoty studenckiej, obejmującemu przedstawicieli wszystkich, 
albo prawie wszystkich, krajów zachodniej części kontynentu (a później 
również wschodniej). Inaczej mówiąc, była to miniatura Europy, i pozo
staje nią do dzisiaj34.

I rzeczywiście, jeśli spojrzeć na listę wykładowców Kolegium, nie brakuje 
w jego szeregach utytułowanych profesorów (historyk niemiecki Emmanuel 
Berl, wybitni ekonomiści: Francuz François Perroux i Brytyjczyk Roy Harrod, 
szwajcarski specjalista prawa międzynarodowego prof. Paul Gug genheim), 
laureatów Nagrody Nobla (holenderski ekonomista prof. Jan Tinbergen) czy 
polityków (PaulHenri Spaak, premier Belgii, czy Margaret Thatcher). W per
spektywie europejskiego nauczania Konstanty Adam Wojtaszczyk i Wojciech 
Jakubowski tak postrzegają inicjatywę powołania Kolegium Europejskiego:

Zapotrzebowanie w Europie i świecie na edukację europejską pojawiło się 
w związku z rozwojem procesu integracji europejskiej. Było ono następstwem 
europeizacji coraz to nowych dziedzin życia gospodarczego i politycznego 
oraz związaną z tym koniecznością uzyskiwania profesjonalnej wiedzy po
trzebnej na rynku europejskim, w instytucjach wspólnotowych, na różnych 
poziomach europejskiego systemu politycznego (europejskim, narodowym, 
regionalnym i lokalnym), a także z europeizacją zachodzących w gospo
darce i polityce procedur decyzyjnych. W konsekwencji wzrosło zaintereso
wanie europejskim fenomenem zarówno na poziomie wspólnoty, jak i kra
jów członkowskich35.

instytucję, wsparcie rządu polskiego oraz Komisji Europejskiej powierzono Jackowi 
SaryuszowiWolskiemu.

34 J. Łukaszewski, Unia i Polska w świecie wstrząsów i przemian, Lublin, Instytut Europy 
ŚrodkowoWschodniej, 2014.

35 K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Studia europejskie – dyscyplina badań i kie-
runek działania [w:] Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne, red. 
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Rok po założeniu Kolegium w „Journal de Bruges et de la Province” uka
zał się krótki artykuł36 streszczający działalność nowej instytucji. Podkreś
lano, że Kolegium dawało młodym ludziom szansę pozytywnego spoj
rzenia na Europę, tym samym pomagało kształtować ich „europejski” 
światopogląd. Priorytetem nauczania było budowanie solidarności mię
dzynarodowej i myślenia w duchu pokoju, szacunek dla wspólnoty atlan
tyckiej oraz wzajemne zrozumienie, pomagające przeciwstawić się impe
rializmowi radzieckiemu.

Po zakończeniu kongresu haskiego Denis de Rougemont wystosował 
formalny wniosek do Ruchu Europejskiego w sprawie utworzenia Euro
pejskiego Centrum w Genewie. Sprawa kultury przybierała na znaczeniu 
w związku z otwarciem Światowego Kongresu Intelektualistów w Obro
nie Pokoju, który odbył się w sierpniu 1948 roku we Wrocławiu. Kongres 
ten był demonstracją poparcia dla stalinowskiej koncepcji kultury adap
towanej przez kraje Europy Wschodniej. W październiku 1948 roku Ruch 
Europejski wyznaczył Salvadora de Madariagę na szefa nowo powoła
nej Komisji Kultury i zlecił prace wstępne w wypadku ewentualnego po
wołania Europejskiego Centrum Kultury w Genewie. Dnia 5 lutego 1949 
roku de Rougemont otrzymał funkcję szefa Zarządu Planowania Euro
pejskiego Centrum Kultury. Zgodnie z rezolucją kultury przyjętą na kon
gresie haskim Europejskie Centrum Kultury miało zabierać głos w dys
kusji o konieczności zniesienia barier celnych w imię swobody przepływu 
ludzi i idei, swobody przemieszczania się i przepływu towarów, co miało 
pomóc w rozwoju czytelnictwa i obrocie dziełami sztuki. Miało również 
koordynować współpracę naukową w dziedzinie psychologii, filozofii, 
socjologii i prawa. Centrum zostało wyznaczone na głównego organiza
tora najważniejszej po wojnie w Europie Zachodniej Europejskiej Kon
ferencji Kultury, która odbyła się w Lozannie w grudniu 1949 roku. Konfe
rencja potwierdziła działalność Centrum w Genewie, co spowodowało, 
że Komisja Wykonawcza Ruchu Europejskiego ostatecznie zaaprobowała 
działalność Centrum 21 stycznia 1950 roku w Londynie. Dyrektorem został 

K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Pro
fesjonalne, 2010, s. 10.

36 J. Pierre, Le rôle du Collège d’Europe, „Journal de Bruges et de la Province”, 7.10.1950, no 78 
(114), http://www.cvce.eu/obj/»le_role_du_college_d_europe»_dans_journal_de_bru
ges_et_de_la_province_7_octobre_1950 fr38d7d1ade0744431902bd1f5676742d4.
html [dostęp: 13.08.2016].
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formalnie Denis de Rougemont, który rozpoczął pracę 7 października 1950 
roku. Instytucja miała działać na zasadzie publicznoprywatnego part
nerstwa z siedzibą w Pałacu Wilsona, dawnym budynku Ligii Narodów. 
Wyznaczono cele statutowe Centrum, do których należało między in
nymi: „ewidencjonowanie kulturalnych działań w Europie, koordynacja 
działań indywidualnych, wspieranie kroków w kierunku rozwoju, wyra
żania i demonstrowania europejskiej tożsamości”37. Zbigniew Rudnicki 
wskazuje38 na rozbieżności co do koncepcji prowadzenia Centrum. Ma
dariaga dostrzegał w nim rodzaj instytucji na wzór narodowej akademii 
nauk, de Rougemont z kolei widział w nim centrum kształtowania idei fe
deracyjnych. Ważnym obszarem działalności Centrum miała być eduka
cja, za którą kryło się tworzenie biblioteki i zbieranie dokumentacji o te
matyce integracyjnej. De Rougemont marzył o stworzeniu w Genewie 
intelektualnego zaplecza dla procesów integracyjnych poprzez prezenta
cje wykładów wybitnych Europejczyków, co miało służyć podnoszeniu 
świadomości przynależności do Europy jako wspólnego obszaru kultu
rowego. Pierwsze lata Centrum poświęciło tematyce europejskoame
rykańskich stosunków politycznych i kulturalnych. Z pewnością miało 
swój udział w rozwoju pierwszych europejskich sieci współpracy kultu
ralnej, które w późniejszym okresie stały się fundamentem komunikacji 
międzykulturowej. Europejskie Centrum Kultury przyczyniło się rów
nież pośrednio do utworzenia funkcjonującej do dzisiaj w Amsterdamie 
Europejskiej Fundacji Kultury39.

37 É. Deschamps, The European Centre for Culture, CVCE, European Navigator, http://
www.cvce.eu/en/obj/the_european_centre_for_cultureendc417483bdb74116a45b
8699b75a11ea.html [dostęp: 15.07.2016].

38 Z. Rudnicki, Wkład Ruchu Europejskiego…, dz. cyt., s. 30.
39 Europejska Fundacja Kultury (ECF), dziś jedyna i najważniejsza fundacja wspierająca 

projekty międzynarodowe i promująca kulturę europejską, została założona 16 grudnia 
1954 r. w Genewie jako organizacja pomagająca w działaniach na rzecz kultury w jed
noczącej się Europie. Jej przewodniczącym został Robert Schuman, a misją było ini
cjowanie działań zorientowanych na wsparcie edukacji i kultury europejskiej. Wkrótce 
potem holenderski książę Bernard, dyrektor Fundacji Kultury Księcia Bernarda z Am
sterdamu, zaproponował, aby część wpływów z holenderskiej loterii narodowej trans
ferowanych do jego fundacji była przekazywana na projekty z dziedziny kultury i aby 
te projekty nosiły patronat tejże fundacji. Ponieważ Europejska Fundacja Kultury od 
początku cierpiała z powodu problemów finansowych, zarząd przystał na takie roz
wiązanie i w 1960 r. ECF przeniosła się do Amsterdamu, a następnie weszła w struk
tury Fundacji Kultury Księcia Bernarda. Fundacja ta, założona w 1940 r. w Londynie, 
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3. Europejska Konferencja Kultury w Lozannie (1946)

Po zakończeniu kongresu haskiego Ruch Europejski zorganizował szereg 
międzynarodowych konferencji tematycznych. W lutym 1949 roku od
była się w Brukseli konferencja poświęcona sprawom politycznym i or
ganizacyjnym, w kwietniu 1949 roku – konferencja w Westminsterze na 

zbudowała już w tym czasie rozlegle struktury administracyjne (posiadała 15 biur 
regionalnych) i wspierała rocznie ponad 3 tys. projektów z różnych dyscyplin arty
stycznych. Jej fundusz zasilany był również ze źródeł prywatnych. Europejska Fun
dacja Kultury od początku współpracowała z wieloma instytucjami, honorującymi 
działalność Roberta Schumana, m.in. Fundacją Nagrody Erazmusa. W 1960 r. otrzy
mała patronat Rady Europy i przystąpiła do organizacji szeregu spotkań, konferencji 
i kongresów, wśród których do najważniejszych należały: Kulturalna i intelektualna 
jedność w Europie (Amsterdam, 1957), Warsztat dla młodzieży w Europie (Mediolan, 
1958), Odpowiedzialność Europy wobec krajów rozwijających się (Wiedeń, 1959), Żywe 
dziedzictwo starożytności greckiej (Ateny, 1964). Przyjmuje się, że pierwszy i wpisany 
na trwałe profil działalności fundacji dotyczył szerzenia edukacji europejskiej na rzecz 
dzieci i młodzieży. Pod tym względem ważną postacią wspomagającą działalność fun
dacji był profesor Hendrik Brugmans. W 1975 r. fundacja podjęła współpracę z Insty
tutem Edukacji i Polityki Społecznej Université ParisIX Dauphine oraz Europejskim 
Instytutem Ochrony Środowiska w Bonn. Europejska Fundacja Kultury jest do dzisiaj 
prężnie działającą organizacją. Rozwinęła szereg międzynarodowych programów de
dykowanych również państwom Europy ŚrodkowoWschodniej oraz państwom bał
kańskim. Należy zwrócić szczególną uwagę na wkład ECF w rozwinięcie programu 
wymiany studenckiej Erasmus. Europejska Fundacja Kultury, poprzez rozbudowaną 
współpracę między różnymi ośrodkami akademickimi oraz poprzez wieloletnie bada
nia komparatystyczne nad systemami edukacji w Europie, okazała się właściwą orga
nizacją pozarządową dla podjęcia prac koncepcyjnych nad programem wymiany stu
dentów i nauczycieli akademickich Erasmus. Pilotażowa wymiana studencka odbywała 
się w latach 1981–1986 właśnie pod patronatem fundacji. W momencie uchwalenia pro
gramu Erasmus przez Komisję Europejską, 16 czerwca 1987 r., fundacja wycofała się 
z dalszych prac nad edukacją. Przez wiele lat stanowiła think thank eksperymentator
skich inicjatyw Komisji Europejskiej. Jeszcze w 1983 r. w ramach postępujących prac 
Wspólnot w zakresie wsparcia mediów Europejska Fundacja Kultury przygotowywała 
raporty tematyczne. Popierała inicjatywę założenia Europejskiego Instytutu Mediów 
w Manchesterze, a potem w Düsseldorfie. W roku 1987, kiedy Amsterdam świętował 
tytuł Europejskiego Miasta Kultury, fundacja wraz z Radą Europy ogłosiły utworze
nie Prix Europa, corocznej nagrody za najlepszy program emitowany w europejskiej 
telewizji. Fundacja wspierała europejski program Eurydice oraz Tempus 1.
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temat polityki gospodarczej, w czerwcu 1950 roku – w Rzymie konferen
cja na temat polityki społecznej, oraz we wrześniu 1951 roku – w Ham
burgu na temat roli Niemiec w przyszłej Europie. W cyklu tym znalazła 
się konferencja dotycząca kultury zorganizowana w Lozannie w dniach 
od 1 do 12 grudnia 1949 roku. Była to pierwsza tego typu konferencja po
święcona kulturze w kontekście procesów integracyjnych. Oficjalnym or
ganizatorem spotkania było Biuro Studiów Europejskiego Centrum Kul
turalnego w Genewie. Konferencję zaszczycili wybitni reprezentanci życia 
politycznego i kulturalnego ówczesnej Europy: Gabriel Marcel, Salvador 
de Maradiaga, Étienne Gilson, Duncan Sandys czy PaulHenri Spaak, 
honorowy prezydent Ruchu Europejskiego. Najistotniejszym dokumen
tem, stanowiącym materiał merytoryczny debat konferencji, był Raport 
generalny, przygotowany przez kilka rad narodowych wyłonionych we
wnątrz Ruchu Europejskiego. Raport generalny40 to zbiorcze opracowa
nie opinii i sądów na temat bieżącej sytuacji kulturalnej w krajach Eu
ropy Zachodniej i Wschodniej.

Raport został podzielony na dwa obszary tematyczne: (1) Materialne 
i moralne warunki życia intelektualnego w Europie; (2) Reformy i nowe 
instytucje mające na celu promowanie jedności europejskiej. Sami or
ganizatorzy twierdzili, że rozmawiać będą o stanie ducha Europy, a na
stępnie dokonają analizy organizacyjnej instytucji europejskich. Raport 
podkreślał różnorodność europejskiej kultury. Uznano, że musi nastą
pić konsolidacja sił w imię przekonania, że te same narody, które zgoto
wały sobie wojny światowe, powinny pracować na rzecz wspólnej Europy. 
Odmienność kulturowa legła u podstaw konfliktów politycznych, wobec 
tego ta sama odmienność, będąca genetyczną cechą egzystencji europej
skich społeczeństw, musi się stać źródłem zjednoczenia, co podkreślały 
dwa hasła: „Kultura w służbie Europy” (La Culture au service de l’Europe) 
oraz „Zjednoczona Europa w służbie naszych kultur” (L’Europe unie au 
service de nos cultures).

Szczegółowej analizie poddano straty wojenne, zniszczenie artefaktów 
kulturowych, jak na przykład partytur wybitnych kompozytorów Johanna 

40 Rapport général sur la conférence européenne de la culture (Lausanne, 8–12 décembre 
1949), Archives historiques de l’Union européenne, Florence, Villa Il Poggiolo. Dépôts, 
DEP. ME Mouvement européen. Histoire du fédéralisme, ME 531, http://www.cvce.eu/
obj/rapport_general_sur_la_conference_europeenne_de_la_cult ure_lausanne_8_12_
decembre_1949frdc341cef6e174ac99be5ab70d098beec.html [dostęp: 15.08.2016].
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Sebastiana Bacha i Claude’a Debussy’ego; potwierdzano dramatyczne braki 
zbiorów bibliotecznych, zwłaszcza podręczników szkolnych, zniszczenie 
sprzętu laboratoryjnego, archiwów państwowych i regionalnych, kradzież 
dóbr kultury. Raport podsumowywał, że wobec bezmiaru zniszczeń ko
nieczna była współpraca i solidarność, tym bardziej że kultura znajdo
wała się na ostatniej pozycji w gradacji wydatków budżetowych państw. 
Pogłębiał się kryzys kultury. „Tylko rozszerzenie współpracy na całą Eu
ropę przy zniesieniu barier w połączeniu z zorganizowaną współpracą na 
szczeblu europejskim może ochronić nas przed ruiną przemysłu filmo
wego, który dla wielu krajów był ważnym przemysłem «narodowym»”41.

Na uwagę zasługują rozważania dotyczące nacjonalizacji kultury. Ter
min ten miał w raporcie dwojakie zastosowanie. Po pierwsze odnosił się 
do upaństwowienia mienia w bloku wschodnim (co postrzegano jako 
zagrożenie dla niezależności kultury) oraz w konsekwencji ideologiza
cji życia artystycznego; po drugie dotyczył prerogatyw państw zachod
nich w zakresie nacjonalizacji instytucji kultury oraz działań legislacyj
nych zabezpieczających dobra, a także praw socjalnych i pracowniczych 
artystów (co rozumiano jako konieczność państwa opiekuńczego). Stan 
wiedzy na temat nacjonalizmów pozwalał na stwierdzenie, że państwo 
per se może stanowić zagrożenie ideologiczne dla kultury, edukacji, in
formacji (radio): ideologizacja sektorów publicznych nie pomija kultury, 
która zostaje podporządkowana woli politycznej i włączona w działalność 
propagandową, upolitycznieniu podlegają zwłaszcza te dziedziny, które 
kształtują świadomość kulturową (sztuka, literatura), a także instytucje 
edukacyjne (szkoły, uniwersytety). Pozostając przy tych ostatnich, raport 
gromadził wnioski ze szczegółowych analiz ekspertów belgijskich, buł
garskich i hiszpańskich w zakresie nauczania najnowszej historii. Wy
nikało z nich, że Belgowie kategorycznie usuwali „ducha nacjonalizmu” 
z podstawy programowej nauczania historii, podczas gdy Bułgarzy hoł
dowali materializmowi dialektycznemu, a Hiszpania za rządów generała 
Franco propagowała nauczanie historii w duchu jedności hiszpańskiej.

Uczelnie i szkoły, które w państwach demokratycznych utrzymywały 
względną niezależność polityczną, mogły ulegać ideologizacji ze względu 
na nadmierne wpływy państwa oraz system cenzury – takie konstata
cje zawierał raport w kolejnych akapitach. Uznano, że niekwestionowa
nym dziedzictwem dziewiętnastowiecznego nacjonalizmu był fakt, że 

41 Tamże, s. 3.
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w większości krajów europejskich (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii) pro
fesorowie zatrudnieni na uniwersytetach musieli legitymować się obywa
telstwem kraju, w którym nauczali. Trzeba było to zmienić, podobnie jak 
należało zadbać o zachowanie niezależności instytucji edukacyjnych i in
formacyjnych (radio, prasa). Należało też „zabezpieczyć wolność umysłu”42 
przed destrukcyjnym wpływem państwa. Przykładem państw, w których 
rozgłośnie radiowe zachowały autonomiczność, były Szwajcaria, Austria 
i Holandia. Tamtejsze radia utrzymywały się z dotacji prywatnych, reklam 
i abonamentów. Omawiane tu wnioski będące następstwem raportu wy
nikały z ogólnego przekonania, że gwarancje wolnościowe w Europie były 
zagrożone oraz że kultura może podlegać wielorakim manipulacjom na
wet w ramach państwa prawa. Różnica między Wschodem a Zachodem 
polegała na tym, że kultura na Wschodzie została poddana cenzurze (choć 
jednocześnie paradoksalnie wyniesiono ją do roli dziedziny uprzywilejo
wanej przez partię), natomiast kultura na Zachodzie nie zajmowała waż
nej pozycji w debatach publicznych, ale miała stosunkowo obszerne pole 
wolności. Obawiano się jednak, że przy silnej roli aparatu państwowego 
może zostać poddana rygorowi posłuszeństwa.

Kolejnym tematem raportu były kwestie zamknięcia i otwarcia na Eu
ropę – w szerokim kontekście użycia tej dychotomii. „Protekcjonalizm jest 
pochodną nacjonalizmu”43 – pisali eksperci. Postulowano otwarcie Europy 
Zachodniej na jej rynek wewnętrzny, pozwalające na rozwój „wymiany 
kulturalnej”. Blokadą takiej wymiany była konieczność posiadania pasz
portów i wiz, cło na towary (np. płyty czy filmy), trudności w uzyskaniu 
licencji eksportowej, ochrona waluty narodowej, niepozwalająca na rozwój 
rynku książki. Uważano, że – zgodnie z duchem integracji – należy zastą
pić Europę „małych rynków o wysokich podatkach” wspólną przestrze
nią handlową, która nie będzie blokować rynku wydawniczego, przemy
słu filmowego oraz pozwoli na bezwizowe przemieszczanie się artystów, 
a także wprowadzi ułatwienia celne w przewozie dóbr kultury. „Należy 
otworzyć Europę na przepływ idei, ludzi i dzieł44. Aby zrealizować te cele, 
zaproponowano konkretne rozwiązania: zmianę organizacji międzyna
rodowej wymiany, usunięcie przeszkód w swobodnym przepływie osób 

42 Tamże, s. 5.
43 Tamże, s. 7.
44 „D’abbaisser des obstacles arbitraires à les circulation normale des idèes, des person

nes, et des ouvers”. Tamże.
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oraz informacji, wprowadzenie jednego dowodu tożsamości, zniesienie 
obowiązku wizowego, wymianę kadry profesorskiej, studentów i uczniów 
szkół średnich, zniesienie limitów w handlu księgarskim, rozpowszechnia
nie idei wspólnych badań naukowych oraz ich rezultatów, wprowadzenie 
dwóch języków obcych (angielskiego i francuskiego) do badań naukowych 
oraz w nauczaniu gimnazjalnym. Ostatecznie w raporcie zadeklarowano 
jednak konieczność zaufania państwu demokratycznemu oraz mechani
zmom liberalnym w kulturze, gdyż – jak twierdzono – pozwalają one za
chować zdrową równowagę pomiędzy wpływami państwowymi a wspar
ciem sektora prywatnego.

Część druga raportu odnosiła się do koncepcji utworzenia instytu
cji specyficznie europejskich. Najważniejszą z nich miało być powoła
nie Europejskiego Centrum Kultury w Genewie, stanowionego z myślą 
o uruchomieniu biblioteki i archiwum europejskiego, a także centrum 
szkolenia kadr. Wyznaczono mu, powtarzając za kongresem haskim, 
zasadniczo dwa zadania: rozwój edukacji i wsparcie wymiany kultu
ralnej. Przedstawiciele Centrum mieli uczestniczyć w wielu konferen
cjach i radach europejskich o charakterze integracyjnym. Mieli zawią
zywać współpracę z uniwersytetami, zwłaszcza z Kolegium Europejskim 
w Brugii, oraz innymi jednostkami, w których inicjowano studia eu
ropejskie. Zalecano regularną wymianę kadry nauczającej oraz pro
gramów nauczania w imię idei dzielenia się myślą europejską. Ośrodki 
edukacyjne miały się stać miejscem kreowania elit zdolnych do przeka
zywania idei demokracji i jedności europejskiej. Docelowo planowano 
otworzyć Uniwersytet Europejski, co, jak wiadomo, udało się dopiero 
w latach 60. XX wieku. Chciano powołać Europejski Instytut Badań 
Politycznych i Społecznych oraz specjalny fundusz badań naukowych 
w przyszłej Radzie Europy.

Obrady konferencji w Lozannie były podzielone na trzy komitety: Ko
mitet Instytucji Europejskich, Komitet Wymiany Kulturalnej oraz Komi
tet Edukacyjny45. Przyjęto sześć rezolucji, z czego najważniejsze wspo
magały działalność Europejskiego Centrum Kultury oraz odnosiły się do 
stworzenia Europejskich Instytutów Koordynacji Badań Naukowych, ze 

45 Programme et objectifs de la conférence européenne de la culture (1949), http://
www.cvce.eu/obj/programme_et_objectifs_de_la_conference_europeenne_de_la_
culture_1949free48e48d09ef4d57a73435f5674b43cf.html [dostęp: 11.08.2016].
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szczególnym uwzględnieniem Instytutu Nauki Jądrowej46. Uchwalono 
dwanaście rezolucji dotyczących wymiany kulturalnej. Pod pojęciem cul-
tural exchanges rozumiano współpracę międzyuniwersytecką połączoną 
z wymianą kadr i studentów, wymianą młodzieżową oraz wprowadze
nie obowiązku nauki przynajmniej jednego języka obcego w szkołach.

Rezolucje konferencji w Lozannie w ogromnym stopniu wpłynęły na 
tworzenie międzynarodowego systemu wymiany studenckiej, a także 
tworzenia katedr studiów europeistycznych. Kwerenda prasowa konfe
rencji (na portalach cvce.eu) wskazuje, że do opinii publicznej przebi
jały się raczej idee dyskutowane w gronie ekspertów niż postanowienia. 
Na przykład Georges Rigassi w „La Gazette de Lausanne” przypominał 
proponowaną definicję kultury europejskiej, która „(…) odnosi się do 
osoby ludzkiej, prymatu ducha i wolności poglądów poprzez bezkom
promisowy opór wobec ucisku. Nie służy ani narodowi, ani klasie, ale 
człowiekowi”47. Dziennikarze podkreślali ponadto słowa powitalne de 
Rougemonta, który powtarzał, że konferencja została zwołana po to, by 
określić kondycję człowieka krajów wolnych oraz by przypomnieć o przy
należności do cywilizacji europejskiej. W istocie wiele dyskusji poświę
cono idei zachowania wierności cywilizacji europejskiej opar tej na wartoś
ciach cristianitas i humanitas. Najlepszy sposób, aby połączyć wschodnią 
i zachodnią część Europy, to – według delegatów – oferować tej wschod
niej odnowiony wizerunek Europy jako unii wolności. Powołaniem dziś – 
jak tłumaczyli prelegenci – jest nauczyć się tolerancji i wolności, nawet 
jeśli brzmi to idealistycznie.

Europa musi oznaczać bardziej otwarte miasto, w którym ludzie, idee i to
wary mogą się swobodnie przemieszczać (…). Europa musi oznaczać wresz
cie dialog. (…) nie ma zgody na wrzask, w którym nie rozpoznaje się po
szczególnych głosów. Europa musi być i stać się takim miejscem na świecie, 
gdzie człowiek może jeszcze usłyszeć swój głos48.

46 Z inicjatywy Ruchu Europejskiego i konferencji w Lozannie powstał CERN, czyli Eu
ropejski Ośrodek Badań Jądrowych (European Council of Nuclear Research).

47 G. Rigassi, La défense spirituelle de l’Europe, „La Gazette de Lausanne”, 3.12.1949, n° 287, 
152e année, http://www.cvce.eu/en/recherche/unitcontent//unit/04bfa99086bc402f
a63311f39c9247c4/3867fc36e2fe49829204ab2e2f19d9db/Resources#3aa69936d5a8
4366b0c82f6c907922.html [dostęp: 20.08.2016].

48 Rapport général sur la conférence européenne de la culture, dz. cyt., s. 13.
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Jednym z najważniejszych przesłań, jakie wybrzmiewało po konferencji 
w Lozannie, była kwestia wolności jako fundamentalnej wartości cywili
zacyjnej. De Rougemont miał powiedzieć: „Nie jest naszym celem stwo
rzenie narodu europejskiego w opozycji do wielkich narodów Wschodu 
i Zachodu (…). Naszą ambicją jest współpracować ze związkiem państw, 
poprzez ponowne narodzenie ich kultur jako wolności ducha”49. Rów
nież Madariaga mówił o wartościach sokratejskochrześcijańskich oraz 
szacunku dla potrzeby wolności człowieka50. Dwie kwestie wyraźnie po
wtarzano w wystąpieniach konferencyjnych. Jedna to sprawa jedności po
litycznospołecznej Europy, tworzenia nowego państwa będącego zbio
rem państw narodowych, których prawo podmiotowego istnienia musi 
być zagwarantowane. Przy całej różnorodności Europy uznano, że jest 
ona „jedna” i „niepodzielna” oraz że jest przeznaczeniem Europejczy
ków51. Druga sprawa to kwestia przynależności do cywilizacji europej
skiej oraz duchowej wspólnoty opierającej się na „niezbywalnej warto
ści osoby ludzkiej”52. Człowiek w europejskim dyskursie filozoficznym 
jest jednostką samodzielnie rozstrzygającą o swoich czynach, posiada
jącą potrzebę wyrażania swoich przekonań w duchu wolności. Poza tym 
wolność, z wysiłkiem wywalczona przez Europejczyków, jest wartością, 
którą cenią oni najbardziej, dlatego – aby ją zachować – uczą się trudnej 
sztuki kompromisu. Niemiecki polityk, socjalista Carlo Schmid, tak od
niósł się do idei wspólnej Europy:

Europa to nie tylko harmonijna całość cywilizacji, literatury, filozofii, ćwi
czeń czy gier umysłowych, ale także oraz przede wszystkim istota moralna, 
której poczucie indywidualizmu zawsze było oparte i zawsze będzie opierać 

49 „Through the rebirth of their culture in freedom of the spirit”. Za: J. Petaux, Democracy 
and Human Rights for Europe, Strasbourg, Council of Europe, s. 186. 

50 S. Madariaga, Culture et conscience [Discours de Salvador de Madariaga à la confé
rence européenne de la culture (Lausanne, 8.12.1949], „Fédération. Revue de l’ordre 
vivant” janvier 1950, no 60, s.  26–31, www.cvce.eu/en/recherche/unitcontent//
unit/04bfa99086bc402fa63311f39c9247c4/3867fc36e2fe49829204ab2e2f19d9db/
Resources#afc2551e6fd4433f8315888764c5f1e9.html [dostęp: 21.08.2016].

51 C. Schmid, L’Homme européen, „Fédération. Revue de l’ordre vivant” janvier 1950, no 60, 
s. 37–41, http://www.cvce.eu/content/publication/2008/4/14/1093f4aebc314018834c
38b12dee752c/publishable_fr.pdf [dostęp: 20.08.2016].

52 G. Rigassi, La défense spirituelle de l’Europe, dz. cyt.
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się na wspólnym przyjęciu wspólnego losu, wzajemnej solidarności oraz 
wspólnych wartościach53.

Wydaje się zatem, że konferencja w Lozannie jako jedna z pierwszych 
podniosła w publicznej debacie problematykę związków cywilizacyj
nych państw europejskich, zapładniając na wiele lat dyskusje akademic 
kie w tym zakresie. A ich promotorem był niewątpliwie Denis de Rouge
mont54. Konferencja była też jedną z ostatnich, która odniosła się do 

53 C. Schmid, L’Homme européen, dz. cyt.
54 Denis de Rougemont jest nazywany „teologiem jedności europejskiej”. List otwarty do 

Europejczyków uchodzi za jego największe integracyjne przesłanie. Przesłanką do na
pisania Listu otwartego do Europejczyków był kongres haski. Ponieważ jednym z po
stanowień kongresu było utworzenie w 1949 r. Rady Europy, pisarz został poproszony 
o przygotowanie tekstu – przesłania do deputowanych Zgromadzenia RE. Listy do de
putowanych europejskich (Lettres aux députés européens) powstały w 1950 r. Zostały 
one odczytane podczas inauguracji wiosennej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego 
RE poświęconej młodzieży. Tekst Listu otwartego do Europejczyków jest późniejszą 
edycją wszystkich przesłań, które Rougemont napisał w tamtym czasie. Stanowi on 
dziś, jak podaje francuski biograf autora Bruno Ackerman, wersję kanoniczną więk
szości europeistycznych esejów Rougemonta. Ta wersja otrzymała też polskie tłuma
czenie (D. de Rougemont, List otwarty do Europejczyków, tłum. A. OlędzkaFrybesowa, 
wstęp M. Król, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy PAX, 1995). List otwarty 
do Europejczyków jest skondensowaną wizją zjednoczonej federalistycznej Europy, 
w której nie istnieją państwa narodowe. List ilustruje przekonanie autora o wyjątko
wości Europy jako wspólnoty kulturowej, która po dramatycznych doświadczeniach 
dwóch wojen światowych poszukuje wyższego stopnia organizacji stosunków między
państwowych, a także wzorca etycznoduchowego. To nie jest wizja stricte polityczna 
czy społeczna i nie chodzi w niej o forsowanie konkretnego postulatu ustrojowego, 
choć oczywiście idea federalizmu jest w niej obecna. Jest to panoramiczna wizja kul
turowa Europy jako tworu opartego na myślowej pracy rzeszy Europejczyków, którzy 
dążyli do rozumienia i ulepszania świata. Podstawowa teza Rougemonta – „Europa 
jest faktem kulturowym” – pozwoliła autorowi wysnuć refleksje dotyczące podstaw 
aksjonormatywnych Europejczyków, jak i dowodzić tezy o cywilizacyjnej roli Europy 
w świecie: „Europa odkryła wszystko, nikt nie odkrył Europy”. Analizując historyczne 
źródła kultury europejskiej Rougemont podaje Grecję, Rzym oraz Jerozolimę. Bycie 
Europejczykiem to bycie spadkobiercą tradycji racjonalności i świadomości obywatel
skiej (Grecja), szacunku dla państwa i prawa (Rzym) oraz monoteizmu religijnego, 
zwłaszcza chrześcijaństwa i idei christianitas, która zawierała element budowania 
wspólnoty. Oświecenie, narodziny liberalnej demokracji oraz konstytucje gwarantu
jące prawa jednostki stały się dla Europy nowoczesną, świecką religią. Jednakże budo
wała ona swój nowożytny system aksjonormatywny (wolność, równość, braterstwo) 
na tradycjach wywiedzionych z etyki poprzednich epok. Zdaniem autora moralność 
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problematyki kulturalnej w procesach zjednoczeniowych. Integracja 

Europejczyków jest zakorzeniona w chrześcijaństwie, które wyewoluowało w idee wol
nościowe oraz prawa człowieka. Zachodni świat wchłonął zasady christianitas i prze
kształcił je w kategorie prawne. W centrum antropologii kulturowej Rougemonta stoi 
człowiek jako osoba ludzka. Człowiek stanie się źródłem nowego prawa skoncentro
wanego na poszanowaniu jednostki i będącego podstawą zachodnioeuropejskiej etyki. 
Istota ludzka została skonstruowana zgodnie z dogmatem o Trójcy Świętej jako bo
skość i materia. Dogmat o Trójcy Świętej (czyli trzy osoby w jednej, jedna osoba posia
dająca trzy natury: Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego) według antropologii chrześci
jańskiej dotyczył wielości i jedności zarazem. Rozważania teologiczne, podobnie jak 
inspiracje teologią polityczną Karla Bartha, stanowiły dla Rougemonta punkt wyjścia 
rozmyślań na temat federalizmu. Federalizm europejski Rougemonta to jakby tworze
nie na powrót europejskiej wspólnoty na wzór wspólnoty kościelnej. Różnica polega
łaby na tym, że dzisiejsza wspólnota ma charakter polityczny i jest w pewnym sensie 
inkarnacją ciała Chrystusa, co oznacza, że władza świecka otrzymała boską legityma
cję na porządkowanie rzeczywistości społecznej. Ekumenizm jako szacunek dla róż
nych ortodoksji chrześcijańskich w Europie jest fundamentem postaw tolerancji, ale 
również budowania świadomości różnorodnych stanowisk teologicznych. Federalizm 
i ekumenizm są według filozofa organicznymi cechami konstruktywnymi kultury eu
ropejskiej. Federalizm odzwierciedla charakterystyczny dla Europy dynamizm. Wy
nika on z napięć, jakie rodzą się w pluralistycznej europejskiej kulturze. Skonfronto
wane z siłami zewnętrznymi każą nieustannie określać swoją wartość i siłę. Rougemont 
manifestuje przywiązanie do idei federacyjnej Europy, mającej źródło w różnorodno
ści Europejczyków. Te najcenniejsze, ukształtowane przez wieki cechy charakteru Eu
ropejczyków zostały zniszczone w XIX w. ideą narodu, przekształconą w kulturowe 
partykularyzmy, skutkujące niespotykanymi wcześniej konfliktami zbrojnymi oraz 
narodzinami totalitaryzmu. Rougemont stanowczo twierdził, że pojęcie narodu od
noszące się pierwotnie do etniczności i wspólnego języka konkretnej grupy społecz
nej zostało w XIX w. upaństwowione, a w formule państwa narodowego zsakralizo
wane i  wyniesione do formy zbiorowej pychy, która w  konsekwencji zrodziła 
totalitaryzmy. W jego spojrzeniu w Europie nie istnieją państwa narodowe. Europa to 
zlepek różnych grup narodowościowych, których powiązania idą często na wspak for
muły politycznej państwa narodowego. Ponadto trzeba pamiętać, że wszystkie społe
czeństwa i kultury w Europie nieustannie na siebie oddziaływały, co znaczy, że żadne 
państwo nie mogło istnieć bez pomocy drugiego, bez wymiany handlowej, współpracy 
rynkowej, wymiany myśli. Przywiązanie do państwa narodowego uważa za zjawisko 

„chorobowe”. Jeśli współczesne państwo narodowe przyniosło Europie nieszczęścia, 
należy zaniechać tej koncepcji i zwrócić się ku ideom ponadnarodowym. Radykalne 
porzucenie narodowych mitów miało wyzwolić racjonalne poszukiwanie pokojowego 
współistnienia, zrodzić ponadpaństwowy patriotyzm i ułatwić ukształtowanie wspól
nej świadomości, która jest warunkiem obywatelstwa europejskiego. Ponadto wycho
dziło naprzeciw współczesnym konceptom o przenikaniu się kultur i inspiracji, o nie
ustannej fluktuacji myśli, idei, koncepcji i wzorców pomiędzy Europejczykami. Według 
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europejska w latach 50. XX wieku zmierzała w kierunku budowania 

de Rougemonta nie istniała możliwość powrotu do idei kultur narodowych rozumia
nej jako homogeniczny katalog rodzimych cnót i wartości. Europejczycy posiadają 
swoiste cechy charakteru, które nie zostały wykształcone przez inne społeczności 
i które w znacznym stopniu przyczyniły się do dynamicznych przemian społeczno

politycznych. Do cech tych należą: potrzeba rewolucji, wolności, ryzyko jako miara 
postępu, oryginalność i humor oraz potrzeba edukacji, która zrodziła uniwersytet. De 
Rougemont twierdzi, że Europejczyk potrzebuje gwałtownej zmiany systemów zwłasz
cza w momencie, kiedy widzi ich dotychczasowy sklerotyzm i wyczerpanie. Potrzeba 
zmian jest konsekwencją deficytu wolności, a rewolucja jest metodą jej odzyskiwania. 
Oczywiście Europejczyk dokonuje również zmian ewolucyjnych, ale – jak wskazują 
fakty historyczne – stosunkowo często sięga po mocniejsze formy realizacyjne „zmiany”, 
typu przewrót, powstanie, wybuch społeczny. Zmianom towarzyszą wielkie namięt
ności, także destrukcyjne, dlatego historia europejska jest krwawą drogą ku wolności. 
Na drugim biegunie namiętności Europejczyka de Rougemont dostrzegał miłość jako 
siłę kojącą. Bezgraniczną potrzebę miłości (Tristana i Izoldy) odczytywał jako naj
większą tęsknotę ludzkiej duszy, wyrażającą zarazem wiarę w niepowtarzalność osoby 
ukochanej. Problematyce miłości de Rougemont poświęcił dwa osobne eseje literackie: 
Mity o miłości oraz Miłość a świat kultury zachodniej. W obu autor opisał dwie euro
pejskie mitologie miłosne: namiętność i donżuanizm i przeciwstawił je miłości mał
żeńskiej, zwracając uwagę na niemożność pogodzenia tych stanów z sobą. Postęp jest 
zjawiskiem, które wepchnęło Europę w paszcze totalitaryzmów, ale stanowi też siłę 
pchającą do przodu i wywołującą zmiany. Wiedzie ona ku wyższym formom istnie
nia. Jest niezbędnym warunkiem odkrywania świata. Postęp dotyczy według de Rou
gemonta przede wszystkim indywiduum. Masy jego zdaniem nie czynią postępu. In
dywidualność przekłada się w  ogromnym stopniu na sztukę, w  której cenimy 
oryginalność i niepowtarzalność wytworów artystycznych. One stanowią często krok 
milowy w odkrywaniu nowych obszarów estetycznych i nieznanych pokładów ludz
kich emocji. Rozwój sztuki europejskiej opierał się w dużym stopniu na potrzebie buntu. 
Artyści, wytyczając nowe kierunki sztuki, dokonywali aktu rewolucyjnego zniszcze
nia obowiązujących konwencji. Europejskie wychowanie intelektualne zrodzone 
w szkołach parafialnych i na uniwersytetach wykształciło wiele metod krytycznego 
myślenia, stanowiącego bazę dla racjonalnego i obiektywnego osądu rzeczywistości. 
Nie opierało się na konformistycznym przyjmowaniu gotowych prawd, ale na samo
dzielności opinii. De Rougemont dostrzega wyższość kształcenia uniwersalnego nad 
kształceniem w ramach zbiorowości narodowej, co jest konsekwencją spostrzeżenia, 
że nie istnieje literatura narodowa, bo „naród nie pisze i nie tworzy literatury”. Istnieją 
pisarze i ich myśli, które nie mogą zostać zawłaszczone przez narodowe obsesje. De 
Rougemont był przeciwnikiem twierdzenia, że literatura europejska jest sumą litera
tur narodowych. Uważał, że jest ona panoramicznym i pluralistycznym zapisem zróż
nicowanych myśli, emocji, przeżyć i koncepcji dokonanych w różnych językach euro
pejskich. Europejskość literatury przejawia się w nieustannych wzajemnych inspiracjach 
pisarzy, cytatach i  autocytatach, podobieństwie form i  struktur pisarskich, 
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związków ekonomicznych i ulokowała zagadnienia związane z kulturą 
w wymiarze wyłącznie hand lowym. Taka sytuacja utrzymywała się do 
początku lat 70.

4.  Dorobek Rady Europy jako fundament integracji  
kulturalnej

Rada Europy (RE) została ustanowiona, zgodnie z postanowieniami 
kongresu haskiego, na fundamentach wolnościowych i praworząd
nościowych. Conseil de l’Europe (Council of Europe) powołano do 
życia w 1949 roku w Londynie jako organizację międzynarodową, sta
nowiącą rodzaj kompromisu pomiędzy powojennymi stanowiskami 
federalistów i unionistów. Rada Europy miała wspomagać zjednocze
nie Europy poprzez zawieranie konwencji poprawiających stan wielu 
dziedzin życia w krajach członkowskich. Była pierwszą powojenną in
stytucją mającą szanse wypracować mechanizm solidarnościowego 
działania, obliczony na osiąganie praworządności w obrębie wspól
noty europejskiej. Z czasem RE stała się instytucją aktywnie wspiera
jącą proces integracyjny realizowany w ramach Wspólnot Europejskich, 
zwłaszcza w sferze aksjologii. Najważniejszym obszarem kulturowym 
zaadaptowanym przez jurysdykcję UE była ochrona prawa wolności 
słowa i wypowiedzi oraz ochrona europejskiego dziedzictwa kulturo
wego. Zasadniczym i podstawowym celem RE było promowanie zasad 
demokracji oraz współpracy sektorowej. Statut Rady Europy w roz
dziale I Cel Rady Europy mówi:

Celem Rady Europy jest osiągnięcie większej jedności między jej człon
kami, aby chronić i  wcielać w  życie ideały i  zasady, stanowiące ich 
wspólne dziedzictwo, oraz aby ułatwić ich postęp ekonomiczny i spo
łeczny [art. 1 pkt a].
Cel ten będzie urzeczywistniany za pośrednictwem organów Rady w drodze 
omawiania wspólnych problemów, przez zawieranie porozumień i wspólne 

podobieństwie gatunków i figur retorycznych, powtarzalności związków tematycz
nych, motywów i symboliki.
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działanie w sprawach gospodarczych, społecznych, kulturalnych, nauko
wych, prawnych i administracyjnych, jak również przez przestrzeganie i roz
wój praw człowieka i podstawowych wolnosci [art. 1 pkt b]55.

Ze względu na ograniczoną podmiotowość prawnomiędzynarodową Rada 
Europy nie miała mocy podejmowania decyzji politycznych. Stała się fo
rum dyskusji, była organizacją wprowadzającą w życie ogólnoeuropejskie 
postanowienia w drodze ich ratyfikacji przez kraje członkowskie. Zgodnie 
w opinią Anny Kosińskiej56 Rada miała działać na kilku polach, które de 
facto stanowiły wspólne dziedzictwo europejskie. Miała dążyć do zacieś
nienia współpracy i wymiany, ale nadrzędnym jej celem było nawiązanie 
do oświeceniowych źródeł praw obywatelskich. Do wspólnego dziedzic
twa zaliczono kulturę rozumianą w pierwszej kolejności jako sferę wol
ności myśli i ekspresji artystycznej, co miała gwarantować Europejska 
konwencja praw człowieka i podstawowych wolności.

4.1.  Europejska konwencja praw człowieka i podstawowych 
wolności (1950)

Europejska konwencja praw człowieka i podstawowych wolności Rady 
Europy (dalej: EKPC) stała się katalogiem praw Europejczyka, obowią
zującym wszystkie kraje członkowskie Wspólnoty Europejskiej, a potem 
również Unii Europejskiej57. Nawiązywała tradycją do francuskiej Dekla
racji praw człowieka i obywatela z 26 sierpnia 1789 roku oraz Powszech
nej deklaracji praw człowieka ONZ z 10 grudnia 1948 roku. Wśród praw 
podstawowych EKPC znalazły się prawa zapewniające wolność myśli 
oraz nieskrępowany rozwój intelektualny, a także wolność artystyczną, 

55 Statut Rady Europy, Dz. U. 1994, nr 118, poz. 565, art. 1 pkt a i b. 
56 A. Kosińska, Kulturalne prawa człowieka. Regulacje normatywne i ich realizacja, Lub

lin, Wydawnictwo KUL, 2014.
57 Do WE, a potem UE, mogły wstępować państwa będące sygnatariuszami EKPC, co 

gwarantowało poszanowanie praw człowieka we wszystkich państwach członkow
skich UE. Już po wejściu w życie traktatu lizbońskiego Rada UE upoważniła KE do 
prowadzenia negocjacji o przystąpieniu UE do EKPC. Ostatecznie opinia TS w spra
wie przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej konwencji o ochronie praw czło
wieka i podstawowych wolności z 18 grudnia 2014 r. stwierdzała, że byłoby to niezgodne 
z art. 6 ust. 2 TUE oraz protokołem nr 8 dotyczącym art. 6 ust 2 TUE.
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będące do dziś fundamentalną wykładnią dla twórczości i kreatywności 
człowieka. EKPC została zawarta 4 listopada 1950 roku przez ówczesne 
państwa RE58. Weszła w życie 3 września 1953 roku. Tworzyła obowiązu
jący zestaw praw i wolności, a także wprowadzała procedury kontrolujące 
ich realizację poprzez Europejski Trybunał Praw Człowieka z siedzibą 
w Strasburgu. W zestawie 13 artykułów (od art. 2 do art. 14) uwzględ
niono: prawo do życia, prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, 
wolność myśli, sumienia i wyznania, wolność wypowiedzi, jak również 
wolność zgromadzania się i stowarzyszania. Potwierdzono prawo po
szanowania życia prywatnego i rodzinnego wraz z prawem do zawar
cia małżeństwa i założenia rodziny, wprowadzono zakaz stosowania 
tortur, niewolnictwa i pracy przymusowej, zapewniono prawo do spra
wiedliwego procesu, zakazywano wstecznego stosowania prawa karnego. 
Konwencja chroniła prawa do skutecznego środka odwoławczego. Spis 
praw i wolności zawartych w EKPC w 1950 roku ulegał z czasem rozsze
rzeniu na mocy protokołów dodatkowych. Już Protokół nr 1, z 10 marca 
1952 roku, wprowadzał na przykład ochronę własności prywatnej, prawo 
do nauki i prawo do wolnych wyborów. Protokół nr 4, z 16 września 
1963 roku, ustanawiał zakaz pozbawiania wolności za długi, prawo swo
bodnego poruszania się, zakaz wydalania własnych obywateli czy za
kaz zbiorowego wydalania cudzoziemców59. Ani Europejska konwencja 
praw człowieka, ani jej protokoły dodatkowe nie wprowadzały bezpo
średnio prawa do kultury.

Istotny z punktu widzenia niniejszych rozważań jest art. 10 EKPC 
pt. Wolność wyrażania opinii, przytoczony tutaj w całości (ust. 1 i ust. 2):

1. Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje 
wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania in
formacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice 
państwowe. Niniejszy przepis nie wyklucza prawa Państw do poddania 
procedurze zezwoleń przedsiębiorstw radiowych, telewizyjnych lub ki
nematograficznych.

58 Na forum Rady Europy powstały inne fundamentalne dla Europy akty prawne, m.in.: 
Europejska karta socjalna, Europejska karta samorządu terytorialnego czy Konwen
cja ramowa o ochronie mniejszości narodowych. 

59 Protokół nr 1 i nr 4 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolno
ści sporządzony w Paryżu dnia 20 marca 1952 r. oraz sporządzony w Strasburgu dnia 
16 września 1963 r., Dz. U. 1995, nr 36, poz. 175, 1998.11.01. zm Dz. U. 1998, nr 147, poz. 962.
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2. Korzystanie z tych wolności pociągających za sobą obowiązki i odpo
wiedzialność może podlegać takim wymogom formalnym, warunkom, 
ograniczeniom i sankcjom, jakie są przewidziane przez ustawę i nie
zbędne w społeczeństwie demokratycznym w interesie bezpieczeństwa 
państwowego, integralności terytorialnej lub bezpieczeństwa publicz
nego ze względu na konieczność zapobieżenia zakłóceniu porządku lub 
przestępstwu, z uwagi na ochronę zdrowia i moralności, ochronę do
brego imienia i praw innych osób oraz ze względu na zapobieżenie ujaw
nieniu informacji poufnych lub na zagwarantowanie powagi i bezstron
ności władzy sądowej60.

Artykuł 10 EKPC wprowadzał pojęcie wolności słowa jako „wolności 
wyrażania opinii, posiadania poglądów oraz przekazywania informa
cji”. Stwierdza też, że wolność nie jest prawem bezwzględnym, to znaczy 
podlega ograniczeniom. Na ograniczanie wolności słowa może wpływać 
ochrona interesów państwowych, publicznych, ochrona integralności te
rytorium, ochrona zdrowia i dobrego imienia, a także praw innych osób. 
Zatem wolność słowa może podlegać sankcjom. Dopóty, dopóki nie za
istnieje konflikt pomiędzy wyrażoną przez pisarza w swoim dziele lite
rackim wolną myślą a przytoczonymi wyżej zagrożeniami (które chroni 
art. 10 ust. 2), pisarz korzysta z wolności wypowiedzi. Swoboda wypowie
dzi artystycznej nie jest w art. 10 dokładnie sprecyzowana. Przyjmuje się, 
że jest ona nim objęta, że swoboda wypowiedzi artystycznej jest częścią 

„wolności otrzymywania i komunikowania wiadomości oraz idei, która 
stwarza możliwość uczestniczenia w publicznej wymianie kulturalnych, 
politycznych oraz społecznych informacji i poglądów”61.

Wolność wyrażania opinii miała szczególne znaczenie w aspekcie roz
woju rynku prasy, radia i przepływu informacji w omawianym okresie 
historycznym. Była też ważna dla gwarancji wolności wypowiedzi arty
stycznej i literackiej. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że właśnie prawo 
do wolności słowa zostało wprowadzone już w 1950 roku, a nie później, 
jak na przykład prawo do nauki – poprzez Protokół nr 1 z 1952 roku. Ire
neusz C. Kamiński tak interpretuje art. 10 EKPC:

60 bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawa_czlowieka/convention_pol.pdf [dostęp: 
5.05.2017]. 

61 I.C. Kamiński, Swoboda wypowiedzi w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka w Strasburgu, Kraków, Zakamycze, 2002, s. 331–332. 
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Spośród praw człowieka gwarantowanych przez konwencję szczególną rolę 
odgrywa wolność wypowiedzi. Swoboda ta jest mocno związana z central
nym dla konwencji pojęciem demokratycznego społeczeństwa. Bez wolno
ści wypowiedzi demokracja nie może istnieć i prawidłowo funkcjonować. 
By korzystać z wielu klasycznych swobód, np. prawa do stowarzyszania się, 
ludzie muszą mieć przede wszystkim możliwość wypowiedzenia swych 
przekonań wobec innych osób62.

Badacze analizujący prawa człowieka63 wywodzą z art. 10 oraz z praktyki 
orzecznictwa ETS następującą systematykę prawa wolności wypowiedzi: 
twierdzą, że w kontekście wolności słowa mówi się najczęściej o wolności 
słowa w mediach (wolność mediów), wolności słowa w debacie publicznej 
(politycznej), wolności wypowiedzi komercyjnej, wolności słowa w po
stępowaniu sądowym, wolności wypowiedzi w wojsku i policji, a także 
o wolności akademickiej i wolności twórczości artystycznej. Wolność 
twórczości i ekspresji artystycznej została zinterpretowana jako pochodna 
wolności słowa64. Artyści i pisarze europejscy w 1950 roku otrzymali w eu
ropejskim systemie demokratycznym gwarancje wolności wypowiedzi 

62 Tamże, s. 11–12. Inne ważne publikacje w tym zakresie: I.C. Kamiński, Ograniczenie 
swobody wypowiedzi dopuszczalne w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Analiza 
krytyczna, Warszawa, OF, 2010; A. Alexander, Is There a Right to Freedom of Expression?, 
Cambridge, Cambridge Studies in Philosophy, and Law, 2005; E. Barendt, Freedom of 
Speech, 2nd edition, Oxford, Clarendon Press, 2005; a także: K.C. O’Rourke, John Stu-
art Mill and Freedom of Expression: The Genesis of a Theory, London, Routledge, 2000; 
D. van Mill, Freedom of Speech, Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stan
ford.edu/entries/freedomspeech [dostęp: 1.01.2016]. 

63 Dylematy praw człowieka, red. T. Gardocka, J. Sobczak, Toruń, Wydawnictwo Adam 
Marszałek, 2008; W. Osiatyński, Prawa człowieka i ich granice, Kraków, Znak, 2011; 
R. Bartoszcze, Rada Europy a wolność wypowiedzi, Kraków, Księgarnia Akademicka, 
1999; M.A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej. Krótki komentarz do Europejskiej 
konwencji praw człowieka, Warszawa, Wolters Kluwer, Kantor Wydawniczy Zakamy
cze, 2006; J. Dąbrowski, Wolność wypowiedzi artystycznej w orzeczeniach Trybunału 
Praw Człowieka [w:] Prawo wobec wyzwań współczesności, t. 6, red. B. Guzik, N. Bu
chowska, P. Wiliński, Poznań, Wydawnictwo UAM, 2010, s. 417–424; B. Gronowska, 
Europejski Trybunał Praw Człowieka. W poszukiwaniu efektywnej ochrony praw jed-
nostki, Toruń, Dom Organizatora, 2011.

64 Trafnie temat ten przedstawiają: D. Przastek, Polityki kulturalne a wolność wypowiedzi 
artystycznej w Polsce w latach 1989–2015, Warszawa, Elipsa, 2017; oraz M.M. Bieczyń
ski, Prawne granice wolności twórczości w zakresie sztuk wizualnych, Warszawa, Wol
ters Kluwer Polska, 2011.
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literackiej, prawo do manifestowania swoich poglądów pod postacią figur, 
form, rodzajów i gatunków oraz ekspresji plastycznej. Akt kreacji literac  
kiej powstały w formie wypowiedzi słownej stworzonej w danym języku 
(ewentualnie tłumaczonej na inne języki) jest immanent ną częścią kon
ceptu swobody wypowiedzi. Pisarz jako autor myśli oraz artysta jako au
tor figury plastycznej mają prawo do wyrażania siebie. Na takim wolnoś
ciowym fundamencie budowano kulturę po II wojnie światowej w świecie 
zachodnim oraz inicjowano proces integracji europejskiej.

Artykuł 10 EKPC podniósł wolność myśli i różnych form jej wyraża
nia do rangi obowiązującej normy aksjologicznej, która musi zostać za
gwarantowana w porządkach demokratycznych państw Zachodu. Wol
ność myśli wynika z potrzeb zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych, 
z praw do wolności osobistej, jak i wolności kolektywnej, a także ze zróż
nicowania kulturowego społeczeństw, które domaga się prawa do ekspli
kacji odmiennych poglądów. Różnorodność kultur, o czym była mowa 
w rozdziałach poprzednich, ma swoje uwarunkowania również w plura
lizmie opinii, poglądów oraz stanowisk ideowych. Jeśli zakładamy, że wy
powiedź literacka niesie z sobą pierwiastek aksjologiczny, rozpowszech
nianie jej wynika z chęci dzielenia się wartościami. Dopuszczenie różnych 
sensów wypowiedzi literackoartystycznej oznacza zgodę na rozwój ludz
kiego intelektu, wyobraźni, potrzebę przekazu informacji, a także na do
stęp do przestrzeni aksjonormatywnej. Swoboda idei gwarantuje postęp 
intelektualny, ale też chroni przed niebezpieczeństwami, lepiej bowiem, 
żeby nawet najbardziej kontrowersyjne koncepty literackie były wyarty
kułowane, niż miałyby zostać ukryte i nieoswojone. Ukrycie myśli stwa
rza większe niebezpieczeństwo niż ich ujawnienie. Rada Europy ograni
czała wolność wypowiedzi po to, by zagwarantować taką samą możliwość 
korzystania z niej przez wszystkich. Ograniczanie wolności słowa wynika 
najczęściej z poszanowania uczuć religijnych, zakazu rozpowszechniania 
treści pornograficznych i obscenicznych, z ograniczeń wiekowych. Nie ist
nieje absolutna wolność wypowiedzi. Korzystanie z wolności pociąga za 
sobą obowiązki i odpowiedzialność. Jest opatrzone klauzulą limitacyjną65.

Prawo swobody wypowiedzi zostało wpisane w tak zwane prawo pod
stawowe, czyli takie, którego źródłem nie jest ani państwo, ani tworzony 
przez nie system prawny, a prawo naturalne, które w tradycji europejskiej 

65 Według badaczy EKPC klauzula limitacyjna miała być precyzyjnie określona, aby unie
możliwić nadużycia.
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wywodzone jest z pojęcia przyrodzonej człowiekowi godności66. Innymi 
słowy, człowiek jako istota twórcza posiada niezbywalne i wrodzone prawo 
do swobody tworzenia oraz informowania innych o swojej ekspresji twór
czej. Prawa człowieka zawierają w sobie element moralny i normatywny. 
Wolność, jak pisze Bogumił Szmulik, to „możliwość podejmowania de
cyzji i działania zgodnego z aktem wyboru”67. Człowiek zatem wybiera 
w poczuciu wolności. Rozumowo i samodzielnie decyduje o wyborze swo
ich poglądów ideowoestetycznych. Wolność słowa i wolność wypowiedzi, 
jak zostało to powiedziane, jest zagwarantowana w konstytucjach krajów 
europejskich. W obliczu zwątpienia w ideę państwa prawa (np. III Rzesza 
Niemiecka) Rada Europy zdecydowała o obronie praw obywateli euro
pejskich, w tym europejskich artystów, pisarzy, poetów, filmowców, dra
matopisarzy i twórców kultury. Wystąpiła jako dodatkowa instancja roz
strzygająca spory (Trybunał Praw Człowieka). Reglamentowanie wolności 
słowa, czyli wprowadzenie pewnych ograniczeń w art. 10 EKPC, wynika 
z poczucia sprawiedliwości.

U progu procesów integracji europejskiej w dziedzinie kultury została 
wprowadzona regulacja prawna, istotna w kontekście idei rozwoju huma
nistycznego i artystycznego jednostki ludzkiej. Rada Europy ustanowiła 
aksjomat prawny dla społeczeństw europejskich, z którego wynikała pod
miotowość człowieka oraz jej nieograniczony rozwój jako przywilej oraz 
prymarna potrzeba68. Odstępstwa od tej demokratycznej normy miały 

66 Przyrodzona człowiekowi godność to atrybut przypisany każdemu człowiekowi z racji 
tego, że jest osobą, a godność ludzka jest przymiotem osoby ludzkiej. Takie rozumie
nie wskazuje na transcendencję osoby ludzkiej jako istoty rozumnej i wolnej. Przyro
dzona godność człowieka jest zakorzeniona w tradycji judeogrekochrześcijańskiej, 
a szczególnie w koncepcji prawa naturalnego. Jest źródłem ludzkiej wolności i praw 
człowieka, określonych w europejskim porządku międzynardowym i konstytucyjnym. 
Więcej zob. A. Bronk, Kategoria godności człowieka w świetle hermeneutyki, „Analiza 
i Egzystencja” 2012, nr 19, s. 11–29; M. Środa, Idea godności w kulturze i etyce, War
szawa, IFiS PAN, 1993; Zagadnienie godności człowieka, red. J. Czerkawski, Lublin, Re
dakcja Wydawnictw KUL, 1994.

67 B. Szmulik, Prawa człowieka – pojęcie, geneza oraz klasyfikacja [w:] Dylematy praw 
człowieka, red. T Gardecka, J. Sobczak, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008, 
s. 445.

68 M. Wółkowska, Prawa kulturalne w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Ana-
liza w oparciu o orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, 

„Studia Iuridica Toruniensia”, t. 13, s. 241–260; R. Wieruszewski, Prawo do udziału 
w życiu kulturalnym [w:] Prawa człowieka. Model prawny, red. R. Wieruszewski, 
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od tego momentu podlegać napiętnowaniu i karaniu. W takim wolnoś
ciowym duchu społeczeństwa europejskie wkraczały w procesy integra
cyjne, zyskując ponadnarodową strukturę organizacyjną, chroniącą je 
i występującą jako rozjemca sporów. Na drodze zjednoczeniowej miały 
również zagwarantowane prawo do twórczości.

4.2. Europejska konwencja kulturalna Rady Europy (1954)

Pierwszym dokumentem odnoszącym się do postrzegania kultury euro
pejskiej w kategoriach dorobku kolektywnego była Europejska konwen
cja kulturalna Rady Europy, czyli umowa międzynarodowa sporządzona 
w Paryżu 19 grudnia 1954 roku (weszła w życie 5 maja 1955 r.)69. Konwen
cja była pierwszą umową w dziedzinie kultury państw integrujących się 
i drugą w ogóle konwencją Rady Europy70. Była symbolem porozumie
nia kulturowego.

Preambuła konwencji zmieniała tradycyjną współpracę dwustronną 
w kulturze na „prowadzenie polityki wspólnych działań mających na celu 
ochronę i popieranie rozwoju kultury europejskiej”71. Konwencja formu
łowała dwupoziomową perspektywę studiów nad cywilizacją (art. 2) jako 
lekcji z historii narodu oraz historii wspólnej dla grupy narodów („naro
dowy wkład do wspólnego dziedzictwa kulturalnego Europy”72). Zatem 
troska o kulturę narodową stawała się automatycznie troską o kulturę eu
ropejską jako całość oraz implikowała konieczność dostrzeżenia wspól
nych i zarazem zróżnicowanych osiągnięć kulturowych Europejczyków. 
Dorobek narodowy krajów europejskich, traktowany jako osobna wartość, 
miał funkcję uwspólnotawiającą, to znaczy był nieodzowną częścią skła
dową dorobku zbiorowego. Kolejne zadanie Rady proponowane w kon
wencji polegało na zachęcaniu państw członkowskich do uruchamiania 

Wrocław–Warszawa–Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo 
Polskiej Akademii Nauk, 1991.

69 Europejska konwencja kulturalna, Paryż, dnia 19 grudnia 1954 r., Dz. U. z dnia 12 lu
tego 1990 r., nr 8, poz. 44.

70 Kolejnymi w ujęciu chronologicznym były: Europejska konwencja o ekstradycji z 1957 r., 
Europejska karta socjalna z 1961 r., Europejska konwencja o zwalczaniu terroryzmu 
z 1977 r.

71 Europejska konwencja kulturalna, Paryż, dz. cyt.
72 Tamże.
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studiów nad „językami, historią i cywilizacją innych narodów oraz cy
wilizacją wspólną dla nich wszystkich”73. Wymienione cele miały zyskać 
poparcie władz krajowych, które jednocześnie ułatwiały innym krajom 
promocję tego typu studiów na terytorium tychże władz. Mechanizm 
działał zwrotnie, to znaczy, że kraje członkowskie otrzymywały zgodę 
innych krajów na promowanie swojej kultury na ich terytorium. Celem 
nadrzędnym proponowanego mechanizmu współpracy była prezentacja 
wspólnego dziedzictwa kulturowego, językowego i historycznego.

Przepisy Europejskiej konwencji kulturalnej RE można potraktować 
jako postulaty pierwszych powojennych konceptów zintegrowanego dzia
łania partnerskiego w dziedzinie kultury. Kraje deklarowały również 
(art. 3), że będą dokładały starań do promowania takiej działalności kul
turalnej, która stanie się „przedmiotem ogólnoeuropejskiego zaintereso
wania”. Wskazywało to na wrażliwość Rady Europy na tendencje integra
cyjne. Artykuł 4 deklarował pomoc państw członkowskich w ułatwianiu 
przemieszczania się twórców i dzieł o wartości kulturalnej pomiędzy kra
jami europejskimi, co służyło współpracy i wymianie artystycznej. Arty
kuł 5 konwencji explicite wskazywał na działania o naturze integracyjnej. 
Wprowadzał zasadę szacunku dla dzieł kultury innych narodów postrze
ganych jako „integralne części wspólnego dziedzictwa kulturalnego Eu
ropy” i z tego powodu wymagające szczególnej troski państwa przyjmu
jącego takie dzieła74.

Uwagi do konwencji i przepisy wykonawcze miały pozostać w kom
petencjach Komitetu Ekspertów Kulturalnych RE lub Komitetu Mini
strów RE. Sekretarz Generalny Rady Europy miał każdorazowo infor
mować członków Rady i rządy o ewentualnych zmianach w konwencji. 
Europejska konwencja kulturalna była realizowana poprzez Radę Współ
pracy Kulturalnej (CDCC) oraz Fundusz Kultury (1958), który był instru
mentem wspomagającym wprowadzanie w życie ustalanych przez Radę 
Europy zadań.

Anna Kosińska uznaje Europejską konwencję kulturalną RE za po
czątek ochrony międzynarodowych praw kulturalnych w Europie. Zda
niem badaczki promocja kultury swojego i obcego kraju ułatwiała do
stęp do kultury w wymiarze międzynarodowym i zobowiązywała do 

73 Tamże.
74 Wszystkie cytaty pochodzą z tekstu właściwego konwencji: Europejska konwencja kul

turalna, Paryż, dz. cyt., s. 1–2.
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wzajemnej współpracy. Zapewniała „dostęp do międzynarodowego dzie
dzictwa kulturalnego, które powinno być uznawane za dobro wspólne”75. 
Europejska konwencja kulturalna definiowała misję przyszłych inicjatyw 
prowadzonych na poziomie ponadnarodowym. Należały do nich: eduka
cja kulturalna, promocja nauczania języków obcych, wymiana i współ
praca kulturalnoartystyczna, a także ochrona wspólnego dziedzictwa 
kulturowego. Wymienione w konwencji cele – choć dość ogólne – miały 
ogromny wpływ na wyznaczanie dalekosiężnych zamierzeń integracyj
nych w kulturze oraz – później – na założenia polityki kulturalnej Unii 
Europejskiej.

Najważniejszą płaszczyzną aktywności Rady Europy odnoszącą się 
do kultury były działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 
(z czasem weszły w życie przepisy dotyczące ochrony języków oraz kultur 
mniejszości narodowoetnicznych). W tym obszarze RE wykonała zadanie 
pionierskie w stosunku do późniejszych rozporządzeń Wspólnoty Euro
pejskiej oraz Unii Europejskiej. Przypuszczalnie, gdyby nie ratyfikacja ko
lejnych konwencji RE w zakresie ochrony dziedzictwa architektonicznego 
i archeologicznego, a także współpraca RE z organizacjami międzynaro
dowymi (ICOMOS, UNESCO76), działającymi na rzecz wypracowania 

75 A.M. Kosińska, Kulturalne prawa człowieka…, dz. cyt., s. 131.
76 Nie do pominięcia w kontekście rozważań o instytucjach roztaczających opiekę nad 

europejskim dziedzictwem archeologicznym i architektonicznym jest międzynaro
dowa organizacja UNESCO. Jako wyspecjalizowana organizacja ONZ została założona 
w 1945 r. w Londynie. Jej zadaniem statutowym było wspieranie współpracy między
narodowej m.in. na polu kultury i nauki. Począwszy od 1977 r. UNESCO ogłosiło listę 
światowego dziedzictwa, czyli spis instytucji i pamiątek kultury, które ze względu na 
unikatową i uniwersalną wartość należy chronić. W 2014 r. lista światowego dziedzic
twa UNESCO obejmowała 1031 obiektów. Dwie konwencje UNESCO miały znaczący 
wpływ na pierwsze decyzje Wspólnot Europejskich w zakresie ochrony dziedzictwa 
europejskiego: Konwencja UNESCO o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu 
zbrojnego z 14.05.1954 r. (Haga) oraz Konwencja UNESCO w sprawie ochrony świa
towego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego z 16.11.1972 r. (Paryż). Konwencja 
haska była odpowiedzią na doświadczenia wojenne w Europie. Miała przeciwdziałać 
w przyszłości takiej sytuacji, dlatego jako najważniejsze przesłanie wprowadzała po
jęcie „ochrony specjalnej” dla dóbr kultury (wraz z utworzeniem znaku rozpoznawal
nego do obiektu chronionego specjalnie), którym miały zostać opatrzone odpowied
nie obiekty i zabytki na terytorium państw. Zabytki te miały być, zgodnie z konwencją, 
kategorycznie wyjęte spod operacji wojennych. Wprowadzono zakaz okupacji tychże 
obiektów, a także zakaz kradzieży i rabunku (art. 4, pkt 3, www.unesco.pl/fileadmin/
user_upload/pdf/Haga.pdf [dostęp: 6.12.2015]). Konwencja paryska ustanawiała system 
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standardów ochrony i doktryn konserwatorskich, nie doszłoby do inicjo
wania działań na tym polu we Wspólnocie. Traktaty unijne wprost naka
zują UE współpracę z Radą Europy właśnie ze względu na jej bogate do
świadczenia ustawodawcze oraz wieloletnią praktykę działania77.

współpracy i pomocy międzynarodowej na rzecz ochrony zabytków. Powoływała do 
życia Komitet Dziedzictwa Światowego, który w przyszłości układał listę światowego 
dziedzictwa. Typowania do listy miały pochodzić od suwerennych państw. Ustano
wiono też Fundusz Ochrony Światowego Dziedzictwa, który miał być tworzony ze 
składek członkowskich, darowizn i sponsoringu oraz procentów od kapitału. Więcej 
na ten temat zob. http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Konwencja_o_
ochronie_swiatowego_dziedzictwa.pdf [dostęp: 5.12.2015].

77 W kontekście dyskursu historycznego i rodowodu polityki kulturalnej Unii UE ważne 
będą dwie konwencje Rady Europy: Konwencja o ochronie dziedzictwa architekto
nicznego Europy (Grenada, 3 października 1985) i Europejska konwencja o ochro
nie dziedzictwa archeologicznego (Valetta, 16 stycznia 1992). Konwencja o ochronie 
dziedzictwa architektonicznego Europy z Grenady (1985) odnotowywała w pream
bule: „(…) dziedzictwo architektoniczne stanowi niczym niezastąpione odzwiercied
lenie bogactwa i zróżnicowania dziedzictwa kulturowego Europy, jest bezcennym 
świadectwem naszej przeszłości i stanowi wspólne dziedzictwo wszystkich Euro
pejczyków”, co miało podkreślić znaczenie pamiątek architektury europejskiej jako 
widocznego i realnego symbolu wspólnych doświadczeń historycznych. Konwencja 
definiowała pojęcie dziedzictwa architektonicznego, dzieląc budowle na pojedyn
cze obiekty zabytkowe, zespoły budynków o charakterze historycznym oraz tereny 
stanowiące zwartą jednostkę urbanistyczną, podlegającą ochronie. Zobowiązywała 
wszystkie strony konwencji do wdrożenia systemu ochrony prawnej dziedzictwa ar
chitektonicznego oraz polityki konserwacji zabytków. Rada Europy, ogłaszając kon
wencję, brała też pod uwagę inne dokumenty międzynarodowe odnoszące się po
średnio do dziedzictwa. Z pewnością wpływ na przepisy RE w tym zakresie musiały 
mieć Europejska karta dziedzictwa architektonicznego, ustanowiona 26 września 
1975 r. w Amsterdamie. Według jej zapisów państwa członkowskie RE miały pro
mować ochronę dziedzictwa architektonicznego, opierając się na pryncypiach zin
tegrowanej konserwacji, które zostały wypracowane przez Kartę wenecką z 1964 r. 
(a te z kolei powtarzały niektóre postanowienia Karty ateńskiej z 1931 r.). Konwencja 
z Valetty (1992) znacznie rozbudowała treść poprzedniej konwencji. Wprowadziła 
kategorię „zbiorowej pamięci europejskiej” dla szczególnie ważnych pamiątek i wy
kopalisk archeologicznych oraz podkreślała ich znaczenie naukowe i edukacyjne dla 
przyszłych pokoleń. Obligowała kraje do nadzoru nad dziedzictwem archeologicz
nym. Zaleciła współpracę konserwatorską krajów członkowskich oraz zapobiega
nie niedozwolonemu obiegowi pamiątek. W art. 9 konwencja wprowadziła przepis 
o „kształtowaniu świadomości publicznej”. Stwierdzała w nim, że strony muszą „pro
wadzić działalność edukacyjną w celu wzbudzania i rozwijania w opinii publicznej 
świadomości o wartości dziedzictwa archeologicznego dla zrozumienia przeszłości 
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Rada Europy odegrała kluczową rolę w procesie europejskiej integra
cji kulturowej. Była pierwszą i przez wiele lat jedyną organizacją mię
dzynarodową, która ustanowiła ponadnarodowe kompetencje w zakresie 
kultury, rekomendując instrumenty chroniące ją i wspierające. Upod
miotowiła Europejczyków w ich prawie do wolności słowa oraz wolno
ści wypowiedzi artystycznej i literackiej. Zdefiniowała osobę ludzką jako 
istotę kreatywną, posiadającą niezbywalne prawo do wyrażania swoich 
poglądów. Zagwarantowała to prawo poprzez konwencję oraz zdefinio
wała warunki jego egzekucji w chwili naruszenia praw. W sposób zna
czący wyróżniła więc prawa człowieka, w tym prawa kulturalne rozu
miane jako standardy idei godności jednostki ludzkiej wywiedzionej 
z chrześcijańskiego konceptu osoby. Rada Europy zainicjowała wielo
stronną współpracę międzynarodową na polu kultury, której celem była 
wspólna troska o dziedzictwo kulturowe Europy oraz nauczanie historii 
i cywilizacji europejskiej. Sama kultura stawała się przedmiotem troski, 
ochrony i promocji. Odradzające się poczucie tożsamości europejskiej 
pozwalało na dostrzeżenie wagi ochrony dziedzictwa archeologicznego 
i architektonicznego Europy, jak również roli edukacji lingwistycznej. 
Nade wszystko Rada Europy eksponowała współpracę kulturalną po
między krajami członkowskimi jako element kształtujący powojenne 
więzi i stosunki międzynarodowe78.

5. Podsumowanie

Powojenne procesy integracyjne, choć nie zdołały postawić zagadnień kul
tury w centralnym punkcie przemian, to jednak wywołały fundamentalną 
dyskusję o genezie zjednoczenia. Przeciwstawiono się zasadom zagraża
jącym suwerenności człowieka, charakterystycznym dla doświadczeń 

i niebezpieczeństw, jakie mu zagrażają”, oraz że należy „promować publiczny do
stęp do znaczących przedmiotów własnego dziedzictwa archeologicznego, w szcze
gólności stanowisk archeologicznych, i zachęcać do publicznej ekspozycji wybra
nych obiektów archeologicznych”.

78 Międzynarodowe stosunki kulturalne, red. A.W. Ziętek, Warszawa, Poltext, 2010.
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tyranii i absolutyzmu. Jak zauważył Witkor Osiatyński, nie była to tylko 
kwestia autonomii jednostki, ale

(…) ludzkiej godności oraz fakt, że nie chodzi już o relacje pomiędzy oby
watelem a państwem, tylko o prawa w aspekcie gospodarczym, przemysło
wym i rynkowym, solidarnościowym czy własnościowym, które ewokują 
pewne ograniczenia oraz obowiązki, jakie dana jednostka ma wobec sie
bie, innych i wobec społeczeństwa jako całości79.

Na poziomie uniwersalnym doszło do umiędzynarodowienia praw oraz 
ukształtowania nowego systemu lojalności obywatelskiej człowieka, 
który – poczuwając się do solidarności z własnym państwem – odczuwa 
zarazem więź ze społeczeństwem europejskim jako całością. Prawa czło
wieka zostały ustanowione ze względu na opresyjny charakter cywiliza
cji oraz alienację jednostki w społeczeństwie. Zostały nazwane, jak pod
kreślał Jack Donnelly, politycznym instrumentem, jaki wynalazła ludzka 
pomysłowość w celu ochrony godności ludzkiej przed powszechnymi za
grożeniami współczesnego społeczeństwa80.

Umiędzynarodowiona została kultura w zakresie ochrony dziedzic
twa, nauki, ochrony języków narodowych, nauczania historii i cywiliza
cji. Rada Europy wraz z UNESCO zwracały się w kierunku europeiza
cji i uniwersalizacji kultury. Ponieważ wczesne lata powojenne w sensie 
ustrojowym nie spowodowały powołania ani federacji, ani konfederacji 
europejskiej w ramach WE, wzajemne relacje pomiędzy kulturami naro
dowymi budowane były w sposób procesualny. Konwencje Rady Europy 
wskazywały bądź na wchłanianie czy włączanie do obiegu europejskiego 
dorobku kultur narodowych, bądź na artykułowanie wartości ponadna
rodowych, które esencjonalnie zawierają doświadczenia lub cnoty kultu
rowe wielu pokoleń Europejczyków. Proces integracyjny, według Jürgena 
Habermasa, miał modyfikować funkcję państwa narodowego, które ba
zuje na jedności organicznej ukształtowanej przez przyswajanie dziedzic
twa kulturowego przepuszczonego przez filtr dziejopisarstwa i refleksji81. 

79 W. Osiatyński, Prawa człowieka i ich granice, Kraków, Znak, 2011, s. 59.
80 J. Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice, 3rd Edition, Ithaca–Lon

don, Cornell University Press, 2013.
81 Por. J. Habermas, Obywatelstwo a tożsamość narodowa. Rozważania nad przyszłoś-

cią Europy, tłum. B. Markiewicz, Warszawa, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 1993; 
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Kultura narodowa będąca jednością organiczną miała podlegać procesom 
wznoszenia na poziom interakcji międzynarodowych. Dzięki temu można 
było formułować postulat wzajemnego uczenia się języków i historii euro
pejskich jako fundamentu europejskiej tożsamości kulturowej.

Rada Europy kreowała politykę wspólnych działań w kulturze, co wspo
magało procesy otwierania się państw i obywateli na siebie wraz z ofero
waniem obopólnych usług i korzyści. Ochrona dziedzictwa europejskiego 
jako kluczowy postulat Rady wynikała z konieczności udzielenia pomocy 
zniszczonym zabytkom i pamiątkom przeszłości. Wzmacniało to zjawiska 
empatii, kreowało więź międzyludzką i pozwalało na wymianę międzyna
rodowych kadr i technik branżowych. Idee „dobra kultury” jako „dobra 
wspólnego” poddano procesom europeizacji. Wracano do myśli, że u pod
staw historii europejskiej legła chrześcijańska zasada dobra wspólnego 
rozumianego jako wartość zbiorowa, osiągana przez wspólnoty ludzkie 
w związku z rozwijaniem ich aspiracji i wiedzy, zaspokajaniem ich indy
widualnych interesów lub respektowaniem posiadanych przez nie upraw
nień. Dyskurs cywilizacyjny podkreślający zasadę „dobra wspólnego” był 
jednym z najbardziej dynamicznych w okresie powojennym. Pierwsza 
międzynarodowa konwencja o ochronie dóbr kultury UNESCO z Hagi 
(1955) jako aksjomat zapisywała ochronę dóbr kultury danego terytorium 
przed zniszczeniem, uszkodzeniem oraz przed atakiem niszczycielskim. 
Czyniła to w imię dobra wspólnego, ponieważ „szkody wyrządzone do
brom kulturalnym, do jakiegokolwiek należałyby one narodu, stanowią 
uszczerbek w dziedzictwie kulturalnym całej ludzkości, gdyż każdy na
ród ma swój udział w kształtowaniu kultury światowej”82.

Wspomniana we wstępie hipoteza badawcza oparta na funkcjonalnej 
teorii integracji może być zastosowana w odniesieniu do przemian zacho
dzących w opisanym wyżej okresie historycznym w obszarze kultury. Bu
dowane mechanizmy integracyjne w dziedzinie przemysłu i hand lu roz
przestrzeniały się na inne dziedziny, kształtując zalążki ponadnarodowych 
reguł działania. Tym sposobem państwa były z biegiem czasu zdolne do 

a także bardzo ważny esej tegoż, Why Europe Needs a Constitution?, „New Left Re
view” 2001, no. 11, s. 5–27.

82 Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego wraz z regula
minem wykonawczym do tej konwencji oraz Protokół o ochronie dóbr kulturalnych 
w razie konfliktu zbrojnego, podpisane w Hadze dnia 14 maja 1954 r. (Dz. U. 1957 nr 46, 
poz. 212, zał.), s. 3, http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Haga.pdf [dostęp: 
29.08.2016].
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przekazywania części swoich kompetencji na rzecz instytucji/agencji po
nadnarodowych, zachowując przekonanie, że nie uczestniczą w procesie 
federalizacyjnym, na co nie wyraziły zgody. Podobnie kultura pozosta
wała w obrębie prerogatyw konstytucyjnych państw członkowskich. Te, 
na zasadzie obiektywnej konieczności, oddawały niewielką część swoich 
uprawnień na rzecz Rady Europy w imię tworzenia mechanizmu współ
zależności prawnych, wzmacniających poczucie bezpieczeństwa obywa
telskiego oraz pomnażających realne więzi. Proces integracji europej
skiej z chwilą utworzenia Rady Europy oraz zgodnie z wolą niektórych 
działaczy Ruchu Europejskiego przekształcał się w arenę wspólnych ini
cjatyw edukacyjnych i kulturalnych, których celem były priorytety in
tegracyjne jako mechanizmy samonapędzające zjednoczenie w kultu
rze. Dodatkowo – uwzględniając rozważania ojca teorii funkcjonalnej, 
Davida Mitrany’ego – wiele czynności decyzyjnych przechodziło w tak 
skonstruowanym systemie na jednostki funkcjonalne, które stawały się 
ośrodkami realizacyjnymi ówczesnych potrzeb kulturowych i edukacyj
nych. Takimi ośrodkami mogły być wymienione tutaj: Kolegium Europej
skie w Brugii, Centrum Kultury w Lozannie i Europejska Fundacja Kul
tury. Instytucjom tym, z biegiem czasu coraz ważniejszym dla procesu 
integracji w dziedzinie kultury, przydzielono rolę wykonawców funkcji 
pozwalającej na budowanie utylitarnego systemu współpracy europej
skiej. Kultura, pozostając w domenie państw członkowskich, kształto
wała zalążki ponadnarodowego ładu funkcjonalnego czy „paneuropej
skiej sieci funkcjonalnej opartej na porozumieniu i zgodzie wszystkich 
zainteresowanych”83. Współtworzyła, dzięki mechanizmowi spill-over, 
apolityczny, technokratyczny i pragmatyczny proces zjednoczeniowy, 
mając na uwadze neutralizację konfliktów politycznych, przestrzeganie 
praw człowieka, tworzenie wspólnoty kulturowolingwistycznej. Cel in
tegracyjny tych pierwszych inicjatyw kulturalnych pozostaje wyjątkowo 
klarowny. Dlatego można przyjąć, że – choć w niewielkim stopniu – jed
nak podejście funkcjonalistyczne do integracji europejskiej inkorporo
wało byty symboliczne czy obszary pamięci kulturowej, co jest niedoce
nionym aspektem tego modelu teoretycznego.

Powojenne procesy integracyjne przypadające na lata 50. i 60. XX wieku 
nie wykształciły mechanizmu władzy rządzenia kulturą na poziomie po
nadnarodowym. Zainicjowały jedynie mechanizmy protekcjonistyczne. 

83 Z. Czachór, Kryzys i zaburzenia dynamiki europejskiej, Warszawa, Elipsa, 2013, s. 47.



145Kształtowanie miejsca i roli kultury w procesach integracyjnych

Wyszły one naprzeciw dychotomii powstającej pomiędzy interesami pań
stwowymi a ponadpaństwowymi oraz wypracowały implementowaną 
później w traktatach zasadę pomocniczości. Musiały w związku z tym 
wziąć pod uwagę antynomiczną naturę integracji, polegającą na uzna
niu tendencji do jednolitości kultur narodowych przy paralelnym rozpo
znaniu wielości i zróżnicowania kultur europejskich. Powojenne procesy 
zainicjowały też prace na rzecz edukacji europeistycznej jako ważnego 
elementu kształtowania europeistycznej świadomości i tożsamości. Edu
kacja miała charakter interdyscyplinarny i multiling wistyczny, pomagała 
w uczeniu postaw otwartości i tolerancji oraz poszanowania dla zasad de
mokratycznego państwa. Szkolnictwo europeistyczne miało odchodzić od 
ducha nacjonalizmu i zmierzać w kierunku dezideologizacji szkół. Osta
tecznie intencją wszelkich powojennych debat okołokulturowych była 
odpowiedź na pytanie, jak sugeruje w bardziej współczesnym kontekś
cie Maciej Kociuba, czy

(…) ostateczna walka o zjednoczenie odbędzie się w świadomości Europej
czyków. To stan umysłów konkretnych ludzi zadecyduje, czy Europa po
zostanie tylko agregatem gospodarczoinstytucjonalnym, czy też osiągnie 
nowy poziom, poziom prawdziwie solidarnościowy, prawdziwie wspólno
towy, ostatecznie, czy stanie się komunią osób84.

84 M. Kociuba, Tożsamość kulturowa cywilizacji europejskiej. O potrzebie aksjologicznej 
„metanoi”, „Annales Universitatis Mariae CurieSkłodowska” 2002, nr XXVII, s. 56. 
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(…) być absolutnie nieugiętymi co do zasadniczego celu (sprawiedliwość, 
wolność i równość szans); ale elastycznymi i pragmatycznymi, jeżeli cho
dzi o techniczne rozwiązania służące osiągnięciu tego celu.
  David Mitrany1

Jak wspomniano, polityczna atmosfera lat 60. XX wieku nie sprzyjała 
dyskusji o ponadnarodowej inicjatywie kulturalnej. Mimo że 19 grud
nia 1966 roku ONZ2 przyjęła Międzynarodowy pakt praw gospodar
czych, społecznych i kulturalnych, podkreślający rolę prawa człowieka 
do kultury oraz swobód obywatelskich, integrująca się Europa pozo
stawała w konflikcie federalistów z konfederalistami. Sektor kultury 

1 D. Mitrany, A Working Peace System: An Argument for the Functional Development of 
International Organization, 4th ed., London, National Peace Council, 1946, s. 6, s. 15.

2 Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych. Dz. U. 1977, 
nr 38, poz. 169. Artykuł 15 paktu wprowadzał prawo każdego człowieka do: „a) udziału 
w życiu kulturalnym; b) korzystania z osiągnięć postępu naukowego i jego zastosowań; 
c) korzystania z ochrony interesów moralnych i materialnych, wynikających z wszelkiej 
twórczości naukowej, literackiej lub artystycznej, której jest autorem. 2. Kroki, które 
Państwa Strony niniejszego Paktu podejmą w celu osiągnięcia pełnej realizacji tego 
prawa, powinny obejmować środki niezbędne do ochrony, rozwoju i upowszechnia
nia nauki i kultury. 3. Państwa Strony niniejszego Paktu zobowiązują się do poszano
wania swobody koniecznej do prowadzenia badań naukowych i działalności twórczej. 
4. Państwa Strony niniejszego Paktu uznają korzyści, jakie wynikają z popierania i roz
wijania kontaktów międzynarodowych i współpracy w dziedzinie nauki i kultury”.
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miał niewielkie szanse zaistnienia w sytuacji wzmacniania interesów 
narodowych państw członkowskich. Mimo tej niesprzyjającej atmo
sfery kwestia kultury pojawiła się w pierwszym (1961) i drugim (1962) 
planie Foucheta, w ramach koncepcji utworzenia Unii Narodów Euro
pejskich. Celami Unii miały być między innymi koordynacja „polityki 
kulturalnej i naukowej, a także ochrona praw wolności obywatelskich 
oraz umacnianie demokracji w państwach członkowskich”3. Koncep
cja ta nie znalazła jednak zastosowania z powodu zastrzeżeń większo
ści państw należących do Wspólnot Europejskich względem obu pla
nów, w szczególności spraw obronnych oraz koncepcji wzmacniania 
międzynarodowego statusu i działalności Unii Narodów Europejskich.

Niewątpliwie największym sukcesem lat 60. XX wieku w procesie 
integracji europejskiej było ustanowienie wspólnej polityki rolnej oraz 
pełnej unii celnej w EWG, a także dokonanie fuzji intytucjonalnej na 
podstawie traktatu fuzyjnego z  1965 roku4. Traktat fuzyjny ustano
wił jedną Radę Ministrów WE, jedną Komisję WE dla trzech różnych 
Wspólnot Europejskich, scalił administrację oraz skonsolidował częś
ciowo budżet trzech Wspólnot. Był przejawem pogłębienia integracji 
europejskiej w sferze instytucjonalnej i budżetowej. Kolejnym przeja
wem wzmacniania integracji oraz wspólnoty politycznej była rosnąca 
rola spotkań na szczycie szefów państw lub rządów (łącznie w latach 
1961–1974 siedem konferencji), które ostatecznie doprowadziły do po
wołania w grudniu 1974 roku Rady Europejskiej. Spotkania te przyczy
niły się do ogłoszenia ważnej dla przyszłego sektora kultury WE De
klaracji tożsamości europejskiej.

3 J.J. Węc, Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej w latach 
1950–2010. Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową. Analiza po-
litologiczna, wyd. 2 zm. i rozsz., Kraków, Księgarnia Akademicka, 2012, s. 124.

4 Traktat ustanawiający jedną Radę i jedną Komisję Wspólnot Europejskich (traktat 
fuzyjny), Bruksela, 8 kwietnia 1965, http://www2.ukie.gov.pl/WWW/dok.nsf [dostęp: 
5.06.2014].
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1.  Deklaracja tożsamości europejskiej szefów państw 
lub rządów EWG (1973)

Pierwsze rozszerzenie Wspólnot Europejskich nastąpiło 1 stycznia 1973 
roku. W dniu 14 grudnia 1973 roku przedstawiciele szefów państw lub 
rządów WE ogłosili w Kopenhadze Deklarację tożsamości europejskiej5, 
którą podpisało dziewięć krajów: Dania, Belgia, Francja, Holandia, Irlan
dia, Luksemburg, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy. Szefowie państw 
uznali, że stopień zacieśnienia wewnętrznych relacji, więzi i zależności 
jest na tyle zaawansowany, iż przyszedł moment na deklarację kulturową. 
Przyjęto przy tym założenie o dynamiczności i zmienności natury in
tegracji. Zasadnicze przesłanie Deklaracji (art. 1) brzmiało: „Dziewięć 
państw członkowskich uznało, że ich pragnieniem jest zapewnienie po
szanowania prawnych, politycznych i moralnych wartości oraz dbanie 
o zachowanie bogactwa płynącego z różnorodności kultur narodowych”6.

Artykuł 1 Deklaracji był bodaj pierwszym w dotychczasowych do
kumentach formalnych Wspólnot, który jako walor integracyjny wska
zywał bogactwo kulturowe Europy, wynikające z różnorodności kultur. 
Wspólna europejska tożsamość wyrosła z determinacji w budowaniu spo
łeczeństwa opartego na indywidualności i postępie ekonomicznym z za
chowaniem szacunku dla jednostki, obronie zasad demokracji i jej pod
staw prawnych. Artykuł 3 Deklaracji tożsamości europejskiej odnosił się 
bezpośrednio do kultury:

Różnorodność kultur w ramach wspólnej europejskiej cywilizacji, przywią
zanie do wspólnych wartości i zasad, rosnąca zbieżność postaw wobec ży
cia, świadomość wspólnoty interesów i determinacja wzięcia udziału w bu
dowie zjednoczonej Europy – wszystko to nadaje tożsamości europejskiej 
oryginalności i immanentnego dynamizmu7.

5 Declaration on European Identity (Copenhagen, 14 December 1883), Bulletin of the European 
Communities, December 1973, no. 12, s. 118–122, Luxembourg: Office for Official publications 
of the European Communities, http://www.cvce.eu/content/publication/1999/1/1/02798dc9
9c694b7db2c9f03a8db7da32/publishable_en.pdf [dostęp: 15.12.2014].

6 Tamże.
7 „The diversity of cultures within the framework of a common European civilization, the 

attachment to common values and principles, the increasing convergence of attitudes 
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Tożsamość europejska została, zgodnie z treścią art. 3 Deklaracji, zdefinio
wana jako poczucie historycznej przynależności do europejskiej cywilizacji 
poprzez system zasad i praw, podobieństw stylu życia oraz wzrastającą świa
domość wspólnych celów kulturowych. Deklaracja tożsamości europejskiej 

„określała istotę kultury (…), akcentowała potrzebę utrzymania różnorod
ności kultury europejskiej jako podstawowego elementu traktowanego na 
równi z wartościami takimi, jak porządek prawny, moralny czy polityczny”8. 
Transferowała ukształtowany od wieków nawyk przynależności kulturo
wej do danego narodu na poziom supranarodowy europejskiej wspólnoty 
aksjologicznej, tworząc tożsamość dodaną czy nadtożsamość. Zwróćmy 
uwagę, że przepis nie mówił o rezygnacji z tożsamości narodowej. Raczej 
wskazywał na uzupełnienie jej o wymiar europejski w sensie potwierdze
nia uznanego i zaakceptowanego w szerszym gronie państw WE zestawu 
wartości i zasad. Taki sposób dyskusji o tożsamości odpowiada doktrynie 
socjologicznej, opartej na poczuciu więzi i zbiorowej świadomości. Podob
nie jak kultura narodowa jest definiowana przez sumę elementów konsty
tuujących naród, tak kultura europejska mogła być definiowana przez sumę 
elementów konstytuujących społeczną zbiorowość Europejczyków, czyli 
sumę sum tworzących tożsamość narodową. Zatem poczucie przywiąza
nia do swojego narodu nie ginie w tak skonstruowanym koncepcie tożsa
mości. Dziś może mieć on jeszcze szerszy wymiar geograficzny:

Narody integrujące się w ramach struktur zachodnioeuropejskich uznają 
tożsamość europejską w wymiarze politycznym, podkreślając jednocześ
nie narodową odrębność w wymiarze kulturowym i broniąc lokalnych 
tradycji przed napływem obcych wzorów zachowań i sposobów myślenia. 
W odróżnieniu od nich nacje środkowoeuropejskie uważają się za Europej
czyków właśnie ze względu na swoje dziedzictwo kulturalne i historyczne 
więzy, natomiast w życiu politycznym daleko odbiegają i będą odbiegać od 
wzorów zachodnich9.

to life, the awareness of having specific interests in common and the determination to 
take part in the construction of a United Europe, all give the European Identity its ori
ginality and its own dynamism”. Tamże.

8 A. Kijanka, Europejskie Dni Dziedzictwa jako przykład polityki kulturalnej [w:] Stan 
realizacji polityki społecznej w XXI wieku, red. M. Miłka, G. WilkJakubowski, Kielce, 
Homo Creator, 2009, s. 80.

9 S. Bieleń, Suwerenność państwa i integracja europejska – wpływy i zależności [w:] Inte-
gracja europejska. Instytucje, polityka, prawo. Księga pamiątkowa dla uczczenia 65-lecia 
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Cytat ten wskazuje na różnice terytorialne determinujące definicję tożsa
mości. Niezależnie od nich istotna jest natura samego konstruktu tożsamo
ści. Ma on podwójny, a nawet potrójny charakter, co znajduje uzasadnienie 
w tworzeniu wielowarstwowego, pluralistycznego modelu dwudziesto
wiecznych społeczeństw o rozbudowanych poziomach poczucia identy
fikacji kulturowej.

Deklaracja tożsamości europejskiej była ważna, jeśli chodzi o samą 
ideę tożsamości, ale była zarazem ogólna i nie stanowiła aktu prawnego 
mającego znaczenie dla integracji oraz dla przyszłego ustroju UE. Była 
wyrazem woli państw członkowskich i nie nakładała na nie żadnych zo
bowiązań prawnych. Można sformułować twierdzenie, że deklaracja – nie 
będąc aktem prawnym o znaczeniu pierwszorzędnym – przez następne 
dekady utrzymała symboliczną wartość. Wymieniona w deklaracji aksjo
logia była używana w wielu późniejszych dokumentach wspólnotowych 
odnoszących się do kultury. Była dokumentem referencyjnym zwłaszcza 
dla tych aktów prawodawczych, które rozwijały dalej koncept tożsamo
ści. Jarosław Sozański uważa, że ten sposób postrzegania deklaracji po
twierdziło na przykład spotkanie Rady Europejskiej w sprawie demokra
cji w dniu 8 sierpnia 1978 roku w Hadze, podczas którego wymieniono 
identyczny zestaw wartości10. Deklaratywne budowanie wspólnej euro
pejskiej tożsamości od połowy lat 70. XX wieku miało ograniczać egoi
zmy narodowe oraz stosowanie politycznych instrumentów obrony par
tykularnych tożsamości narodowych.

Deklaracja tożsamości europejskiej pojawiła się w dość specyficznym 
okresie, kiedy spotkania na szczycie szefów państw lub rządów miały się 
przekształcić w regularną działalność Rady Europejskiej11. Rada Europej
ska w komunikacie końcowym na szczycie w Paryżu w dniach od 14 do 
15 grudnia 1973 roku wyraziła wolę wzmocnienia współpracy międzyrzą
dowej w ramach WE oraz metody wspólnotowej. Metoda wspólnotowa 

Profesora Stanisława Parzymiesa, red. G. Michałowska, Warszawa, Wydawnictwo Na
ukowe „Scholar”, 2003, s. 54.

10 J. Sozański, Prawa zasadnicze a prawa człowieka we wspólnotowym systemie prawnym, 
Warszawa–Poznań, Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris, 2003, s. 113. Wśród pozo
stałych wymienianych w Hadze zasad demokracji znalazły się 3 główne: powszechne 
i bezpośrednie wybory; prawo do głosowania oraz sprawowanie władzy w taki sposób, 
by zapewniona była reprezentacja narodowa na wysokim szczeblu aparatu rządzenia.

11 Późniejsze formalne ramy Rady Europejskiej zostały określone najpierw w Jednolitym 
akcie europejskim (wszedł w życie 1 lipca 1987 r.), w potem w traktacie z Maastricht. 
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miała zmierzać w kierunku „umocnienia solidarności państw członkow
skich (…), rozwoju nowych polityk wspólnotowych, a także przekazania 
instytucjom i organom Wspólnot Europejskich niezbędnych uprawnień 
do ich realizacji”12. Proces tworzenia i formalnego wzmacniania Rady 
Europejskiej wskazywał na próby wytwarzania neofunkcjonalnych me
chanizmów kształtowania instytucji europejskich odpowiedzialnych za 
przechwytywanie impulsów integracyjnych z poziomu narodowego na 
poziom ponadnarodowy. Europejska deklaracja tożsamości była tego do
brym przykładem. Państwa członkowskie Wspólnoty, posiadające czę
sto sprzeczne interesy gospodarcze oraz pozostające w konflikcie z sobą 
czy będące w stanie rywalizacji, za pośrednictwem Rady przystępowały 
do ogłoszenia i podpisania Deklaracji posiadającej walory symboliczne, 
uwspólnotawiające. Generowanie przesłanek dla sfery symbolicznej było, 
jak zauważali Ernst B. Haas13 i Leon N. Lindberg14, istotne dla plura
listycznych społeczeństw o charakterze heterogenicznym. Pozwalało 
to (inaczej niż w funkcjonalizmie nieposiadającym atrybutów symbo
licznych i opierającym się na pragmatyzmie ekonomicznym) na łącze
nie racji czy stabilizowanie stanowisk i poglądów. Wątek konsolidowa
nia sprzeczności poprzez deklarowanie przekonań kulturowych stanie 
się znaczącym mechanizmem budowania wspólnoty politycznej w teo
rii neofunkcjonalnej na polu integracji kulturowej.

2. Deklaracja stuttgarcka Rady Europejskiej (1983)

Kluczowym dokumentem referencyjnym dla tematyki identyfikacji kul
turowej jako elementu wzmacniającego Wspólnotę w latach 80. XX wieku 
była propozycja ustanowienia Aktu Europejskiego i przyspieszenia inte
gracji, przygotowana przez HansaDietricha Genschera, niemieckiego 

12 J.J. Węc, Spór o kształt ustrojowy…, dz. cyt. s. 158. 
13 E.B. Haas, Beyond the Nation State: Functionalizm and International Organization, 

Stanford, Stanford University Press, 1964; E.B. Haas, The Uniting Europe, 2nd ed., Stan
ford, Stanford University Press, 1968. 

14 L.N. Lindberg, The Political Dynamism…, dz. cyt., s. 344–387. 
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ministra spraw zagranicznych, oraz Emilio Colombo15, włoskiego mini
stra spraw zagranicznych (projekt zwany aktem Genscher–Colombo). Do
kument, datowany pierwotnie na 6 stycznia 1981 roku, został przyjęty jako 
część uroczystej deklaracji stuttgarckiej, uchwalonej 19 czerwca 1983 roku. 
Oprócz koncepcji kształtowania Unii, w tym większej współpracy politycz
nej, wspólnej polityki zagranicznej i obronnej oraz harmonizacji i standa
ryzacji prawa, autorzy proponowali współpracę kulturalną pomiędzy pań
stwami członkowskimi. Jednocześnie warto pamiętać, że narastały w tym 
czasie w Europie tendencje wstrzymywania łączonych akcji i zamiany ich 
na współpracę międzyrządową i międzyresortową. Przy takim stanowi
sku stały między innymi Wielka Brytania i Dania. Kraje kontynentalne 
(Francja, Niemcy, Włochy czy włączona w 1981 r. do WE Grecja) chętnie 
przystąpiły do tworzenia podstawowych instrumentów polityki kultural
nej, zwłaszcza na poziomie międzyrządowym16.

Uroczysta deklaracja w sprawie Unii Europejskiej17 była dokumentem 
„wyrażającym świadomość znaczenia czynników pozaekonomicznych 
w procesie integracji”18. Deklaracja podkreślała dotychczasowe osiąg
nięcia w procesie integracji oraz wzywała państwa do podjęcia dalszych 
kroków w kierunku ustanowienia Unii Europejskiej.

(…) miała charakter deklaracji intencji odnośnie do dalszych działań inte
gracyjnych. Wskazała na potrzebę utworzenia Unii Europejskiej oraz ko
nieczność zacieśnienia współpracy w zakresie prawa, kultury i bezpieczeń
stwa. Miała spełnić rolę głównego dokumentu ujmującego łącznie sprawy 
integracji politycznej i ekonomicznej. Deklaracja Stuttgarcka uznawała 

15 The Genscher/Colombo Proposal on European Union, http://www.cvce.eu/obj/the_
german_italian_proposalsen4a9f82f2fa094ecb8c0346df4003bcd8.html [dostęp: 
4.03.2015].

16 Rok 1983 był przełomowy, jeśli chodzi o kulturę. Z jednej strony ogłoszona została 
w Stuttgarcie Uroczysta deklaracja w sprawie Unii Europejskiej (19 czerwca), a z dru
giej – ministrowie kultury Wspólnoty zakomunikowali w Atenach chęć uruchomie
nia inicjatywy Europejskiego Miasta Kultury (22 listopada). Omówimy w tym miej
scu Uroczystą deklarację stuttgarcką, jako że inicjowała działania kulturalne WE oraz 
nawiązywała do konceptu tożsamości kulturowej. Problematykę Europejskiego Mia
sta Kultury omawiamy w dalszych rozdziałach pracy.

17 Solemn Declaration on European Union, European Council, Stuttgart, 19 June 1983. 
Reproduced from the Bulletin of the European Communities, No. 6/1983.

18 G. Michałowska, Miejsce kultury w polityce Unii Europejskiej [w:] Integracja europej-
ska. Instytucje, polityka, prawo…, dz. cyt., s. 309.
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Radę Europejską za najważniejszy organ wytyczający kierunki dalszej in
tegracji kontynentu. Torowała drogę do tworzenia Unii Europejskiej, z za
chowaniem w jej ramach odpowiedniej pozycji państw członkowskich19.

Preambuła Deklaracji podkreślała, że wszystkie dokumenty analizujące 
bieżący stan zaawansowania procesów integracyjnych, włącznie z dekla
racją tożsamości europejskiej, wskazywały na fakt, iż w Europie osiąg
nięto odpowiedni stopień nasycenia współpracą ekonomiczną i poli
tyczną, pozwalający na próbę utworzenia Unii Europejskiej jako wyższej 
struktury organizacyjnej. Unia gwarantowałaby spójność zmian i większą 
kontrolę interesów. Deklaracja proponowała zintensyfikowanie istnieją
cych polityk, inicjowanie wspólnych akcji (joint actions i joint positions), 
szczególnie w zakresie stosunków międzynarodowych. Rada Europejska 
została zobowiązana do sporządzania rocznych raportów z wykonania 
zadań o charakterze integracyjnym i przekazywania ich parlamentowi. 
Współpracy kulturalnej deklaracja poświęcała art. 3 ust. 3 zatytułowany 
Współpraca kulturalna (Cultural cooperation), co stanowiło absolutną no
wość w procesie decyzyjnym Wspólnot. Zestaw zadań do tego paragrafu 
został przygotowany w porozumieniu z rządami poszczególnych krajów. 

W art. 3 ust. 3 Uroczystej deklaracji stuttgarckiej o Unii Europejskiej 
Wspólnoty kładły nacisk na promocję edukacji międzykulturowej na po
ziomie szkół wyższych ze szczególnym naciskiem na wymianę studen
tów i nauczycieli akademickich. Głównym ośrodkiem badawczym miał 
zostać Uniwersytet Europejski we Florencji. Wymiana młodzieży słu
żyła nauczaniu języków narodowych, a także pogłębianiu wiedzy z hi
storii literatury i kultury. Tworzenie racjonalnego i skoordynowanego 
systemu europejskiej edukacji miało na celu promowanie świadomości 
europejskiej i wspólnotowości. Ochrona dziedzictwa kulturowego Eu
ropy oraz wymiana kulturalna między innymi pomiędzy pisarzami i ar
tystami z państw WE miała się przyczyniać do tworzenia zrębów przyszłej 
współpracy międzynarodowej instytucji i pojedynczych osób, a także po
zwolić na promocję kultury europejskiej w tak zwanych krajach trzecich.

Treść art. 3 ust. 3 Uroczystej deklaracji stuttgarckiej wyraźnie ko
responduje z wcześniejszymi refleksjami na temat budowania poczu
cia tożsamości europejskiej oraz obywatelstwa europejskiego, sformuło
wanymi w połowie lat 70. XX wieku. Kształtowanie świadomości bycia 

19 K. Łastawski, Historia integracji, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011, s. 194.
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obywatelem Europy, posiadającym profesjonalną wiedzę o wspólnej histo
rii i kulturze oraz władającym językami europejskimi zyskiwało poważny 
walor w strategiach edukacyjnych, zwłaszcza na poziomie uniwersytec
kim. Deklaracja zapowiadała wsparcie dla lepszej cyrkulacji informacji 
publicznej na temat kultur i narodów europejskich. Traktowano to jako 
nowy sposób dotarcia do odbiorcy („sprawdzenie możliwości promocji 
połączonych działań w rozprzestrzenianiu się kultury za pomocą me
tod audiowizualnych”20). Dlatego ważnym tematem kolejnych dyskusji 
związanych pośrednio z kulturą stała się problematyka audiowizualna 
oraz edukacyjna21. Ze względu na deklaratywny charakter dokumentu 
nie miał on, podobnie jak Deklaracja tożsamości europejskiej, mocy wią
żącej. Rada Europejska nadal nie posiadała instrumentów prawnych do 
wprowadzania w życie swoich postanowień.

3.  Raporty polityczne a kwestie kultury: 
raport Leo Tindemansa (1975), projekt UE Altiera 
Spinellego (1984), raport Pietra Adonnina (1985)

Lata 70. i 80. XX wieku były czasem przyspieszonych prac nad projekto
waniem przyszłej Unii Europejskiej i pogłębionej współpracy politycz
nej między państwami członkowskimi WE. Ogłaszane po kolei deklara
cje i raporty polityczne, a także projekty traktatów: Deklaracja paryska 
(1972), raport Tindemansa (1975), projekt Aktu Europejskiego Genschera–  

20 Solemn Declaration on European Union, dz. cyt., s. 28.
21 Zagadnienia polityki audiowizualnej znalazły się w tzw. Białej księdze (1985) odnoszą

cej się do regulacji rynku wewnętrznego: Commission of the European Community 
Completing the Internal Market: White Paper from the Commission to the European 
Council, COM (85) 310 final (June 1985). Warto dodać, że 3 października 1989 r. Rada 
Europejska przyjęła przełomową dyrektywę Telewizja bez granic, której celem była 
koordynacja przepisów prawnych ułatwiająca ponadgraniczne nadawanie progra
mów telewizyjnych oraz znosząca bariery w swobodnym świadczeniu usług. Dyrek
tywa Rady z dnia 3 października 1989 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, dotyczą
cych wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej. Dz. Urz. WE, L 298/23, 
17.10.1989.
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Colombo (1981), Deklaracja stuttgarcka Rady Europejskiej (1983), dowo
dziły dynamiki prac nad tworzeniem przyszłej Unii Europejskiej. Propo
nowano różne koncepcje przyszłej Unii wraz z reformą sektorów rynku 
wewnętrznego oraz reformą instytucjonalną. Analiza omawianych w tym 
rozdziale dokumentów dowodzi niezbicie braku obecności kultury jako 
osobnego sektora podlegającego procesom integracji europejskiej i bra
nego pod uwagę w planach przyszłej polityki unijnej. Z perspektywy pro
cesów politycznych zagadnienia związane z kulturą – z wyjątkiem Uro
czystej deklaracji stuttgarckiej – zajmowały marginalną pozycję.

Kwestie tożsamości europejskiej jako cechy konstytutywnej przyszłego 
obywatelstwa europejskiego prezentował raport przygotowany przez pre
miera Belgii Leo Tindemansa z 1975 roku22 (zwany raportem Tindemansa). 
Raport został przygotowany dla Rady Europejskiej i przedstawiony jej 
29 grudnia 1975 roku pod nazwą Raport o Unii Europejskiej (Report on 
European Union). Celem raportu miała być analiza skutków zmian eko
nomicznych, instytucjonalnych i politycznych, wynikających z ewentu
alnego przekształcania Wspólnot w Unię Europejską, oraz generalne za
łożenia przyszłego kształtu Unii.

Raport Tindemansa dotyczył koncepcji polityki międzynarodowej, go
spodarczej i społecznej przyszłej Unii, ale zawierał też treści odnoszące 
się wyraźnie do problematyki społecznokulturowej Europy. Autor opi
sywał w nim procesualny charakter integracji oraz progresywne cechy 
kulturowe wspólnoty Europejczyków jako zbiorowości gotowej do pod
jęcia kosztów transformacji ustrojowej w imię dobrobytu i pokoju. Wątki 
kulturowe są zawarte w rozdziale I raportu pt. Wspólna wizja Europy oraz 
w rozdziale IV Europa obywateli. Tindemans w rozdziale I forsował tezę, 
że w wyniku zaawansowanych powiązań gospodarczopolitycznych wy
kształca się w Europie poczucie wspólnotowości interesów demokratycz
nych i kulturowych, które można nazwać tożsamością: „Kto z nas nie był 
zdziwiony, jak dalece tożsamość europejska jest zaakceptowanym fak
tem przez wielu cudzoziemców, z którymi rozmawiamy?”23 – pytał au
tor. Sugerował autorefleksję nad tożsamością europejską oraz miejscem 
Europejczyków we współczesnym świecie, podkreślając ideę zbiorowego 

22 European Union, Report by Leo Tindemans to the European Council, European Com
munity Commision. Bulettin of the European Communities, Supllement 1/76, Luxem
bourg, Office of Official Publications of the European Communities, 1976.

23 Tamże, s. 12.
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współtworzenia rzeczywistości. To, co Europejczyków scala i co pozwala 
kształtować poczucie wspólnotowości, to wypracowane od lat zasady de
mokracji, solidarności oraz tradycje humanizmu europejskiego. „Stwo
rzymy nowy typ społeczeństwa, Europę bardziej demokratyczną, zacho
wującą głęboki sens idei solidarności i człowieczeństwa”24 – konkludował 
Tindemans pierwsze refleksje. Europejczycy oczekują Europy dobrobytu 
i miejsca, w którym się dobrze żyje.

Nikt nie chce widzieć technokratycznej Europy. Unia Europejska musi być 
doświadczana przez obywatela w jego codziennym życiu. Musi być odczu
wana w edukacji, kulturze i komunikacji. (…) Musi chronić prawa jednostki 
i umacniać demokrację za pośrednictwem szeregu instytucji, które posia
dają legitymację nadaną im wolą narodów25.

Unia miała wesprzeć koncept praw podstawowych, gwarantować prawa 
socjalne, konsumenckie oraz ochronę środowiska. Drugą domeną korzy
ści miała być odpowiednio zmodyfikowana polityka transportowa i edu
kacyjna. Tindemans postulował stopniowe znoszenie kontroli paszporto
wej na granicach wewnętrznych Wspólnot oraz wprowadzenie paszportu 
europejskiego. Zniesienie wewnętrznych granic gwarantowało możliwość 
budowy zintegrowanego systemu edukacji na poziomie studiów wyż
szych, nawiązywanie stosunków bilateralnych i multilateralnych pomię
dzy uniwersytetami i szkołami wyższymi w Europie oraz wzajemną uzna
walność dyplomów magisterskich26. Przede wszystkim autor nawoływał 

24 Tamże.
25 „No one wants to see a technocratic Europe. European Union must be experienced by 

the citizen in his daily life. It must make itself felt in education and culture, news and 
communications (…). It must protect the rights of the individual and strengthen de
mocracy through a set of institutions which have legitimacy conferred upon them by 
the will of our peoples”. Tamże.

26 Od połowy lat 70. XX w. w ramach wspólnego rynku obowiązywały dyrektywy wzajem
nego uznawania dyplomów, np. w zawodach medycznych. Council Directive 75/362/EEC 
of 16 June 1975 concerning the mutual recognition of diplomas, certificates and other 
evidence of formal qualifications in medicine, including measures to facilitate the effec
tive exercise of the right of establishment and freedom to provide services (OJ No L 167, 
30.6.1975, s. 1). W 1985 r. weszła w życie Dyrektywa KE dotycząca wzajemnego uzna
wania dyplomów w dziedzinie architektury, Council Directive 85/384/EEC of 10 June 
1985 on the mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal 
qualifications in architecture, including measures to facilitate the effective exercise of 
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Radę Europejską do utworzenia fundacji europejskiej, która nadzorowa
łaby badania pozwalające na intelektualny rozwój Europejczyków. Fun
dacja miałaby sprawować opiekę nad wymianą studencką i młodzieżową, 
współfinansować debaty i konferencje naukowe oraz wydarzenia kultu
ralne. W takim modelu nowoczesnej, międzynarodowej edukacji Tinde
mans postrzegał przyszłościowy konstrukt A Citizen’s Europe.

Projekt traktatu ustanawiającego Unię Europejską autorstwa wło
skiego federalisty Altiera Spinellego (nazywany inaczej sprawozdaniem 
Spinellego) odgrywał również ważną rolę w dyskursie prognostycznym 
o UE. Projekt Spinellego został przyjęty jako uchwała przez Parlament 
Europejski 14 lutego 1984 roku. Prawdopodobną przyczyną ostatecznego 
odrzucenia projektu traktatu była zawarta w nim propozycja radykalnej 
reformy federacyjnej. Traktat zawierał 87 artykułów, uznanych za podsta
wowe. Pozostałe regulacje prawne miały zostać wprowadzone w drodze 
ustaw. „Traktat ten miał zastąpić dotychczas obowiązujące traktat pary
ski i traktaty rzymskie”27. Był aktem nadania Unii Europejskiej osobo
wości prawnej. Unia jako organizacja międzynarodowa miała przystąpić 
między innymi do EKPC Rady Europy. Altiero Spinelli przewidywał po
litykę kulturalną jako przyszłą politykę unijną. Tematowi temu poświę
cił art. 61 projektu traktatu. Artykuł 61 ust. 1 stwierdzał, że Unia będzie 
zmierzała do „promowania kulturalnego i językowego porozumienia po
między obywatelami Unii” oraz „popularyzowania życia kulturalnego 
Unii wewnątrz i na zewnątrz”, a także do „ustanowienia programu wy
miany młodzieży”28. Ponadto art. 61 ust. 2 przewidywał powołanie Insty
tutu Europejskiego o charakterze edukacyjnym oraz objęcie patronatem 
unijnym Fundacji Europejskiej. Artykuł 61 ust. 3 mówił też o konieczno
ści podjęcia przez wspólnoty inicjatyw regulujących przepisy prawa au
torskiego oraz stworzenia dokładniejszych przepisów odnoszących się do 
przepływu dóbr kultury. Raport Spinelliego doceniał zatem rolę kultury 
w przyszłej Unii Europejskiej oraz jej ważne miejsce w życiu obywateli UE.

the right of establishment and freedom to provide services (OJ L 223, 21.8.1985). Kolejne 
nowelizacje tej dyrektywy dotyczyły uznania dyplomów na poziomie szkół wyższych: 
2001, OJ L 206, 31.7.2001; 2004, OJ L 236, 23.9.2003; oraz w 2007 OJ L 363, 20.12.2006.

27 J. Kowalski, Z. Ślusarczyk, Unia Europejska. Proces integracji europejskiej i zarys prob-
lematyki instytucjonalno-prawnej, Poznań, Iuris, 2006, s. 98.

28 Draft Treaty establishing the European Union presented by the Parliament on 14 Feb
ruary 1984, OJ C 77, 19.03.1984, s. 36.
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Na szczycie w Fontainebleau (25–26 czerwca 1984) Rada Europej
ska podjęła decyzję o powołaniu dwów komitetów: do spraw instytucjo
nalnych, integracji rynku wewnętrznego oraz rewizji traktatów, a także 
do spraw narodów Europy. Na czele pierwszego komitetu stanął James 
Doodge z Irlandii, a na czele drugiego – Pietro Adonnino z Włoch. Raport 
Adonnina został przedstawiony Radzie Europejskiej pod nazwą People’s 
Europe29 („Narody Europy”) na spotkaniu w Mediolanie 28–29 czerwca 
1985 r. Dokument – jak podkreślała Grażyna Michałowska – eksponował 

„znaczenie czynników pozaekonomicznych w procesach integracji” oraz 
„określał strategię promocji idei europejskich”30. Przewidywał osiem ob
szarów wspólnego działania: (1) Specyficzne prawa obywateli; (2) Kultura 
i komunikacja; (3) Informacja; (4) Młodzież, edukacja, wymiana i sport; 
(5) Praca wolontariacka w krajach Trzeciego Świata; (6) Zdrowie, zabez
pieczenia społeczne, narkotyki; (7) Miasta bliźniacze; (8) Wzmocnienie 
wizerunku i tożsamości europejskiej. Z perspektywy rozważań o wzrasta
jącej roli kultury w procesach integracyjnych wydaje się, że trzy punkty 
raportu Adonnina podkreślały to zagadnienie: 2 – kultura i komunika
cja, 4 – młodzież, edukacja, wymiana i sport, oraz 8 – wzmocnienie wi
zerunku i tożsamości europejskiej. Już od połowy lat 70. XX wieku było 
wiadomo, że wsparcie dla edukacji we Wspólnotach Europejskich ma wa
lor kulturotwórczy oraz że kulturze i edukacji powierzono misję kształto
wania świadomości obywatelskiej. Dlatego nie zaskakuje fakt, że raport 
Adonnina jako pierwszy przedstawił konkretny pomysł stworzenia zinte
growanego systemu nauczania na poziomie studiów wyższych, o nazwie 
European Academic Credit Transfer System (EACTS), umożliwiającego 
studiowanie w dwóch wybranych uczelniach Europy. Nie formułował 
szczegółów, sugerując dobrowolność uczestniczenia w programie trans
ferowym oraz możliwość rozwijania współpracy naukowej na szeroką 
skalę. Potwierdził głoszoną od lat potrzebę rozwoju edukacji europej
skiej. Postulował, aby w szkołach – oprócz języka rodzimego – nauczano 
dwóch języków europejskich. Proponował zintensyfikowanie wymiany 
młodzieży (szczególnie do kraju, którego języka uczeń się uczy jako dru
giego lub trzeciego), letnie obozy integracyjne, obozy europejskie, świę
towanie przez młodzież szkolną Dnia Europy ustanowionego na dzień 

29 A People’s Europe: Reports from the ad hoc Committee. Pietro Adonnino Chairman. 
Bulletin of the European Communities (1985), Supplement 7/85.

30 G. Michałowska, Miejsce kultury…, dz. cyt., s. 309.
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9 maja, oraz stworzenie naukowego Centrum Dokonań Europy. Tema
tyka stricte kulturowa została w tym dokumencie sprowadzona do prob
lematyki audiowizualnej, zgodnie z wolą Rady. Rada proponowała two
rzenie podstaw prawnych do uruchomienia europejskich koprodukcji 
filmowych i telewizyjnych, zwłaszcza w przypadku firm, które posiadały 
przynajmniej dwóch właścicieli europejskich. Przewidywano uruchomie
nie jednego europejskiego kanału telewizyjnego oraz możliwość dostępu 
obywateli Wspólnot Europejskich do wszystkich telewizji Europy31. Po
nadto raport Adonnina potwierdzał konieczność podjęcia przez Wspól
noty prac na rzecz ochrony dziedzictwa architektonicznego i archeolo
gicznego. Postulował utworzenie Europejskiej Akademii Nauki, Techniki 
i Kultury z pulą corocznych nagród dla najlepszych badaczy i artystów; 
powstanie Europejskiej Loterii, której wieczór wygranych transmitowa
łyby telewizje państw członkowskich Wspólnot.

Zdecydowanie najważniejszym przesłaniem raportu Adonnina na po
ziomie antropologicznosymbolicznym, a także fundamentem poczucia 
więzi społeczeństw europejskich z procesem integracji, była próba zdefi
niowania symboliki WE, czyli zaakceptowanie projektu flagi i projektu 
hymnu europejskiego jako identyfikacji wizerunkowej Wspólnot Euro
pejskich na zewnątrz. W artykule 9.1 raportu czytamy:

Jednakże mając na uwadze niezależność i różny charakter obu organizacji 
[PE i Rady], Komitet proponuje Radzie Europejskiej, aby godło i flagę WE 
stanowił niebieski prostokąt z kręgiem dwunastu pięcioramiennych, cen
tralnie ułożonych i niestykających się gwiazd, otaczających złotą literę E 
z projektu już wykorzystywanego przez Wspólnotę32.

Co do hymnu Wspólnot Europejskich, art. 9.2 raportu stwierdzał: „«Oda 
do radości» z czwartej części IX Symfonii Beethovena w istocie jest już 
używana podczas wielu wydarzeń europejskich. Hymn został uznany 

31 Te i inne postulaty odnoszące się do telewizji europejskiej znalazły swoje zapisy w Zie
lonej księdze dyrektywy Telewizja bez granic, a potem w samej dyrektywie z 1989 r.

32 „However, bearing in mind the independence and different nature of the two organi
sations, the Committee proposes to the European Council that the European Commu
nity emblem and flag should be a blue rectangle with, in the centre, a circle of twelve 
fivepointed gold stars which do not touch, surrounding a gold letter E of the design 
already used by the Community”. A People’s Europe…, dz. cyt., s. 29.
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przez Radę Europy za reprezentatywny dla idei europejskiej”33. Po przed
stawieniu raportu Adonnina Rada Europejska przyjęła formalnie projekt 
flagi jako oficjalnego symbolu Wspólnot Europejskich. Oczywiście pro
jekt nie był nowy. Symboliką 12 gwiazd na niebieskim tle posługiwała się 
od 1955 roku Rada Europy34. Flaga zawisła oficjalnie przed budynkiem 
Komisji Europejskiej w Brukseli w dniu 29 maja 1986 roku. Aktowi temu 
towarzyszyły dźwięki Ody do radości Ludwika van Beethovena. Wer
sja instrumentalna finałowej kantaty z IX Symfonii Beethovena (hymnu 
Rady Europy od 1972 r.) od tego dnia stała się oficjalnym hymnem WE.

Trzeba podkreślić, że wiele z omawianych wyżej konceptów odnoszą
cych się do kultury i zawartych w dokumentach wspólnotowych nie zna
lazło zastosowania w praktyce. Projekty polityczne nie zostały ratyfiko
wane przez państwa członkowskie Wspólnot z powodu braku konsensu 
na przykład w kwestii połączenia Europejskiej Wspólnoty Politycznej 
z trzema Wspólnotami; czy akceptacji reform wspólnotowych i wzmoc
nienia konkretnych instytucji. Spinelli zakładał, że Rada miała stać się 
izbą wyższą Parlamentu Europejskiego, a sam parlament – izbą niższą. 
Z koncepcji Tindemansa empiryczne zastosowanie znalazły pierwsze 
wybory do PE w 1979 roku. Z wyjątkiem ustanowienia symboliki euro
pejskiej oraz przystąpienia do tworzenia zintegrowanego systemu edu
kacji postulaty w zakresie kultury przepadły wraz z projektami. Jedy
nym dokumentem wiążącym z lat 80. dla Wspólnot i dla przyszłej Unii 
był Jednolity Akt Europejski35, czyli traktat rewizyjny podpisany 17/18 
lutego 1986 roku (wszedł w życie 1 lipca 1987 r.). Jednolity Akt Euro
pejski nie poświęcił uwagi polityce kulturalnej Wspólnot. Na tym eta
pie rozwoju integracji europejskiej projekty wspólnotowe najwyższego 
szczebla decyzyjnego WE nie przewidywały ustanowienia mecenatu 
unijnego nad kulturą.

33 „The music of the ‘Ode to Joy’ from the fourth movement of the Beethoven’s Ninth Sym
phony is in fact used at the European events. The anthem has also been recognised by 
the Council of Europe as being representative of the European idea”. Tamże.

34 Flagę Rady Europy zaprojektowali Salvador de Madariaga oraz francuski artysta Arsène 
Heitz. Projekt flagi został przyjęty przez Komitet Ministrów Rady Europy w dniu 
8 grudnia 1955 r.

35 Jednolity Akt Europejski, Dz. Urz. WE, L 169, 29.06.1987.
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4.  Pierwsze dokumenty WE w dziedzinie kultury. 
Zapowiedź polityki kulturalnej UE

Właśnie z tego powodu, że dokumenty i raporty przedstawione Radzie 
Europejskiej nie tworzyły formalnych wytycznych dla kultury, ważna jest 
analiza niektórych dokumentów Komisji Europejskiej i Rady WE ogło
szonych w omawianym czasie. Zawierały one serie postulatów w dziedzi
nie kultury, które znajdowały zastosowanie w praktyce działania państw 
członkowskich na zasadzie odpowiedzi na zalecenia instytucji ponad
narodowych lub dobrowolnego zgłaszania się do programów i konkur
sów wspólnotowych. Państwa członkowskie przyjmowały stopniowo 
propozycje instytucji wspólnotowych, włączając się w swobodnie funk
cjonujący mechanizm europeizacji kultur. Mechanizm ten kształtowały 
przede wszystkim Komisja Europejska, Parlament Europejski (po wybo
rach z 1979 r.) oraz Rada Ministrów WE. Poniekąd samoistne angażowa
nie się państw członkowskich w niektóre zalecane przez organa ponad
państwowe pola działalności Wspólnot należy odczytywać jako realizację 
neofunkcjonalnego mechanizmu spill-over. Impulsy integracyjne oddzia
ływały na państwa członkowskie, a te – w ramach instrumentu europe
izacyjnego top-down – podejmowały inicjatywy zgodnie z zasadą suwe
renności. Proces integracji miał więc szansę zaistnienia ze względu na 
sprzyjające mu okoliczności. Leon N. Lindberg i Stuart A. Scheingold36 
uważali, że podstawowym warunkiem uruchomienia mechanizmu spill-

-over (jako forward linkages – dalsze powiązania), czyli powstania sprzy
jających okoliczności, są istniejące już struktury i sieci powiązań pomię
dzy elitami (w tym elitami kulturalnymi czy operatorami kulturalnymi) 
o charakterze zinstytucjonalizowanym. Taki warunek mógł się pojawić 
na pewnym etapie procesu integracji, czyli w ustrukturyzowanym syste
mie międzynarodowym odznaczającym się stabilnością kulturową i ideo
logiczną. Można zatem przypuszczać, że pierwsze niewiążące dokumenty 
WE w dziedzinie kultury stały się czymś na wzór forward linkages pro
cesu integracyjnego w tej dziedzinie.

36 L.N. Lindberg, S.A. Scheingold, Europe’s Would-Be Polity: Patterns of Change in the 
European Community, Englewood Cliffs, NJ, PrenticeHall, 1970.
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Najwcześniejszym aktem politycznym Komisji Europejskiej w zakre
sie kultury był komunikat z 22 listopada 1977 roku o nazwie Działania 
Wspólnot w sektorze kultury37, skierowany do Rady WE. Komunikat 
modyfikował politykę Wspólnot rozumianą jako sfera rynku. Znaczna 
część dokumentu dotyczyła spraw gospodarczych, fiskalnych i socjalnych 
w dziedzinie kultury. Wspólnoty podtrzymały definicję sektora kultury 
jako obszaru gospodarki, poświęcając uwagę harmonizacji systemu po
datkowego. Ostatnie rozdziały odnosiły się do kultury postrzeganej jako 
działania promocyjne, artystyczne i dyplomatyczne.

Dotkliwym skutkiem wolnego handlu był w latach 70. XX wieku mię
dzy innymi przemyt dzieł sztuki38. Komisja postulowała więc szeroki front 
przeciwdziałań temu zjawisku poprzez wprowadzenie systemu ewiden
cjonowania dzieł sztuki na poziomie wspólnotowym (record card system), 
który ułatwiałby poszukiwanie zaginionych obrazów służbom krajowym, 
Interpolowi i samym właścicielom. Ze względu na plagę falsyfikatów Ko
misja rekomendowała zaostrzenie przepisów krajowych oraz wypracowa
nie zintegrowanego systemu eksperckiego. Do kwestii społecznych nale
żała sprawa zatrudniania pracowników sektora kultury (nienormowany 
czas pracy twórców, różne formaty umów, samozatrudnienia, brak za
bezpieczeń socjalnych). Zgodnie z przepisami traktatu o EWG pracow
nicy sektora kultury mogli pracować we wszystkich krajach Wspólnot, 
ale brakowało polityki informacyjnej dotyczącej warunków zatrudnie
nia i opodatkowania w kraju niemacierzystym. Dziewięć różnych syste
mów fiskalnych tamtego okresu utrudniało rozliczenia podatkowe ar
tystów, którzy często pracowali w kilku krajach europejskich w ciągu 
jednego roku rozliczeniowego (np. koncertujący filharmonicy). Postulo
wano więc możliwość wprowadzenia jednego systemu opodatkowania dla 
działalności artystycznej bez względu na kraj przychodów i kraj wydat
ków. W ramach ujednolicania systemu podatkowego w krajach Wspólnot 

37 Community Action in the Cultural Sector. Commission Communication to the Coun
cil sent on 22 of November 1977. Bulletin of the European Communities, Supplement 
6/77, COM (77) 560 final, Brussels, 2.12.1977.

38 Warto pamiętać o konwencjach ONZ w tym zakresie, które pojawiały się na początku 
lat 70., m.in. Konwencja dotycząca środków zmierzających do zakazu i zapobiegania 
nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, sporzą
dzona 17.11.1970 r. w Paryżu. Dz. U. 1974, nr 20, poz. 106. Więcej o konwencjach ONZ 
zob. Międzynarodowe stosunki kulturalne. Podręcznik akademicki, red. A.W. Ziętek, 
Warszawa, Poltext, 2010.
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proponowano rozwiązanie, według którego przychody podlegające opo
datkowaniu z jednego roku (duży przychód) można rozłożyć na kilka lat. 
To było korzystne dla tych, którzy w jednym roku zarobią bardzo dużo, 
a mało w kolejnym, co w przypadków zawodów artystycznych bywa regułą.

Komisja zgłaszała konieczność harmonizacji prawa autorskiego, 
zwłaszcza w kontekście rozwoju środków masowego przekazu (radio, te
lewizja) oraz kinematografii. Podnoszono problem pracy artystów i sto
sowania odmiennych przepisów prawa autorskiego w różnych krajach. 
Postulowano ujednolicenie systemu wynagrodzenia oraz tantiem od da
nego produktu kulturowego z tytułu prawa autorskiego. Prawo autorskie 
stawało się problematyczne również ze względu na rodzący się rynek kse
rokopii39. Należało zabezpieczyć interesy trzech stron: autorów, wydaw
ców i czytelników. Istniały różne systemy regulacji pośmiertnych praw 
autorskich, co komplikowało zakup praw do wydania książek. Dokument 
zwracał uwagę na problem niskiego miesięcznego wynagrodzenia auto
rów/twórców we wszystkich krajach Wspólnoty. Rozważano dwie moż
liwości poprawy sytuacji. Pierwsza – to dofinansowanie wynagrodzenia 
dla autora, jako procent od subsydiów publicznych. Dotyczyło to zwłasz
cza cen biletów do teatru, opery oraz filharmonii, zwykle dofinansowy
wanych przez organa administracji publicznej. Druga – to dofinansowa
nie wynagrodzenia autorów książek zgodnie z ustawami o wypożyczaniu 
książek w bibliotekach publicznych, według których wypożyczanie wiąże 
się z drobnymi opłatami (np. w Danii, Holandii i Niemczech), przekazy
wanymi autorom i wydawcom.

Drugą część komunikatu z 1977 roku stanowiły wytyczne do dzie
dzictwa kulturowego i konserwacji zabytków. Jako przełomową tech
nikę w tym zakresie w komunikacie rekomendowano radiację nuklearną, 
stosowaną do ochrony starego drewna, marmuru i kamienia. Radia
cja nuklearna40 została wynaleziona w Centrum Studiów Nuklearnych 
w Grenoble. Dzięki współpracy z naukowcami francuskimi Wspólnota 
zobowiązała się wydać przewodnik po nuklearnych metodach radiacji, 

39 Ochronę prawa autorskiego wspomagał wydany na forum europejskim Akt paryski 
Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych z 9.09.1886 r. ze 
zmianami, sporządzony w Paryżu, dnia 24.07.1971. Dz. U. 1990, nr 82, poz. 474.

40 Metoda polega na napromieniowaniu promieniami gamma. Najczęściej stosowana do 
dezynfekcji drewna, niszczenia owadów żerujących na drewnie, również w archeologii 
(w ustalaniu wieku) oraz historii sztuki. Strukturalnie wzmacnia drewno, bez ubocz
nych skutków trwałego napromieniowania.
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stosowanych do ochrony materialnego dziedzictwa europejskiego. Zwra
cano uwagę na fakt, że Wspólnota w latach 1976–1978 współfinansowała 
stypendia naukowe na pobyty w trzech ośrodkach badawczych związa
nych z ochroną dziedzictwa. Należały do nich: Centre d’études européen
nes pour la conservation du patrimoine urbain et architectural w Collège 
d’Europe (College of Europe) w Brugii, a także International Centre for 
the Study of the Preservation and the Restoration of Cultural Property na 
Uniwersytecie Rzymskim oraz European Centre for Training Craftsmen 
in the Conservation of the Architectural Hertage w Wenecji.

W części dokumentu pt. Wkład w rozwój wymiany kulturalnej za
warte zostały sugestie dotyczące polityki kulturalnej rozumianej jako 

„wymiana”. To ważny szczegół korespondujący z niektórymi przepisami 
Europejskiej konwencji kultury Rady Europy oraz Uroczystej deklaracji 
stuttgarckiej. Wspólnota zachowywała ciągłość swoich postulatów i kon
sekwentnie rozwijała przyjęte wcześniej koncepty:

Jednym z zadań wymiany kulturalnej jest pokazanie kulturalnych podo
bieństw, relacji oraz powinowactw występujących pomiędzy wszystkimi 
krajami i regionami Wspólnoty, z zachowaniem szacunku dla narodowego 
i regionalnego wkładu do kultury. Narody Wspólnoty mogą przyjrzeć się 
temu zjawisku. Pozwoli im to lepiej się rozwijać i rozumieć. Dzięki tej re
fleksji będą w stanie porównać komponent kulturowy z czynnikami eko
nomicznymi i politycznymi41.

Jednocześnie stwierdzano, że Wspólnota będzie rozwijać mechanizmy 
współfinansowania kultury. Jako modelowy przykład mecenatu w kul
turze przywoływano zasady funkcjonowania Młodzieżowej Orkiestry 
Wspólnot Europejskich, polegające na tym, że WE nie subsydiuje w cało
ści międzynarodowego zespołu artystycznego, a jedynie go dofinansowuje. 
Podkreślano możliwość ustanowienia mecenatu WE tylko wobec wyda
rzeń odznaczających się szerokim oddźwiękiem społecznym. To ważny 
wątek. Charakter decyzji w zakresie kultury podejmowanych w latach 
70. XX wieku miał kluczowe znaczenie dla definiowania przyszłego ob
szaru i mechanizmu interwencyjnego. Określano typ działań artystycz
nych, które Wspólnota mogła uznać za podlegające trosce. Jak wiadomo, 
zdecydowanie większa część zadań w dziedzinie kultury pozostawała 

41 Community Action in the Cultural Sector, dz. cyt., s. 21.
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w domenie państw członkowskich. Mówimy więc ciągle o okresie, w któ
rym – oprócz narodowych polityk kulturalnych – pojawiały się zalążki 
ponadnarodowych koncepcji w tym obszarze. Z dokumentu wynika, że 
chodziło o trzy pola działania: szeroko pojętą ofertę szkoleniowoedu
kacyjną, finansowe wsparcie działań rewaloryzacyjnokonserwatorskich 
oraz promocję wydarzeń, happeningów i festiwali artystycznych o wymia
rze europejskim. Żeby zdefiniować, o jakie imprezy artystyczne de facto 
chodziło, czyli jakie wydarzenia europejskie mogły spotkać się z uzna
niem instytucji wspólnotowych, Komisja zleciła badania opinii publicz
nej pozwalające na opracowanie rankingu takich wydarzeń. Do wyda
rzeń tych zaliczono: Europalia w Brukseli, Sezony Europejskie w Breście 
oraz Festiwal Flandryjski w Belgii42.

W ramach dyskusji o wymianie kulturalnej Komunikat odnosił się do 
problematyki muzealnictwa, proponując reformę muzeów pod kątem zin
tensyfikowania współpracy międzynarodowej. Rekomendowano zakłada
nie tak zwanych Pokojów Europejskich (European Rooms), czyli specjalnie 
wydzielonych pomieszczeń, przeznaczonych na ekspozycję dzieł sztuki 
kanonicznych artystów europejskich różnych gatunków. Proponowano, 

42 Warto zwrócić uwagę na fakt, że trzy wymienione imprezy artystyczne, a zwłaszcza 
dwie z nich: Europalia oraz Festiwal Flandryjski, stanowiły swoiste exemplum przed
sięwzięcia artystycznego lat 70., które mogło zyskać dofinansowanie od Komisji WE. 
Oba były dużymi wydarzeniami o aspiracjach europejskich. Europalia były inicjatywą 
belgijską, od początku wspieraną finansowo przez belgijską parę królewską. Formuła 
festiwalu polegała na tym, że co dwa lata prezentowano w Brukseli kulturę i dziedzic
two kolejnego kraju Wspólnot, dzięki czemu następowała wymiana informacji oraz 
spełniano cele promocyjne, a Bruksela zaczynała kształtować swój międzynarodowy 
imagé – jako stolicy Wspólnot. Pierwsze Europalia odbyły się w 1969 r. prezentacją kul
tury Włoch. Potem w latach 70. przedstawiano kulturę następujących państw: 1971 – 
Holandia, 1972 – Wielka Brytania, 1975 – Francja, 1977 – RFN, 1980 – Belgia. Europa
lia trwają do dzisiaj. Polska była odpowiedzialna za przygotowanie prezentacji swojej 
kultury w Brukseli w ramach Europaliów w 2001 r. Z biegiem czasu utworzono Euro
pejską Nagrodę Literacką Europaliów. Była to pierwsza nagroda w dziedzinie literatury 
przyznawana w ramach tego wielkiego festiwalu. Nagrodę otrzymywał uznany pisarz 
kraju, który prezentował swój dorobek. Festiwal Flandryjski był największym w Belgii 
festiwalem muzyki poważnej sięgającym swym początkiem 1958 r. i obejmującym nie
mal wszystkie miasta Flandrii. Na festiwal składała się seria koncertów odbywających 
się w kościołach, bazylikach, kaplicach i parafiach. Festiwal prezentował muzykę sa
kralną, instrumentalną, chóralną, dzieła wielkich kompozytorów europejskich i wielkie 
wykonania symfoniczne. Festiwal Flandryjski był szczególnie promowany w latach 70. 
XX w. ze względu na politykę emancypacyjną Flandryjskiej Wspólnoty Kulturowej.
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począwszy od 1978 roku, uruchomienie specjalnego funduszu na „Po
koje” w ramach programu pilotażowego, w tym gwarantowano uprosz
czenie procedur związanych z wypożyczaniem dzieł sztuki. Jako kolejny 
pomysł wspomagający rozwijanie współpracy międzynarodowej w dzie
dzinie kultury widziano sukcesywne uruchamianie kontaktów bilateral
nych pomiędzy instytutami kultury działającymi w krajach Wspólnot 
(np. Instytut Francuski, Instytut Włoski, British Council). W ramach 
promocji idei tożsamości europejskiej dokument faworyzował działania 
masowe43. Spodziewano się, że metodą integracji środowisk artystycz
nych i odbiorców sztuki będą egalitarne akcje promocyjne pozwalające 
na szeroki i demokratyczny dostęp do kultury. Wymieniano pozytywne 
rezultaty takich działań, na przykład

zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, przeciwko 
nawykowi pasywnej konsumpcji produktów artystycznych; działania te 
będą korespondować z nowoczesnym konceptem kultury otwartej, szero
kiej, zdywersyfikowanej, pluralistycznej i w konsekwencji demokratycznej44.

Dokumentem eksperckim, określającym zalążki polityki kulturalnej 
WE było opracowanie stanu kultury przygotowane przez wybitnego bel
gijskiego historyka, profesora Georges’aH. Dumonta dla Komisji Euro
pejskiej. Opracowanie nosiło tytuł Cultural Action in the European Com-
munity 3/198045 i ukazało się w 1980 roku. Badacz zebrał powtarzające się 
komentarze i sugestie polityków oraz znawców kultury i analityków na 
temat przyszłej polityki kulturalnej, sporządzając katalog potrzeb i roz
wiązań dla tego sektora u progu lat 80. XX wieku. W tym miejscu zosta
nie omówiony wstęp do dokumentu i wnioski Dumonta.

43 Warto dodać, że ważną rolę w rozprzestrzenianiu się kultury w krajach WE od początku 
odgrywały media. Już w 1950 r. nadawcy niezależni założyli międzynarodową organi
zację radiowotelewizyjną, powszechnie znaną jako Eurowizja. Jej celem było nadawa
nie programów produkcji europejskiej w możliwie największej liczbie krajów WE. Dziś 
instytucja funkcjonuje pod nazwą EBU (European Broadcasting Union). Dokument, 
o którym mowa, odnosił się do możliwości współfinansowania niektórych produkcji 
Eurowizji. Postulował również powołanie igrzysk europejskich o nazwie Europiada.

44 Community Action in the Cultural Sector, dz. cyt., s. 24.
45 G.H. Dumont, Cultural Action in the European Community 3/1980 (June 1979), seria: 

European Documentation Collection, Printed in Belgium, 1980.
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Dumont zauważał, że w europejskich środowiskach opiniotwórczych 
obowiązuje przeświadczenie o braku potrzeby podejmowania wspólnych 
działań w zakresie kultury, co wynika z lęku przed centralizacją. Historyk 
uważał, że Komisja oraz Rada WE powinny się oprzeć indywidualistycznemu 
podejściu, proponując action in cultural sector. Zwracał uwagę na koniecz
ność dyskusji nad ochroną i eksploatacją dziedzictwa kulturowego, wymianą 
kulturalną oraz promocją i zachęcaniem do współpracy międzynarodowej. 
Rozważania Dumonta rozszerzały wcześniejsze postulaty wyrażane w ko
munikacie Działania Wspólnot w sektorze kultury z 22 listopada 1977 roku.

Problematyce wymiany kulturalnej autor poświęcił osobny rozdział. 
W dalszym ciągu poszukiwano swoistego wzorca europejskich wyda
rzeń kulturalnych, które mogłyby zyskać mecenat instytucji europej
skich. Podkreślił, że wspomagane finansowo imprezy czy uroczystości 
kulturalne muszą mieć na celu lepsze wzajemne rozumienie się Euro
pejczyków oraz powinny zmierzać do „(…) omijania uprzedzeń i zapo
minania o stereotypach”46. W rozwiązaniach Dumonta dominuje za
łożenie o społecznym wymiarze imprez artystycznych ze szczególnym 
naciskiem na poszerzanie i dywersyfikowanie grup odbiorczych. Przed
miotem badań nad promocją wydarzeń europejskich miały być objęte te 
same co w poprzednim dokumencie imprezy: Europalia, Festiwal Flan
dryjski oraz Sezony Europejskie w bretońskim Breście. Dodatkowo Du
mont dołączył jeszcze trzy inne propozycje: Europejski Festiwal w Wiltz 
w Luksemburgu, kursy choreograficznomuzyczne prowadzone na angiel
skim uniwersytecie w Surrey oraz warsztaty choreograficznoperformer
skie proponowane przez szkołę baletową Maurice’a Béjarta, École Mudra 
w Brukseli. Warto zatrzymać się na tych propozycjach w celu zrozumie
nia logiki procesów europeizacyjnych w kulturze.

Festiwal w Wiltz był jednym z najstarszych festiwali artystycznych 
w Luksemburgu. Opierał się na formule muzycznej, a z racji specyfiki ling
wistycznej państwa był festiwalem dwujęzycznym: francuskoniemiec kim. 
Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 1953 roku, zaprezentowano wówczas 
koncerty muzyki klasycznej, balet, taniec i jazz. Dumont proponował do
łączyć do programu festiwalowego operę włoską i w ten sposób stworzyć 
imprezę trójjęzyczną, pozostającą symbolem porozumienia artystycznego 
ponad barierami językowymi oraz wzorcem integracji międzykulturo
wej. U progu lat 80. Festiwal w Wiltz uchodził za inicjatywę o charakterze 

46 Tamże, s. 14.
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wybitnie europejskim. Liczył prawie 30 lat i należał do założonego w 1952 
roku w Genewie Stowarzyszenia Festiwali Europejskich (EFA), które trak
towano jako najważniejszą i najstarszą sieć festiwalową w Europie. EFA (Eu
ropean Festival Association) cieszyło się uznaniem ze względu na osiągnię
cia artystyczne, ale też ze względu na sławę jego ojców założycieli, gorliwych 
entuzjastów zjednoczonej Europy: Denisa de Rougemonta oraz rosyjskiego 
dyrygenta mieszkającego w Szwajcarii, Igora Markiewicza. Szkoła baletowa 
Mudra, założona przez Béjarta w 1970 roku w Brukseli, wybijała się u progu 
lat 80. XX wieku na pozycję centrum baletowego w Europie. Béjart po suk
cesach choreograficznych Święta wiosny (1959), Bolera (1961) czy Mszy dzi-
siejszych czasów (1967) zdobył międzynarodowe uznanie, otworzył też filię 
szkoły w Dakarcie. Otrzymał prestiżowe stanowisko głównego choreografa 
brukselskiego teatru La Monnaie De Munt oraz dyrektora założonego przez 
siebie w 1960 roku w Brukseli zespołu baletowego Ballet du XXème siècle 
(Baletu XX Wieku). Szkoła baletowa Mudra miała kształcić przyszłych cho
reografów europejskich pod okiem wybitnych tancerzy Béjarta, takich jak 
Paolo Bortoluzzi, Tania Bari i Germinal Casado.

Ważnym wątkiem dokumentu był powrót do pomysłu Pokojów Eu
ropejskich, których wstępną charakterystykę zawierał komunikat z 1977 
roku. Dumont odświeżał ten temat, licząc na sukces koncepcji. Pilota
żowy projekt Pokoju Europejskiego miał prowadzić od 1980 roku zamek 
w Norwich (Norwich Castle) w angielskim hrabstwie Norfolk. Inicja
tywa nie cieszyła się jednak popularnością ani wśród muzealników, ani 
wśród polityków.

Przynajmniej od połowy lat 70. XX wieku trwała we Wspólnotach dys
kusja o opłatach ponoszonych przez biblioteki na rzecz pisarzy. Pierwsza 
ustawa regulująca honoraria dla autorów książek udostępnianych w bi
bliotekach została wprowadzona w Danii na początku lat 40. XX wieku. 
Potem ustawodawstwo brytyjskie przychyliło się do podobnego rozwią
zania, nakładając na biblioteki samorządowe obowiązek przekazywania 
tantiem z tytułu wypożyczeń. Komisja Europejska nie miała podstaw 
prawnych zmuszać państwa członkowskie do wprowadzenia jednolitego 
rozwiązania w tym zakresie, dlatego prawo autorskie pozostało zróżni
cowane w skali Europy aż do 1992 roku. Wtedy po raz pierwszy wprowa
dzono Dyrektywę dotyczącą tantiem za wypożyczenia książek47, która 

47 Dyrektywa dotycząca tantiem za wypożyczenia książek została ustanowiona 19 listo
pada 1992 r., 91/100/EEC. Zob. Council Directive 92/100/EEC of 19 November 1992 on 
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pozostawiała dowolność krajom członkowskim i była przyjmowana z wi
docznymi oporami rządów. Dumont uważał, że na tym etapie dyskusji 
o kwestii tantiem dodatkowymi opłatami z tytułu tantiem należy obar
czyć raczej instytucje produkujące niż samych odbiorców, a zatem wy
dawnictwa, drukarnie, punkty ksero. Tantiemy dla dramatopisarzy i kom
pozytorów z tytułu sprzedaży biletów na spektakle teatralne i koncerty 
filharmoniczne miały zostać wpisane do prawa autorskiego.

Kolejny dokument – komunikat Komisji Europejskiej A Fresh Boast 
for Culture in the European Community 48 z 1987 roku – został ogłoszony 
w nowym kontekście historycznym. Po przyjęciu Jednolitego Aktu Eu
ropejskiego (1986)49 miał szansę wprowadzić problematykę kultury na 
szersze forum europejskie. Komunikat proponował plan rozwoju kultury 
Wspólnoty na lata 1988–1992. Carlo Ripa di Meana, komisarz ds. polityki 
instytucjonalnej, informacyjnej, kultury i turystyki w Pierwszej Komisji 
Jacques’a Delorsa, starał się zaznaczyć obecność sektora kultury w pla
nach zjednoczeniowych. Komisarz tak pisał we wstępie do komunikatu:

Europejska tożsamość kulturowa jest niczym innym tylko dzielonym hu
manizmem, opartym na demokracji, prawie i wolności. Wyrażona w zróż
nicowanych formach kultur lokalnych, regionalnych i narodowych, jest 
fundamentem Unii Europejskiej, celem innym niż integracja ekonomiczna 
i społeczna50.

Ripa di Meana odnosił się wprost do Unii Europejskiej oraz podkreślał 
koncept tożsamości kulturowej. Komisja uznała, że należy zmierzać w kie
runku instytucjonalizowania działań w sektorze kultury, tak jak i Jed
nolity Akt Europejski zmierzał do ustanowienia przyszłych kompetencji 
instytucji unijnych. Był to jeden z poważniejszych kroków w kierunku 
planowania przyszłej polityki kulturalnej Unii Europejskiej i z pewnością 
spore zasługi na tym polu należy przyznać Pierwszej Komisji Jacques’a De
lorsa. Zainicjowano wówczas program ramowy na lata 1988–1992, którego 

rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of 
intellectual property, OJ, L 346/71, 27.11.92.

48 European Commission (1987). Commission Communication. A Fresh Boost for Cul
ture in the European Community [COM (87) 603 final].

49 Jednolity Akt Europejski – podpisany 17 lutego 1986 r. (Luksemburg) oraz 28 lutego 
1986 r. (Haga) (wszedł w życie 1 lipca 1987 r.). Dz. Urz. UE 2004, nr 90, poz. 864 i 865.

50 European Commission, (1987), dz. cyt., s. 5.
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głównym celem miało być: polepszenie warunków życia i pracy ludzi za
trudnionych w sektorze kultury, tworzenie nowych miejsc pracy w kul
turze, połączenie działań na rzecz turystyki i rozwoju regionów oraz 
rozwój przemysłów kultury. Komisja zamierzała powołać Stałą Komi
sję ds. Kultury w KE, która zajęłaby się ogłaszaniem konkretnych dzia
łań w zakresie kultury.

Program ramowy 1988–1992 składał się z pięciu punktów: (1) Tworze
nie europejskiej przestrzeni kulturowej; (2) Promocja przemysłu audio
wizualnego; (3) Dostęp do kultury; (4) Treningi i warsztaty kulturalne; 
(5) Dialog z resztą świata. W ramach celu pierwszego założono tworzenie 
nowych miejsc pracy w regionach pofabrycznych i zachęcanie do rozwoju 
przemysłów kultury. Przewidywano lepszą informację o sektorze kultury 
w WE, uruchomienie statystyk, publikacje informatorów oraz zainicjo
wanie badań społecznych. Istotnym trendem było sponsorowanie kul
tury przez prywatne przedsiębiorstwa. Tendencja ta była obserwowana 
w większości krajów WE w latach 80. XX wieku, zwłaszcza w Wielkiej 
Brytanii. KE przychylała się do poglądu, że sektor prywatny może wyjść 
naprzeciw sektorowi kultury w każdym kraju członkowskim i w ten spo
sób odciążyć zobowiązania publiczne. Zachęcano więc do tworzenia in
stytucji pośredniczących między biznesem a kulturą, zwłaszcza małych 
firm i przedsiębiorstw.

W ramach promocji przemysłu audiowizualnego (realizacja pkt 2) już 
w 1985 roku Komisja przygotowywała 3stopniową kampanię promocyjną 
sektora audiowizualnego. Miała ona polegać na adaptacji tego sektora do 
nowych standardów technicznych. Proponowano dyrektywę wspólno
tową regulującą europejski rynek telewizyjny. Dyrektywa przewidywała 
utrzymanie odpowiedniego procentu czasu antenowego dla programów 
wyprodukowanych na rynku wewnętrznym WE. W obszarze dostępno
ści do kultury (pkt 3) postulowano naukę języków europejskich. Rosła 
ranga tłumaczeń i zawodu tłumacza. Komisja proponowała ogłoszenie 
rocznych nagród dla tłumaczy z mniej znanych języków europejskich. 
Ważna stawała się międzynarodowa promocja miast i regionów europej
skich przygotowywana w formule kampanii informacyjnej tłumaczonej 
na języki obce. Zadanie to korespondowało z ideą Europejskiego Miasta 
Kultury, powołanego przez Radę ds. Kultury WE w 1983 roku. Promo
wano dostęp do europejskiego dziedzictwa kulturowego. Ochrona zabyt
ków najstarszych (romańskich) po najnowsze (poprzemysłowe) wymagała 
rozważnego namysłu i praktycznego działania. Ochronie miały podlegać 
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kulturowe atrakcje turystyczne, a więc miejsca ważne dla współczesnego 
Europejczyka ze względu na tradycję historyczną.

W ramach realizacji pkt 4 dotyczącego treningów i warsztatów kultu
ralnych przewidywano dokształcanie menedżerów kultury oraz pracow
ników administracji publicznej. Komisja w tym zakresie miała nawiązać 
kontakt z Radą Europy oraz z europejskimi uniwersytetami w celu opra
cowania programów. W związku z rozwojem technologii oraz rynku au
diowizualnego zwracano uwagę na kształcenie specjalistów od dźwięku 
i obrazu, dziennikarzy, wydawców programów radiowotelewizyjnych, 
tłumaczy symultanicznych. Planowano organizację podyplomowych kur
sów tłumaczy na uniwersytetach.

Co do dialogu z resztą świata (pkt 5) WE proponowała promocję kul
tury europejskiej poza granicami Wspólnoty, przy czym zakładano pre
zentację zróżnicowanego modelu kultury: w USA, w Azji, w Afryce, na 
Pacyfiku, w Ameryce Łacińskiej. Przewidywano dwutorową prezentację: 
poprzez ambasady krajów WE oraz jednostki konsularne, a także poprzez 
zewnętrzne biura Komisji Europejskiej. Zakładano powołanie programów 
pilotażowych promujących wszelkie typy dziedzin sztuki; promocję eu
ropejskich międzynarodowych targów książek, repertuaru Młodzieżo
wej Orkiestry WE, a także podróżujących festiwali.

5.  Inicjatywy ministrów kultury państw członkowskich. 
Rezolucje Rady ds. Kultury WE (1983–1989)

Przewodnią rolę w działaniach na rzecz inicjatyw kulturalnych WE w Ra
dzie WE w połowie lat 80. odegrało trzech ministrów kultury państw 
członkowskich. Byli to socjaldemokraci: Francuz Jack Lang (Parti Socia
liste, PS), grecka aktorka Melina Mercouri (PASOK51) oraz Włoch Vin
cento Scotti52 (Democrazia Cristiana, DC). Zwłaszcza Lang i Mercouri 

51 PASOK (Panelinio Sosialistiko Kinima) – Panhelleński Ruch Socjalistyczny, grecka 
partia centrolewicowa założona w 1974 r. przez Andreasa Papandreu.

52 Vincento Scotti był włoskim ministrem kultury (Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali della Repubblica Italiana) w latach 1981–1982. Od 1983 do 1987 r. w lewico
wym rządzie Bettina Craxiego funkcję tę pełnił chadek Antonio Gullotti.
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przyczynili się do powołania nieformalnej, a potem formalnej, Rady 
ds. Kultury WE, która zaczęła ogłaszać rezolucje, proponując Komisji 
Europejskiej przeprowadzenie ich przez procedury decyzyjne Wspólnot. 
To oni również mieli wpływ na uruchomienie pierwszego programu kul
turalnego o nazwie Europejskie Miasto Kultury. Ostatecznie przygoto
wali grunt pod wieloletnią, efektywną pracę Rady ds. Kultury WE, która 
z czasem stała się najważniejszą instytucją międzyrządową, odpowie
dzialną za rozwój sektora kultury. Zdecydowano również o powołaniu 
w 1988 roku nowej Parlamentarnej Komisji ds. Kultury53.

Jack Lang, zanim po raz pierwszy w 1981 roku został francuskim mi
nistrem kultury w rządzie Pierre’a Mauroya, zasłynął organizacją inicja
tyw na rzecz kultury w Nancy. Stworzył międzynarodowy, alternatywny 
festiwal teatralny, pozostając w latach 1963–1972 jego dyrektorem i popu
laryzując synkretyzm sztuk, w tym swoisty alians amerykańskiego offu 
z europejskim rockiem. Funkcję ministra kultury Francji Lang piastował 
łącznie dekadę (1981–1993), z wyjątkiem okresu 1986–1988, kiedy władzę 
sprawowała francuska prawica. Wszedł do rządu wraz z triumfem Partii 
Socjalistycznej oraz wyborem François Miterranda na prezydenta Fran
cji. Od tego momentu był ministrem siedmiu rządów socjalistycznych54. 
Z nazwiskiem Langa łączą się dwie przełomowe inicjatywy. Pierwsza to 
ustawa o jednolitych cenach książki, tak zwana Ustawa Langa55, druga to 
koncepcja świąt kulturalnych. Szczególnie skoncentrujemy uwagę na tej 
drugiej inicjatywie. Mowa tu przede wszystkim o Fête de la Musique (1982), 
Fête du Cinéma (1985), Les Journées du Patrimoine (1984) oraz Le Fureur 
de Lire (1989). Wszystkie wymienione święta miały na celu przybliżyć kul
turę obywatelom poprzez bezpłatny udział Francuzów w wydarzeniach 

53 Komisja ta zastąpiła ustanowioną w 1979 r. Komisję ds. Młodzieży, Kultury, Edukacji, 
Informacji i Sportu (European Parliament Committee on Youth, Culture, Education, 
Information and Sport). Committee on Cultural Affairs została powołana na mocy: 
Resolution of the Council and of the Ministers responsible for cultural affairs meeting 
within the Council of 27 May 1988 on the future organization of the work, OJ, 197/1, 
27.07.1988.

54 Jack Lang był ministrem w rządzie Pierre’a Mauroya w latach 1981–1984, następnie 
w rządzie Laurenta Fabiusa (1984–1986). Po ponownym zwycięstwie lewicy w wybo
rach parlamentarnych wrócił na stanowisko ministra w rządzie Michela Rocarda (1988–
1991) oraz Édith Cresson (1991–1992). W latach 1992–1993 był ministrem kultury i edu
kacji w rządzie Pierre’a Bérégovoya.

55 Ustawa dotyczyła wprowadzenia i utrzymania stałych cen książek w całej Francji. De
cyzję tę podjęło Zgromadzenie Narodowe w dniu 10.08.1981 r.



174 Rozdział III

oraz dopuszczając artystów alternatywnych do prezentacji swojej sztuki. 
Imprezy miały charakter egalitarny i w ten sposób odzwierciedlały ducha 
republikanizmu francuskiego. Najsłynniejsza Fête de la Musique (Święto 
Muzyki) zainaugurowana 21 czerwca 1982 roku w Paryżu była reklamo
wana jako otwarta noc muzyki, w której mogli wziąć udział wszyscy oby
watele niezależnie od stopnia zamożności i statusu społecznego. Koncerty 
odbywały się na ulicach, w parkach i na skwerach, w salach koncertowych, 
teatrach, filharmoniach, kawiarniach i centrach kultury. Prezentowano 
każdy typ muzyki: od klasyki przez rock i jazz do muzyki elektronicz
nej i dźwięków etno. Impreza została powtórzona w 1983 roku i zgroma
dziła w Paryżu 30 tysięcy entuzjastów. Przyczyniła się do wzrostu popu
larności ministra. Drugim słynnym na całą Europę wydarzeniem stały 
się Dni Dziedzictwa, zainaugurowane przez francuskie ministerstwo kul
tury w 1983 roku jako Dni Otwarte (Les Journées Portes Ouvertes dans les 
monuments historiques). Langowi udało się namówić ponad 40 departa
mentów i regionów do darmowego otwarcia dla zwiedzających najważ
niejszych zabytków i instytucji kultury. Z czasem impreza stawała się 
cykliczna, by po 1985 roku odnieść światowy sukces. Na konferencji mini
strów kultury Rady Europy w Granadzie w 1985 roku Jack Lang wystąpił 
z inicjatywą rozszerzenia formuły Dni na całą Europę, proponując prze
kazanie Radzie Europy oficjalnego patronatu nad nimi56.

Urodzona w 1920 roku córka greckiego parlamentarzysty Stamatisa 
Mercourisa i wnuczka wieloletniego burmistrza Aten Melina Mercouri 
osiągnęła popularność jako aktorka dramatyczna Teatru Narodowego 
w Atenach. Wyjechała z Grecji w 1967 roku, po przejęciu władzy przez 
wojskową juntę i znalazła się na emigracji najpierw we Francji, a potem 
w Stanach Zjednoczonych57. Po upadku junty, w 1974 roku wróciła do Aten, 
przystępując do tworzenia, wraz ze swoim bratem Spyrosem Mercourisem, 
centrolewicowej Partii PASOK. Pierwszy raz dostała się do Parlamentu 

56 W 1987 r. do akcji włączyła się Holandia, ogłaszając holenderskie dni dziedzictwa (Open 
Monumententag). W 1991 r. impreza przekształciła się w Europejskie Dni Dziedzictwa, 
organizowane wspólnie przez Radę Europy i Komisję Europejską.

57 Szerzej o kampanii antyreżimowej Mercouri w Ameryce pisze Dionisios Sturis w arty
kule Niepokorna Melina Mercouri – ostatnia grecka bogini, http://www.wysokieobcasy.
pl/wysokieobcasy/1,96856,13974765, Niepokorna_Melina_Mercouri___ostatnia_gre
cka_bogini.html?as=2 [dostęp: 12.03.2015]. Sama Melina Mercouri swoje bogate życie 
streszcza w autobiografii: M. Mercouri, I Was Born Greek, London, Hodders & Stough
ton, 1971.
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w wyborach 1977 roku. Jako nowoczesna kobieta Zachodu popierała rady
kalne postulaty socjalistów, które miały zmienić zabobonną mentalność 
Greków. Broniła legalizacji aborcji, ułatwień rozwodów, zrównania płac 
kobiet i mężczyzn oraz depenalizacji zdrady małżeńskiej. Ministrem kul
tury została w następnej kadencji parlamentarnej, czyli w 1981 roku. Była 
zarazem jedyną kobietą w rządzie Papandreu. Stanowisko ministra kul
tury sprawowała do 1989 roku, a potem jeszcze przez rok, w latach 1993–
1994. Zmarła w Nowym Jorku w 1994 roku. Jako że Grecja wstąpiła do 
Wspólnot w 1981 roku, Mercouri włączyła się do akcji promującej pierwszą 
grecką prezydencję w Radzie Europejskiej. W kraju starała się na szerszą 
skalę udostępnić kulturę obywatelom: ułatwić wejścia do muzeów oraz 
na stanowiska archeologiczne. Stworzyła 16 teatrów regionalnych i roz
poczęła reformę edukacji artystycznej. Na forum międzynarodowym za
słynęła sporem z rządem brytyjskim o zwrot marmurów partenońskich, 
które znajdują się w British Museum i które zostały wywiezione z Grecji 
w XIX wieku za czasów Imperium Osmańskiego. Apelowała o pomoc dla 
Aten, dla greckich wysp (m.in. Milos) oraz dla rozsianych po kraju am
fiteatrów rzymskich. Od 1987 roku nadzorowała międzynarodowy kon
kurs na nowe muzeum na Akropolu.

Mercouri uważała ochronę zabytków basenu Morza Śródziemnego 
za moralny obowiązek Wspólnot. Znała istniejące rezolucje PE, ale uwa
żała je za niewystarczające dla restytucji obiektów. Komisja Europejska 
wskazywała na możliwość negocjacji pożyczek z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym, zwłaszcza na obszarach atrakcyjnych turystycznie. Prze
kazywała granty dla instytucji kultury. Obejmowały one dofinansowa
nie na przykład studiów konserwatorskoplanistycznych oraz podróży 
muzycznych Młodzieżowej Orkiestry Wspólnot Europejskich oraz do
tacje dla kompozytorów. Grecja znajdowała się w pakiecie dotacji WE. 
W ramach międzynarodowego Festiwalu Europalia w 1982 roku 50 ar
tystów europejskich pojechało do Grecji i tyleż samo artystów greckich 
odwiedziło Brukselę. Komisja z jednej strony wykazywała dobrą wolę 
subsydiowania kultury, ale z drugiej – nietrudno zauważyć, że działania 
te miały charakter doraźny. Znając powyższy stan rzeczy i dostrzegając 
siłę artystycznego rezonansu wydarzeń kulturalnych na masową skalę, 
organizowanych w różnych częściach Europy, ministrowie kultury WE 
postanowili rozpocząć polityczny lobbing. Jednym z jego instrumentów 
było właśnie ustanowienie regularnych spotkań w ramach Rady WE. 
Większość z członków stanowionej Rady brało od lat udział w obradach 
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Komitetu Ministrów Kultury Rady Europy, który w tamtym czasie po
siadał stabilną pozycję polityczną. Ponieważ Rada Europy działała głów
nie w obrębie ochrony dziedzictwa, w ewoluujących Wspólnotach wi
dziano więc dodatkowe szanse58 na równomierne rozłożenie zadań dla 
sektora kultury w Europie oraz większą reakcję na jego potrzeby. Ogło
szono nieformalne, cykliczne posiedzenia Rady Ministrów59. Na zapro
szenia zareagowali zwłaszcza ministrowie Włoch, Francji i Grecji. Kraje 
te były zainteresowane między innymi wsparciem finansowym dla swo
jego dziedzictwa kulturowego.

Wejście do Wspólnot Grecji, a potem w połowie lat 80. Hiszpanii i Portu
galii, wpłynęło na wzrost zainteresowania Komisji Europejskiej sprawami 
kultury. Razem z Włochami kraje zaczęły wywierać znaczący wpływ na 
działalność Komisji w zakresie kultury. Po drugie, spora liczba urzędników 
Komisji rekrutowała się w tym czasie właśnie spośród nowych członków 
Wspólnoty. Zajmowali oni kierownicze stanowiska w wydziałach ds. kultury 

58 Przyjmuje się, że kluczowym dokumentem skłaniającym ministrów kultury do pod
jęcia działań w obszarze Wspólnot była Europejska deklaracja o celach kultury (Euro-
pean Declaration on Cultural Objectives), która została sformułowana podczas spot
kania Rady ds. Kultury WE w Luksemburgu w 1981 r., a potem oficjalnie ogłoszona 
na czwartej konferencji Rady w Berlinie, 25 maja 1984 r. Deklaracja stawiała nowo
czesnego Europejczyka w centrum epoki, wskazując na jego potrzeby wolności i po
szanowanie praw. Szczególną uwagę zwracano na pojęcie rozwoju. Uznano, że rozwój 
ekonomicznospołeczny nie może bagatelizować szacunku dla człowieka. Powinien 
przebiegać w zgodzie z wypracowanymi przez Europę normami demokratycznymi, 
z właściwym wykorzystaniem technologii i edukacji oraz potencjału intelektualnego. 
Promowano udział w kulturze, otwierając jednocześnie kampanię haseł: „wspólnoto
wość” i „zjednoczenie”. Deklaracja była kierowana do rządów poszczególnych państw 
członkowskich Wspólnot. 

59 Do Rady Ministrów Kultury należeli: Lise Østergaard (1980–1982); Mimi Stilling Ja
cobsen (1982–1986); Hans Peter Clausen (1986–1988); Ole Vig Jensen (1988–1990) (Da
nia); Jos van Kemenade (1981–1982); Wim Deetman (1982–1990) (Holandia); Belgia z ra
cji skomplikowania systemu federalnego oraz decentralizacji w zakresie kultury nie 
mogła być reprezentowana przez jednego ministra. Kompetencje w zakresie kultury 
nie należały do zadań konstytucyjnych Królestwa Belgijskiego. Zostały podzielone na 
Wspólnotę Flamandzką i Walońską, Stołeczny Region Brukseli oraz Wspólnotę Nie
mieckojęzyczną. Znanym i aktywnym ministrem kultury na arenie międzynarodo
wej lat 80. był Flamand Patrcik Dewael (1985–1992), w rządzie Gastona Geensa. Wielka 
Brytania, Irlandia i Niemcy Zachodnie nie posiadały w tym czasie osobnego urzędu 
ds. kultury.
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czy edukacji, podnosząc rangę inicjatyw Komisji w zakresie kultury i edu
kacji i zdążając do większej profesjonalizacji działań60.

Badacze literatury przedmiotu61 zauważają ożywienie działalności Komi
sji Europejskiej właśnie po akcesji Grecji do Wspólnot. Podkreślają wrażli
wość europejskich rządów lewicowych na podjęcie szerszej dyskusji o kul
turze. Z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, gdzie od 1979 roku rządziła Margaret 
Thatcher i Partia Konserwatywna, we wszystkich niemal krajach u progu 
lat 80. XX wieku rozpoczęły kadencje rządy lewicowe lub koalicje z chrześ
cijańską demokracją. Najczęściej zwraca się uwagę na znaczenie pięciu 
państw: Grecji, Włoch, Francji, Hiszpanii i Portugalii. Jednocześnie warto 
dostrzec, że zwiększona liczba partycypujących we Wspólnocie krajów nie 
ułatwiała porozumienia wewnątrzwspólnotowego. Od dawna rysowały się 
zasadnicze różnice poglądowe w rozumieniu ewentualnej przyszłej poli
tyki kulturalnej, odpowiedzialności instytucjonalnej, sposobu konstru
owania funduszy i problematyki zarządzania. Wielka Brytania, Dania 
i Irlandia zachowywały dystans względem zacieśniania współpracy eu
ropejskiej zmierzającej do tworzenia polityki spójności oraz kształtowa
nia form federacyjnych. Nastąpiły podziały pomiędzy ministrami kultury 
przynajmniej na dwie grupy. Jedną stanowili właśnie Brytyjczycy, Duń
czycy i Irlandczycy, którzy nie zgadzali się z tendencjami federacjonistycz
nymi. Podkreśl ali różnice w anglosaskiej i skandynawskiej tradycji zarzą
dzania kulturą względem tradycji kontynentalnych, wątpiąc w możliwość 
zaproponowania wspólnych przedsięwzięć. Do drugiej należeli Francuzi, 
Niemcy, Włosi oraz Grecy, wyznający zasadę mecenatu publicznego w kul
turze, co miało skutkować podejmowaniem działań kulturalnych na po
ziomie europejskim. Rozbieżności w koncepcjach dotyczyły samej metody 
planowania działań oraz ustalenia kompetencji organu koordynującego 

60 T. Theiler, Political Symbolism and European Integration, Manchester, Manchester Uni
versity Press, 2005, s. 64.

61 A. LittlozMonnet, The European Union and Culture: Between Economic Regulation 
and Cultural Policy, Manchester, Manchester University Press, 2007; A. LittlozMon
net, European Cultural Policy: A French Creation?, „French Politics” 2003, no. 2, s. 255–
278; E. Psychogiopoulou, Integration of Cultural Consideration in European Union Law 
and Politics, Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2008; G. Bossuat, L’expérience eu-
ropéene. 50 ans de construction de l’Europe: 1957–2007, Paris, Nomos, 2010; O. Calligaro, 
Negotiating Europe: EU Promotion of Europeanness since the 1950s, New York, Palgrave 
Macmillan, 2013.
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ewentualną przyszłą politykę. Brytyjczycy obawiali się dominacji wzorca 
śródziemnomorskiego opartego na silnym mecenacie instytucji publicz
nych. Demonstrowali sceptycyzm wobec możliwości wypracowania kom
promisowej formuły takiej polityki. Uważali, że wysiłek ministrów kultury 
nie zmierza w kierunku prowadzenia transnarodowej współpracy, budo
wanej z różnych koncepcji, ale dominacji jednego z silniejszych i ustabili
zowanych modeli, na przykład typu francuskiego lub włoskiego. Wydaje 
się, że „koalicja kontynentalna” miała większą siłę rażenia. Dowodem było 
zaproszenie do Aten wszystkich ministrów kultury wystosowane przez 
Melinę Mercouri na 22 listopada 1983 roku. Spotkanie to stało się okazją 
do powołania inicjatywy Europejskiego Miasta Kultury62.

Można przyjąć, że zaistniały dwie przesłanki stanowiące bodziec do 
spotkania w 1983 roku w Atenach i ustanowienia Europejskiego Miasta 
Kultury (EMK). Pierwszą z nich było zapewne przyjęcie przez wszystkie 
kraje Wspólnot Uroczystej deklaracji stuttgarckiej (19 czerwca 1983) wraz 
z propozycją joint actions i joint positions. Drugą przesłanką do powsta
nia inicjatywy EMK była kwestia festiwalizacji wydarzeń kulturalnych 
nastawionych na kształtowanie procesów demokratyzacji oraz demo
kracji kulturalnej, obserwowanych w wielu krajach europejskich od po
łowy lat 60. XX wieku. Festiwale wymienione wcześniej, takie jak: Euro
palia, Fête de la Musique czy walijski National Eisteddfod, i dostrzeżone 
przez Komisję jako posiadające pierwiastek świętowania dziedzictwa 
kulturowego Europy stanowiły wzorzec na przyszłość. Bogactwo oferty 

62 Formalna rezolucja ustanawiająca to wydarzenie pochodzi z 13 czerwca 1985 r. Mini
strowie przyjęli zasadę rotacyjnego wyboru jednego miasta na rok kalendarzowy, które 
zdecydowałoby się (za pośrednictwem swoich władz miejskich, regionalnych i krajo
wych) przygotować kulturalne obchody. Miasto to miała cechować bogata tradycja 
kulturalna, miało być „w swoim historycznym i współczesnym żywiole miastem kul
tury, zachowującym bogactwo zrodzone z poczucia różnorodności i wspólnotowości 
kulturowej”. Jako pierwsze EMK wyznaczono symbolicznie Ateny. Program dla Aten 
w 1985 r. stworzył brat Meliny Mercouri, Spyros Mercouris, główny menedżer i koor
dynator wydarzenia. Jedną z wystaw w Narodowej Galerii w Atenach podczas festi
walu 1985 r. otwierał prezydent Francji François Mitterand. Co najważniejsze i co naj
bardziej przekonało ministrów kultury zebranych w listopadzie 1983 r. w Atenach do 
wartości tego typu egalitarnych imprez kulturalnych, to społeczna siła ich oddziały
wania, łatwość dostępu i partycypacji, przystępność dziedziny, wokół której groma
dzą się słuchacze, oraz kreowanie współpracy i budowanie idei wolontariatu, słowem: 
tworzenie wielkiego ruchu społecznego wokół kultury. Taki właśnie demokratyza
cyjny sens kultury widziano w koncepcji tworzenia Europejskiego Miasta Kultury. 
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programowej oraz recepcja międzynarodowa uroczystości nadawały im 
charakter transgraniczny, promujący wartości „europejskie”. Utrzymy
wały klimat niemal hedonistycznej uczty kulturowej, połączonej z do
skonałą transmisją medialną, możliwością prezentacji szerokiego spek
trum sztuk wraz ze zróżnicowaną techniką wykonania. Wydaje się, że 
u progu lat 80. XX wieku prezentacja kultury wchodziła w nową erę: ma
sowych imprez o walorach marketingowych, kształtujących markę miej
sca i produktu. Taki pogląd prezentuje między innymi Eliot Tretter63. 
Przełom lat 70. i 80. XX wieku Tretter definiuje w kategoriach ukształto
wania pierwszego konceptu „kultury” w kontekście integracji. Uważa, że 
szukano kompromisu pomiędzy presją rynku, rosnącą w siłę komercjali
zacją kultury a ideą kultury wysokiej z jej paletą tradycyjnych gatunków 
artystycznoliterackich oraz potrzebą ochrony dziedzictwa kulturowego. 
W związku z procesami globalizacyjnymi i postępującą amerykanizacją 
(widoczną na przykład w kinematografii) oraz trudnościami w ustano
wieniu wspólnej polityki kulturalnej starano się stworzyć wzór będący 
wynikiem perswazji i starcia sprzecznych racji. Model kultury, stano
wiący konglomerat wyższych i niższych aspiracji w jednym, elitaryzmu 
połączonego z zasadami egalitarnymi, najbardziej odpowiadał ówczes
nym zainteresowaniom i satysfakcjonował decydentów.

Inaugurując posiedzenie Rady Ministrów Kultury w Atenach, Melina 
Mercouri wyszła de facto naprzeciw oczekiwaniom ministrów. W ateń
skich ogrodach narodowych Zappeion Megaron w dniu 22 listopada 1983 
roku miała powiedzieć kilka przytaczanych często w literaturze przed
miotu zdań:

(…) nasza rola ministrów kultury jest jasna. Naszą odpowiedzialnoś
cią jest mus. Kultura jest duszą społeczeństwa. Dlatego naszym najważ
niejszym zadaniem jest zwrócenie uwagi na podstawy i naturę Wspól
noty. To nie znaczy, że musimy narzucać komukolwiek nasze pomysły. 
Przeciwnie, musimy rozpoznać różnorodność i zróżnicowanie pomię
dzy Europejczykami64.

63 E. Tretter, The ‘Value’ of Europe: The Political Economy of Culture in the European Com-
munity, „Geopolitcs” 2011, no. 16, s. 926–948, www.tandfonline.com/loi/fgeo20 [do
stęp: 20.03.2015].

64 „(…) our role as Ministers of Culture is clear. Our responsibility is a must. Culture is 
the soul of Society. Therefore, our foremost duty is to look at the foundations and na
ture of this Community. This does not mean that we should impose our ideas. On the 
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(…) Czynnikiem wyróżniającym ideę tożsamości europejskiej jest posza
nowanie dla zróżnicowania oraz budowanie dialogu pomiędzy kulturami 
Europy. Czas, aby nasz głos był słyszalny tak mocno, jak technokratów. 
Kultura, sztuka i twórczość nie są mniej ważne niż rozwój technologii, ry
nek czy ekonomia65.

W wypowiedziach greckiej minister kultury, cytowanych przez jej 
brata Spyrosa Mercourisa66, trudno nie dostrzec stanowczości. Jeśli mi
nister mówiła o konieczności działania jako jedynym możliwym rozwią
zaniu stagnacyjnej sytuacji oraz jako jedynej możliwości uchronienia eu
ropejskiej kultury przed technokracją, to oznacza kategoryczną niezgodę 
na marginalizację poglądów ministrów i ich pasywność. Symbolizuje rów
nież potwierdzenie podjęcia bezprecedensowej decyzji o uruchomieniu 
międzyrządowego forum ministrów, które nie zaakceptuje wyłączania 
kultury z formalnych działań Wspólnot.

Począwszy od 1985 roku Rada Ministrów ogłaszała rezolucje i konklu
zje67. Pierwszą z nich była właśnie ta o powołaniu Europejskiego Miasta 

contrary, we must recognize the diversities and the differences amongst the people of 
Europe”. H. Fisher, Questions about the Vision of Melina Mercouri, http://ecoc.poie
inkaiprattein.org/InstitutionofEuropeanCapitalofCulture/thevisionofmelina

mercouri/questionsaboutthevisionofmelinamercouri/ [dostęp: 10.03.2015].
65 „(…) determining factor of a European identity lies precisely in respecting these di

versities with the aim of creating a dialogue between the cultures of Europe. It is time 
for our voice to be heard as loud as that of the technocrats. Culture, art and creativity 
are not less important than technology, commerce and the economy”. Tamże.

66 W literaturze przedmiotu znajdziemy szereg parafraz tych ateńskich wypowiedzi 
Meliny Mercouri. Mają one często wersję zniekształconą. Trudno cytować oryginał, 
gdyż takowy albo nie istnieje albo jest niedostępny. Dlatego umieszczono tu cytat 
pochodzący z dokumentacji greckiej fundacji Poiein Kai Pratten, która posługuje się 
wypowiedziami brata Mercouri i zajmuje się archiwizacją działań Meliny Mercouri, 
http://ecoc.poieinkaiprattein.org/InstitutionofEuropeanCapitalofCulture/the

visionofmelinamercouri/questionsaboutthevisionofmelinamercouri/ [do
stęp: 27.03.2015].

67 Ministrowie postanowili zabiegać o sprawy kultury we Wspólnotach Europejskich 
poprzez format Rezolucji i Konkluzji Rady ds. Kultury UE. Rada miała upoważnienia 
do współpracy z przedstawicielami rządów państw członkowskich, zwłaszcza wzglę
dem obszaru nieleżącego w bezpośrednich kompetencjach WE. Rezolucje były ogła
szane i przyjmowane po to właśnie, aby zachęcić Komisję Europejską do inicjatyw na 
nowym polu oraz przedkładania odpowiednich propozycji PE.
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Kultury68. Miało to związek z przyspieszonymi procesami integracji eu
ropejskiej oraz koncepcją świadomego budowania korzeni kulturowych 
społeczeństwa obywatelskiego, postulowanego w raportach Tindemansa 
i Adonnina. Stanowiło również rodzaj uznania dla demokratyzacji kul
tury. W 1985 roku pojawiły się jeszcze inne dwa dokumenty ministrów: 
(1) Rezolucja z dnia 27 września 1985 roku w sprawie współpracy biblio
tek oraz tworzenia baz danych69; oraz (2) Rezolucja z dnia 20 grudnia 1985 
roku w sprawie łatwiejszego dostępu młodzieży do muzeów i wydarzeń 
artystycznych70. Pierwsza z nich postulowała ideę tworzenia ponadna
rodowej sieci bibliotek wraz z implementacją nowych systemów informa
tycznych. Drugi dokument, cytujący w szczególności raport Tindemansa 
Citizen’s Europe (proponujący szeroki front na rzecz tworzenia zintegro
wanego i nowoczesnego społeczeństwa) wskazywał na konieczność ułat
wiania dostępu obywateli do kultury.

W roku 1986 roku ministrowie przyjęli sześć rezolucji. Dostrzegając 
inicjowany przez Radę Europy projekt Szlaków Kulturowych, ministro
wie ogłosili Rezolucję z dnia 17 lutego 1986 roku w sprawie tworzenia 
ponadnarodowych traktów71, podążających śladami najstarszych za
bytków kultury europejskiej lub związków. Uznali, że tworzenie mię
dzynarodowych szlaków kulturowych sprzyja rozwojowi turystyki, 
wpływa na dynamikę rozwoju miast i regionów oraz pozwala na łatwiej
sze uczenie się historii kontynentu. W dalszej przyszłości ta właśnie re
zolucja będzie podstawą dyskusji o uruchomieniu przez UE inicjatywy 
podobnej – Znaku Dziedzictwa Europejskiego (o czym w dalszej części 
pracy). Trzy kolejne rezolucje są datowane na ten sam dzień, 13 listo
pada 1986 roku. Były to po kolei: Rezolucja w sprawie sponsorowania 

68 Resolution of the Ministers responsible for Cultural Affairs, meeting within the Coun
cil of 13 June 1983, concerning the annual event ‘European City of Culture’, OJ, C 153/2, 
22.06.1985.

69 Resolution of the Council and the ministers with responsibility for cultural affairs, 
meeting within the Council of 27 September 1985 on collaboration between libraries 
in the field of data processing, OJ C 271/1, 23.10.1985.

70 Resolution of the ministers responsible for Cultural Affairs, meeting within the Coun
cil of 20 December 1985, on special conditions of admission for young people to mu
seums and cultural events, OJ C 348/2, 31.12.1985.

71 Resolution of the ministers responsible for cultural affairs, meeting within the Coun
cil of 17 February 1986 on the establishment of transnational cultural itinerariers, OJ 
C 44/2, 26.02.1986.
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działań kulturalnych72, Rezolucja w sprawie ochrony europejskiego 
dziedzictwa architektonicznego73 oraz Rezolucja w sprawie konser
wacji dzieł sztuki i artefaktów74. Pierwsza rezolucja zachęcała sektor 
kultury do poszukiwania pozabudżetowych środków finansowania in
stytucji i wydarzeń artystycznych. Nakłaniała do wspierania publiczno

prywatnego partnerstwa oraz łączenia kultury z sektorem komercyj
nym w celu budowania instrumentu pozyskiwania funduszy na bieżącą 
działalność kulturalną. Rezolucja w sprawie europejskiego dziedzictwa 
architektonicznego zwracała uwagę na kwestie metodologiczne, a Re
zolucja w sprawie konserwacji dzieł sztuki i artefaktów zawierała kon
kretne rekomendacje odnoszące się do koordynacji zadań konserwator
skich. Kluczowe znaczenie dla przyszłej polityki kulturalnej UE miała 
Rezolucja z dnia 9 listopada 1987 roku w sprawie promocji tłumaczeń 
arcydzieł kultury europejskiej75. Ministrowie przyjęli tu założenie, że 
szczególne wsparcie finansowe WE powinny otrzymać tłumaczenia na 
mniej znane języki europejskie oraz najlepsze tytuły literatury współ
czesnej i klasyki. Należało zadbać o wysoką jakość tłumaczeń literackich, 
wspierając przy tym serie warsztatów translatorskich, a także wzmoc
nić dystrybucję książek europejskich w międzynarodowym obiegu. Re
zolucja z 18 maja 1989 roku w sprawie promocji książek i czytelnictwa76 
miała ogromne znaczenie, jeśli chodzi o stanowisko ministrów kul
tury krajów WE w kwestii książki. Ministrowie postulowali zasadę 
monitoringu publikacji europejskich oraz włączenie kultury do regu
larnych badań statystycznych, począwszy od rynku książki. Rezolucja 

72 Resolution of the Ministers with responsibility for Cultural Affairs, meeting within the 
Council of 13 November 1986 on business sponsorship of cultural activities, OJ C 320/2, 
13.12.1986.

73 Resolution of the Ministers with responsibility for Cultural Affairs, meeting within 
the Council of 13 November 1986 on the protection of Europe’s architectural heritage, 
OJ C 320/1, 13.12.1986.

74 Resolution of the Ministers with responsibility for Cultural Affairs meeting within the 
Council of 13 November 1986 on the conservation of works and artefacts, OJ C 320/3, 
13.12.1986.

75 Resolution of the Council and of the Ministers responsible for cultural Affairs, mee
ting within the Council of 9 November 1987 on the promotion of translation of impor
tant works of European culture, OJ C 309/3, 19.11.1987.

76 Resolution of the Council and the Ministers responsible for Cultural Affairs meeting 
within the Council of 18 May 1989 concerning the promotion of books and reading, 
OJ C 183/1, 20.07.1989.
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jako pierwsza zaproponowała ustanowienie europejskiej nagrody lite
rackiej oraz nagrody za najlepsze tłumaczenie literatury i dramatu eu
ropejskiego. Ministrowie uznali, że ogłoszenie laureatów europejskiej 
nagrody literackiej będzie się odbywać co roku w mieście świętującym 
tytuł Europejskiego Miasta Kultury. W ten sposób połączono obchody 
dwóch najnowszych programów WE w dziedzinie kultury, powołanych 
do życia de facto na skutek wdrożenia rezolucji ministrów kultury WE 
zebranych w Radzie.

6. Podsumowanie

Przełom lat 70. i 80. oraz całe lata 80. XX wieku przyniosły znaczącą 
zmianę w historii procesu integracyjnego w kulturze. To moment kształ
towania postulatów zmierzających do uformowania priorytetów przyszłej 
polityki kulturalnej. Pozostając przy przepisach TEWG (Traktat ustana
wiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą)77, Wspólnota zdawała sobie 
sprawę, że ma ograniczone pole manewru w kulturze, jednakże nie cał
kowicie pozbawiające ją instrumentów. W zakresie modyfikacji przepi
sów odnoszących się do wolnego rynku i handlu wprowadzano regulacje 
poprawiające prawa pracownicze i fiskalne, chroniące rynek dzieł sztuki 
i zabytków. Co do praw gospodarczych, Komisja starała się o ułatwienia 
pracy artystów na rynku wewnętrznym. Poszukiwano systemowych roz
wiązań. Na forum parlamentarnym rozstrzygano kwestię zróżnicowania 
prawa własności oraz prawa autorskiego. Rozwiązania krajowe musiały 
zostać uelastycznione względem legislacji europejskiej, gdyż istniejący 
stan rzeczy utrudniał obieg książek, emisję programów radiowotelewi
zyjnych, koncertów i nagrań muzycznych. Ustawodawstwo w zakresie 
płatności podatku VAT ze sprzedaży dzieł sztuki, jak i przepisy chro
niące artystów przed bezrobociem miały być regularnie modyfikowane.

EWG w tym okresie lansowała ideę „tożsamości europejskiej” jako 
głównego postulatu przekształceń świadomości, rozbudowując sferę 

77 Traktat o  utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (tzw. traktat rzym
ski) – podpisany 25 marca 1957 r. (wszedł w życie 1 stycznia 1958 r.) – Dz. U. 2004, 
nr 90, poz. 864/2.
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symboliczną jednoczącej się Europy i pielęgnując poczucie wspólno
towości. Definiowała mit Europy jako ostoi zasad demokratycznych. 
Podkreślała koncept Europy obywateli, ustanawiający fundament oby
watelstwa europejskiego. Najważniejszym postulatem odnoszącym się 
bezpośrednio do sektora kultury było podjęcie action in cultural sector 
lub w ogóle cultural actions. Podstawowym wymiarem akcji/działań na 
rzecz kultury było kształtowanie współpracy kulturalnej (co podkreś
lała Deklaracja stuttgarcka) oraz „wymiany kulturalnej”, co było po
stulatem Europejskiej konwencji kulturalnej Rady Europy z 1954 roku. 
Oba obszary miały obecnie przybierać konkretne formy na poziomie 
nauczania i działalności międzynarodowych organizacji artystycznych. 
Uznano, że transgraniczna i horyzontalna współpraca branżowa pozwoli 
na bliższą znajomość danego sektora kultury, wzmacniając go w Europie 
i w skali pozaeuropejskiej. Postulat wymiany kulturalnej pozostanie jed
nym z kluczowych zadań późniejszej formalnej już polityki kulturalnej 
UE. Tak zwana action on cultural sector zyskała w latach 80. XX wieku 
rozbudowaną formę przepisów: w postaci opinii i zaleceń na rzecz nad
zorowania prac konserwatorskich, działalności orkiestr międzynarodo
wych czy wspieranych ze środków WE wielkich, interdyscyplinarnych 
festiwali europejskich. Przepisy te przyjmą w latach 90. XX wieku for
mułę regulacji traktatowych oraz decyzji o powołaniu programów po
mocowych UE w dziedzinie kultury. Działania na rzecz sektora kultury 
WE ukształtowane w latach 70. i do połowy lat 80. XX wieku wzmac
niały pozycję społeczną i międzynarodową zarówno artystów, jak i pisa
rzy, a także wykształcały instrumenty zarządzania kulturą na poziomie 
ponadnarodowym, co stanowiło de facto przykład realizacji neofunk
cjonalnych mechanizmów integracyjnych. Wspólnota przyjęła w sposób 
ewolucyjny zasadę stopniowego zacieśniania współpracy i więzi między 
państwami w dziedzinie szeroko rozumianej kultury. Ścieranie się par
tykularnych interesów państw członkowskich było stopniowo zastępo
wane, jak definiował Lind berg, „rozwiązywaniem konfliktów na dro
dze wspólnego podejmowania decyzji”78, co najlepiej realizowała Rada 
ds. Kultury WE.

Analiza działań ministrów kultury zrzeszonych w Radzie oraz doku
mentów zatwierdzanych przez Radę pozwala na sformułowanie wniosku 
o wyraźnej ewolucji idei i konceptów oraz rosnącej sile decyzyjnej Rady 

78 L.N. Lindberg, The Political Dymanics…, dz. cyt., s. 5.
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względem sektora kultury. Komunikaty, rezolucje i rekomendacje lat 80. 
XX wieku ministrów kultury WE, Parlamentu Europejskiego i Komisji 
Europejskiej zachowywały zasady suwerenności państw członkowskich 
oraz neutralności światopoglądowej. Miały charakter głównie zadaniowy. 
Jak trafnie ujęła to Grażyna Michałowska:

Żadna z nich nie zbliża się nawet do sfery wartości, zachowując wy
raźny dystans wobec problemów mogących wzbudzać kontrowersje na
tury aksjologicznej (…). Jednak im bardziej państwa przybliżały się do 
decyzji o utworzeniu Unii Europejskiej, tym decyzje były śmielsze, in
tensywniej podkreślające wspólne cechy kulturowe wewnątrz Wspól
noty, a jednocześnie promujące jej całościowy wizerunek w środowisku 
zewnętrznym79.

Działalność Rady ds. Kultury WE jest ewidentnym exemplum zało
żeń teorii neofunkcjonalnej odnoszącej się do idei consensus-building. 
Założenia te były widoczne w późniejszych poglądach Haasa i Lind
berga, które odżyły po wejściu w życie Jednolitego Aktu Europejskiego. 
Wtedy podkreślono szczególnie ideę kompromisu jako podstawy budu
jącej struktury instytucjonalne WE. Jak wspomniano, państwa człon
kowskie Wspólnoty Europejskiej reprezentowały odmienne stanowi
ska w kwestii wspólnej polityki kulturalnej. Stanowiska te wydawały 
się jeszcze na początku lat 80. XX wieku w zasadzie nie do pogodzenia. 
Teoria neofunkcjonalna Haasa i Lindberga ujawniała możliwość łącze
nia sprzecznych racji jako metody rozwiązywania problemów. Haas 
dostrzegał szanse wykształcenia mechanizmu integracyjnego w for
mie przemian stabilizujących funkcjonowanie heterogenicznych społe
czeństw. Równowaga sił brała się, według badacza, z efektywnego wy
korzystywania sprzeczności. Efektywność działania ministrów kultury 
WE, a potem ich wpływ na treść art. 128 TWE w wersji z Maastricht, 
wynikała właśnie z sukcesywnego wdrażania zasad współpracy mię
dzyresortowej mimo różnicy stanowisk czy sprzeczności interesów, za
równo politycznych, jak i ekonomicznych. Podejście neofunkcjonali
styczne pokazuje, że ważniejsza staje się zbieżność interesów niż ich 
zgodność. „Decyzje Rady Ministrów oparte były na ciągłym kompro
misie ścierających się stron będących w stałym kontakcie z ekspertami 

79 G. Michałowska, Miejsce kultury…, dz. cyt., s. 310.
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i ponadnarodowymi organizacjami zrzeszającymi różnorodne grupy 
interesantów”80 – tak Stanisław Konopacki interpretował późny neo
funkcjonalizm Haasa, zdefiniowany w jego artykule pt. International 
Integration: The European and the Universal Process81. Jest to tym bar
dziej słuszna uwaga, że w przypadku kształtowania przesłanek dla po
lityki kulturalnej WE ministrowie kultury współpracowali z organi
zatorami międzynarodowych festiwali artystycznych czy instytucjami 
zrzeszonymi w sieciach, konsorcjach konserwatorskich bądź stowarzy
szeniach tłumaczy. Proces decyzyjny Rady ds. Kultury WE przebiegał 
w sposób międzyrządowy, przy wsparciu opinii środowisk artystycz
nych i kulturalnych. Taka technika budowania procesu decyzyjnego 
dowodziła, wedle poglądów neofunkcjonalistów, że integracja euro
pejska może być konstruowana w większym stopniu pod wpływem 
grup nacisku i elit (doradców, analityków, grup roboczych) niż par
tii politycznych. Ministrowie kultury, jak próbowano tu udowodnić, 
musieli w pewnym sensie zacząć decydować o tym, jaką politykę będą 
prowadzić oraz jaką kulturę będą promować, i robili to wyraźnie pod 
naciskiem europejskich środowisk artystycznych i kulturotwórczych. 
Powyższe analizy pozwalają stwierdzić, że przedmiotem polityki kul
turalnej miały być interdyscyplinarne, pluralistyczne festiwale arty
styczne o charakterze egalitarnym, ochrona dziedzictwa kulturowego 
i promocja języków europejskich. Metodą godzącą różnice podejść do 
tradycji narodowych przez państwa członkowskie stawała się, według 
Konopackiego, zgoda na zastosowanie procedur. Procedury zatem za
stępowały niezgodność. Perswazyjna technika wytwarzania procedur 
i znajdowania rozwiązań prowadziła, jak udowadniał Reginald J. Har
rison82, do budowania wspólnych polityk WE, co autor wskazywał na 
przykładzie polityki rolnej. Wszystkie te aktywności wypełniały mo
del racjonalnej i utylitarnej organizacji rzeczywistości międzynarodo
wej. W takiej organizacji możliwe stało się myślenie o kulturze, gdyż, 
jak sugeruje Zbigniew Czachór:

80 S. Konopacki, Neofunkcjonalistyczna teoria integracji politycznej Ernsta Haasa i Le-
ona Lindberga, „Studia Europejskie” 1998, nr 3, s. 113.

81 E.B. Haas, International Integration: The European and the Universal Process, „Inter
national Organisation” 1961, no. 3, s. 366–392.

82 R.J. Harrison, Europe in Question: Theories of Regional International Integration, Lon
don, George Allen and Unwin, 1974.
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(…) w procesie kreowania oczekiwań i żądań kanalizowanych poza rze
czywistością państwa narodowego dochodzić musi do uwzględniania ele
mentów wrażliwych, takich jak cechy narodowe, mentalność, stereotyp, 
kultura, komunikacja, a nawet emocja. Tylko w ten sposób może dojść do 
powstania wspólnoty opartej na jednorodnym systemie politycznym, któ
rej podmioty (organy, instytucje) dysponują władzą nadrzędną wobec pań
stwa narodowego83.

Neofunkcjonalizm, co powszechnie podkreślają teoretycy integracji, przy
czynił się do sukcesu ustanowienia i wdrożenia traktatu z Maastricht.

83 Z. Czachór, Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej, Warszawa, Elipsa, 2013, 
s. 55. Zob. też: A. Niemann, P.C. Schmitter, Neofunctionalism [w:] European Integra-
tion Theory, ed. A. Wiener, R. Diez, Oxford, Oxford University Press, 2009.
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ROZDZIAŁ IV

Podstawy i instrumenty prawne  
polityki kulturalnej  
Unii Europejskiej

Należy powiedzieć, że tak długo, jak długo trwają procesy zjednoczeniowe 
Europy, kultura odgrywała w nich zawsze rolę drugorzędną, szczególnie 
kiedy porównamy ją do gospodarki. Mimo że z czasem została ona inkor
porowana do traktatów, jej pozycja jest ciągle marginalna.
  Giorgio Ruffolo1

Za formalny początek polityki kulturalnej Unii Europejskiej przyjmuje 
się przyjęcie przepisów TWE w wersji z Maastricht. Jednakże – jak już 
wspomniano – niektóre przepisy TEWG miały zastosowanie do kultury – 
w ramach klauzuli ochronnej – w postanowieniach o wolnym przepły
wie towarów i usług. Kultura w TEWG została zinterpretowana w kate
goriach handlowych, w aspekcie obrotu dobrami kultury i sztuki, w tym 
pamiątek dziedzictwa narodowego.

1 Report on cultural cooperation in the European Union (2000/2323(INI)) Committee 
on Culture, Youth, Education, the Media and Sport, Rapporteur: Giorgio Ruffolo, Eu
ropean Parliament, final A50281/2001, 16.07.2001, s. 11.
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1.  Ewolucja przepisów prawa pierwotnego 
w dziedzinie kultury

Przepisy o EWG stanowiły na wiele lat podstawę funkcjonowania Wspól
noty w dziedzinie kultury rozumianej w kategoriach rynkowych. TEWG 
wyznaczał cztery swobody wspólnego rynku: swobodę przepływu towa
rów, swobodę przepływu pracowników, prowadzenia działalności gospo
darczej, świadczenia usług i przepływu kapitału. Wprowadzenie tych swo
bód znosiło bariery i ograniczenia w eksporcie, imporcie oraz tranzytach 
wewnątrzwspólnotowych. Miały one służyć obywatelom, którzy – dzięki 
przemieszczaniu się po terenie Wspólnot – zyskiwali większy dostęp do 
kultury, co stwarzało dogodne warunki do zakładania działalności go
spodarczej i świadczenia usług. Swoboda w przepływie pracowników 
i towarów pozwalała na internacjonalizację sektora kultury oraz wspo
magała wymianę. Kwestia kultury zaistniała więc w traktacie rzymskim 
pośrednio, w związku z wykonywaniem przez EWG kompetencji gospo
darczych. Już w preambule traktatu ustanawiającego Europejską Wspól
notę Węgla i Stali była mowa o tym, jak ważny jest rozwój cywilizacyjny 
Europy dla zachowania pokoju oraz że Europejczycy są zdecydowani „za
stąpić historyczną rywalizację narodów połączeniem ich istotnych inte
resów; ustanowić – tworząc wspólnotę ekonomiczną – podstawę szero
kiej i niezależnej jedności ludów od wieków rozdzielanych przez krwawe 
konflikty i założyć fundamenty instytucji zdolnych do kierowania odtąd 
ich wspólnym losem”2. Wspólnota gospodarcza miała więc tworzyć zalą
żek nowej współpracy cywilizacyjnej Europejczyków.

W przepisach TEWG znajdowały się trzy artykuły (art. 36, art. 110 
i art. 235) wskazujące na obecność problematyki kultury rozumianej nie 
w kategorii sacrum, a w kategorii „towarum”. Na te artykuły w kontekś
cie przepisów formalnych odnoszących się do kultury zwracają uwagę ba
dacze przedmiotu, zarówno z Polski, jak i z zagranicy: Anna Siwek3, Ewa 

2 Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (tzw. traktat paryski) – pod
pisany 18 kwietnia 1951 r. (wszedł w życie 23 lipca 1952 r.; wygasł 23 lipca 2002 r.), s. 5.

3 A. Siwek, Tytuł XII. Kultura [w:] Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komen-
tarz, t. 2, red. A. Wróbel, Warszawa, Lex, Wolter Kluwer Business, 2009, s. 61–188. 
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Latoszek4, Izabela SkomerskaMuchowska5, Evangelia Psychogiopoulou6, 
Bruno de Witte7. Dzieła kultury, podobnie jak praca artystów, zostały 
w TEWG potraktowane jako przedmiot transakcji gospodarczych. Rów
nież przez pryzmat reguł konkurencji, a nie ich funkcji społecznokul
turowej, rozpatrywano takie artefakty kulturowe, jak książki, płyty i ka
sety filmowe. Wyjątki od reguły wolnego handlu określał art. 36 TEWG. 
Był to pierwszy przepis odnoszący się wprost do kultury w kontekście 
budowania wspólnoty gospodarczej. Artykuł 36 wprowadzał ogranicze
nia w swobodnym przepływie towarów i usług w imię przekonania, że 
kultura jest wartością narodową i powinna podlegać przepisom państw 
członkowskich:

Postanowienia artykułów 30–34 nie stanowią przeszkody w stosowaniu 
zakazów lub ograniczeń przywozowych, wywozowych lub tranzytowych, 
uzasadnionych względami moralności publicznej, porządku publicznego, 
bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i życia ludzi i zwierząt lub 
ochrony roślin, ochrony narodowych dóbr kultury o wartości artystycz
nej lub archeologicznej, bądź ochrony własności przemysłowej i handlo
wej. Zakazy te i ograniczenia nie powinny jednak stanowić środka arbitral
nej dyskryminacji ani ukrytych ograniczeń w handlu między państwami 
członkowskimi8.

Artykuł 36 TEWG zakładał więc ograniczenia lub odstępstwa w przepły
wie towarów. Mogły być one zastosowane ze względu na ochronę kul
tury jako warunek usprawiedliwiający ograniczenie importu i eksportu. 
Ograniczenie mogło wystąpić w stosunku do przedmiotów należących 

4 E. Latoszek, Integracja europejska. Mechanizmy i wyzwania, Warszawa, Książka i Wie
dza, 2007.

5 I. SkomerskaMuchowska, Kultura [w:] Polityki społeczne Unii Europejskiej. Polityki 
społeczne, red. J. Barcz, Warszawa, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2010.

6 E. Psychogiopoulou, Cultural Governance and the European Union. Protecting and Pro-
moting Cultural Diversity in Europe, London, Palgrave Macmillan, 2015; E. Psychogio
poulou, Integration of Cultural Consideration in European Union Law and Policies, Bo
ston, Martinus Nijhoff Publishers, 2008.

7 B. de Witte, Market Integration and Cultural Diversity in EU Law [w:] Culture and In-
ternational Economic Law, ed. V. Vadi, B. de Witte, London–Abingdon, Routledge, 2015, 
s. 193–207.

8 TEWG, art. 36.
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do zbiorów kultury narodowej. Chodziło zwłaszcza o zabytki, różnego 
typu artefakty, zabytki piśmiennicze i utwory literackie, zapisy nutowe, 
dzieła sztuki i pamiątki archeologiczne. Z powodu bezcennej ich warto
ści jako części skarbca narodowego występowało przekonanie o objęciu 
przedmiotów ochroną legislatury krajowej, tym samym ograniczeniu wy
wozu. Artykuł 36 TEWG pozwalał na wyłączenie kultury narodowej ze 
stosowania przepisów odnoszących się do wymiany handlowej. W tym 
zakresie obowiązywały przepisy państw członkowskich Wspólnot róż
niące się od siebie. Andrzej Wróbel podkreśla znaczenie „nadrzędnego 
interesu publicznego” jako wymogu usprawiedliwiającego zastosowanie 
art. 36 TEWG. Ewa Latoszek, dokonując wykładni art. 36 TEWG, zazna
cza, że artykuł ten miał wspomóc gromadzenie narodowych dóbr kultury, 
zniszczonych i utraconych w wyniku działań wojennych:

Traktat wprowadził ograniczenie zasady liberalizacji w odniesieniu do 
handlu majątkiem historycznym, narodowym, dobrami o wartości arty
stycznej. Ograniczenie to było odstępstwem od fundamentalnych zasad 
wolnego rynku, co stanowiło o szczególnym uznaniu statusu kultury. De
cyzja ta miała zahamować proces rozgrabiania majątków narodowych po 
drugiej wojnie światowej9.

W przypadku konieczności rozstrzygnięcia wątpliwości co do rozgrani
czenia kompetencji badacze prawa unijnego odsyłają do orzecznictwa Eu
ropejskiego Trybunału Sprawiedliwości, gdyż – jak twierdzi Anna Wy
rozumska:

(…) nie zdefiniowano jednak samego pojęcia kultury i może ono być różnie 
rozumiane jako obejmujące np. tylko dziedzictwo kulturowe, albo także 
ochronę mniejszości narodowych czy edukację i naukę. Wobec braku de
finicji ochrona kultury czy zakres poparcia rozwoju kultury państw człon
kowskich przez WE zależy od instytucji wspólnotowych, w szczególno
ści ETS10.

9 E. Latoszek, Integracja europejska…, dz. cyt., s. 484.
10 A. Wyrozumska, Kultura [w:] Prawo Unii Europejskiej, [t. 2:] Prawo materialne i po-

lityki, red. J. Barcz, Warszawa, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2003, 
s. 398.
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Badacze Joanna Hołda, Zbigniew Hołda i Dorota Ostrowska sugerują, że 
rozstrzygnięcie na rzecz prawa krajowego jest ważne, ponieważ „(…) dzieła 
sztuki stanowią (…) odrębną i specyficzną kategorię prawną. Wiele państw, 
powołując się na interes publiczny w ochronie dziedzictwa kulturowego, 
przyjmuje szczególną regulację dotyczącą dóbr kultury i wprowadza ogra
niczenia w ich obrocie”11.

Państwa strzegą więc majątku narodowego oraz przepisów krajowych, 
jak choćby ochrony języka ojczystego czy regionalnego. Orzecznictwo 
ETS, przytaczane w tym zakresie przez Annę Siwek i Andrzeja Wróbla, 
wskazuje na stopniowe przychylanie się ETS do stanowiska ochrony kul
tury przez państwa członkowskie. Widać to w przypadku ochrony sprze
daży filmów na kasetach we Francji, utrzymania minimalnych cen książek 
w Austrii czy ograniczenia czasu antenowego dla reklam w przypadku te
lewizji publicznych12, wszelako pod warunkiem zachowania zasady pro
porcjonalności, niezbędności i konieczności.

Kolejnym ważnym przepisem TEWG odnoszącym się do kultury był 
art. 110. Miał on zastosowanie w polityce handlowej i unii celnej, co skut
kowało konsekwencjami w polityce handlowej dobrami kultury. Czy
tamy w nim:

Poprzez utworzenie między sobą unii celnej Państwa Członkowskie za
mierzają przyczynić się we wspólnym interesie do harmonijnego rozwoju 
hand lu światowego, stopniowego zniesienia ograniczeń w handlu mię
dzynarodowym i obniżenia barier celnych. Wspólna polityka handlowa 
uwzględnia korzystny wpływ, jaki może mieć zniesienie ceł między Pań
stwami Członkowskimi na zwiększenie siły konkurencyjnej przedsiębiorstw 
w tych Państwach13.

Unia celna EWG niosła niezaprzeczalne korzyści handlowe. Jednakże 
wymagała wielu późniejszych zmian prawnych, zezwalających na za
chowanie zdrowej konkurencji na międzynarodowym rynku książki czy 

11 J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, Prawne podstawy działalności kulturalnej, Kraków, 
Zakamycze, 2005, s. 53.

12 Sprawa 60/84 i 61/84 Cinétèque, C531/07 Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft, 
C288/98 Gouda.

13 Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (tzw. traktat rzymski), 
podpisany 25 marca 1957 r. (wszedł w życie 1 stycznia 1958 r.), Dz. U. z 2004 r., nr 90, 
poz. 864/2, s. 39.
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zrównoważonej korzyści, jaką odnosili pośrednicy trudniący się handlem 
dziełami sztuki. Z pewnością liberalizacja reguł handlu umożliwiła rozwój 
przedsiębiorczości w obszarze kultury, ale na przykład nie szła w parze 
z modyfikacją prawa autorskiego, co niosło wiele negatywnych skutków.

Ważny był także art. 235 TEWG, który stanowił:

Jeżeli działanie Wspólnoty okaże się niezbędne do osiągnięcia, w ramach 
funkcjonowania wspólnego rynku, jednego z celów Wspólnoty, a niniej
szy Traktat nie przewidział kompetencji do działania wymaganego w tym 
celu, Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji i po konsultacji ze 
Zgromadzeniem, podejmuje właściwe działania14.

Przepis ten wskazywał na możliwość podejmowania inicjatyw, które nie 
zostały wyróżnione w TEWG. Aby miały one realne zastosowanie w EWG, 
musiały przejść szczególną procedurę i – jak zauważyli Wojciech Jaku
bowski i Mariusz Włodarczyk15 – uwzględniać dobro wspólne wszystkich 
krajów EWG. Rada nabywała więc kompetencji do stanowienia aktów 
prawnych, zgodnie z wolą Komisji i Zgromadzenia. Właśnie działalność 
Rady, jej aktywności i umiejętność przewidywania inicjatyw pozwoliły – 
jak próbowano wcześniej wykazać – na inicjowanie aktywności w dzie
dzinie kultury, w tym ostateczne włączenie tego obszaru do przepisów 
traktatu z Maastricht.

Traktat z Maastricht, który wszedł w życie 1 listopada 1993 roku16, two
rzył Unię jako nową formę współpracy w Europie, opartą na trzech fila
rach: trzy Wspólnoty Europejskie (I filar), współpraca międzyrządowa 
w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa (II filar) oraz współpraca mię
dzyrządowa w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych 
(III filar). Traktat określał nowy ład instytucjonalny, wzmacniał rolę Ko
misji i Parlamentu Europejskiego oraz wprowadzał obywatelstwo euro
pejskie. Kultura jako przestrzeń symboliczna po raz pierwszy w historii 
procesów integracyjnych znalazła swoje miejsce w treści normatywnej 

14 Tamże, s. 70.
15 W. Jakubowski, M. Włodarczyk, Społeczno-kulturowy wymiar integracji europejskiej 

[w:] Integracja europejska, red. K.A. Wojtaszczyk, Warszawa, Poltext, 2011, s. 79–117.
16 Traktat o Unii Europejskiej (tzw. traktat z Maastricht) podpisany 7 lutego 1992 r. (wszedł 

w życie 1 listopada 1993 r.), Dz. Urz. UE 2004, nr 90, poz. 864/30.
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traktatu, w art. 128 TWE17. Tym samym doszło do prawnego zobowią
zania Wspólnoty i przyszłej UE względem tego sektora, a Wspólnota zo
stała wyposażona w kompetencje w dziedzinie kultury.

Artykuł 128 ust. 1–3 TWE w wersji z Maastricht brzmi18:

1.  Wspólnota przyczynia się do rozkwitu kultur Państw Członkowskich 
w poszanowaniu ich różnorodności narodowej i regionalnej, równocześ
nie podkreślając znaczenie wspólnego dziedzictwa kulturowego.

2.  Działanie Wspólnoty zmierza do zachęcenia do współpracy między Pań
stwami Członkowskimi oraz, jeśli to niezbędne, do wspierania i uzupeł
niania ich działań w następujących dziedzinach:
–  pogłębiania wiedzy oraz upowszechniania kultury i historii narodów 

europejskich;
–  zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego o znaczeniu europej

skim;
–  niehandlowej wymiany kulturalnej;
–  twórczości artystycznej i literackiej włącznie z sektorem audiowizu

alnym.

3.  Wspólnota i Państwa Członkowskie sprzyjają współpracy z państwami 
trzecimi oraz z  kompetentnymi organizacjami międzynarodowymi 
w dziedzinie kultury, zwłaszcza z Radą Europy.

Artykuł 128 TWE ustanowił zasadę partykularyzmu kultur w Europie, 
czyli usankcjonował rolę i znaczenie kultur narodowych państw człon
kowskich. Podkreślił zróżnicowanie kultur krajów europejskich na po
ziomie regionalnym i narodowym, na co zwracała uwagę Deklaracja toż
samości europejskiej (1973) i Deklaracja stuttgarcka (1983). Jednocześnie 
akcentował wspólnotowość kultur europejskich, wskazując na pokre
wieństwa i powinowactwa kulturowe istniejące pomiędzy europejskimi 
narodami, mimo niezaprzeczalnej ich różnorodności i odmienności. 

17 Przepisy art. 128 TWE w wersji z Maastricht znalazły kontynuację w kolejnych trak
tatach (przy zmianach numeracji): w traktacie amsterdamskim (art. 151), traktacie ni
cejskim (art. 151) i traktacie lizbońskim (art. 3, art. 6 i art. 167). Dziś obowiązują prze
pisy traktatu lizbońskiego. 

18 Traktat o Unii Europejskiej (tzw. traktat z Maastricht), dz. cyt. s. 48–49. 
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Podstawowym przesłaniem art. 128 ust. 2 TWE było zachęcanie państw 
członkowskich przez Wspólnotę do wielorakiej współpracy i zawiązy
wania partnerstw (o charakterze niekomercyjnym) na poziomie cen
tralnym, regionalnym i lokalnym. Sama Wspólnota wyznaczała sobie 
miejsce dodatkowego ogniwa w zdefiniowanym układzie partnerskim 
jako instytucji wspierającej i uzupełniającej owe partnerstwo, czyli jed
nakowoż traktującej je jako podstawową formę „komunikacji” i aktyw
ności międzynarodowej na polu kultury. Aktywność międzynarodowa, 
jak dalej podaje art. 128 ust 2 TWE, miała na celu pogłębianie wiedzy 
i upowszechnianie informacji o kulturze i historii narodów europej
skich, troskę o dziedzic two europejskie, twórczość literacką i artystyczną. 
Wspólnota Europejska nabywała kompetencji do wspierania narodowych 
polityk kulturalnych oraz dodatkowo – przedstawiania własnych inicja
tyw o charakterze programowym, wspomagających te polityki. Skoro 
większość kompetencji w dziedzinie kultury pozostawało na poziomie 
państw członkowskich, kompetencje UE stanowiły podstawę „(…) jedy
nie programów, przedsięwzięć wspierających, zaleceń wydawanych przez 
UE”19. Jak twierdzi Mariusz Muszyński, Wspólnota nabywała prawa do 
aktywności, bo nie jest tak, że jej aktywność jest tylko na wniosek pań
stwa członkowskiego. „Aktywność ma spełniać przesłanki solidarności 
i celowości, a sama Wspólnota ma zabezpieczyć środki budżetowe”20. 
Wspólnota Europejska otrzymała zatem kompetencje suplementarne. 
Evangelia Psychogiopoulou21 uważa, że tylko taki przepis art. 128 TWE 
mógł stanowić konsensus w zakresie tworzenia polityki kulturalnej UE. 
Był pragmatyczny i nie antagonizował państw członkowskich wzglę
dem WE, nie dublował polityk krajowych, wprowadzał do nich nowy – 
europejski – wymiar. Powodował, że Unia Europejska miała rozwijać 
politykę kulturalną opartą na priorytetach krajowych. Postanowienia 
art. 128 TWE finalizowały czasy definiowania jedynie przesłanek kul
tury dla integracji. Wyodrębniały politykę kulturalną UE jako jedną 
z polityk wspólnotowych.

19 A. Siwek, Tytuł XII, Kultura, dz. cyt., s. 1123.
20 M. Muszyński, Świadomość unormowana: tożsamość narodowa i tożsamość europej-

ska jako przedmiot prawa UE, „Zeszyty Prawnicze” 2009, nr 1, s. 35.
21 E. Psychogiopoulou, Integration of Cultural Consideration in European Union Law and 

Politics, Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2008.
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Największym osiągnięciem art. 128 TWE w kontekście dyskursu kul
turowego było ustanowienie paradygmatu „jedności w różnorodności”22. 
Zasada ta podkreślała różnorodność (pluralizm) kultur europejskich jako 
fundamentu epistemologicznego kultury europejskiej, przy jednoczes
nym przekonaniu o istnieniu kulturowej więzi Europejczyków, wspól
nych korzeniach i dziedzictwie23. Unia Europejska nie zmierzała w kie
runku homogenizacji kulturowej, ale w kierunku, jak to ujął Carlo Costa, 

„celebrowania różnorodności i promowania dialogu pomiędzy kulturami 
narodowymi”24.

Zasada „jedności w różnorodności” uchodzi za jedną z najbardziej wy
sublimowanych i złożonych form współpracy międzynarodowej i między
rządowej. Nina Obuljen25, podobnie jak wielu badaczy, postrzega ją jako 
enigmatyczną (o czym już mowa wcześniej). Z kolei CraufurdSmith26 
docenia jej ogólność jako umożliwiającą zgodę/ugodę państw członkow
skich. Zasada „jedności w różnorodności” podkreśla znaczenie odrębno
ści kulturowej/kulturalnej, lingwistycznej, religijnej i społecznej państw, 
krajów i narodów europejskich, przy jednoczesnym akcentowaniu ist
nienia wspólnej przestrzeni kulturowej, objawiającej się poczuciem więzi 
i przynależności do jednego rdzenia kulturowego. Ma to wieloraki sens. 
Na przykład taki, że obie przestrzenie – zróżnicowania i wspólnoty – wy
stępują niejako w tym samym czasie, nie wykluczając się nawzajem, co 
może wskazywać na fakt, że kultury narodów europejskich charaktery
zują się w podobnym stopniu innością, co podobieństwem. Rzec by można, 
że wszystkie wykreowane przez lata ekspresje, przekazy czy komunikaty 

22 „Jedność w różnorodności” jest też parafrazowana jako „in varete concordia” lub jak 
chce Chris Shore: „in uno plures”. Unijny koncept kultury europejskiej jest również 
postrzegany poprzez określenia: „kulturalnej mozaiki” czy „rodziny kultur”.

23 B. de Witte, The Elusive Unity of the EU Legal Order after Maastricht [w:] The Treaty 
on European Union 1993–2013: Reflections from Maastricht, ed. M. de Visser, A.P. van 
der Mei, Antwerp, Intersentia, 2013, s. 53–76.

24 C. Costa, Culture as a Driving Force for Europe 2002 [w:] Culture: Building Stone for 
Europe 2002. Reflections and Perspectives, ed. L. Bekemans, Brugge, European Inter
university Press, College of Europe 2001, s. 105.

25 N. Obuljen, Why We Need European Cultural Policies: The Impact of EU Enlargement 
on Cultural Policies in Transition Countries, Amsterdam, European Cultural Founda
tion, 2004.

26 R. CraufurdSmith, Art 151 and European Identity [w:] Culture and European Union 
Law (Oxford Studies in European Law), ed. R. CraufurdSmith, Oxford, Oxford Uni
versity Press, 2004, s. 277–297.
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kulturowe zawarte w dziełach sztuki, w literaturze, utworach muzycznych, 
tanecznych, folklorystycznych, obiektach, artefaktach itp., i traktowane jak 
zdobycze kultury narodowej, podlegają w procesach zjednoczeniowych – 
jak to ujął Zygmunt Bauman – przepływom „płynnej rzeczywistości”, ge
nerując poczucie pokrewieństwa i powinowactwa kulturowego. Wzajemne 
oddziaływanie i przenikanie się kultur europejskich jest częścią szerszego 
dyskursu o ponadnarodowości i uniwersalności kultury w ogóle. Za poli
tologami niemieckimi, Tanją A. Börzel i Thomasem Risse27, możemy zja
wisko to nazywać dziś europeizacją kultury europejskiej i widzieć w nim 
polityczny zamysł integracyjny, który polega na paralelnym przenikaniu 
impulsów integracyjnych z poziomu krajowego na poziom ponadnaro
dowy, jak i na odwrót: z poziomu ponadnarodowego na poziom krajowy 
w wyniku przyjmowania przepisów dostosowawczych28. Arkadiusz Mo
drzejewski wskazuje na rozróżnienia aksjologiczne w opisywanej zasadzie 

„jedności w różnorodności”. Pojmuje ją jako „symbiozę dwóch przeciw
stawnych pierwiastków: uniwersalizmu, będącego synonimem jedności, 
rozumianej przede wszystkim jako jedność aksjologiczna (wspólnota war
tości uniwersalnych), i pluralizmu, oznaczającego afirmację różnorodno
ści kulturowej”29. Dychotomiczna natura procesów integracji w kulturze 
z pewnością wyklucza niebezpieczeństwo uniformizacji kulturowej, które 

27 T.A. Börzel, T. Risse, When Europe Hits Home: Europeanisation and Domestic Change, 
„European Integration”, online paper, 2000, nr 4, https://econpapers.repec.org/article/er
peiopxx/p0058.htm [dostęp: 5.11.2017]; T.A. Börzel, T. Risse, Europeanization: The Dome-
stic Impact of EU Politics [w:] Handbook of European Union Politics, ed. K.E. Jørgensen, 
M.A. Pollack, B.J. Rosamond, London, Sage, 2007, s. 484–504.

28 Istnieje wiele tekstów naukowych opisujących te procesy. Oprócz artykułów dotyczą
cych stricte teorii europeizacji ważne są: M. Pantel, Unity-in-Diversity: Cultural Policy 
and EU Legitimacy [w:] Legitimacy and the European Union, ed. T. Banchoff, M. Smith, 
London, Routledge, 1999, s. 46–65; R. Taylor, Unity and Diversity, Brussels, European 
Quality Publications, 2001; zob. też: P. Schlesinger, Europeanness: A New Cultural 
Battle field? [w:] J. Hutchinson, A.D. Smith, Nationalism, Oxford, Oxford University 
Press 1994, s. 316–325; G. Delanty, Europe and the Idea of ‘Unity in Diversity’ [w:] R. Lin
dahl, Whither Europe: Borders, Boundaries, Frontiers in a Changing World, Göteborg, 
Göteborg University, 2003; R. Collins, Unity in Diversity: The European Single Market 
in Broadcasting and the Audiovisual, 1982–1992, „Journal of Common Market Studies” 
1994, no. 32, s. 89–102.

29 A. Modrzejewski, Aksjologiczna jedność a kulturowa różnorodność Europy w świetle 
filozofii społecznej Karola Wojtyły – Jana Pawła II, „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczy
wistość” 2009, t. 6, s. 149.
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jest uznawane za przyczynę eurosceptycyzmu. W procesie integracji uni
formizacja kulturowa nie ma możliwości wystąpić właśnie ze względu na 
genetycznie wpisany w nią pluralizm narodowy, etniczny, językowy, wy
znaniowy czy politycznoustrojowy. Natomiast może się pojawić jako re
zultat procesów globalizacyjnych, lansujących podobny styl życia, jedność 
potrzeb i gustów wynikających z partycypacji w kulturze masowej. Za
sada „jedności w różnorodności”, nazywana od 2000 roku maksymą in 
variete concordia30 czy unity in diversity, stała się wyznacznikiem kon
struowania świadomości i tożsamości europejskiej.

Kazimierz Sobotka uważa, że przepisy traktatowe w dziedzinie kul
tury wprowadziły do UE perspektywę dialogu międzykulturowego jako 
alternatywę dla konfrontacji31. To w dalszej perspektywie skłoniło decy
dentów unijnych do dyskusji o idei wielokulturowości, która – zdaniem 
badacza – stała się ostatecznie główną zasadą polityki kulturalnej UE. Ma 
ona „(…) z jednej strony zabezpieczyć zachowanie i rozwój, uznanej za 
bogactwo, kulturowej różnorodności Wspólnoty, z drugiej zaś – zapew
nić warunki pokojowej koegzystencji jej narodów i kultury”32. Spełniała 
więc dwie funkcje: polityczną i kulturotwórczą. Unijna idea wielokulturo
wości ewokowała w dalszej kolejności dialog między narodami oraz pro
wokowała dyskusję o tożsamości europejskiej, czyli przyczyniała się do 
budowania świadomości europejskiego obywatelstwa, co w epoce „post

narodowej” miało sens uprzedzający i wypełniało antropologiczną misję 
traktatów. Hiszpański badacz polityk kulturalnych oraz idei wielokultu
rowości jako konceptu unijnego Enrique Banús uważa, że polityka kul
turalna UE zainicjowana w traktatach miała swoje ugruntowane już źródło 
w postkolonialnej i postmodernistycznej dyskusji o idei „innego”. Dysku
sja ta w kontekście integracyjnym oznaczała, że „inny” przestawał być an
tagonistą i konkurentem Europejczyka, a stawał się nieodłącznym part
nerem integrującej się wspólnoty społecznej. Badacz nazywał to zjawisko 

„zmianą paradygmatu”. Uważał, że formatowanie ideowe współczesnych 

30 Proklamacja PE z dnia 4 maja 2000 r.: in variete concordia jest oficjalnym mottem UE.
31 Podobne zdanie wyraża Bruno de Witte w publikacji: The Value of Cultural Diversity 

in European Union Law [w:] Protection of Cultural Diversity from a European and In-
ternational Perspective, ed. H. Schneider, P. van den Bossche, Antwerp, Intersentia, 
2008, s. 219–247.

32 K. Sobotka, Tożsamość, kultura, demokracja [w:] Dialog międzykulturowy a demokra-
cja, red. M. KarasińskaFendler, Łódź, Instytut Europejski w Łodzi, 2007, s. 26.
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społeczeństw odbywa się w nieustannych relacjach i negocjacjach wobec 
„innego” i „innych” jako członków tej samej zbiorowości politycznej mimo 
odmienności. W ten sposób wytwarza się złożona, postkolonialna i eu
ropejska tożsamość kulturowa. Banús pisze: „W pewnym sensie ten po
lityczny projekt może być wzorem takiego postępowania, w którym na 
pierwszy plan wysuwane są wspólne interesy bez utraty własnej tożsa
mości i własnych interesów”33. Natomiast zmianę paradygmatu badacz 
określa jako „uznanie, że «inny» jest nie tylko groźnym antagonistą, lecz 
także niezbędnym dopełnieniem”34.

Artykuł 128 ust. 2. TWE w wersji z Maastricht pozwala na inicjowanie 
działań zachęcających do współpracy pomiędzy państwami członkow
skimi. Współpraca ta ma się odbywać na polu edukacji – poprzez szerze
nie wiedzy o Europie (zwłaszcza „historii narodów europejskich”), przez 
ochronę dziedzictwa europejskiego oraz promowanie twórczości arty
stycznej, literackiej i audiowizualnej. Artykuł 128 ust. 2 TWE podkreśla 
jako istotne zadanie dla kultury – nauczanie historii narodów europej
skich, co oznacza de facto dążenie do reinterpretacji procesów historycz
nych. Poprzez promocję twórczości artystycznej, literackiej i audiowi
zualnej UE uwypukla znaczenie europejskiej sztuki i literatury, a także 
twórczości kinematograficznej i telewizyjnej, co było prawdopodobnie 
obliczone na efekt wzmacniania Europy wobec ekspansji kina amery
kańskiego oraz anglojęzycznych i hiszpańskojęzycznych gigantów rynku 
książki. UE proponowała międzynarodową wymianę kulturalną (ta rozwi
jała się od dawna w dziedzinie kultury w ramach różnego typu partnerstw 
i aliansów instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych), akcentu
jąc znaczenie branżowego sieciowania kultury (wyłączając inicjatywy ko
mercyjne), które odgrywa kluczową rolę w dobie skomplikowanych form 
(w tym wirtualnych) współczesnej współpracy między instytucjonalnej. 
Kaufman i Raunig w doskonałej analizie polityki kulturalnej UE wysu
wają na pierwszy plan erozję starych form współpracy na tle postanowień 
traktatu. Jak twierdzą badacze:

(…) ważnym punktem zorientowanej na przyszłość i progresywnej im
plementacji artykułu jest pozostawienie za sobą współpracy bilateralnej 

33 E. Banús, Sztuka dialogu [w:] Dialog międzykulturowy a demokracja, red. M. Karasińska
Fendler, [tłum. B. Gontar, P. Granicki, E. Miszczak], Łódź, Instytut Europejski, 2007, s. 76.

34 Tamże.
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rozumianej w sposób tradycyjny. Obecnie zaproponowane wymagania 
dotyczące nowych form transnarodowej, multilateralnej współpracy i wy
miany zachowują kompleksowość, niosą ryzyko, są drogie i nie miały do
tychczas zastosowania w Europie35.

Artykuł 128 ust. 2 TWE w wersji z Maastricht wyznaczył UE zadanie 
sprawowania opieki nad szeroko pojętym europejskim patrymonium. 
Znalazło to wyraz w przepisie o „zachowaniu i ochronie dziedzictwa kul
turowego o znaczeniu europejskim”. Warto zwrócić uwagę, że definio
wane w traktacie dziedzictwo odznacza się trzema cechami konstytutyw
nymi: jest „wspólne”, „kulturowe” i „ma znaczenie europejskie”. A zatem 
takie dziedzictwo może być chronione przez instytucje unijne, jest ono 
nośnikiem znaczeń i kodów kulturowych zrozumiałych dla większości 
mieszkańców kontynentu, stanowi ważny punkt odniesienia, funkcjonuje 
w wielu kulturach europejskich pod podobną postacią lub jest obiektem 
wzbudzającym poczucie identyfikacji kulturowej wśród Europejczyków. 
Należy zadać pytanie, czy dziedzictwo narodowe nie jest immanentnym 
składnikiem dziedzictwa europejskiego i czy europejskie dziedzictwo 
istnieje jako osobny twór lub abstrakt, niebędący summą czy syntezą 
dziedzictw narodowych, regionalnych, lokalnych? Wielu badaczy eu
ropeistów36 podkreśla, że pojęcie kultury nie zostało de facto zdefinio
wane w traktacie, dlatego może być szeroko interpretowane, na przykład 
jako dziedzictwo językowe, kultur mniejszości narodowoetnicznych czy 
dziedzictwo nauki. W dyskursie unijnym pojawia się wiele pojęć doty
czących obszaru kultury, takich jak: „wspólny obszar kulturowy”, „eu
ropejska przestrzeń kulturowa”, „wspólne dziedzictwo kulturowe”. Ana
litycy prawa unijnego uważają wręcz, że skoro definicja traktatowa jest 
szeroka, to można powołać się na treść aktu końcowego konferencji ge
neralnej UNESCO z dnia 26 lipca/6 sierpnia 1982 roku, która traktowała 
kulturę jako wspólność aspektów duchowych, materialnych, intelektu
alnych i emocjonalnych. Takie potraktowanie tego pojęcia obejmuje nie 

35 T. Kaufmann, G. Raunig, Anticipating European Cultural Policies, eipcp, 2002, http://
eipcp.net/policies/aecp/kaufmannraunig/en [dostęp: 2.07.2017].

36 Między innymi Nicoleta Laşan [w:] N. Laşan, Article 129 in the Treaty of Maastricht: 
Harbinder of a New European Cultural Policy?, http://revad.uvvg.ro/files/nr13/1.pdf 
[dostęp: 20.06.2017].
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tylko sztukę i literaturę, lecz także formę życia, system wartości, trady
cję czy też problem wiary37.

Wspomagające definicje dziedzictwa, promocji twórczości literackiej 
i artystycznej, czyli trzech traktatowych zadań UE w dziedzinie kultury, 
znajdujemy w aktach prawa wtórnego Unii Europejskiej. Należą do nich 
decyzje PE oraz Rady, przyjęte po wprowadzeniu traktatu z Maastricht 
i uruchamiające trzy najważniejsze programy wspólnotowe w zakresie 
kultury: Kalejdoskop, Ariane i Rafael. Ponieważ programy te, podob
nie jak akty prawa je wprowadzające, omawiamy dokładnie w dalszych 
rozdziałach niniejszej pracy, przytoczymy tutaj tylko ich obszary defi
nicyjne. Na przykład określenie „dziedzictwo kultury”38 w programie 
pomocowym Rafael zyskało definicję jako dziedzictwo

ruchome i nieruchome (muzea, kolekcje, biblioteki i archiwa, w tym ar
chiwa fotograficzne, fonograficzne, kinematograficzne i dźwiękowe) oraz 
dziedzictwo archeologiczne, podwodne, architektoniczne, zespoły i miej
sca pamięci oraz krajobrazy kulturowe (zespoły obiektów kulturowych 
i form naturalnych). 

Słowo „ochrona”39 miało wskazywać na działania związane z prze
kazywaniem wiedzy, zarządzaniem, konserwacją, restauracją, prezen
tacją i dostępem do dziedzictwa kulturowego. Współpraca w dziedzi
nie sztuki miała w programie pomocowym Kalejdoskop opierać się na

(…) wspieraniu projektów innowacyjnych, proponowanych przez eu
ropejskich partnerów, które są skierowane na promowanie wymiaru 

37 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, red. A. Wróbel, t. 2, art. 90–
222, WKP, Wyd. Lex, Warszawa 2012.

38 „‘cultural heritage’ shall mean movable and immovable heritage (museums and col
lections, libraries and archives including photographic, cinematographic and sound 
archives), archaeological and underwater heritage, architectural heritage, assembla
ges and sites and cultural landscapes (assemblages of cultural and natural objects)”,  
Decision No 2228/97/EC of the European Parliament and of the Council of 13 Octo
ber 1997 establishing a Community action programme in the field of cultural heritage 
(the Raphael programme), OJ, L 305/31, 8.11.1997 (Dz. Urz. WE 1997 L305/31).

39 „‘preservation’ shall mean all activities contributing to better knowledge, management, 
conservation, restoration, presentation and accessibility of cultural heritage”. Tamże.
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europejskiego, stymulują rozwój działalności kulturalnej na poziomie re
gionalnym i narodowym oraz współtworzą prawdziwą europejską war
tość dodaną40.

Promowanie twórczości literackiej miało w programie Ariane pole
gać na

zwiększaniu wiedzy i upowszechnianiu dzieł literackich i historii naro
dów europejskich (również dostępu obywateli europejskich do tej wiedzy), 
w szczególności przez wsparcie tłumaczeń literackich i dramatów oraz in
nych dzieł, a także przez wsparcie dla projektów współpracy dotyczących 
książek i czytelnictwa prowadzonych w ramach partnerstwa41.

Europejska wartość dodana stała się kategorią wyróżniającą i zara
zem różnicującą działalność literackoartystyczną, wspomaganą z fun
duszy UE na podstawie traktatu. Znaczyło to, że tylko takie produkty 
kultury mogły zyskać wsparcie finansowe UE i tylko taka literatura 
mogła podlegać polityce kulturalnej UE, które wykazywały „europej
ski wymiar”, odnosiły się do Europy, podejmowały specyficzną proble
matykę europejską, były śladem myślenia europejskiego lub fizycznym 
wręcz symbolem cywilizacji europejskiej. Europa czy termin „europej
skość” stawały się więc kategorią referencyjną dla kultury. Pojęcie „eu
ropejskości” nie występuje par excellance w prawie pierwotnym, jednak 
istnieje w wielu rekomendacjach unijnych, które są doktrynalnie prze
kuwane na to sformułowanie.

40 „support for innovative cultural projects by European partners which are conducive to 
promoting the European dimension, stimulate the development of cultural activities 
at national and regional level and provide a genuine cultural added value”, Decision 
No 719/96/EC of the European Parliament and of the Council of 29 March 1996 estab
lishing a programme to support artistic and cultural activities having a European di
mension (Kaleidoscope), OJ L 99/22, 20.04.1996 (Dz. Urz. WE 1996 L99/20).

41 „to increase the knowledge and dissemination of literary works and the history of the 
European peoples as well as access by the European citizen thereto, notably through 
support for the translation of literary works, plays and reference works, through sup
port for cooperation projects on books and reading carried out in partnership”, Deci
sion No 2085/97/EC of the European Parliament and of the Council of 6 October 1997 
establishing a programme of support, including translation, in the field of books and 
reading (Ariane), OJ L291/26, 24.10.1997 (Dz. Urz. WE 1997 L291/26).
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Wracając do analiz formalnych, art. 128 ust. 3 TWE w wersji z Maa
stricht stwierdzał, że Wspólnota w dziedzinie kultury sprzyja współ
pracy z krajami trzecimi oraz z organizacjami międzynarodowymi 
w tym z Radą Europy, co znaczy – jak podkreślała Izabela Skomerska

Muchowska42 – że polityka kulturalna miała być de facto realizowana 
w tejże współpracy. Wiele przedtraktatowych przepisów prawa odno
szących się do kultury wskazywało Wspólnocie współpracę z Radą Eu
ropy jako instytucją wypracowującą standardy ochrony kultury i życia 
artystycznego w Europie. Traktat z Maastricht przypieczętował tę re
lację, ale nie precyzował jej instrumentów, co bywało źródłem później
szych nieporozumień między tymi dwiema organizacjami w zakresie 
podziału kompetencji. Jak zauważyła Dorota JurkiewiczEckert, współ
praca z Radą Europy miała służyć synchronizacji europejskich polityk 
w ramach kultury:

Odwołanie się do Rady Europy jako ważnego partnera Unii w dziedzinie 
współpracy kulturalnej było skutkiem refleksji, iż w obszarze kultury eu
ropejskiej konstruktywna współpraca powinna opierać się na zasadzie sy
nergii działań i programów, nie zaś ich niepotrzebnego dublowania bądź 
wręcz konkurencyjnych działań w dziedzinie, w której Rada Europy miała 
wówczas nieporównanie więcej doświadczeń i dokonań43.

UE miała współpracować na polu kultury z tak zwanymi krajami trze
cimi, co Kaufman i Raunig interpretowali jako otwarcie w pierwszej ko
lejności w tamtym czasie na kraje Europy ŚrodkowoWschodniej, Bał
kany oraz kraje Partnerstwa Śródziemnomorskiego (1995)44. Z formalnego 
punktu widzenia ważne są jeszcze art. 128 ust. 4 i ust. 5 TWE. Artykuł 
128 ust. 4 TWE stwierdza, że „Wspólnota uwzględnia aspekty kultu
ralne w swoim działaniu na podstawie innych postanowień niniejszego 
Traktatu”45. Oznacza to, że działania w zakresie kultury mogą być wdra
żane w innych obszarach funkcjonowania UE, na przykład, jak sugeruje 
Dorota JurkiewiczEckert, w polityce spójności. „W ten sposób stworzono 

42 I. SkomerskaMuchowska, Kultura, dz. cyt. 
43 D. JurkiewiczEckert, Od Traktatu o Unii Europejskiej do Europejskiej agendy dla kul-

tury – narodziny i rozwój polityki kulturalnej, „Studia Europejskie” 2015, nr 1, s. 68. 
44 T. Kaufman, G. Raunig, Anticipating European Cultural Policies, dz. cyt.
45 Traktat o Unii Europejskiej (tzw. traktat z Maastricht), dz. cyt., s. 31.
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podstawy prawne dla możliwości unijnego wsparcia modernizacji i roz
woju infrastruktury kulturalnej w państwach członkowskich w ramach 
funduszy strukturalnych, a także dla działań kulturalnych w ramach po
lityki zatrudnienia, ochrony środowiska czy polityki konkurencji i in
nowacyjności europejskiej gospodarki”46. Także w polityce edukacyjnej.

Artykuł 128 ust. 5 TWE określił formy i tryb decyzyjny w dziedzinie 
kultury:

Aby przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w niniejszym arty
kule, Rada przyjmuje: – środki zachęcające, z wyłączeniem jakiejkolwiek 
harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych Państw Członkow
skich, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w artykule 189b i po kon
sultacji z Komitetem Regionów. Rada stanowi jednomyślnie w toku całej 
procedury określonej w artykule 189b: – zalecenia, stanowiąc jednomyśl
nie na wniosek Komisji47.

Przyjęto więc procedurę jednomyślnego głosowania w Radzie, po kon
sultacjach z Komitetem Regionów, na wniosek Komisji. Traktat urucha
miał dwa sposoby wspierania kulturalnych polityk państw członkowskich 
przez Unię Europejską. Pierwszym z nich były decyzje Parlamentu Euro
pejskiego i Rady inicjujące konkretne programy wspólnotowe (w sumie 
od 1993 r. sześć programów), drugim – wydawane przez Radę

(…) zalecenia, komunikaty (na przykład w sprawie dziedzictwa kultury, 
książek, czytelnictwa, imprez o tzw. europejskim charakterze, propagują
cych ideę integracji, zwiększenie dostępu społeczeństwa do kultury, kształ
cenie i doskonalenie zawodowe twórców i organizatorów kultury, mecenat 
prywatny, tworzenie tzw. sieci kulturalnych), dokumentacja robocza, pro
jekty pilotażowe48.

Podział kompetencji pomiędzy państwa członkowskie a Wspólnotę, po
dobnie jak wzmocnienie instytucji wspólnotowych w procesie decyzyjnym 

46 D. JurkiewiczEckert, Od Traktatu o Unii Europejskiej…, dz. cyt., s. 68. 
47 Traktat o Unii Europejskiej (tzw. traktat z Maastricht), dz. cyt., s. 49.
48 A. Siwek, Tytuł XII, Kultura [w:] Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską. Ko-

mentarz, red. A. Wróbel, t. 2: Art. 61–188, red. K. KowalikBańczyk, M. SzwarcKuczer, 
Warszawa, Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 1129.
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w kulturze dowodzą częściowego przejścia polityki kulturalnej Wspól
not z poziomu międzyrządowego na poziom ponadnarodowy, co zauwa
żyła Monica Sassatelli49.

Zgodnie z  przepisami traktatowymi z  Maastricht Unia wspiera 
działania kulturalne o charakterze europejskim. UE może się włączyć 
w działania na polu kultury tylko wówczas, gdy cele, które chce osiągnąć 
dla kultury, nie są w wystarczającym stopniu realizowane na poziomie 
krajowym. Swoją funkcję w polityce kulturalnej UE widzi więc jako su
plementarną czy komplementarną. Nie może nakazywać czy żądać, a je
dynie „zachęca”, „wspiera” i „uzupełnia”, „przyczynia się” do rozwoju 
kultur. Artykuł 128 ust. 5 TWE wyraźnie podkreśla, że WE może wpro
wadzać „środki zachęcające, z wyłączeniem jakiejkolwiek harmonizacji 
przepisów ustawowych i wykonawczych Państw Członkowskich”50. Za
tem jej zadaniem jest inicjowanie instrumentów pobudzających, do któ
rych najczęściej należą programy wspólnotowe, co kształtuje zasada po
mocniczości. Artykuł 128 TWE w wersji z Maastricht przyznaje WE, jak 
trafnie zauważa Anna Wyrozumska, „słabą kompetencję do przyjmowa
nia środków prawnych w dziedzinie kultury”51. Traktat wyłącza kulturę 
z procesów harmonizacyjnych, a włącza ją w polityki wspólnotowe na za
sadzie, jak zauważa Jan Barcz, „uwzględniania usług kulturalnych (zwłasz
cza jeśli chodzi o ochronę kultury europejskiej przed zalewem kultury 
amerykańskiej) oraz zagwarantowania wspólnych wartości”52. Można by 
rzec, że słaba kompetencja UE w zakresie kultury świadczy o szacunku 
dla polityk kulturalnych państw członkowskich oraz o uwzględnieniu 
liberalnego podejścia do kwestii kultury w polityce kulturalnej UE. Jed
nocześnie powoduje ograniczenie formalne, które skutkuje obniżonymi 
możliwościami finansowania kultury. Jeśli porównać wydatki UE na pro
gramy kulturalne i wydatki UE na fundusze strukturalne, to widać ol
brzymie dysproporcje. Wskazują one na fakt preferowania rozwoju eko
nomicznego UE, lokowanie kultury w obszarze soft power, czy jak chce 

49 M. Sassatelli, Imagined Europe: The Shaping of a European Cultural Identity Through 
EU Cultural Policy, „European Journal of Social Theory” 2002, no. 4, s. 435–451.

50 Traktat o Unii Europejskiej (tzw. traktat z Maastricht), dz. cyt., s. 49.
51 A. Wyrozumska, Kultura, dz. cyt., s. 402.
52 J. Barcz, Inne polityki realizowane na szczeblu wspólnotowym [w:] Integracja europej-

ska, red. J. Barcz, E. KaweckaWyrzykowska, K. MichałowskaGorywoda, Warszawa, 
WoltersKluwer, seria akademicka, 2007, s. 322.
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Ben Rosamond, „polityce niższej”53. Warto też zauważyć, że słaba kom
petencja może być skutkiem „logiki różnorodności” zastosowanej w trak
tatach. Pisze o tym Adrienne Héritier54. Nie jest łatwo podejmować de
cyzje w warunkach zwielokrotnionej różnorodności, bo prowadzi to do 
sytuacji patowych. „Typowe metody omijania sytuacji patowych, stoso
wane zwłaszcza przez Komisję Europejską, polegają na tworzeniu ogólni
kowych, nieistotnych z pozoru mechanizmów prawnych, które dopiero po 
jakimś czasie ujawniają swoją moc wiążącą” – rozbudowuje ten koncept 
Jan Zielonka55, dostrzegając „ukrytą” siłę w słabych kompetencjach UE.

Zgodnie z  literą TWE w wersji z Maastricht kultura znajduje się 
w domenie legislatury państwa członkowskiego, pozostawiając mu su
werenność:

Unia Europejska nie zamierza i nie powinna sobie rościć prawa do bycia su
werenem; ma być efektywnym sługą każdego i wszystkich Europejczyków. 
Aby mogła temu podołać, musi być wyposażona w wystarczające upraw
nienia do utrzymania dobrego funkcjonowania wszystkich struktur wspól
notowych i regionalnych, a wszystko pod warunkiem i w celu służenia do
bru wszystkich Europejczyków56.

Jak wskazują przepisy art. 128 ust. 1 i 2 TWE w wersji z Maastricht, 
funkcja UE względem kultury ma charakter wspierający w stosunku do 
kompetencji krajów członkowskich, co wpływa na dużą swobodę w po
dejmowaniu indywidualnych/krajowych decyzji. TWE w wersji z Maa
stricht wprowadził zasadniczą zmianę w dotychczasowym traktowaniu 
kultury przez instytucje wspólnotowe. Kultura przestała być postrzegana 
jako składnik integracji gospodarczej, czyli jako towar57, a zaczęła być 
rozumiana w kategoriach wartości, jako dobro publiczne wspomagające 
polityczne procesy integracyjne. Została dostrzeżona w wymiarze auto
telicznym, ale jednocześnie poddana aktom polityczności i miała służyć 

53 B. Rosamond, Theories of European Integration, London, Palgrave Macmillan, 2000, 
s. 77.

54 Common Goods Reinventing European and International Governance, ed. A. Héritier, 
Lanham, Rowman & Littlefield, 2002.

55 J. Zielonka, Europa jako imperium. Nowe spojrzenie na Unię Europejską, Warszawa, 
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2007, s. 95.

56 Subsydiarność, red. D. Milczarek, Warszawa, Centrum Europejskie UW, 1998, s. 314.
57 A do tego odnosił się art. 36 traktatu rzymskiego.
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budowaniu otwartego społeczeństwa europejskiego. Decydenci polityczni 
zrozumieli konieczność wsparcia sztuki i kultury, dlatego zaraz po wpro
wadzeniu traktatu z Maastricht ogłoszono konkretne inicjatywy, działa
jąc poprzez decyzje ustanawiające programy współpracy, określające cele 
tej współpracy oraz zakres ich finansowania58.

Traktat amsterdamski został podpisany 2 października 1997 roku59. 
W obszarze kultury znowelizował on w niewielkim stopniu art. 128 TWE, 
który odtąd zaczął funkcjonować jako art. 151 TWE. Traktat doprecyzo
wał art. 128, który od wejścia w życie traktatu (1 maja 1999 r.) brzmiał: 

„Wspólnota uwzględnia aspekty kulturalne w swoim działaniu na podsta
wie innych postanowień niniejszego Traktatu, zwłaszcza w celu posza
nowania i popierania różnorodności jej kultur”. Kwestia różnorodności 
kulturowej Europy i respektu dla kultur narodowych zaczęła być zatem 
traktowana z większą uwagą niż dotychczas, ze względu na szybki roz
wój polityki audiowizualnej. Traktat nicejski został podpisany 26 lutego 
2001 roku, a wszedł w życie 1 lutego 2003 roku60, nie wprowadził zasad
niczych zmian w zakresie polityki kulturalnej UE (obowiązywał art. 151 
TWE w wersji traktatu nicejskiego).

Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat 
ustanawiający Wspólnotę Europejską został podpisany w Lizbonie 13 grud
nia 2007 roku, wszedł w życie 1 grudnia 2009 roku61. Traktat zachował 
i podkreślił znaczenie kultury w procesach integracji europejskiej. Do 
katalogu celów UE dodano przepis zawarty w art. 3 ust. 3 TUE mówiący, 
że UE „szanuje swoją bogatą różnorodność kulturową i językową oraz 
czuwa nad ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego”. W Traktacie 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej kultura występuje w art. 6, art. 13 
oraz w art. 167. Artykuł 6 TFUE stwierdza, że „Unia ma kompetencje do 

58 I. SkomerskaMuchowska, Kultura, dz. cyt.
59 Traktat z Amsterdamu, zmieniający traktat o Unii Europejskiej, traktaty ustanawia

jące Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty (tzw. traktat amsterdam
ski), podpisany 2 października 1997 r. (wszedł w życie 1 maja 1999 r.), Dz. Urz. UE 2004, 
nr 90, poz. 864/31.

60 Traktat z Nicei, zmieniający traktat o Unii Europejskiej, traktaty ustanawiające Wspól
noty Europejskie i niektóre związane z nimi akty prawne (tzw. traktat nicejski) przy
jęty 11 grudnia 2000 r. i podpisany 26 lutego 2001 r. (wszedł w życie 1 lutego 2003 r.), 
Dz. Urz. UE 2004, nr 90, poz. 864/32.

61 Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 326/47 z 26 października 2012 r.
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prowadzenia działań mających na celu wspieranie, koordynowanie lub 
uzupełnianie działań Państw Członkowskich” oraz wykazuje, że kultura 
należy do takich działań wraz z turystyką, edukacją i kształceniem zawo
dowym, a także przemysłem. Artykuł 13 TFUE mówi, iż „obyczaje reli
gijne, tradycje kulturowe oraz dziedzictwo regionalne” muszą być brane 
pod uwagę przy wykonywaniu polityki rolnej, rybołówstwa, transportu 
oraz innych polityk dotyczących organizacji rynku wewnętrznego wraz 
z polityką dotyczącą przestrzeni kosmicznej. Artykuł 167 TFUE utrzy
mał w mocy niemal wszystkie poprzednie postanowienia. Potwierdził 
normę zadaniową UE (art. 167 TFUE, ust. 4) wskazującą na to, że Unia 
w swoich działaniach dotyczących kultury musi uwzględniać inne dzia
łania wynikające z postanowień traktatowych, ze szczególnym uwzględ
nieniem poszanowania dla różnorodności kulturowej Europy. Zmodyfi
kował normę kompetencyjną w art. 167 ust. 5, która Radzie, a odtąd także 
Parlamentowi Europejskiemu – współdziałającym w zwykłej procedu
rze ustawodawczej – przyznaje uprawnienia do przyjmowania środków 
prawnych z „wyłączeniem jakichkolwiek harmonizacji przepisów usta
wowych i wykonawczych Państw Członkowskich”. Rada utrzymała kom
petencję wydawania zaleceń na wniosek Komisji. Traktat wprowadził 
w obu przypadkach zmianę sposobu głosowania w Radzie: z jednomyśl
ności na większość kwalifikowaną. Dorota JurkiewiczEckert zauważa62, 
że zmiana systemu głosowania zawarta w traktacie lizbońskim z reguły 
jednomyślności na większość mogła mieć wpływ na wstrzymywanie dzia
łań w dziedzinie kultury. Wynikać to mogło z niechęci wielu posłów do 
zacieśniania i pogłębiania współpracy kulturalnej pomiędzy krajami UE, 
a tym samym obniżania środków pomocowych, w tym dotacji celowych. 
Głosowanie jednomyślne zachowało się w niektórych przepisach doty
czących kultury, m.in. w kwestii wspólnej polityki handlowej. Zgodnie 
z art. 207 ust. 4 TFUE Rada działa jednomyślnie w przypadku zawiera
nia umów o handlu usługami w zakresie kultury oraz usługami audio
wizualnymi, „jeżeli te umowy mogłyby zagrozić różnorodności kulturo
wej i językowej Unii”63.

TFUE upoważnił Radę do wydawania, na wniosek KE, zaleceń, re
zolucji i konkluzji, czyli niewiążących aktów skierowanych do państw 

62 D. JurkiewiczEckert, Od Traktatu o Unii Europejskiej…, dz. cyt., s. 70.
63 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz. Urz. UE 

C 326/47, 26.10.2012, s. 141.
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członkowskich. Zachował on w mocy przepisy dotyczące swobody rynku 
wewnętrznego sprecyzowane w art. 30 TWE (art. 36 TFUE) i pozostawił 
wszelkie wątpliwości prawne rozstrzygnięciom Trybunału Sprawiedliwo
ści Unii Europejskiej, który przychyla się w dalszym ciągu ku rozstrzyg
nięciom krajowym w imię „nadrzędnego interesu publicznego”64. Traktat 
lizboński zachował zasadę pomocniczości. Unia nadal prowadzi wzglę
dem kultury działalność wspierającą i uzupełniającą.

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej sporządzona na szczycie 
Rady Europejskiej 7 grudnia 2000 r. w Nicei w wersji z 12 grudnia 2007 roku 
zawiera również istotne odniesienia do kultury. Dla dookreś lenia wykładni 
prawnej dla miejsca i roli kultury w UE należy ją tu przytoczyć. Akapit 3 
preambuły do KPP mówiący o ochronie wartości duchoworeligijnych 
przy poszanowaniu „różnorodności kultur i tradycji narodów Europy”65 
koresponduje wyraźnie z przepisami traktatowymi definiującymi party
kularyzm kultur europejskich. Artykuł 11 i art. 13 KPP podkreślają wol
ność wypowiedzi i informacji oraz wolność sztuki i nauki, potwierdzając 
katalog praw europejskich, wprowadzony przez Europejską konwencję 
praw człowieka i podstawowych wolności Rady Europy66.

2.  Ewolucja przepisów prawa wtórnego 
w dziedzinie kultury

Omówiliśmy instrumenty prawa pierwotnego w dziedzinie kultury. Dla 
uzupełnienia wywodu o podstawach formalnoprawnych polityki kultu
ralnej UE należy dokonać analizy tematyki kultury w świetle przepisów 
prawa wtórnego. Instrumentami prawa wtórnego w polityce kultural
nej Unii Europejskiej są akty wiążące, takie jak: rozporządzenia i decy
zje, oraz akty niewiążące, takie jak: zalecenia, opinie, konkluzje, reko
mendacje. Dyrektywy – wydawane w celu harmonizacji ustawodawstwa 

64 Dyrektywa 2006/123 dotycząca usług na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. WE 2006 
L 376/36). Ochronę dóbr kultury na poziomie europejskim tworzą też rozporządze
nia UE. Rozporządzenie 2009/116 w sprawie wywozu dóbr kultury (aktualny zapis: 
Dz. Urz. WE 2009 K 39/1).

65 Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE 2016 C 202/2.
66 EKPC została omówiona w rozdziale II.
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na terenie całej Unii oraz w przypadku trudności w osiągnięciu jedno
myślności – nie obowiązują w dziedzinie kultury. Najczęściej stosowa
nym aktem prawnym w dziedzinie kultury są decyzje oraz rozporządze
nia Rady UE i Parlamentu Europejskiego, ewentualnie decyzje Komisji 
Europejskiej. Decyzje są aktami normatywnymi wiążącymi dla podmio
tów, do których zostały skierowane, i są stosowane bezpośrednio. Nato
miast rozporządzenia, zgodnie z literą traktatu lizbońskiego, „mają zasięg 
ogólny, wiążą we wszystkich swych częściach i są bezpośrednio stosowane 
we wszystkich państwach członkowskich”67. Nie wymagają żadnych do
datkowych przepisów wykonawczych w celu uzyskania mocy wiążącej. 
W przypadku kolizji norm prawnych prawo unijne ma pierwszeństwo 
wobec prawa wewnętrznego danego państwa.

Najwcześniej stosowanymi aktami względem sektora kultury były 
akty niewiążące, co wynikało z braku podstaw prawnych WE do wpro
wadzania aktów ustawodawczych. Należały do nich (w latach 70. XX w.) 
rekomendacje i komunikaty Komisji Europejskiej oraz rezolucje Parla
mentu Europejskiego. Pierwszą rekomendacją KE była rekomendacja 
z dnia 20 grudnia 1974 roku w sprawie ochrony architektonicznego i na
turalnego dziedzictwa (OJ L 21.22, 28.01.1975). Dwie pierwsze rezolucje 
Parlamentu Europejskiego odnosiły się do: ochrony europejskiego dzie
dzictwa kulturowego (OJ C 62, 30.05.1974) oraz objęcia patronatem WE 
działalności Orkiestry Młodzieżowej i przekształcenia jej w Orkiestrę 
Młodzieżową Wspólnot Europejskich (OJ C 79, 5.04.1976). Komisja Eu
ropejska wydawała w ciągu wielu lat szereg komunikatów, sprawozdań, 
wezwań do współpracy na polu kultury, wezwań do składania wniosków 
grantowych. Do ważnych dokumentów KE (niewiążących) należały ra
porty opisujące stan sektora kultury w procesach integracyjnych i ofe
rujące rekomendacje na przyszłość68. Wśród dokumentów Parlamentu 
Europejskiego kierowanych do kultury znajdują się stanowiska PE, spra
wozdania z posiedzeń oraz prezentacje wyników badań. Rada ds. Kul
tury Wspólnot Europejskich zaczęła ogłaszać akty polityczne (niewią
żące) w dziedzinie kultury dopiero na początku lat 80. XX wieku. Były 
nimi rezolucje i konkluzje. Pierwszą rezolucją Rady ds. Kultury WE była 

67 J.J. Węc, Traktat lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w la-
tach 2007–2015, wyd. 2 zm. i rozsz., Kraków, Księgarnia Akademicka, 2016, s. 149.

68 Raporty i opracowania KE zostały wyróżnione osobno w bibliografii do niniejszej 
pracy. Stanowią one ważny materiał do analiz politologicznych.
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rezolucja z dnia 13 czerwca 1983 roku odnosząca się do corocznego wy
darzenia „Europejskie Miasto Kultury” (OJ C 153/2, 22.06.1985). Drugą 
istotną uchwałą Rady ds. Kultury WE była rezolucja z dnia 27 września 
1985 roku w sprawie współpracy międzybibliotecznej w zakresie baz da
nych (OJ C 271/1, 23.10.1985).

Akty wiążące w dziedzinie kultury pojawiły się w okresie po wejściu 
w życie traktatu z Maastricht i były to akty prawne przyjmowane wspól
nie przez Parlament Europejski oraz Radę WE w drodze przyjętych trak
tatowo procedur. Były to również decyzje Komisji Europejskiej. Jako 
całkowicie pierwszy akt wiążący WE w dziedzinie kultury należy wy
mienić decyzję 719/96/EC PE i Rady ustanawiającą program Kalejdoskop 
z 1996 roku. W ślad za nią pojawiły się dwa akty ustawodawcze: decyzja 
2085/97/EC PE i Rady ustanawiająca program Ariane w 1997 roku oraz de
cyzja 2228/97/EC powołująca program ochrony dziedzictwa kulturowego 
Rafael z 1997 roku. Wszystkie trzy wymienione decyzje PE i Rady inaugu
rowały pierwsze programy pomocowe w dziedzinie kultury i były sposo
bem wywiązywania się Wspólnoty ze zobowiązań traktatu z Maastricht.

W ślad za pierwszymi decyzjami pojawiły się następne: decyzja Rady 
(OJ C 305) regulująca jednolite ceny książek na pokrewnych obszarach 
językowych z 1997 roku, decyzja 1419/1999/WE PE i Rady ustanawiająca 
działanie Wspólnoty na rzecz obchodów „Europejskiej Stolicy Kultury” 
w latach 2005–2019 z 1999 roku; decyzja 649/2005/WE PE i Rady zmienia
jąca decyzję 1419/1999/WE ustanawiającą działanie Wspólnoty na rzecz 
obchodów „Europejskiej Stolicy Kultury” w latach 2005–2019 z 2005 roku; 
decyzja 508/2000/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 lutego 
2000 roku ustanawiająca program „Kultura 2000”, decyzja 1855/2006/
EC PE i Rady ustanawiająca program Kultura 2007–2013 z 2006 roku 
oraz decyzja nr 1622/2006/WE PE i Rady ustanawiająca działanie Wspól
noty na rzecz obchodów „Europejskiej Stolicy Kultury” w latach 2007–
2019 z 2006 roku wraz z pozostałymi decyzjami w tym obszarze: decyzja 
1194/2011/UE PE i Rady ustanawiająca działanie Unii Europejskiej na rzecz 
Znaku Dziedzictwa Europejskiego z 2011 roku oraz inne. Dotychczas Par
lament Europejski i Rada wydały tylko jedno rozporządzenie 1295/2013 
z dnia 11 grudnia 2013 roku ustanawiające program „Kreatywna Europa” 
(2014–2020) i uchylające decyzje nr 1718/2006/WE, nr 1855/2006/WE i nr 
1041/2009/WE, OJ 347/221 z dnia 20 grudnia 2013 roku. Wybór takiego 
aktu ustawodawczego w przypadku powołania programu Kreatywna 
Europa wynikał prawdopodobnie z konieczności stosowania go w całości 
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i na całym obszerze Unii Europejskiej oraz w dwóch dziedzinach: kultura 
i media. Warto jeszcze podkreślić, że akty prawa wtórnego (decyzje) były 
stosowane w kulturze przez Komisję Europejską. Jednak nastąpiło to nie 
wcześniej niż w pierwszej dekadzie XXI wieku. Komisja wydała trzy ta
kie akty. Były nimi: decyzja Komisji z dnia 14 stycznia 2005 roku usta
nawiająca Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora 
Audiowizualnego, decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2009 roku usta
nawiająca Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora 
Audiowizualnego oraz decyzja wykonawcza Komisji z dnia 18 grudnia 
2013 roku w sprawie ustanowienia Agencji Wykonawczej do spraw Edu
kacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego i uchylenia decyzji 2009/336/
WE (Dz. Urz. UE OJ, L 343/46, 19.12.2013). Do instrumentów finansowych 
stosowanych w kulturze zaliczyć można także decyzje odnoszące się do 
wykorzystania funduszy strukturalnych w kulturze, jako nierozłączne 
zasady programowofinansowe tworzą one bowiem treść właściwą wie
loletnich ram finansowych UE oraz strategii rozwojowych, które stosują 
się do kultury w ramach polityki spójności.

Z perspektywy budżetu wzmocnienie instrumentów finansowych jako kata
lizatorów środków publicznych i prywatnych pomoże państwom członkow
skim i regionom w osiągnięciu takiego poziomu inwestycji strategicznych, 
jaki jest potrzebny do realizacji strategii „Europa 2020”. Ponadto dzięki 
szerszemu stosowaniu instrumentów finansowych oraz ich dopasowaniu 
do określonych potrzeb regionów i odbiorców docelowych można w zna
czący sposób poprawić dostęp do finansów na korzyść szerokiego grona 
podmiotów społecznogospodarczych. Instrumenty finansowe mogą na 
przykład służyć przedsiębiorcom inwestującym w innowacyjne rozwiąza
nia, gospodarstwom domowym zainteresowanym poprawą efektywności 
energetycznej, osobom realizującym pomysły biznesowe, a także do reali
zacji projektów inwestycji w infrastrukturę publiczną lub produkcję, speł
niających strategiczne założenia polityki spójności i zapewniających ocze
kiwane rezultaty jej programów69.

Tworzenie strategii rozwojowych UE i  wytyczanie kolejnych wielo
letnich ram finansowych daje podstawy do ustanawiania programów 

69 KE: Polityka spójności na lata 2014–2020, marzec 2014, http://ec.europa.eu/regional_po
licy/sources/docgener/informat/2014/financial_instruments_pl.pdf [dostęp: 3.04.2017]. 
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kulturalnych, najczęściej rozplanowanych przez instytucje unijne zgod
nie z tymi ramami (program Kultura 2000, realizacja: 2000–2006; pro
gram Kultura 2007–2013, realizacja 2007–2013; program Kreatywna Eu
ropa, realizacja: 2014–2020).

Polityka kulturalna UE rozumiana jako implementacja regulacji trak
tatowych w stosunku do kultury jako sfery autotelicznej i narodowej 
wymaga zastosowania mechanizmu solidarności i komplementarności. 
Istnieją jednak w UE obszary pokrewne kulturze, w których znajdują za
stosowanie przepisy harmonizujące. Warto o nich pamiętać z dwóch po
wodów. Po pierwsze, przepisy harmonizujące pojawiły się znacznie wcześ
niej w historii integracji niż polityka kulturalna sensu stricto, na przykład 
Dyrektywa Telewizja bez granic (15 maja 1989 r.) odnosząca się do sek
tora audiowizualnego. Były też wynikiem zastosowania do prawa wspól
notowego umów międzynarodowych, np. konwencji z 17 listopada 1970 
roku dotyczącej środków zmierzających do zakazu nielegalnego przy
wozu, wywozu i przenoszenia własności dóbr kultury70 oraz ich zapo
biegania, co wynikało z ochrony wspólnego rynku jako rezultatu likwi
dacji granic wewnętrznych. Po drugie, przepisy harmonizujące stanowią 
w dalszym ciągu ważny element polityk handlowych i przepisów rewin
dykacyjnych. Są częścią polityki społecznej. Anna Wyrozumska wymie
nia cztery obszary włączania kultury w harmonizujący system prawa 
unijnego. Należą do nich: (1) ochrona dóbr kultury; (2) status prawny 
książki; (3) usługi kulturalne oraz (4) prawa autorskie i prawa pokrewne71. 
Jeśli chodzi o ochronę i eksport dóbr kultury do krajów trzecich, prze
pisy unijne obowiązują zgodnie z rozporządzeniem 116/200972 oraz dy
rektywą 2014/6073 o zwrocie dóbr kultury oraz przedmiotów nielegalnie 

70 Konwencja dotycząca środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu 
przewozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, z 17 listopada 1970 r. 
Dz. Urz. WE 1974, nr 20, poz. 106.

71 A. Wyrozumska, Kultura, dz. cyt., s. 405–411.
72 Rozporządzenie Rady (WE) nr 116/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wywozu 

dóbr kultury (wersja skodyfikowana), Dz. Urz. WE 2009 L39/1.
73 Dyrektywa Rady 93/7/EWG z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie zwrotu dóbr kultury wy

prowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego. Obecnie 
obowiązuje dyrektywa PE i Rady 2014/60/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwrotu 
dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkow
skiego, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (wersja przekształcona), Dz. Urz. 
UE 2014, L 159/1.
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wywiezionych (1993). Rozporządzenie wprowadza reżim wspólnotowy 
odnośnie do eksportu, narzucający uzyskiwanie odpowiednich licencji 
ważnych na całym terytorium UE74. Dyrektywa 2014/60 tworzy nato
miast mechanizm odzyskiwania wywiezionych dóbr kultury z narusze
niem ustawodawstwa kraju członkowskiego. Odzyskiwanie przybiera naj
częściej charakter skargi wnoszonej do innego państwa członkowskiego, 
co skutkuje zwrotem dobra bądź adekwatną formą zadośćuczynienia. 
Książki w UE są objęte ochroną wynikającą z respektowania prawa au
torskiego, co reguluje dyrektywa 2006/11675 w sprawie harmonizacji czasu 
trwania ochrony praw autorskich i praw pokrewnych. Książka jako towar 
podlega regułom wolnego handlu. Usługi kulturalne, które świadczą ta
kie instytucje kultury jak: teatry, filharmonie, muzea czy kina, podlegają 
w UE zasadzie swobody przedsiębiorczości i swobody przepływu usług 
oraz swobody przepływu pracowników. Usługi dotyczące odpłatnego 
emitowania wizji i dźwięku w UE podlegają osobnym przepisom praw
nym. Jak zauważa Wyrozumska, najbardziej istotnym celem dyrektywy 
Telewizja bez granic76 z 1989 roku i jej kolejnych wznowień było „ułat 
wienie transgranicznego rozpowszechniania i retransmisji programów 

74 Więcej zob. M. Niedźwiedź, Obrót dobrami kultury w Unii Europejskiej, Zeszyty Na
ukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności In
telektualnej nr 73, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 2000, s. 73.

75 Dyrektywa Rady 93/98/EWG z dnia 29 października 1993 r. w sprawie harmonizacji 
czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych, Dz. Urz. WE L 290/9, 
24.11.1993. Obecnie obowiązującą wersją jest: dyrektywa 2006/116/WE PE i Rady z dnia 
12 grudnia 2006 r. w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw po
krewnych (wersja ujednolicona), Dz. Urz. UE L 372/12, 27.12.2006.

76 Dyrektywa Telewizja bez granic – dyrektywa Rady z dnia 3 października 1989 r. w spra
wie koordynacji niektórych przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administra
cyjnych państw członkowskich, dotycząca wykonywania telewizyjnej działalności 
transmisyjnej (aktualny zapis: Dyr 2010/13, Dz Urz. UE 2010, L95/1). Kolejne nowelizacje 
dyrektywy: Dyrektywa 97/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 
1997 r. zmieniająca Dyrektywę Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych 
przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, 
dotycząca wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej, a także: Dyrektywa 
2007/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniająca 
Dyrektywę Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawo
dawczych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotycząca wy
konywania telewizyjnej działalności transmisyjnej; oraz Dyrektywa o audiowizual
nych usługach medialnych: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE 
z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawodawczych, 
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telewizyjnych pomiędzy stronami”77. Obszar audiowizualny pozosta
wał przez wiele lat osobną polityką unijną i doczekał się bogatej litera
tury naukowej78, dlatego w niniejszej dysertacji zostanie omówiony po
bieżnie. Najnowszy program UE w dziedzinie kultury Kreatywna Europa 
(2014–2020) połączył te dwie dziedziny ze względu na priorytet wspar
cia przemysłów kreatywnych przez UE, które obejmują i kulturę, i me
dia. Wspólnotowa ochrona prawa autorskiego i praw pokrewnych sta
nowi najtrudniejszy obszar interwencjonistyczny. Regulują go dyrektywy 
(2009/100, 93/83, 2006/116)79, a także art. 30 TFUE (dawny art. 36) odno

wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotycząca wykonywania 
telewizyjnej działalności transmisyjnej.

77 M. Niedźwiedź, Obrót…, dz. cyt., s. 408.
78 K. ChałubińskaJentkiewicz, Audiowizualne usługi medialne. Reglamentacja w warun-

kach konwersji cyfrowej, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, 2013; E. StasiakJazukie
wicz, M. JasKoziarkiewicz, Polityka medialna w Unii Europejskiej, Warszawa, Poltext, 
2011; M. Nieć, Komunikowanie społeczne i media. Perspektywa politologiczna, War
szawa, Lex, Wolter Kluwer business, 2010; E. StasiakJazukiewicz, Polityka medialna 
Unii Europejskiej, Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe, 2005. 

79 Dyrektywa Rady z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie ochrony prawnej programów kom
puterowych OJ L 122, 17.05.1991, s. 42–46 (91/250.EWG); Dyrektywa Rady 93/83/EWG 
z dnia 27 września 1993 r. w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa 
autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu sateli
tarnego oraz retransmisji drogą kablową; Dyrektywa 96/9/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych; Dyrektywa 
2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmo
nizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informa
cyjnym; Dyrektywa 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 
2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego 
egzemplarza dzieła sztuki; Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej; 
Dyrektywa 2006/116/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. 
w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych (uwzględnia 
zmiany dokonane przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/77/UE z dnia 
27 września 2011 r.); Dyrektywa 2006/115/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
12 grudnia 2006 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrew
nych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej; Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony praw
nej programów komputerowych; Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/
UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzy
stania z utworów osieroconych; Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/
UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi 
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szący się do swobodnego przepływu towarów. Unijne przepisy prawa au
torskiego biorą też pod uwagę konwencje o prawie autorskim (berneńska 
1886, rzymska 1961, genewska 1971, brukselska 1974). Istotnym czynni
kiem wspierającym wszystkie obszary podległe polityce kulturalnej UE 
jest zasada solidarności. Przyjmuje się, że zasada solidarności jest po
chodną zasady pomocniczości oraz że obie mają wspierać poczucie jed
ności kulturowej społeczeństw Unii Europejskiej. Zasada solidarności 
ma „pomóc w wyrównywaniu nierówności społecznych między całymi 
regionami, grupami społecznymi, pokoleniami. Przyczynia się do zbli
żania standardu i poziomu życia, równego dostępu do rynku pracy, ko
rzystania z dóbr i usług we wszystkich państwach członkowskich”80. Bio
rąc pod uwagę politykę spójności UE opierającą się na zrównoważonym 
rozwoju regionalnym poszczególnych obszarów należących do Unii, za
sada solidarności w kulturze jest realizowana poprzez możliwość zasto
sowania funduszy strukturalnych w tej dziedzinie.

3. Instytucje i mechanizmy decyzyjne w kulturze

Proces decyzyjny wdrożony dla sektora kultury został po raz pierwszy 
określony w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską w wersji 
z Maastricht. Dziś obowiązują przepisy TFUE. Zgodnie z nimi w proce
sie decyzyjnym regulującym kulturę biorą udział: Rada UE (zwana Radą), 
Parlament Europejski (PE) oraz Komisja Europejska (KE). Zatem kultura 
podlega międzyrządowemu organowi prawodawczemu (Radzie) oraz po
nadnarodowemu organowi prawodawczemu (Parlament) i ponadnarodo
wemu organowi wykonawczemu (Komisja). Rada UE od początku pro
cesów integracyjnych odgrywała istotną rolę względem sektora kultury81. 

i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw 
do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym. 

80 K. Głąbicka, Polityka społeczna Wspólnot Europejskich, dz. cyt., s. 52.
81 Powstała na podstawie traktatu fuzyjnego z 8 kwietnia 1965 r. (wszedł w życie 1 lipca 

1967 r.). Na jego mocy doszło do scalenia instytucji trzech wspólnot, w wyniku czego 
powstała Jedna Rada i Jedna Komisja WE (składająca się z Wysokiej Władzy EWWiS, 
Komisji WE oraz Komisji Euroatomu). Traktat fuzyjny został formalnie uchylony 
na mocy TWE w wersji z Amsterdamu, a Rada Ministrów przekształciła się w Radę 
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Proces decyzyjny w kulturze na mocy postanowień traktatowych przebiega 
w ten sposób, że Rada oraz PE wzywają Komisję Europejską do inicjatywy. 
Komisja posiada prawo inicjatywy ustawodawczej. Decyzje PE są stano
wione większością oddanych głosów, natomiast decyzje Rady – zgodnie 
z TFUE – większością kwalifikowaną. W procesie decyzyjnym w kulturze 
obowiązuje zwykła procedura ustawodawcza, „polega ona na przyjęciu roz
porządzenia (…) lub decyzji wspólnie przez Parlament Europejski i Radę 
na wniosek Komisji”82, oznacza to, że proces decyzyjny angażuje Parla
ment Europejski i Radę, przyznając im równorzędną rolę (art. 294 TFUE).

Rada ds. Kultury, Młodzieży, Kultury i Sportu (EYCS) jako forma
cja Rady zbiera się od 3 do 4 razy w roku, aby uzgodnić wspólne cele 
i działania. W posiedzeniach bierze udział komisarz ds. edukacji, kul
tury, młodzieży i sportu83. Rada UE składa się z przedstawicieli państw 
członkowskich w randze ministra, którzy posiadają uprawnienia do re
prezentowania rządu. Ponieważ jak wspomniano, kompetencje w zakresie 
kultury należą główne do państw członkowskich, rolą Rady „jest więc za
pewniać państwom członkowskim forum współpracy oraz wymiany infor
macji i doświadczeń w kwestiach budzących wspólne zainteresowanie”84.

Parlament Europejski jest współustawodawcą i współdecydentem 
w zakresie kultury. Prowadzi negocjacje z Radą na temat konkretnych 
uwag Komisji Europejskiej zawartych w projektach aktów prawnych. 
Przyjmuje wspólnie z Radą inicjatywy (np. wprowadzenia działania 
Znak Dziedzic twa Europejskiego). PE prowadzi z Radą negocjacje doty
czące wieloletnich ram finansowania kultury, a także corocznych kwe
stii budżetowych. W latach 2012–2013 Parlament Europejski negocjo
wał z Radą wspólne stanowisko i wytyczne dla programu Kreatywna 
Europa (2014–2020). PE negocjuje również treść najważniejszych do
kumentów strategicznych UE (np. Kultura w stosunkach zewnętrznych 
UE)85. Komisja Kultury i Edukacji (CULT) Parlamentu Europejskiego 

Ministrów Unii Europejskiej. Rada wydaje akty wiążące (rozporządzenia, dyrektywy, 
decyzje) oraz akty niewiążące (opinie, rekomendacje).

82 Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 326/172 z 26 października 2012.

83 W obecnej chwili komisarz ds. edukacji, kultury wielojęzyczności i młodzieży. 
84 http://www.consilium.europa.eu/pl/councileu/configurations/eycs/ [dostęp: 5.04.2017].
85 Także innych wspólnych dokumentów jak np. Wspólny Komunikat Parlamentu Eu

ropejskiego i Rady W stronę strategii UE w dziedzinie międzynarodowych stosunków 
kulturalnych, Bruksela, dnia 8.06.2016 r. JOIN (2016) 29. 
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jest odpowiedzialna za ochronę dziedzictwa kulturowego oraz promocję 
różnorodności kulturowej i językowej, a także za politykę edukacyjną 
i audiowizualną. Z ramienia Komitetu Regionów za kulturę odpowie
dzialna jest Komisja Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań 
Naukowych i Kultury (SEDEC).

Komisja Europejska działa na polu kultury poprzez Dyrekcję Gene
ralną ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury (DG EYSC)86. Jej zadaniem 
jest „wzmocnienie roli i miejsca kultury w globalizującym się świecie”87, 
a robi to poprzez rozwijanie polityki opartej na ewaluacjach dotychcza
sowych programów i priorytetów (evidence-based policy) oraz poprzez 
zarządzanie inicjatywami. Do jej podstawowych obowiązków należy: 
rozwój polityki i dialogu na polu kultury88. Projekty aktów prawnych 
przedkładane przez Komisję, zgodnie z traktatową zasadą pomocniczo
ści, mają chronić interesy obywateli europejskich w kwestiach, których 
nie można skutecznie rozwiązać na szczeblu krajowym. Polityka kultu
ralna UE jest prowadzona w konsultacji z państwami członkowskimi, 
a jej celem jest osiąganie wspólnych rozwiązań takich jak np: wzmoc
nienie sektora audiowizualnego, zmiana modelu zarządzania kulturą, 
wsparcie dla innowacji w kulturze oraz sektorach kreatywnych89. DG 
EYSC przeszła ewolucję na przestrzeni ostatnich 20 lat90, podobnie jak 
zmiany przeszła sama Komisja Europejska91. Komisja Europejska nadzo

86 https://ec.europa.eu/culture/ [dostęp: 6.04.2017].
87 „(…) einforce the role and position of culture in an increasingly globalised world”, 

https://ec.europa.eu/culture/policy_en [dostęp: 5.04.2017]. 
88 „(…) policy development and dialogue in the field of culture”. Tamże. 
89 Jak podaje Eurostat, sektor kultury wraz z sektorem kreatywnym zatrudnia 7,5% 

siły roboczej UE, co generuje około 509 mld euro wartości dodanej PKB. ESSnet‐
CULTURE European Statistical System Network on Culture FINAL REPORT, 2012, 
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/341465/3199631/essnetculture.pdf [dostęp: 
10.06.2017].

90 Jako Dyrekcja Generalna ds. Kultury i Edukacji tzw. DG X została założona w 1989 r.
91 Komisja Europejska utworzyła stanowisko komisarza ds. kultury w 1986 r., czyli za 

czasów I Komisji Jacques’a Delorsa (1986–1988). Był nim wspomniany tu wielokrot
nie Carlo Ripa di Meana. II Komisja Jacques’a Delorsa (1988–1992) wybrała na stano
wisko komisarza ds. kultury Jeana Dondelingera z Luksemburga, III Komisja Delorsa 
(1992–1995) desygnowała na to stanowisko Joäo de Deus Pinheira. Komisja Jacques’a 
Santera (1995–1999) nominowała na stanowisko komisarza ds. kultury hiszpańskiego 
polityka Marcelina Oreję. Potem kolejno komisarzami ds. kultury, edukacji, wieloję
zyczności i młodzieży (lub młodzieży i sportu) byli: Viviane Reding z Luksemburga 
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ruje wszystkie programy prowadzone przez UE w zakresie kultury oraz 
w zakresie polityki audiowizualnej. Od zadań ochrony dziedzictwa kul
turowego i jego udostępniania, a także troski o alokację funduszy na dzia
łalność artystycznoliteracką doprowadziła do fuzji kultury z przemysłem 
kreatywnym (efekt zapisów unijnej Strategii Wzrostu 2020).

Komisja Europejska działa dziś jako pośrednik pomiędzy wieloma 
obszarami aktywności unijnej. Jednakże jej najważniejsza rola, zgodnie 
z przepisami traktatu lizbońskiego, polega na wielostronnym nadzorze 
nad rocznym budżetem. Od 2007 roku istnieje kilka podstawowych do
kumentów określających politykę kulturalną UE, nad których wydaniem 
czuwała Komisja, są nimi: Europejska agenda kultury w dobie globalizacji 
(oraz raport z jej wdrażania), Roboczy plan Komisji w zakresie kultury na 
lata 2011–2014, Roboczy plan Komisji w zakresie kultury na lata 2015–2018 
oraz dokument włączający sektor kultury w dyplomację: Towards an EU 
Strategy for International Cultural Relations (dokumenty te zostały sze
rzej omówione w rozdziale VII). Ważny jest również raport konsorcjum 
projektowego Dziedzictwo kulturowe ma znaczenie dla Europy (Cultural 
Heritage Counts for Europe)92, badający wpływ dziedzic twa kulturowego 
na rozwój gospodarczy i społeczny w Europie. Ostatnim najważniejszym 
dokumentem Komisji Europejskiej jest ogłoszona 22 maja 2018 roku pro
pozycja nowego europejskiego programu na rzecz kultury93. Większość 
dokumentów Komisji to efekt konsultacji Komisji z ministrami kultury 
państw członkowskich UE, skutkujących wypracowaniem wspólnego 
stanowiska unijnego. Dziś najważniejszym programem nadzorowanym 
przez Komisję Europejską w dziedzinie kultury i mediów jest Kreatywna 
Europa. Instytucją realizującą politykę kulturalną Unii Europejskiej jest 
wskazana przez Komisję Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury 

(1999–2004), Komisja Romana Prodiego; Dalia Grybauskaitė z Litwy (2004), Komisja 
Romana Prodiego; Ján Figel ze Słowacji (2004–2009), I Komisja Emanuela Barroso; 
Maroš Šefčovič ze Słowacji (2009–2010), I Komisja Emanuela Barroso; Androulla Vas
siliou z Cypru (2010–2014), II Komisja Emanuela Barroso oraz Tibor Navrascics z Wę
gier (od 2014), Komisja JeanClaude’a Junckera.

92 Cultural Heritage Counts for Europe, konsorcjum projektowe: Europa Nostra, ENCATC, 
Heritage Europe, Międzynarodowe Centrum Kultury, Raymond Lemaire Internatio
nal Centre for Conservation, The Heritage Alliance, Kraków 2015.

93 KE, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 
EkonomicznoSpołecznego i Komitetu Regionów. Nowy europejski program na rzecz 
kultury, COM (2018) 267 final, Bruksela, 22.05.2018.
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i Sektora Audiowizualnego (EACEA)94 z siedzibą w Brukseli. Pierwsze 
rozporządzenie Rady UE w sprawie powołania agencji wykonawczych 
Komisji pochodziło z 16 stycznia 2003 roku95. Kluczowym aktem prawo
dawczym w tym zakresie była decyzja KE z dnia 14 stycznia 2005 roku 
ustanawiająca „Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sek
tora Audiowizualnego”96. Agencja ta została powołana do życia 1 stycznia 
2006 roku między innymi w celu obsługi informacyjnej i merytorycznej 
programu Kultura 2007–2013, drugiego ramowego programu UE w dzie
dzinie kultury oraz kolejnych. Dziś obsługuje cztery dyrekcje generalne 
Komisji Europejskiej, w tym odpowiedzialne za migracje czy sieci komu
nikacji i technologii. Agencja zarządza programami Komisji, ogłasza we
zwania do składania wniosków aplikacyjnych, pośredniczy w podpisy
waniu umów, nadzoruje finanse i przeprowadza monitoring programów.

Warto na koniec wspomnieć o instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich 
UE (Ombudsman). Stanowisko to umożliwia przyjmowanie skarg od wszyst
kich obywateli Unii (osób fizycznych i prawnych) w przypadku nieprawid
łowego zarządzania instytucjami lub organami Unii, w przypadku zjawiska 
dyskryminacji, niesprawiedliwości, nadużycia siły czy odmowy informacji. 
Z możliwości tej mogą korzystać pracownicy sektora kultury.

Podsumowując wykładnię traktatów unijnych w zakresie kultury, 
trzeba stwierdzić, że polityka kulturalna Unii Europejskiej należy do po
lityk unijnych, co znaczy, że UE z punktu widzenia formalnoprawnego 
musi podejmować zadania w zakresie kultury wobec państw członkow
skich. Zadania te nie mogą kolidować z politykami krajowymi. Zadania 
UE w zakresie kultury, nałożone na UE na mocy TFUE, mają charakter 
suplementarny w stosunku do polityk krajowych i z tego powodu pozostają 
w sferze pewnej dowolności, a nawet wolności wyboru ze strony uczest
ników procesu politycznego. W mechanizmie wzajemnej współpracy 

94 Wcześniej odpowiedzialność spoczywała na Dyrekcji Generalnej ds. Kultury i Edu
kacji (DG X), https://europa.eu/europeanunion/abouteu/agencies/eacea_pl [dostęp: 
5.04.2017].

95 Rozporządzenie Rady (WE) NR 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiające sta
tut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie 
zarządzania programami wspólnotowymi, Dz. Urz. UE, L11/1, 16.01.2003.

96 Decyzja Komisji z dnia 14 stycznia 2005 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą do spraw 
Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego do zarządzania działaniami wspólnoto
wymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego w zastosowaniu roz
porządzenia Rady (WE) nr 58/2003, Dz. Urz. UE OJ L 24/35, 27.01.2005.



222 Rozdział IV

w zakresie kultury nie ma w UE zasady obligacji (poza oczywiście zobo
wiązaniami traktatowymi), dlatego obszar ten w funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej pozostaje obszarem samodzielnych aktywności, to znaczy 
takich, które nie mają zasadniczego wpływu na politykę UE. W sferze 
zarządczej definiuje się go jako obszar tak zwanej soft power, czyli „słab
szy”, „elastyczny”, niepriorytetowy. Mechanizm polityczności UE w kul
turze ustawicznie ewoluował, aby dojść do momentu, kiedy stał się skom
plikowanym systemem realizacji priorytetów europeistycznych poprzez 
modyfikowany co pewien czas system wsparcia publicznego i jego regu
lacji rozliczeniowych.

4. Zasada pomocniczości w polityce kulturalnej UE

Kwestie podziału kompetencji pomiędzy Unią a państwami członkow
skimi regulują trzy zasady: przyznania, pomocniczości i proporcjonal
ności. Artykuł 5 ust. 2 TFUE mówi o zasadzie przyznania kompetencji:

Zgodnie z zasadą przyznania Unia działa wyłącznie w granicach kompe
tencji przyznanych jej przez Państwa Członkowskie w Traktatach do osiąg
nięcia określonych w nich celów. Wszelkie kompetencje nieprzyznane Unii 
w Traktatach należą do Państw Członkowskich97.

Artykuł 5 ust. 3 TFUE precyzuje zasadę pomocniczości, która brzmi:

Unia podejmuje działania tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim 
cele zamierzonego działania nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystar
czający przez Państwa Członkowskie, zarówno na poziomie centralnym, jak 
i regionalnym oraz lokalnym, i jeśli ze względu na rozmiary i skutki propo
nowanego działania możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii98.

Z kolei art. 5 ust. 4 TFUE definiuje zasadę proporcjonalności:

97 Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 326/19, 26.10.2012. 

98 Tamże.



223Podstawy i instrumenty prawne polityki kulturalnej Unii Europejskiej  

Zgodnie z zasadą proporcjonalności zakres i forma działania Unii nie wy
kraczają poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celów Traktatów. Insty
tucje Unii stosują zasadę proporcjonalności zgodnie z Protokołem w spra
wie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności99.

Do polityki kulturalnej UE odnoszą się zwłaszcza zasada pomocniczości 
i proporcjonalności. Zasada pomocniczości określa kompetencje pomię
dzy różnymi szczeblami władzy w UE. Zasada pomocniczości ma zastoso
wanie do wykonywania kompetencji niewyłącznych. Ponieważ UE w po
lityce kulturalnej nie posiada kompetencji ani wyłącznych, ani dzielonych, 
ale uzupełniające, zasada pomocniczości znajduje w dziedzinie kultury 
zastosowanie. Daje to Unii uprawnienia, jak sugeruje Janusz Józef Węc, 
do „podejmowania działań wspierających, koordynujących i uzupełnia
jących wobec państw członkowskich, nie zastępując jednak ich kompe
tencji w tych dziedzinach. Wszelako prawnie wiążące akty Unii przyjęte 
na mocy traktatów w tych dziedzinach nie mogą prowadzić do harmo
nizacji przepisów ustawowych i wykonawczych państw członkowskich 
(art. 2. ust. 5 TFUE)”100. Oznacza to, jak wspomniano wyżej, że w przy
padku kompetencji uzupełniającej UE nie może prowadzić do harmoni
zacji przepisów, stąd kultura pozostaje poza działaniami uwspólnotawia
jącymi. Zasada pomocniczości jako mechanizm wykonujący kompetencję 
uzupełniającą zostaje uruchomiona tylko wówczas, gdy obrane cele kul
turalne nie mogą zostać w odpowiednim stopniu zrealizowane przez pań
stwa członkowskie, zatem nie w sytuacji, kiedy państwo nie może tychże 
celów osiągnąć w ogóle, ale kiedy poziom ich realizacji może okazać się 
niewystarczający na każdym obszarze działalności krajowej i samorządo
wej. Zasada pomocniczości zostaje włączona w relacji: państwo–UE przy 
założeniu, że cele danego działania mogą zostać osiągnięte w wyższym 
stopniu na poziomie Unii Europejskiej niż na poziomie państwa człon
kowskiego. Treść art. 5 ust. 3 TFUE wymagałaby dookreślenia w sformuło
waniach takich jak: „w wystarczający sposób” oraz „rozmiar i skutki pro
ponowanego działania”, gdyż są one zbyt ogólne. Można przyjąć, że przy 
pełnym poszanowaniu dla działań organizowanych na szczeblu najbliż
szym obywatelowi Unia włącza się wspierająco, gdy skala ambicji danego 
działania wychodzi ponad poziom lokalny, regionalny czy narodowy, co 

99 Tamże. 
100 J.J. Węc, Traktat lizboński… (2016), dz. cyt., s. 142–143. 



224 Rozdział IV

nazywane bywa europejską wartością dodaną (European added value). Ze 
względu na ogólność przepisu art. 5 ust. 3 TFUE pogłębienia sensu funk
cjonowania zasady pomocniczości należy szukać w analizach empirycz
nych konkretnych unijnych działań i programów kulturalnych. W opi
sanym wyżej mechanizmie widać zastosowanie „uzupełniające” polityki 
UE w stosunku do polityk kulturalnych państwa członkowskiego. Ozna
cza to, że działania państwa członkowskiego są nadrzędne wobec działań 
unijnych. Polityka kulturalna UE pozostaje w dychotomicznym zawie
szeniu pomiędzy kompetencjami państw narodowych a kompetencjami 
unijnymi. Traktaty interpretują to „zawieszenie” jako przestrzeń dla kom
plementarnych działań UE w stosunku do działań krajowych, co można 
traktować jako przestrzeń dla europeizacji kultury i co w istocie rzeczy 
potwierdza heterogeniczność procesu integracji europejskiej oraz pożą
daną przez polityków elastyczność procesów decyzyjnych. Na mocy art. 5 
ust. 3 akapit drugi i art. 12 lit. b. TUE parlamenty narodowe czuwają nad 
przestrzeganiem zasady pomocniczości zgodnie z procedurą przewidzianą 
w protokole nr 2. Wszystkie wnioski ustawodawcze w dziedzinie kultury 
muszą zachowywać zgodność z zasadą pomocniczości.

Zasadę pomocniczości UE zastosowała wobec wszystkich najważ
niejszych programów kulturalnych, co potwierdziły np. art. 18 Decyzji 
508/2000/WE101, art. 30 Decyzji 1855/2006/WE102 i art. 36 Rozporządze
nia z 2013 roku103, powołujące się na art. 5 TFUE. Wspomniany wcześ
niej Raport Giorgia Ruffolo z 2001 roku odnosił się krytycznie do tej za
sady. Autor dostrzegał zbyt administracyjne rozumienie art. 5 TFUE104, 
skutkujące powstrzymywaniem się Wspólnot przed jakąkolwiek formą 
ingerencji w krajowe sprawy kultury („non intervention”). A skoro nie 
ma żadnych form interwencjonizmu, to nie ma współpracy. Uważał, że 
pomocniczość – chroniąc państwa członkowskie – osłabia Unię. W ta
kim układzie ani państwa, ani społeczeństwa nie są w stanie docenić roli 

101 Decyzja nr 508/2000/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 lutego 2000 r. 
ustanawiająca program Kultura 2000, OJ L 63, 10.03.2000.

102 Decyzja nr 1855/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. 
ustanawiająca Program Kultura (2007–2013), OJ L372/1, 27.12.2006. 

103 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1295/2013 z dnia 11 grud
nia 2013 r. ustanawiające program „Kreatywna Europa” (2014–2020) i uchylające de
cyzje nr 1718/2006/WE, nr 1855/2006/WE i nr 1041/2009/WE, OJ 347/221, 20.12.2013.

104 Te artykuły traktatu zostały niezmienione od TUE i obowiązują w wersji skonsolido
wanej TUE oraz TFUE, dlatego powołano się tutaj na ocenę Ruffolo z 2001 r. 
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Komisji Europejskiej w jej making policy dla kultury UE. W art. 30 De
cyzji z 1855/2006/WE w sprawie powołania programu Kultura 2007–2013 
Unia – podkreślając swoją rolę jako komplementarną wobec inicjatyw 
państw członkowskich – rozwinęła nieco definicję działań ponadnaro
dowych przypadających Unii z tytułu zasady pomocniczości jako zada
nie uzupełniające. Zostało ono nazwane

(…) umocnieniem europejskiej przestrzeni kulturowej na gruncie wspól
nego dziedzictwa kulturowego (ponadnarodowa mobilność uczestników 
życia kulturalnego w Europie, ponadnarodowy obieg dzieł i wyrobów kul
turalnych i artystycznych oraz dialog między kulturami, [który] nie może 
zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, 
z uwagi na jego ponadnarodowy charakter, natomiast możliwe jest lepsze 
jego osiągnięcie na poziomie Wspólnoty105.

Z kolei art. 36 Rozporządzenia z 2013 roku w sprawie ustanowienia pro
gramu Kreatywna Europa dodaje do powyższych pól aktywności UE

(…) ochronę, rozwój i propagowanie różnorodności kulturowej i językowej 
Europy, propagowanie jej dziedzictwa kulturowego, a także wzmocnienie 
konkurencyjności europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego, 
w szczególności sektora audiowizualnego, [które] nie mogą zostać osiąg
nięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, mając na uwa
dze transnarodowy i międzynarodowy charakter proponowanych działań, 
natomiast ze względu na skalę i spodziewane efekty tych działań możliwe 
jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii106.

Wymienione przez Unię Europejską kulturotwórcze zadania posiadają 
szeroki, międzynarodowy zasięg oraz znacznie większą niż krajowa skalę. 
Brzmią jednak nadal bardzo ogólnie i wymagałyby dookreślenia dla do
kładniejszego rozumienia możliwości i funkcji pomocowych UE. Wyraź
nym przesłaniem Unii w zakresie kultury jest wzmacnianie jej obecności 
na rynkach światowych, co wskazywałoby raczej na promocję kreatyw
ności niż samej kultury oraz wyłuskiwanie ekonomicznego waloru tego 
sektora, mimo przewartościowania wielu wspólnotowych ustaleń.

105 Decyzja nr 1855/2006/WE, dz. cyt., s. 3. 
106 Tamże, s. 225. 
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Zasada pomocniczości jest przedmiotem wielu sporów prawnych i po
litologicznych107, szczególnie w kontekście podziału kompetencji insty
tucji unijnych. Pomocniczość może występować jako zasada polityczna, 
konstytucyjna lub jako charakterystyka demokracji lokalnej i samorządu 
terytorialnego. Może występować w relacjach: jednostka (obywatel)–wła
dza; władze lokalne (samorząd)–rząd centralny oraz państwo–organiza
cje międzynarodowe. Zasadę pomocniczości w unijnym procesie decy
zyjnym tak zdefiniowała Katarzyna Głąbicka:

W uprawnieniach decyzyjnych mamy do czynienia z zasadą subsydiarności, 
jeżeli są to wspólne uprawnienia Unii i państw członkowskich, a więc zgod
nie z prawem decyzja może zostać podjęta i zrealizowana albo na szczeblu 
narodowym (niższym), albo na szczeblu wspólnotowym. Decyzja, który 
ze szczebli jest właściwy, powinna być podejmowana odrębnie w każdym 
przypadku, zgodnie z zasadą, że organy Unii przystępują do działania je
dynie wtedy, gdy konkretny cel przewidywanego działania nie może zostać 
w wystarczającym stopniu osiągnięty indywidualnie przez państwa człon
kowskie. Subsydiarność dotyczy nie tylko kwestii, czy Wspólnota powinna 
podejmować działanie, ale także w jaki sposób i w jakim zakresie powinno 
być ono realizowane108.

Kultura nie została w TFUE obdarzona innym od zasady pomocniczości 
instrumentem realizacji zadań politycznych z poziomu UE. W UE toczy 
się spór o kwestie prawnoinstytucjonalne dotyczące zasady pomocniczo
ści, a dokładnie o skuteczność działań unijnych względem skuteczności 

107 A. Duff, Subsidiarity within the European Community: A Federal Trust Report, Lon
don, Federal Trust for Education and Research, 1993; Ch. MillonDelson, Zasada po-
mocniczości, tłum. C. Porębski, Kraków, Znak, 1995; C. Porębski, Na przykład Szwajca-
rzy. Eseje i rozmowy, Kraków, Znak, 1993; C. Strzeszewski, Katolicka nauka społeczna, 
Warszawa, Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1985; Subsydiarność, dz. cyt.; 
A.E. de Noriega, The EU Principle of Subsidiarity and Its Critique, Oxford, Oxford Uni
versity Press, 2002; M. Cartabia, N. Lupo, A. Simoncini, Democracy and Subsidiarity 
in the EU: National Parliaments, Regions and Civil Society in the Decision-making Pro-
cess, Bologna, Il Mulino, 2013; K. BorońskaHryniewiecka, The Role of Regional and 
Local Authorities in EU Development Policies in the Perspective of the Committee of the 
Regions: Multi-Level Governance Revisited in the Times of Crisis, „Studia Regionalne 
i Lokalne” 2013, nr 3, s. 21–38. 

108 K. Głąbicka, Polityka społeczna Wspólnot Europejskich, Warszawa, Difin, Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, 1998, s. 51. 



227Podstawy i instrumenty prawne polityki kulturalnej Unii Europejskiej  

działań państw członkowskich, bowiem – jak w jednym z komunikatów 
stwierdziła Komisja Europejska – „subsydiarność nie może być wyko
rzystywana do ubezwłasnowolnienia Komisji z powodu zagrożenia jej 
prawa do podejmowania inicjatywy legislacyjnej i tym samym zachwia
nia równowagi uprawnień ustanowionej przez traktaty”109. Mechanizm 
w kulturze skutkował dokładnie takim efektem, że w związku z zasadą 
pomocniczości Komisja nie podejmowała wystarczająco dużo inicjatyw 
kulturalnych, mając na względzie konstytucyjne uprawnienia państw 
członkowskich. W pewnym sensie pozostawała bierna ze względu na ak
tywność państw. Bierność Komisji spotykała się z posądzeniami o apa
tyczność instytucji wspólnotowych oraz ich obojętność na kulturę. Wy
daje się, że słuszność traktatowego zastosowania zasady pomocniczości 
wobec kultury może wynikać z delikatności materii, której ona dotyczy, 
oraz z potrzeby zweryfikowania mechanizmu, który dotychczas nie miał 
w ogóle zastosowania w kulturze na szczeblu europejskim. Dlatego, jak 
to ujął Dariusz Milczarek, pomocniczość wypełnia

(…) ideę doskonalenia stosunków, procedur i struktur społecznych, opiera
jącą się na uznaniu priorytetu jednostki nad społecznością oraz społeczności 
czy grup najmniejszych, szczebla podstawowego (takich jak rodzina i spo
łeczność lokalna) nad społecznościami szczebli wyższych (w tym zwłasz
cza nad państwem). Oznacza to jednocześnie, że owe grupy podstawowe 
powinny być w rozmaity sposób wspomagane w swych działaniach przez 
grupy „wyższe”, które z kolei nie powinny przejmować uprawnień grup 

„niższych” i spełniać tylko te zadania, jakie nie mogą być właściwie wypeł
nianie przez owe grupy „niższe”110.

Kultura została w traktacie z Maastricht ulokowana w filarze I UE jako 
„dyspozycje nowe” obok edukacji, obywatelstwa Unii, ochrony zdrowia, 
ochrony konsumenta, badań naukowych i środowiska oraz polityki spo
łecznej. Oznacza to, że Unia Europejska pozostawia państwom człon
kowskim suwerenność i swobodę w kształtowaniu krajowych polityk 
kulturalnych, rezygnując z jednolitego modelu wsparcia i programowa
nia europejskiej kultury, utworzonego przez ponadnarodową władzę. 

109 Communication of Commission to the Council and the European Parliament, Europe 
Documents, 20.10.1992, Brussels, s. 98, cyt. za: Subsydiarność, dz. cyt., s. 320.

110 D. Milczarek, Subsydiarność – próba bilansu [w:] Subsydiarność, dz. cyt., s. 319.
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Na sektor kultury wpływają także postanowienia traktatów nieobej
mujące bezpośrednio kultury. Unia Europejska inicjuje działania, które 
są realizowane w ramach programów ramowych, wspartych środkami 
finansowymi, zaoferowanymi jako granty i skierowanymi do publicz
nych instytucji kulturalnych i edukacyjnych. Praktyka polityki kultu
ralnej UE polega na ogłaszaniu przez odpowiednie instytucje UE (KE, 
Rada UE) decyzji ustanawiających programy, określających możliwość 
współpracy operatorów kulturalnych w różnych dziedzinach z zacho
waniem „europejskiej wartości dodanej”. Programy te są oferowane za 
pośrednictwem agencji krajowych, wyspecjalizowanych w ich obsłudze. 
W praktyce wszystkie kraje UE biorą udział w oferowanych przez UE 
programach kulturalnych, które są tworzone w warunkach wielolet
nich negocjacji z reprezentantami państw członkowskich. Fakt, że ne
gocjacje te odbywają się na szczeblu międzyrządowym, skutkuje słabą 
identyfikacją lokalnych i regionalnych instytucji kultury z tym pro
cesem. Można powiedzieć, że formalnie proces europeizowania kul
tury dotyczy w państwie członkowskim jedynie poziomu centralnego. 
Programy oferowane przez UE są promowane w państwach poprzez 
Punkty Kontaktowe ds. Kultury oraz metodą centralnej organizacji 
konkursów. Wewnątrzkrajowym organizatorem europejskich kon
kursów zostaje zazwyczaj ministerstwo kultury (w przypadku Polski: 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Ministerstwo ogła
sza regulamin konkursowy oraz wzywa zainteresowane podmioty do 
składania wniosków, po czym przeprowadza tak zwaną procedurę we
wnętrzną. Ustalenia wewnętrznej procedury przekazywane są do Ko
misji Europejskiej, a ta przechodzi do finalnej fazy konkursów. Taką 
procedurę stosuje się wobec np. konkursu na Europejską Stolicę Kul
tury (ESK) czy działania Znak Dziedzictwa Europejskiego. Opisany 
wyżej tryb zachodzi przy obopólnej zgodzie (państwo członkowskie/
Unia) oraz akceptacji dla formuły organizacyjnej i  instytucjonalnej 
proponowanej przez UE. Udział instytucji kulturalnych w progra
mach UE, za których wdrożenie odpowiedzialne jest państwo, ma 
charakter dobrowolny. Państwa członkowskie, zgadzając się na ofero
wanie na swoim terytorium programów UE, wypełniają postanowie
nia traktatowe, w tym zasadę pomocniczości. Zatem polityka kultu
ralna UE funkcjonuje jako: (1) polityka o charakterze wspierającym; 
(2) polityka wykonywana we współpracy z państwami trzecimi i or
ganizacjami międzynarodowymi (zwłaszcza Radą Europy); (3) system 
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wdrażania zaleceń i środków wspierających działania państw człon
kowskich, a nie regulacji prawnych typu dyrektywy.

Czy polityka kulturalna UE jest polityką unijną? Literatura przed
miotu jako polityki unijne wymienia najczęściej: politykę handlową, po
litykę ochrony konsumenta, politykę transportową, politykę UE w dzie
dzinie ochrony środowiska, politykę strukturalną (regionalną) i politykę 
społeczną. Jan Barcz oraz Izabela SkomerskaMuchowska111 wyodrębniają 
politykę kulturalną jako politykę społeczną i jest to zgodne z analizą teo
retyczną samego pojęcia „polityki kulturalnej”, proponowaną przez głów
nych teoretyków międzynarodowego dyskursu cultural policies (O. Ben
netta, J. Mulcahy’ego, o czym była mowa w rozdziale I). Jan Barcz definiuje 
ją jako „inną politykę” realizowaną na szczeblu unijnym, wobec której 
UE posiada „wyraźną kompetencję”112, a państwa członkowskie „pełnię 
kompetencji”113. Ewa Latoszek nie używa nazwy „polityka wspólna”, choć 
opisuje specyfikę sektora kultury tuż obok polityki gospodarczej, walutowej 
i polityki społecznej. Autorka omawia raczej zestaw „uregulowań prawnych 
UE dotyczących współpracy w dziedzinie kultury”114. Jeśli polityka kultu
ralna UE jest bliska polityce edukacyjnej (a obok niej znalazła się w I fila
rze TWE w wersji z Maastricht), można spróbować pokusić się o krótkie 
porównanie tych polityk w celu odnalezienia ich differentia specifica. Do 
obu polityk wprowadzono ogólny przepis traktatowy, w przypadku eduka
cji – art. 165 i art. 166 TFUE, w przypadku kultury – art. 167 TFUE. Po wej
ściu w życie traktatu lizbońskiego do obydwu dziedzin stosuje się Otwartą 
Metodę Koordynacji (OMK). Obie cechuje zasada pomocniczości i dobro
wolności. W obu politykach działania Unii mają charakter koordynacyjny, 
a nie harmonizujący. Znaczy to, że działania Unii polegają na „organizo
waniu ram jak najszerszej współpracy, wymiany doświadczeń bez inge
rencji w regulacje prawne obowiązujące w państwach członkowskich”115. 
Brak jednolitej polityki unijnej w obu przypadkach bierze się z faktu zbyt 
dużego zróżnicowania polityk krajowych w obrębie krajów członkowskich 
UE, innych zasad ustrojowych, odmiennych przepisów prawnych regulu
jących zarówno działalność instytucji kulturalnych, ochrony zabytków itp., 

111 I. SkomerskaMuchowska, Kultura, dz. cyt. 
112 J. Barcz, Inne polityki…, dz. cyt., s. 331.
113 Tamże.
114 E. Latoszek, Integracja europejska, dz. cyt., s. 483.
115 Edukacja w Unii Europejskiej, red. K.A. Wojtaszczyk, Pułtusk, Wyższa Szkoła Huma

nistyczna im. Aleksandra Giejsztora, Wydział Nauk Politycznych, 2003, s. 11.
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jak i system szkolnic twa. Oba obszary stanowią zróżnicowaną strukturę 
organizacyjną i „ewentualna próba tworzenia scentralizowanych struktur 
oświatowych skazana jest na niepowodzenie”116. Polityka kulturalna UE, 
biorąc pod uwagę typowy dla tego obszaru proces decyzyjny oraz umo
cowania traktatowe, jest polityką unijną. Rezygnując z harmonizacji po
lityki kulturalnej, UE zdecydowała się poniekąd na rozłożoną w czasie jej 
konwergencję poprzez wytyczanie wspólnych celów. Trafnie sumuje po
lityki UE Tomasz Grzegorz Grosse, podkreślając jednocześnie tendencję 
do kryzysów ukształtowanego modelu:

Procesy integracyjne w Europie opierały się dotąd na tzw. modelu wspól
notowym. Model ten bazował na względnej równowadze między różnymi 
instytucjami europejskimi i na zwiększającej się stopniowo autonomii in
stytucji wspólnotowych (takich jak Komisja Europejska [KE] lub Parlament 
Europejski [PE]) od międzynarodowych. W ramach modelu wspólnotowego 
zachowywana była również równowaga sił między największymi państwami 
członkowskimi a tymi mniejszymi. Gwarantami tej równowagi były insty
tucje wspólnotowe i spójność systemu regulacyjnego w UE. Podstawową za
sadą omawianego modelu była solidarność wobec słabszych uczestników117.

Jan Zielonka podkreśla wartość stabilizacyjną procesu integracyjnego 
opierającego się na tak zwanym modelu wspólnotowym, który odegrał 
ważną rolę przy rozszerzeniu UE w 2004 roku. W tym modelu wspól
notowym 

(…) wszystkie państwa członkowskie traktowane są na równi, wiążą się 
wzajemnie takimi samymi zobowiązaniami i przestrzegają tych samych 
przepisów. Istotę tego modelu stanowi acquis communautaire i dlatego 
państwom ubiegającym się o członkostwo odmówiono prawa do nieuczest
niczenia w którymś z obszarów acquis118.

116 Tamże, s. 19.
117 T.G. Grosse, Podsumowanie. W kierunku teorii dezintegracji regionalnej [w:] Polityki 

Europejskie w dobie kryzysu, dz. cyt., s. 275.
118 J. Zielonka, Europa jako imperium. Nowe spojrzenie na Unię Europejską, dz. cyt., 

s. 93–94.
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5. Podsumowanie

Podsumowując rozważania niniejszego rozdziału, warto powołać się na 
proponowaną we wstępie dysertacji hipotezę badawczą odnoszącą się do 
teorii liberalnej międzyrządowości. Zaprezentowany powyżej wywód słu
żył weryfikacji hipotezy twierdzącej, że unijna polityka kulturalna kon
struowana jest w sferze liberalnej międzyrządowości i ponadnarodowo
ści. Obie te sfery oddziałują na format mecenatu kultury ustanawianego 
na poziomie unijnym. Skoro polityka kulturalna jest budowana poprzez 
system negocjacji międzyrządowych w Radzie oraz poprzez wzywanie 
Komisji Europejskiej do podjęcia inicjatywy, a następnie poprzez proce
dury czytania i głosowania w Parlamencie Europejskim i w Radzie UE, to 
należy stwierdzić, że polityka ta jest częściowo kontrolowana przez pań
stwa członkowskie, a częściowo przebiega poza kontrolą państw członkow
skich (w reżimie ponadnarodowym). Podlega zatem logice międzyrządo
wej oraz logice ponadnarodowej. Obie te płaszczyzny mają istotny wpływ 
na kształt polityki kulturalnej UE. Jeśli powołać się na klasyczną definicję 
międzyrządowości, sformułowaną przez Stanleya Hoffmanna119, trzeba 
przyjąć stopniowe obumieranie funkcjonalistycznego i neofunkcjonal
nego mechanizmu spill-over w procesach integracyjnych i włączanie me
chanizmów ścierających się racji silniejszych państw względem słabszych, 
i na odwrót – w ramach dynamiki działalności instytucji unijnych. Zna
czy to, że pogłębiona współpraca państw w UE po wejściu w życie TWE 
w wersji z Maastricht przechodziła stopniowo na poziom rywalizacji we
wnątrz organów decyzyjnych. Trudno zgodzić się z tezą Hoffmanna mó
wiącą o zaniku spill-over. Ustanawiający na przykład współpracę zagra
niczną UE traktat z Maastricht spowodował – zgodnie z mechanizmem 
spill-over – rozlewanie się polityki kulturalnej UE na terytorium krajów 
trzecich (również w ramach polityki sąsiedztwa) oraz stopniowe włącze
nie tego obszaru do działań zewnętrznych UE (o czym w rozdziale VII). 
Trzeba natomiast przyznać rację poglądom Anrew Moravcsika120 o libe

119 S. Hoffmann, Reflections on the Nation-State in Western Europe Today, „Journal of 
Common Market Studies” 1982, no. 1, s. 21–38.

120 A. Moravcsik, Preferences and Power in the European Community: A Liberal Inter-
governmentalism Approach, „Journal of Common Market Studies” 1993, no. 4, s. 473–524.
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ralnej międzyrządowości z lat 90. XX wieku. Badacz podkreślał walory 
zaawansowanej współpracy pomiędzy państwami w ramach Unii. Klu
czowe dla poglądów tego politologa było znaczenie nieustannych kompro
misów zawieranych między państwami członkowskimi w trakcie procesu 
decyzyjnego oraz logika negocjacji (zachowująca preferencje narodowe), 
a nie rywalizacja. Teoria liberalnej międzyrządowości Moravcsika zakła
dała w tym wielowarstwowym układzie decyzyjnym:

racjonalność państw członkowskich, racjonalność podmiotów subpań
stwowych, wewnętrzne kształtowanie preferencji rządów, odpowiedzial
ność rządów przed wyborcami, interesy narodowe państw określane zgod
nie z preferencjami narodowych grup interesów, cele realizowane przez 
rządy wynikające z preferencji podmiotów subpaństwowych, a nie okreś
lone z góry121.

Ponadto Moravcsik uważał, że wytwarzająca się z czasem w ramach 
międzyrządowości współzależność państw będzie zachęcać rządy do dal
szej współpracy, choć zdawał sobie sprawę z przeszkody, jaką może stano
wić tak zwana pozycja negocjacyjna (silne państwo – silna pozycja, słabe 
państwo – słaba pozycja). Pod koniec lat 90. XX wieku badacz dostrzegł 
i włączył do swoich rozważań istotny wpływ instytucji ponadnarodo
wych na poziom i sposób negocjacji, jako organów posiadających moc 
wzmacniania interesów unijnych, ale też wpływania na stanowiska rzą
dów wobec swoich państw. Zgodnie z poglądami Rafała Riedela obie te 
płaszczyzny kształtujące proces decyzyjny w przekształceniach integra
cyjnych (reprezentujące rozbieżne rozumienie procesu integracyjnego) 
powinny znaleźć punkty styczne w teorii wielopoziomowego zarządza
nia UE (multi level governance). Jeśli do tego dojdzie, będziemy mogli po
wiedzieć, że UE jest „prawdziwie ponowoczesnym bytem politycznym”122.

121 M. ZającFrąs, Teorie i modele integracji europejskiej, „Studia Naukowe” 2011, nr 852, s. 16.
122 R. Riedel, Unia Europejska – hybrydowy system polityczny. Multilevel governance jako 

kompromis pomiędzy intergovernmentalizmem a supranacjonalizmem, „Przegląd So
cjologiczny” 2008, nr 2, s. 75. 
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ROZDZIAŁ V

Obszary wsparcia UE  
w polityce kulturalnej

Budować Europę od gospodarki, węgla, stali i handlu było przejawem ge
niuszu ojców założycieli (…), ale politycy odstawili na bok ekonomię, a jesz
cze bardziej kulturę. To błąd zapomnieć o Europie kultury.
  Nicolas Sarkozy1

Zgodnie z przepisami traktatowymi Unii Europejskiej i dokumentami 
wspólnotowymi wypracowanymi przez Komisję, Radę, Parlament Euro
pejski w latach 70. i 80. Wspólnota Europejska rozpoczęła realizację właś
ciwych celów polityki kulturalnej w latach 90. XX wieku. Niezależnie od 
zadań i przedsięwzięć, które były wprowadzane w życie przez Wspólnotę 
przynajmniej od połowy lat 80. (np. Europejskie Miasto Kultury), wy
pracowane zostały cztery traktatowe obszary wsparcia kultury przez UE. 
Należą do nich: ochrona wspólnego dziedzictwa europejskiego, promo
cja europejskiej literatury pięknej/ochrona książki, wsparcie dla sztuki 
i życia artystycznego w Europie oraz niehandlowa wymiana kulturalna 
(art. 167 TFUE). W niniejszym rozdziale przeprowadzono analizę trzech 
pierwszych pól interwencjonistycznych, ujmując je w perspektywie histo
rycznej. Analizie poddano całość dorobku WE i UE w danym obszarze 

1 N. Sarkozy, sesja plenarna Parlamentu Europejskiego, Strasburg (13 listopada 2007). 
Oryg.: „To begin Europe with the economy, with coal and steel, with trade, was a stroke 
of genius by the founding fathers (…), but politics has lagged behind economics, and 
culture even more so. It is a mistake to have forgotten the Europe of Culture”.



234 Rozdział V

wsparcia, odtwarzając w ten sposób proces kształtowania polityki kultu
ralnej w ujęciu sektorowym; z biegiem czasu proces ten ulegał rozszerzeniu. 
Czwartego celu traktatowego – niehandlowej wymiany kulturalnej – nie 
rozpatrywano tu osobno. Ponieważ trudno przybliżyć ten cel bez szero
kiego kontekstu, sposoby jego osiągania przedstawiono na tle omawia
nych sektorów kultury. Zwrócono też uwagę na mechanizm współpracy 
międzynarodowej/europejskiej, uaktywniającej się wraz z kolejnymi pro
gramami unijnymi realizowanymi w obszarze kultury.

1.  Ochrona dziedzictwa kulturowego o znaczeniu 
europejskim: ewolucja ofert i programów 
wspólnotowych

Finansowanie zabytków narodowych, regionalnych czy lokalnych leży 
w obowiązkach poszczególnych państw członkowskich UE. Temu służą 
odpowiednie ustawy krajowe, rozporządzenia i  inne przepisy prawa. 
Środki finansowe na ochronę zabytków asygnują rządy, tworząc różnego 
typu mechanizmy wsparcia: fundusze, agencje, komitety itp. Przez wiele 
lat nie istniały żadne zintegrowane akty prawne WE w zakresie ochrony 
dziedzictwa. Po podpisaniu traktatu z Maastricht powstały odpowied
nie programy wspomagające ten sektor. Najistotniejszym problemem eu
ropejskiego dziedzictwa kulturowego w kontekście procesów integracji 
europejskiej była kwestia podziału kompetencji w ramach ochrony dzie
dzictwa pomiędzy Wspólnotę a państwo członkowskie oraz próba zde
finiowania dziedzictwa o charakterze europejskim. Konstruowanie za
sad polityki kulturalnej WE/UE w tym zakresie odbywało się pod presją 
państw i w obliczu nieustannych wyborów pomiędzy celami uniwersal
nymi a partykularnymi. Państwo członkowskie posiadające monopol na 
ochronę dziedzictwa narodowego i budujące poprzez nie swoją wspól
notę społeczną musiało zacząć wykazywać chęć uwzględnienia stano
wisk WE w tym obszarze w imię dobra wspólnoty narodów, czyli w imię 
konstruowanego konceptu europejskiej tożsamości kulturowej. Z po
mocą przychodziła tu opisana wcześniej działalność Rady Europy, która 
jako pierwsza międzynarodowa organizacja europejska ustanawiała za
sady ochrony dziedzictwa archeologicznego i architektonicznego, którego 
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wartość i znaczenie wykraczały poza ramy ochrony państw członkow
skich. Wykształcone formy funkcjonowania Rady Europy na przestrzeni 
lat w obszarze ochrony zabytków, dziedzictwa, języków czy edukacji eu
ropejskiej z pewnością przysłużyły się działaniom UE w tym obszarze.

Sięgając wstecz i próbując zrekonstruować przebieg ogłaszania rezolu
cji WE w zakresie dziedzictwa, należy przywołać procesy polityczne po
czątku lat 70. XX wieku. Wtedy, jak już wykazano, WE rozpoczęła de
finiowanie tożsamości kulturowej, wspomagane dyskusją o przeszłości, 
historii i tradycji. Dziedzictwo stawało się użytecznym obszarem dla idei 
tożsamości, gdyż ją wzmacniało, co nie znaczy, że osłabiało tożsamości 
partykularne państw członkowskich. Bezpośrednim rezultatem dyskusji 
nad wspólną europejską tożsamością była uchwała Parlamentu Europej
skiego dotycząca wniosku w sprawie ochrony dziedzic twa z 13 maja 1974 
roku2 oraz utworzenie w ramach struktur Komisji Europejskiej dwóch se
kretariatów: jeden do spraw środowiska i ochrony praw konsumenckich 
(tutaj zlokalizowano ochronę dziedzictwa kulturowego), drugi do spraw 
kultury. Uchwała zakładała wypracowanie kryteriów ochrony dziedzic
twa, które – jak brzmiała generalna konstatacja – znajdowało się w sta
nie zaniedbania. Zgodnie z uchwałą nastąpiła próba nakłonienia Komisji 
Europejskiej do wypracowania stanowiska w kwestii ochrony dóbr kul
tury poprzez stosowanie odpowiednich norm prawnych i rozwiązań po
datkowych. Rezultatem tych zabiegów okazała się przyjęta rekomendacja 
KE w sprawie dziedzictwa naturalnego i architektonicznego z 20 grudnia 
1974 roku3. Biorąc pod uwagę fakt, że od połowy lat 60. XX wieku specja
liści z dziedziny ochrony zabytków z różnych krajów europejskich praco
wali nad standardami konserwacji i rewaloryzacji, a także dyskutowali 
o idei zabytku4, rozszerzająca się od lat 70. Wspólnota przyłączyła się do 

2 Resolution on the motion for a resolution submitted by the Liberal and Allies Group on mea
sures to protect the European Cultural Heritage, OJ C 62, 30.05.1974, s. 5. Zob. też: K. Zala
sińska, Prawna ochrona zabytków ruchomych w Polsce, Warszawa, Wolters Kluwer, 2010. 

3 Commission Recommendation of 20 December 1974 to Member States concerning the 
protection of the architectural and natural heritage, OJ L21/22, 28.01.1975.

4 Karta Wenecka (Międzynarodowa karta konserwacji i restauracji zabytków i miejsc 
zabytkowych) z 1964 r. wprowadziła zasadę rewaloryzacji oryginalnej substancji za
bytku oraz materiału, z którego został on zrobiony, a także wprowadziła warunki, na 
których może następować współczesna dobudowa do obiektu chronionego, i w jaki 
sposób powinno się dbać o najbliższe otoczenie budynku o wartości historycznej. Pod
czas spotkania w Wenecji zainicjowano działalność Międzynarodowej Rady Ochrony 
Zabytków i Miejsc Historycznych (ICOMOS).
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ogólnoeuropejskiej dyskusji. We wspomnianej rekomendacji Komisja wy
raziła zaniepokojenie złą kondycją budynków architektury europejskiej 
i obiektów znajdujących się na terenach poprzemysłowych w państwach 
członkowskich. Poparła pomysł obchodów „Roku Europejskiego Dzie
dzictwa Kulturowego” (1975) zaproponowany przez Radę Europy. Wska
zała na możliwość realizacji dwóch zadań z zakresu ochrony dziedzictwa 
ze strony Wspólnoty: (1) inicjowania projektów pilotażowych związanych 
z renowacją zaniedbanych budynków oraz miejsc; a także (2) inicjowania 
działań mających na celu pobudzanie świadomości społecznej odnoszącej 
się do wpływu dziedzictwa europejskiego na konkretne otoczenie, pozo
stające pod zarządem administracji publicznej różnych szczebli krajowych.

Inicjatywę podjęto nie od razu, bo dopiero na przełomie lat 70. i 80. 
XX wieku. Pod tym względem istotną rolę odegrał Parlament Europejski 
wzmocniony wyborami powszechnymi z 1979 roku. Wiele dyskusji Parla
ment poświęcił kwestii ochrony zabytków i dziedzic twa. Poważną debatę 
na temat katastrofalnego stanu zabytków basenu Morza Śródziemnego 
rozpoczęły kraje południowe wstępujące na początku i w połowie lat 80. 
XX wieku do Wspólnoty: Grecja (1981), Hiszpania (1986), Portugalia (1986). 
Wszystkie one otrząsały się z traumatycznych doświadczeń wieloletnich 
dyktatur (Franco, Salazara, junty czarnych pułkowników) oraz zapóźnie
nia cywilizacyjnego5. Eliot Tretter6 uważa, że troskę Parlamentu Europej

5 Ważnym partnerem dla inicjowanych działań stawała się oczywiście Rada Europy wraz 
z jej najnowszą Konwencją o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy, która zo
stała uchwalona w Granadzie w 1985 r. Już we wstępie można wyczytać, że „dziedzictwo 
architektoniczne stanowi niczym niezastąpione odzwierciedlenie bogactwa i zróżnico
wania dziedzictwa kulturowego Europy, jest bezcennym świadectwem naszej przeszłości 
i stanowi wspólne dziedzictwo wszystkich Europejczyków”, co miało podkreślić znacze
nie pamiątek architektury europejskiej jako widocznego i realnego symbolu wspólnych do
świadczeń historycznych. Konwencja definiowała pojęcie dziedzictwa architektonicznego, 
dzieląc budowle na pojedyncze obiekty zabytkowe, zespoły budynków o charakterze hi
storycznym oraz tereny stanowiące zwartą jednostkę urbanistyczną, podlegającą ochronie. 
Konwencja zobowiązywała wszystkie strony do wdrożenia systemu ochrony prawnej dzie
dzictwa architektonicznego oraz polityki konserwacji zabytków. Art. 17 konwencji mówił 
nawet o europejskiej koordynacji polityki konserwacji zabytków, która polegała na możli
wości wymiany informacji zwłaszcza z zakresu stosowania nowych technologii oraz iden
tyfikowania i inwentaryzowania zabytków architektonicznych. Więcej na ten temat zob. 
www.nid.pl/upload/iblock/621/6219bf31b7025833330c1c4182cd5215.pdf [dostęp: 15.12.2015].

6 E. Tretter, The ‘Value’ of Europe: The Political Economy of Culture in the European Com-
munity, „Geopolitcs” 2011, no. 16, s. 926–948. Udostępnione w sieci przez Routledge: 
www.tandfonline.com/loi/fgeo20 [dostęp: 20.02.2015].
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skiego i Komisji o starożytne zabytki Europy wymusili parlamentarzyści 
włoscy i francuscy. Świadomi faktu, że Wspólnota zamierzała wprowadzać 
pewne rozwiązania dla sektora kultury, apelowali o konieczność rozsze
rzenia tychże działań na ochronę dziedzictwa i rozwój turystyki. Według 
danych UNESCO7 z tamtego okresu 60% wszystkich zabytków europej
skich oraz 50% zabytków archeologicznych znajdowało się na terenie Włoch, 
a ich stan techniczny był zły. Włoscy i francuscy politycy jeszcze w poło
wie lat 70. XX wieku apelowali o pilne utworzenie fundacji europejskiej, 
która gromadziłaby środki na renowację najstarszych pamiątek kultury. 
Dekadę później zgłaszali interpelacje poselskie w sprawie dofinansowa
nia krajowych procesów rewaloryzacyjnych, zwłaszcza na obszarach ba
senu Morza Śródziemnego. Włoski komunista Guido Fanti, wieloletni 
członek parlamentarnej Komisji ds. Młodzieży, Kultury, Edukacji, Infor
macji i Sportu, w jednej z uchwał z 1983 roku postulował wręcz przezna
czenie 1% budżetu PE na działania w zakresie kultury. Tretter podkreśla 
wyjątkową aktywność włoskich socjalistów i komunistów w tym okre
sie, wymieniając: Giovanniego Papapietro, Gaetano Arfé, Marie Pedini, 
Giuseppe Amadeiego8 oraz Carla Ripę di Meanę jako najważniejszych 
polityków torujących drogę polityce kulturalnej lat 1980–1985 w zakresie 
dziedzictwa, głównie ze względu na ich wysoką pozycję polityczną, stwa
rzającą możliwość wpływania na decyzje. Politycy naciskali na wsparcie 
dla ochrony zabytków z funduszy strukturalnych oraz Zintegrowanych 
Programów Śródziemnomorskich (ZPŚ). Zintegrowane Programy Śród
ziemnomorskie zostały uruchomione w 1985 roku w związku z akcesją Hi
szpanii i Portugalii do Wspólnot. Miały gromadzić środki z funkcjonują
cych funduszy strukturalnych i przekazywać je na dofinansowanie prac 
restrukturyzacyjnych zapóźnionego Południa, zwłaszcza regionom, któ
rym groziła zapaść (Grecja, centralne i południowe Włochy, południowo

zachodnia Francja). Stosunkowo najwięcej środków z funduszy struk
turalnych Wspólnota przeznaczała po trzech rozszerzeniach właśnie na 
włoskie południe, greckie wyspy, irlandzkie, szkockie i walijskie hrab
stwa oraz Grenlandię i zamorskie departamenty Francji9. Dodatkowym 

7 http://uis.unesco.org/en/news/heritagestatistics [dostęp: 6.06.2017].
8 Giuseppe Amadei był również autorem dziś już niedostępnego raportu pod nazwą 

Community Action in the Cultural Sphere as a Whole.
9 W latach 1975–1984 udział EFRR w budżecie Wspólnot wzrósł z 4,8% do 7,3%, przyczy

niając się do zrealizowania siedmiokrotnie wyższych od jego środków (11 170,9 mln 
ECU) nakładów inwestycyjnych (80 620,71 mln ECU).
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źródłem wsparcia dla ochrony dziedzictwa miał być proponowany przez 
Komisję Europejską oraz Radę, Fundusz Europejskich Zabytków i Miejsc 
Historycznych (European Historical Monuments and Sites Fund), zasilany 
z pożyczek zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Seria za
pytań parlamentarnych na temat powołania Funduszu nastąpiła w pierw
szym półroczu 1984 roku10. Poszukiwano dodatkowych źródeł finansowa
nia. Z zasobów programu Eureka planowano wsparcie badań naukowych 
w zakresie konserwacji, ale także warsztatów dla administratorów i me
nedżerów obiektów zabytkowych.

Konkretne decyzje wspólnotowe zapadły na początku lat 80. XX wieku. 
Pierwszym krokiem były uchwały Parlamentu Europejskiego odnoszące 
się do konserwacji pojedynczych zabytków europejskich: między innymi 
do odnowy włoskich domów stylu Dalekiego Wschodu, typu trulli, mia
steczka Alberobello, w regionie Apulia11, renowacji średniowiecznej forty
fikacji bastionowej toskańskiego miasta Lukka12, kompleksowej renowacji 
włoskiej Campanii i Basilicaty13. Pracami konserwatorskimi objęto także 
wiktoriańskie mola14, rozciągające się wzdłuż wybrzeży Wielkiej Brytanii, 
pozostałości epoki brązu w Holandii15 oraz wykopaliska archeologiczne. 
W Grecji rozpoczęły się prace restauracyjne Akropolu16, wspierane z bu
dżetu Wspólnot, a także renowacja Eleusis17, ośrodka kultu Demeter i Per
sefony. Oriane Calligaro twierdzi18, że Wspólnoty Europejskie poświęciły 
w tym czasie uwagę zabytkom emblematycznym dla Europy (Akropol, Par
tenon), co narzuciło charakter dyskursu publicznego o kulturze wysokiej 
jako wymagającej poważnego traktowania przez WE i jako priorytetu me
cenatu publicznego WE w kulturze. Spotkanie ministrów kultury państw 
członkowskich zebranych w Radzie w Atenach w 1983 roku celem rozmów 
na temat ewentualnego uruchomienia programu Europejska Stolica Kul
tury (a potem samo otwarcie programu właśnie na Akropolu w Atenach 

10 O. Calligaro, From ‘European Cultural Heritage’ to ‘Cultural Diversity’, „Politique Eu
ropéenne” 2014, no. 3, s. 60–85.

11 DOC 1566/80.
12 DOC 1504/81.
13 DOC 152/81.
14 DOC 1876/80.
15 DOC 1370/82.
16 DOC 1557/81.
17 DOC 1363/81.
18 O. Calligaro, From ‘European Cultural Heritage’ to…, dz. cyt.
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w 1985 r.) mogło przemawiać za faktem wyróżniania zabytków symboli
zujących europejską jedność (chrześcijańską, antyczną). Pogląd ten wy
daje się nie do końca uzasadniony, gdyż – jak zostanie to wykazane dalej – 
Wspólnota kierowała fundusze również na renowację zabytkowych dzielnic 
miejskich, uniwersytetów i obiektów przemysłowych. We wstępie do Re
zolucji Parlamentu Europejskiego z 14 października 1982 roku w sprawie 
ochrony dziedzictwa architektonicznego i archeologicznego19 dostrzegano 
fatalny stan zabytków europejskich, wynikający z wysokiego wskaźnika 
zanieczyszczenia powietrza. Zabytki architektoniczne uznano też za per
manentnie niedoinwestowane, stąd postulaty ponadnarodowej opieki nad 
dziedzictwem w imię poglądu o „wzrastaniu świadomości wartości archeo
logicznego i architektonicznego dziedzic twa dla naszej europejskiej kultury 
i historii, a także świadomości naszej europejskiej tożsamości”20. Politykę 
konserwatorską należało potraktować jako konieczność chwili. Wypadało 
zatem zinwentaryzować zabytki znajdujące się w najgorszym stanie tech
nicznym w Europie, a następnie przystąpić do prac renowacyjnych. Miały 
one przynieść efekty nie tylko w postaci odnowy samego obiektu, ale – jak 
przewidywała Karta Wenecka – zmian infrastrukturalnych najbliższego 
otoczenia. W rezolucji wzywano do stworzenia zabezpieczenia finansowego 
zabytków ze źródeł publicznych i prywatnych. Powtórzono postulat stwo
rzenia Europejskiego Funduszu Zabytków i Miejsc Historycznych. Ponadto 
odnowa zabytków miała być dofinansowana z funduszy strukturalnych.

Za model współpracy ponadnarodowej w tym zakresie przyjęto po
wołanie władzy wyższej (supreme authority) jako organu koordynującego 
europejskie programy konserwacji zabytków i ochrony dziedzictwa ar
chitektonicznego. Miał on gromadzić informacje o miejscach wymagają
cych natychmiastowego zabezpieczenia, zwłaszcza przed zanieczyszcze
niami. Zalecano stałą współpracę rządów państw członkowskich i władz 
regionalnych poszczególnych państw z takim ponadnarodowym organem 
w celu sporządzania statystyk i możliwości szybkiej reakcji. Wyrażono po 
raz kolejny chęć pomocy dla ośrodków kształcenia konserwatorów i tech
nik konserwatorskich (Grenoble, Leuven, Wenecja, Rzym). Ustalono po
nadto, że Komisja Europejska wraz z ekspertami Rady Europy wybierze co 
roku zabytki wymagające natychmiastowej pomocy Wspólnot. Rozważano 

19 European Parliament Resolution on the protection of the architectural and archaeo
logical heritage, OJ C 267/25, 11.10.1982. 

20 Tamże.
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kwestię redukcji podatku VAT w przypadku konserwacji zabytków pro
wadzonych przez indywidualnych właścicieli. Rezolucja PE podkreślała 
związek kultury z rozwojem innych obszarów życia publicznego i innych 
dziedzin. Dostrzegała wagę ochrony dziedzictwa architektonicznego dla 
wsparcia ruchu turystycznego na terenach miejskich i wiejskich21.

Ważnym, choć nieco pobocznym, wątkiem dyskusji parlamentarnych 
początku lat 80. XX wieku była kwestia dziedzictwa przemysłowego. Wstę
pem do dyskusji nad tym tematem była z pewnością propozycja rezolu
cji w sprawie dziedzictwa społecznego, zaproponowana przez grupę so
cjalistów w PE w marcu 1983 roku22. Powołując się na europejską tradycję 
związków pracowniczych XIX wieku oraz podupadający przemysł i wy
nikający z tego faktu proces degradacji regionów przemysłowych, wystą
piono z inicjatywą ocalenia obiektów fabrycznych jako symbolu robotni
czej i późnokapitalistycznej Europy. Idea dziedzictwa robotniczego jako 
części dziedzictwa społecznego (social heritage) mogła pełnić funkcję in
tegrującą społecznie, dlatego zasługiwała na uwagę instytucji wspólno
towych. O ile kultury narodowe dookreślały koncept heterogeniczności 
kultury europejskiej, o tyle dziedzictwo społeczne stwarzało warunki do 
poszukiwań homogenicznych cech kulturowych.

To, jak rzeczywiście, a nie postulatywnie, przebiegała pomoc Wspólnot 
przeznaczana na zabytki europejskie w latach 80., najlepiej ilustruje komu
nikat Komisji Europejskiej New Prospect for Community Cultural Action23, 
przygotowany przez polityka włoskiej lewicy Roberta Barzantiego. Wy
dany w 1992 roku, podsumowywał siedem lat pomocy finansowej WE dla 
dziedzic twa i formułował pierwsze wnioski. W raporcie wskazano na cztery 

21 Kwestia turyzmu kulturowego czy turystyki kulturowej opartej na idei poruszania się 
po Europie zgodnie ze szlakami architektury zabytkowej czy zgodnie z mapą miejsc hi
storycznych dopiero rodziła się w Europie jako zwyczaj spędzania wolnego czasu. Nie
wątpliwie działania WE, podobnie jak działania Rady Europy (Szlaki Kulturowe Rady 
Europy) przyczynią się w przyszłości do specyficznego połączenia praktyk ochrony 
miejsc historycznych z wyraźnym rozwojem ruchu turystycznego. Więcej na ten te
mat zob. K. OrzechowskaKowalska, Turystyka kulturowa – wokół definicji, „Turystyka 
Kulturowa” 2008, nr 1, s. 4–21; Szlaki kulturowe jako medium zmian w kulturze. Raport, 
red. E. BogaczWojtanowska, Ł. Gaweł, A. Góral, raport MKiDN, Warszawa 2016.

22 Była to propozycja francuskiego socjalisty Rogera Fajardie. Efektem starań europosła 
była rezolucja PE: Resolution on the European Social Heritage, OJ C 68/104, 14.03.1983.

23 Communication for the Commission to the Council, the European Parliament and 
the Economic and Social Committee, New Prospect for Community Cultural Action, 
COM (92), 149 final, 29 April 1992. 
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obszary wsparcia dziedzictwa architektonicznego w latach 80. i w pierwszej 
połowie lat 90. XX wieku. Zgromadzono dane liczbowe i dokonano analizy 
działań. Do obszarów priorytetowych WE zaliczono: (1) Specyficzne pro
jekty konserwatorskie finansowane przez Wspólnotę; (2) Dofinansowanie 
prac konserwatorskich prowadzonych w europejskich obiektach o szcze
gólnej wartości historycznej; (3) Granty na studia zaawansowane z zakresu 
technik konserwatorskich; oraz (4) Sponsorowanie wydarzeń typu wykłady, 
wystawy, konferencje z zakresu renowacji zabytków. W pierwszym obsza
rze raport przytacza konkretne zestawienia finansowe. Były to granty przy
znawane przez Komisję w toku procesu aplikacyjnego obejmującego ocenę 
projektów przez krajowych ekspertów oraz panel ekspertów międzynaro
dowych. Informacje o konkursie aplikujący uzyskiwali z corocznych ogło
szeń Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich. W tabeli 1 zaprezento
wano wysokość dotacji WE. Dotacja WE wynosiła nie więcej niż 1/3 wkładu 
własnego do całości budżetu danego projektu.

Tabela 1. Dotacja WE na ochronę dziedzictwa europejskiego (1984–1991). Obszar pierw-
szy (1): Specyficzne projekty konserwatorskie finansowane przez Wspólnotę

Czas  
trwania dotacji 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 Razem

Roczny budżet  
(w tys. ECU) 400 500 700 2100 2700 2400 2600 2600 14 000

Liczba zgłoszeń 113 144 135 129 441 822 1159 433 3376

Liczba projektów 
wybranych 12 12 13 22 30 24 26 37 176

Średnia wysokość 
grantu na projekt  

(w tys. ECU)
33 42 54 95 90 100 100 70

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Communication from the Commission to the 
Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee, New Prospect 
for Community Cultural Action, COM (92) 149 final, Brussels, 29.04.1992.

Ilustrację danych zebranych w tabeli 1 stanowi diagram (rys. 1). Zawiera 
on zestaw kwot wsparcia Komisji Europejskiej dla dziedzictwa w ukła
dzie rocznym. Z wykresu widać, że większe dotacje na specyficzne pro
jekty konserwatorskie finansowane przez Wspólnotę występowały od 1987 
roku i utrzymywały się do roku 1991 – na wysokości powyżej 2000 ECU, 
co oczywiście było dotacją niską, jak na potrzeby tak kosztownego sektora. 
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Należy zwrócić uwagę, że na przełomie lat 1986/1987 budżet zwiększono 
skokowo – prawie trzykrotnie.

Rysunek 1. Dotacje WE na ochronę dziedzictwa europejskiego (1984–1991). Obszar pierw-
szy (1): Specyficzne projekty konserwatorskie finansowane przez Wspólnotę

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Communication from the Commission to the 
Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee, New Prospect 
for Community Cultural Action, COM (92) 149 final, Brussels, 29.04.1992.

Diagram na rysunku 2 ilustruje wzrost (od 1987 roku) liczby zgłasza
nych projektów konserwatorskich, co świadczyło o atrakcyjności programu 
oraz dużych potrzebach sektora. Najwięcej zgłoszeń przypadło na lata 1987–
1990. W stosunku do 1984 roku liczba zgłoszeń wzrosła trzykrotnie. Wraz 
ze zwiększającą się liczbą zgłoszeń zwiększała się też liczba wygranych pro
jektów, z tym że najwięcej projektów dofinansowano w 1988 roku (30) oraz 
w roku 1991 (37). W sumie liczba wybranych projektów również zwiększyła 
się trzykrotnie w okresie 1984–1991. Ponieważ średnia wysokość grantu nie 
ulegała aż tak dużym zmianom po 1987 roku (por. rys. 3 i rys. 4), można za
ryzykować twierdzenie, że panel ekspertów kładł nacisk na dofinansowanie 
prestiżowych i większych projektów niż na obdzielenie wszystkich wygra
nych po równo. Jako że udział projektów zaakceptowanych nigdy nie prze
kroczył 18% dotacji, a średnio wynosił tylko 8%, to znaczy, że wysokość do
tacji na zwycięskie granty również rosła: w ciągu siedmiu lat – czterokrotnie. 
Można podsumować, że po 10 latach od publikacji pierwszych dokumen
tów na temat dziedzictwa (1974) przyjęto progresywny wzrost wydatków 
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na kulturę, by z czasem przekształcić je w regularne, choć niewysokie, do
tacje WE na ochronę dziedzictwa kulturowego Europy.

Rysunek 2. Liczba projektów na ochronę europejskiego dziedzictwa zgłoszonych do Ko-
misji Europejskiej (1984–1991). Obszar pierwszy (1): Specyficzne projekty konserwator-
skie finansowane przez Wspólnotę

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Communication from the Commission to the 
Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee, New Prospect 
for Community Cultural Action, COM (92) 149 final, Brussels, 29.04.1992.

Rysunek 3. Średnia wysokość grantu KE na ochronę dziedzictwa europejskiego. Obszar 
pierwszy (1): Specyficzne projekty konserwatorskie finansowane przez Wspólnotę

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Communication from the Commission to the 
Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee, New Prospect 
for Community Cultural Action, COM (92) 149 final, Brussels, 29.04.1992.
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Rysunek 4. Wybrane projekty (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Communication from the Commission to the 
Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee, New Prospect 
for Community Cultural Action, COM (92) 149 final, Brussels, 29.04.1992.

Niestety raport Barzantiego nie podaje dokładnie źródła dofinansowania. 
Zakładając, że wsparcie dla zabytków we Wspólnotach Europejskich od
bywało się najczęściej poprzez fundusze strukturalne i programy wspól
notowe, opisany wyżej proces pomocy finansowej był pierwszą próbą 
udzielania dotacji celowych z budżetu WE, jako odpowiedź na rosnące 
zapotrzebowanie sektora kultury oraz znaczenie kultury w procesie in
tegracyjnym.

Warto w tym momencie przypomnieć, że już w 1981 roku Parlament 
Europejski przyjął rezolucję24 ustanawiającą opiekę nad renowacją klasz
torów Świętej Góry Athos. Zespół klasztorny ortodoksyjnego prawosławia 
należy do najstarszych zabytków chrześcijańskich w Europie. Znajduje 
się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Dla europejskich polity
ków stało się z czasem oczywiste, że problem Athos nie jest już proble
mem wyłącznie greckim, ale – jak pisano w rezolucji – „(…) problemem 
Wspólnoty i cywilizowanego świata, problemem nie tylko Kościoła pra
wosławnego, ale wszystkich chrześcijan”25. Pomoc dla kompleksu klasz
torów na Athos została uruchomiona de facto w 1987 roku w ramach ob
szaru drugiego (2) Dofinansowanie prac konserwatorskich prowadzonych 

24 European Parliament resolution on economic aid to Mount Athos (monastery region), 
OJ C 144, 15.06.1981, s. 92.

25 Tamże.
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w europejskich obiektach o szczególnej wartości historycznej. Od 1983 
roku w ramach tych samych działań zainicjowano dofinansowanie do 
remontu generalnego Akropolu i Partenonu. Grecki rząd rozpoczął re
gularną odnowę tego antycznego kompleksu w 1975 roku26. Wraz z obję
ciem funkcji ministerialnej przez Melinę Mercouri rozpoczęła się cało
ściowa renowacja Akropolu, finansowana z greckiego budżetu centralnego, 
UNESCO oraz Wspólnoty Europejskiej. Dotacje WE były regularnie prze
kazywane do Aten przez całe lata 80. XX wieku.

Zostając chwilę przy dotacjach jednorazowych, trzeba podkreślić, 
że rok 1988 przyniósł decyzję o kompleksowym dofinansowaniu z fun
duszy strukturalnych historycznego centrum Palermo oraz lizbońskiej 
dzielnicy Chiado. Sycylijska stolica należała w tym czasie do jednych 
z najbardziej niebezpiecznych miast południowych Włoch. Z powodu 
wysokiego wskaźnika bezrobocia zmagała się z odpływem mieszkań
ców, a lokalne władze korumpowała mafia. Badania Uniwersytetu w Pa
lermo, inwentaryzujące zabytki Sycylii, szacowały, że w samym mieście 
80% budynków wymagało natychmiastowej pomocy konserwatorskiej. 
Plan kompleksowej renowacji historycznego centrum Palermo został 
przygotowany przez władze miasta w 1983 roku. Poparty przez Radę 
Regionu Sycylia, inne miasta wyspy, a także włoski rząd, plan znalazł 
swój finał w postaci rezolucji PE z dnia 18 lipca 1988 roku27 ustana
wiającej pomoc Wspólnot w tym zakresie. Pozwalała ona na wsparcie 
finansowe Palermo z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(ERDF). Pożyczki zostały zagwarantowane przez Europejski Bank In
westycyjny oraz Bank Sycylii. Remontu wymagały najstarsze arabskie 
obiekty ścisłego centrum Palermo oraz obiekty użyteczności publicz
nej, a także budynki biurowe. Ta sama rezolucja wprowadzała decyzję 
o udzieleniu wsparcia finansowego z funduszy strukturalnych jednej 
z najstarszych dzielnic Lizbony, Chiado28, która ucierpiała z powodu 
pożaru. Tu decydenci mieli na uwadze podniesienie atrakcyjności Liz
bony jako stolicy Portugalii, uczynienie tej dzielnicy celem turystycznym, 

26 M. Howe, Greece Begins Work to Save Parthenon, „The New York Times”, 1.10.1983, 
http://www.nytimes.com/1983/10/02/us/greecebeginsworktosaveparthenon.html 
[dostęp: 14.11.2015].

27 Resolution on the participation of Community financial instruments in the restora
tion of the historic centre of the city of Palermo, OJ C 187, 18.07.1988, s. 160.

28 Resolution on the conservation of the architectural heritage of Lisbon, OJ C 187, 
18.07.1988, s. 163–164.
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a także ochronę dziedzictwa krajobrazowego oraz możliwości komer
cyjnego wykorzystania kwartału w przyszłości. Również w tym przy
padku fundusze pomocowe tworzono w sposób krzyżowy: urząd miasta 
Lizbony, regiony skupione wokół Lizbony oraz WE i Europejski Bank 
Inwestycyjny. Portugalia otrzymała też pomoc z funduszy struktural
nych na odnowę części Uniwersytetu w Coimbrze. Podobne łączenie 
funduszy wykorzystane zostało w przypadku renowacji części histo
rycznych Belfastu i Neapolu.

W tabeli 2 przedstawiono dane finansowe ilustrujące granty Wspólnot 
Europejskich dla wybranych obiektów w latach 1983–1991 (w tys. ECU). 
Dofinansowanie prac restauracyjnych i konserwatorskich zostało prze
kazane przez KE również w ramach drugiego obszaru działań kultural
nych, inicjowanych w latach 80. XX wieku: Dofinansowanie prac kon
serwatorskich prowadzonych w europejskich obiektach o szczególnej 
wartości historycznej.

Tabela 2. Pomoc WE dla wybranych zabytków europejskich w  latach 1983–1991 
(w tys. ECU). Obszar drugi (2): Dofinansowanie prac konserwatorskich prowadzonych 
w europejskich obiektach o szczególnej wartości historycznej

Obiekt historyczny/ 
Rok 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 Razem 

Akropol i Partenon 
(Grecja) 500 500 150 300 500 383,5 400 400 400 3533,5

Góra i kompleks 
klasztorny Athos 

(Grecja)
– – – – 70 – 100 300 350 820,0

Chiado, dzielnica 
Lizbony (Portugalia) – – – – – – 250 250 250 750,0

Uniwersytet Coimbra 
(Portugalia) – – – – – – – – 200 200,0

Suma w jednym roku 500 500 150 300 570 383,5 750 950 1200 –

Razem w latach 
1983–1991 – – – – – – – – – 5303,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Communication from the Commission to the 
Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee, New Prospect 
for Community Cultural Action, COM (92) 149 final, Brussels, 29.04.1992.

Z danych zawartych w tabeli 2 wynika, że dofinansowanie dla wybranych 
miejsc będących symbolem europejskiego dziedzictwa historycznego 
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nieznacznie rosło w latach 1983–1991. Najwięcej środków zostało prze
kazanych do Grecji na renowację zabytków symbolizujących narodziny 
demokracji europejskiej i religii chrześcijańskiej. Greckie obiekty otrzy
mały razem w latach 80. XX wieku ponad 4 mln ECU, a portugalskie – ok. 
1 mln ECU. Łącznie w latach 80. XX wieku Wspólnota Europejska prze
znaczyła z funduszy strukturalnych kwotę ponad 5 mln ECU29 na rato
wanie zabytków europejskich.

Program wsparcia Komisji Europejskiej dla dziedzictwa, zapoczątko
wany w 1983 roku, trwał nadal w postaci tematycznych agend pilotażo
wych, ustanowionych na lata 1989–199530. W ramach trzeciego obszaru 
działań Komisji (3) pod nazwą Granty na studia zaawansowane z zakresu 
technik konserwatorskich fundusze Wspólnot trafiły do pięciu ośrodków 
badawczych w latach 1989–1991. W tabeli 3 przedstawiono bilans rozliczeń 
funduszy WE w obszarze trzecim w okresie 1989–1991.

29 Należy dodać, że po przyjęciu traktatu z Maastricht i zgodnie z Rezolucją w sprawie 
pożaru opery w Barcelonie z dnia 28 lutego 1994 r. UE wyasygnowała kwotę na od
budowę tego obiektu. Kwota ta została zabezpieczona w budżecie programu ochrony 
dziedzictwa europejskiego na rok 1994. Resolution on the fire at the Gran Theatro del 
Liceo, Barcelona, OJ N 61, 28.02.1994, s. 184.

30 Ustalono, że należy zmienić naturę działań z inicjatyw ad hoc przyjmowanych poje
dynczymi rezolucjami w kierunku programów pilotażowych, które obejmowałyby 
większe spektrum aktywności i szersze obszary. W kolejnych latach skierowano do
finansowanie na poszczególne projekty w zakresie ochrony dziedzictwa europej
skiego: 1990 (dwa projekty) – (1) Religijne i świeckie zabytki o wyjątkowym znacze
niu, (2) Budowle i zespoły historyczne definiujące i charakteryzujące model miejski 
i wiejski; 1991 – Świadectwa aktywności w dziedzinie produkcji rolnej, rzemieślni
czej, przemysłowej itp.; 1992 – Projekty prac konserwatorskich w miastach, przy
wrócenie zabytkom i ich bezpośredniemu otoczeniu pierwotnego wyglądu; 1993 – 
Projekty dotyczące ogrodów historycznych; 1994 – Zabytkowe budowle i miejsca 
związane ze sztukami scenicznymi, takie jak: sale koncertowe, opery, teatry; 1995 
(ostatni rok) – Konserwacja zabytków architektury sakralnej. Warto dodać, że 
w programach pilotażowych KE wzięła udział również Polska jako państwo stowa
rzyszone z UE. 
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Tabela 3. Wsparcie WE dla badawczych ośrodków konserwatorskich w latach 1989–1991 
(w tys. ECU). Obszar trzeci (3): Granty na studia zaawansowane z zakresu technik konser-
watorskich

Wysokość grantu Razem

Ośrodki badawcze/Rok 1989 1990 1991

ICCROM, Rzym, Włochy 38,00 38,00 36,60 112,60

Centre for the Conservation of Historic 
Towns and Buildings, Leuven, Belgia 60,00 86,00 88,00 234,00

Centre for Conservation Studies, York, 
Wielka Brytania 20,00 35,00 45,00 100,00

Pro Venetia Viva, Wenecja, Włochy 52,50 52,50 67,76 172,76

Institute of Archaeology Conservation on 
Summer School, Londyn, Wielka Brytania 10,00 16,80 22,28 49,08

Centro Universitario Europeo per I Beni 
Culturali, Ravello, Włochy 30,00 35,00 43,00 108,00

Razem 210,50 263,30 302,64 776,44

Źródło: Wyliczenie własne na podstawie: Communication from the Commission to the Co
uncil, the European Parliament and the Economic and Social Committee, New Prospect 
for Community Cultural Action, COM (92) 149 final, Brussels, 29.04.1992.

Mimo że w przypadku dofinansowania centrów edukacyjnych kształ
cących przyszłych specjalistów w zakresie dziedzictwa kultury nie mie
liśmy do czynienia z dużymi kwotami, to jednak fakt wsparcia wskazuje 
na dobrą wolę Komisji, tym bardziej że niektóre z ośrodków od wielu lat 
współpracowały z UNESCO i Radą Europy. Największa dotacja została 
w przytaczanych latach przekazana do ośrodka w Leuven (Louvain), który 
do dziś uchodzi za prestiżowe centrum edukacji konserwatorskiej, podob
nie jak fundacja Pro Venetia, działająca obecnie pod patronatem UNESCO.

Równolegle do działań Komisji ogłaszane były kolejne rezolucje, ma
jące na celu usprawnienie mechanizmów interwencjonistycznych Wspól
noty w zakresie ochrony dziedzictwa. Ważne postulaty zawierała rezolucja 
Rady ds. Kultury WE w sprawie ochrony dziedzictwa architektonicznego 
Europy z 13 grudnia 1986 roku31, a wśród nich: wymiana informacji, roz
wijanie efektywnej współpracy z krajami trzecimi. Ministrowie wnosili 
postulat standaryzacji terminologii w zakresie dziedzictwa oraz promocji 

31 Resolution of the Council of the Ministers with responsibility for Cultural Affairs meet
ing within the Council of 13 November 1986 on the protection of Europe’s architectu
ral heritage, OJ C 320/1, 13.12.1986. 



249Obszary wsparcia UE w polityce kulturalnej 

ekonomicznych, społecznych i kulturowych aspektów europejskiego dzie
dzictwa architektury. Dostrzegając inicjowany przez Radę Europy projekt 
Europejskich Szlaków Kulturowych, 17 lutego 1986 roku Rada ds. Kultury 
Wspólnoty wydała Rezolucję w sprawie ustanowienia transnarodowych 
szlaków kulturalnych z 26 lutego 1986 roku32, popierającą tworzenie po
nadnarodowych traktów, podążających śladami najstarszych zabytków 
kultury europejskiej lub związków kulturowych (np. miast hanzeatyc
kich, tras pielgrzymkowych). Uznano, że wyznaczanie szlaków kulturo
wych sprzyja rozwojowi ruchu turystycznego i dynamice ekonomicznej, 
ale nade wszystko stwarza możliwość uczenia się historii kontynentu33.

Rezolucja Rady ds. Kultury WE w sprawie ochrony dziedzictwa ar
chitektonicznego Europy z 13 grudnia 1986 roku34 postulowała ujednoli
cenie terminologii, międzynarodowy transfer nowoczesnych technologii 
konserwacji oraz ekonomiczny wymiar dziedzictwa, skutkujący współ
pracą z biznesem. Została podzielona na trzy części. Sektorowi komer
cyjnemu w kulturze, przemysłom kreatywnym i dziedzictwu poświęcona 
została część II rezolucji w sprawie sponsoringu w kulturze35. Ministro
wie rekomendowali krajom członkowskim rozwijanie mechanizmu pub
licznoprywatnego w imię przekonania – jak czytamy – że „sponsoring 
biznesu nie musi przeciwdziałać wolności artystycznej. (…) powinien 

32 Resolution of the Ministers responsible for Cultural Affairs, meeting within the Co
uncil of 17 February 1986 on the establishment of transnational cultural itineraries, OJ 
C 44/2, 26.02.1986.

33 Wspólnota Europejska została zainspirowana działaniami Rady Europy, która Reko
mendacją Zgromadzenia Parlamentarnego ze stycznia 1984 r. zaproponowała powo
łanie Programu Europejskich Szlaków Kulturowych, który miał podkreślić wspólnotę 
kulturową Europy. Pierwszym szlakiem patronackim Rady był Europejski Szlak Kul
turowy wiodący do Santiago de Compostela w hiszpańskiej Galicji. Jako cel powołania 
szlaków Rada Europy wymieniała m.in. uświadomiene Europejczykom ich tożsamości 
kulturowej oraz obywatelstwa europejskiego, a także zachowanie i ochronę dziedzic twa 
społecznego, ekonomicznego i kulturowego. Podczas 66. sesji Rady Współpracy Kul
turalnej Rady Europy w dniach 21–23 stycznia 1998 r. uściślono zasady programu. Zo
stał on podzielony na: szlaki pielgrzymkowe, historyczne i legendarne postaci Europy, 
szlaki monastycyzmu, szlaki celtów czy dziedzictwo przemysłowe w Europie i inne.

34 Resolution of the Ministers with responsibility for Cultural Affairs, meeting within 
the Council of 13 November 1986 on the protection of Europe’s architectural heritage 
OJ C 320/1, 13.12.1986.

35 Resolution of the Ministers with responsibility for Cultural Affairs, meeting within the 
Council of 13 November 1986 on business sponsorship of cultural activities, OJ C 320/2, 
13.12.1986.
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stanowić dodatkowe źródło finansowania aktywności kulturalnej, nie 
zaś stać się substytutem dotychczas już istniejącego”36. Część III rezo
lucji w sprawie konserwacji dzieł sztuki i artefaktów37 zawierała postu
laty usprawniające w przyszłości działanie sektora kultury. Kluczową rolę 
dla implementacji art. 128 TWE w wersji z Maastricht odegrała rezolu
cja PE w sprawie ochrony architektonicznego i archeologicznego dzie
dzictwa Wspólnoty z 5 grudnia 1988 roku38. Ochrona zabytków została 
explicite zdefiniowana tu jako zadanie cywilizacyjne, wynikające z no
woczesnego pojmowania tożsamości kulturowej. Przepis C części defi
nicyjnej dokumentu łączył problematykę dziedzictwa z ideą budowania 
nowej tożsamości europejskiej. Brzmiał on:

(…) architektoniczne, archeologiczne i artystyczne dziedzictwo Wspólnoty 
stworzyło wizję europejskich narodów, które nie będą już budować tożsa
mości na fundamencie bohaterskich wygranych z sąsiadami, ale na stop
niowym przekształcaniu się form, w których elementy stałe i różne, nacho
dzące i wpływające nawzajem na siebie odsłaniają wspólne i różne elementy 
kultury europejskiej; także cywilizacji, która nie może być kształtowana 
ideami politycznymi. Nie można dopuścić, aby idee narodowej tożsamości 
kulturowej naszej cywilizacji były zniekształcane przez państwa członkow
skie, a już w szczególności przez państwa stowarzyszone ze Wspólnotą39.

Rezolucja przypisywała kluczową rolę dziedzictwu europejskiemu (tu 
akurat: archeologicznemu, architektonicznemu i artystycznemu) w bu
dowaniu nowej koncepcji tożsamości kulturowej Europy. Tożsamość ta 
miała mieć charakter pozytywny, to znaczy – ukształtowana na wiedzy 
i świadomości ekspansywnych skłonności państw – miała być wzmac
niana postawą akceptacji dla społecznych i kulturowych różnic. We współ
czesnych czasach kształtowanie tożsamości miało się opierać na zrozu
mieniu dla wzajemnych wpływów kulturowych, wynikających z procesów 

36 „Ministers believe that business sponsorship can be developed in ways which do not 
inhibit artistic freedom; and that it should provide supplementary funding for cultu
ral activities, not a substitute for existing resources”. Tamże. 

37 Resolution of the Ministers with responsibility for Cultural Affairs meeting within the Co
uncil of 13 November 1986 on the conservation of works and artefacts, OJ C 320/3, 13.12.1986. 

38 European Parliament Resolution on the conservation of the Community’s architectu
ral and archaeological heritage, OJ C 309, 5.12.1988, s. 423–427. 

39 Tamże, s. 424.
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migracji, emigracji i imigracji oraz przepływu informacji, a także dziele
nia się tradycją. Artefakty przeszłości będące fizycznym znakiem historii 
powinny spełnić funkcję integrującą. Cytowany fragment zawierał jesz
cze jedno istotne przesłanie: o konieczności częściowego „wyjęcia” prob
lematyki dziedzictwa spod decyzji politycznych państw członkowskich 
i stowarzyszonych oraz stworzenia ponadpaństwowego, specjalistycz
nego nadzoru nad jego ochroną. Wskazywało to na chęć (choć jeszcze 
nie formalną możliwość) europeizowania dziedzictwa. Rolę ciała steru
jącego miała odegrać w tym procesie właśnie Wspólnota Europejska, dla
tego dokument jako pierwszy z przytaczanych do tej pory rekomenda
cji i rezolucji WE stosował w tytule sformułowanie: „Architektoniczne 
i archeo logiczne dziedzictwo Wspólnoty”40, a nie po prostu dziedzictwo 
kulturowe czy dziedzictwo europejskie.

Przepisy art. 128 ust. 2 TWE w wersji z Maastricht w sposób jedno
znaczny przypisały tematykę ochrony dziedzictwa do zadań prioryte
towych Unii Europejskiej. Podkreślone zostaje zadanie „zachowania” 
i „ochrony” dziedzictwa przez UE jako jeden z głównych celów progra
mowanej polityki kulturalnej. Przepis traktatowy obligował UE do pod
jęcia niezwłocznych działań na rzecz ochrony dziedzictwa. Oznaczało to, 
że wszystkie prowadzone do tej pory rozproszone działania czy akty do
raźnej pomocy merytorycznej i finansowej organizowane przez Wspól
notę albo nagłaśniane przez ministrów kultury Wspólnoty zaczną pod
legać kompleksowym i systemowym akcjom koordynowanym przez UE. 
Wzmacniało to spójność inicjowanych polityk oraz integralność systemów. 
Było istotne w obliczu ewentualnych zaniechań w krajowych politykach 
konserwatorskich czy marnotrawienia dziedzictwa zwłaszcza w krajach 
Europy ŚrodkowoWschodniej, podpisujących w tym czasie umowy sto
warzyszeniowe. Unia zaczynała odgrywać rolę wentyla bezpieczeństwa 
względem państwa, które przestawało się sprawdzać jako strażnik dzie
dzictwa41 w obliczu komercjalizacji, prywatyzacji zabytków i komodyfi
kacji dziedzictwa. Pojęcie „dziedzictwa kulturowego o znaczeniu europej
skim” nabierało szczególnego sensu. Wskazywało na dodatkową troskę ze 
strony organów ponadpaństwowych o dobra narodowe i ponadnarodowe, 
również ze względu na wygaszanie „wszechogarniających narodowych 

40 „Community’s architectural and archaeological heritage”. Tamże.
41 J. Purchla, Dziedzictwo a transformacja, Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury, 

2005. 



252 Rozdział V

narracji”42. Wyzwaniem czasu stawało się zatem dookreślenie terminolo
giczne pojęcia „dziedzictwo” oraz wyznaczenie formalnego źródła finan
sowania tego obszaru. Zadania te znalazły zastosowanie w ogłoszonym 
kilka lat później przez KE programie wsparcia dziedzictwa kulturowego 
Rafael, ustanowionym na lata 1997–2000.

1.1.  Program Rafael na rzecz ochrony dziedzictwa europejskiego: 
praktyka działania

Program Rafael był pierwszym pomocowym programem Unii Europej
skiej podejmującym problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego, 
wprowadzonym po wejściu w życie TWE w wersji z Maastricht. O jego 
innowacyjności decydowała długofalowość i kompleksowość zapro
gramowanych działań i najwyższy jak do tej pory budżet przeznaczony 
na dziedzictwo43. Chronologicznie i faktograficzne rzecz ujmując, na
leży wspomnieć w tym miejscu o rezolucji Parlamentu Europejskiego 
w sprawie zachowania dziedzictwa architektonicznego i ochrony warto
ści kulturalnych z 15 marca 1993 roku44, czyli tuż przed wejściem w życie 

42 K. Kowalski, O istocie dziedzictwa europejskiego – rozważania, Kraków, Międzynaro
dowe Centrum Kultury, 2013, s. 107.

43 Wcześniejsze kwoty dotacji należy liczyć najwyżej do 20 tys. ECU. W przypadku pro
gramu Rafael chodziło o kwoty rzędu ponad 30 mln ECU.

44 European Parliament resolution on preserving the architectural heritage and protec
ting cultural assets, OJ C 72, 15.03.1993, s. 160. Rezolucja wzywała państwa członkow
skie Unii do pomocy na rzecz ochrony bombardowanego podczas wojny na Bałkanach 
chorwackiego Dubrownika. Problematyka ochrony zabytków w związku z działa
niami wojennymi pojawiła się po raz pierwszy w tak namacalny sposób w dokumen
tach Wspólnot Europejskich. To pozwoliło na dostrzeżenie potrzeb zaniedbanych za
bytków znajdujących się na terenie Europy ŚrodkowoWschodniej po okresie reżimów 
totalitarnych, a także obiektów symbolizujących działania wojenne. Rezolucja pod
kreśla poszerzenie obszaru zabytkowego Europy o część „postkomunistyczną”, która 
wymagała inwentaryzacji, wprowadzenia nowych przepisów przejściowych, zabezpie
czeń powstrzymujących przed kradzieżami oraz nielegalnym przemytem. Zachęcano 
państwa członkowskie do ratyfikowania konwencji Rady Europy: z Granady (1985) 
oraz z Malty (1992); Karty Weneckiej, a także konwencji UNESCO z 1970 r. Ponadto 
wnioskowano, aby zmienić zasady funkcjonowania Funduszu Europejskich Zabyt
ków i Miejsc Historycznych. Uznano, że formułę corocznego tematycznego wyboru 
zakresu prac należy zamienić na regularny czteroletni program pomocowy, pozwala
jący na większe zróżnicowanie zadań. Tu po raz pierwszy zastosowano pojęcie polityki 
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traktatu z Maastricht. Kierowała ona uwagę polityków na potrzeby kon
serwatorskie krajów Europy ŚrodkowoWschodniej oraz konieczność 
ochrony zabytków zniszczonego wojną na Bałkanach Dubrownika, co 
wskazywało na większy niż do tej pory zasięg mecenatu Wspólnoty Eu
ropejskiej. Dokumentem bezpośrednio poprzedzającym dyskusje nad 
powołaniem programu Rafael były konkluzje Rady w sprawie działań 
Wspólnoty na polu dziedzictwa kulturowego z 17 czerwca 1994 roku45. 
Potwierdziły one konieczność podjęcia kompleksowych przedsięwzięć 
Unii na rzecz trzech obszarów interwencjonistycznych zdefiniowanych 
w traktacie: ochrony dziedzictwa, literatury oraz sztuki. Ważnym prob
lemem dziedzictwa kulturowego były u progu lat 90. XX wieku archi
walia i zabytki drukowane. Rezolucja Rady ds. Kultury WE w sprawie 
archiwów z 14 listopada 1991 roku46 zawierała szereg negatywnych kon
statacji. Ministrowie dostrzegali katastrofalny stan techniczny doku
mentów europejskich i rekomendowali Wspólnocie patronat nad za
daniami wykraczającymi poza możliwości finansowe i organizacyjne 
państw członkowskich.

Artykuł 128 ust. 2 TWE w wersji z Maastricht ustanowił kompeten
cję WE do „zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego o znacze
niu europejskim”. W związku z tym przepisem Wspólnota powinna 
była podjąć konkretne kroki na rzecz wsparcia dziedzictwa. Okoliczno
ści geopolityczne, czyli upadek bloku wschodniego, zjednoczenie Nie
miec oraz rozpad Związku Radzieckiego, sprzyjały zjawisku reinter
pretacji historii oraz dyskursu kulturowego. Do 31 grudnia 1995 roku 

kulturalnej w kontekście „obrony dziedzictwa kulturalnego”, które miało stać się częś
cią oficjalnej polityki UE. W ramach ujednolicania nomenklatury prawnej i przepisów 
wezwano Komisję do inwentaryzacji zabytków Europy Wschodniej, wprowadzenia tej 
samej metodologii w gromadzeniu danych, jednolitych przepisów konserwatorskich.

45 Council Conclusion of 17 June 1994 drawing up a Community Acton Plan in the field 
of Cultural Heritage, OJ C 235, 23.08.1994.

46 Resolution of the Council and Ministers of Culture meetings within the Council 
of 14 November 1991 on arrangement concerning archives, OJ C 314, 5.12.1991. Inny 
ważny dokument odnoszący się do tematyki archiwów w Unii Europejskiej to: Ar
chives in the European Union. Report of the group of experts on the problems of 
coordination in relations to archive, SEC (94), 900, 21.03.1994. Ważna jest też pub
likacja z 2005 r., zbierająca całość zagadnień związanych z zabezpieczeniem euro
pejskich archiwów, w tym – w latach 90. Zob. Report on Archives in the Enlarged 
European Union. Increased archival cooperation in Europe: Action plan, Brussels, 
European Commission, 2005.
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trwały konserwatorskie agendy pilotażowe, które Komisja uruchomiła 
w 1990 roku. W tym czasie WE ogłosiła pierwszy program pomocowy 
wsparcia sztuki o nazwie Kalejdoskop, co było wynikiem realizacji po
stanowień traktatowych. Nad nowym programem w zakresie ochrony 
dziedzictwa, a także nad programem pomocowym w zakresie literatury 
i tłumaczeń Komisja dyskutowała w latach 1995–199747. Były to trudne 
i żmudne negocjacje.

Hiszpański komisarz ds. kultury i polityki audiowizualnej Marce
lino Oreja48 po raz pierwszy przedłożył propozycję powołania programu 
Rafael na posiedzeniu Rady UE w Luksemburgu w dniach 3–4 kwietnia 
1995 roku. Oficjalnie Komisja Europejska przedstawiła propozycję pro
gramu w dniu 29 marca 1995 roku49. Program został wówczas oszaco
wany na kwotę 67 mln ECU i projektowany na okres od 1 stycznia 1996 
roku do 31 grudnia 2000 roku. Komunikat Komisji oznajmiał, że pro
gram będzie sformatowany w trybie czterech działań/akcji, będzie za
kładał pomoc finansową na rzecz obiektów zabytkowych oraz działa
nia edukacyjnoinformacyjne. W ramach dostępu do kultury program 
miał wspierać takie projekty, jak Europejskie Dni Dziedzictwa, Dzień 
Europy (9 maja) oraz Nagroda Unii Europejskiej w dziedzinie archi
tektury współczesnej im. Miesa van der Rohego. Poniższa tabela ilu
struje preliminarz wydatków na prognozowany program Rafael z po
działem na poszczególne dziedziny:

47 Poniższe dokumenty to ślady tychże dyskusji: Opinion of the European Parliament of 
12 October 1995, OJ C 287, 30.10.1995, s. 161; Council Common Position of 8 July 1996, OJ 
C 264, 11.09.1996, s. 69; Decision of the European Parliament of 22 October 1996, OJ C 347, 
18.11.1996, s. 29; Decision of the European Parliament of 16 September 1997, OJ C 304 [do
stęp: 6.10.1997].

48 Marcelino Oreja w Komisji Jacques’a Santera (1995–1999) odgrywał rolę kluczowego 
negocjatora wszystkich pierwszych programów wspólnotowych w dziedzinie kultury. 
Nie było to zadanie łatwe właśnie ze względu na szeroki profil merytoryczny i finan
sowy programów.

49 Commission of the European Communities. European Community Action in Sup
port of Culture. Communication from the Commission to the European Parliament 
and the Council of the European Union. Proposal for a European Parliament and 
Council Decision establishing a Community action programme in the field of cul
tural heritage Raphael (presented by the Commission), COM (95), 110 final, Brussels, 
29.03.1995.
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Tabela 4. Proponowany budżet programu Rafael z  rozbiciem na lata 1996–2000 
(w mln ECU)

Program Rafael
proponowane działania

Budżet w latach
Razem 

1996 1997 1998 1999 2000

Ochrona dziedzictwa 
architektonicznego 5,4 6,0 6,6 7,1 8,6 33,7

Współpraca partnerska,  
sieci współpracy 1,2 1,2 1,8 2,1 2,6 8,9

Dostęp do dziedzictwa 2,0 2,0 2,4 2,8 2,9 12,1

Innowacyjne technologie, wyjazdy 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 6,6

Współpraca z krajami trzecimi 0,6 0,8 1,0 1,4 1,9 5,7

Razem 10,0 11,0 13,0 15,0 18,0 67,0

Źródło: Commission of the European Communities. European Community Action in 
Support of Culture. Communication from the Commission to the European Parliament 
and the Council of the European Union. Proposal for a European Parliament and Coun
cil Decision establishing a Community action programme in the field of cultural heritage 
Raphael (presented by the Commission), COM (95), 110 final, Brussels, 29.03.1995, s. 33.

Jak wynika z powyższych danych, najwięcej funduszy miał otrzymać 
sektor Ochrony dziedzictwa architektonicznego (ponad 33 mln ECU), 
co wskazywało na kontynuację głównego założenia Wspólnot, czyli 
opieki nad konserwacją zabytków o charakterze europejskim. Kolej
nym priorytetem był Dostęp do dziedzictwa (12 mln ECU), a zatem 
usprawnianie możliwości oglądania i zwiedzania obiektów zabytko
wych, kształtowanie wiedzy o dziedzictwie. Partnerska współpraca 
międzyinstytucjonalna jako trzecie zadanie realizowała postanowie
nia art. 128 ust. 2 TWE, który to artykuł wzywał państwa członkowskie 
WE do wymiany doświadczeń i praktyk. Istotnym zadaniem było ini
cjowanie prezentacji dziedzictwa w formule wielojęzykowej, zarówno 
w materiałach drukowanych, jak i audiowizualnych, i potraktowanie 
tego typu prezentacji jako standardu praktyk promocyjnych, na co Ko
misja zamierzała przekazać ponad 6 mln ECU. Komisja zalecała współ
pracę z krajami trzecimi (również zgodnie z traktatem z Maastricht), 
na co planowała wydać prawie 6 mln ECU. Generalnie kwoty wydat
kowane rocznie na program Rafael miały w przeciągu 5 lat wzrosnąć 
prawie dwukrotnie.

Mimo dokładnych planów programowych powyższa wersja Rafaela 
nie zyskała jednogłośnego poparcia wszystkich instancji decyzyjnych 
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WE. W związku z tym 5 marca 1996 roku Komisja ogłosiła wezwanie do 
składania wniosków na rzecz kształcenia i mobilności profesjonalistów 
z sektora ochrony europejskiego dziedzictwa kulturalnego50. Wezwa
nie miało charakter jednorocznego programu pilotażowego. Komuni
kat Komisji zakładał uruchamianie Centrum Doskonałości dla insty
tucji wyspecjalizowanych w dziedzinie konserwacji zabytków. Miał 
finansować seminaria, warsztaty i studia włączające kraje Europy Środ
kowoWschodniej. Był skierowany niemal wyłącznie do konserwato
rów. Raport z wykonania projektu pilotażowego został przedstawiony 
w dokumencie Raphael pilot projects selected51. Komisja poinformo
wała, że w ramach programu pilotażowego z 495 nadesłanych zgłoszeń 
wyłoniła w 1996 roku 147 projektów na łączną kwotę 10 mln ECU. Ta
bela 5 zawiera zestawienie dotacji celowych programu pilotażowego.

Tabela 5. Program Rafael. Pilotaż. Liczba projektów

Program Pilotażowy Rafael, 1996
rodzaj działania

Liczba wyłonionych 
projektów w 1996 r.

Współpraca w zakresie ochrony wartości europejskiego 
dziedzictwa barokowego 17

Współpraca w zakresie ochrony wartości europejskiego 
dziedzictwa archeologicznego 22

Projekty współpracy w zakresie dostępu do dziedzictwa 
europejskiego, w szczególności do muzeów 10

Działania i eventy mające na celu kreowanie wzrostu świadomości 
wartości europejskiego dziedzictwa kulturowego 71

Projekty mające na celu organizowanie warsztatów 
konserwatorskich 27

Razem 147

Źródło: opracowanie własne na podstawie: KE: CORDIS, Raphael pilot projects selected, 
http://cordis.europa.eu/news/rcn/7247_en.html [dostęp: 5.01.2016].

Ze względu na rozbieżne stanowiska PE, Komisji Europejskiej oraz 
Rady w kwestii programu Rafael pracujący nad programem Komitet 
Pojednawczy (Conciliation Committee) długo nie był w stanie ogłosić 

50 Call for Proposals in favour of further training and mobility of professionals in the 
field of European cultural heritage concervation, OJ C 67, 5.03.1996.

51 KE: CORDIS, Raphael pilot projects selected, http://cordis.europa.eu/news/rcn/7247_
en.html [dostęp: 5.01.2016].
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rozwiązań. Jak informował, „największy problem stanowił budżet”52. 
Na jednym z jego posiedzeń, dnia 28 maja 1997 roku53, zdecydowano, 
że należy wywierać naciski na Komisję Europejską, gdyż obniżała ona 
proponowaną wstępnie kwotę: z 57 mln ECU na okres 4 lat do 30 mln 
ECU. Parlament Europejski był zwolennikiem znacznego wsparcia (na
wet 86 mln ECU na okres 4 lat). Będąc od połowy lat 70. XX wieku rzecz
nikiem pomocy finansowej kierowanej na rzecz ochrony dziedzictwa 
europejskiego, upierał się przy stanowisku przyjęcia rozwiązań dłu
goterminowych i racjonalnego budżetu. Do dyskusji włączały się eu
ropejskie stowarzyszenia archeologów (m.in. EAA)54 i konserwatorów 
zabytków. Przestrzegały one przed nadmiernym upolitycznieniem kul
tury55. Dnia 30 czerwca 1997 roku na posiedzeniu Rady ds. Kultury WE 
w Luksemburgu poprowadzono otwartą debatę na temat instrumentów 
WE w sprawie ochrony dziedzictwa. Dysputa dotyczyła głównie możli
wości stworzenia zintegrowanych programów kulturalnych (włącznie 
z sektorem audiowizualnym)56. Projekt programu Rafael przechodził 
w tym czasie przez procedury decyzyjne: zaopiniowany przez Komitet 
SpołecznoEkonomiczny oraz Komitet Regionów był dwukrotnie czy
tany w Parlamencie Europejskim. Komisja i Rada wprowadzały kilka
krotnie poprawki. „Jak łatwo obliczyć, około 2 lat trwała sama akcep
tacja przedsięwzięcia niewielkiego w sensie finansowym i rzeczowym, 

52 At a meeting of the Conciliation Committee, composed of representatives of the Mem
ber States and the European Parliament, held in Brussels on 28 May 1997, discussions 
on the EU’s two proposed cultural programmes, Ariane and Raphael were held, http://
ordis.europa.eu/news/rcn/8387_en.html [dostęp: 10.11.2017].

53 Tamże.
54 Europejskie Stowarzyszenie Archeologów, EAA (European Association of Archaeolo

gists), powstało w 1994 r. pod auspicjami Rady Europy. Dziś ma swoją siedzibę w Pra
dze, liczy ponad 11 tys. członków z 60 krajów. EAA jest fundatorem Nagrody Europej
skiego Dziedzictwa Archeologicznego (European Archaeological Heritage Prize).

55 O dystansie archeologów i architektów względem nadmiernego upolityczniania decy
zji UE w dziedzinie kultury pisze Elisabeth Niklasson, ‘And we Would Like to Thank’. 
The Role of Funding in Archaeology [w:] Making Cultural History: New Perspectives on 
Wester Heritage, ed. A. Källèn, Lund, Nordic Academy Press, 2003, s. 151–159. Przed 
nadmierną ingerencją UE w dziedzinę archeologii przestrzegał brytyjski archeolog 
Mark Pluciennik.

56 The Culture Council, meeting in Luxembourg on 30 June 1997, held an open debate 
on the future of European Community cultural action, www.cordis.europa.eu/news/
rcn/8608_en.html [dostęp: 5.10.2017].
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a cennego z punktu widzenia tworzenia idei wspólnego dziedzictwa 
europejskiego”57.

Ostatecznie na posiedzeniu 2 lipca 1997 roku osiągnięto kompromis. 
W ślad za tym program Rafael został oficjalnie wprowadzony decyzją 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE dnia 13 października 1997 roku58 
i obowiązywał w okresie od 1 stycznia 1997 roku do 31 grudnia 2000 roku. 
Przyjęto całościową kwotę wsparcia programu w wysokości 30 mln ECU 
oraz możliwość dofinansowania projektów do 50% budżetu własnego, 
w szczególnych przypadkach – nawet do 100%. Ustalono wymóg part
nerstwa pomiędzy przynajmniej trzema krajami. Program ujął w całość 
wiele poprzednich definicji dziedzictwa, stwarzając kompleksową wizję 
ochrony tego obszaru w UE. Istotnym zagadnieniem stało się udostęp
nianie dziedzictwa dzięki zastosowaniu technologii cyfrowej oraz dzia
łaniom promocyjnomarketingowym. UE prezentowała wielopłaszczy
znowe podejście do dziedzictwa, zarówno w definiowaniu samego pojęcia, 
jak i w szerokim wachlarzu jego zastosowania.

Decyzja o uchwaleniu programu Rafael wprowadzała obowiązu
jącą do dziś w UE definicję dziedzictwa. Warte podkreślenia jest to, że 
ochrona dziedzictwa w ujęciu unijnym to całość różnych pierwszopla
nowych i drugoplanowych działań, których celem jest w takim samym 
stopniu ochrona samego zabytku, jak i promowanie czynności służą
cych przekazywaniu kompleksowej wiedzy związanej z obiektem i pro
fesjonalne nim zarządzanie. Znaczenia nabierało uwypuklenie roli „za
bytku” w kontekście społecznourbanistycznym, z podkreśleniem jego 
funkcji komunikacyjnej i turystycznej. Dokument akcentował istotę „za
bytku europejskiego”, czyli takiego obiektu/obszaru/terenu, który po
siada specyficzny europejski wyróżnik. Drugą kluczową zasadą stało 
się inicjowanie współpracy międzyinstytucjonalnej, skutkującej wy
mianą wiedzy. Jako podstawowy cel utylitarny decyzja wymieniała suk
cesywne ułatwianie dostępu do europejskiego dziedzictwa kulturowego 
wszystkim Europejczykom. Unijne rozumienie ochrony dziedzictwa 

57 G. Michałowska, Miejsce kultury w polityce Unii Europejskiej [w:] Integracja europej-
ska. Instytucje, polityka, prawo, red. G. Michałowska, Warszawa, Wydawnictwo Na
ukowe „Scholar”, 2003, s. 318.

58 Decision No 2228/97/EC of the European Parliament and of the Council of 13 Octo
ber 1997 establishing a Community action programme in the field of cultural heritage 
(Raphael programme), dz. cyt. 
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miało przynajmniej od wprowadzenia programu Rafael charakter wie
loaspektowy i wielobranżowy.

Program Rafael dzielił się na cztery działania główne, posiadające osobne, 
szczegółowe cele. Działanie 1, „Konserwacja, ochrona i rozwój europejskiego 
dziedzictwa poprzez współpracę międzynarodową”, kładło nacisk na dwie 
zasadnicze formy aktywności: inicjowanie, budowanie i rozwijanie „Labo
ratoriów dziedzictwa europejskiego” oraz tematyczne projekty międzyin
stytucjonalne, rozwijające różne poddziedziny dziedzic twa. „Laboratoria” 
były kluczowe. Dotyczyły możliwości dofinansowania projektów wysoce 
specjalistycznych o unikatowej wartości kulturowej, wymagających kom
pleksowych opracowań naukowotechnicznych (cztery lata). Projekty te
matyczne miały trwać trzy lata. Ich celem była ochrona dziedzictwa eu
ropejskiego o wyjątkowym znaczeniu i funkcji społecznej lub ułatwiającej 
dostęp. W ramach projektów tematycznych Wezwanie do składania wnio-
sków z 1998 roku59 preferowało na przykład zabytkowe kompleksy budowli 
greckorzymskich, bizantyńskich, gotyckich i secesyjnych, których odnowa 
przy użyciu nowoczesnych technologii przywracałaby ich kontekst kultu
rowy. Oczywiście wszystkie wnioski musiały zawierać dokładne analizy 
technicznoinżynierskie i szczegółowe obliczenia finansowe.

Działanie 2 programu Rafael, „Współpraca mająca na celu wymianę 
doświadczeń, a także rozwój zaawansowanych technik w obszarze dzie
dzictwa”, dotyczyło wymiany doświadczeń zawodowych i wiedzy. Dzie
liło się na trzy zadania szczegółowe. Pierwsze z nich, „Innowacja i nowe 
technologie”, odnosiło się do finansowania przez UE programów badaw
czych, których celem była możliwość zastosowania nowoczesnych tech
nologii do dziedzictwa. Jako drugie zadanie wprowadzono możliwość 
wyjazdów indywidualnych i zbiorowych w obrębie Unii na szkolenia. 
Zadanie trzecie obejmowało inicjowanie kursów, konferencji, warszta
tów, studiów i spotkań seminaryjnych, których celem było doskonalenie 
wiedzy o dziedzictwie. W warunkach określających możliwość udziału 
w Rafaelu w 1998 roku działanie 2 wprowadzało specyficzną listę dzie
dzictwa. Dzieliło się ono na dziedzictwo fotograficzne i kinematogra
ficzne, ruchome i nieruchome dziedzictwo XX wieku oraz rzemiosło. 
Z kolei w priorytetach na 1999 rok działanie 2 dzieliło dziedzictwo na: 
muzyczne, naukowe, piśmiennicze i graficzne. W ten sposób rozszerzano 
paletę zjawisk podlegających definicji dziedzictwa. Działanie 3 programu 

59 KE: Raphael Programme. Call for Proposals 1998, OJ C 97/10, 31.03.1998.
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Rafael, „Dostęp do dziedzictwa, udział i świadomość dziedzictwa kul
tury”, zawierało propozycje wsparcia finansowego projektów wypraco
wujących multimedialne metody prezentacji, z udziałem innowacyjnych 
sposobów komunikacji. Działanie 4 programu zachęcało do współpracy 
z krajami trzecimi.

Na spotkaniu w Brukseli 18 grudnia 1997 roku60 komisarz do spraw 
kultury i polityki audiowizualnej Marcelino Oreja ogłosił wyniki pierw
szego naboru do programu Rafael na rok 1997. Dane cytowane w tym do
kumencie są bodaj jedynymi dokładnymi danymi liczbowymi, ilustrują
cymi wewnętrzny rozdzielnik programu Rafael. Tabela 6 prezentuje te dane.

Tabela 6. Program Rafael (1997). Wydatkowanie funduszy w podziale na Działania (w ECU)

Typ działań
Liczba projektów 

nadesłanych
Liczba projektów 

wybranych
Kwota dotacji UE

1 511 43 1 763 621

2 103 13 2 550 000

3 92 14 700 000

4 65 10 1 742 500

4 + dziedzictwo 
przedindustrialne

70 12 2 660 000

Razem 841

92
(z czego 1 projekt wycofany 

przez organizatora)
oficjalna liczba: 91

9 416 121

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych sporządzonych przez Mercelina Oreję, 
http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP971153_en.htm?locale=en [dostęp: 25.09.2015].

Obszarami priorytetowymi były ochrona prac konserwatorskich oraz 
kreowanie współpracy międzyinstytucjonalnej (Działania 1 i 2). Na oba te 
obszary UE wydała w 1997 roku ponad 3 mln ECU. Trzeba jednak zwró
cić uwagę, że całość dofinansowania z 1997 roku w kwocie ok. 9,5 mln 
ECU była dotacją niską. Mimo że w poszczególnych dokumentach Ko
misja obiecywała ewaluację programu, najpierw 31 listopada 1999 roku, 
a potem 31 listopada 2001 roku, to takie opracowanie się nie ukazało. Do
stępna ewaluacja Rafaela znalazła się w zbiorczym opracowaniu pierw
szych programów pomocowych UE: Kalejdoskop, Ariane, Rafael z 2004 

60 http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP971153_en.htm?locale=en [dostęp: 5.01.2016].



261Obszary wsparcia UE w polityce kulturalnej 

roku61, ale nie zawierała uzasadnień finansowych. Dane finansowe przed
stawione w tabeli 7 były możliwe do odtworzenia na podstawie informa
cji na ten temat dostępnych online.

Tabela 7. Program Rafael. Kwota dotacji do projektów w podziale na lata, 1996–1999 
(w ECU)

Rok
Liczba projektów 

zgłoszonych
Liczba projektów 

wybranych
Kwota dotacji programu 

Rafael

1996 (program 
pilotażowy)

495 147 10 000 000

1997 841 91 9 416 121

1998 b.d. 75* 10 600 000

1999 438 58 6 454 298

Razem (bez programu 
pilotażowego)

1279 224 26 470 419

Razem (z programem 
pilotażowym)

1774 371 36 470 419

* Raport Komisji z 20 lipca 1999 r. (IP/99/543, http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP99543_
en.htm [dostęp: 30.11.2016] podaje do wiadomości, że przez trzy lata trwania programu Rafael, 
czyli w latach 1997, 1998 i 1999, sfinansowano 224 projekty. W związku z tym, że nie ma do
stępu do danych bezpośrednich z 1998 r., kwotę 75 obliczono jako różnicę z sumy dostępnych 
kwot (91 w 1997 r. oraz 58 w 1999 r.) w stosunku do przywołanej w dokumencie kwoty 224. 
Liczbę projektów 147 z programu pilotażowego z 1996 r. wskazuje cytowany wyżej dokument.

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Program Rafael. Kwota dotacji do projektów w podziale na lata, 1996–1999 (%)

Rok Liczba zgłoszonych projektów Udział w całości (%)

1997 92 41,4

1998 75 33,8

1999 55 24,8

Razem 222 100,0

Źródło: GMV Conseil, Evalluation expost des programmes Kaleidoscope, Ariane et Ra
ph ael. Rapport final, Juillet 2003, s. 35.

61 Commission Report to the European Parliament, the Council and the Committee of 
the Region. Report on the implementation of the Community programmes Kaleido
scope, Ariane and Raphael, Brussels, 23.01.2004, COM (2004) 33 final. 
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Z obliczeń wynika, że łącznie program Rafael w okresie od 1 stycznia 1996 
roku do 31 grudnia 1999 roku sfinansował 370 projektów na kwotę 36 mln 
ECU oraz że zgłoszono do programu 1774 projekty. Jeśliby odjąć od rozlicze
nia program pilotażowy z 1996 roku, to liczba, która zostaje, to 224, a kwota 
wsparcia to 26,47 mln ECU. Tutaj występują rozbieżności w cytowanych ra
portach w stosunku do dwóch projektów. Wspomniana wczesna ewalua
cja Rafaela z lipca 2003 roku, ewaluacja Rafaela ze stycznia 2004 roku62, jak 
również Raport Dyrekcji Generalnej ds. Kultury i Edukacji podają, że pro
gram w latach 1997–1999 sfinansował 222 projekty oraz 18 Europejskich La
boratoriów Dziedzictwa na łączną kwotę 30 mln ECU. Opracowania te wy
dają się wadliwe, ponieważ po pierwsze nie wliczają programu pilotażowego, 
który został formalnie podsumowany, a po drugie nie włączają numerycznie 
Laboratoriów (stąd brak dokładnych na nie wyliczeń). Ponadto nie jest wy
jaśnione rozliczenie roku 2000, w którym trwały niektóre projekty Rafaela 
rozpoczęte w latach poprzednich i uzyskujące transze finansowe. Wiadomo 
też, że z dniem 1 stycznia 2000 roku rozpoczął działalność program Kultura 
2000 i budżet tego programu miał za zadanie dokończyć finansowanie swo
jego poprzednika. Ponieważ jednak dokumenty unijne powtarzają liczbę 
222 projektów dofinansowanych z programu Rafael, należy przyjąć tę właś
nie liczbę jako obowiązującą. W tabeli 9 przytoczono zestaw państw euro
pejskich uczestniczących w programie Rafael w podziale na liczbę projektów.

Tabela 9. Udział państw europejskich w programie Rafael (tabela zawiera spis pierw-
szych państw biorących udział w programie)

Państwo Liczba projektów Udział procentowy

Włochy 23 20,5

Belgia 15 13,4

Francja 14 12,5

Grecja 12 10,7

Hiszpania 9 8,0

Wielka Brytania 8 7,1

Niemcy 6 5,4

Holandia 5 4,5

Źródło: GMV Conseil, Evaluation expost des programmes Kaleidoscope, Ariane et Ra
ph ael. Rapport final, Juillet 2993, s. 36.

62 Tamże, s. 6. 
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Podsumowując, Rafael był programem oszczędnym i niskobudżeto
wym. Mimo to zgromadził sporą liczbę zgłoszeń, co świadczyło o dużym 
zapotrzebowaniu sektora ochrony dziedzictwa na subsydia europejskie 
w drugiej połowie lat 90. Najważniejszą zaletą programu było inicjowa
nie międzynarodowej współpracy. Zacieśnianie wielobranżowych więzi, 
skutkujących profesjonalizacją prac sektorowych oraz podwyższeniem 
i ujednoliceniem standardów technologicznoinformatycznych z zakresu 
dziedzictwa, pozostaje wartością nie do przecenienia. Tworzenie sieci 
konsorcjów, konstytuowanie się stowarzyszeń, fundacji, warsztatów, gre
miów i forów, których celem była panoramiczna współpraca interdyscy
plinarna, dawały szerokie pole manewru oraz pozwalały na kształtowanie 
myślenia w kategoriach „dobra wspólnego”. Nieustanne porównywanie 
stanu faktycznego w różnych krajach, katalogowanie potrzeb i proble
mów dziedzictwa oraz poszukiwanie rozwiązań na poziomie ponadkra
jowym miały kapitalny wpływ na europeizację dziedzictwa, to znaczy 
uczynienie z niej zjawiska wywołującego troskę komisarzy, europarla
mentarzystów i polityków, a tym samym zjawiska integrującego i kon
solidującego w skali kontynentu. Z całą pewnością można stwierdzić, że 
bezpośrednio po traktacie z Maastricht to właśnie ochrona dziedzictwa 
europejskiego stała się najbardziej prestiżowym przedsięwzięciem poli
tyki kulturalnej UE. W największym stopniu przyczyniła się do ukształ
towania myślenia o kulturze europejskiej w aspekcie szacunku dla prze
szłości, przy jednoczesnej trosce o przyszłość. Zmusiła do refleksji nad 
osiągnięciami Europejczyków w kontekście gospodarczorozwojowym, 
turystycznym, globalnym, a także pozwoliła dowartościować idee małych 
ojczyzn ze względu na postrzeganie dziedzictwa jako atrybutu miejsc63. 
Lata 90. XX wieku nagłośniły problematykę renowacji terenów poprze
mysłowych, co od połowy lat 70. podkreślała zwłaszcza Wielka Bryta
nia. Wątek został szeroko podjęty jako tak zwana dobra praktyka. Fakt 
ten wskazuje na umiejętność czerpania z wypracowanych wzorców, chęć 
tworzenia wspólnego modelu i zawierania kompromisów. Program Ra
fael pozwolił na przeszczepienie na grunt Europy ŚrodkowoWschodniej 
refleksji, że dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze jest zasobem endoge
nicznym, mającym duże znaczenie dla rozwoju lokalnego. To zasadniczo 

63 M. Czerny, Geograficzne studia nad dziedzictwem – rola turystyki [w:] Dziedzictwo 
kulturowe regionów świata i jego znaczenie w turystyce, red. W.E. Puchnarewicz, War
szawa, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, 2011, s. 33–43. 
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zmieniło nastawienie do implementacji funduszy strukturalnych w kultu
rze po 2004 roku w tej części UE. Kultura jako zjawisko reproduktywne, 
choć o znamionach indywidualizmu, zaczęła dzięki programowi Rafael 
zachowywać zdrową równowagę pomiędzy czerpaniem dobrych rozwią
zań od krajów lepiej rozwiniętych oraz od sąsiadów a zachowaniem in
dywidualnego języka własnej kultury.

1.2.  Nagroda Unii Europejskiej w dziedzinie dziedzictwa 
(Europa Nostra). Znak Dziedzictwa Europejskiego

W ramach ochrony dziedzictwa europejskiego Unia Europejska prowa
dziła i prowadzi do dziś działania w dwóch dodatkowych zakresach. Są 
nimi: doroczna Nagroda Unii Europejskiej w dziedzinie dziedzictwa (Eu
ropa Nostra) oraz wprowadzone w 2011 roku działanie o nazwie Znak 
Dziedzictwa Europejskiego. Obie aktywności służą wyróżnianiu obiek
tów zabytkowych stanowiących rozpoznawalny ślad wspólnej europej
skiej przeszłości. Są instrumentem promocji talentów i prac zespołowych 
w skali europejskiej.

Europa Nostra została ustanowiona w 2002 roku. Jej operatorem ze 
strony UE jest Komisja Europejska, która subsydiuje nagrodę w wysokości 
200 tys. euro rocznie. Subsydia unijne pochodzą ze źródeł na bieżąco pro
wadzonych programów ramowych w dziedzinie kultury (Kultura 2007–
2013, Kreatywna Europa). Kwota dofinansowania przez KE stanowi 60% 
całości budżetu nagrody. Resztę subsydiuje stowarzyszenie Europa No
stra. Kryteria oceny kandydatów do nagrody zostały zdefiniowane przez 
specjalistyczne jury w następujący sposób: (1) wiedza i praktyka w zakre
sie konserwacji zabytków; (2) stan badań naukowych; (3) aktywna dzia
łalność na rzecz dziedzictwa kulturowego; oraz (4) edukacja, szkolenia 
i kampanie informacyjne64. 

Stowarzyszenie Europa Nostra, czyli pomysłodawca nagrody, powstało 
w 1963 roku w celu ochrony zagrożonej podtopieniami Wenecji. Siedzibą 
stowarzyszenia była Haga. Od 1978 roku wręcza ono nagrody za wyjątkowe 

64 Komisja Europejska, Nagrody UE i Europa Nostra w dziedzinie dziedzictwa kulturo
wego: ogłoszenie laureatów nagrody publiczności i Grand Prix 2013. Komunikat pra
sowy, Bruksela/Ateny, 16.06.2013, http:// http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP13
542_pl.htm [dostęp: 5.10.2017].
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modernizacje zabytkowych obiektów europejskich. Z biegiem czasu do 
stowarzyszenia Europa Nostra przyłączało się coraz więcej organizacji 
europejskich. Ostatecznie przyjęło ono formę europejskiej federacji sto
warzyszeń funkcjonujących na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego Europy, w skład której wchodzi ponad 250 organizacji. 
Federacja jest kierowana poprzez Międzynarodowy Sekretariat w Hadze, 
który ma kilka przedstawicielstw poza Holandią, w tym od 2010 roku 
w Brukseli – w celach lobbingowych65. Od 2002 roku UE dofinansowuje 
nagrodę środkami unijnymi, ale nadzór organizacyjny i zarządzanie na
grodą pozostały w rękach stowarzyszenia. W 2013 roku nagroda obcho
dziła 50lecie istnienia. UE przyznała nagrodę Europa Nostra między 
innymi za ochronę Mont SaintMichel w Normandii, średniowiecznego 
ratusza w Berlinie, historycznego pejzażu drzew oliwnych w regionie Se
nii w Hiszpanii, ogrodów pałacowych Transylwanii na Węgrzech, w za
kresie edukacyjnym: obozom konserwatorskim w Tiranie oraz progra
mowi radiowemu „Spotkania z dziedzictwem” w Lizbonie.

Znak Dziedzictwa Europejskiego został ustanowiony dużo później 
niż nagroda Europa Nostra. Miała na to wpływ decyzja Parlamentu Eu
ropejskiego i Rady nr 1194/2011/UE66 z dnia 16 listopada 2011 roku. Pier
wotnie Znak Dziedzictwa Europejskiego był międzyrządową inicjatywą, 
uruchomioną w Grenadzie 28 kwietnia 2006 roku. W dniu 20 listopada 
2008 roku Rada UE przyjęła konkluzje67, które proponowały przekształ
cenie inicjatywy w unijne działanie. Rada zachęcała Komisję, aby „przed
stawiła Radzie w rozsądnym czasie i z uwzględnieniem niniejszych kon
kluzji odpowiedni wniosek dotyczący stworzenia przez Unię Europejską 
«znaku dziedzictwa europejskiego» i określający uwarunkowania prak
tyczne odnośnie do realizacji tego projektu”68. Udział w programie państw 
członkowskich miał być dobrowolny.

Ostatecznie Decyzja 1194/2011/UE ustanawiała działanie UE o na
zwie Znak Dziedzictwa Europejskiego. Inicjatywę międzyrządową prze
kształcono w ofertę wspólnotową, zachęcając Komisję do dalszych prac 

65 Posiada również biura w Paryżu i Strasburgu.
66 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1194/2011/UE z dnia 16 listopada 2011 r. 

ustanawiająca działanie Unii Europejskiej na rzecz Znaku Dziedzictwa Europejskiego. 
Dz. Urz. UE L 303/1, 22.11.2011.

67 Konkluzje Rady dotyczące ustanowienia przez Unię Europejską Znaku Dziedzictwa 
Europejskiego, Dz. Urz. UE C 319/11, 13.12.2008.

68 Tamże, s. 12.
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nad stworzeniem regulaminu. Działanie miało być kompatybilne z listą 
reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości 
UNESCO oraz projektem Rady Europy, Europejskie Szlaki Kulturowe. 
Nadrzędnym celem działania, jak określał ust. 9 Decyzji, było

(…) oprócz wzmacniania poczucia przynależności europejskich obywateli 
do Unii i ożywiania dialogu międzykulturowego (…) przyczynianie się 
także do zwiększenia wartości dziedzictwa kulturowego i nadania mu od
powiedniej rangi, zwiększenia jego roli w rozwoju gospodarczym i zrówno
ważonym rozwoju regionów, w szczególności dzięki turystyce kulturalnej, 
(…) wspieranie synergii między dziedzictwem kulturowym a współczesną 
twórczością i kreatywnością i ogólniej do promowania wartości demokra
tycznych i praw człowieka, które leżą u podstaw integracji europejskiej69.

Artykuł 2 Decyzji definiował „obiekt”, który miał wyróżniać się cechami 
europejskimi. Definicja brzmiała:

„Obiekty” oznaczają zabytki, miejsca naturalne, obiekty podwodne, archeo
logiczne, przemysłowe lub miejskie, krajobrazy kulturowe, miejsca pamięci, 
dobra i obiekty kultury i dziedzictwo niematerialne związane z danym miej
scem, w tym dziedzictwo współczesne70.

Zdefiniowany „obiekt” dzielił się na „międzynarodowy” i „krajowy obiekt 
tematyczny”. Obiekt międzynarodowy to był jeden obiekt, który mógł 
być usytuowany w trzech lub dwóch państwach członkowskich, ale wy
różniał się identyczną tematyką. Pod nazwą „krajowy obiekt tematyczny” 
kryło się kilka obiektów o tej samej tematyce, znajdujących się na teryto
rium jednego państwa. W obszarze celów działania wyraźnie wyłaniał 
się wątek historyczny. Znak Dziedzictwa Europejskiego został wprowa
dzony na terenie państw Unii Europejskiej celem symbolicznego podkreś
lenia ważnych europejskich wydarzeń, zwłaszcza tych, które były drama
tycznym doświadczeniem narodów europejskich. Znak miał wybrzmieć 
w kontekście praw człowieka i praw demokratycznych, które były kiedyś 

69 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1194/2011/UE z dnia 16 listopada 2011 r. 
ustanawiająca działanie Unii Europejskiej na rzecz Znaku Dziedzictwa Europejskiego, 
Dz. Urz. UE L 303/1, 22.11.2011, s. 2.

70 Tamże, s. 3.
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w Europie łamane, czyli jako obiekt symbol niegdysiejszego barbarzyń
stwa. KE chodziło o wzmocnienie sfery symbolicznej oraz o kształtowa
nie dialogu kulturowego71. Istotnym wątkiem działań unijnych w zakre
sie Znaku Dziedzictwa Europejskiego było również włączenie prac nad 
programem do idei zrównoważonego rozwoju Unii poprzez turystykę 
kulturalną. Decyzja wprowadzała obszerną listę kryteriów kwalifikują
cych do nadania kandydatowi Znaku Dziedzictwa Europejskiego (art. 7). 
Wśród najważniejszych znalazły się: „ponadgraniczna i ogólnoeuropej
ska rozpoznawalność obiektu, powiązanie obiektu z kluczowymi dla Eu
ropy wydarzeniami lub osobami, rola obiektu w propagowaniu wartości 
integracji europejskiej”72. Dziś obowiązują takie zasady, że kandydaci do 
konkursu muszą przygotować projekt oraz plan pracy. Projekt powinien 
zawierać program popularyzujący obiekt i wiedzę o nim, działania edu
kacyjne, wielojęzyczną promocję. Plan pracy musi zawierać elementy za
rządzania i ochrony obiektem, jakość obsługi i szkolenia personelu, stra
tegię promocyjną jako celu turystycznego.

Procedura selekcji kandydatów do działania Znak Dziedzictwa Euro
pejskiego odbywa się za pośrednictwem europejskiego panelu ekspertów, 
mianowanych na okres trzech lat przez PE, Radę, Komisję oraz Komi
tet Regionów. Wstępna selekcja odbywa się na szczeblu krajowym. Pań
stwo członkowskie UE (funkcjonujące w tym zakresie według własnych, 
wewnętrznych procedur) wybiera krajowego koordynatora Znaku Dzie
dzictwa Europejskiego, który wskazuje dwa obiekty co dwa lata. Każde 
państwo jest odpowiedzialne samodzielnie za dokonanie selekcji. Lista 
wstępnie wybranych obiektów trafia na ogólną listę PE, Rady, KE oraz 
Komitetu Regionu, po czym rozpoczyna się praca nad wyborem finali
stów. Obiekty kandydujące, które nie zostały wybrane w danym roku, 
mogą ubiegać się o tytuł jeszcze raz. Tytuł Znaku Dziedzictwa Europej
skiego może zostać odebrany przez Komisję Europejską (poprzez zale
cenie panelu europejskiego), jeśli obiekt przestaje spełniać kryteria De
cyzji ujęte w art. 7.

Europejskie instytucje świeckie lub sakralne oraz miejsca pamięci, 
które zostały przez KE wyróżnione znakiem dziedzictwa, to między 

71 Rok Dialogu Międzykulturowego (2008).
72 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1194/2011/UE z dnia 16 listopada 2011 r. 

ustanawiająca działanie Unii Europejskiej na rzecz Znaku Dziedzictwa Europejskiego, 
dz. cyt., s. 4.
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innymi opactwo w Cluny (Francja), antyczne Ateny (Grecja), Pałac Po
koju w Hadze, Dzielnica Europejska w Strasburgu, Biblioteka Główna 
Uniwersytetu w Coimbrze, wiedeński Hofburg, Akademia Muzyczna im. 
Franciszka Liszta w Budapeszcie. Polskie miejsca i pamiątki kultury uho
norowane Znakiem Dziedzictwa Europejskiego to: unia lubelska, zawarta 
między Polską a Litwą w 1569 roku (części składowe Znaku to: kościół 
pw. św. Stanisława wraz z zespołem klasztornym dominikanów, kaplica 
Trójcy Świętej, pomnik Unii Lubelskiej), następnie historyczna Stocznia 
Gdańska – obiekty związane z powstaniem „Solidarności”, oraz Konsty
tucja 3 maja 1793 roku i cmentarz wojenny nr 123 ŁużnaPustki z okresu 
I wojny światowej73 w okolicach Gorlic w województwie małopolskim.

2. Promocja twórczości literackiej. Ochrona książki

2.1. Wspólnota Europejska a rynek książki

Polityka kulturalna Unii Europejskiej w stosunku do książki, literatury 
i tłumaczeń to temat obszerny i posiadający wiele oddzielnych wątków. 
Osobną sprawą jest postrzeganie książki jako towaru, towarzyszące Wspól
nocie od przepisów TEWG, osobną – kwestia ochrony czytelnictwa, wspar
cie dla wydawnictw, tłumaczeń i bibliotek. Problematykę książki określa 
szereg zagadnień handlowych i prawnych, związanych z różnicami opo
datkowania VAT w obrębie państw UE czy różnicami w cenach książek. 
Pokrewnym zagadnieniem są biblioteki jako instytucje kultury, ich kom
puteryzacja/cyfryzacja, zarządzanie, infrastruktura, a także czytelnic
two – jego promocja i znaczenie dla rozwoju intelektualnego człowieka. 
Osobnym obszarem są programy wspólnotowe wspierające rozwój lite
ratury i tłumaczeń europejskich i pod tym względem mamy do czynie
nia z systemem grantowym oraz systemem nagród. Z punktu widzenia 

73 Ciekawą inicjatywą było założenie w 2005 r. instytucji Europejskiej Sieci Pamięci i So
lidarności (European Network Remembrance and Solidarity). Fundatorami instytucji 
są takie kraje, jak Niemcy, Polska, Węgry i Słowacja. Głównym zadaniem sieci jest ko
ordynowanie międzynarodowych inicjatyw mających na celu dyskutowanie najważ
niejszych tematów europejskiej historii XX w. ze szczególnym uwzględnieniem dwóch 
największych totalitaryzmów: nazizmu i komunizmu. 
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rozważań będących przedmiotem tej dysertacji tematem nieco ważniej
szym niż sprawy ekonomii jest promocja czytelnictwa oraz tworzenie 
wspólnej przestrzeni literackiej, gdyż obszary te stanowią esencjonalną 
część polityki kulturalnej, której zasady są zapisane w art. 167 TFUE. Dla 
jasności wywodu należy uporządkować problematykę rynku książki, gdyż 
to właśnie sektor książki był tym, który przynajmniej od TEWG podle
gał systematycznym korektom Wspólnoty.

Problematyka sprzedaży książek i ich ochrony jako dobra kultury 
jest skomplikowana prawnie. Z jednej strony dotyczy dziedziny kul
tury, w której kompetencje UE są ograniczone, ale z drugiej – wkra
cza w zakres unijnych regulacji swobody przepływu towarów. Przepisy 
TEWG w art. 85 wprowadzały wspólne zasady i reguły konkurencji ma
jące zastosowanie wobec przedsiębiorstw. Zasady te opierały się na za
kazie porozumień branżowych, które mogłyby skutkować „zapobiega
niem, ograniczeniem lub zakłóceniem konkurencji wewnątrz wspólnego 
rynku”, w tym również „ustalaniem cen zakupów bezpośrednich lub 
pośrednich”. Rozdział 2 TEWG przyznawał wszystkim krajom swobodę 
w przywozie, wywozie towarów, stwarzając bezgraniczne możliwości 
wzajemnych obrotów handlowych. Artykuł 36 ust. 2 TEWG, jak już 
wspomniano, pozwalał na stosowanie ograniczeń w imię ochrony dóbr 
narodowych. Wspólnota dopuszczała indywidualne rozwiązania kra
jowe, ograniczające handel w specyficznych przypadkach. Klauzula wy
jątku pozwalała de facto na wprowadzanie różnych rozwiązań w hand lu 
książką pod warunkiem ustanowienia książki „dobrem kultury”. Za
kazywano jednak szczegółowych regulacji cen zakupu ze względu na 
zasady konkurencji rynkowej, co mogło skutkować brakiem możliwo
ści wprowadzania rozwiązań krajowych o takim właśnie charakterze.

Rynek książki w Europie tworzą zróżnicowane systemy rozwiązań 
prawnoadministracyjnych. Jego stan faktyczny jest funkcją wielu czyn
ników: wielkości populacji, poziomu wykształcenia, rozwoju rynku jako 
takiego oraz polityki czytelniczej będącej częścią polityki kulturalnej. 
Dobrostan rynku książki w danym państwie może wynikać na przy
kład z rozwiniętego rynku wydawniczego i wzrastającej liczby czytel
ników, jego niepowodzenia zaś – z ubóstwa oraz słabo wykształconego 
nawyku czytelniczego. Ogólnie przyjmuje się, że rynek czytelniczy jest 
rozwinięty lepiej w krajach Europy Północnej niż w krajach południo
wych. Każde państwo WE posiadało i posiada suwerenne postanowienia 
w zakresie rynku książki (wynikające z ustaw o handlu i konkurencji), 
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które to postanowienia nie są przeszkodą w swobodnym handlu na fo
rum międzynarodowym do momentu, kiedy skutki uboczne konkuren
cji zaczynają odbijać się niekorzystnie na działalności małych i średniej 
wielkości wydawców.

Obowiązują zróżnicowane regulacje dotyczące cen książki. Pań
stwa europejskie pod tym względem dzielą się zasadniczo na trzy grupy: 
(1) państwa posiadające ustawy regulujące stałą/sztywną cenę książki 
(Austria, Francja, Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Włochy); (2) państwa, 
w których funkcjonują porozumienia branżowe, tj. umowy handlowe 
zawierane między wydawcą a księgarzem (księgarzami lub odpowied
nimi stowarzyszeniami w różnych krajach lub/i na terenie jednego kraju), 
różne wersje umów prywatnych objętych ścisłą tajemnicą handlową oraz 
wertykalne porozumienia cenowe typu mechanizm RPM74 (Dania, Ho
landia, Luksemburg); oraz (3) państwa o wolnych cenach książek (Belgia, 
Chorwacja, Finlandia, Irlandia, Polska, Słowenia, Szwecja i Wielka Bry
tania). Istnieje nieustanny spór pomiędzy krajami UE o efektywność sy
stemów prawnych. Najbardziej sporną kwestią jest sztywna cena książki, 
o którą od wielu lat wnioskują europejskie stowarzyszenia księgarzy oraz 
izby książek. Stałą cenę detaliczną książek może narzucić ustawa pań
stwowa ustalająca, że wydawca indywidualnie ogłasza stałą i ostateczną 
cenę książki przed wprowadzeniem jej do obrotu i wobec wszystkich 
podmiotów hand lowych: księgarzy, hurtowników, dystrybutorów, sieci 
księgarń. Sztywna cena utrzymuje się przez określony prawem czas (np. 
12 miesięcy) i jest drukowana na okładce. Rozwiązanie to miałoby wspie
rać sprzedaż niskonakładowych publikacji (na które wydawcę będzie stać 
dzięki temu, że przestanie prowadzić „wojny cenowe”), a także mniejsze 
wydawnictwa. Zwolennicy tego rozwiązania podkreślają jego istotne zna
czenie dla kulturotwórczej roli rynku książki oraz jego wartości eduka
cyjnych. Przeciwnicy twierdzą, że stoi ono w sprzeczności z ideą wolnej 
konkurencji i wypacza zasady gospodarki rynkowej. Zanim ta rozbież
ność zdań będzie dokładniej omówiona, a stanowisko Unii Europejskiej 
w tej kwestii bliżej scharakteryzowane, krótko zrekonstruowany zostanie 
proces historyczny dotyczący polityki kulturalnej WE/UE w tym obszarze.

Pierwszym dokumentem w historii polityki kulturalnej WE w dzie
dzinie książki i czytelnictwa była rezolucja Parlamentu Europejskiego 

74 RPM (resale price maintenance) – narzucanie ceny odsprzedaży. 
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w sprawie stałych cen książek z 13 lutego 1981 roku75. Rezolucja zdefinio
wała fundamentalną ambiwalencję odnoszącą się do książki. Czytamy 
w niej: „Kryteria ekonomiczne nie powinny być aplikowane do przemy
słów wydawniczych i rynku książki ze względu na specyficzną naturę ksią
żek jako produktów, które kształtują obywatela w zakresie kultury, eduka
cji i informacji”76. Stwierdzenie to wskazywało na rozróżnienie pomiędzy 
trudno mierzalnym sektorem kultury a wymiernym liczbowo rynkiem 
oraz na fakt, że książka ma wartość nie tylko ekonomiczną, ale i huma
nistyczną, dlatego powinna być poddana regulacjom innym niż prawo 
popytu i podaży. U progu lat 80. XX wieku politycy europejscy doceniali 
więc kulturowoedukacyjną wartość książki, a proces jej upowszechnia
nia postrzegali jako możliwie kontradykcyjny w stosunku do interesów 
rynkowych. Oczywiście takie postrzeganie roli książki nie było nowe. Już 
w XIX wieku księgarze wyłączali ze swoich planów biznesowych wartoś
ciowe książki jako produkty niedochodowe. Stąd europejskie porozumie
nia branżowe odnoszące się do cen książek były rozwiązaniem mającym 
wieloletnią tradycję. Zagadnienie stałych cen książek jest też starym prob
lemem handlowym. Był on rozwiązywany w różnych krajach europej
skich już w XIX wieku. Wrócił w wieku XX w związku z zacieśnieniem 
współpracy handlowej w ramach Wspólnot Europejskich.

Drugim istotnym wątkiem rezolucji z 1981 roku była kwestia liberali
zacji cen. Dostrzegano tu wiele szkodliwych następstw, zwłaszcza dla kul
tury mniejszości narodowoetnicznych. Rezolucja głosiła pesymistycznie, 
że w imię rentowności książki małe kultury posługujące się niepopular
nymi językami europejskimi zostaną skazane na marginalizację, co pozo
stawało w sprzeczności z ideą równego dostępu do kultury. Przeciwdzia
łając tej sytuacji, wystosowano do Komisji rekomendacje: (1) dokonania 
rzetelnego rozeznania sytuacji na rynku książki w Europie ze szczególnym 
uwzględnieniem sytuacji finansowej średniej wielkości wydawnictw; oraz 
(2) stopniowego dążenia do stworzenia koherentnego systemu cen książek 

75 Resolution of the European Parliament of 1 February 1981 on the fixing of book prices, 
OJ C 50, 9.03.1981, s. 103–104. Tematyka książki pojawiała się wcześniej w różnych ko
munikatach WE. Obecna jest jako podrozdział w komunikacie Komisji: Community 
Action in the Cultural Sector. Commision Communication to the Council sent on 22 
November 1977. Bulettin of the European Communities, Supplement 6/77, COM (77) 
560 final, Brussels, 2.12.1977; a także w Raporcie Leo Tindemansa ze stycznia 1976 r. 
Bulletin of the European Communities, Supplement 1/76. 

76 Tamże, s. 103. 
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w Europie, takiego, który gwarantowałby stabilność. Parlament Europej
ski zażądał od Komisji Europejskiej propozycji stałych cen książek w celu 
zagwarantowania Wspólnocie takiej polityki, która chroniłaby unikatową 
rolę książki w kulturze europejskiej. Ważny był ust. 7 rezolucji z 1981 roku:

Publikacje mniejszości etnicznych oraz publikacje z zakresu kultury są bar
dziej wyrafinowane w stosunku do produktów masowych, i dlatego, jeśli to 
konieczne, władze poszczególnych państw powinny mieć zgodę na udzie
lanie pomocy temu sektorowi w tych punktach, w których siły rynku nie 
są wystarczające, by chronić interesy kultury77.

Domagano się zatem w pewnym sensie poparcia KE krajowych rozwią
zań dotacyjnych na rzecz niszowych wydawnictw specjalizujących się 
w dziedzinie kultury i nauki. Parlament kierował to zalecenie do Komi
sji Europejskiej oraz Rady, a także do poszczególnych parlamentów na
rodowych, wzmacniając formalną wagę rezolucji. Świadczyło to o prze
kraczaniu kolejnego progu w ponadnarodowej funkcji władzy politycznej 
WE w procesie integracji europejskiej.

Istotnym aktem politycznym KE był jej komunikat skierowany do Rady 
w sprawie cen książek z 29 maja 1985 roku78. Komisja zauważała chaos 
na europejskim rynku książki, gdzie obok pełnej dowolności cen książek 
funkcjonowały ustawy o cenach stałych, co skutkowało nieuczciwą kon
kurencją i pozostawało w sprzeczności z przepisami o handlu międzyna
rodowym oraz TEWG. Bezpośrednim powodem dyskusji nad stałymi ce
nami książek było przyjęcie przez francuskie Zgromadzenie Narodowe 
tak zwanej ustawy Langa. Koalicja socjalistów i komunistów francuskich 
rządzących w latach 1981–1984 podkreślała znaczenie kultury (w tym ksią
żek) w życiu społecznym. François Mitterrand obronę sektora kultury 
i edukacji wprowadził do swojego programu wyborczego. Rozwój fran
cuskiej sieci księgarni FNAC oraz dużej sieci dystrybucji zaczął odbijać 
się negatywnie na działalności gospodarczej małych księgarni we Francji. 
Obawiano się, że w wyniku konkurencji nastąpi marginalizacja tytułów 
kultury wysokiej, literatury ambitnej, twórczości mniejszości narodowo

etnicznych oraz książek naukowych. Ustawa nr 81–766 ministra Jacka 

77 Tamże, s. 104.
78 Commission Communication to the Council on the creation of a Community frame

work system for book prices, COM (85) 258 final, Brussels, 29 May 1985.
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Langa (Loi Lang) przyjęta przez Zgromadzenie Narodowe 10 sierpnia 1981 
roku wprowadzała jednolite ceny na sprzedaż książek oraz jednolite upu
sty cenowe. Obowiązywała w całej Francji. Zakładała, że wydawca ustala 
cenę książki i drukuje ją na tylnej okładce, księgarz natomiast (lub inny 
kupujący: dystrybutor, właściciel kawiarni z książkami, szkoła itp.) nie 
może wprowadzić ceny niższej niż 5 procent ceny detalicznej. Podobna 
zasada została wkrótce wprowadzona w innych krajach europejskich. 
Ustawa Langa podzieliła wydawców i księgarzy we Francji oraz rozpętała 
europejską dyskusję na temat stałej ceny książki, co nazywano nawet pa
tologią rynku. Frakcje liberalne wśród wydawców bojkotowały rozwią
zanie. Frakcje centrowe głosiły możliwość akceptacji pomysłu przy jed
noczesnym zachowaniu choćby niewielkiego rabatu przez kupującego na 
nowości wydawnicze bądź książki popularne. Frakcje lewicowe, jak na 
przykład francuscy socjaliści, głosiły, że książka jest „dobrem kultury”, 
a nie „towarem”, dlatego powinna podlegać ustawowej ochronie. Mimo 
oporu części wydawców francuskich, między innymi korporacji FNAC 
i E.Leclerc, ustawa Langa została przyjęta i jest do dziś traktowana jako 
zjawisko bez precedensu. Opinia publiczna nie jest jednak w tej sprawie 
jednoznaczna. Kilka krajów skorzystało z rozwiązania Francuzów i zde
cydowało się na podobne decyzje. Na gruncie wspólnotowym pozosta
wała zasada respektowania prawa krajowego (w tym prawa Langa). Do
minował jednak warunek, że przepisy krajów członkowskich (zarazem 
wprowadzająca je ustawa) są zgodne z przepisami traktatów. Warto jesz
cze przy okazji spojrzeć na kazus korporacji E.Leclerc, która nie stosowała 
się do ustawy Langa. Po wielu procesach pomiędzy korporacją E.Leclerc 
a Francją Europejski Trybunał Sprawiedliwości, do którego E.Leclerc zgło
sił skargę na Francję, potwierdził zasadę wolnych cen na książki impor
towane, zezwalając jednocześnie na reglamentację krajową. Oznaczało to, 
że E.Leclerc mógł kupować książki za granicą w wolnej sprzedaży, mu
siał natomiast stosować prawo Langa wobec kupna książek wydawanych 
we Francji. Warto dodać, że w Wielkiej Brytanii długo obowiązywała za
sada Net Book Agreement, czyli porozumienie branżowe z 15 czerwca 1978 
roku. Zakładało ono, że każdy wydawca mógł proponować dwa typy cen 
na książki (de facto podwójny system): ceny stałe na tytuły bardziej am
bitne oraz ceny wolne w stosunku do książek mniej ambitnych, typu po
radniki, a zwłaszcza bestsellery. W latach 90. XX wieku wiele państw eu
ropejskich zdecydowało się na wprowadzenie stałej ceny książki, w tym 
Wielka Brytania i Szwecja. Kraje te jednak po wdrożeniu tego przepisu 
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ostatecznie się z niego wycofały z powodu braku wyraźnej efektywności 
rozwiązania (Wielka Brytania) lub z powodu stałej dotacji welfare state do 
dóbr kultury, w tym do wydawnictw i księgarń (Szwecja). Podsumowując, 
Komisja definiowała na przyszłość trzy możliwe rozwiązania dotyczące 
regulacji rynku książki: utrzymanie reguły liberalizacji cen, respektowa
nie ustaw krajowych (jak to było do tej pory) lub wprowadzenie dyrek
tywy. Ze względu na liczne naciski na wprowadzenie dyrektywy, której 
celem byłoby utrzymanie stałych cen na nowości wydawnicze we wszyst
kich krajach WE, temat pozostawał istotny przez kolejne lata.

Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie książek, z 27 listopada 
1985 roku79, otworzył inne pola dyskusji. Tym samym decyzje Wspólnoty 
w zakresie kultury ulegały w latach 80. XX wieku stopniowemu usamo
dzielnianiu tematycznemu i większej złożoności merytorycznej. Pierw
szym z tematów komunikatu była kwestia tłumaczeń, kolejny dotyczył 
bibliotek, ostatni zaś – uproszczeń administracyjnoproceduralnych de
cyzji wspólnotowych. Komunikat potwierdzał dystans Wspólnoty wzglę
dem ewentualnej ingerencji w prawo krajowe, jeśli chodzi o ceny książek. 
Komisja mogła co najwyżej raportować i monitorować problemy krajowe 
na forum wspólnotowym. Powołując się na statystyki, Komisja zwracała 
uwagę na fakt, że europejski rynek książki prezentował w 1985 roku nie
mal połowę wszystkich światowych tytułów, co powinno było zmuszać 
decydentów europejskich do namysłu nad rolą książki w życiu kultural
nym Europejczyków oraz nad rolą języków narodowych w międzynaro
dowym przepływie informacji. Proponowano ustalenie działań prioryte
towych i powołanie Komisji Doradczej ds. Książek (Advisory Committee 
on Books), która – posiadając profesjonalne rozeznanie na rynku książki – 
przekazywałaby KE zalecenia co do dalszych prac.

Analizowano wspomniane już trzy systemy regulacyjne: ceny wolne, 
ceny stałe i porozumienia branżowe. Gdyby ogłosić zasady liberalizu
jące ceny książek jako obowiązujące, obligowałyby one kraje członkow
skie do zniesienia obecnych systemów, zarówno dla krajowych, jak i dla 
importowanych książek. Całkowita swoboda w ustalaniu cen i wolna 
konkurencja doprowadziłyby do preferowania literatury mniej ambitnej, 
a tym samym zepchnięcia wartościowych publikacji w wydawniczą niszę, 
co obserwowano już w wielu krajach europejskich i co podlegało krytyce. 

79 Commission Communicate to the Council on the European dimension with regard to 
books, COM (85) 681 final, Brussels, 27 November 1985.
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To pozwalałoby również dystrybutorom narzucać bardzo niskie ceny na 
przykład na bestsellery. Rozwiązanie budziło opór autorów, wydawców, 
sprzedawców, hurtowników, ekspertów rządowych i organizacji konsu
menckich, ale było zgodne z zasadami konkurencji. Druga koncepcja za
kładała wprowadzenie jednolitych cen książek dla wszystkich nabywców, 
w tym importerów. Dotyczyła ona cen książek sprzedawanych wyłącznie 
przez wydawców ich bezpośrednim odbiorcom przed wejściem książki do 
obrotu, a także utrzymania stałej ceny przez wszystkie podmioty prowa
dzące sprzedaż. To oznaczałoby, że wydawcy nie mogliby oferować ksią
żek po niższych cenach na przykład klubom książki. Musieliby zrezygno
wać z cen promocyjnych i rabatów. Spodziewano się, że takie rozwiązanie 
poszerzy oferty wydawnicze o nieopłacalne książki ambitne (np. z dzie
dziny kultury czy książki popularnonaukowe). Wydawcy zrezygnowaliby 
z „wojen cenowych”, a zaoszczędzone środki przeznaczaliby na utrzyma
nie szerokiej oferty wydawniczej. Propozycja ta została jednak odrzu
cona przez stowarzyszenia wydawców i sprzedawców. Twierdzili oni, że 
strata możliwości oferowania zniżek sprzyjałaby koncentracji sklepów 
wielobranżowych czy księgarni sieciowych, które oferowałyby bestsel
lery, niszcząc małe księgarnie. Trzecie rozwiązanie polegało na pozosta
wieniu w gestii państw członkowskich możliwości ustalania cen sprze
daży, które byłyby obowiązujące wewnątrz Wspólnoty według schematu 
do opracowania. Gdyby pozostawić wszystko w gestii państw członkow
skich i utrzymać cenę na terenie całej Wspólnoty, należałoby rozwiązać 
kwestię podatku VAT na książki, gdyż była ona zróżnicowana w skali eu
ropejskiej80. Cena taka mogłaby być minimalną ceną skalkulowaną w ten 
sposób, by zapewnić wystarczający zysk sprzedawcom (którzy mogliby 
ustalać wyższe ceny lub znaczące upusty). Byłaby też ceną obowiązującą 

80 Sporo miejsca w dokumencie poświęcono propozycji uproszczenia procedur celnych na 
książki. Środowiska handlowe podkreślały trudności wynikające z pobierania podatku 
VAT w kraju docelowym (podczas wysyłania książek z jednego kraju do innego). Pro
cedura pobierania VAT i wynikające z niej formalności generowały dodatkowe koszty, 
nieadekwatne do rzeczywistej wartości transakcji. Komisja nie proponowała zharmo
nizowanych stawek VAT, sugerowała nałożenie na urzędy pocztowe obowiązku pobie
rania VAT i informowania o tym odpowiednie instytucje skarbowe. Propozycja doty
czyła książek wysyłanych w małych ilościach i o wartości niższej niż 22 ECU. Przyjęcie 
powyższych rozwiązań w znacznym stopniu przyczyniłoby się do poprawy wolnego ob
rotu książkami wewnątrz Wspólnoty. Komisja miała nadzieję, że ministrowie kultury 
wykażą zainteresowanie takim rozwiązaniem i zechcą zapoznać z nim swoje rządy.
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przez określony czas (po czym można by wrócić do swobody cen), sto
sowaną zwłaszcza wobec nowości wydawniczych. Fakt, iż proponowany 
system byłby jednolity w całej Wspólnocie, nie oznacza, że musiałby być 
sztywny, pozbawiający wydawców jakiegokolwiek prawa różnicowania 
cen w różnych krajach. Różnicowanie cen mogłoby wynikać z obiektyw
nych okoliczności i różnic rynkowych (np. różnych kosztów transportu).

W komunikacie odstąpiono od jednolitych cen książek. Przyjęto roz
wiązania krajowe z ewentualnymi zmianami w zakresie handlu książ
kami na podobnym obszarze językowym oraz na terenach sąsiedzkich. 
To rozwiązanie nie było idealne, gdyż dawało przedsiębiorstwom moż
liwość powoływania się na przepisy TEWG o wolnej konkurencji, i tym 
samym bojkotowania ustaw krajowych, a następnie kierowania skarg do 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego w dniu 12 marca 1987 roku 
odbyła się debata na temat idei ujednolicania cen na książki we Wspól
nocie Europejskiej81. Wzięli w niej udział przedstawiciele różnych partii 
europejskich. Dyskutowano nad dokumentem zaprezentowanym przez 
Bouke Beumera82 z Europejskiej Partii Ludowej (w latach 1982–1984 prze
wodniczącego parlamentarnej Komisji ds. Młodzieży, Kultury, Eduka
cji, Informacji i Sportu). Dokument ten, oznaczony jako rezolucja na te
mat ujednoliconych cen książek, proponował Komisji dyskusję o stałych 
cenach. Uczestnicy debaty stwierdzali, że wprawdzie KE zauważyła, iż 
duże różnice w cenach książek w krajach europejskich utrudniają dzia
łalność małych wydawnictw oraz paraliżują handel, jednak nie przeciw
działa temu. Zarzucili Komisji niekonsekwencję w podejściu do tematu, 
zauważając, że po przyjęciu dokumentu, w którym sama wspominała 
o konieczności zastanowienia się nad stałymi cenami książek (powyższy 
komunikat z maja 1985 r.), zaleciła practical approach i nie rozwijała już 
dalej tematu (komunikat z listopada 1985 r.).

Dokumentem wiążącym w dziedzinie książek była decyzja Rady 
w sprawie ujednoliconych cen książek na terenach pokrewnych języ
kowo z 22 września 1997 roku83. Rada uznała, że można z pozycji Wspól

81 Minutes of proceedings of the sitting of Thursday 12.03.1987 (87/C 99/04). Fixing of 
book prices (debate), OJ C 99.133.1987, s. 172.

82 DOC A 2173/86. Resolution on the fixing of book prices. Doc. A 2173/86, No C 99/172, 
s. 48–49. 

83 Council Decision of 22 September 1997 on crossborder fixed book prices in European 
linguistic areas, OJ C 305.7.10.1997, s. 2. 
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noty Europejskiej zgodzić się na stałe ceny książki (zwłaszcza poetyckiej) 
w homogeneous linquistic areas. Zalecano stosowanie podobnych przepi
sów i rozporządzeń. Rada uznała książkę za przedmiot promujący zróżni
cowanie literackie, językowe i kulturowe Europy. Przepisy decyzji kładły 
nacisk na fakt, że w związku z coraz szybszymi procesami integracyj
nymi i implementacją art. 128 TWE w wersji z Maastricht książka po
winna podlegać ochronie. Apelowano do Komisji, aby zgodnie z planami 
kształtowania polityki kulturalnej UE wzięła pod uwagę problematykę 
książki i starała się tonować rosnące żądze ekonomiczne w tym zakresie. 
Skutkiem decyzji była rezolucja PE z 20 listopada 1998 roku, odnosząca 
się do ujednolicenia cen książek, przyjętego w Niemczech i w Austrii84.

Aspekty kulturowe zaczynały dominować w handlowych dyskusjach 
o książkach na przełomie wieków. Koronnym przykładem była rezolucja 
Rady w sprawie stosowania krajowych systemów stałych cen książek z dnia 
12 lutego 2001 roku85. Przypomniano w niej, że Unia w swoim działaniu 
szanuje aspekty kulturalne i popiera różnorodność kultur, jak również że 
każde państwo członkowskie UE ma swobodę prowadzenia suwerennej 
polityki w zakresie ochrony książki i czytelnictwa, w tym decydowania 
o stosowaniu albo niestosowaniu ustawowego lub umownego systemu cen 
książek. Rada wzięła ponadto pod uwagę przywiązanie niektórych państw 
członkowskich do krajowych systemów stałych cen książek jako sposobu 
uwzględniania kulturowego i gospodarczego charakteru tego produktu 
oraz zapewniania czytelnikom dostępu do możliwie najszerszej oferty 
czytelniczej. 19 lutego 2002 roku Unia Europejska udostępniła tak zwany 
raport Rothleya86. Było to obszerne opracowanie problematyki książki 
i czytelnictwa przygotowane przez Willy’ego Rothleya, członka prezy
dium parlamentarnego Zespołu ds. Rynku Wewnętrznego. W założeniu 
raport miał dać ostateczną odpowiedź na pytanie, czy należy instytucjom 
unijnym rekomendować dyrektywę w sprawie stałej ceny książek na te
renie UE. Raport odrzucał możliwość wprowadzenia unijnej dyrektywy, 

84 Book pricing system adopted by Germany and Austria. Resolution on common book 
pricefixing across borders, OJ C 379, 7.12.1998, s. 391. 

85 Council Resolution of 12 February 2001 on the application of national fixed bookprice 
system, Dz. Urz. WE C 73/5, 6.03.2001, s. 5. 

86 Report with recommendations to the Commission on the drawingup of a directive of the 
European Parliament and of the Council on the fixing of book prices (2001/2061(INI)) 
Committee on Legal Affairs and the Internal Market. Rapporteur: Willy Rothley, final 
A50039/2002, 21.02.2002. 
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powołując się na traktatową zasadę pomocniczości i wynikający z niej prze
pis, że UE działa tylko w zakresie European added value. Uznano, że dy
rektywa uderzałaby w przepisy o swobodzie przepływu towarów i usług, 
w związku z czym zalecono większą unifikację istniejących systemów na
rodowych. Tym samym ostatecznie zakończono analizę tematu stałych 
cen książek na poziomie wspólnotowym. Temat pozostał w domenie de
cyzji państw członkowskich.

W świetle powyższych refleksji należy stwierdzić, że instytucje wspól
notowe, takie jak Komisja Europejska, Parlament Europejski oraz Rada, 
dostrzegały wagę problematyki ochrony książki. Podzielały opinię, że pro
dukt ten wymaga szczególnej troski prawnej i handlowej. Fakt, że dysku
towana od ponad 30 lat w ramach Wspólnoty Europejskiej, a następnie 
Unii Europejskiej kwestia wartości rynkowej i intelektualnej książki nie 
doczekała się konkretnego rozwiązania, potwierdza jedynie stopień zło
żoności tego zagadnienia oraz ostrożność instytucji unijnych wobec inge
rencji w prawodawstwo krajów członkowskich UE87. Spójność w dychoto
mii pomiędzy książką jako towarem a książką jako dobrem kultury Unia 
Europejska poniekąd osiągnęła w programie Kreatywna Europa, w któ
rym książka stała się produktem przemysłu kreatywnego i jako tak zde
finiowany produkt uzyskała mecenat unijny.

2.2.  Ochrona literatury pięknej, tłumaczeń literackich i czytelnictwa

Przyszłym językiem Europy jest przekład88.
  Umberto Eco

Wraz z dynamizacją procesów integracyjnych w pojedynczych doku
mentach wspólnotowych pojawiały się przepisy odnoszące się do coraz 

87 Jeszcze w 2017 r. powracał w Polsce temat stałych cen książek, czyli utrzymania ceny wy
dawcy przez rok od premiery książki. Doszło do publicznej dyskusji nad projektowaną przez 
MKiDN Ustawą o jednolitej cenie książki. Z pomysłem wystąpiła Krajowa Izba Książki, 
kóra od lat jest zwolenniczką tego rozwiązania (choć np. Izrael się wycofał z ustawy). Wię
cej na ten temat zob. M. Rachid Chehab, Ratunek dla księgarń? Jednolita cena książki być 
może jeszcze w 2017 r., „Gazeta Wyborcza”, 9.03.2017, wyborcza.pl/7,75517,21478067,ratunek

dlaksiegarnjednolitacenaksiazkibycmoze.html [dostęp: 11.11.2017]. 
88 Wykład Umberto Eco w Collège International des Traducteurs Littéraires (CITL) w Ar

les, 14.11.1993.
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bardziej zdywersyfikowanego obszaru ogólnie pojętej kultury. O ile kwe
stia książek jako towaru należała do tematów związanych bezpośrednio 
z przepisami rynkowymi, a te wynikały z TEWG, o tyle problematyka 
bibliotek i tłumaczeń literackich pojawiała się jako signum temporis pro
cesu integracji, to znaczy wynikała z potrzeby odpowiedzi na zmienia
jącą się rzeczywistość kulturowojęzykową Wspólnoty. Systematyczne 
zacieśnianie współpracy między krajami członkowskimi, zintensyfiko
wanie przekładów zarówno literackich, jak i urzędniczych czy bizneso
wych zaczęły skutkować koniecznością podejmowania działań o cha
rakterze ponadnarodowym. Dlatego lata 80. XX wieku to w historii 
integracji tworzenie zrębów rozwiązań wspólnotowych odnoszących 
się do kwestii tłumaczeń literackich, ochrony literatury, dramatu i na
uki europejskiej oraz publicznego udostępniania zbiorów. Wymienione 
priorytety zmieniły pejzaż instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej kul
tury artystycznoliterackiej w Europie.

Ważnym dokumentem nawiązującym do tego tematu była rezolucja 
Rady WE w związku z ideą współpracy i tworzenia bibliotecznych baz 
danych z 27 września 1985 roku89. Biblioteki, czyli dosłownie „domy skar
bów” (treasure-house), miały się stać „miejscem rozwoju kulturalnego, ale 
także naukowego, technicznego i ekonomicznego”90, wdrażającym no
woczesne technologie, umożliwiającym dostęp do zgromadzonego dzie
dzictwa piśmienniczego. Udoskonalano profil biblioteki publicznej. Jej 
struktura organizacyjna miała ewoluować w stronę nowoczesnego, do
brze wyposażonego ośrodka kultury, przyciągającego czytelników łatwym 
dostępem do zbiorów. Rada zalecała rozwijanie współpracy międzybi
bliotecznej zarówno wewnątrz państw członkowskich, jak i na poziomie 
Wspólnoty. Popierano intensyfikację bilateralnych kontaktów międzyin
stytucjonalnych, wymianę doświadczeń informatycznych oraz rozwią
zań innowacyjnych. Rekomendowano dążenie do wspólnego programu 
na rzecz bibliotek (np. programu ESPRIT91) w zakresie rozwoju technolo
gii informatycznej lub stosowanie wieloletnich tak zwanych action plans, 

89 Council Resolution. Council and the Ministers with responsibilities for cultural af
fairs, meeting within the Council of 27 September 1985 on Collaboration between lib
raries in the field of data processing, OJ C 271, 23.10.1985. 

90 Tamże, s. 1. 
91 Program działał od 1972 r. Od 1984 r. funkcjonował w trybie pięcioletnim: Esprit (1984–

1989), Esprit II (1989–1992) oraz Esprit III (1992–1994).
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które obowiązywały w latach 1975–1985. Rada zwracała uwagę na możli
wość podjęcia działań w celu informatyzacji bibliotek w ramach istniejącej 
już decyzji Wspólnoty odnoszącej się do specjalistycznego rynku infor
macji w Europie92. Decyzja ta inicjowała pięcioletni program wdrożenia 
pomocy informatycznotechnologicznej na terenie WE.

Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie europejskiego wymiaru 
książki z 27 listopada 1985 roku93 został w wielu fragmentach poświę
cony problematyce bibliotek. W latach 80. XX wieku odnotowywano 
wyraźny wzrost liczby bibliotek w Europie. Trendy współczesnego za
rządzania wymuszały na nich zmianę funkcji: od instytucji groma
dzącej i wypożyczającej woluminy do centrów kulturalnych z nowo
czesnym wyposażeniem czytelni i miejscem spotkań. Definiowano 
utrudnienia w dostępie do zagranicznych publikacji (również w ich 
zakupach), tym bardziej że kwestia utrzymania bibliotek (gminnych, 
regionalnych i państwowych), zasad wypożyczania, zakupów biblio
tecznych pozostawała w kompetencji państw członkowskich UE. W do
kumencie stwierdzono konieczność implementowania nowoczesnych 
rozwiązań we wszystkich bibliotekach w Europie w zakresie interne
towych baz danych (on line consultation of date basis94). Wspominał 
on o ewentualnym programie Wspólnoty przygotowanym dla biblio
tek, który miał powstać do 1986 roku. Rozważano powołanie Biblioteki 
Europejskiej. Miała ona posiadać nowoczesny system katalogowania 
książek, doskonałą wypożyczalnię międzybiblioteczną oraz pracow
nie konserwatorskie95.

92 Dec. 84/567/EEC, Council Decision of 27 November 1984 adopting a Community pro
gramme for the development of the specialized information market in Europe, OJ L 314, 
4.12.1984, s. 19–20. Decyzja inicjowała program pomocy informatycznotechnicznej 
w Europie w trybie pięcioletnim (1984–1988) od dnia 1 stycznia 1984 r. Program posia
dał budżet w wysokości 25 mln ECU. Komisja Europejska pozostawała ciałem zarzą
dzającym programem i dokonującym corocznej jego ewaluacji. Instytucje doradcze, 
które przyczyniły się do powstania programu, to: Scientific and Technical Informa
tion and Documentation Committee (STIDC) oraz Scientific and Technical Research 
Committee (CREST). 

93 Commission Communication to the Council on the European dimension with regard 
to books, COM (85) 681 final, 27.11.1985. 

94 Tamże, s. 10. 
95 Biblioteka Europejska (European Library) była postulowana już wcześniej przez 

Olafa Schwencke z parlamentarnej Komisji Młodzieży, Kultury, Edukacji, Informacji 
i Sportu, w Dokumencie nr 11524 z 1983 r. Postulat był raportowany podczas posiedzenia 
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Temat tłumaczeń literackich oraz statusu zawodowego tłumaczy wy
łaniał się z europejskich dyskusji politycznych i branżowych już w la
tach 70., by w następnej dekadzie przybrać formę serii dokumentów 
wspólnotowych, omawiających to zagadnienie w różnych aspektach. 
Dyskusje polityczne na forum europejskim zostały wymuszone przez 
krajowe federacje i stowarzyszenia tłumaczy, podkreślające wzrost zna
czenia języka angielskiego oraz tłumaczeń literatury anglojęzycznej 
w Europie i na świecie. Rynek książki został stopniowo zdominowany 
przez publikacje pisane w języku angielskim i pochodzące z krajów 
anglo języcznych: z Wielkiej Brytanii, USA, Australii i Nowej Zelandii 
oraz Kanady. Procesy integracyjne powodowały z czasem coraz więk
szą konieczność znajomości języków obcych, co poszerzało pole lingwi
stycznej praktyki w Europie. Choć ojcowie założyciele jednego z pierw
szych prestiżowych ośrodków tłumaczeniowych w niemieckim Straelen 
nie byli związani z polityką, przyjmuje się, że ośrodek ten wykonał pio
nierską pracę w rozpropagowaniu europejskiej translatoryki. Jego szef 
Elmar Tophoven był tłumaczem dzieł Samuela Becketta na język nie
miecki, dr Klaus Binkenhauer był szefem Stowarzyszenia Tłumaczy Li
teratury w Niemczech. Ośrodek Europäisches ÜbersetzerKollegium 
uruchomili 1 stycznia 1978 roku. Swoją działalność Kolegium finan
sowało z wieloletnich grantów otrzymywanych z ministerstwa kul
tury landu Nadrenii PółnocnejWestfalii. Uchodziło ono w latach 70. 
XX wieku za jedyne na świecie centrum tłumaczeń dbające o wysoką 
jakość przekładu w zakresie różnych języków europejskich, stanowiło 
też doskonały adres pobytów studyjnych pisarzy i tłumaczy. Przez wiele 
lat instytucja powiększała zakres swojego oddziaływania.

Parlamentu Europejskiego w dniu 30 kwietnia 1984 r. Funkcjonuje jako Resolution 
on the creation of a European Library, OJ C 117/162, 30.04.1984. Olaf Schwencke jest 
niemiec kim politykiem i europarlamentarzystą, autorem słynnej książki na temat po
lityki kulturalnej UE: Das Europa der Kulturen – Kulturpolitik in Europe, Bonn, Essen, 
Klartext Verlag, 2001. Ostatecznie Biblioteka Europejska powstała w 1997 r. w Hadze 
w ramach projektu GABRIEL (Gateway and Bridge to Europe’s National Libraries) jako 
projekt wspólnej strony internetowej pozwalającej na dostęp do kilku bibliotek naro
dowych. W latach 2001–2004 Biblioteka rozbudowywała swoje zbiory dzięki wspar
ciu Komisji Europejskiej z V Programu Ramowego. Biblioteka ma dostęp do 45 euro
pejskich bibliotek narodowych. Biblioteka Narodowa w Warszawie została włączona 
do systemu Biblioteki Europejskiej w 2007 r. 
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Po zorganizowanej w czerwcu 1985 roku we francuskim Arles między
narodowej konferencji tłumaczy, na którą przyjechała rekordowa liczba 
150 tłumaczy z 14 krajów europejskich, zdecydowano, że na południu Eu
ropy należy założyć ośrodek podobny do niemieckiego Centrum. Wzra
stała świadomość konieczności uczenia się języków europejskich oraz 
przekładu literatury, publikacji naukowych, urzędniczych i biznesowych 
na języki obce. W ten sposób w 1987 roku zostało założone Collège Inter
national des Traducteurs Littéraires w Arles (CITL). Od początku dzia
łalności instytucja pełniła funkcję centrum szkoleniowego dla tłumaczy 
z całej Europy, miała się stać miejscem pobytów studyjnych i ośrodkiem 
wymiany wiedzy translatorskiej. Z biegiem czasu Arles przerosło sławą 
niemieckie Straelen, goszcząc rocznie nawet do 100 tłumaczy z 34 krajów 
europejskich. Zdecydowaną większość przebywających w Arles stypen
dystów stanowili tłumacze europejscy. CITL stopniowo zaczęło otrzy
mywać dotacje celowe Komisji Europejskiej. Zostało dostrzeżone jako 
pro europejskie centrum, promujące ideę różnorodności lingwistycz
nej, wyrażoną w dbałości o zachowanie profesjonalnej znajomości euro
pejskich języków. KE zgodziła się na dotację dlatego, że Arles spełniało 
warunki sieciowości, czyli funkcjonowało w grupie kilkunastu centrów 
translatorskich. Sieć partnerska tworzona była w latach 1987–1998; po
wstała w wyniku przyłączania po kolei różnych pokrewnych ośrodków: 
w 1987 roku dołączyły dwa: w Atenach i hiszpańskim Toledo; w 1988 roku 
przyłączył się brytyjski Norwich z tamtejszą Katedrą Tłumaczeń na Uni
wersytecie Nowa Anglia. W następnym roku (1989) dołączyła włoska Pro
cida, w 1991 roku – Amsterdam, a w 1993 – szwedzka Visby. W 1995 roku 
jako pierwszy ośrodek spoza ówczesnych krajów UE pojawiły się słowac
kie Budmerice. Jako ostatnie do sieci CITL dołączyły: irlandzki Annah
mekerring (1995), belgijskie Seneffe (1996) oraz węgierski Magyar Forditó 
Ház Alapitvány (1998). Ze względu na rozrost sieci w Arles w 2000 roku 
utworzono ośrodek koordynujący kompleksowe działania Réseau Eu
ropéen de Centres de Traduction Littéraire (RECIT). Obecnie CITL oraz 
RECIT mają rozbudowaną sieć 13 instytucji zajmujących się profesjonalnie 
szerzeniem wiedzy i umiejętności translatorskich w Europie. Otrzymy
wały dotacje z Komisji Europejskiej w ramach programu LifeLong Learn
ing Programme oraz programów kulturalnych Kultura 2000 i Kultura 
2007–2013. W tabeli 10 zaprezentowano zestaw ośrodków należących do 
RECIT i stale współpracujących z tym największym europejskim ośrod
kiem doskonalenia tłumaczy. Razem 11 miast z ośmiu państw.
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Tabela 10. Ośrodki translatorskie w Europie

Miasta współpracujące z CITL i z RECIT Państwo

Seneffe, Antwerpia Belgia

Arles, SaintLazare Francja

Toledo Hiszpania

Rzym Włochy

Straelen, Berlin Niemcy

Looren Szwajcaria

Visby Szwecja

Norwich Wielka Brytania

Źródło: opracowanie własne.

Wzrastająca świadomość wagi zawodu tłumacza, jak i zapotrzebowanie 
na usługi translatorskie w zjednoczonej Europie skutkowały rozporządze
niami wspólnotowymi w tym zakresie. Roczne podsumowanie prac Par
lamentu Europejskiego (1986–1987) głosiło konieczność poprawy rynku 
książki96, w tym konieczność ustanowienia specjalnego funduszu dla 
tłumaczy. Dokumenty wspólnotowe drugiej połowy lat 80. XX wieku 
omawiały coraz dokładniej problematykę prawa autorskiego i praw po
krewnych, piractwa w zakresie książek, płyt i filmów, tantiem z tytułu 
wystawiania sztuk teatralnych czy kwestii płatności z tytułu emisji tłu
maczeń w radio i telewizji, procentu od różnych pól eksploatacji tekstu 
tłumaczonego. We wspominanym już komunikacie Komisji Europejskiej 
w sprawie europejskiego wymiaru książki z 27 listopada 1985 roku97 na 
większą skalę podjęto wątek promocji powszechnej znajomości języków 
obcych. Stwierdzono, że w związku z ekspansją języka angielskiego do
chodzi w Europie do procesów marginalizacji mniej znanych języków na
rodowych, co wpływa niekorzystnie na działalność wydawnictw. Usta
lono, że aby poszerzyć europejski rynek wydawniczy o publikacje, które 
pochodzą z mniej znanych kręgów lingwistycznych i kulturowych, na
leży wspomóc ich proces tłumaczenia:

96 European Parliament, Progress Towards European Integration. Survey to the main 
activities of the European Parliament. July 1986 – June 1987. Directorate General for 
Research, PE 114.500, s. 197–231.

97 Commission Communicate to the Council on the European dimension with regard to 
books, COM (85) 681 final, Brussels, 27 November 1985. 
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Priorytety w zakresie działań kulturalnych Wspólnoty powinny zmierzać 
w tym kierunku, aby pozyskiwać pewność, że wszyscy Europejczycy mają 
dostęp do swoich własnych języków, przynajmniej do swoich największych 
dzieł – literackich i naukowych – które są reprezentatywne dla europej
skiej kultury i promują w sposób ciągły wspólną świadomość dzieł, które 
powstały w naszych krajach98.

Wartością europejską stawała się z czasem znajomość literatury rodzi
mej, zwłaszcza tytułów kanonicznych dla tej literatury oraz takich utwo
rów, które można uznać za kanoniczne również dla kultury europejskiej. 
Komisja przyznawała, że choć od 1982 roku dofinansowywała tłumacze
nia książek żyjących autorów z mniej znanych języków na języki angiel
ski, francuski i niemiecki, to pomoc ta była niewystarczająca. Komunikat 
KE głosił potrzebę utworzenia funduszu mającego służyć poprawie wa
runków pracy tłumaczy, jako dotacji dla wydawców lub wspólnych dzia
łań wydawniczych oraz wsparcia dla wybitnych tłumaczeń ważnej lite
ratury europejskiej. Postulowano kontynuację subsydiów dla centrum 
tłumaczeń w niemieckim Straelen i francuskim Arles. Zachęcano do 
wspierania tłumaczeń na języki europejskie, tak by urealnić szanse po
znania europejskich literatur oraz osiągnięć naukowych Europejczyków, 
a także w celu międzynarodowej medialnej promocji i dystrybucji ksią
żek pisanych w językach europejskich. W komunikacie rozważano rów
nież możliwości ustanowienia nagrody dla najlepszej książki europejskiej 
i najlepszego tłumaczenia. Czekano na formalne propozycje od wydaw
ców i domów wydawniczych.

Dokumentem odnoszącym się wprost do tłumaczeń była rezolucja 
Rady ds. Kultury WE w sprawie promocji tłumaczeń ważnych dzieł kul
tury europejskiej z 9 listopada 1987 roku99. Już sam tytuł rezolucji nie po
zostawiał wątpliwości. Powołując się na przepis 3.3 Uroczystej deklaracji 
stuttgarckiej z czerwca 1983 roku mówiącej o rozprzestrzenianiu wiedzy 
o kulturach europejskich, uznano, że tłumaczenia literatury pięknej po
winny stanowić instrument realizacji tych założeń. Wprowadzono kilka 
postulatów natury artystycznospołecznej, które zasadniczo powtarzane 

98 Tamże, s. 8. 
99 Resolution of the Council and of the Ministers responsible for Cultural Affairs, meet

ing within the Council of 9 November 1987 on the promotion of translation of impor
tant works of European Culture, OJ C 309/3, 9.11.1987. 
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były w następnych rezolucjach i komunikatach. Uznano konieczność pro
mocji tłumaczeń literatury w całej Europie. Stawiano na podwyższenie ja
kości tekstu tłumaczonego, usług translatorskich, a także wzrostu prestiżu 
zawodu tłumacza. Wspomniano o ustanowieniu nagrody dla tłumaczeń 
w przyszłości, o czym ostatecznie zadecydowano w 1989 roku100. Rezolucja 
Rady ds. Kultury WE w sprawie promocji książek i czytelnictwa z 18 maja 
1989 roku101 doprecyzowywała poprzednie postanowienia. Ustalono przy
gotowanie przewodnika o statusie prawnym, finansowym i fiskalnym za
wodu tłumacza w krajach europejskich. Przewidziano opracowanie pro
fesjonalnych danych statystycznych odnoszących się do sektora książki. 
Postulowano utworzenie europejskiej nagrody literackiej oraz programu 
pilotażowego wspierającego tłumaczenia dzieł literatury współczesnej, fun
dującego stypendia na dokształcanie tłumaczy w znanych kolegiach tłu
maczy, wspomagającego rozwój czytelnictwa poprzez kampanie radiowo

telewizyjne, a także ochronę konserwatorską papieru.
Warto przywołać komunikat Komisji Europejskiej, zatytułowany 

Książki i czytelnictwo. Kulturalne wyzwanie dla Europy, z 3 sierpnia 
1989 roku102, przygotowany przez 7osobową grupę ekspertów, wśród nich: 
Pierre’a Mertensa, szefa Europejskiego Stowarzyszenia Księgarzy (GALC), 
oraz Fernanda Guedesa, przewodniczącego Międzynarodowego Stowa
rzyszenia Wydawców (IPA). To robocze sprawozdanie dla Komisji Euro
pejskiej przyjmuje się za jeden z najważniejszych dokumentów Wspól
not Europejskich, zmierzających w kierunku tworzenia ciała doradczego 
w sprawie książek. Stanowi ono też dowód na zaangażowanie organizacji 
księgarskich w sektor książki. Autorzy raportu postulowali wydanie kom
pendium zawierającego dane dotyczące społecznych i fiskalnych warun
ków funkcjonowania pisarzy i tłumaczy w Europie. Wzywano do ustano
wienia serii warsztatów dla zaawansowanych zawodowo tłumaczy, dalsze 
tworzenie centrów tłumaczeń, inicjowanie szkoleń i studiów uniwersytec
kich oraz specjalnych kursów translatorskich. Drugim ważnym wątkiem 
sprawozdania była kwestia unifikacji prawa autorskiego, ustalenia kata
logu standardowych regulacji, obowiązujących wszystkie kraje Wspólnoty, 

100 Resolution of the Council and of the Ministers responsible for Cultural affairs meeting 
within the Council of 18 May 1989 concerning the promotion of books and reading, OJ 
C 183, 20.07.1989, s. 1–2.

101 Tamże. 
102 Communication from the Commission. Commission of the European Council COM 

(89) 258 final, Brussels, 3.08.1989. Books and Reading: A Cultural Challenge for Europe.
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z możliwością szczegółowego doprecyzowania treści ustaw na poziomie 
krajowym. Na tamtym etapie przepisy te były zróżnicowane. Inna kwe
stia – to pobieranie opłat za wypożyczanie książek, które to opłaty miały 
być dzielone pomiędzy pisarza, tłumacza i wydawcę. Ustalono, że kul
tura w zakresie książki i czytelnictwa zostanie objęta badaniami staty
stycznymi na poziomie europejskim od 1989 roku. Zwrócono uwagę na 
podniesienie i utrzymanie wysokiej jakości wydań książkowych (edycja, 
grafika), postulowano pomoc dla małych i średnich wydawnictw publi
kujących wartościową literaturę.

Omawiany komunikat jako jeden z pierwszych przedstawiał postulat 
opracowania programu pilotażowego dla tłumaczy wybitnych dzieł eu
ropejskich, ze szczególnym uwzględnieniem mało znanych języków. Pro
ponowano utworzenie „europejskiej kolekcji książek”, której celem byłaby 
promocja młodych autorów europejskich. Proponowano także stypendia 
dla tłumaczy w europejskich programach edukacyjnych. Autorzy zwra
cali uwagę na ewidencjonowanie sieci księgarń i tworzenie szerokiej płasz
czyzny współpracy między nimi.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie promocji książek i czy
telnictwa z 21 stycznia 1993 roku103 definiowała książkę jako „produkt 
kulturowy”104, jako „instrument transferu kultury i wiedzy [która] kon
stytuuje podstawowe sposoby ekspresji wyrażające zróżnicowanie kultu
rowe w Europie”105. Stwierdzono, że skoro książka jest produktem lite
ratury, a literaturę należy chronić i promować, to promocja literatury 

„powinna być stymulowana poprzez promowanie tłumaczeń, które po
mogą zachować i ochronić lingwistyczne, i tym samym kulturalne, zróż
nicowanie Europy”106. Rezolucja wskazywała na zasadę pomocniczości 
jako niekorzystną dla książki i czytelnictwa, a zabójczą dla promowania 
mniej znanej literatury i języków. Sugerowała konieczność rozwiązań po
nadnarodowych. Pilną sprawą było też objęcie opieką Komisji Europej
skiej zaniedbanych archiwów państwowych, zwłaszcza w krajach Europy 
ŚrodkowoWschodniej.

103 EP: Resolution on 27 January 1993 on the promotion of books and reading in Europe, 
OJ C 42/182, 5.02.1993, s. 182–187.

104 Tamże, s. 183.
105 Tamże.
106 Tamże.
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Rezolucja proponowała utworzenie programu pomocowego o nazwie 
Gutenberg. Był on rozpisany w dokumencie na kilka pomniejszych ini
cjatyw. Komisja Europejska wraz z UNESCO miała co roku ogłaszać 
Tydzień Książki i Czytelnictwa (we współpracy z sieciami, wydawnic
twami, władzami administracyjnymi i bibliotekami). Proponowano ogło
szenie Europejskiego Kongresu Książki, który zainicjowałby między 
innymi tworzenie baz danych i informacji o publikacjach w Europie 
razem z sektorem wydawniczym, bibliotekami i archiwami. Zapisano 
też pomysł ustanowienia Europejskiej Fundacji ds. Książki i Czytelnic
twa. Fundacja miała się stać centrum konsultacji wszystkich aktorów 
rynku książki i czytelnictwa. Zastanawiano się nad poprawą dostępu do 
książki. Postulowano: (1) tworzenie systemu baz danych – Eurotra, Sy
stran – które stymulowałyby współpracę między wydawnictwami a tłu
maczami; (2) współpracę pomiędzy Radą Europy, UNESCO oraz Unią 
Europejską w zakresie wspierania tłumaczeń; (3) ustanowienie rocznego 
raportu sumującego najważniejsze informacje dotyczące rynku książki 
i czytelnictwa. Drugi system pomiaru miał badać dostęp do książek dla 
osób o utrudnionym dostępie. Zakładał on: (1) sprawdzanie dostępności 
do książek dla osób niepełnosprawnych; (2) wprowadzanie brajla w bi
bliotekach; (3) wyposażanie bibliotek w najnowsze programy katalogo
wania. Wnioskowano o włączenie wymienionych zadań do istniejącego 
informatycznego programu Helios II107. Rozważano stworzenie europej
skiej biblioteki ulicznej (European street library) dla ludzi z marginesu 
społecznego. Popierano rozwój bibliotek regionalnych dzięki wsparciu 
funduszy strukturalnych. Biblioteki miały dysponować nowoczesnym 
wyposażeniem, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełno
sprawnych. Do europejskiego systemu upowszechniania książek, druku 
i czytelnictwa miały dołączyć kraje Europy ŚrodkowoWschodniej dzięki 
zastosowaniu funduszy Phare. Chodziło o standaryzację tekstu druko
wanego (DeskTop Publications, DTP), standaryzację publikacji na CD 
oraz publikacji drukowanych. W ramach „dziedzictwa literatury” pro
ponowano przygotowanie zbioru dzieł narodowych z wszystkich krajów 

107 Program Helios II został wprowadzony na lata 1992–1996. Był to systemowy program 
wparcia ludzi niepełnosprawnych. Kontynuował założenia wcześniejszych programów: 
Helios i Helios I. Nowe technologie stwarzały ogromne możliwości integrowania lu
dzi niepełnosprawnych i włączania ich w życie społecznokulturalne Europy. Coun
cil Decision 93/136/EEC of 25 February 1993 establishing a Third Community action 
programme to assist disabled people (Helios II 1993 to 1996), OJ L 56/30, 9.03.1993.
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UE – „Masterpieces of the European novel”. Zwracano uwagę na koniecz
ność dofinansowania tłumaczeń sztuk scenicznych. Do tego tematu na
wiązywała szczególnie rezolucja Rady ds. Kultury w sprawie tłumaczeń 
współczesnych dzieł dramatycznych z dnia 17 maja 1993 roku108. Rezo
lucja powoływała się na inne dokumenty UE dotyczące rozwoju teatru 
europejskiego109. Początek lat 90. XX wieku to dynamiczny proces two
rzenia unijnych rozwiązań w zakresie prawa autorskiego. W tym obsza
rze zaczęły obowiązywać dyrektywy110, które opisano w rozdziale IV. 
Warto dodać, że dyrektywy ujednolicały normy prawne w krajach UE 
celem ochrony twórczości artystycznej, literackiej, muzycznej, teatral
nej, kinematograficznej i innej.

Tematem pokrewnym dla zagadnień przekładów literackich stała się 
z czasem w UE problematyka wielojęzyczności postrzeganej jako funda
ment tożsamości kulturowej Europy. Nie ma Europy bez różnych języków 
i narodów europejskich; nie ma Europy bez literatur narodowych, ksią
żek europejskich oraz tłumaczy z europejskich języków. Zjawisko wieloję
zyczności jest cechą immanentną konstruktu tożsamości europejskiej jako 
stanu świadomości będącego wynikiem zrozumienia idei wielości i mno
gości formuł życia i komunikowania się Europejczyków. Ochronie języ
ków europejskich w ich formie literackiej poświęcona była między innymi 
międzynarodowa konferencja na temat wielojęzyczności Europy, która od
była się w Paryżu 28 września 2008 roku w ramach prezydencji francuskiej 

108 Resolution of the Council and the Ministers for Culture Meeting within the Council 
od 17 May 1993 on the Promotion of the Translation of Contemporary European dra
matic works, OJ C 160/1, 12.06.1993. 

109 Resolution of the Ministers for Culture meeting within the Council of 7 June 1991 on 
developing of the theatre in Europe, OJ C 188, 19.07.1991, s. 3–4; lub wyżej cytowana 
Rezolucja z 9 listopada 1987 r., OJ C 309/3, 19.11.1987. 

110 Dyrektywa 93/83/EWG z dnia 27 września 1993 r. w sprawie koordynacji niektórych 
zasad dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesie
niu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową (Dz. Urz. WE, L 284/15, 
6.10.1993); Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 
2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych praw autorskich i pokrewnych w społeczeń
stwie informacyjnym (Dz. Urz. WE L 167/10, 22.06.2001); Dyrektywa 2001/84/WE Par
lamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie praw autora do wy
nagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki (Dz. Urz. 
WE L 272/32, 13.10.2001); Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz. Urz. 
UE L 157/45, 30.04.2004). 
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w Radzie z udziałem najwybitniejszych intelektualistów i językoznawców 
europejskich. Konferencja przyniosła słynną już dziś konkluzję zawiera
jącą się w zdaniu: „Język jest imperatywem wiedzy i zrozumienia” i dla
tego wymaga ustanowienia odpowiedniego statusu lingwistycznego przez 
instytucje unijne. Służąc komunikacji międzyludzkiej, język buduje poro
zumienie między narodami europejskimi. Przesłaniem konferencji było 
zwrócenie uwagi instytucji unijnych na fakt, że ochrona języków euro
pejskich może się stać jednym z ważniejszych zadań w portfolio Komi
sji Europejskiej. Dziś inicjatywa Culture Action Europe wraz z Europej
ską Fundacją Kultury oraz Radą Europy monitorują przestrzeganie praw 
mniejszości językowych w Europie, a ochronę języków europejskich ra
portuje Platforma ds. Wielojęzyczności utworzona przez KE w 2009 roku. 
Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu  i Kultury Komisji 
Europejskiej koordynuje programy unijne w zakresie kultury oraz pro
wadzi politykę wielojęzyczności, opartą na krajowych systemach naucza
nia, a także na oferowanych w tym obszarze programach edukacyjnych 
UE. Priorytetem polityki wielojęzyczności, będącej częścią zadań Dyrek
cji Generalnej ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu  i Kultury, jest promocja 
zróżnicowania lingwistycznego Europy, kształtowanie nawyku posługi
wania się językami obcymi w biznesie i gospodarce, zmiany edukacyjne 
w zakresie nauczania języków obcych, tworzenie klas wielokulturowych 
oraz – zgodnie z celami barcelońskimi111 – nauczanie przynajmniej dwóch 
europejskich języków obcych w szkołach.

2.3.  Nagroda Aristeion, Nagroda Unii Europejskiej w dziedzinie 
literatury

Równolegle do komunikatów i opinii WE na temat promocji tłumaczeń 
i książki, ochrony bibliotek czy ochrony prawa autorskiego Wspólnota 
Europejska ustanowiła w latach 80. XX wieku pierwszą nagrodę kultu
ralną WE. Nagroda została ufundowana w ramach przepisów rezolucji 
Rady ds. Kultury WE w sprawie promocji książek i czytelnictwa z 18 maja 

111 Cel barceloński: porozumienie szefów państw członkowskich WE z 2002 r., w wyniku 
którego w całej UE naucza się przynajmniej dwóch języków obcych w systemie szkol
nictwa na wszystkich poziomach nauczania. 
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1989 roku112 jako nagroda podwójna: za dzieło literackie oraz za tłuma
czenie literackie. Wprawdzie sama nazwa nagrody Aristeion nie pojawiła 
się w omawianej rezolucji, ale dodano ją parę miesięcy później, zgod
nie z literą rezolucji. Została ustanowiona na pięcioletni okres próbny113 
i ufundowana w celu promowania europejskiej literatury, wrażliwości 
epickiej oraz europejskich talentów literackich. Ustanowienie nagrody 
było ukoronowaniem wielu postulatów zawartych we wcześniejszych do
kumentach wspólnotowych związanych z uznaniem literatury jako jed
nego z ważniejszych czynników kształtujących tożsamość europejską. 
Była zwieńczeniem działań Rady na polu kultury, a szczególnie ochrony 
i podtrzymania europejskiej tradycji literackiej.

W rezolucji z 1989 roku ustanowiono: Europejską Nagrodę Literacką 
(European Literary Prize) oraz nagrodę na najlepsze tłumaczenie litera
tury (Prize for the best Translations of Literary Works). Laureatów do 
nagrody miało wyłaniać niezależne międzynarodowe jury, a nazwiska 
zwycięzców miały być ogłaszane co roku podczas obchodów Europej
skiego Miasta Kultury. Każdy laureat otrzymywał jednorazowo 20 tys. 
ECU. Zasady przyznawania Nagrody Aristeion były następujące: każde 
z 10 państw członkowskich Wspólnot (Belgia, Dania, Holandia, Francja, 
Grecja, Hiszpania, Irlandia, Portugalia, Wielka Brytania, Włochy) no
minowało rocznie najlepszą książkę i najlepsze tłumaczenie. Międzyna
rodowe jury wybierało laureatów. Wyróżnione dzieło literackie miał ce
chować szczególny wkład w literaturę europejską, miało być tłumaczone 
przynajmniej na trzy języki obce, przy czym jego tłumaczenie winno być 
ocenione jako wybitne.

Po upływie pięcioletniego okresu współfinansowania nagrody Ari
steion zmieniono zasady jej finansowana. Od 1994 roku miała być 

112 Resolution of the Council and the Ministers responsible for Cultural Affairs meeting 
within the Council of 18 May 1989 concerning the promotion of books and reading, 
OJ C 183/1, 20.07.1989. 

113 Commission of the European Communities. European Community Action in Support 
of Culture. Communication from the Commission to the European Parliament and 
the Council of the European Union, COM (94) 356 final, Brussels, 27.07.1994, Propo
sal for a European Parliament and Council Decision establishing a programme to sup
port artistic and cultural activities having a European dimension Kaleidoscope 2000 
(presented by the Commission), 94/0188 (COD); Proposal for a European Parliament 
and Council Decision establishing a support programme in the field of books and re
ading Ariane (presented by the Commission), 94/0189 (COD).
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fundowana ze środków przekazywanych na program Europejskie Mia
sto Kultury, zgodnie z przyjętymi przez WE procedurami dotyczącymi 
programu EMK. Zatem w latach 1995–1996 nagroda Aristeion otrzymy
wała środki w ramach EMK. Jednakże po wprowadzeniu programu po
mocowego Ariane (1997–1999) była finansowana z funduszy tego pro
gramu, o czym informuje ust. 5. aneksu decyzji ustanawiającej program 
Ariane z dnia 6 października 1997 roku. Polityka dotacji literackich WE 
wynikała z Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie wsparcia kul
tury z dnia 27 lipca 1994 roku114, w którym Komisja uznała obszar lite
ratury jako priorytetowy w działaniach wspólnotowych po wdrożeniu 
traktatu z Maastricht. W latach 2000–2006 nagroda literacka WE zo
stała zawieszona. Reaktywowano ją z inicjatywy Parlamentu Europej
skiego jako Nagrodę Literacką Unii Europejskiej w nowych wieloletnich 
ramach finansowych 2007–2013.

Pierwsza nagroda Aristeion została wręczona w Glasgow w 1990 roku, 
a ostatnia w Weimarze w 1999 roku. Potem unijny program Kultura 2000 
zmienił status nagrody. Pierwszą nagrodę Aristeion przekazano Jeanowi 
Echenozowi z Francji za książkę Lac (Park). Również w Glasgow Michael 
Hamburger z Wielkiej Brytanii otrzymał Aristeion za tłumaczenie poe
zji Paula Celana. W większości przypadków nagrodę wręczał przewod
niczący Dyrekcji Generalnej (DG X) Komisji Europejskiej. Na przykład 
w Lizbonie w 1994 roku wysokim urzędnikiem wręczającym nagrodę Ari
steion był João de Deus Pinheiro, wybitny portugalski polityk i europoseł, 
w tym czasie przedstawiciel Komisji Europejskiej ds. kontaktów z Parla
mentem Europejskim, kultury i mediów. Nagrodę w Lizbonie otrzymali: 
Hiszpan Juan Marsé za książkę El Embrujo de Shanghai (Noce Szanghaju) 
oraz Włoch Giovanni Raboni za tłumaczenie w Poszukiwaniu straconego 
czasu Marcela Prousta. Niemiecka noblistka pochodzenia rumuńskiego 
Herta Müller (Nagroda Nobla, 2009) otrzymała Aristeion w Luksem
burgu w 1995 roku za swoją słynną już wtedy książkę Sercątko (wyda
nie pol. w tłumaczeniu A. Buras, wyd. 2, Wydawnictwo Czarne, 2009). 
Obok niej wyróżniono nagrodą austriackiego tłumacza Dietera Horniga 
za książkę Henriego Michaux Un barbare en Asie. W 1996 roku w Ko
penhadze nagrodę Aristeion otrzymało dwóch pisarzy: Salman Rushdie 
za The Moor’s Last Sigh oraz Christopher Ransmayr z Austrii za książkę 

114 Tamże.
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Morbus Kitahara. W Sztokholmie w 1998 roku Aristeion otrzymał Belg 
Hugo Claus za tytuł De Geruchten.

Jak już wspomniano, od 2008 roku Aristeion funkcjonuje jako Na
groda Unii Europejskiej w dziedzinie literatury (European Union Prize 
for Literature). Ważne jest, by odróżnić Nagrodę Unii Europejskiej w dzie
dzinie literatury od Europejskiej Nagrody Książkowej (European Book 
Prize), gdyż są to dwie różne nagrody, a często traktowane zamiennie. 
Europejska Nagroda Książkowa jest przyznawana od 2007 roku przez 
francuskie stowarzyszenie Esprit l’Europe. Jej laureatami są w takim sa
mym stopniu pisarze, jak i politycy i historycy (np. Guy Verhofstadt, Tony 
Judt, Anthony Giddens)115. Nagroda Unii Europejskiej w dziedzinie lite
ratury jest konkretnym instrumentem polityki kulturalnej Unii Europej
skiej i jest finansowana z programów pomocowych UE. Nagroda została 
uruchomiona w ramach programu UE Kultura 2007–2013116, ale przy
znawana jest od 2009 roku. W dokumentach ustanawiających program 
Kultura 2007–2013 tematyka nagrody została umieszczona w art. 4 ust. a, 
w którym mowa o dodatkowych polach wsparcia przez Komisję Europej
ską, między innymi: Europejskiej Stolicy Kultury (ECoC), Nagrody Unii 
Europejskiej w dziedzinie dziedzictwa kulturowego (Europa Nostra), Na
grody Unii Europejskiej w dziedzinie architektury współczesnej im. Miesa 
van der Rohego, Nagrody Unii Europejskiej w dziedzinie muzyki współ
czesnej (European Border Breakers Award – EBBA). Wszystkie te inicja
tywy zaczęły funkcjonować na osobnych zasadach i w odrębnych termi
nach. Nagroda Europa Nostra została ustanowiona, jak już napomknięto, 
w 2008 roku, nagrody architektoniczne zaś są przyznawane w cyklu co 
dwa lata (od 2007 roku).

W 2008 roku rozpisano konkurs na konsorcjum, które miało zarzą
dzać Nagrodą UE w dziedzinie literatury. Przetarg wygrały trzy pod
mioty: Europejska Fundacja Księgarzy (EBF), Rada Pisarzy Europej
skich (EWC) i Federacja Wydawców Europejskich (FEP). W 2009 roku 
wybrano pierwszą grupę państw, spośród których wyłoniono laureatów 
konkursu. Należały do nich: Austria, Chorwacja, Francja, Irlandia, Li
twa, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Szwecja, Węgry i Włochy. 

115 Z polskich autorów Europejską Nagrodę Książkową otrzymali: w 2009 r. Mariusz 
Szczygieł za powieść Gottland i w 2011 r. Anna Bikont za esej My z Jedwabnego.

116 Decision No 1855/2006/EC of the European Parliament of the Council of 12 December 
2006 establishing the Culture Programme (2007 to 2013), OJ L 372/1, 27.12.2006, s. 1–12.
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W 2010 roku zostali wybrani pierwsi laureaci. Zasady konkursu są nastę
pujące: kraje uczestniczące w projekcie są podzielone na trzy grupy po 11, 
12 krajów na rok (co trzy lata jeden kraj). Trzyletni cykl funkcjonowania 
nagrody obejmuje mniej więcej 34 kraje i 34 laureatów. Laureaci wyła
niani są w konkursach krajowych i zgłaszani do konsorcjum. W więk
szości wybierani są pisarze młodszego pokolenia. Nominuje się pisarzy, 
którzy w ciągu pięciu lat przed daną edycją konkursu opublikowali od 
trzech do pięciu książek. Dzieła nominowanego autora powinny być tłu
maczone przynajmniej na jeden język obcy, ale nie więcej niż na cztery. 
Nominowane książki obowiązkowo są wystawiane na Targach Książki 
we Frankfurcie w danym roku, na Targach Książki w Londynie oraz na 
Festiwalu Passa Porta w Brukseli. Każdy laureat otrzymuje 5 tys. euro. 
Rocznie Nagrodę Unii Europejskiej w dziedzinie literatury przyznaje się 
maksymalnie 12 laureatom. Spośród polskich autorów wyłoniono trzech 
laureatów: Jacka Dukaja za książkę Lód, Piotra Pazińskiego za książkę 
Pensjonat oraz Magdalenę Parys za książkę Magik. Jacek Dukaj otrzymał 
Nagrodę jako jeden z pierwszych w 2009 roku. Lód, wydany nakładem 
Wydawnictwa Literackiego w 2007 roku, został natychmiast wyprzedany. 
Piotr Paziński za Pensjonat, wydany przez Niszę w 2009 roku, odebrał 
nagrodę w 2012 roku. Magdalena Parys za książkę Magik, opubliiko
waną przez Świat Książki w 2014 roku, została nagrodzona w roku 2015.

Nagrodzone książki to najczęściej narracje historycznospołeczne, 
wskazujące na ważne przeżycia i doświadczenia pokoleń Europejczyków. 
Twórcy podejmują tematykę antagonizmów religijnych, rasizmu, kseno
fobii, a także praw mniejszości narodowoetnicznych. Powieści są śladem 
trudnych przeżyć przeszłości, doświadczenia Holocaustu czy rozliczeń 
z niedawną historią, niechcianym dziedzictwem i pamięcią historyczną. 
To również opowieści o nadużyciach władzy, przemocy stosowanej wobec 
ludności różnych krajów europejskich, o bezprawiu i terrorze. Wydaje 
się, że tematyka nagrodzonych książek nie jest przypadkowa. Wpisuje się 
ona w pryncypia i zasady polityki kulturalnej UE, której celem jest ak
ceptacja i ochrona europejskiego dziedzictwa kulturowego. Nagrodzona 
literatura służy przekazywaniu wiedzy o wynaturzeniach i bestialstwie 
wynikających z konfliktów rasowoetnicznych oraz eskalacji nienawi
ści. Treści literackie o tej tematyce mogą kształtować poczucie wspólno
towości Europejczyków jako dziedziców barbarzyństwa i odrodzonych 
współtwórców dzisiejszych postaw koncyliacyjnych oraz dialogicznych.
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2.4.  Program pomocowy wspierający literaturę europejską 
i tłumaczenia literackie: Ariane

Bezpośrednim rezultatem implementacji art. 128 TWE w wersji z Maa
stricht było w latach 90. XX wieku między innymi powołanie programu 
pomocowego w dziedzinie literatury. Program nosił nazwę Ariane i zo
stał ustanowiony decyzją PE i Rady 2085/97/EC dnia 6 października 1997 
roku117. Miał na celu „zachęcać do tworzenia wysokiej jakości tłuma
czeń i promocji książek wewnątrz krajów Wspólnoty, wpływać na po
prawę jakości tłumaczeń oraz profesjonalizację usług sektora książki, 
w szczególności miał promować dostęp do książki i czytelnictwa”118. 
Szczególnej trosce w programie zostały poddane XXwieczne dzieła 
literackie, dramatyczne i historyczne. Program Ariane miał stwarzać 
równe szanse wszystkim autorom Unii na zaprezentowanie ich dzieł 
literackich i teatralnych, a także badaczom na wskazanie wyników ba
dań z szeroko rozumianej humanistyki. Gwarantował Europejczykom 
dostęp do refleksji literackiej wszystkich narodów europejskich. Decy
zja powoływała program na okres od 1 stycznia 1997 roku do 31 grud
nia 1998 roku z subwencją Komisji Europejskiej w wysokości 7 mln 
ECU. Program zakładał zasadniczo cztery działania, z których wy
różniano cele pośrednie.

Działanie (1) „Granty na tłumaczenia” miało na celu wsparcie tłu
maczeń w trzech obszarach. Po pierwsze miały to być tłumaczenia waż
nych dzieł literatury XX wieku, znanych w Europie i na świecie. Obej
mowały one wszystkie typy i gatunki literackie, w tym biografie, poezję 
i eseje ze szczególnym uwzględnieniem trendów i motywów charakte
rystycznych dla literatury drugiej połowy XX wieku. Grant zakładał 
dotacje na publikację dzieła, które zostało przetłumaczone już przynaj
mniej na dwa języki europejskie. Dofinansowane miało uzyskać kolejne 
tłumaczenie na jeden z mniej znanych języków europejskich. Subwen
cja tłumacza mogła sięgać nawet 100 procent wynagrodzenia. Drugi 
obszar to tłumaczenia dzieł dramatycznych i scenicznych pochodzą
cych z szeroko pojętego repertuaru europejskiego. Dotacja miała zostać 

117 Decision No 2085/97/EC of the European Parliament and of the Council of 6 October 
1997 establishing a programme of support, including translation, in the field of books 
and reading (Ariane), OJ L291/26, 24.10.1997 (Dz. Urz. WE 1997 L 291/26). 

118 Tamże, s. 1. 
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przekazana na tłumaczenie na dwa języki europejskie dzieła posiadają
cego już uznanie krytyki oraz mającego premiery na scenach europej
skich, a także w telewizji publicznej. Priorytetem były sztuki teatralne 
XX wieku. Subwencję stanowił grant na tłumaczenie, sięgający kwoty 
do 3 500 ECU. Dotacja miała też dotyczyć tłumaczeń dzieł opisujących 
kulturę i historię europejskich społeczeństw. Przewidywano tu wspar
cie finansowe dla dzieł z dziedziny historii, historii sztuki, nauk spo
łecznych oraz na prace badawcze.

Działanie (2) zachęcało do współpracy partnerskiej poprzez ini
cjowanie wspólnych projektów i nosiło tytuł „Wsparcie dla projektów 
współpracy przygotowanych w partnerstwie i skierowanych na po
prawę promocji oraz dostępu do książek i czytelnictwa”. Granty Ko
misji Europejskiej były kierowane do różnego typu organizacji, mię
dzy innymi do stowarzyszeń wydawców i tłumaczy, sieci branżowych, 
wydawnictw i księgarń. Oferowały wsparcie dla projektów o charak
terze międzynarodowym. Dotacja kierowana była do instytucji sie
ciowych, stowarzyszeń i fundacji tłumaczeniowych lub czytelniczych, 
koprodukcji, także do małych i średnich wydawnictw i księgarń. Za
kładano wymianę doświadczeń, wzajemne uczenie się i rozwój partner
stwa. Wsparcie finansowe KE miało służyć promocji książki i populary
zacji czytelnictwa wśród Europejczyków. Przewidywano innowacyjny 
charakter projektów.

Działanie (3) „Kształtowanie profesjonalnych umiejętności i wiedzy 
na temat literatury europejskiej” gwarantowało wsparcie UE dla wyso
kiej jakości tłumaczeń przez promowanie umiejętności translatorskich 
nabytych podczas warsztatów translatorskich i specjalistycznych kursów 
językowych. Dofinansowanie Komisji Europejskiej pokrywało koszty po
dróży i udziału w warsztatach i kursach literackich. Dotowano też pro
jekty edukacyjne zgłaszane przez sieci, stowarzyszenia, fundacje, insty
tuty, w szczególności biblioteki i kolegia tłumaczy.

Działanie (4) „Działania specjalne” gwarantowało wsparcie finansowe 
dla innowacyjnych badań w zakresie języka i tłumaczeń, proponowanych 
przez sieci translatorskie. Dotyczyło indywidualnych grantów na konfe
rencje, studia lub badania w zakresie literatury.

Dotacja do nagrody literackiej Aristeion stanowiła uzupełnienie czte
rech działań.

Program Ariane ustanowiony Decyzją nr 2085/97/EC został formal
nie zakończony 31 grudnia 1998 roku. Jednakże Decyzją nr 476/1999/
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EC z 22 lutego 1999 roku przedłużono go o rok i de facto zakończył 
się 31 grudnia 1999 roku (art. 1). Zmianie ulegała również kwota dofi
nansowania. Decyzja 476/1999/EC zmieniała w art. 6 wysokość dota
cji z 7 mln euro na 11,1 mln euro. Okazało się bowiem, że grupa eksper
tów oceniających zgłoszenia do programu Ariane uznała 291 projektów 
za godne dofinansowania i z tego powodu przedłużono program. Osta
tecznie w roku 1999 przekazano następujące dotacje: w ramach Dzia
łania 1 (czyli na tłumaczenia) – 247 projektów na kwotę 1 392 674 euro; 
następnie w ramach Działania 2 (czyli na współpracę i rozwój sieci) – 
31 projektów na kwotę 1 310 954 euro; w ramach Działania 3 (czyli na 
inne projekty) – 14 projektów na kwotę 637 179 euro. Ostatecznie, jak 
wynikało z ewaluacji programu zleconej przez Komisję Europejską 
w 2004 roku119, razem w programie Ariane zrealizowano 880 projek
tów na łączną kwotę 11,3 mln euro.

Tabela 11. Program Ariane. Kwoty dotacji w latach 1996–1999 (w euro)

Rok
Liczba projektów 
zrealizowanych 

(Działanie 1, 2, 3)

Liczba projektów 
zrealizowanych 
(Działanie 4, 5)

Łączna kwota 
dotacji

1996* projekt pilotażowy 
na dwa działania 92 12,6% – – 2 022 000

1997 141 19,3% 43 28,9% 2 263 000

1998 251 34,3% 51 34,2% 2 900 000

1999 247 33,8% 55 36,9% 4 100 000

Razem 731 100% 149 100% 11 285 000

Razem zrealizowanych 
projektów w programie 

Ariane
880

*Press Release Database, http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP961057_en.htm [dostęp: 
5.06.2016].

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP971057_
en.htm [dostęp: 5.05.2016]; oraz Evaluation ex-post des programmes Kaléidoscope, Ariane 
et Raphaël 1996/1999. Rapport final – Juillet 2003.

119 Commission Repprt to the European Parliament, the Council and the Committee of 
the Region. Report on the implementation of the Community programmes Kaleido
scope, Ariane and Raphael, Brussels, 23.01.2004, COM (2004) 33 final, s. 5.
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Tabela 12. Dofinansowanie do gatunków literackich w programie Ariane (Działania 1, 2, 3)

Gatunek literacki Liczba dofinansowanych 
projektów Udział procentowy

Powieść 437 59,8

Opowiadanie, nowela 74 10,1

Utwór dramatyczny 70 9,6

Poezja 41 5,6

Fantastyka 31 4,2

Esej 30 4,1

Powieść/ 
ksiażka historyczna 14 1,9

Biografie 7 1,0

Inne 27 3,7

Razem 731 100,0

Źródło: Evaluation expost des programmes Kaléidoscope, Ariane et Raphaël 1996/1999. 
Rapport final – Juillet 2003, s. 32.

W ramach programu Ariane przetłumaczono 731 dzieł literackich i sztuk 
teatralnych. Największym wsparciem UE cieszyła się, jak wynika z ta
beli 12, powieść, opowiadanie oraz utwór dramatyczny, czyli rodzaj lite
ratury dość często czytany. Wysoką pozycję w tym zestawieniu zajmuje 
poezja, choć należy do zdecydowanie mniej popularnych gatunków lite
rackich. Stosunkowo nisko uplasowały się biografie.

Program Ariane współfinansował profesjonalne szkolenia tłumaczy120. 
Polskie instytucje kultury, w tym wydawnictwa i zespoły tłumaczy, nie 
zgłosiły ani jednego projektu do tego programu.

120 Frontiere Belge ‘97 to jeden z ciekawszych belgijskich projektów dofinansowanych przez 
program Ariane. Projekt stanowił międzynarodowy festiwal literacki z udziałem auto
rów z pięciu krajów europejskich, którzy czytali swoje utwory, brali udział w debatach, 
spotkaniach z czytelnikami i księgarzami. Wśród innych dofinanowanych projektów 
programu Ariane znalały się na przykład spotkania i wymiana doświadczeń kobiet 
pisarek (Muze), prowadzona przez brytyjski Kent County Council Arts and Libraries, 
czy Polarna Biblioteka Dziecięca, prowadzona przez okręgową bibliotekę w Norrbot
ten w Szwecji. Ciekawym projektem z Grecji była Pandora, prowadzona przez Naro
dowe Centrum Książki. Celem projektu była współpraca pomiędzy partnerami zagra
nicznymi w celu powstania elektroniczych zasobów archiwalnych stworzonych przez 
narodowe centra książki lub organizacje o podobnym charakterze w Europie. Libri 
in Gioco to włoski projekt współpracy pomiędzy bibliotekami publicznymi i szkol
nymi. Wprowadzał warsztaty czytania, spotkania z pisarzami i ilustratorami książek 
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Działania WE/UE na rzecz ochrony książki, literatury i tłumaczeń 
literackich są skuteczne i przynoszą wymierne korzyści wielu stronom 
zaangażowanym w proces tworzenia i odbioru dzieł pisanych. Istnieje 
jeden nadrzędny cel polityki kulturalnej UE w zakresie ochrony książki, 
a mianowicie rozwój czytelnictwa literatury europejskiej na wewnętrz
nym rynku UE i wśród Europejczyków oraz promocja pozaeuropejska 
tego obszaru w kontekście agresywnych rynków anglojęzycznych, a także 
umocnienie mecenatu UE nad niedochodowymi dziedzinami kultury, 
odznaczającymi się wysoką wartością i pozycją w tradycjach kultury eu
ropejskiej. Dzięki programom literackim UE rośnie pozycja zawodowa 
tłumaczy europejskich, jak również jakość tłumaczeń w ich wszelakich 
odmianach i praktykach oraz znajomość języków europejskich.

3. Promocja twórczości artystycznej w Europie

Trzecim obszarem działania Wspólnot Europejskich, a potem Unii Eu
ropejskiej w dziedzinie kultury zgodnie z art. 128 TWE w wersji z Maa
stricht (oprócz ochrony dziedzictwa kulturowego i literatury europej
skiej) był szeroko rozumiany mecenat WE/UE nad sztuką. Unia wspierała 
wszystkie rodzaje działalności artystycznej: muzykę, malarstwo, taniec, 
teatr, operę, operetkę, fotografię itp. oraz wszelkie formy prezentacji 
sztuki.

3.1. Orkiestry europejskie

Całkowicie pionierską inicjatywą na tym polu było objęcie w latach 70. 
minionego wieku patronatem wspólnotowym Młodzieżowej Orkiestry 
Wspólnot Europejskich (dziś EUYO – European Union Youth Orchestra, 
rok zał. 1976), a w latach 80. – Barokowej Orkiestry Wspólnot Europejskich 

dla dzieci oraz tworzenie stron internetowych. Koordynatorem projektu była gmina 
Cerignola. Z kolei British Centre for Literary Translation zainicjowało projekt promo
cji nowych tłumaczeń literackich w bibliotekach publicznych. Celem działań była po
prawa umiejętności translatorskich literatury pięknej. 
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(EUBO – European Union Baroque Orchestra, rok zał. 1985). Nigdy wcześ
niej nie doszło do sytuacji, aby WE w tak konkretny sposób wspierała 
instytucję kultury, jak stało się to w przypadku Młodzieżowej Orkie
stry Wspólnot Europejskich. Sposób, w jaki do tego doszło, i to, że został 
powtórzony przy okazji sponsorowania Barokowej Orkiestry Wspólnot 
Europejskich, wyznaczył przyszłe standardy tego typu praktyk unijnych 
wobec innych podmiotów instytucjonalnych UE w dziedzinie kultury. 
Standardem stawał się wypracowany mechanizm przekazywania sub
sydiów przedmiotowych Wspólnoty. Polegał on na uruchamianiu finan
sowych instrumentów wsparcia imprez lub instytucji uznanych za po
wszechnie cenione oraz posiadające taką strukturę organizacyjną, która 
doskonale odzwierciedlała polityczne idee procesu integracyjnego, czyli 
przede wszystkim miała charakter międzynarodowy i była nastawiona 
na działalność ponadnarodową. Znaczyło to dalej, że Unia Europejska 
nie ma w zwyczaju ustanawiania własnych instytucji kulturalnych ani 
wybierania kandydatów do stałej unijnej dotacji. Jedynym wdrożonym 
mechanizmem w ramach mecenatu celowego Wspólnoty było udzielanie 
dotacji instytucjom artystycznym, wskazanym przez fachowców danej 
branży i mającym szanse realizacji europejskiej wartości dodanej. Można 
powiedzieć, że UE włączała się pośrednio do aktywności instytucjonal
nych już istniejących – na poziomie krajowym lub międzynarodowym. 
Wsparcie dla orkiestr stało się wzorcowe dla przyszłych strategii promo
cji idei integracyjnych w kulturze oraz europejskiej kultury muzycznej.

Warto pokazać historię pierwszego mecenatu WE wobec europej
skich instytucji artystycznych, czyli wywodzącej się z Wielkiej Brytanii 
Orkiestry Młodzieżowej. Projekt subsydiowania przez WE Młodzieżo
wej Orkiestry został zgłoszony podczas sesji plenarnej Parlamentu Eu
ropejskiego w dniu 8 marca 1976 roku przez dwie europosłanki z bry
tyjskiej partii konserwatywnej, baronową Dianę Louie Elles oraz Elaine 
KellettBowman. Pomysł objęcia patronatem WE orkiestry poparli: Jan 
Broeksz (Holandia), ówczesny szef parlamentarnej Komisji do spraw kul
tury i młodzieży121 oraz rzecznik tejże; a także Guido Brunner, przed
stawiciel Komisji Europejskiej. Rezolucja w sprawie projektu rezolucji 
złożonego przez KellettBowman w sprawie utworzenia europejskiej or
kiestry młodzieżowej Wspólnoty Europejskiej została przyjęta przez PE 

121 Komisja ds. Kultury i Młodzieży funkcjonowała w Parlamencie Europejskim od 1972 r.
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w dniu 5 kwietnia 1976 roku122. 22 kwietnia 1976 roku Komisja Europej
ska potwierdziła objęcie patronatem orkiestry wraz ze współfinansowa
niem jej działalności oraz wprowadzeniem nazwy Młodzieżowa Orkiestra 
Wspólnot Europejskich (European Community Youth Orchestra, ECYO). 
Orkiestra otrzymała patronat honorowy Przewodniczącego Parlamentu 
Europejskiego. Z racji specjalnego statusu do dziś otrzymuje wsparcie 
finansowe z programów kulturalnych Unii Europejskiej na zasadzie po
zakonkursowej123. Orkiestra działała w Wielkiej Brytanii (na zasadach 
stowarzyszenia) pod kierunkiem Joy i Lionela Bryerów oraz sir Edwarda 
Healtha. Była orkiestrą angielską. W 1976 roku uzyskała miano pierw
szego ambasadora kultury WE na świecie. Była wspierana bezpośrednio 
z budżetu Komisji Europejskiej, a następnie z budżetów programów KE: 
Europejskiego Miasta Kultury oraz kolejnych programów pomocowych 
Unii Europejskiej (m.in. z programu Kalejdoskop124). W 2016 roku Mło
dzieżowa Orkiestra Unii Europejskiej obchodziła 40lecie działalności.

W chwili objęcia patronatem WE orkiestry działała ona według nastę
pujących zasad. Zespół miał składać się ze 100 muzyków pochodzących 
z różnych krajów europejskich, w wieku od 14 do 20 lat. Próby do koncer
tów repertuaru europejskiego miały się odbywać w przerwach świątecz
nych (Boże Ciało, Wielkanoc) oraz w podczas letnich wakacji. Pierwszym 
dyrygentem orkiestry został włoski dyrygent i pianista Claudio Abbado, 
wieloletni dyrektor Wiener Staatsoper w Wiedniu i Wiener Philharmoni
ker. W pierwsze tournée muzycy udali się w 1978 roku, odwiedzając Am
sterdam, Bonn, Brukselę, Luksemburg, Mediolan, Paryż i Rzym. Orkie
stra koncertowała również w Meksyku, Chinach, Hongkongu, USA oraz 
w Rosji. W 1994 roku nazwa orkiestry została zmieniona na Młodzieżowa 
Orkiestra Unii Europejskiej (European Union Youth Orchestra, EUYO), 

122 Resolution on the motion for a resolution submitted by Mrs KellettBowman on the 
formation of a European Community youth orchestra, OJ C 79/8, 5.04.1976.

123 EP: Report (27 November 2017) on the proposal for a regulation of the European Parlia
ment and of the Council amending Regulation (EU) No 1295/2013 establishing the Cre
ative Europe Programme (2014 to 2020) (COM (2017)0385 – C80236/2017 – 2017/0163 
(COD).

124 Działanie 2, ust. 2 notował przepis o przekazaniu orkiestrze każdorazowo kwoty wspar
cia do 25% całości kosztów. Decision No 719/96/EC of the European Parliament and of 
the Council of 29 March 1996 establishing a programme to support artistic and cul
tural activities having a European dimension (Kaleidoscope), OJ L 99/22, 20.04.1996 
(Dz. Urz. WE 1996 L99/20).
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a nowym dyrektorem mianowano holenderskiego dyrygenta Bernarda 
Haitinka. Dziś przesłuchania do Orkiestry odbywają się w każdym kraju 
członkowskim w odpowiednio wyznaczonym terminie. Kraj wskazuje in
stytucję, która przeprowadza przesłuchania muzyków, a następnie wy
biera kandydatów do rocznej pracy w orkiestrze125.

Barokowa Orkiestra Wspólnot Europejskich (dziś Barokowa Orkie
stra Unii Europejskiej) powstała w 1985 roku w ramach obchodów Eu
ropejskiego Roku Muzyki i miała zupełnie inną historię założycielską. 
Program Roku Europejskiego jako inicjatywa Parlamentu Europejskiego 
oraz Rady Ministrów (wspierana z budżetu Komisji Europejskiej) roz
począł się w 1983 roku i dotyczył tematycznie bardzo różnych obszarów, 
na przykład świętowano Europejski Rok Bezpiecznej Drogi i Młodych 
Kierowców, Europejski Rok Edukacji Sportowej itp. Celem inicjatywy 

„Roku” było zwrócenie uwagi państw członkowskich na sektorowe dzia
łania wspólnotowe. Europejski Rok Muzyki 1985 Wspólnoty Europej
skie przygotowały wraz z Radą Europy126 w celu przypomnienia trzech 
wirtuozów muzyki barokowej – Bacha, Händla i Scarlattiego – promocji 
starszej muzyki europejskiej, umożliwienia uczestnictwa w koncertach 
ludziom młodym, odświeżenia idei edukacji muzycznej oraz ochrony 
i wzbogacenia wspólnego dziedzictwa muzycznego127. Rekomendacja 
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w tym zakresie wska
zywała na możliwość kontynuacji idei szerzenia wiedzy o europejskim 
dziedzic twie muzycznym, co znalazło zastosowanie w powołaniu do ży
cia Orkiestry Barokowej WE jeszcze podczas obchodów Roku Muzyki. 
Podobnie jak w przypadku Europejskiej Orkiestry Młodzieżowej, for
malnie reprezentowała ją spółka angielska, zarejestrowana na prawie 
brytyjskim w 1965 roku. Organizacja działała w Wotton w hrabstwie 
Oxford shire w ramach Przywileju Królewskiego, na zasadzie organiza
cji pożytku publicznego, na podstawie decyzji Zarządu. W przesłucha
niach i warsztatach Orkiestry brało udział około 100 studentów rocznie, 

125 Warto zauważyć, że EUYO działała do 2017 r. na prawie brytyjskim. W związku z uru
chomioną przez KE procedurą Brexitu Komisja planuje zachować działalność orkie
stry, przenosząc jej siedzibę z Wielkiej Brytanii na terytorium Belgii. 

126 Ze strony Rady Europy za inicjatywę odpowiadała Komisja ds. Kultury i Edukacji 
Zgromadzenia Parlamentarnego. 

127 European Music Year, Council of Europe, Parliamentary Assembly, Recommendation 1001 
(1985), ssembly.coe.int/nw/xml/XRef/XrefXML2HTMLen.asp?fileid=15035&lang=en 
[dostęp: 20.10.2016]. 
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z czego wyłaniano maksymalnie 25 muzyków, którzy przez rok grali w ze
spole. Przez wiele lat z Barokową Orkiestrą Unii Europejskiej współpra
cowało ponad 600 studentów, a koncertowało – 900. Orkiestra wystę
powała w ponad 60 krajach, grając koncerty pod batutą tak wybitnych 
dyrygentów, jak choćby Roy Goodman, Ton Koopman czy Lars Ulrik 
Mortensen. Obie orkiestry UE otrzymywały dofinansowanie z progra
mów kulturalnych, między innymi Kalejdoskop, Kultura 2000 i Kultura 
2007–2013128, a od 2014 roku z programu Kreatywna Europa.

3.2. Program pomocowy Kalejdoskop

Jak wynika z powyższych refleksji, program pomocowy UE Kalejdoskop 
miał duże znaczenie w promowaniu muzyki europejskiej. Konieczne jest 
więc wyjaśnienie zasad funkcjonowania tego pierwszego programu UE 
w dziedzinie sztuki oraz zdefiniowanie jego roli w kreowaniu współpracy 
międzyinstytucjonalnej w kulturze.

Zanim formalnie powstał program, Komisja Europejska podjęła trud 
wsparcia działalności artystycznej krajów członkowskich z budżetu 
wspólnotowego. W 1990 roku uruchomiono pierwszy program pilota
żowy o nazwie Platforma Europa (Platform Europe). 10 lipca 1990 roku 
KE ogłosiła „Warunki uczestnictwa w «Platformie Europa»”129, powołu
jąc się na pogląd, że znajomość wspólnych korzeni kultury europejskiej 
ma znaczący wpływ na przyszły kształt Europy, jak również że uczest
nictwo w kulturze i w życiu artystycznym stwarza możliwości współ
pracy oraz wzajemnego zrozumienia. W dokumencie sugerowano me
cenat WE nad projektami międzynarodowymi w dziedzinie kultury. 

128 Obie orkiestry przez cały okres swojej działalności cierpiały na szereg kłopotów finan
sowych. Dotacje przydzielane im przez Komisję Europejską nie wystarczały na pokry
cie całości wysokich kosztów funkcjonowania orkiestr. W 2015 r. szef Komisji Euro
pejskiej JeanClaude Juncker ubolewał nad stanem finansów orkiestr. Na jego wniosek 
Parlament Europejski przyznał dodatkowe dofinansowanie dla EUYO na kwotę 600 tys. 
euro w ramach programu Kreatywna Europa i zapowiedział zainicjowanie Programu 
Pilotażowego w celu wypracowania stałej dotacji dla orkiestry ze strony UE. Więcej 
zob. European Youth Orchestra finds EU lifeline, 2 June 2016, http://www.eubusiness.
com/newseu/euorchestra.16vt/ [dostęp: 8.10.2016]. 

129 Conditions for participating in the “Platform Europe” award scheme by the Commis
sion of the European Community, OJ C 176/2, 10.07.1990.
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Celami programu miały być zatem: (1) promowanie lokalnego, regio
nalnego i narodowego życia artystycznego poprzez promocję ambit
nych przedsięwzięć o profilu europejskim; (2) tworzenie warunków dla 
wymiany artystycznej w Europie i kreowanie dialogu względem reszty 
świata; (3) umacnianie świadomości wspólnych korzeni europejskich 
i osiągnięć Europy. Wsparcie finansowe miało być przekazywane pod
miotom publicznym i prywatnym pochodzącym przynajmniej z trzech 
krajów członkowskich Wspólnot. Program wykluczał udział instytucji 
komercyjnych, dotacje do inwestycji oraz możliwość pokrycia bieżącej 
działalności. Całościowa kwota jednorazowej dotacji wynosiła 50 000 
ECU. Instytucjami pośredniczącymi w programie i upoważnionymi do 
przekazywania informacji były: odpowiednia dyrekcja KE oraz przed
stawicielstwa Komisji Europejskiej w 12 krajach członkowskich. Z da
nych wynika130, że pomiędzy 1990 a 1995 rokiem z programu Platforma 
Europa dofinansowano ponad 500 projektów z dziedziny kultury oraz 
500 projektów z dziedziny tłumaczeń. Równolegle do aktywności Plat
formy Europy Rada ds. Kultury UE ogłaszała rezolucje i konkluzje pro
jektujące dalsze działania wspierające sztukę jako element kształtujący 
procesy zjednoczeniowe131.

Pierwszym programem pomocowym Unii Europejskiej po traktacie 
z Maastricht był program Kalejdoskop. Sam program Kalejdoskop został 
powołany Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 719/96/EC z dnia 
29 marca 1996 roku132. Pierwotnie miał być wprowadzony na okres trzech 
lat, to jest od 1996 do 1998 roku. Uzyskał fundusz w wysokości 26,5 mln 
ECU. Dnia 26 lipca 1998 roku kolejną Decyzją PE i Rady nr 477/1999/EC 
program został przedłużony na okres jednego roku, czyli do 31 grudnia 

130 Europa szansą dla kultury. Polskie organizacje kulturalne w programach Unii Europej-
skiej, Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Ministerstwo Kultury, Warszawa, [b.d.w.].

131 Należały do nich: Resolution of 7 June 1991of the Ministers for Culture meeting with in 
the Council expressed their determination to encourage the theatre in Europe and to 
enhance its European dimension; Resolution of the Council and the Ministers for Cul
ture meeting within the Council of 14 November 1991 on European cultural net works; 
Conlusions of the Ministers for Culture meeting within the Council of 12 November 
1992 on guidelines for Community cultural action; Rezolucje PE: OJ C 267, 14.10.1991, 
s. 45, OJ C 255, 20.09.1996, s. 51; Rezolucje Rady: Resolution of 4 April 1995, OJ C 247, 
23.09.1995, s. 2. 

132 Decision No 719/96/EC of the European Parliament and of the Council of 29 March 
1996…, dz. cyt.
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1999 roku133. Kwota, która została dodatkowo wyasygnowana na Kalej
doskop, wynosiła 10,2 mln ECU. Razem fundusz programu za lata 1996–
1999 wyniósł ponad 36,7 mln ECU. Z programu sfinansowano ogółem 
398 projektów (w ciągu trzech lat), natomiast w roku 1999 – 119, co da
wało razem 517 projektów w latach 1996–1999. Głównym celem programu 
była promocja wydarzeń artystycznych obejmujących wszystkie dzie
dziny sztuki, tworzone przy współpracy przynajmniej trzech partnerów 
pochodzących z krajów Unii Europejskiej. Istniała możliwość zaangażo
wania partnerów pochodzących z krajów trzecich. Wśród promowanych 
dziedzin artystycznych, oprócz tradycyjnych, takich jak muzyka, taniec, 
sztuki wizualne, sztuki sceniczne, znalazły się też: fotografia, architektura, 
projektowanie oraz multimedia. Program w Aneksie do Decyzji 719/96/
EC został podzielony na pięć Działań.

Działanie 1 odnosiło się do wsparcia finansowego dla wydarzeń ar
tystycznych tworzonych w partnerstwie lub poprzez sieci współpracy 
i musiały obejmować przynajmniej trzy państwa członkowskie. Szcze
gólna waga została w tym Działaniu położona na tworzenie sieci, które 
przyczyniają się do promowania dostępu do kultury ludzi pochodzących 
z różnych środowisk. To również miało wspomagać wymianę kreatyw
nych inicjatyw. Projekty miały zawierać wymiar europejski i odznaczać 
się innowacyjnością. Działanie 1 przewidywało fundusze na cykle szko
leń podnoszące kwalifikacje kadry pracowniczej sektora kultury134.

Działanie 2 skierowane zostało do projektów partnerskich na więk
szą skalę, o wysokiej jakości artystycznej i posiadających większy zasięg 
społecznoekonomicznego oddziaływania. Obowiązywały warunki po
dobne jak w Działaniu 1. Dodatkowo projekt musiał być obligatoryjnie 
współorganizowany poprzez sieć partnerską i we współpracy partner
skiej przynajmniej trzech krajów członkowskich. Nie mógł trwać dłużej 
niż trzy lata. Działanie 2 gromadziło środki na działające już od wielu 

133 Decision No 477/1999/EC of the European Parliament and of the Council of 22 Febru
ary 1999 amending Decision No 719/96/EC establishing a programme to support ar
tistic and cultural activities having a European dimension (Kaleidoscope), OJ L57/2, 
5.03.1999. 

134 Dofinansowanie dla wydarzeń artystycznych nie mogło przekraczać 25% całości kosz
tów i nie mogło wynosić więcej niż 50 000 ECU. Jeśli projekt dotyczył ułatwiania do
stępu i szkoleń, mógł uzyskać dofinansowanie do 50% całości kosztów, a kwota nie 
mog ła być większa niż 20 000 ECU. Jeśli miał dotyczyć samego szkolenia profesjonal
nej kadry – do 50% kosztów i maksimum 50 000 ECU.
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lat instytucje, którym patronowała Unia Europejska, takie jak: Młodzie
żowa Orkiestra UE i Barokowa Orkiestra UE. Również obchody 9 maja 
były finansowane z finansów Działania 2.

Działanie 3, posiadające te same wymogi formalne co akcje poprzed
nie, zakładało promowanie wiedzy o sztuce, serie szkoleń podnoszących 
kwalifikacje pracowników sektora kultury, zwłaszcza w krajach trzecich.

Fundusze Działania 4 wspierały dwa ważne unijne programy: Euro
pejskie Miasto Kultury i Europejski Miesiąc Kultury, a Działania 5 – ak
cje specyficzne.

Aby przytoczyć konkretne dane finansowe dotyczące programu Ka
lejdoskop, warto odwołać się do najważniejszego w tym obszarze opraco
wania autorstwa Spyrosa Pappasa, dyrektora generalnego ds. informacji, 
komunikacji, kultury, polityki audiowizualnej (DG X) ówczesnej Komi
sji Europejskiej135. Raport o nazwie Kaleidoscope. Programme. Report 
1996–1998136 został opublikowany w Luksemburgu w czerwcu 1998 roku. 
Zawierał dane na temat programu, gromadząc w krótkiej sprawozdaw
czości opisy dofinansowanych i zrealizowanych projektów. Niektóre dane 
znajdują się w przytaczanym wcześniej opracowaniu Komisji Europej
skiej Evaluation ex-post des programmes Kaléidoscope, Ariane et Raphaël 
1996/1999 z 2003 roku. Według raportu Pappasa do programu razem na
desłano 2560 projektów w latach 1996–1998 z wszystkich krajów UE plus 
krajów EFTA z wyjątkiem Liechtensteinu. Na podstawie umów stowarzy
szeniowych z UE do programu mogły przystąpił kraje Europy Środkowo

Wschodniej, takie jak: Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja 
czy Węgry. Kraje te wystąpiły razem w latach 1996 i 1997 w 49 między
narodowych projektach, w większości w roli partnera. Statystyka kolej
nych lat programu przedstawia się w następujący sposób: w roku 1996 
z nadesłanych łącznie projektów w liczbie 716 wybrano ostatecznie 124; 
w 1997 roku z nadesłanych łącznie 914 projektów wybrano 127; a w roku 
1998 z nadesłanych łącznie 930 ostatecznie dofinansowanie otrzymało 147. 
W sumie w latach 1996–1998 sfinansowano 398 projektów. Szczegółowe 
dane są zawarte w tabeli 13.

135 Spyros Pappas był dyrektorem generalnym ds. informacji, komunikacji, kultury i po
lityki audiowizualnej w latach 1997–1999. 

136 Kaleidoscope Programme: Report 1996–1998, Office for Publications of the European 
Commission, Luxembourg 1998. 
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Tabela 13. Program Kalejdoskop. Liczba zrealizowanych projektów w latach 1996–1998. 
Podział na Działania

Rok
Liczba zgłoszonych 

projektów
Projekty wybrane

Razem w danej 
kategorii

1996 716 124

Teatr, taniec
Działanie 1 (A1) 48,  
Działanie 2 (A2) 2

50

Muzyka, opera
1 38, D2 1

39

Sztuki wizualne, inne
D1 33, D2 2

35

Osobno w D1 i D2 D 1 119, D2 5

1997 914 127

Teatr, taniec
D1 35, D2 4

39

Muzyka, opera
D1 41, D2 4

45

Sztuki wizualne, inne
D1 41, D2 2

43

Osobno w D1 i D2 D1 117, D2 10

1998 930 147

Teatr, taniec
D1 57, D2 6

63

Muzyka, opera
D1 49, D2 4

53

Sztuki wizualne, inne
D1 29, D2 2

31

Osobno w D1 i D2 D1 135, D2 12

Razem w D1 i D2 371     27 398

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kaleidoscope Programme: Report 1996–1998, 
Office for Publications of the European Commission, Luxembourg 1998, s. 32.

Trzeba zauważyć, że liczba projektów, które z roku na rok otrzymały 
wsparcie finansowe UE, rosła: od 124 do 147, podobnie jak liczba zgłasza
nych projektów do programu, od 716 do 930. Ponadto zdecydowanie wię
cej projektów zgłaszano do Działania 1 niż do Działania 2, w proporcji 371 
do 27, czyli około 14 razy więcej, co daje proporcję: 93% do 6,8%. Zatem 
można powiedzieć, że organizatorzy koncentrowali się raczej na mniej
szych projektach o wymiarze europejskim, gromadzących partnerów 
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z przynajmniej trzech krajów UE, dbając o jakość artystyczną i innowa
cyjność. Projekty na dużą skalę o wymiarze społecznoekonomicznym 
zajmowały drugą pozycję. Jeśli chodzi o preferencje dotyczące poszcze
gólnych dziedzin sztuki, to należy z całą pewnością podkreślić, że więk
szość zgłaszanych propozycji dotyczyła sztuki teatru i tańca (w liczbie 
152 projektów przez 3 lata), następnie – muzyki i opery (137), a na końcu – 
sztuk wizualnych i innych (109). Zachodziła równowaga pomiędzy liczbą 
projektów z różnych dziedzin sztuki. Każdorazowo liczba przekraczała 
100 projektów, nie było więc dużych dysproporcji. Wyraźnie mniej wnios
ków dotyczących teatru i kina było w drugim roku (1997) trwania pro
gramu Kalejdoskop (39 projektów). Najwięcej projektów muzycznych od
notowano w ostatnim roku, czyli w 1998 (53 projekty). Sztuki wizualne 
miały rekordową liczbę projektów również w 1997 roku (43). Największą 
liczbę zgłoszonych projektów w całości programu odnotowano w kate
gorii teatru i tańca (1998 r.) i wynosiła ona 63 wygrane projekty. Można 
powiedzieć, że ta właśnie dziedzina była najczęściej dofinansowywana 
w całym programie Kalejdoskop w latach 1996–1998.

Całościowy budżet programu za lata 1996–1998 był oszacowany na 
kwotę 25,5 mln ECU, jednakże – jak wynika z tabeli 14 – bezpośrednio 
na projekty zostało przeznaczonych 20 mln 383 tys. ECU. Dodatkowe 
5,5 mln ECU zostało przeznaczonych na wydarzenia zapisane w Działa
niu 4 programu, czyli na program Europejskiego Miasta Kultury137 i Eu
ropejskiego Miesiąca Kultury, Młodzieżową Orkiestrę UE oraz Barokową 
Orkiestrę UE. W latach 1996–1998 Kalejdoskop dofinansował EMK w Ko
penhadze (1996), EMK w Salonikach (1997), EMK w Sztokholmie (1998), 
a także obchody Europejskiego Miesiąca Kultury w: Sankt Petersburgu 
(1996), Lublanie (1997) oraz Valletcie wraz z miastem Linz (1998). Osta
teczna kwota budżetu programu Kalejdoskop, jak wynika z ewaluacji zle
conej przez Komisję Europejską w 2004 roku138, wynosiła w latach 1996–
1999 36,7 mln ECU. Razem sfinansowano 518 projektów.

137 Program Europejskiej Stolicy Kultury funkcjonował do 2004 r. pod nazwą Europejskie 
Miasto Kultury (EMK). Od 2004 r. do dzisiaj nazywa się go Europejską Stolicą Kul
tury (ESK). Z racji przyjętego porządku chronologicznego w tej dysertacji używane są 
zamiennnie obie nazwy: EMK/ESK – w zależności od kontekstu historycznego. 

138 Commission Repprt to the European Parliament, the Council and the Committee of 
the Region. Report on the implementation of the Community programmes Kaleido
scope, Ariane and Raphael, Brussels, 23.01.2004, COM (2004) 33 final.
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Tabela 14. Program Kalejdoskop. Dotacja KE w latach 1996–1998 w układzie rocznym 
i z podziałem na Działania (w ECU)

Rok Budżet  
roczny

Budżet rozpisany  
na dziedziny sztuki Działanie 1 Działanie 2

1996 5 569 534,20 Teatr i taniec 2 581 412,70 2 233 533,22 347 879,48

Muzyka, opera 1 429 196,80 1 354 067,30 75 129,50

Sztuki wizualne 
i inne 1 558 924,70 1 381 146,94 177 777,76

Razem 5 569 534,20 4 968 747,46 600 786,74

1997 6 810 610,39 Teatr i taniec 2 419 267,65 1 717 262,00 702 005,65

Muzyka, opera 2 260 256,05 1 872 276,46 387 979,59

Sztuki wizualne 
i inne 2 131 086,69 1 869 452,01 261 634,68

Razem 6 810 610,39 5 458 990,47 1 351 619,92

1998 8 003 094,49 Teatr i taniec 3 487 715,18 2 546 004,18 941 711,00

Muzyka, opera 2 950 439,31 2 168 621,79 781 817,52

Sztuki wizualne 
i inne 1 564 940,00 1 292 178,00 272 762,00

Razem 8 003 094,49 6 006 803,97 1 996 290,52

RAZEM 20 383 239,08 16 434 541,90 3 948 697,18

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kaleidoscope Programme: Report 1996–1998. 
Office for Publications of the European Commission, Luxembourg 1998, s. 33.

Dane wynikające z tabeli 14 świadczą o tym, że poziom dofinansowania 
w poszczególnych latach subsydiowania programu Kalejdoskop wyraź
nie wzrastał. W pierwszym roku na projekty przeznaczono 5,5 mln ECU, 
w drugim – prawie 7 mln ECU, a w trzecim – 8 mln ECU. Potwierdza się 
wcześniejsza ocena, dotycząca większej „siły rażenia” Działania 1 w sto
sunku do Działania 2. Jako że w Działaniu 1 znalazło się zdecydowanie 
więcej projektów, całościowa kwota dofinansowania w ramach tego Dzia
łania wyniosła 16,5 mln ECU, natomiast w ramach Działania 2 – około 
4 mln ECU. Również najwięcej funduszy zostało przekazanych na poczet 
teatru i tańca, w drugiej kolejności – muzyki i opery, a na końcu – na rzecz 
sztuk wizualnych. Powodzenie Działania 1 brało się prawdopodobnie 
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z niechęci organizatorów do podejmowania ryzyka. Program był nową 
inicjatywą UE, nie znano procedur funkcjonowania programów unij
nych, istniała słabo rozwinięta sieć partnerska, a już na pewno występo
wała obawa, czy uda się właściwie zarządzać finansami w dużym projekcie 
o zasięgu międzynarodowym. Wyniki przedstawione w tabeli 14 wska
zują na wzrost liczby dofinansowanych przez WE projektów.

Jaką tematyką odznaczały się projekty programu Kalejdoskop i w ja
kim stopniu były to projekty europejskie? Skąpe dane w tym obszarze 
pozwalają na wnioski ogólne. Na pierwszą kategorię – teatr i taniec – 
składały się serie szkoleń, warsztatów, kursów i seminariów, których 
celem było podniesienie jakości pracy teatralnej oraz kształcenie profe
sjonalistów. Organizowano warsztaty tańca i pantomimy, przygotowy
wano spektakle, w których aktorzy posługiwali się różnymi językami. 
Tu słynny był projekt Thea/Trans/Europe, prezentujący zróżnicowanie 
językowe tekstów dramatycznych. Zalecane były spektakle łączone, de
monstrujące różne techniki i różne metody gry teatralnej i sztuki sce
nicznej, ale zwracające uwagę na wielojęzykowy wydźwięk europejskiej 
dramaturgii. Dzięki projektom unijnym powstawały szkoły tańca no
woczesnego, uruchamiane były kursy choreograficzne, otwierano wyż
sze szkoły teatralne, jak chociażby ta prowadzona pod patronatem Unii 
Teatrów Europejskich. Projekt stowarzyszenia Rencontre internationale 
des Enseignements artistiques polegał na corocznym wystawianiu prac 
z 30 europejskich szkół artystycznych, otwieraniu klas mistrzów i or
ganizowaniu konferencji dla studentów. Ważną rolę w pierwszej fazie 
implementacji programu odgrywały powstające sieci i stowarzyszenia 
europejskie, których celem było generowanie wspólnych, międzynarodo
wych inicjatyw. Popularne były na przykład IETM (Informel European 
Theatre Meeting) kojarzące artystów z różnych części Europy (również 
z krajów bałkańskich) i praca nad wspólnymi projektami teatralnymi. 
Podczas licznych warsztatów teatralnych subsydiowanych przez UE ak
torzy ćwiczyli innowacyjne techniki gry, odkrywali na nowo mity grec
kie obecne w tragedii antycznej, by reinterpretować dziedzictwo antyku 
jako podstawę kultury europejskiej.

W ramach Działania 2 w obszarze teatru i tańca zdarzały się konfe
rencje artystów cyrkowych. Dotowane były duże festiwale teatralne oraz 
formy prezentacji tańca współczesnego. Ogłaszano warsztaty, tworzono 
laboratoria, rezydencje artystyczne, treningi innowacyjnych technik, na 
przykład Pro Lab – warsztaty choreograficzne, które przyciągały światowej 
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sławy choreografów. Wiele projektów tanecznych odnosiło się do prób 
imitacji i pokazów pozeuropejskich technik tańca.

Projekty muzyczne obejmowały innowacyjne prezentacje muzyki, od 
zwykłych przedstawień, przez otwarte próby, koncerty edukacyjne, aż do 
warsztatów kompozytorskich i wykładów. Miały na celu umożliwić dostęp 
publiczności do koncertów oraz zaznajomić ją z różnymi gatunkami mu
zycznymi: od klasyki przez rock, folk, jazz, muzykę kameralną, blues, mu
zykę żydowską, elektroniczną do pieśni chóralnych. Zwracano uwagę na 
przedsięwzięcia mobilizujące muzyków z różnych krajów, wspólne koncer
towanie międzynarodowych grup muzycznych. Ważnym aspektem były 
warsztaty profesjonalistów i otwarte konkursy muzyczne, a także promo
cja młodych talentów. W zakresie opery wspomagano koprodukcje, tour
née oper, warsztaty solistów operowych, kształcenie młodych artystów, 
kładziono nacisk na współpracę między wyższymi szkołami muzycznymi.

Jeśli chodzi o sztuki wizualne, główną formą ich prezentacji były wy
stawy tematyczne, inne skupiały się na artystycznym wizerunku regionu, 
ekspozycji tradycyjnych kostiumów czy rzemiosła, odtwarzały włoski mi
nimalizm. Promowano związki sztuki z rzemiosłem i architekturą. Doto
wano szereg warsztatów i konferencji poprawiających jakość sztuki i ja
kość jej prezentacji. Dostrzeżono rolę multimediów jako instrumentu 
współczesnego wyrazu artystycznego, dlatego te projekty, które odno
siły się do zastosowania nowoczesnych technologii w sztuce, do inter
netu czy do fotografii, znajdowały wsparcie finansowe KE. Wystawy fo
tograficzne dotyczyły takich tematów, jak: powrót do przeszłości, utopia, 
zagadnienie imigracji, sztuka dzieci, sztuka ludzi mieszkających w dziel
nicach zaniedbanych. Niekiedy odbywały się wystawy czy projekty, któ
rych celem było zrozumieć sztukę regionu, kiedy indziej – zrozumieć po
trzeby młodych artystów.

Raport Pappasa pozwala na podsumowania ilościowe. Gdyby podzie
lić projekty ze względu na państwo członkowskie, z którego pochodziły, 
oraz na kategorię organizatora projektu i współorganizatora projektu, 
uzyskujemy następujące dane. W roku 1996 państwami zgłaszającymi 
się do programu jako organizatorzy projektów były przede wszystkim: 
Francja (20 projektów), Włochy (18) i Niemcy (18). Również te kraje oraz 
Holandia występowały najczęściej jako współorganizatorzy projektów. 
W 1997 roku było podobnie. Najczęściej organizatorami projektów były: 
Francja (19), Włochy (19) i Niemcy (15), a współorganizatorami: Francja, 
Belgia, Niemcy i Hiszpania. Ostatni analizowany rok, 1998, przyniósł 
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wyłonienie najbardziej aktywnych uczestników projektów – wśród orga
nizatorów były to: Włochy (22), Francja (21) oraz Niemcy (16), natomiast 
wśród współorganizatorów: Francja, Niemcy, Włochy i Wielka Bryta
nia. Francja wzięła udział w 215 projektach w ciągu trzech lat, Włochy – 
w 183 projektach, a Niemcy – w 160 projektach. Zatem liderami projek
tów europejskich w programie Kalejdoskop okazały się trzy kraje: Francja, 
Niemcy i Włochy. Proponowały najwięcej projektów w ciągu trzech lat 
i najwięcej współpracowały w ramach programu. Kolejne państwa pod 
względem liczby projektów w programie Kalejdoskop to: Wielka Brytania, 
Hiszpania, Holandia i Belgia. Wielka Brytania wzięła udział w 140 pro
jektach, Belgia – w 120 projektach, Hiszpania – w 112. W niewielkim stop
niu współpracowały Dania, Grecja, Irlandia, Finlandia i Portugalia, choć 
trzeba podkreślić tendencję wzrostową dla wszystkich 17 analizowanych 
państw, w tym krajów EFTA. Warto zaznaczyć, że liczba współorgani
zatorów była 2,5 razy większa niż liczba organizatorów. Analizy geogra
ficzne, mające na celu wyłonienie zakresu transgranicznej współpracy 
państw w dziedzinie kultury, wskazywały na przywiązanie do sąsiedz
twa. Niemal we wszystkich przypadkach partnerami projektów stawały 
się państwa ościenne głównego organizatora; w przypadku Francji – Bel
gia, Włochy, Hiszpania i Wielka Brytania, w przypadku Włoch – Hiszpa
nia, Francja, w przypadku Niemiec – Austria, Holandia, Belgia, Wło
chy i Francja, rzadziej Wielka Brytania czy Hiszpania. Austria z kolei 
współpracowała najczęściej z Niemcami, Belgią i Włochami, Portuga
lia – z Francją, Hiszpanią i Belgią, natomiast Wielka Brytania – z Fran
cją, Irlandią, Islandią, Holandią i Niemcami. Raport Pappasa nie zawiera 
danych dotyczących uczestnictwa polskich projektów w programie Kalej
doskop. Jedyna dostępna w Polsce publikacja Punktu Kontaktowego Eu-
ropa – szansa dla kultury. Polskie doświadczenia w korzystaniu ze środ-
ków Unii Europejskiej dla kultury 139 podaje, że w programie Kalejdoskop 
uczestniczyło 21 instytucji, 21 projektów zostało dofinansowanych z UE 
na łączna kwotę 560 814 46 ECU.

Program pomocowy Kalejdoskop był ważnym instrumentem wsparcia 
kultury europejskiej po wejściu w życie traktatu z Maastricht. Jako pierw
szy oferował mecenat WE wobec sztuki, co stanowiło nowość w stosunku 

139 A. Etmanowicz, J. SanetraSzeliga, Europa–szansa dla kultury. Polskie doświadczenia 
w korzystaniu ze środków Unii Europejskiej dla kultury, Warszawa, Ministerstwo Kul
tury, 2005. 
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do dotychczasowych priorytetów UE. Z danych zebranych w tym roz
dziale wynika, że na podstawie konkursu grantowego oferowanego przez 
KE w ramach Kalejdoskopu najbardziej promowanymi dziedzinami sztuki 
były: teatr i taniec europejski. Beneficjentami funduszy unijnych w dru
giej kolejności były: opery, filharmonie oraz galerie; promowano muzykę 
klasyczną i sztukę zarówno tradycyjną, jak i współczesną. Jeśli brać pod 
uwagę wieloletnie dofinansowanie z budżetu Wspólnoty dwóch orkiestr: 
symfonicznej i barokowej, to można wskazać na przewagę promowania 
europejskiej muzyki poważnej przez KE w stosunku do innych dziedzin, 
jako obszaru uniwersalnego komunikatu artystycznego oraz jako gatunku 
sztuki wywodzącej się z Europy.

4. Promocja europejskich miast poprzez kulturę

4.1.  Europejskie Miasto Kultury: dialogiczne poszukiwanie 
miejskości

Europejskie Stolice Kultury muszą być narzędziem pozwalającym miesz
kańcom Europy być kimś więcej niż widzami; uczestniczyć, rozumieć, czuć, 
określać i kształtować nowe idee i stosunki w procesie prowadzącym do 
politycznego zjednoczenia Europy140.
Spyros Mercouris (dyrektor i koordynator Programu Europejskiego Mia
sta Kultury, Ateny 1985)

Program Europejska Stolica Kultury, niegdyś Europejskie Miasto Kul
tury, należy do najstarszych inicjatyw Wspólnotowych w dziedzinie 
kultury. Jak wspomniano w rozdziale III, został ustanowiony rezolu
cją Rady ds. Kultury WE z 13 czerwca 1983 roku, która była wynikiem 
spotkania ministrów w Atenach141. Dziś program jest rozpoznawalnym, 

140 Cyt. za: B. GieratBieroń, B. Sonik, Krakow’2000. Po 10 latach. Krakow’2000. 10 years 
after, Kraków, KBF, 2011, s. 50.

141 Resolution of the Ministers responsible for Cultural Affairs, meeting within the Coun
cil, of 13 June 1985 concerning the annual event ‘European City of Culture’, OJ C153/2, 
22.06.1985.
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popularnym wydarzeniem artystycznym, festiwalem festiwali, służącym 
promocji europejskich miast. W zakresie realizacji priorytetów trakta
towych UE program stanowi o rozwoju artystycznym Europejczyków 
oraz jest ważnym instrumentem promocji sztuki we wszelakiej jej od
mianie gatunkowej i rodzajowej. Ponieważ od początku był kierowany 
do miasta, i to głównie rada miejska odpowiadała za jego realizację, i me
rytoryczną, i finansową, z pewnością można powiedzieć, że ten „mini
sterialny” niegdyś i międzyrządowy pomysł przyczynił się do trwałego 
kulturowego rozwoju europejskich miast. Przez ponad 30 lat trwania 
program zmieniał wielokrotnie formułę, zasięg oddziaływania, priory
tety i kierunki, stając się atrakcyjną, europejską, masową megaimprezą 
oraz katalizatorem przemian gospodarczych, społecznych i cywilizacyj
nych. Inicjatywa od początku posiadała dwie perspektywy: europejską 
i lokalną. Chodziło o pokazanie lokalności w europejskości oraz euro
pejskości w lokalności. Istotne było to, jakie pierwiastki europejskie sta
nowią o atrakcyjności lokalnego dorobku kulturowego i zarazem jak do
robek europejski wzbogacony zostaje (lub został) o lokalne pierwiastki. 
Należało spojrzeć na kulturę, uwzględniając współistnienie obu aspektów. 
Jako efekt implementacji programu wyłoniono skuteczną praktykę pro
mowania miast, która została wypracowana w trakcie rozwoju programu 
i doświadczona empirycznie przez kolejne festiwalowe miasta. W związku 
z tym, że 80 procent populacji europejskiej mieszka w miastach i metro
poliach – program eksponował i dowartościowywał rolę tych ośrodków 
w procesach miastotwórczych, kosmopolityzacyjnych i zjednoczeniowych.

Program Europejskie Miasto Kultury z założenia miał służyć dwóm 
celom. Po pierwsze miał za zadanie wzmacniać tożsamości miejskie i pod
nosić wartość europejskich miast jako kolebki cywilizacji, a po drugie 
miał kultywować proces integracyjny. Oprócz prezentacji morfologicz
nych cech danej kultury istotne z czasem stało się włączanie do progra
mów festiwalowych wartości charakterystycznych dla aksjologicznego 
dyskursu europeistycznego: tolerancji, otwartości, wielokulturowości, 
dialogu, solidarności, praw człowieka i demokracji. Idea założycielska 
programu miała zasadniczo charakter integracyjny i polityczny. Jak już 
wspominano, program został zainicjowany kilka lat przed podpisaniem 
Traktatu o WE w wersji z Maastricht, czyli zanim formalnie ogłoszono 
podstawowe wytyczne polityki kulturalnej Unii Europejskiej. Można 
przypuszczać, że gdyby nie determinacja polityków krajów członkow
skich działających w Radzie oraz skupionych w komisjach merytorycznych 
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Parlamentu Europejskiego, program mógłby nie powstać. Zasady proce
duralne programu były wyznaczane przez rezolucje i konkluzje Rady WE 
oraz Parlamentu Europejskiego.

Dokumentem inicjującym program była rezolucja Rady ds. Kultury 
WE w sprawie Europejskiego Miasta Kultury z 13 czerwca 1985 roku142. 
Rezolucja wprowadziła zasadę rocznych obchodów EMK w wybranych 
miastach, zgłaszanych do Rady przez władze tego miasta (w kolejności 
alfabetycznej państw). Miasta mogły pochodzić wyłącznie z krajów ów
czesnej Wspólnoty. Zgodnie z rezolucją odpowiedzialność za zorganizo
wanie i sfinansowanie obchodów ponosiły władze krajowe. Ustalono, że 
miasto powinno zostać wybrane dwa lata przed rokiem festiwalowym 
oraz że państwa będą przystępować po kolei do konkursu. Po zakończe
niu pierwszej rundy rozpocznie się kolejna.

W gestii każdego kraju zgłaszającego kandydata do tytułu EMK pozosta
wało określenie krajowych źródeł finansowania oraz organizacja zapla
nowanych wydarzeń. Należy podkreślić, że zapisy zawarte w rezolucji nie 
okreś lały, czy możliwe jest finansowanie ze źródeł Wspólnoty143.

Program formalnie miał charakter międzyrządowy. Myślą przewod
nią programu było świętowanie wydarzeń będących wyrazem kultury, 

„która wyjawiając swoje historyczne uwarunkowania i współczesny impet 
rozwojowy, charakteryzuje się elementami wspólnymi oraz bogactwem 
różnorodności”144. Program miał prezentować „europejską” koncepcję 
kultury, a więc taką, która znalazła potem swój wyraz w traktatowym 
koncepcie „jedności w różnorodności” (art. 167 TFUE) i europejskiej 
wartości dodanej. Była to więc „wspólnotowa”, czy lepiej powiedzieć „in
tegracyjna”, definicja kultury odnoszona w tym wypadku do festiwalu 
o charakterze miejskim. „Wielości” i „jedności kulturowej” miasto miało 
szukać w kulturze lokalnej, regionalnej oraz krajowej, konceptach wy
pracowanych przez artystów, dbając zarazem o budowanie wspólnoty 

142 Resolution of the Ministers responsible for Cultural Affairs, meeting within the Coun
cil, of 13 June 1985 concerning the annual event “European City of Culture”, OJ C153/2, 
22.06.1985. 

143 D. Glondys, Europejska Stolica Kultury. Miejsce kultury w polityce Unii Europejskiej, 
Kraków, Attyka, 2010, s. 70. 

144 Resolution of the Ministers responsible for Cultural Affairs, meeting within the Council, 
of 13 June 1985…, dz. cyt. 
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mieszkańców oraz podkreślając szerokie pokrewieństwa i powinowac
twa między narodami.

Dokumentem modyfikującym przepisy z 1985 roku były konkluzje 
Rady ds. Kultury WE w sprawie przyszłych uprawnień wobec Europej
skiego Miasta Kultury i specjalnego wydarzenia Europejskiego Miesiąca 
Kultury z dnia 18 maja 1990 roku145. Cele merytoryczne programu nie 
ulegały zmianie. Rada zdeklarowała możliwość otwarcia programu dla 
krajów, którym „bliskie są zasady demokracji, pluralizmu i poszanowania 
prawa”, i chodziło w tym wypadku o kraje Europy ŚrodkowoWschod
niej oraz południa Europy. Ponadto dokument ustalał, że po zakończe
niu pierwszej rundy miast świętujących tytuł EMK od 1996 roku będzie 
kolejna runda, w której mogą uczestniczyć właśnie państwa spoza UE. 
Ten fragment konkluzji tłumaczy fakt, że Kraków i Praga jako pierwsze 
ośrodki z byłego bloku wschodniego znalazły się w finale konkursu na 
milenijny rok 2000. Dokument dopuszczał również nominowanie dwóch 
miast w jednym roku festiwalowym pod warunkiem, że pochodzić będą 
one z różnych obszarów geograficznych (lub będą miastami bliźniaczymi) 
oraz zaprezentują odmienne oferty artystyczne. Tworzona niejako na bie
żąco jeszcze nieformalna polityka kulturalna WE wychodziła naprzeciw 
nowym wyzwaniom politycznym na kontynencie.

Dopełnieniem przepisów proceduralnych EMK z maja 1992 roku były 
konkluzje Rady ds. Kultury WE w sprawie desygnowania EMK z 12 listo
pada 1992 roku146, które znosiły zasady nominacji miast, a wprowadzały 
zasady konkurencyjnej selekcji. Narzuciły one terminy składania wnios
ków aplikacyjnych oraz daty ogłoszenia wyników konkursów (cztery lata 
przed rokiem festiwalowym). Wymagano od kandydatów pełnego dos-
sier pomysłu na festiwal. Konkluzje doprecyzowywały kryteria wyboru 
miast (musiały one pochodzić z obszaru Unii Europejskiej, włącznie z pań
stwami stowarzyszonymi; rekomendowano zachowanie równowagi po
między wyborem stolic państw a dużymi miastami regionalnymi). Ponie
waż kryteria wyboru podlegały zarzutowi o braku przejrzystości, Komisja 
Europejska zleciła pierwsze badanie efektywności programu, które zostało 

145 Conclusions of the Ministers of Culture meeting within the Council of 18 May 1990 on 
future eligibility for the ‘European City of Culture’ and on a special European Cultu
ral Month, OJ No C 162, 3.07.1990. 

146 Conclusions of the Ministers of Culture meeting within the Council of 12 November 
1992 on the designation of European cities of culture, OJ C 336, 19.12.1992. 



316 Rozdział V

przeprowadzone przez brytyjskiego ekonomistę, wykładowcę uniwersy
tetu w Glasgow, Johna Myerscougha147. Wyniki badań Myerscougha sta
nowiły podstawę korekty programu EMK w regulacji z 1999 roku.

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1419/1999/WE to prze
łom w historii Europejskiego Miasta Kultury148. Unia – uzyskawszy 
kompetencje formalnoprawne – zdecydowała o większej dotacji celo
wej dla EMK, czyli transferze funduszy do pierwszego programu po
mocowego UE Kalejdoskop. Funkcjonowanie programu Kalejdoskop 
utrwaliło na wiele lat sposób finansowania EMK w UE: czyli poprzez 
przydział dotacji celowej w ramach budżetu aktualnych programów 
pomocowych i ramowych UE w dziedzinie kultury, a zatem bez moż
liwości wydzielenia osobnego, specjalnego funduszu na EMK149. Po
nieważ program Kalejdoskop finalizował swoją działalność z dniem 31 
grudnia 1999 roku, a w kolejnych programach (Ariane, Rafael) KE nie 
zabezpieczyła środków na EMK, powstawało pytanie o dalsze losy Eu
ropejskiego Miasta Kultury. Trzeba pamiętać, że traktat amsterdamski 
(wszedł w życie w 1999 r.) potwierdzał kompetencje UE w zakresie kul
tury i nakładał na instytucje unijne obowiązek wsparcia finansowego 

147 Jako autor słynnej wtedy publikacji Economic Importance of the Arts in Britain, Lon
don, London Policy Studies Institute, 1988, Myerscough zwracał uwagę na wpływ sek
tora kultury na rozwój gospodarczy. Wskazywał np. na fakt, że w 1986 r. w sektorze 
kulturalnym Wielkiej Brytanii było zatrudnionych 0,5 mln ludzi, co stanowiło 2,1% 
całości populacji. Z pewnością ekonomiczny punkt widzenia Myerscougha, prezen
towany w opracowaniach przygotowanych dla Komisji Europejskiej, wpływał na po
strzeganie procesu rozwojowego kultury w UE przez pryzmat gospodarki. Z konluzji 
badań autora wzięła też początek popularyzowana przez Myerscougha i przez insty
tucje wspólnotowe idea miejskiego odrodzenia (urban regeneration). Rezultatem ba
dań Myerscougha nad EMK była publikacja: J. Myerscough, European Cities of Culture 
and Cultural Month: Research Study, October 1994. Oficjalna prezentacja publikacji 
miała miejsce podczas otwarcia festiwalu w Lizbonie (EMK 1994). 

148 Decyzja 1419/1999/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. usta
nawiająca działanie Wspólnoty na rzecz obchodów Europejskiej Stolicy Kultury w la
tach 2005–2019, Dz. Urz. WE L 166/1, 1.07.1999. 

149 W związku z brakiem zdecydowanej deklaracji ze strony Komisji Europejskiej co do 
zabezpieczenia środków finansowych na EMK dotychczasowi organizatorzy festiwalu 
założyli stowarzyszenie, którego celem było pozyskiwanie pozabudżetowych środków 
na Europejskie Miasto Kultury. Sieć Europejskich Miast i Miesięcy Kultury (Newtwork 
of European Cultural Cities and Months) z siedzibą w Luksemburgu miała na celu gro
madzenie informacji, dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie organizacji i prze
biegu festiwalu EMK oraz Europejskiego Miesiąca Kultury.
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kultury. Dlatego Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1419/1999/
WE miała odpowiedzieć na niewiadome, tym bardziej że dotychczasowe 
badania EMK dowodziły korzystnego wpływu festiwali, „jeśli chodzi 
o oddźwięk w mediach, rozwój kultury i turystyki oraz uznanie przez 
mieszkańców znaczenia faktu wyboru ich miasta”150 , ich efekt był jed
nak krótkotrwały. Ustalono więc, że EMK będzie od 1999 roku podlegać 
w dalszym ciągu decyzjom instytucji unijnych oraz zostanie włączone 
na trwałe do mechanizmów finansowych UE. Temu celowi miał służyć 
między innymi program Kultura 2000, który został implementowany 
w perspektywie finansowej UE na lata 2000–2006. Europejskie Miasto 
Kultury było współfinansowane ze środków KE, zgodnie z tak zwanym 
obszarem trzecim programu Kultura 2000 o nazwie: Szczególne wy
darzenia kulturalne o wymiarze europejskim lub międzynarodowym. 
Ewidentnie zmieniał się zasięg oddziaływania programu. W przyszłych 
konkursach Komisja miała zalecać radom miejskim włączenie projektu 
w „dynamiczny proces średniookresowy”151 rozwoju miasta, dbałość 
o rozwój kultury, ruchu turystycznego, a także dobrą recepcję wydarze
nia wśród odbiorców. Program poszerzał cele, przyczyniając się stop
niowo do wytwarzania mechanizmu „regeneracji” społecznokulturowej 
miasta. Decyzja nr 1419/1999/WE wyliczała nowe i konkretne wymaga
nia dla przyszłych kandydatów. Ustalono, że miasto, przygotowując fe
stiwal i wydarzenia EMK, musi przede wszystkim wykazać oryginalne 
osiągnięcia w sztuce, dbać o dziedzictwo kultury oraz o podnoszenie 
jakości życia mieszkańców. Sztuka prezentowana podczas EMK miała 
się cechować różnorodnością form i gatunków artystycznych włącz
nie z formami multimedialnymi. Kandydat musiał zapewnić poparcie 
dla trwałej współpracy kulturalnej w kraju i za granicą, a także zadbać 
o wzrost potencjału twórczego oraz zmodyfikować politykę miejską. 
Z punktu widzenia procesów integracji europejskiej istotnym warun
kiem uzyskania tytułu był jednak wymóg promowania „dialogu między 
kulturami europejskimi i kulturami z innych części świata oraz w tym 
duchu optymalizowanie otwarcia na innych i ich rozumienie”152. W Za

150 Decyzja 1419/1999/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. usta
nawiająca działanie Wspólnoty na rzecz obchodów Europejskiej Stolicy Kultury w la
tach 2005–2019, Dz. Urz. WE L 166/1, 1.07.1999, s. 76. 

151 Tamże.
152 Tamże, s. 77. 



318 Rozdział V

łączniku II do decyzji 1419/1999 /WE wprowadzono zestaw kryteriów 
szczegółowych o doniosłym znaczeniu, jeśli chodzi o wpływ festiwalu 
na rozwój miasta i zjawisko miejskości. Właśnie bowiem ten załącznik 
zalecał szereg działań zmierzających do usprawnienia sfery zarządza
nia miastem i tym samym kształtowania jego polityki kulturalnej. Za
łącznik II rekomendował kształtowanie spójności społecznej przy oka
zji festiwalu, zachowanie podejścia wielojęzycznego do programu oraz 
wykorzystanie EMK do tworzenia „strategii rozwoju miasta”153. Usta
lono, że od 2005 roku program będzie nosił nazwę Europejska Stolica 
Kultury (ESK) oraz zostanie ustalona kolejność państw nominowanych 
do konkursu na lata 2005–2019. Pierwszą Europejską Stolicą Kultury był 
irlandzki Cork (2005). Postanowiono również, że Komisja Europejska 
będzie co roku powoływać siedmioosobowy skład komisji selekcyjnej 
oceniającej zgłaszane wnioski aplikacyjne miast. Ostateczną decyzje 
co do beneficjenta programu na dany rok podejmuje Rada ds. Kultury 
UE, biorąc pod uwagę opinię Parlamentu Europejskiego oraz sprawo
zdanie komisji selekcyjnej.

Jako nowelizację decyzji z 1999 roku należy traktować Wspólne Sta
nowisko WE 4/2005 przyjęte przez Radę dnia 20 października 2004 
roku154. Wspólne Stanowisko Rady i Parlamentu Europejskiego zostało 
ogłoszone w związku z rozszerzeniem UE na nowe kraje członkowskie 
w 2004 roku oraz w związku z przyjęciem traktatu nicejskiego (wszedł 
w życie w 2003 r.). Zmieniało ono nominacje państw ubiegających się 
o tytuł ESK. Zgodnie z Załącznikiem I do Wspólnego Stanowiska od 
2009 do 2019 roku obok państwa z tak zwanej starej Unii (których ko
lejność ustanowiono w 1999 r.) zostanie dodane państwo z części roz
szerzonej (nowej Unii) tak, aby nowe państwa członkowskie mogły od 
zaraz uczestniczyć w programie. Tym samym od 2009 roku nomino
wano formalnie po dwa państwa rocznie do ESK, ze starej i nowej czę
ści UE, promując państwa włączone do UE i ich nieznaną często prze
ciętnemu Europejczykowi kulturę. Kryteria oceny projektów nie ulegały 
zmianie. Zwiększyć należało budżet na ESK w danym roku. Podobnie 

153 Załącznik II. Wykaz wskazujący kryteria planowania i oceny. Tamże, s. 80. 
154 Wspólne Stanowisko WE nr 4/2005 przyjęte przez Radę dnia 20 października 2004 r. 

w celu przyjęcia decyzji /2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej de
cyzję 1419/1999/WE ustanawiającą działanie Wspólnoty na rzecz obchodów Europej
skiej Stolicy Kultury w latach 2005–2019, Dz. Urz. WE C 25 E/41, 1.02.2005.
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jak w decyzji nr 1419/1999/WE wykonalność ESK miała podlegać ra
portowaniu Komisji przed Radą, PE oraz Komitetem Regionów. Decy
zja podsumowująca zmiany i wprowadzająca wszystkie poprawki oraz 
Załączniki pochodziła z 13 kwietnia 2005 roku155. Znosiła ona tym sa
mym decyzję z 1999 roku.

Kolejnym ważnym dokumentem w  historii ESK jest decyzja nr 
1622/2006/WE156. Była ona odpowiedzią na pierwsze kompleksowe ba
danie efektywności programu, przeprowadzone przez grupę ekspertów 
ds. polityk kulturalnych pod kierunkiem Roberta Palmera, na zlecenie 
Komisji Europejskiej157. Również w dyspozycji Komisji Europejskiej 
znajdował się raport dotyczący efektywności festiwalu w milenijnym 
2000 roku, który na zlecenie Stowarzyszenia Europejskich Miast Kul
tury roku 2000 sporządziła GiannaLia Cogliandro158. Zgromadzona 
przez badaczy wiedza pozwoliła na rzetelne przygotowanie kolejnej no
welizacji decyzji ESK, która wzięła pod uwagę takie rekomendacje jak 
na przykład większy udział Komisji Europejskiej jako koordynatora pro
gramu, większy udział ekspertów w badaniach nad programem, szerszy 
dostęp do wiedzy eksperckiej oraz wzrost środków finansowych UE na 
program. W decyzji 1622/2006/WE instytucje unijne zastosowały się do 
wielu postulatów wyrażanych przez organizatorów festiwalu EMK/ESK, 
precyzujących nowe obszary funkcjonowania programu. Wprowadzono 
modyfikacje proceduralne. W zakresie zmian merytorycznych uznano, 
że dodatkowym celem Europejskiej Stolicy Kultury w stosunku do pier
wotnej idei „jedności w różnorodności” jest „wspieranie większego wza
jemnego zrozumienia między obywatelami europejskimi”159. Istotny był 
art. 3 ust. 3 decyzji. Stwierdzono w nim, że

155 Decyzja nr 649/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2005 r. 
zmieniająca decyzję nr 1419/1999/WE ustanawiającą działanie Wspólnoty na rzecz 
obchodów „Europejskiej Stolicy Kultury” w latach 2005–2019, Dz. Urz. WE L 117/20, 
4.05.2005.

156 Decyzja nr 1622/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 
2006 r. ustanawiająca działanie Wspólnoty na rzecz obchodów „Europejskiej Stolicy 
Kultury” w latach 2007–2019, Dz. Urz. WE L 304/1, 3.11.2006.

157 R. Palmer, European Cities and Capitals of Culture, vol. 1–2, Brussels, Palmer/Rae As
sociaties, 2004. 

158 G. Cogliandro, European Cities of Culture for the Year 2000 (Wealth of Urban Cul tures 
for Celebrating the Turn of the Century), Assosiation of the European Cities of Cul
ture of the year 2000, AECC/AVEC, 2000.

159 Tamże, s. 2.
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Program jest zgodny z wszelkimi strategiami lub politykami kulturalnymi 
danego państwa członkowskiego oraz, jeżeli jest to właściwe ze względu 
na system instytucjonalny państwa członkowskiego, z wszelkimi regio
nalnymi strategiami kulturalnymi, pod warunkiem że takie strategie lub 
polityki nie zmierzają do ograniczenia liczby miast, które mogą być brane 
pod uwagę przy wyznaczeniu Europejskiej Stolicy Kultury na podstawie 
niniejszej decyzji160.

Przepis ten wskazywał na fakt, że wraz z rozszerzaniem formuły programu 
i wzrostem jego popularności w zjednoczonej Europie istotne stawało się 
zachowanie zgodności z lokalnymi politykami rozwojowymi, a tym sa
mym zgodności z dynamiką zmian strukturalnych zachodzących w da
nym państwie członkowskim. Przepis zwracał też uwagę na poszanowa
nie dla tempa rozwoju państw dawnego bloku wschodniego oraz potrzebę 
spójności strategii krajowych z tendencjami unijnymi. Jest klasycznym 
przykładem zastosowania zasady pomocniczości w prawie wtórnym UE.

Program wprowadził dwa ważne kryteria: (1) wymiar europejski oraz 
(2) miasto i obywatele. Spełnienie tych dwóch kryteriów dawało szansę 
zaangażowania mieszkańców oraz różnych grup społecznych w wydarze
nie, co dowodziło, że Komisji zależy na zbiorowym wysiłku kulturotwór
czym wykonanym na rzecz transformacji miast europejskich. Na kryte
rium „wymiar europejski” składało się:

a) wzmocnienie współpracy w każdym sektorze kultury pomiędzy opera
torami w dziedzinie kultury, artystami i miastami z danego państwa człon
kowskiego i innych państw członkowskich;
b) podkreślenie bogactwa różnorodności kulturowej w Europie;
c) uwypuklenie wspólnych aspektów kultury europejskiej161.

Kryterium „miasto i obywatele” zakładało:

a)  wspieranie udziału mieszkańców danego miasta i jego okolic oraz zwięk
szenie zainteresowania miastem z ich strony oraz ze strony obywateli 
mieszkających za granicą;

160 Tamże.
161 Decyzja 1622/2006/WE…, dz. cyt.
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b)  trwałość i stanowienie integralnej części długofalowego rozwoju kultu
ralnego i społecznego miasta162.

Komisja Europejska oczekiwała zatem aktywizacji społeczności miejskiej 
ESK na wielu płaszczyznach i etapach. Kształtowanie świadomości róż
norodności kulturowej oraz bogactwa kulturowego danego miasta jako 
wkładu do dziedzictwa europejskiego szło w parze z potrzebą zaanga
żowania mieszkańców (zarówno w kraju, jak i za granicą) w „odzyski
wanie” tego bogactwa i jego promocję. Ostatecznie idea ESK miała przy
czynić się do długofalowego rozwoju kulturalnego i społecznego miast 
europejskich, które od wieków są centrami życia intelektualnego i arty
stycznego, a dziś stają się dźwignią najnowszych trendów kulturotwór
czych i społecznogospodarczych. Decyzja ogłosiła mieszaną procedurę 
konkursową (krajową i międzynarodową), monitoring w trakcie przy
gotowania projektu, dwuetapową selekcję konkursową, uruchomienie 
strony internetowej Komisji poświęconej ESK oraz obligatoryjne przy
gotowanie przez Komisję corocznej oceny wykonalności programu. De
cyzja powołała do życia Nagrodę im. Meliny Mercouri (1,5 mln euro dla 
każdego miasta, razem 3 mln euro), czyli stałą dotację WE/UE dla ESK. 
Dotacja stanowiła gwarancję finansową instytucji unijnych dla pro
gramu, którego beneficjenci od lat krytykowali KE za niedobory finan
sowania. Nagroda była wypłacana po pozytywnym zaopiniowaniu stanu 
przygotowań miasta do ESK, wyrażonym przez specjalną grupę mię
dzynarodowych panelistów Komisji Europejskiej. Decyzja z 1999 roku 
obowiązywała nadal miasta ESK 2007, 2008, 2009. Załącznik do decy
zji wprowadzał „Kolejność uprawnienia do nominowania Europejskiej 
Stolicy Kultury w latach 2007–2019”.

Pierwszym dokumentem przyjętym po wprowadzeniu traktatu liz
bońskiego i dotyczącym dalszych losów ESK była decyzja Parlamentu 
Europejskiego i Rady 445/2014/UE z dnia 16 kwietnia 2014 roku163. Ze 
względu na wagę przepisów traktatowych musiała być zgodna z wieloma 
aktami prawodawczymi UE wynikającymi z traktatu, w tym z art. 167 
TFUE oraz z Europejską agendą kultury w dobie globalizacji z 2007 

162 Decyzja nr 1622/2006/WE…, dz. cyt., s. 2–3.
163 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 445/2014/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. 

ustanawiająca działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033 
i uchylająca decyzję nr 1622/2006/WE, Dz. Urz. UE L 132/1, 3.05.2014. 
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roku, pierwszym strategicznym planem UE na rzecz kultury, a także 
Konwencją UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności 
form wyrazu kulturowego z 2007 roku. Decyzja 445/2014/WE wprowa
dzała nowy harmonogram działań, wyznaczając kandydatury państw 
od 2020 do 2033 roku. Rozszerzała zakres dotychczasowych prioryte
tów i dołączała dodatkowe kryteria merytoryczne. Podsumowując do
tychczasowe zadania, ustalono, że najnowsze nominacje do ESK muszą 
promować różnorodność kulturową i dialog międzykulturowy oraz ak
tywności służące budowaniu i pogłębianiu międzykulturowości zarówno 
na poziomie lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym. Komisja 
dostrzegła niebywały rozwój programu, który z czasem stał się dźwig
nią rozwoju metropolii. Przyjęto, że wszystkie nowe kandydatury mu
szą przygotowywać swoje programy również na podstawie kryteriów 
europejskiego programu ramowego Kreatywna Europa. Kryteria tego 
programu wskazują na systematyczne podnoszenie konkurencyjności 
kultury i mediów na poziomie międzynarodowym, wyznaczają wskaź
niki poszerzenia kompetencji przedstawicieli sektora kultury i audiowi
zualnego, zachęcają do budowania strategii rozwojowych oraz poszuki
wań nowych odbiorców europejskiej sztuki i filmu. Uznano również, że 
wzbogacanie programu nowymi zadaniami i kryteriami nie może prze
szkodzić w kształtowaniu poczucia wspólnej europejskiej więzi między 
obywatelami. Podkreślono, że mimo iż ESK jest inicjatywą wybitnie 
kulturalną, stanowiącą ważny składnik oficjalnej polityki kulturalnej 
UE, to jednak dostrzeżono jej znaczenie dla rozwoju miasta i budowa
nia wieloletnich miejskich strategii rozwojowych. Najnowsze formula
rze aplikacyjne miast musiały więc uwzględniać następujące kryteria: 
(1) „wkład ESK w strategię długoterminową”; (2) „wymiar europejski”; 
(3) „treści kulturalne i artystyczne”; (4) „wykonalność”; (5) „zasięg”; 
(6) „zarządzanie”. Dokumentem uzupełniającym do Decyzji 445/2014/
UE był Komunikat Komisji Europejskiej z 17 czerwca 2016 roku164. Wpro
wadzał on możliwość uczestnictwa w ESK miast z krajów EFTA/EOG 
i korygował decyzję z 2014 roku.

164 Komisja Europejska (COM) 2016, 400 final, 2016/0186 (COD), Bruksela, 17.06.2016. 
Wniosek do Decyzji Parlamentu Europejskiego i  Rady zmieniający decyzję 
nr 445/2014/UE ustanawiającą działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury 
na lata 2020–2033. 



Tabela 15. Program Europejskie Miasto Kultury/Europejska Stolica Kultury w latach 1985–
2025. Zestawienie miast i nominacji

Rok Europejskie Miasto Kultury 
(EMK) Rok Europejska Stolica Kultury (ESK)

1985 Ateny 2005 Cork

1986 Florencja 2006 Patras

1987 Amsterdam 2007 Luksemburg, Sybin

1988 Berlin Zachodni 2008 Liverpool, Stavanger

1989 Paryż 2009 Linz, Wilno

1990 Glasgow 2010 Essen, Pecz, Stambuł

1991 Dublin 2011 Turku, Tallin

1992 Madryt 2012 Guimarães, Maribor

1993 Antwerpia 2013 Marsylia, Koszyce

1994 Lizbona 2014 Umeå, Ryga

1995 Luksemburg 2015 Mons i Pilzen

1996 Kopenhaga 2016 San Sebastian, Wrocław

1997 Saloniki 2017 Arhus, Pafos

1998 Sztokholm 2018 Leewarden, Valetta

1999 Weimar 2019 Matera, Płowdiw

2000 Kraków (*) 2020 Rijeka, Galway

2001 Rotterdam, Porto 2021 Timişoara, Eleusis, Nowy Sad

2002 Brugia, Salamanka 2022 Kowno, EschsurAlzette

2003 Graz 2023 Veszprém, Wielka Brytania 
(Brexit?)

2004 Genua, Lille 2024 Estonia, Austria

2025 Słowenia, Niemcy

(*) Awinion, Bergen, Bolonia, Bruksela, Kraków, Helsinki, Praga, Rejkiawik, Santiago de 
Compostela. W 2000 r. tytuł EMK świętowało 9 państw europejskich.

Źródło: opracowanie własne.
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Mapa Europejskich Miast i Stolic Kultury (1985–2022)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/ 
European_Capital_of_Culture [dostęp: 7.04.2018].

Ujęcie retrospektywne programu EMK/ESK pozwala podzielić miasta 
uczestniczące w nim na pięć generacji, które obejmują 32 lata trwania kon
kursu (1985–2017). Podział ten to efekt cezur wynikających ze stosowania 
procedur oraz różnic w założeniach regulaminowych. Program podlegał 
wielokrotnym modyfikacjom, chociażby z tytułu rozszerzenia UE oraz 
geopolitycznych zmian w Europie. Pierwsza generacja, obejmująca lata 
1985–1994, to miasta, które były pionierami programu i wypracowywały 
jego formułę (podstawy prawne TEWG). Były wybierane poprzez zasto
sowanie procedury nominacji. Okres od 1995 do 1999 roku to miasta wy
brane w procedurze konkurencyjnej selekcji (po traktacie z Maastricht). 
Rok 2000 w badaniach nad ESK traktuje się jako specyficzny ze względu 
na ogłoszenie dziewięciu beneficjentów programu z dziewięciu różnych 
miast europejskich w ramach obchodów millenium. Lata 2001–2006 to 
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lata pilotażowe, wdrażające procedurę opiniowania kandydatów przez 
panele selekcyjne, czyli zastosowania demokratycznej formuły wyłania
nia beneficjentów EMK/ESK, a także testowania możliwości świętowa
nia tytułu przez dwa miasta europejskie w tym samym roku. To również 
okres wdrażania art. 151 TWE w wersji traktatu nicejskiego. Lata 2007–
2022 obejmują stosowanie najnowszej, rozbudowanej procedury decyzyj
nej, uwzględniającej art. 167 TFUE, oraz wiążących aktów prawnych UE 
w dziedzinie kultury.

Miasta pierwszej generacji (1985–1994) miały najtrudniejsze zadanie. 
Spoczywał na nich obowiązek doprecyzowania zasad funkcjonowania 
idei, z formalnego i praktycznego punktu widzenia jednak bardzo ogól
nej. Ateny, Florencja i Amsterdam wypracowywały formułę programową. 
Organizatorzy nie ogłaszali osobnych, międzynarodowych festiwali w ra
mach EMK. Wątki europejskie włączali w cykliczne wydarzenia miejskie 
danego roku, odbywające się najczęściej w sezonach wakacyjnych, pod
czas nasilenia ruchu turystycznego w miastach południa Europy. Berlin 
Zachodni 1988 roku zmienił ten schemat. Jako miasto/granica byłej NRD 
i RFN stawał pod koniec lat 80. XX wieku wobec przemian polityczno

kulturowych Europy Wschodniej. Ogłosił rozbudowany artystyczne festi
wal o symbolicznie brzmiącym tytule: Brama otwarta na Wschód. Brama 
otwarta na Zachód. W Berlinie Zachodnim po raz pierwszy zrealizowała 
się idea europejskiego dialogu kulturowego, która stała się jednym z głów
nych motywów polityki kulturalnej UE po traktacie lizbońskim. Dialog 
dotyczył historycznych i kulturowych doświadczeń pomiędzy Wschodem 
a Zachodem Europy. Miał być zalążkiem procesu restytucji idei zjedno
czonej Europy jako przyszłej jednolitej organizacji politycznej.

Stopniowo miasta zaczęły lansować wielkie festiwale i zmierzać do 
podkreślenia i utrwalenia genius loci. Już pierwsza generacja pokazała, 
że sukces EMK może przypaść w udziale miastu o słabym kapitale kul
turowym, jakim było w latach 80. XX wieku Glasgow, natomiast wielka 
porażka zdarzyć się może takiej metropolii jak Paryż, jednoznacznie ko
jarzonej ze światową stolicą kultury. Porażka Paryża wynikała z dublowa
nia imprez: EMK oraz 200letniej rocznicy rewolucji francuskiej, która – 
obchodzona uroczyście jako święto narodowe – przyćmiła całkowicie 
wydarzenia europejskie. Nie zawsze jednak koincydencja zdarzeń pogrą
żała święto EMK, czego przykładem był Madryt. Stolica Hiszpanii uzy
skała tytuł na rok 1992, w którym przypadała 500letnia rocznica odkry
cia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba i ogłoszenie roku 1992 rokiem 
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Kolumba. Fakt, że Sewilla organizowała wtedy światową wystawę „Expo”, 
a Barcelona – igrzyska olimpijskie, nie zasłonił obchodów EMK, które 
wzmocniły historyczny wizerunek stolicy Hiszpanii. Wzmocnienie nastą
piło m.in. poprzez cykl imprez „Madryt nieznany”, odkrywających mało 
uczęszczane części miasta czy mało znane fakty z jego historii. Przygoto
wano programy mające na celu ukazanie kultury madryckiej z jej specy
ficznymi odcieniami. Prezentowano zarzuelę, gatunek muzyczny ściśle 
związany z dworem hiszpańskim i Madrytem XVII wieku. Pokazano Ma
dryt barokowy, Madryt pisarza Calderona de la Barca oraz architekturę 
miasta. Madryt i Glasgow to dwa miasta pierwszej generacji EMK, które 
zgromadziły największe fundusze na festiwal (powyżej 60 mln euro)165.

Podsumowanie pierwszej generacji EMK zostało zaprezentowane w ba
daniach Johna Myerscuogha, który jak wspomniano, przedstawił swoje 
wnioski 17 grudnia 1994 roku w ostatnich dniach obchodów Europejskiego 
Miasta Kultury w Lizbonie. Raport Myerscuogha stwierdzał między in
nymi, że „decyzja Ministrów Kultury dotycząca wyboru miast Wspólnot 
Europejskich skutkuje pobudzaniem wyobraźni i zaangażowaniem, co 
przyczynia się do wzmocnienia ich roli w kulturze”166. Do kulturotwórczej 
roli tej generacji urosła też Antwerpia, niebędąca miastem o wizerunku 
stricte artystycznym. Jako zamożny ośrodek portowy inteligentnie wyko
rzystała EMK dla intensyfikacji działań marketingowych oraz ożywienia 
lokalnej gospodarki. Antwerpia pozyskała ponad sto firm sponsorskich na 
potrzeby festiwalu, tworząc trwały alians biznesu z kulturą. Dofinansowa
nie Komisji Europejskiej do pierwszej generacji miast było niskie i wyno
siło 2,316 mln ECU (razem dla 10 miast). Trzeba docenić, że na przestrzeni 
lat kwota ta rosła. Dotacje KE do EMK dowodziły słabego zaangażowa
nia Wspólnot w ideę programu na tym etapie procesów integracyjnych.

Druga generacja miast EMK obejmuje okres od 1995 do 1999 roku. 
To krótki czas, ale ważny ze względu na spektakularne sukcesy organi
zacyjne Kopenhagi oraz Sztokholmu, dwóch administracyjnych stolic 
państw skandynawskich. Kopenhaga dokonała przełomu w sposobie pro
jektowania festiwalu. Oprócz programu kulturalnego oraz promującego 

165 Większość danych finansowych nt. EMK/ESK przytaczanych w niniejszej dysertacji 
pochodzi z publikacji: B. GieratBieroń, Europejskie Miasto Kultury/Europejska Sto-
lica Kultury 1981–2008, Kraków, NCK, Instytut Dziedzictwa, 2009. 

166 Lizbon 94 – European City of Culture, www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction [do
stęp: 12.03.2013].
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miasto organizatorzy EMK włączyli blok wydarzeń odnoszący się do 
wielokulturowości oraz edukacji wielokulturowej. Zgodnie z proekolo
giczną orientacją wielu działaczy i aktywistów skandynawskich miasta 
podkreś lały elementy przyrody i natury w programie (Ekopark w Sztok
holmie), ogrodnictwa szwedzkiego oraz architektury krajobrazu. Na dużą 
skalę EMK w Sztokholmie zaproponowała badania edukacyjne w sek
torze kultury oraz akcje społeczne. Wielkim przegranym drugiej gene
racji miast były Saloniki, sławny grecki port o bogatej historii. Wydatki 
na EMK w Salonikach przerosły zaplanowany budżet miasta o 10 mln 
euro. Miasto cierpiało na problemy organizacyjne (kilkakrotnie zmie
niano dyrektora). Program artystyczny EMK prasa złośliwie nazywała 

„apoteozą wszystkiego dla każdego”. Końcowa ocena wydarzenia przed
stawiona w “International Journal of Humanities and Social Science” 
i odnosząca się do Salonik EMK167 podkreślała spektakularną porażkę 

„złotej możliwości” (golden opportunitity). Sporym echem wśród opera
torów kulturalnych i KE w międzyczasie odbiła się konkurencja pomię
dzy niemieckimi miastami startującymi o tytuł EMK 1999 roku: Wei
marem a Norymbergą (ostatecznie zwyciężył Weimar). Okazało się, że 
mimo iż na tym etapie proceduralnym dopuszczano możliwość nadania 
tytułu więcej niż jednemu miastu EMK na dany rok, to jednak zgodnie 
z Konkluzjami Rady ds. Kultury WE w sprawie przyszłych nominacji 
EMK z 18 maja 1990 roku nie mogły one pochodzić z podobnego kręgu 
geograficznego168.

Generacja miast milenijnego roku 2000 stanowi o tyle osobne zagad
nienie, że mamy tu na uwadze dziewięć miast europejskich i dziewięć 
równoległych festiwali. To pierwsze na tak dużą skalę europejskie wy
darzenie artystyczne, wspierane ze środków unijnych. Nie są dostępne 
zbiorcze statystyki, pozwalające oszacować na przykład liczbę artystów 
biorących udział w całości EMK 2000 czy liczbę wydarzeń. Z pewnością 
skala tego zjawiska nie miała sobie równych w historii polityki kulturalnej 

167 P. Papanikolaou, The European Capital of Culture: The Challenge for Urban Regene-
ration and Its Impact on the Cities, „International Journal of Humanities and Social 
Science” 2012, no. 2, s. 271. Określenie golden opportunity badaczka cytowała za: L. La
brianidis, Thessaloniki’s Arrested Development: Missed Opportunities, „Antipode” 2011, 
vol. 43, issue 5, s. 1801–1827.

168 Przykład Weimaru i Norymbergii (również w kontekście Krakowa) został szczegółowo 
opisany w publikacji: D. Glondys, Kraków. Europejskie Miast Kultury. Summa Facto-
rum, Kraków, Attyka, 2010.
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UE, a nominacja nie była łatwa. Ministrowie kultury nie mogąc zdecydo
wać się na jednego beneficjenta (a już na etapie przedselekcyjnym o tytuł 
ubiegały się trzy miasta: Awinion, Bolonia i Praga), na spotkaniu w listo
padzie 1995 roku zdecydowali o rozszerzeniu programu. „Ministrowie 
wskazali na rok 2000 jako rok o symbolicznym znaczeniu. Zgodzili się 
na zaangażowanie większej grupy miast, które chciałyby przeprowadzić 
wydarzenia kulturalne, włącznie z Awinionem, Bolonią i Pragą”169. Róż
norodność historyczna miast, ich potencjał społecznoartystyczny oraz 
wydolność finansowa pozwoliły na przygotowanie odmiennych ofert 
festiwalowych, wyczulając odbiorcę na różnorodny typ sztuki. Istniała 
rozbieżność między koncepcjami na przykład fińskimi (Helsinki) o cha
rakterze technologizującym a miastem Awinion, które prezentowało tra
dycyjną ofertę artystyczną, opartą na klasycznym przeglądzie sztuk z na
ciskiem na sztuki performatywne. Rozdźwięk nastąpił między Brukselą 
z jej festiwalową ideą „miasta” jako kosmopolitycznego tygla wymiany 
myśli oraz centrum kreacji artystycznej a Krakowem, którego festiwal 
akcentował dziedzictwo intelektualne Europy, motyw religijności oraz 
zjawiska awangardy artystycznej. Szukając „jedności w różnorodności”, 
artyści eksplorowali np. koncept „kawiarni” jako symbolu spotkań Eu
ropejczyków oraz miejsca bohemy intelektualnej i artystycznej Europy 
XIX i XX wieku (projekt Cafe9.Net, przygotowany we współpracy Bo
lonii z Helsinkami). Komisja Europejska, chcąc sprostać zadaniu dofi
nansowania wszystkich wydarzeń roku 2000, zaproponowała możli
wość wsparcia tylko wspólnych projektów, prowadzonych na podstawie 
dwustronnego partnerstwa, zawieranego pomiędzy wybranymi mia
stami roku milenijnego. Tym samym miasta nie otrzymywały jednora
zowej kwoty dotacji od KE na festiwal. Kwotę wsparcia dostawały kon
kretne realizacje170.

169 Introductory note for Council of 20.11.1995, cyt. za: G. Cogliandro, European Cities of 
Culture for the Year 2000…, dz. cyt., s. 26.

170 Między innymi: Technomade (Awinion), Communication (Helsinki), Voices of Eu
rope (Rejkiawik), Codex Calixtinus (Kraków we współpracy z Santiago de Compo
stela), Coast and Waterways (Bergen), Citylink (Praga), Cafe9.Net (Bolonia, Helsinki), 
Walkabout/Stalk (Bruksela), Faces of the Earth (Santiago de Compostela), The Houses 
of 9 Cities (Bruksela), Kide (Helsinki). Anglojęzyczne nazwy projektów podano zgod
nie z ich oficjalnym zapisem. 
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Komisja Europejska wydała ogółem 2,48 mln euro w roku 2000, co 
świadczyło w dalszym ciągu o niskich aspiracjach europejskiego mece
natu. Jak przyznał Bogusław Sonik, dyrektor Festiwalu Kraków’2000:

Wtedy rzeczywiście Komisja Europejska nie miała jeszcze określonej metody 
finansowania przedsięwzięć typu „Europejskie Miasto Kultury”. Dopiero po 
2000 roku wprowadziła ściślejsze procedury. Na początku 2000 roku pani 
Viviane Reding (…) załatwiła ponad 2 miliony euro, co dawało dodatkowo 
każdej stolicy (a przypomnijmy, że było ich dziewięć) po z górą 200 000 
euro. Oczywiście podstawą były środki własne z budżetów krajowych171.

Mimo krytycznej opinii na temat EMK wyrażonej przez polskiego orga
nizatora festiwalu ostatecznie chwalono ideę integracji realizowaną w tym 
przedsięwzięciu, czego wyrazem są poniższe cytaty:

Idea Europejskiego Miasta Kultury okazała się ideą wzmacniającą i wzbo
gacającą kulturę w Europie. Siła europejskiej kultury ma żywotne znacze
nie dla miast i regionów, a także dla wszystkich krajów i ich tożsamości. 
Nie jest to projekt tylko dla stolic, również dla mniejszych miast, stanowi 
on ważne narzędzie umacniania tożsamości kulturalnej oraz budowania 
pomostów między ludźmi i instytucjami172.

(…) to uroczyste wydarzenie stworzyło doskonałą możliwość dla podkreś
lenia i przeanalizowania roli Bolonii jako miasta komunikacji. Taki był kon
kretny wymóg Unii Europejskiej. (…) Dzięki Festiwalowi Bolonia 2000 kul
tura stała się motorem nowatorskiego programu rozwoju gospodarczego 
dla miasta i okolic. Poprzez sieć Europejskich Miast Kultury Bolonia po
mogła podkreślić ważną rolę, jaką kultura może i musi odegrać w proce
sie integracji europejskiej173.

Czwartą generację programu ESK stanowi grupa miast, która obchodziła 
EMK/ESK w latach 2001–2006, dzięki dotacji pochodzącej w pierwszego 

171 Zmieniać kulturę w Strasburgu. Z Bogusławem Sonikiem, parlamentarzystą z Plat
formy Obywatelskiej, rozmawiała Bożena GieratBieroń, „Forum Europejskie” 2004, 
nr 8, s. 103. 

172 Thorunn Sigurdardottir, dyrektor programu festiwalowego Rejkiawik EMK 2000. 
B. GieratBieroń, B. Sonik, Kraków 1000. Po 10 latach, dz. cyt., s. 54. 

173 Giordano Gasparini, dyrektor programu Bolonia 2000. Tamże, s. 52. 
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ramowego programu UE w dziedzinie kultury Kultura 2000. Załącznik I 
do decyzji 508/2000/WE w art. 1.3 stwierdzał, że fundusze z programu 
otrzymują wydarzenia o

(…) istotnej skali i zakresie, [które] powinny mieć znaczny oddźwięk wśród 
narodów europejskich i pomóc zwiększyć ich poczucie przynależności 
do tej samej Wspólnoty, a także uświadomić im różnorodność kulturową 
państw członkowskich, jak i dialog międzykulturowy i międzynarodowy174.

Do wydarzeń tych w pierwszej kolejności zaliczono właśnie Europejską 
Stolicę Kultury (zmieniono nazwę programu) i Europejski Miesiąc Kultury. 
W przypadku generacji miast 2001–2006 zastosowano częściowo rozwią
zania pilotażowe poprzez przyznanie tytułu dla dwóch miast w jednym 
roku (Porto, Rotterdam 2001 oraz Brugia, Salamanka 2002 i Genua, Lille 
2004, z wyłączeniem Grazu (2003), Corku (2005) i Patras (2006)). Celem 
pilotażu było sprawdzenie efektywności współpracy dwóch miast euro
pejskich w jednym roku festiwalowym, która to współpraca miała stać 
się regułą po rozszerzeniu z 2004 roku. Największym sukcesem tej ge
neracji ESK były miasta Lille i Cork. Oba zdobyły dużą publiczność dla 
swoich ofert festiwalowych, zaproponowały interesujący program oraz 
poczyniły wiele zmian w zakresie infrastruktury miejskiej. Sporym re
zonansem wśród europejskich środowisk kulturalnych odbiło się także 
otwarcie nowoczesnej galerii sztuki współczesnej w Grazu w 2003 roku 
(Kunsthaus Graz), budowa Domu Muzyki (Casa da Musica) w Porto oraz 
nowoczesne zagospodarowanie terenów portowych w Rotterdamie.

Ostatnia generacja miast objęta została decyzją nr 1622/2006/WE, zgod
nie z którą beneficjenci otrzymali dofinansowanie unijnego programu Kul
tura 2007–2013. Stanowiła o tym treść załącznika do decyzji, art. 1.3 o na
zwie Działania specjalne. Artykuł 1.3 decyzji 1622/2006/WE stwierdzał:

W ramach programu wspierane są również działania specjalne. Specjalny 
charakter tych działań wynika z faktu, iż powinny one mieć znaczący za
kres i skalę, poruszać kwestie przemawiające do uczuć narodów Europy 
i przyczyniać się do zwiększenia poczucia przynależności do wspólnoty, jak 

174 Decyzja nr 508/2000/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 lutego 2000 roku 
ustanawiająca program Kultura 2000, Dz. Urz. WE L63/1, 10.03.2000. 
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również uświadamiać im różnorodność kulturową państw członkowskich 
oraz przyczyniać się do dialogu między kulturami i między narodami175.

Wsparcie finansowe ESK miało „wspomóc realizację działań podkreślają
cych widoczność Europy oraz transeuropejską współpracę kulturalną”176.

Z perspektywy nowych założeń europejskiej polityki kulturalnej waż
nym wymogiem formalnym decyzji było promowanie dialogu między
kulturowego i partnerstwa miast. W tym kontekście warto przyjrzeć się 
relacjom partnerskim występującym pomiędzy np. rumuńskim Sybinem 
a Luksemburgiem (2006).

Wiadomo, że wielu kolonizatorów niemieckich, którzy przybyli w XI i XII w. 
do Siedmiogrodu, pochodziło z okolic Luksemburga, a to oznacza, że nasze 
powiązania mają wielowiekową tradycję, która co ciekawe, znajduje także 
odbicie w języku, jako że nasza odmiana niemieckiego ma wciąż wiele 
wspólnego z dialektem używanym w Luksemburgu177.

Miasta te od wielu lat z sobą współpracowały w ramach bilateralnych 
umów kulturalnych. Już od 1998 roku ministerstwo kultury Luksem
burga wspierało prace konserwatorskie starówki Sybina.

Partnerstwo między miastem Luksemburg a Sybin ma podłoże historyczne. 
W XIX w. miał miejsce ruch emigracyjny w tym kierunku z regionów Luk
semburga, południa Niemiec i Walonii. Część Transylwanii była w tamtym 
czasie niemieckojęzyczna. Dzięki upadkowi reżimu Ceauşescu otwarto gra
nice, co pozwoliło zacieśnić współpracę z tym ważnym ośrodkiem w Tran
sylwanii178.

Należy zaznaczyć, że w ramach współpracy sąsiedzkiej Luksemburg 
zaprosił do wspólnych działań przy ESK 2007 sąsiadujące z nim landy 

175 Decyzja nr 1855/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. 
ustanawiająca Program Kultura (2007–2013), Dz. Urz. WE L327/1, 27.12.2006. Załącznik. 

176 Tamże. 
177 Ambasador Wielkiego Księstwa Luksemburga w Polsce Ronald Dofing na antenie 

Polskiego Radia, www.www2.dwworld.de/polish/panorama/1.208837.1html [dostęp: 
13.04.2007]. 

178 Polskie Radio, www.polskieradio.pl/jedynka/news.aspx?ID=7569&c=10 [dostęp: 
13.04.2007].
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niemieckie, NadrenięPalatynat oraz Kraj Saary, a także francuską Lota
ryngię i belgijską Walonię. To pokazywało, jak wartościowym pomysłem 
mogą być europejskie Twinnings, powstające w ramach realnej współ
pracy między miastami, wypierające „papierowe” partnerstwo, podpi
sywane dla prestiżu i na pokaz, bez wymiernych skutków dla mieszkań
ców i regionów.

Dla zobrazowania skomplikowanej procedury wyboru beneficjenta 
ESK po 2006 roku zaprezentowano poniżej krótką historię brytyjskiego 
konkursu, który odbył się w 2002 roku, a jego beneficjentem miało być 
ESK roku 2008. W drodze konkursu wyłoniono Liverpool. Instytucją pro
wadzącą konkurs było brytyjskie Ministerstwo Kultury, Mediów i Sportu. 
Termin składania wniosków o ESK 2008 upływał w 2003 roku. Sekretarz 
stanu ds. kultury, mediów i sportu ogłosił wezwanie do składania kan
dydatur. Zgłosiło się 12 miast: Belfast, Birmingham, Bradford, Brighton 
and Hove, Bristol, Canterbury and East Kent, Cardiff, Inverness and the 
Highlands, Liverpool, Newcastle/Gateshead, Norwich i Oxford. Przy mi
nistrze został powołany panel doradców. Członkowie panelu odwiedzali 
miasta, monitorując stan przygotowań i udzielając wskazówek. Do etapu 
finałowego przeszły: Birmingham, Bristol, Cardiff, Liverpool, New castle/
Gateshead i Oxford. Według raportu panelu ekspertów179 postanowiono 
wybrać miasto

(…) o rozwiniętej infrastrukturze kulturalnej, posiadające wizję i możliwo
ści urzeczywistnienia roku, który będzie bogaty w atrakcyjne imprezy kul
turalne. Szukano miasta, które posiada silnych liderów (…), którego miesz
kańcy w sposób entuzjastyczny przyjmą obowiązki związane z organizacją 
festiwalu kulturalnego 2008 roku180.

Zatem wybrano miasto o bogatej infrastrukturze kulturalnej (Tate Liver
pool, Port Sunlight, biennale w Liverpoolu), miasto wypadające obiecu
jąco, jeśli chodzi o powiększenie rynku pracy (szacowano ok. 14 tys. no
wych miejsc pracy po ESK 2008) i atrakcyjne turystycznie (przewidywany 
wzrost liczby turystów szacowano na blisko 1,7 mln osób). Koszt planowa
nych inwestycji na 2008 rok miał wynosić w Liverpoolu ok. 2 mld funtów. 

179 www.culture.gov.uk/NR/rdonlyres/DF915627F58487731FDOF0977033/0/Panel/Re
port.pdf [dostęp: 13.04.2007]. 

180 Tamże.
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Komisja Europejska na tym etapie kształtowania programu ESK zwra
cała baczną uwagę na możliwości społecznego i ekonomicznego rozwoju 
miast europejskich.

Liverpool jest pierwszym miastem w historii ESK, wobec którego Ko
misja Europejska zleciła badania ewaluacyjne, przeprowadzone przez 
firmę zewnętrzną. Zebrane w zbiorczym opracowaniu wraz z miastem 
Stavanger oraz wcześniejszymi ESK: Luksemburgiem i Sybinem181 stały 
się profesjonalną bibliografią dla dalszych badań analitycznych. Kom
pleksowe badania efektywności ESK w Liverpoolu przeprowadził też 
osobno Uniwersytet w Liverpoolu wraz z Uniwersytetem Johna Moore’a 
(Impact 08182). W przypadku badań uniwersyteckich wprowadzono spe
cyficzną metodologię mierzenia wpływu ESK na rozwój miasta, w której 
ważną rolę odgrywały czynniki społeczne, ekonomiczne i turystyczne. 
Było to pokłosiem ekonomicznych i urbanistycznych badań Johna Myer
scougha. Komisja Europejska de facto rozpoczęła monitoring ESK od 
badań kompleksowych ECOTEC opublikowanych w 2009 roku, czyli 
tych dotyczących ESK z lat 2007 i 2008. Od tamtego czasu KE systema
tycznie ogłasza Ex-post evaluations kolejnych stolic kultury, gromadząc 
w ten sposób materiał badawczy. Podstawą prawną stanu rzeczy jest 
art. 12 Decyzji nr 1622/2006/WE z dnia 24 października 2006 r. Arty
kuł 12 decyzji mówi, że

(…) każdego roku Komisja zapewnia zewnętrzną i niezależną ocenę wyni
ków obchodów Europejskiej Stolicy Kultury, które miały miejsce w roku 
ubiegłym, zgodnie z celami i kryteriami działania ustanowionymi na mocy 
niniejszej decyzji. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Ra
dzie i Komitetowi Regionów sprawozdanie z tej oceny do końca roku na
stępującego po obchodach Europejskiej Stolicy Kultury183.

Trzeba jednak podkreślić, że – biorąc pod uwagę czas trwania programu 
od 1985 roku – prace badawcze pojawiły się relatywnie późno. Syste
matycznie były już prowadzone i udostępniane od 2007 roku, czyli od 

181 Ex-post Evaluation of 2007 & 2008 European Capitals of Culture Final Report, Luxem
bourg, Sibiu, Liverpool, Stavanger, Birmingham, ECOTEC, 2009. 

182 B. García, R. Melville, T. Cox, Impact 08, European Capital of Culture. Research Pro-
gramme, Liverpool, University of Liverpool, Liverpool City Council, 2009. 

183 Decyzja nr 1622/2006/WE…, dz. cyt. 
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ewaluacji ESK Sybinu i Luksemburga. Badania prowadzą dwie zewnętrzne 
firmy konsultingowobadawcze: ECOTEC (Reserach and Consulting Ltd.) 
i ECORYS Group. Warto przypomnieć, że tuż przed ewaluacjami doty
czącymi Luksemburga i rumuńskiego Sybina powszechnie dostępny był 
raport efektywności ESK miasta Cork (2005)184. Badana przeprowadziły 
Bernadette Quinn z Instytutu Badań nad Kulturą i Dziedzictwem oraz 
Elaine O’Halloran z Centrum Badań Turystycznych w Dublinie. Można 
przyjąć, że zanim doszło do zainicjowania badań ewaluacyjnych zleco
nych przez Komisję Europejską, istniały zbiorcze raporty Johna Myerscou
gha oraz Roberta Palmera, jedyne anglojęzyczne prace analityczne ESK, 
obejmujące szerszą perspektywę czasową i szerokie spektrum zagadnień. 
Istniały ewaluacje pojedynczych miast, wydawane – jak w przypadku Ko
penhagi, Sztokholmu, Krakowa czy Pragi185 – w formie wewnętrznego 
dokumentu biura festiwalowego. Najczęściej przygotowywano je jako ra
port lub sprawozdanie dla rady miejskiej w języku narodowym, dostępne 
dla ograniczonej grupy odbiorców. Dlatego rok 2007 należy przyjąć jako 
referencyjny dla regularnych badań ewaluacyjnych KE nad programem 
ESK, które są prowadzone do dzisiaj i stanowią profesjonalną bazę do ba
dań naukowych w tym obszarze.

Badania ewaluacyjne ESK do 2009 roku oparte były na treści art. 3 oraz 
załącznika II decyzji nr 1419/1999/WE. Po 2009 roku kryteria oceniające 
efektywność programu ESK wynikały wprost z decyzji nr 1622/2006/WE 
i obowiązują one miasta świętujące tytuł w latach 2009–2019. Kryteria 
oceniające ESK po roku 2019 wynikają z decyzji nr 445/2014/UE186 oraz 
komunikatu Komisji Europejskiej nr 2016/0186187 i dotyczą miast, które 
będą świętować tytuł ESK w latach 2020–2033. Artykuł 16 decyzji z 2014 

184 B. Quinn, E. O’Halloran, Cork 2005: An Analysis of Emerging Cultural Legacies, [b.m.w.], 
November 2006. 

185 European City of Culture, Copenhagen’96. Report 1998; Kraków’2000, Europejskie Miasto 
kultury. Raport końcowy, wstęp B. Sonik, oprac. R. Salisz, Kraków, Biuro Kraków’2000, 
2001 oraz Prague 2000. European City of Culture. Part I, Part II, published by Prague

European City of Culture 2000, o.p.s., Prague, June 2001; Stockholm ’98: Dokumen-
tation av ett kulturhuvudstad, ed. H. Borhnholm, S. Jofts, Stockholm, Europas Kul
turhuvudstad, 1998.

186 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 445/2014/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r…, 
dz. cyt. 

187 Komisja Europejska, (COM) 2016, 400 final, 2016/0186 (COD), Bruksela, 17.06.2016…, 
dz. cyt.



335Obszary wsparcia UE w polityce kulturalnej 

roku nakazuje wszystkim ESK lat 2020–2033 prowadzenie dwóch typów 
badań ewaluacyjnych. Po pierwsze art. 16 obliguje miasta do prowadze
nia własnych badań w tym zakresie, zgodnie z wytycznymi przygotowa
nymi przez Komisję Europejską. Analizy indywidualne miast muszą zo
stać przekazane KE do 31 grudnia danego roku. Po drugie, KE zobowiązuje 
się prowadzić badania własne na podstawie wniosków z lat poprzednich 
oraz w kontekście całego programu EMK/ESK, umożliwiające analizy po
równawcze oraz sformułowanie wskazówek dla przyszłych beneficjentów. 
W szczególności KE podkreśla możliwość dokładniejszego zbadania tak 
zwanego wymiaru europejskiego, który – badany indywidualnie – stwarza 
lepsze przesłanki do formułowania wniosków całościowych. KE została 
zobowiązana do przestrzegania trzech terminów dostarczenia ewaluacji 
ESK dla Rady oraz PE: pierwszego raportu wstępnego, drugiego raportu 
wstępnego oraz ewaluacji ex post188.

Spróbujmy teraz przeanalizować niektóre wymagania merytoryczne Ko
misji Europejskiej, odwołując się do programów ESK pod kątem ich zgod
ności z realizacją podstawowych postulatów polityki kulturalnej UE. Arty
kuł 3 decyzji 1419/1999/WE mówił o tym, że zgodnie z art. 151 TWE w wersji 
traktatu amsterdamskiego miasta starające się o tytuł EMK/ESK powinny:

 – podkreślić wspólne dla Europejczyków ruchy i style artystyczne, które 
zainspirowało lub do których znacząco się przyczyniło,

 – wspierać wydarzenia angażujące działaczy kultury z  innych miast 
w Państwach Członkowskich i prowadzące do trwałej współpracy kul
turalnej i do kultywowania ich ruchu w Unii Europejskiej,

 – wspierać i rozwijać prace twórcze, które są istotnym elementem każdej 
polityki kulturalnej,

 – zapewnić mobilizację i udział dużych części populacji i w konsekwencji 
wpływ społeczny działania i jego trwanie poza rok wydarzenia,

 – zachęcać do przyjmowania obywateli Unii i możliwie najszerszego roz
powszechniania różnych wydarzeń przez zastosowanie wszelkich form 
multimedialnych,

 – promować dialog między kulturami europejskimi i kulturami z innych 
części świata oraz w tym duchu optymalizować otwarcie na innych i ich 
rozumienie, co stanowi fundamentalne wartości kulturalne,

188 European Capitals of Culture (ECoC) 2020–2033. Guidelines for the cities’ own eva
luations of the results of each ECoC, European Commission, [b.d.w.].
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 – wykorzystywać dziedzictwo historyczne, architekturę miejską i jakość 
życia w mieście189.

Załącznik II do decyzji 1419/1999/WE podawał konkretne kryteria oceny 
ESK, do których należały między innymi:

(…) promocja wspólnych ruchów i stylów artystycznych, w których roz
woju miasto odegrało szczególną rolę; organizacja imprez artystycznych 
(muzyka, taniec, teatr, widowiska, kino itp.) i poprawa wspierania i zarzą
dzania sztuką; promocja postaci i wydarzeń, które zaznaczyły się w histo
rii i kulturze miasta, w europejskiej świadomości publicznej; organizacja 
szczególnych działań mających na celu zachęcanie do innowacji artystycz
nych i tworzenie nowych form działań i dialogu kulturowego; organizacja 
szczególnych przedsięwzięć kulturalnych mających na celu przyciągnięcie 
młodzieży do sztuki; kierowanie planowanej działalności do szerszej pub
liczności, w szczególności przez wykorzystanie multimediów i środków au
diowizualnych oraz podejścia wielojęzycznego; potrzeba rozwoju wysokiej 
jakości i innowacyjnej turystyki kulturalnej, w związku z tym z uwzględnie
niem znaczenia zarządzania dziedzictwem kulturowym na trwałej podsta
wie i pogodzenia życzeń odwiedzających z życzeniami ludności miejscowej; 
organizacja projektów w celu zachęcania do rozwoju powiązań dziedzictwa 
architektonicznego i strategii nowego rozwoju miejskiego; wspólna organi
zacja inicjatyw mających na celu promocję dialogu między kulturami Eu
ropy i kulturami innych części świata190.

Miasta europejskie, zgodnie w wytycznymi Komisji Europejskiej, miały 
przede wszystkim wzmacniać kulturę lokalną danej metropolii oraz jej 
lokalną politykę kulturalną, której celem – oprócz widocznych i między
narodowych osiągnięć artystycznych – jest wpływ na rozwój gospodarczy, 
społeczny i turystyczny miasta. Festiwal europejski pomagał w rozwoju 
architektonicznym i urbanistycznym miast, wypełniając europejskie za
sady zrównoważonego planowania. Promocja miast miała potwierdzać ich 
rolę kulturotwórczą jako ośrodków kreacji trendów artystycznych, miej
sca pracy twórczej wybitnych Europejczyków, miejsca spotkań tradycji 

189 Decyzja 1419/1999/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r…, 
dz. cyt.

190 Tamże, s. 80. 
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i innowacji oraz wpływu dziedzictwa kulturowego na budowanie jakości 
życia i dobrobytu. Przede wszystkim decyzja Komisji podkreślała integra
cyjną funkcję ESK, uwidaczniającą się implementowaniem idei dialogu 
międzykulturowego, tworzonego w celu pobudzania nowej świadomości 
europejskiej, opartej na pluralizmie i poszanowaniu dla odmienności. De
cyzja nr 1622/2006/WE wprowadzała w art. 4 konkretne kryteria, które 
musiały obligatoryjnie zostać wdrożone do programu ESK: „wymiar eu
ropejski” oraz „miasto i obywatele”. Omawialiśmy te kryteria wcześniej.

Zatem z perspektywy procesów integracyjnych doroczne obchody ESK 
generowały współpracę międzynarodową pomiędzy wieloma szczeblami 
decyzyjnymi miast, pomiędzy artystami i instytucjami artystycznymi 
i w ten sposób przyczyniały się do tworzenia trwałych relacji partnerskich 
oraz instytucjonalnych w Europie, a także kultywowały integracyjną ideę 

„jedności w różnorodności”. Zgodnie w europejską polityką spójności, idea 
programu ESK zakładała trwały i zrównoważony rozwój miast i regionów 
europejskich, z podkreśleniem aktywnego i zaangażowanego obywatel
stwa. W związku z ogłoszeniem przez Komisję Europejską roku 2008 Eu
ropejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego191 idea „dialogu” kul
tur zadomowiła się trwale w programach ESK. Traktatowa idea „jedności 
w różnorodności” została poszerzona o zasadę tolerancji i poszanowania 
dla odmienności, przeciwdziałania dyskryminacji oraz wspierania euro
pejskiej solidarności. Strategiczny dokument UE Europejska agenda kul
tury (2007 r.)192 potwierdził faktyczną zmianę paradygmatu polityki kul
turalnej UE z „jedności w różnorodności” na ochronę „różnorodności 
kulturowej i dialogu międzykulturowego”, a – jak podkreślała Dorota Jur
kiewiczEckert – miał on na uwadze „zwiększenie dostępności różnych kul
turowych i językowych form wyrazu, a także promowanie dialogu między
kulturowego przyczyniającego się do tworzenia tożsamości europejskiej, 
europejskiego obywatelstwa i spójności społecznej”193. Przytaczane powy
żej decyzje dotyczą ESK do 2019 roku. Nowe kryteria merytoryczne dla 
miast świętujących tytuł ESK od 2020 do 2033 objęte są decyzją PE i Rady 

191 Decision No 1983/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 18 De
cember 2006 concerning the European Year of Intercultural Dialogue (2008), Dz. Urz. 
WE L 412 of 30.12.2006. 

192 Rezolucja Rady z dnia 16 listopada 2007 r. dotycząca europejskiego planu działań na 
rzecz kultury, Dz. Urz. UE C 287/1, 29.11.2007. 

193 D. JurkiewiczEckert, Od Traktatu o Unii Europejskiej do Europejskiej agendy dla kul-
tury – narodziny i rozwój polityki kulturalnej, „Studia Europejskie” 2015, nr 1, s. 76.
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nr 445/2014/UE194 oraz komunikatem Komisji Europejskiej 2016/0186195. 
Decyzja nr 445/2014/UE wprowadziła ściślejsze kryteria oceny wniosków. 
W art. 16 decyzji Unia potwierdziła zasadę pomocniczości.

Dokonując skrótowej analizy programów artystycznych i  festiwa
lowych miast ESK w  latach 2007–2015 w kontekście realizacji celów 
kluczowych: „wymiar europejski” oraz „miasto i obywatele”, a także – 
dodatkowo – „dialog międzykulturowy”, można wskazać na pewne pra
widłowości. Należą do nich m.in. dbałość organizatorów o wyekspono
wanie w programach festiwalowych idei wielokulturowości, autorefleksji 
nad korzeniami kulturowymi miasta i regionu, transferowanie wiedzy 
historycznej w kierunku przyszłości. Miasto Essen (2010)196 na przy
kład zgłosiło wspólny program z Zagłębiem Ruhry z powodu możliwo
ści transformacji poprzemysłowego wizerunku, ale również z powodu 
autorefleksji nad tradycjami wielokulturowego regionu. Essen zgłosiło 
się do konkursu wraz z 52 miastami Zagłębia. Ponieważ na terenie tym 
mieszka około 170 narodowości, postanowiono podkreślić wielokulturo
wość i równocześnie otwartość tego miejsca poprzez liczne wydarzenia 
i projekty angażujące wszystkie 52 miasta, uwypuklając ich indywidual
ność, ale też pokazując umiejętność jednoczenia się we wspólnym celu, 
jakim jest rozwój obywatelskiej Europy. Istotnym zagadnieniem obcho
dów była społecznokulturowa transformacja regionu, co znalazło za
stosowanie w konsolidacji działań wielu organizacji i stowarzyszeń oraz 
miast pracujących na rzecz promocji landu Nadrenii PółnocnejWestfalii.

Jednym z najciekawszych przykładów realizacji kryterium „wymiar 
europejski” w kontekście integracji społecznej jest szwedzka Umeå (2014). 
Eksperci dokonując ewaluacji programu197 tej ESK, podkreślali udane 
próby włączenia kultury lapońskiej do obchodów europejskich. Umeå 
prezentowała dorobek artystyczny Lapończyków w rozbudowanym 
bloku programowym poświęconym tej tematyce, co – jak podkreślali 

194 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 445/2014/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r…, 
dz. cyt.

195 Komisja Europejska, (COM) 2016, 400 final, 2016/0186 (COD), Bruksela, 17.06.2016…, 
dz. cyt.

196 J. Rampton, N. McAteer, N. Mozuraityte, M. Levai, S. Akçalı, Ex-Post Evaluation of 
2010 European Capitals of Culture, Final report for the European Commission Direc
torate General for Education and Culture (Essen, Pec, Stanbul), ECORYS, 2011. 

197 T. Fox, J. Rampton, Ex-post Evaluation of the European Capitals of Culture. Final Re-
port (Umeå, Ryga), Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2015. 
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badacze – wymagało od organizatorów delikatności i dyplomacji. Przez 
wiele lat asymilowani na siłę Lapończycy niełatwo wchodzą w kontakty 
z sąsiadami. Umeå zaproponowała tydzień kultury lapońskiej, podczas 
którego prezentowano sztukę naskalną, rzemiosło i muzykę lapońskich 
twórców. Zainteresowaniem cieszyła się wystawa dotycząca migracji La
pończyków oraz spektakle teatralne i wystawy rzeźb. Do współpracy 
przy projekcie organizatorzy zaprosili artystów z Pekinu, Dublina, Bar
celony i Lublany. Badacze uznali projekt za cenny ze względu na jego 
walory integracyjne, czyli możliwość zastosowania do ESK społecznej 
polityki inkluzji poprzez preferowanie pokojowej koegzystencji ludów 
i narodów w Europie.

Intrygujące rozumienie kryterium „wymiaru europejskiego” zapre
zentował austriacki Linz (2009). Organizatorzy przyjęli tu formułę umię
dzynarodowienia wszystkich projektów festiwalowych, której rezultatem 
miało być zbudowanie trwałych partnerstw międzyinstytucjonalnych 
w kraju i za granicą oraz w obrębie firm o rozwiniętym zapleczu techno
logicznym, a także w klastrach przemysłów kreatywnych. Kwestia wyma
gająca szczególnej delikatności, a stanowiąca historyczny balast dla miesz
kańców, to próba odświeżenia refleksji nad źródłami nazizmu przy okazji 
prezentowania Linzu jako ośrodka nowoczesnych manifestacji kultural
nych. Pochodzący stąd Adolf Hitler chciał uczynić z Linzu modelowe mia
sto III Rzeszy. Jeden z portali podróżniczych napisał w 2009 roku: „Adolf 
Hitler to ostatnia postać, o której można by sądzić, że zostanie wykorzy
stana w turystycznej kampanii marketingowej. A jednak przywódca na
zistów odgrywa centralną rolę w promocji kolejnej Europejskiej Stolicy 
Kultury”198. Turyści, nie doceniając idei autorefleksji nad kulturową toż
samością miasta, do której należy asymilowanie trudnej historii i nie
chcianego dziedzictwa, odbierali pomysł jako wykorzystanie negatywnej 
sławy dyktatora do promocji miasta. Martin Heller, dyrektor artystyczny 

„Linz 2009”, tłumaczył strategie marketingowe ESK w następujący sposób: 
„Chcemy pokazać, jak w okresie nazizmu zbiegały się ambicje kulturalne 
i polityczne”199, tym samym Linz łączył totalitaryzm ze współczesną re
fleksją historyczną. Większość miast ESK potraktowało kryterium euro
pejskie jako mechanizm umiędzynarodowienia programu. Na przykład 

198 Hitler zaprasza do Linzu, http://podroze.onet.pl/hitlerzapraszadolinzu/q478k [do
stęp: 15.06.2017].

199 Tamże. 
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Wilno zblokowało projekty w Europejskim Programie Sztuki. Należały do 
nich: prezentacja prac malarskich Belga Hansa Op De Beecka w Wilnie, 
współpraca artystyczna Wilna z londyńskim Victoria and Albert Museum 
na wielu polach, funkcjonowanie Europejskiej Szkoły Sztuki200. Liver
pool zaproponował tworzenie ESK 2008 we współpracy z poprzednimi 
organizatorami w celu przygotowania „najprawdziwszej” ESK w historii 
programu. Z tego powodu przyjęto 120 delegacji zagranicznych, zaini
cjowano stworzenie sieci międzynarodowych badaczy przy Uniwersyte
cie w Liverpoolu. Lansowano współpracę z miastami portowymi Europy. 
Projekt „Stolica międzykulturowa” odnosił się do budowania świadomo
ści otwarcia na imigrantów europejskich i pozaeuropejskich w Wielkiej 
Brytanii, tworzono projekty o sąsiadach, spisywano historie Europy, za
praszano wystawy prac Le Corbusiera i Gustava Klimta oraz zespoły mu
zyczne o rozpoznawalnej marce: Filharmoników Berlińskich.

Polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wyjaśnia
jąc gotowość przekazania dla Wrocławia wielomilionowej dotacji na pro
gram ESK 2016, właśnie w „idei europejskiej” dostrzegało poważne uza
sadnienie:

Wrocław, dzieląc tytuł ESK w 2016 z DonostiaSan Sebastián, staje się po
mostem między Wschodem a Zachodem. Współpracując w ramach ESK 
2016 ze Lwowem, wzmacnia Partnerstwo Wschodnie z Ukrainą oraz Litwą 
i Białorusią, zgodnie z założeniami programu Unii Europejskiej. Przedsię
wzięcia składające się na program ESK Wrocław 2016 w innowacyjny spo
sób odwołują się do historii Wrocławia i Dolnego Śląska, potwierdzając 
tym samym naszą wielowiekową przynależność do europejskiej rodziny, 
ale również dynamiczny rozwój i stabilność201.

Kryterium „miasto i obywatele” przyjmowało różne formy prezenta
cji. Umeå położyła nacisk na generowanie własnych sił, czyli na to, aby 

200 A. McCoshan, J. Rampton, N. Mozuraityte, N. McAteer, Ex-Post Evaluation of 2009 
European Capitals of Culture, Final Report to DG Education and Culture of the Euro
pean Commission in the context of the Framework Contract for Evaluation Related 
Services and Support for Impact Assessment (EAC/03/06), (Vilnius, Linz), ECOTEC, 
Birmingham [b.r.w.].

201 Program Wieloletni „Europejska Stolica Kultury 2016”, MKiDN, Projekt do Uchwały Rady 
Ministrów, www.mkidn.gov.pl/media/docs/2014/20140530_Projekt_WPR_ESK2016_
zal.pdf [dostęp: 5.07.2017].
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projekty zostały stworzone przez lokalnych i regionalnych artystów we 
współpracy z mieszkańcami. W Rydze, jak podają autorzy raportów ewa
luacyjnych, program ESK docierał przede wszystkim do młodzieży (55%), 
ludzi starszych (33%) i osób niepełnosprawnych (8%)202. Udało się dopro
wadzić do takiej sytuacji, w której więcej niż połowa imprez była niebile
towana, co pozwalało zwiększyć partycypację społeczną. Badania wska
zują, że Liverpool zaproponował najbardziej kompleksową i zintegrowaną 
metodę współpracy różnych grup społecznych, włączając więźniów i lu
dzi uzależnionych, a także rekordową liczbę wolontariuszy (10 tys.). Pro
gram Liverpoola „Świat w jednym mieście” zgromadził sporą liczbę tury
stów. Jak wskazywały statystyki203 – liczba turystów w 2008 roku wzrosła 
o 3,5 mln osób, a miasto z pozycji 16. wskoczyło na pozycję 6., jeśli cho
dzi o liczbę odwiedzających Wielką Brytanię. Badania wskazywały rów
nież na wzrost popularności miasta w okresie po zakończeniu festiwalu, 
czemu pomagała strategia rozwoju, do której wpisano kulturę, jak rów
nież lata tematyczne (Środowisko: 2009, Innowacja: 2010), następujące po 
2008 roku. W Marsylii, nastawionej na integrację środowisk imigranc
kich, wykorzystano nadbrzeże portowe do najważniejszych imprez na 
świeżym powietrzu. Program ESK w Marsylii przyciągnął rekordową 
liczbę 11 mln odbiorców.

Pozostaje pytanie, czy unijny program Europejska Stolica Kultury 
spełnia integracyjną i kulturotwórczą funkcję. Wielu współczesnych so
cjologów, architektów i antropologów kultury zajmujących się badaniami 
miasta zauważa, że współczesne europejskie metropolis są ośrodkami gro
madzącymi największą liczbę mieszkańców i wyrastającymi – zgodnie 
z tradycją, że Europa to cywilizacja miast – na pozycję czołowych ośrod
ków finansowobiznesowych, intelektualnych i opiniotwórczych. Inten
sywny dyskurs miastotwórczy prowadzony jest we współczesnej nauce 
od momentu kryzysu miast przemysłowych oraz wylansowania przez 
Richarda Floridę204 idei „klasy kreatywnej”, czyli nowej klasy średniej 
o umiejętnościach technologicznych, dającej impuls rozwojowy. Charles 

202 T. Fox, J. Rampton, Ex-post Evaluation of the European Capitals of Culture…, dz. cyt., 
s. 65. 

203 B. García, R. Melville, T. Cox, Impact08, European Capital of Culture…, dz. cyt. 
204 R. Florida, Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze 

pracy, wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego, tłum. T. Krzyżanowski, M. Pen
kala, Warszawa, Narodowe Centrum Kultury, 2010.
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Landry205 w połowie lat 90. XX wieku wykazał w swych badaniach moż
liwości transformacji miast poprzez wzrost potencjału przemysłów krea
tywnych i tym samym adaptacji idei „miasta kreatywnego”. Gigantyczny 
rozwój showbusinessu, rynku fonograficznego, reklam, filmu, rynku 
książki pozwolił na postawienie tezy, że kultura u progu XXI wieku 
stała się doskonałym instrumentem do mnożenia kapitału i przychodzi 
jako rozwiązanie dla upadających, stygmatyzowanych ośrodków prze
mysłowych typu Glasgow. Ponadto wraz z intensyfikacją procesów glo
balizacyjnych miasta wchodzą w sieć ośrodków globalnych, konkurując 
ze sobą na światowym rynku technologicznym, transportowym i rynku 
usług. Im bardziej wikłają się w sieci powiązań gospodarczych, tym szyb
ciej umiędzynarodawiają swoje propozycje, tracąc więzi lokalne i stając 
się kosmopolitycznymi centrami banków i handlu. Proces globalizowa
nia miast Sasskia Sassen206 nazwała w swojej słynnej książce The Glo-
bal City tworzeniem „transnarodowego systemu miejskiego”, stającego 
się z czasem podmiotem stosunków międzynarodowych. Mieszkańcy 
transnarodowych systemów przekształcają się w hybrydową mieszankę 
kulturową, pozbawioną aksjologicznego punktu odniesienia, i się wyko
rzeniają. Unijny program Europejska Stolica Kultury raczej nie dyspo
nuje potencjałem mogącym konkurować z frenetycznymi przemianami 
miastotwórczymi w skali globalnej. Może jednak stanowić pretekst do 
refleksji nad historią miasta i jego współczesną funkcją społeczną, co 
w szerszym kontekście nazywamy redefiniowaniem tożsamości mia
sta. Program ESK, wspomagający planistyczne, marketingowe i gospo
darcze strategie miejskie, stanowić może kontrapunkt dla komercyjnej 
ścieżki wzrostu poprzez zwrócenie uwagi na kulturotwórczą, a nawet 
patriotyzującą rolę miast w zjednoczonej Europie. Dzięki ESK może za
chodzić zjawisko powrotu do „(małej) ojczyzny”, co Paweł Kubicki opi
suje w następujący sposób:

Miasto w postaci (małej) ojczyzny konieczne jest jako swego rodzaju prze
ciwwaga dla pozostającego w ciągłym ruchu i elastycznie przystosowują
cego się do nowych warunków w globalnym świecie społeczeństwa. Aby 

205 Ch. Landry, Kreatywne miasto. Zestaw narzędzi dla miejskich innowatorów, tłum. 
O. Siara, Warszawa, NCK, 2013, oraz Ch. Landry, The Art of City-Making, London–
Sterling, VA, Earthscan Publications, 2006. 

206 S. Sassen, The Global City, Princeton–Oxford, Princeton University Press, 1991. 



343Obszary wsparcia UE w polityce kulturalnej 

miasto europejskie rozwijało się w sposób przyszłościowy, musi być ono 
pojmowane jako ojczyzna207.

Danuta Glondys, podsumowując ESK, również podkreśla, że program

(…) wzmacnia poczucie tożsamości regionalnej, co jest szczególnie zauwa
żalne w przypadku małych państw oraz regionów o silnie ukształtowanej 
tożsamości. (…) Służy wyrównywaniu różnic między krajami i społeczeń
stwami europejskimi, świadcząc tym samym o praktycznym wymiarze za
sady równości w korzystaniu z praw i przywilejów przez obywateli Europy208.

Europejska Stolica Kultury potrzebna jest Europejczykom w celu rozpo
znania i wzmocnienia małych miast i mniejszych kultur oraz równej do
stępności obywateli do możliwości, jakie przez wiele lat wdrażania poli
tyki kulturalnej Unia Europejska im zaoferowała. Jest też antidotum na 
procesy unifikacji i presję kultury masowej. Jest w końcu metodą na re
definicję miast jako elementu europejskiej mapy mentalnej, czyli ośrodka 
kształtowania społecznej świadomości bycia nie tylko mieszkańcem glo
balnej wioski, ale także Europejczykiem. Belgijski analityk Léonce Beke
mans podkreśla wagę procesów europeizacji miast europejskich, których 
wyrazem jest akceptacja idei dialogu międzykulturowego jako podstawy 
nowoczesnej „miejskiej civitas”. Ten punkt widzenia wydaje się cenny 
w kontekście Europejskiej Stolicy Kultury oraz unijnego paradygmatu 
wielokulturowości. Według Bekemansa209 nowoczesne miasto zjedno
czonej Europy staje się doskonałym miejscem kreacji dialogu międzykul
turowego. Wynika to przede wszystkim z faktu, że współczesne, dyna
micznie się rozwijające miasta, pełne przyjezdnych, imigrantów z innych 
krajów europejskich wytwarzają klimat otwartości i tolerancji. To sprzyja 
społecznej inkluzji, w pewnym sensie generuje zdolność miasta do two
rzenia i podtrzymywania wspólnot. Zjawisko takie umożliwia na dłuż
szą metę implementowanie polityk włączających. Postawa ciekawości 

207 P. Kubicki, Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia miejska a perspektywy długiego 
trwania, Kraków, Nomos, 2016, s. 300. 

208 D. Glondys, Europejska Stolica Kultury. Miejsce kultury w polityce Unii Europejskiej, 
dz. cyt., s. 193. 

209 L. Bekemans, Miejskie środowisko dialogu międzykulturowego w Europie: dlaczego mia-
sta są ważne w budowaniu demokratycznej miejskiej „civitas” [w:] Dialog międzykultu-
rowy a demokracja, dz. cyt., s. 81–103. 
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wobec innych sprzyja postawom tolerancji, a ta kształtuje społeczne pro
cesy integracyjne. Postawa tolerancji przez wiele lat pozwalała na prakty
kowanie szacunku wobec odmienności dla cech i doświadczeń drugiego 
człowieka. We współczesnych europejskich miastach (dużych i małych) 
wytwarza się, zgodnie z myślą Bekemansa, mechanizm zgody na mini
mum dialogu międzykulturowego i pluralizmu, co z kolei buduje nowe 
tożsamości miejskie oparte na zrozumieniu idei tożsamości zwielokrot
nionej i, co jest wyrazem głębokiej implementacji celów procesu integra
cyjnego, polityki kulturalnej UE.

Efekt wzbogacający jest z pewnością prawdziwy w odniesieniu do tożsamo
ści kulturowej, która wiąże i jednoczy kraje, regiony i grupy osób poprzez 
wspólną pamięć i oczekiwania. Polityczne znaczenie uznania wieloaspek
towych tożsamości polega na wzajemnym szacunku dla niepowtarzalno
ści ludzkiej osoby. Stanowi to podstawę do rozszerzonego i z pewnością 
lepszego dialogu i solidarności w Europie i poza jej obszarem. Ostatecznie 
może to również doprowadzić do kosmopolitycznego obywatelstwa, zako
rzenionego w uniwersalnym paradygmacie praw człowieka210.

4.2. Program Europejski Miesiąc Kultury: 1992–2003

Europejski Miesiąc Kultury miał charakter krótkoterminowego pro
gramu WE, obliczonego na kreowanie współpracy kulturalnej w obrę
bie państw Europy ŚrodkowoWschodniej i państw zachodnich graniczą
cych z nimi. Ambicje Komisji Europejskiej były odpowiedzią na zmiany 
geopolityczne i transformacyjne bloku wschodniego przełomu lat 80. i 90. 
XX wieku. Program miał być szybką reakcją instytucji wspólnotowych 
na proces transformacji politycznej, w którym kultura – zgodnie z in
tencjami unijnych ministrów kultury – mogła odegrać równie ważną jak 
inne dziedziny rolę. Dnia 18 maja 1990 roku Rada ds. Kultury WE wydała 
konkluzje w sprawie EMK oraz Europejskiego Miesiąca Kultury211. Ini
cjatywa odnosiła się do miast pochodzących spoza ówczesnej Wspólnoty 

210 Tamże, s. 87.
211 Conclusions of the Ministers of Culture meeting within the Council of 18 May 1990 on 

future eligibility for the ‘European City of Culture’ and on a special European Cultu
ral Month event OJ C 162, 3.07.1990.
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Europejskiej, o znaczącym potencjale kulturowym. W geście powołania 
przez Wspólnotę Europejskiego Miesiąca Kultury uwidoczniła się chęć 
pomocy Zachodu krajom Wschodu o aspiracjach prounijnych oraz mia
stom graniczącym z tym obszarem. Warunkiem uczestnictwa w progra
mie było przestrzeganie przez państwa postkomunistyczne zasad demo
kracji, pluralizmu i państwa prawa. Z racji formalnych ograniczeń Rada 
odcinała się w konkluzjach od zobowiązań finansowych i organizacyj
nych wobec przedsięwzięcia (które miało mieć charakter dobrowolnych 
zgłoszeń miast). Zalecała, aby oba funkcjonujące programy – Europejskie 
Miasto Kultury i Europejski Miesiąc Kultury – współpracowały ze sobą 
w roku festiwalowym. Konkluzje ministrów kultury nie miały charakteru 
wiążącego. Były aktem dobrej woli. Wspólnota sygnalizowała w ten spo
sób, że odradzające się ustrojowo i politycznie państwa Wschodu mogą 
być wspierane działaniami kulturalnymi ze strony WE. Program miał 
się rozpocząć „możliwie najszybciej”, czas obchodów nie mógł przekro
czyć jednego miesiąca.

Tabela 16. Program Europejski Miesiąc Kultury. Wykaz beneficjentów (1992–2003)

Rok Miasto Czas trwania Europejskiego Miesiąca Kultury

1992 Kraków 1 miesiąc

1993 Graz –

1994 Budapeszt –

1995 Nikozja (Cypr) 1 miesiąc

1996 Sankt Petersburg 5 tygodni

1997 Lublana 4 tygodnie

1998 Valetta (Malta) i Linz 1 miesiąc (Valetta), 5 tygodni (Linz)

1999 Płowdiw (Bułgaria) 2 miesiące

2000 – –

2001 Bazylea, Ryga 1 miesiąc (Bazylea), 2 miesiące (Ryga)

2002 – –

2003 Sankt Petersburg 1 miesiąc

Źródło: opracowanie własne.

Czas trwania Europejskiego Miesiąca Kultury w danym mieście był, 
jak wynika z tabeli 16, różny, jednakże nie przekroczył dwóch miesięcy. 
Czas trwania festiwalu uzależniono od możliwości finansowych danego 
miasta, jego kalendarza cyklicznych imprez kulturalnych i potencjału 
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artystycznego miasta. Z danych raportu Palmer/Rae212, który również ba
dał efektywność artystyczną tego programu, wynika, że największy bu
dżet lokalny (bez dofinansowania Komisji Europejskiej) Europejskiego 
Miesiąca Kultury uzyskała Bazylea w 2001 roku (ok. 7 mln euro), na dru
gim miejscu była Lublana w 1997 roku (ponad 3 mln euro), a następnie 
trzy miasta, które zapoczątkowały program: Kraków, Graz i Budapeszt 
(w granicach 2,5 mln euro). Najniższym budżetem dysponowała Ryga 
w 2001 roku (ok. 1 mln euro), co niekoniecznie przełożyło się na niską 
jakość artystyczną programu. Komisja Europejska nie dysponuje rapor
tem podsumowującym program. Skąpe dane na ten temat nie pozwalają 
na szersze zestawienia i porównania. Nie odpowiadają dokładniej na py
tanie, dlaczego w niektórych latach nie udało się wyłonić żadnego mia
sta do tytułu Europejskiego Miesiąca Kultury. Prawdopodobnym po
wodem takiego stanu rzeczy był brak kandydata lub bardzo słaba ocena 
merytoryczna proponowanych wniosków aplikacyjnych. Poniżej zapre
zentowano sumę faktów, które udało się zebrać w toku badań. Pochodzą 
one z dostępnych, rozproszonych źródeł internetowych oraz opracowa
nia Jacka Purchli213 ma temat krakowskiego Miesiąca Kultury roku 1992.

Europejski Miesiąc Kultury w Krakowie otwierał program, który miał 
trwać z przerwami do 2003 roku. Był jednocześnie jednym z najważniej
szych wydarzeń artystycznych lat 90. w Polsce. Urastał do symbolu kul
turalnej integracji z Europą, co w tamtym czasie stanowiło nowość i za
powiadało fundamentalną zmianę w relacjach międzynarodowych. Był 
obchodzony w rok po krakowskim posiedzeniu Konferencji Bezpieczeń
stwa i Współpracy w Europie, uchodzącym za symbol „odwilży” i począ
tek zmian politycznych w Polsce i w Europie. Odbywał się również 4 lata 
od pierwszej edycji słynnego Festiwalu Kultury Żydowskiej, który rozpo
czął dyskurs o pamięci Holocaustu w Polsce oraz wpłynął na rewitaliza
cję dzielnicy Kazimierz. Decyzja o wyznaczeniu Krakowa na pierwszego 
beneficjenta Europejskiego Miesiąca Kultury zapadła podczas spotka
nia komitetu ministrów kultury WE, 19 listopada 1990 roku w Bruk
seli. W sierpniu 1991 roku ówczesny minister kultury i sztuki Marek Ro
stworowski wyznaczył profesora Jacka Purchlę, byłego wiceprezydenta 

212 European Cities and Capitals of Culture, Study prepared for the European Commis
sion, Part I, Palmer/RAE Associates, International Cultural Advisors, Brussels 2004.

213 J. Purchla, Europejski Miesiąc Kultury w Krakowie, czerwiec 1992 (European Cultural 
Month in Cracow, June 1992), Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury, 1993.
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Krakowa, na głównego koordynatora całości przygotowań do festiwalu. 
Nowo otwarte w Krakowie Międzynarodowe Centrum Kultury stało się 
instytucją odpowiedzialną za organizację imprezy.

Komisja Europejska pozostawiała organizatorom swobodę w pracy 
nad koncepcją festiwalu. „Oznaczało to, z jednej strony, niezależność, ale 
równocześnie odpowiedzialność za wypracowanie od podstaw formuły 
Europejskiego Miesiąca Kultury – wydarzenia corocznie powtarzanego 
w kolejnych miastach”214. Ostatecznie festiwal został przygotowany przez 
Biuro Organizacyjne Europejskiego Miesiąca Kultury, afiliowane przy 
Fundacji MCK w Krakowie. Festiwal wykorzystywał Kraków „jako fo
rum dla konfrontacji wybitnych zjawisk kultury europejskiej oraz poka
zania najciekawszych osiągnięć rodzimej sztuki. Dla krakowskiej i pol
skiej publiczności miała to być pierwsza na tak wielką skalę prezentacja 
tego typu215. Festiwal został zaprojektowany w formule interdyscypli
narnej. Oprócz stałych imprez kulturalnych Krakowa MCK zorganizo
wało imprezy dodatkowe. Orkiestra i Chór Filharmonii Narodowej, pod 
dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego, wykonały Pasję św. Łukasza. Wielką 
Mszę h-moll Bacha przygotowała stuttgarcka Akademia Bachowska pod 
kierunkiem Helmutha Rillinga. Grane były utwory muzyki hiszpańskiej, 
litewskiej i ruskiej. Teatr prezentowały Nationaltheater z Mannheim oraz 
berliński Schaubühne. Kraków odwiedził Peter Brook oraz JeanClaude 
Carière. Ponieważ w 1992 roku Europejskim Miastem Kultury był Ma
dryt, Hiszpanie wystąpili z propozycją współpracy. W Krakowie kon
certowali muzycy flamenco z Kordoby, wystawiano Laokoona El Greca 
oraz grafiki Francesca Goi. Wielkim przebojem festiwalu był przegląd 
filmów Piera Paola Passoliniego, a przede wszystkim rewelacyjna i pre
zentowana po raz pierwszy w tej części Europy wystawa twórczości Gu
stava Klimta oraz George’a Grosza. Podkreślenie środkowoeuropejskich 
pokrewieństw kulturowych między krajami dawnego bloku wschodniego 
stało się mottem późniejszej działalności Międzynarodowego Centrum 
Kultury w Krakowie.

Europejski Miesiąc Kultury w Rydze w 2001 roku został potrakto
wany prestiżowo. Był finansowany z budżetu tamtejszego ministerstwa 
kultury oraz z funduszy władz stołecznych. Festiwal został oficjalnie ot
warty przez minister kultury Łotwy, Karinę Petersone, która zaprosiła 

214 J. Purchla, Europejski Miesiąc Kultury, dz. cyt., s. 13.
215 Tamże.
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do udziału w tych obchodach europejskich ministrów kultury. Byli oni 
obecni na inauguracji. Festiwal wpisywał się w cykliczne imprezy kul
turalne Rygi, rozszerzając ich formułę oraz ubogacając je programowo. 
Były to po kolei: 5. Międzynarodowy Festiwal Nowych Mediów, Trzeci 
Okrąg ły Stół Poezji Europejskiej, Międzynarodowy Festiwal Współczes
nego Teatru Homo Novum, Black over Red – wspólny spektakl szkockiego 
teatru Cryptic i Łotewskiego Chóru Radiowego, wystawiony w Łotew
skiej Operze Narodowej; oraz Festiwal Skrzypcowy im. M. Rostropowi
cza. W ciągu dwóch miesięcy trwania Europejskiego Miesiąca Kultury 
w Rydze wystąpiło 600 artystów, co stanowiło rekordową liczbę w skali 
wszystkich obchodów tego programu w Europie. Ponadto festiwal został 
oceniony jako jeden z najbardziej nowatorskich, który w swoim progra
mie podkreślał znaczenie sztuki nowoczesnej. Zakończył się otwarciem 
wystawy fotograficznej, stanowiącej przekrój prac światowej sławy kor
poracji fotograficznej „Magnum”.

Nikozja, stolica Cypru, świętowała Europejski Miesiąc Kultury 
w dniach od 15 września do 15 października 1995 roku. Starania o otrzy
manie tytułu rozpoczęły się już w 1992 roku, kiedy prezydent Nikozji wy
stąpił oficjalnie do Rady ds. Kultury WE (poprzez cypryjskie Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych) o umożliwienie stolicy Cypru przeprowadzenia ob
chodów. Pomysł ten był popierany przez grecką minister kultury, Dorę 
Bakoyianni, oraz grecką reprezentację przy Wspólnotach Europejskich. 
Cypr został potraktowany jako kraj aspirujący do UE z silnym greckim 
lobby. Kandydaturę Nikozji wspierała także była minister kultury Grecji, 
Melina Mercouri. Początkowo Nikozja została nominowana wraz z Lub
laną, ale z przyczyn wewnętrznych stolica Słowenii wycofała się z proce
dur. Ostatecznie w 1995 roku Nikozja otrzymała tytuł Europejskiego Mie
siąca Kultury (na ten rok tytuł Europejskiego Miasta Kultury przypadł 
Luksemburgowi). Festiwal został zorganizowany przez władze miejskie 
Nikozji we współudziale z cypryjskim Ministerstwem Edukacji i Kul
tury oraz Cypryjską Izbą Turystyczną. Festiwal nosił nazwę „Cypria’1995”.

Słowenia wycofała swoją kandydaturę na rok 1995, ale została desyg
nowana przez Radę ds. Kultury WE dnia 17 czerwca 1994 roku na rok 
1997. Proces decyzyjny trwał od 1991 roku, kiedy podczas sesji rady miej
skiej w Lublanie, 19 grudnia 1991 roku, zdecydowano o starcie w konkur
sie. Ministerstwo Kultury Słowenii poparło wniosek Lublany 14 stycz
nia 1992 roku, a minister spraw zagranicznych z poparciem parlamentu 
słoweńskiego zgłosił kandydaturę ministrom kultury Unii Europejskiej 
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5 listopada 1993 roku. Projekt miał na celu prezentację kultury stolicy Sło
wenii oraz kultury słoweńskiej w kontekście wymiany międzynarodowej, 
pokazując wydarzenia artystyczne o randze europejskiej. Lublana pre
zentowała się jako miasto leżące na styku tras handlowych, jako punkt 
spotkań i wpływów kulturowych, idących z północy na południe i na 
odwrót – jako miasto integrujące działania krajowe wraz z działaniami 
międzynarodowymi. Jak podają organizatorzy, Europejski Miesiąc Kul
tury miał być „(…) projektem wydarzeń nastawionych na trwałe efekty 
i wypełnienie nie tylko programu kulturalnego Lublany, ale również na 
rozwój infrastruktury, w postaci budowy Centrum Sztuki Współczesnej 
oraz renowacji wielu budynków kulturalnych”216. Program Lublany obej
mował prezentację literatury, teatru, architektury i muzyki. Słoweńscy 
pisarze licznie wzięli udział w festiwalu, pragnąc odbudować sąsiedzkie 
i europejskie kontakty literackie. Proponowali utworzenie magazynu lite
rackiego „Emona”, prezentującego twórczość pisarzy Europy Środkowo

Wschodniej i Południowej. W ramach programu odbyło się sympozjum 
z udziałem najważniejszych redaktorów pism literackich w Europie. Pro
mocja sztuk scenicznych miała miejsce podczas Festiwalu Sztuki Współ
czesnej Exodus. Spektakle wystawiane były w teatrze Ano Monrou oraz 
na Krużgankach Plečnika, znanej scenie Lublany zaprojektowanej w 1950 
roku przez słoweńskiego architekta światowej sławy Jože Plečnika. Rów
nież na Krużgankach Plečnika odbywały się koncerty kameralne wraz 
z muzyką elektroniczną, rock, etno i jazzem oraz wystawy czasowe. Lub
lana prezentowała osiągnięcia sztuki współczesnej. Najważniejszym za
daniem infrastrukturalnym była renowacja centrum sztuki Metelkova, 
które stało się ważnym miejscem na mapie kulturalnej Lublany po wy
cofaniu wojsk jugosłowiańskich. Zaniedbane koszary przekształcały się 
w wielofunkcyjne centrum artystyczne.

Austriacki Linz świętował tytuł Europejskiego Miesiąca Kultury w 1998 
roku. Już wtedy miasto prezentowało kulturę w charakterystyczny dla sie
bie sposób, czyli poprzez promocję nowych technologii oraz przemysłów 
kreatywnych, co w czasie obchodów ESK w 2009 roku stanowiło główne 
przesłanie programowe. Linz obchodziło Europejski Miesiąc Kultury od 

216 European Cultural Month – Ljubljana 97: History of the Project, Basic Principles and 
Framework Programme for Individual Programme Sphere, s. 145, http://www.dlib.si/st
ream/URN:NBN:SI:DOCZ2ELY8X9/489a7df959334fa381299e4531eab992/PDF [do
stęp: 5.02.2017]. 
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28 sierpnia do 4 października 1998 roku, gromadząc około 2000 artystów 
i 400 tysięcy odwiedzających. Położono nacisk na wykorzystanie technik 
audiowizualnych w sztuce współczesnej, plenerowe instalacje artystyczne, 
happeningi i akcje uliczne. Miasto było nastawione na proces „transfor
macji urbanistycznych: od miasta przemysłowego do nowoczesnego mia
sta kultury”217. Postawiono na wzmocnienie sieci współpracy Linzu z in
nymi miastami europejskimi o podobnym profilu, jak również włączenie 
artystów w szereg sieci współpracy europejskiej. Obszar Offenes Kultur
haus Oberösterreich, tak zwanych OK, oraz nadbrzeże Dunaju i most Nibe
lungów stanowiły teren działań artystycznych. Pięćdziesiąt prac Hermanna 
Nitscha było wystawianych w hangarach lotniska w Linzu, natomiast je
den z najwybitniejszych kompozytorów XX wieku Grek Mikis Theodora
kis dyrygował koncertem zorganizowanym w zakładach przemysłowych 
Voest. W dniach od 10 do 12 października (już po zakończeniu festiwalu) 
ze względu na austriacką prezydencję w Komisji Europejskiej Linz zorga
nizował nieformalne spotkanie ministrów kultury UE w tamtejszym Cen
trum Dizajnu. Od października 1998 roku władze Linzu rozpoczęły dyskusje 
i konsultacje społeczne na temat przyszłości miasta i jego polityki kultural
nej, a także nad przyszłym Planem Rozwoju na rok 2000, co interpretowano 
jako efekt festiwalu, czyli włączenie kultury do polityki kulturalnej miasta.

Zasięg festiwali Europejskiego Miesiąca Kultury był bardzo różny w róż
nych krajach i wynikał w dużej mierze z zaangażowania lokalnych i pań
stwowych środków finansowych oraz potencjału artystycznego danego 
miasta, a także jego kapitału kulturowego. Można zaryzykować twierdze
nie, że miasta stolice państwowe (Lublana, Nikozja, Ryga, Valletta) święto
wały tytuł z większym rozmachem niż pozostałe. Miasta niestołeczne (Sankt 
Petersburg, Płowdiw, Kraków) zadbały nie tyle o promocję międzynaro
dowego wizerunku, bo takowy już posiadały, ile o podkreślenie swojego 
wpływu na polityczne transformacje w Europie. Graz, Budapeszt, Kraków – 
jako miasta Europy Środkowej – miały przypomnieć Europie Zachodniej 
o fenomenie kulturowym tej części Europy. Z kolei Sankt Petersburg został 
wybrany jako symbol ściślejszej współpracy UE z Rosją. Poszczególne mia
sta przygotowywały festiwale inspirowane wybranym mottem, wskazując 
na istniejące lub pożądane aspekty kultury. Różnie kształtowała się liczba 
zatrudnionych osób przy festiwalu. Ryga w biurze festiwalowym zatrud
niała 3 osoby, Lublana – 6. Festiwalem w Nikozji kierowało 12 osób i około 

217 http://www.linz.at/english/culture/4670.asp [dostęp: 5.02.2017].
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120 wolontariuszy. Najwięcej osób pracowało przy festiwalu w Płowdiw – 
30 osób zatrudnionych. Festiwale były organizowane przez urzędy mia
sta, agencje ministerialne lub agencje zewnętrzne. Poniższe tabele repre
zentują zestawienia liczbowe wydarzeń artystycznych, które miały miejsce 
w poszczególnych miastach Europejskiego Miesiąca Kultury wraz z efek
tami infrastrukturalnymi.

Tabela 17. Program Europejski Miesiąc Kultury. Zestawienie wydarzeń, osiągnięcia infra-
strukturalne

Miasto EMK Liczba wydarzeń artystycznych Efekty infrastrukturalne

Kraków

240 imprez: wystawy, koncerty 
muzyczne, festiwal filmów, spektakle 

teatralne, spotkania, konferencje, 
widowiska miejskie

–

Nikozja 130, włączając 25 wystaw modernizacja ratusza, otwarcie 
sali im. Meliny Mercouri

Sankt 
Petersburg

ponad 100 przedstawień teatralnych 
i muzycznych, 34 wystawy, 10 między

narodowych festiwali
–

Lublana ponad 200 wydarzeń

Linz 30 projektów –

Valletta 30 projektów odnowienie ulic, modernizacja 
oświetlenia ulicznego

Płowdiw 350 wydarzeń renowacja antycznego amfiteatru

Bazylea 120 projektów i ponad 200 indywidual
nych przedstawień

renowacja i przekształcenie 
dworca kolejowego Gare du Nord 
w centrum muzycznym (otwarte 

w 2002 r.)

Ryga
44 przedstawienia teatru i tańca, 

23 koncerty, 5 wystaw i ponad 
19 wydarzeń

–

Sankt 
Petersburg ponad 100 wydarzeń otwarcie nowego skweru i nowej 

drogi spacerowej

Źródło: opracowanie własne na podstawie: European Cities and Capitals of Culture, Study 
prepared for the European Commission, Part I, Bruksela, Palmer/RAE Association, 2004.

Na koniec nurtuje pytanie: dlaczego inicjatywa Europejskiego Miesiąca 
Kultury nie przetrwała próby czasu i dlaczego po obchodach w roku 2003, 
kiedy Sankt Petersburg piastował tytuł, nie doszło do kolejnych nomina
cji. Najczęściej powtarzanym argumentem za zamknięciem programu 
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było zainicjowanie przez KE ramowego programu Kultura 2000, inte
grującego w swej formule poprzednie rozproszone inicjatywy Komisji. 
Ponadto wyczerpano ideę promocji miast spoza UE, w związku z fak
tem, że miasta te w chwili podpisania przez kraje postkomunistyczne 
umów stowarzyszeniowych z UE zostały objęte programem Europej
skiego Miasta Kultury. Procesy integracyjne po 2000 roku zmierzały 
do poszerzenia UE o państwa Europy ŚrodkowoWschodniej. Powstała 
sytuacja dublowania funduszy, które w przypadku Europejskiego Mie
siąca Kultury były znikome, natomiast w przypadku Europejskiego Mia
sta Kultury – pomału rosły. Sama idea współpracy dwóch miast europej
skich w jednym roku festiwalowym, po modyfikacjach, została włączona 
do programu EMK. Dublowanie inicjatyw nie było ani racjonalne, ani 
finansowo opłacalne218.

5. Podsumowanie

Od wprowadzenia TWE w wersji traktatu z Maastricht Unia konsekwent
nie rozwijała politykę kulturalną w wyznaczonych sobie dziedzinach: 
ochrona dziedzictwa, książki, literatury i tłumaczeń, promocja sztuki 
oraz wspieranie współpracy kulturalnej, zwłaszcza w obrębie europej
skich miast i metropolii.

Czołowym obszarem działalności UE w XXI wieku pozostawała 
ochrona i promocja wspólnego dziedzictwa europejskiego. Pojęcie dzie
dzictwa europejskiego ewoluowało na przestrzeni lat 70. i 80. XX wieku, 
stając się z czasem pojęciem złożonym. Działo się tak ze względu na ros
nącą świadomość potrzeb dziedzictwa w skali europejskiej oraz coraz 
większą wiedzę na temat jego komponentów. Od łączenia pojęcia dziedzic
twa z konserwacją i ochroną zabytków starożytnych, poprzez zdefiniowa
nie go jako dorobku archeologicznego i architektonicznego oraz studiów 

218 Współcześnie funkcjonuje program European Union Month of Culture (EUMC) jako 
inicjatywa Delegacji Unii Europejskiej w Stanach Zjednoczonych. Program promuje 
kulturę krajów i regionów europejskich USA, np. Mutual Inspiration Festival. Presen
tation: South Moravian Region (2017) lub w ramach promocji kinematografi UE: pokaz 
filmu chorwackiego: Croatia: Koko and the Ghost/Koko i duhovi. Więcej zob. http://
vents.euintheus.org/events/europeanmonthofculture/ [dostęp: 5.10.2017]. 
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nad dziedzictwem, urosło do pojęcia ewokującego tematykę świadomości 
europejskiej. Z czasem poszerzało zakres semantyczny o zjawiska men
talne (typu pamięć) czy emocjonalne (typu poczucie przynależności). Do
dany w nomenklaturze unijnej przymiotnik „wspólny/wspólna” sugero
wał wyodrębnienie elementów dziedzictwa rozpoznawalnych w dorobku 
wszystkich kultur europejskich i potraktowanie ich łącznie, niezależnie 
od ich partykularnych funkcji. Dwie dekady zmagań z problematyką 
dziedzictwa, poprzedzające traktat z Maastricht, dawały z pewnością 
przedpole do ugruntowania przekonania o istnieniu cech jednoczących 
Europejczyków (mimo kulturowych cech dystynktywnych), usymbolizo
wanych w artefaktach przeszłości, będących świadkami europejskiej hi
storii. Tak zdefiniowane dziedzictwo przewartościowało w dużym stop
niu dotychczas używane pojęcie „zabytek”. Wprowadzało szersze pole 
znaczeniowe, które umożliwiało rozumienie terminu jako summę ma
terialnych i niematerialnych osiągnięć Europejczyków, wypracowanych 
w trakcie dziejów, stanowiących wartość epistemologiczną i zaliczonych 
w ramach działań politycznych do przedmiotu wspólnej troski. Tym sa
mym w art. 128 TWE w wersji z traktatu Maastricht ziściła się idea społe
czeństwa europejskiego (People’s Europe), które o swojej przyszłości myśli 
w kategoriach zbiorowego dobra.

W szerokim definicyjnie zakresie semantycznym pojęcia dziedzictwa 
kulturowego (zarezerwowanym dla teorii kultury, historii zabytków, ar
cheologii czy muzealnictwa) WE określiła swoje zadania jako europej
skie. Przyjmując, że dziedzictwo posiada wartość historyczną, transcen
dentną, obiektywną i bezwarunkową219, jest res communis usus i podlega 
ochronie państwowej, UNESCO, ICOMOS, a jego stan jest monitoro
wany przez szereg stowarzyszeń i organizacji branżowych, Wspólnota 
uznała swoją rolę jako strażnika europeizacji czy europejskości dziedzic
twa. Podjęła kroki na rzecz ochrony dziedzictwa znajdującego się na te
renie Europy, będącego śladem działalności narodów europejskich oraz 
wyróżniającego się podobieństwem i innością stylów, zwyczajów, spo
sobów życia i potrzeb. Konieczność ochrony dziedzictwa przez UE wy
nikała niewątpliwie z przekonania polityków i decydentów, że „cechuje 

219 G.J. Ashworth, Sfragmentaryzowane dziedzictwo: sfragmentaryzowany instrument 
sfragmentaryzowanej polityki [w:] Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku. Szanse i wy-
zwania, red. M.A. Murzyn J. Purchla, Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury, 
2007, s. 29–42.
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je większy lub mniejszy stopień nietrwałości, co łączy się z możliwością 
całkowitego unicestwienia”220 oraz z faktu niewydolności systemów kra
jowych i zaniedbań sektora, będącego rezultatem błędów politycznych 
państw. Prawodawstwo państw, unijne i międzynarodowe hołduje prze
konaniu, że dziedzictwo musi podlegać ochronie i kontroli publicznej, 
zarówno jeśli chodzi o obiekty publiczne, jak prywatne. W odniesieniu 
do dziedzictwa nie może, jak twierdzi Kamil Zeidler221, realizować się 
w pełni zasada decentralizacji władzy, samorządności i pomocniczości. 
Rola Unii Europejskiej polega więc na budowaniu ponadnarodowego sy
stemu ochrony interesu publicznego Europejczyków jako właścicieli i de
pozytariuszy dziedzictwa. Problematyka dziedzictwa architektury sta
wała się, zgodnie z literą cytowanych dokumentów, fundamentem dla 
określania współczesnej tożsamości kulturowej, a ta z kolei pozostawała 
w coraz większej zależności od wzajemnych wpływów kultur europej
skich. Uznano, że rozwinięte formy ekspresji artystycznej w Europie za
wierały w takim samym stopniu komponent regionalny i narodowy, jak 
i europejski. Lansowany koncept obywatelstwa europejskiego oraz toż
samości europejskiej budowane były w przekonaniu o istnieniu współ
zależności (stałych i zmiennych relacji) zachodzących pomiędzy naro
dami. Nowa tożsamość europejska, jak sugerowały unijne dokumenty, 
to możliwość identyfikowania i rozpoznawania wspólnych elementów 
pochodzących z różnych europejskich tradycji kulturowych, nawet tych 
najbardziej odległych, i traktowania ich jako bliskie. Dowodem takiego 
postrzegania dziedzictwa było powszechne oburzenie opinii publicz
nej na fakt ostrzału Dubrownika przez federalne siły armii serbskiej, 
miasta pozostającego pod patronatem UNESCO, będącego „starożyt
nym skarbem” wybrzeża dalmatyńskiego. Apel o międzynarodową po
moc konserwatorską dla Dubrownika był przykładem owego przeno
szenia kompetencji z poziomu lokalnego na poziom międzynarodowy, 
zarówno w sensie militarnym (misje ONZ), jak i kulturowym (miasto 
miało uzyskać pomoc międzynarodową na odbudowę zabytków). Pomoc 

220 Z. Kobyliński, Czym jest, komu jest potrzebne i do kogo należy dziedzictwo kulturowe?, 
„Mazowsze. Studia Regionalne” 2011, nr 7, s. 27, 21–47.

221 K. Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Warszawa, Oficyna Wolters Kluwer 
business, 2007; oraz K. Zeidler, Czy prawo rozumie sztukę? [w:] Prawna ochrona za-
bytków, red. T. Gardocka, J. Sobczak, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, 
s. 179–191. 
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finansowa Wspólnot należała się właśnie tym obszarom, które z róż
nych przyczyn (politycznych, ekonomicznych czy losowych) nie mog  
ły same sprostać zadaniom ochrony zabytków prehistorycznych, grec 
kich, rzymskich i celtyckich, zwłaszcza narażonym na działania mili
tarne lub ulegającym dewastacji.

Należy wskazać kilka cech wyróżniających dziedzictwo europejskie, 
literaturę europejską oraz sztukę jako dziedzin w pełni zasługujących na 
protekcjonizm UE. Tymi cechami są: europejska wartość symboliczna, 
pamięć zbiorowa, komunikacja międzykulturowa oraz transfer warto
ści etycznych i estetycznych. Europejska wartość symboliczna dziedzic  
twa ewokuje wydarzenia, postaci bądź procesy, które są przełomowe 
dla Europy ze względu na historię kontynentu oraz historię integra
cji. Symboliczna wartość dziedzictwa i literatury to tradycja, czyli mię
dzygeneracyjny przekaz trwałych idei i sposobów odczuwania świata 
w związku z przeżywaniem czasu i zdarzeń. Wraz z rozwojem współ
czesnych badań naukowych poświęconych dziedzictwu zmieniała się 
unijna definicja tego terminu. Dziś, oprócz obiektów historycznych, UE 
chroni budowle, tereny i obszary wyróżniające się typowym dla konty
nentu europejskiego stylem, krajobrazem, rozwiązaniem urbanistycz
nym, śladem specyficznej formy aktywności, inżynierii budowlanej/
wodnej/społecznej lub działalności wiejskiej. Literatura wprawdzie nie 
zmieniała swojej definicji per se (poza tym mamy do czynienia z lite
raturami europejskimi), ale rozwijała zakres tematyczny, coraz częś
ciej koncentrując uwagę autorów na tematyce różności, wielokulturo
wości oraz rozliczeń z przeszłością. UE, wytwarzając system ochrony 
i wsparcia dziedzictwa, literatury i sztuki symbolizujących dorobek 
Europejczyków, chroni własny system wartości w celu poczucia dumy 
i kształtowania wspólnotowości. Ochrona pamięci zbiorowej jako ko
lejny wyróżnik europejskiej kultury (dziedzictwa, literatury, sztuki) po
siada fundamentalne znaczenie dla kształtowania europejskiej tożsa
mości kulturowej. Nie ma tożsamości bez pytań o przeszłość, wspólne 
kody kulturowe (motywy szekspirowskie, proustowskie, beckettow
skie) czy fundamentalne przeżycia artystyczne (choćby recepcja filmu 
Człowiek z żelaza, obraz Włochów w filmach Felliniego czy Passoli
niego), konieczne do uruchomienia procesów samozrozumienia. Dzie
dzictwo kulturowe, jak twierdzi Marian Golka, jest „implantem pamięci”, 
pozwalającym nam żyć w przeświadczeniu stałej obecności przeszło
ści (w procesie pamiętania i zapominania) oraz przekonaniu, że nasza 
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tożsamość jest łącznikiem przeszłości z teraźniejszością222. Unia Euro
pejska chroni w szczególności te obiekty dziedzictwa, dzieła literackie, 
pamiątki sztuki współczesnej, które są symbolem metawartości europej
skich, takich jak: transcendentalne rozumienie człowieka, prawa czło
wieka, demokracja, solidarność i wspólnotowość (mająca swoje źródła 
w religiach i mitach europejskich), praworządność oraz takich, które 
są depozytariuszami nowoczesności: afirmacja wolnością (w tym wol
nością wypowiedzi), niezależność twórcza, eksperyment. Dziedzictwo 
europejskie, literatura i sztuka zostały w procesie integracji w pewnym 
sensie zideologizowane. Narzuca się przekonanie, że unijnej ochronie 
kultury, poza efektami humanistycznymi i cywilizacyjnymi, przyświeca 
cel utylitarny, jakim jest budowanie wspólnoty politycznej UE, opar
tej na współpracy, wzajemnym zrozumieniu i tolerancji wobec inności 
przekazów ideowych, odmienności oraz odrzucaniu stereotypów (na
rodowych, etnicznych, językowych). Szczególnie ochrona dziedzictwa 
uzyskuje cel uwspólnotawiający.

To przede wszystkim świadomość społeczeństwa, zarówno rządzących, jak 
i rządzonych, roli, jaką odgrywa dziedzictwo w rozwoju kraju i w tworze
niu społeczeństwa jutra, oraz uznania dziedzictwa kulturowego za czynnik 
integrujący w obliczu kulturowej różnorodności świata223.

Podążając za Pierre’em Bourdieu, ochrona dziedzictwa w UE służy budo
waniu kapitału kulturowego, dla którego niezbędne będzie łączenie eko
nomii z kulturą i rozwojem gospodarczym oraz ekosystemem turystycz
nym; wzmacnianie tych sektorów jako konkurencyjnych wobec innych 
obszarów działań publicznych. Koncepcja Europejskiego Roku Dziedzic
twa (2018) uwypuklała przytoczone wyżej zadania UE i wskazywała na 

222 M. Golka, Pamięć społeczna i jej implanty, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe „Scho
lar”, 2009.

223 A. Rottermund, Dlaczego i jak w nowoczesny sposób chronić dziedzictwo kulturowe?, 
powitalne wystąpienie przewodniczącego Polskiego Komitetu do spraw UNESCO, wy
głoszone w dniu 25 lutego 2013 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP podczas konferencji: 
Dlaczego i jak w nowoczesny sposób chronić dziedzictwo kulturowe, zorganizowanej 
przez Polski Komitet ds. UNESCO we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dzie
dzictwa Narodowego pod honorowym patronatem Ewy Kopacz, Marszałek Sejmu RP, 
http://www.unesco.pl/kultura/article/ 27/jakchronicdziedzictwokulturowekonfe
rencjawgmachusejmu/ [dostęp: 15.10.2013].
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konsekwentne budowanie przez UE wysokiej pozycji dziedzictwa. Do za
dań na przyszłość, jak podają przepisy Kreatywnej Europy, należą: pro
mocja dziedzictwa kulturowego jako niezbędnego składnika różnorod
ności kulturowej i dialogu międzykulturowego; podkreślanie znaczenia 
konserwacji i dbałości o dziedzictwo; zwiększenie dostępu do dziedzic
twa większej liczby odbiorców; promocja znaczenia dziedzictwa kulturo
wego dla gospodarki; promocja dziedzictwa kulturowego jako ważnego 
obszaru w relacjach pomiędzy UE a krajami trzecimi224.

Sztuka i literatura charakteryzują się współcześnie niescjentystyczną 
i niestandardową formą prezentacji. Tworzą ją: happeningi, czytanie poezji, 
wieczory autorskie, eventy, konferencje, seminaria, pokazy sztuki/działa
nia w przestrzeniach miejskich, poprzemysłowych, w galeriach, centrach 
sztuki, bibliotekach itp. Protekcjonizm UE podkreślający innowacyjność 
europejskich projektów zmierza do kształtowania poczucia jedności kul
turowej w gąszczu niezależnych zdarzeń i działań, kreowania i rozumienia 
dyskursu międzykulturowego oraz walorów wielojęzyczności w komuni
kacji. Służy demokratyzowaniu dostępu do sztuki i literatury zwłaszcza 
odbiorcom wykluczonym.

Analiza założeń merytorycznych pierwszych działań UE na rzecz 
kultury oraz pierwszych programów pomocowych pozwala na wnio
sek o efektywności polityki kulturalnej UE prowadzonej po przyjęciu 
traktatu z Maastricht. Inicjatywy podjęte po 1993 roku wypełniły zo
bowiązania traktatowe UE, rozbudowując wielopoziomowe mechani
zmy wsparcia sztuki i kultury i przyzwyczajając twórców i odbiorców do 
obecności patronatu europejskiego w tym zakresie. Dziedzictwo, litera
tura, sztuka – wszystkie one włączone zostały do szeregu inicjatyw unij
nych wzmacniających przeświadczenie o niezbywalnej wartości kultury 
dla rozwoju intelektualnego i duchowego człowieka. Działania unijne fa
woryzowały rozwój partnerstwa i stowarzyszeń jako organizacji umoż
liwiających wielonarodową komunikację. W ten sposób UE realizowała 
ostatni przepis traktatowy o konieczoności rozwijania „niehandlowej 
wymiany kulturalnej”.

Idea budowania sieci współpracy pojawiła się już we Wspólnocie w 1991 
roku jako rezolucja Rady ds. Kultury WE w sprawie europejskich sieci 

224 http://kreatywnaeuropa.eu/europejskirokdziedzictwakulturowego2018 [dostęp: 
10.11.2018]. 
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kultury z 14 listopada 1991 roku225. Moment przyjęcia traktatu z Maa
stricht korespondował z końcowym etapem zimnej wojny oraz faktem 
otwarcia się europejskiego Wschodu i Zachodu nawzajem na siebie. Na 
skutek głodu kontaktów oraz dzięki szybkiemu wsparciu WE organiza
cje kulturalne Europy Wschodniej mogły nawiązywać, zgodnie z zalece
niami art. 128 ust. 2, pkt 3 TWE w wersji z Maastricht, wielopodmiotową, 
interdyscyplinarną, transnarodową „niehandlową wymianę kulturalną”. 
Poszukiwanie partnerów zagranicznych i współpraca międzynarodowa 
stały się warunkiem budowania prestiżu europejskiej instytucji kultury. 
W trosce o rozwój zawodowy, w celu konsolidacji słabych zasobów finan
sowych i uzyskiwania wsparcia wspólnotowego, a także w celu wzmac
niania tożsamości europejskiej, operatorzy kulturalni tworzyli konsorcja. 
Zjawisku zakładania sieci europejskich służyła unijna idea mobilności: 
dzieł sztuki, twórców i pracowników kultury. Jest ona

(…) coraz częściej postrzegana jako warunek niezbywalny do wytworze
nia w Europie dynamicznego klimatu kulturalnego. Dlatego też inicjuje 
ją i wspiera wiele instrumentów oraz środków polityki kulturalnej przyj
mowanych na wszystkich szczeblach przez władze publiczne, ale też pod
mioty międzynarodowe, prywatne fundacje i samych operatorów kultury. 
Z założenia bowiem mobilność przynosi korzyści zarówno bezpośrednim 
jej uczestnikom, jak i miejscowym operatorom kultury i ich odbiorcom226.

Bezpośrednim efektem polityki kulturalnej w zakresie realizacji traktato
wej „wymiany” było stworzenie specyficznej, europejskiej formy współ
pracy, która nie polega na tradycyjnej wymianie bilateralnej lub multilate
ralnej. Odznacza się interdyscyplinarnym charakterem, pozwalającym na 
aplikowanie innowacyjnych metod zarządzania kulturą. Jest nastawiona 
na zaspokajanie zarówno potrzeb estetycznych, jak i edukacyjnych i eko
nomicznych. Współpracę na polu artystycznym, literackim czy kulturo
twórczym dofinansowaną ze środków UE musi cechować łączenie, a na
wet multiplikowanie aktywności, typu: wspólna debata, wspólne procesy 

225 Resolution of the Council and the Ministers of Culture Meeting within the Council of 
14 November 1991 on European cultural networks, OJ C 314/1, 5.12.1991.

226 D. Klaić, Mobilność wyobraźni. Mobilność wyobraźni. Międzynarodowa współpraca kul-
turalna. Przewodnik, tłum. M. Turski, Warszawa, Fundacja Nowej Kultury „Bęc” Zmiana, 
Narodowy Instytut Audiowizualny, 2011, s. 59.
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twórcze, transfer know-how, uczenie się (warsztat), szkolenie. Wielopod
miotowa współpraca partnerska promowana przez UE wymaga od stron 
krytycznego podejścia do swoich inicjatyw, modyfikacji poglądów i in
terakcji w zakresie doświadczeń. Nie jest „sprzedawaniem” swoich osiąg
nięć, ale pracą intelektualną i twórczą nad ideą dobra wspólnego, dialogu 
kultur, a nawet ich konfrontacji. Ostatecznym celem aktywności kultu
ralnej wspieranej przez UE jest budowanie polifonicznej przestrzeni kul
turalnej w Europie, opartej na refleksji, dyskusji i pamięci. Jak twierdzą 
Gudrun Pehn227 oraz Rod Fisher228, sieci pozwalają na elastyczną komu
nikację. Promując samoorganizację, nowoczesny management „małych 
kosztów”, wpływają na polityki publiczne i stają się adwokatami interesów 
kulturalnych wobec instytucji unijnych. Są symbolem ponadpolitycznego 
modelu współpracy. Poprzez wskazania Unii Europejskiej w zakresie in
nowacyjnej organizacji życia artystycznego i kulturalnego sieci wniknęły 
w model globalnego społeczeństwa sieciowego Manuela Castellsa i stwo
rzyły podstawy ponadnarodowego obywatelstwa europejskiego.

Polityka kulturalna WE/UE była prowadzona w celu kształtowania 
świadomości procesów integracyjnych wśród mieszkańców europej
skich miast. Poprzez udział w unijnym programie ESK europejskie me
tropolie oraz małe ośrodki miejskie dokonały autorefleksji kulturowej, 
przygotowując mieszkańców do świadomego i aktywnego uczestnictwa 
w Jørgensenowskiej „rzeczywistości wielowymiarowej”229. Program ESK 
przyczynił się przede wszystkim do cyrkulacji idei wspólnotowych oraz 
pobudził zarówno w organizatorach, odbiorcach, jak i konsumentach wy
darzeń festiwalowych wyższe aspiracje kulturowe. Zasadniczo proces fe
stiwalizacji i europeizacji miast ESK służył, jak to ujmuje Paweł Kubicki, 

„wynajdywaniu miasta”230 w jego zawiłościach historycznych, kulturowej 
mapie mentalnej oraz enigmatycznej tożsamości miejskiej.

227 G. Pehn, Networking Culture: The Role of European Cultural Networks, Strasbourg, Co
uncil of Europe, 1999.

228 Arts Networking in Europe, ed. R. Fisher, London, Arts Council of England, 1997.
229 Multiple realities – pojęcie Knuda Erika Jørgensena.
230 P. Kubicki, Wynajdywanie miasta, Kraków, Nomos, 2017.





361Od „jedności w różnorodności” do „kreatywności”

ROZDZIAŁ VI

Od „jedności w różnorodności” 
do „kreatywności”

Wszyscy działający w Europie, czy to w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej, czy poza nimi, muszą rozumieć proces integracji europej
skiej, znać instytucje unijne, kompetencje w dziedzinie kultury określone 
w artykule 151 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, a także 
oparte na tym zapisie programy. Działalność na arenie międzynarodowej 
oznacza, że wcześniejszych doświadczeń, krajowego systemu kultury i naj
częściej stosowanych metod pracy nie można stosować jako jedynego czy 
obowiązkowego układu odniesienia; trzeba uwzględniać, analizować i po
równywać odniesienia, wyznaczniki i sygnały pochodzące z szerszej prze
strzeni kultury w Europie1.
  Dragan Klaić

W chwili wygasania programów pomocowych lat 90. XX wieku: Ka
lejdoskopu, Ariane, Rafaela oraz w związku z koniecznością dalszego 
finansowania kultury przez WE, w tym programu Europejska Stolica 
Kultury i nagród w dziedzinie kultury, Komisja podjęła decyzję o stwo
rzeniu zintegrowanego programu, który stanowiłby jednolity instru
ment finansowania kultury. Mecenat Wspólnoty nad kulturą został tym 
samym wpisany w wieloletnie ramy finansowe UE, planowane na lata 

1 D. Klaić, Mobilność wyobraźni. Międzynarodowa współpraca kulturalna. Przewodnik, 
tłum. M. Turski, Warszawa, Fundacja Nowej Kultury „Bęc” Zmiana, Narodowy Insty
tut Audiowizualny, 2011, s. 108.



362 Rozdział VI

2000–2006, oraz w Agendę 2000. Dyscypliny wsparcia kultury, zdefi
niowane w poprzednich programach i realizowane poprzez system gran
tów w podziale na partnerskie, wielopodmiotowe projekty kulturalne, 
sprawdziły się. Komisja uznała, że nie będzie wytyczać nowych obsza
rów mecenatu. Zaproponowała programy integrujące w swojej formule 
dotychczas wybrane dziedziny, takie jak: ochrona dziedzictwa kultural
nego, literatury pięknej i tłumaczeń oraz promocja sztuki. Od 2000 roku 
do wszystkich programów unijnych Komisja wprowadziła już na stałe 
specyficzne kryterium oceny nazywane „europejską wartością dodaną”, 
podkreślając fakt, że w kontekście polityki kulturalnej UE tylko te pro
jekty będą brane pod uwagę w mechanizmie dofinansowania, które (nie
zależnie od dziedzin) reprezentować będą wysoką jakość profilu euro
pejskiego. Systematycznie zwiększała też budżet na kulturę. Nie był on 
zadowalający i – jak podawał Giorgio Ruffolo2 – w 2000 roku wynosił 
0,1% budżetu Wspólnoty wydawanego razem na kulturę i obszar audio
wizualny (bez funduszy strukturalnych oraz inicjatyw wspólnotowych). 
Wyciągając wnioski z poprzednich lat, Komisja zmieniła limity wsparcia. 
W reakcji na potrzeby rynku pracy oraz ekspansji przemysłów kreatyw
nych poszerzyła spektrum poddziedzin. W latach 2000–2014 polityka 
kulturalna UE rozwinęła priorytety i cele od programów o charakterze 
kulturalnoliterackoartystycznym (Kultura 2000) do programu łączą
cego kulturę z obszarem audiowizualnym i wyzwaniami nowej gospo
darki (Kreatywna Europa).

1. Program Kultura 2000

Program Kultura 2000 był pierwszym ramowym programem Unii 
Europejskiej w dziedzinie kultury oraz pierwszym jednolitym instru
mentem finansowania kultury zgodnym z art. 151 TWE w wersji trak
tatu amsterdamskiego oraz strategią lizbońską, przyjętą przez Radę 
Europejską w 2000 roku. Miał włączyć kulturę w prowadzone od lat 

2 Report on cultural cooperation in the European Union (2000/2323(INI)) Committee 
on Culture, Youth, Education, the Media and Sport. Rapporteur: Giorgio Ruffolo, Eu
ropean Parliament, final A50281/2001, 16.07.2001, s. 11. 
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polityki wspólnotowe, tym samym przyczynić się do ich spójności. 
Program został przyjęty 14 lutego 2000 roku przez Parlament Euro
pejski i Radę po konsultacji z Komitetem Regionów3 i obowiązywał 
od 1 stycznia 2000 do 31 grudnia 2004 roku. Obejmował wsparcie me
rytorycznofinansowe dla działań horyzontalnych i wertykalnych na 
łączną kwotę 167 mln euro. Przewidywał spójność z innymi politykami 
Wspólnoty oraz równowagę w procesie przyznawania grantów. Obej
mował kraje trzecie. Stał się jedynym dostępnym programem wspar
cia finansowego dla kultury w latach 2000–2004. Jego przyjęcie przez 
PE i Radę automatycznie zawieszało poprzedni program, czyli znosiło 
Decyzję 2228/97/WE. Ze względu na proces rozszerzenia Unii Euro
pejskiej o nowe kraje program został przedłużony do 2006 roku, na 
co zezwalała Decyzja nr 626/2004/WE4. Ostatecznie program zakoń
czył się w 2006 roku wydatkowaną sumą 236,4 mln euro, co stanowiło 
relatywnie pokaźną kwotę wsparcia kultury5. Program był monitoro
wany. Cząstkowa ewaluacja Kultury 2000 została zawarta w raporcie 
Komisji Europejskiej z 2003 roku6. Późniejsze raporty wykonalności 
programu sporządziło EFAH oraz ECOTEC7. Rekomendacje drugiej 

3 Decyzja nr 508/2000/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 lutego 2000 r. 
ustanawiająca program Kultura 2000, Dz. Urz. WE L 631, 10.03.2000 r.

4 Decision No. 626/2004/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 
2004 amending Decision No. 508/2000/EC establishing the Culture 2000 Programme, 
Dz. Urz. UE, L99/3, 3.04.2004.

5 Dokument Final External Evaluation of the Culture 2000 programme (2000–2006) – 
Frame work Contract on Evaluation, Impact Assessment and Related Services. A Final 
Report for the Directorate General Education & Culture of the European Commis
sion. ECOTEC 2008 podaje, że program Kultura 2000 oraz program Medua Plus po
siadały w omawianych wieloletnich ramach finansowych najwyższe kwoty (Kultura 
2000 – 236,5 mln euro, Media Plus za lata 2001–2006 – 453,6 mln euro). Zdecydowa
nie niższe kwoty zostały przyznane Inicjatywom Wspólnotowym, np. eContect za lata 
2000–2004 – 100 mln euro, Media Training za lata 2001–2005 – 59,4 mln euro. 

6 European Commission, Report on the Implementation of the Culture 2000 Programme 
in the Years 2000 and 2001, Report from the Commission to the Council, The Euro
pean Parliament, The European Economic and Social Committee and the Committee 
of the Regions, COM (2003) 722 final, Brussels, 24.11.2003.

7 Report on the Programme Culture 2000. Evaluation and Recommendations. Advocacy 
for Culture in Europe. EFAH – The European Forum for the Arts and Heritage, [b.d.w., 
b.m.w.] oraz Final External Evaluation of the Culture 2000 programme (2000–2006) – 
Framework Contract on Evaluation, Impact Assessment and Related Services, dz. cyt. 
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ewaluacji cząstkowej z 2006 roku8 zostały zebrane w oficjalnym doku
mencie Komisji Europejskiej z tego samego roku9.

Już szczyt Rady Europejskiej w Kopenhadze, zwołany w dniach 21–
23 czerwca 1993 roku, wzywał do zintegrowania rozproszonych i róż
norodnych formalnie i organizacyjnie działań. Zachęcał Komisję do 
uruchomienia stałego mecenatu WE na rzecz kultury. Realny bieg tym 
założeniom nadała Rezolucja Rady w sprawie zintegrowanych działań 
kulturalnych Wspólnoty z 20 stycznia 1997 roku10 oraz Decyzja Rady 
w sprawie przyszłości europejskich działań kulturalnych z dnia 22 wrześ
nia 1997 roku11. Rezolucja Rady podkreślała konieczność rozwoju poli
tyki kulturalnej WE w kierunku ustanowienia efektywnych programów 
kulturalnych, zachęcających instytucje wywodzące się z państw człon
kowskich do uczestnic twa w nich, a także dla zharmonizowania roz
woju dziedzin kulturalnych na obszarze całej UE. Decyzja Rady z kolei 
postulowała zintegrowanie podprogramów WE, do których kultura zo
stała przypisana, a które nie były w pełni wykorzystane dla jej rozwoju. 
Decyzja zachęciła Komisję

(…) do stworzenia systemowego i przejrzystego podejścia do kultury w ra
mach Wspólnoty w związku z wdrożeniem art. 128 (…) oraz przedstawienia 
propozycji przyszłych działań na rzecz kultury, włączających pojedyncze 
instrumenty finansowania kultury, podobne do tych, którymi dysponuje 
sektor audiowizualny, oraz przyszłych kryteriów oceny wykonalności tych 
programów do 1 maja 1998 r.12

Wstępne założenia do programu Kultura 2000 opierały się na konklu
zjach kopenhaskich, wnioskach oraz raporcie Giorgia Ruffolo, a także 

8 P. LlopisNavarro, A. McCoshan, S. Murray, S. Roy, Second External Interim Evaluation 
of the Culture 2000 Framework Programme, DG Education & Culture, Brussels 2006.

9 Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu 
EkonomicznoSpołecznego i Komitetu Regionów. Sprawozdanie z drugiej zewnętrz
nej oceny okresowej programu Kultura 2000. Bruksela, dnia 8.11.2006 KOM (2006) 
666 wersja ostateczna. 

10 Council resolution of 20 January 1997 on the integration of cultural aspects in Com
munity action, OJ C 36/4, 5.02.1997.

11 Council Decision of 22 September 1997 regarding the future of European cultural action, 
OJ C 305/1, 7.10.1997.

12 Tamże. 
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na pakiecie reform przyjętych w dokumencie Agenda 2000. Raport Ruf
folo upominał się o uproszczenia procedur konkursowych stosowanych 
w programach kulturalnych oraz trwałego umocowania kultury w poli
tykach unijnych, zauważalnego poprzez zwiększenie nakładów na kul
turę. Agenda 2000, zwana inaczej pakietem Santera, podkreślała zna
czenie funduszy strukturalnych oraz funduszu kohezyjnego w zakresie 
średnioterminowych planów finansowych UE. W rokowaniach z kra
jami stowarzyszonymi WE dostrzegała element wzmacniający znacze
nie Unii na arenie międzynarodowej. Również Raport Nany Mouskouri13, 
przygotowany dla Dyrekcji Generalnej ds. Kultury, Młodzieży i Eduka
cji, nawoływał do przejrzystości finansowej nowego programu oraz trak
towania priorytetowo projektów na mniejszą skalę. O stanowczo wyższą 
niż dotychczas kwotę na kulturę wnioskował raport Vasco Graça Moura 
z 13 października 1999 roku14.

Decyzja PE i Rady w sprawie ustanowienia programu Kultura 200015 
brała pod uwagę konstatacje wynikające z planów rozwojowych Unii Eu
ropejskiej. Akcentowała fakt, że kultura wyrasta na ważnego aktora proce
sów integracyjnych, dlatego zadaniem programu było tworzenie bliższych 
więzi między narodami europejskimi, rozwój przestrzeni kulturalnej oraz 
pobudzanie twórczych działań. Mecenat UE nad kulturą w najbliższej 
przyszłości miał być w szczególności sprawowany nad małymi kulturami 
i mniej używanymi językami europejskimi, a jego celem było wsparcie 
dla ochrony dziedzictwa kulturowego, wzrost świadomości historyczno

kulturowej, wymiana wiedzy i doświadczeń oraz dialog oparty na przy
jętej jeszcze w latach 50. XX wieku aksjologii europejskiej: szacunku dla 
zasad tolerancji, demokracji, otwartości, wolności i solidarności. Decyzja 

13 Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil éstablis
sant un instrument unique de financement et de programmation pour la coopération 
culturelle (Programme Culture 2000), (COM (98)0266C40335/9898/0169 (COD)), 
Commission de la culture, de la jeunesse, de l’éducation et des médias. Repporteur: 
Nana Mouskouri, A40370/98, 21.10.1998.

14 Recommandation pour la deuxieme lecture à la position commune du Conseil en vue 
de l’adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil établissant un in
strument de financement et de programmation pour la coopération culturelle (Pro
gramme Culture 2000). Commission de la culture, de la jeunesse, de l’éducation, des 
médias et des sports. Rapporteur: Vasco Graça Moura, A50026/1999, 13.10.1999. 

15 Decyzja nr 508/2000/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 lutego 2000 r. 
ustanawiająca program Kultura 2000, Dz. Urz. WE L 63/1, 10.03.2000.
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potwierdzała w ust. 18 stosowanie zasady pomocniczości i proporcjonal
ności, zgodnie z art. 5 TWE w wersji traktatu amsterdamskiego.

Decyzja nr 508/2000/WE zdefiniowała kulturę jako poszukiwanie 
tożsamości europejskiej w kontekście przemian społecznopolitycznych 
w Europie, jako obszar twórczości i kreacji artystycznej, obszar żywot
ności społeczeństwa oraz instrument budowania społeczeństw obywa
telskich. Nowym aspektem działań kulturalnych miała być, w świetle 
dokumentu, rosnąca rola czynników ekonomicznych oraz ich wpływ na 
innowacyjność, zarówno sztuki, jak i gospodarki.

Artykuł 1 Decyzji 508/2000/WE zakładał następujące cele programowe:

a) promocję dialogu kulturalnego i wzajemnego poznawania kultury i hi
storii narodów europejskich;

b) promocję twórczości i ponadnarodowego upowszechniania kultury oraz 
przemieszczania się artystów, twórców, innych działaczy kultury i profe
sjonalistów oraz ich prac, ze szczególnym naciskiem na młodych i spo
łecznie pokrzywdzonych oraz na różnorodność kulturową;

c) podkreślanie różnorodności kulturowej i rozwój nowych form ekspre
sji kulturalnej;

d) dzielenie i podkreślanie, na poziomie europejskim, wspólnego dziedzic
twa kulturowego o znaczeniu europejskim; upowszechnianie wiedzy 
i promowanie dobrych praktyk dotyczących ochrony i zabezpieczania 
tego dziedzictwa;

e) uwzględnianie roli kultury w rozwoju społecznogospodarczym;
f) popieranie międzykulturowego dialogu i wzajemnej wymiany między 

kulturami europejskimi a pozaeuropejskimi;
g) wyraźne uznanie kultury jako czynnika ekonomicznego oraz jako czyn

nika w społecznej integracji i budowaniu poczucia obywatelstwa;
h) poprawę dostępu do uczestnictwa kulturalnego w Unii Europejskiej dla 

możliwie największej liczby obywateli16.

Program wspierał zatem kanoniczne cele kulturalne, zdefiniowane w po
przednich programach, co podkreślał art. 1 ust. a, b i d. Dodał cele nowe, 
takie jak dialog międzykulturowy oraz promocję młodych artystów i me
nedżerów kultury. Modyfikował profil zadań kultury w UE. Oprócz budo
wania świadomości kulturowej i wiedzy o narodach i uwarunkowaniach 

16 Tamże.
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lingwistycznych społeczeństw europejskich decydenci polityczni wpro
wadzili elementy efektywności ekonomicznej kultury.

Program zakładał podejście horyzontalne i wertykalne do wspierania 
kultury. Został ułożony tematycznie, co znaczyło, że co roku koncentro
wał się na innych priorytetowych obszarach17. Dwie te płaszczyzny: głów
nych tematów oraz podziału horyzontalnego i wertykalnego wzajemnie 
się przenikały. Podejście horyzontalne, inaczej sektorowe, odnosiło się do 
subsydiowania konkretnych dziedzin sztuki w obrębie takich sektorów 
jak: twórczość (plastyka, muzyka, architektura, teatr), literatura (czytel
nictwo i tłumaczenia) oraz dziedzictwo kulturowe – zgodnie z obowią
zującą w UE definicją rozumiane jako „intelektualne i nieintelektualne, 
nieruchome i ruchome (muzea i zbiory, biblioteki, archiwa, w tym fo
tograficzne i audiowizualne obejmujące prace kultury), archeologiczne 
podwodne i architektoniczne, wszystkich miejsc i krajobrazów o warto
ści kulturalnej (dóbr kulturalnych i naturalnych)”18. Podejście sektorowe 
promowało współpracę między artystami oraz wymianę między insty
tucjami, mobilność artystów, kształcenie i dokształcanie, czytelnictwo 
(literaturę piękną i teatr), a także promocję tłumaczeń z mniej znanych 
języków europejskich. Ochrona dziedzictwa miała otrzymywać kwoty 
wsparcia w ramach prac konserwatorskich, poprawy dostępu do obiek
tów zabytkowych oraz projektów współpracy międzynarodowej. Unia Eu
ropejska zakładała popieranie zwłaszcza tych inicjatyw z dziedziny kul
tury, które służyły procesom integracji.

Podejście wertykalne, czyli międzysektorowe, miało na celu wsparcie 
projektów multidyscyplinarnych, a także obejmujących inne programy 
i polityki wspólnotowe. Artykuł 2 Decyzji 508/2000/WE stwierdzał, że 
cele zostają osiągnięte trzema metodami: poprzez wspieranie innowacyj
ności i działań eksperymentalnych poprzez zintegrowane wieloletnie dzia
łania, służące tworzeniu partnerstw i sieci instytucji kulturalnych, oraz po
przez szczególne wydarzenia międzynarodowe o charakterze europejskim.

Załącznik I do Decyzji rozpisywał szczegółowo przytoczone wyżej cele. 
Dzielił je na projekty roczne (Działanie 1), z udziałem minimum trzech 
partnerów, oraz projekty wieloletnie (Działanie 2), z udziałem minimum 
pięciu partnerów. Projekty roczne nosiły nazwę Działania szczególnie 

17 Były to w 2002 r. sztuki wizualne, w 2003 r. – sztuki performatywne i w 2004 r. – dzie
dzictwo kulturowe.

18 Por. program Rafael. 
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nowatorskie i/lub eksperymentalne. Wsparciu miała podlegać twórczość 
artystyczna i literacka, w tym twórczość dzieci i młodzieży, oraz jej roz
powszechnianie. Szczególnym wsparciem Komisji cieszyły się projekty 
multimedialne w zakresie sztuki i literatury oraz pobudzające inicjatywy 
i dyskusje. Pożądane stawało się stosowanie nowych technologii cyfro
wych w sztuce, literaturze, czytelnictwie i w dostępie do dziedzictwa kul
turowego. Wspierano nowe formy ekspresji artystycznej we wszystkich 
gatunkach sztuki, w szczególności projekty promujące łatwiejszy dostęp 
do książki i bibliotek.

Projekty wieloletnie programu Kultura 2000 (Działanie 2) zostały ze
brane we wspólnym działaniu o nazwie: Działania zintegrowane objęte 
strukturalnymi, wieloletnimi, ponadnarodowymi umowami o współ
pracy kulturalnej i obejmowały okres do trzech lat. Wsparcie Komisji Eu
ropejskiej kierowane było do sieci instytucji kulturalnych i profesjonal
nych operatorów kulturalnych. Projekty miały dotyczyć jednej dziedziny 
sztuki (podejście pionowe) lub prezentować podejście transsektorowe 
(poziome). Miały opierać się na koprodukcjach lub działaniach włącza
jących szerszą grupę odbiorców; wspomagać szkolenia profesjonalistów 
i mobilność artystów. Zalecano, aby projekty badawcze (szkolenia, semi
naria, konferencje) dotyczyły ważnych tematów związanych z integracją, 
w tym projektów konserwatorskich i renowacyjnych, których celem było 
podniesienie wartości zabytków europejskich.

Trzeci obszar działań (Działanie 3) o nazwie: Szczególne wydarzenia 
kulturalne o wymiarze europejskim lub międzynarodowym obejmował 
wydarzenia o ważnym oddźwięku społecznym i artystycznym. Ta część 
programu wspierała cykliczne wydarzenia UE, takie jak Europejskie Mia
sto Kultury czy Europejski Miesiąc Kultury. Wspomagała specjalistyczne 
projekty konserwatorskie, tak zwane laboratoria dziedzictwa europej
skiego. Z puli funduszy tego obszaru pochodziły kwoty na nagrody eu
ropejskie w dziedzinie kultury.

Ważnym i nowym aspektem działalności Komisji, wprowadzonym 
w programie Kultura 2000, było uruchomienie tak zwanych Punktów 
Kontaktowych we wszystkich krajach UE. Punkty Kontaktowe (Cultu-
ral Contact Points) miały służyć propagowaniu wiedzy i rozpowszechnia
niu informacji o programie, aranżowaniu szkoleń i warsztatów na temat 
możliwości uczestnictwa w programach UE. Wydawały fachowe publi
kacje i broszury informacyjne o programie. Powołanie CCP’s zmieniło 
organizacyjnie politykę kulturalną UE. Wspólnota stworzyła w każdym 
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państwie członkowskim (i za jego zgodą) instytucję na wzór agendy euro
pejskiej, będącej centralnym punktem informacji o aktualnie prowadzo
nych i planowanych programach kulturalnych KE. Z czasem stawała się 
wysoce wyspecjalizowaną jednostką informacyjnoszkoleniową, sprzyja
jącą budowaniu partnerstwa kulturalnego, instytucją pośredniczącą i ko
jarzącą współorganizatorów projektów i partnerów europejskich. Załącz
nik do Decyzji nr 508/2000/WE zawierał szczegółowy podział środków 
na program i na działalność Punktów Kontaktowych.

Kryteria oceny wykonalności programu Kultura 2000 opierały się 
na trzech założeniach: odkrywaniu europejskiej wartości dodanej, jako
ści, innowacyjności i kreatywności. Komisja zwracała uwagę na projekty, 
które przedstawiały wysoki poziom współpracy między europejskimi 
partnerami, całościowe podejście do problemu, stosowały właściwą me
todologię, utrzymywały dyscyplinę budżetową i spójny sposób zarządza
nia projektem. „Europejska wartość dodana” budziła kontrowersje, gdyż 
zdefiniowana ogólnie, przy ocenie projektu kandydackiego stanowiła kry
terium rozstrzygające. W jednym z dokumentów wykonawczych do Kul
tury 2000, czyli w Wezwaniach do składania propozycji na rok 2004, de
finicja „europejskiej wartości dodanej” brzmiała:

Projekty, które postrzegane są za przynoszące prawdziwą, europejską war
tość dodaną, to te, których cele, metodologia i sama natura przedsięwzię
tych działań posiada perspektywy, które wykraczają poza lokalne, regio
nalne, a nawet narodowe interesy oraz mają na celu stworzenie synergii na 
poziomie europejskim. Projektom, które będą reprezentować właśnie ta
kie podejście, będzie poświęcona szczególna uwaga19.

Zatem pod europejską wartością dodaną kryje się walor ponadnarodowy, 
co nie znaczy, że projekty te miałyby rezygnować z pierwiastka naro
dowego w ogóle. W toku praktycznych działań prowadzonych w latach 
od 2000 do 2006 pogłębiano i wypracowywano termin, czyniąc go bar
dziej przejrzystym i zrozumiałym. Można przyjąć, że „europejska war
tość dodana” – w sumie termin techniczny – ma ostatecznie dwa po
ziomy znaczeniowe. Pierwszy odnosi się do sfery ideowej, drugi do sfery 

19 Program Kultura 2000. Wezwanie do składania propozycji na rok 2004, Punkt Kontak
towy ds. Kultury (dokument wewnętrzny), s. 21, kultura.kreativeuropa.hu/letolt/2004/
k2e_2004_lengyel.doc [dostęp: 5.05.2017].
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empirycznej. W warstwie ideowej „europejską wartością dodaną” byłyby 
te czynniki, które odróżniają elementy kultury europejskiej od elemen
tów kultur narodowych, lokalnych czy pozaeuropejskich lub je specy
fikują. Są to również czynniki sumujące osiągnięcia prawne i aksjolo
giczne Unii Europejskiej, uniwersalizujące kulturę w sferze symbolicznej, 
językowej i antropologicznej, a także wszelkie możliwe czynniki, które 
czynią integrację europejską bardziej spójną i przynoszącą obywatelom 
poczucie wspólnotowości. W warstwie empirycznej to próba wygene
rowania dobrych praktyk dzięki transferowi profesjonalnej wiedzy (czy 
wymiany wiedzy: peer learning), prawidłowemu stosowaniu przepisów 
i wykorzystywaniu środków, kształtowaniu pozytywnych, proeuropej
skich interakcji w obrębie działań kulturalnych. Rezolucja Rady w spra
wie przyjęcia planu współpracy europejskiej na polu kultury z 19 grud
nia 2002 roku20 poświęcona w szczególności problemowi europejskiej 
wartości dodanej wyjaśnia, że termin ten jest odpowiedzią na stosowa
nie zasady pomocniczości. Europejski wymiar pojawia się tam, gdzie – 
zgodnie z traktatami – „działania państwa członkowskiego mogą być 
niewystarczające”21. W ust. 7 rezolucja dookreśla termin jako efekt sy
nergii, uzyskiwany w wyniku międzynarodowej współpracy i konsty
tuujący dodatkowe obszary przestrzeni kultury, będące uzupełnieniem 
obszarów rezerwowanych i stwarzanych przez państwa członkowskie. 
Ponadto rezolucja stwierdzała, że europejska wartość dodana polega na 
ściślejszej strukturyzacji programów pomocowych w kulturze, jest ter
minem dynamicznym, który powinien być identyfikowany przez kon
kretne kryteria, takie jak współpraca między państwami członkowskimi 
o charakterze multilateralnym, odpowiadająca aspiracjom społecznym 
i mogąca przynieść długofalowe efekty integracyjne i kulturowe. Gra
żyna Michałowska „europejską wartość dodaną” interpretuje jako cechę 
charakterystyczną współpracy międzynarodowej.

Ma uwzględniać przede wszystkim działania spektakularne, o szerokiej wi
doczności, służące wzmocnieniu współpracy między państwami członkow
skimi, mające wyraźnie wielostronny charakter, wzbogacające obywateli 

20 Council Resolution of 19 December 2002 implementing the work plan on European 
cooperation in the field of culture: European added value and mobility of persons and 
circulation of works in the cultural sector, Dz. Urz. WE C 13/3, 18.01.2003. 

21 Tamże.
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Europy i dla nich korzystne, podnoszące wzajemną wiedzę i wnoszące do 
niej długoterminowy wkład22.

Kazimierz Waluch natomiast traktuje ją jako umiędzynarodowienie:

Wyznacznikami owej europejskiej wartości dodanej miała być: liczba kra
jów biorących udział w projekcie (priorytet dla projektów angażujących jak 
największą liczbę współorganizatorów lub partnerów z różnych krajów), 
doświadczenie zaangażowanych organizacji w obszarze, którego dotyczy 
przedkładany wniosek (…), biegłość i doświadczenie osób zaangażowa
nych w zarządzanie i wdrażanie projektu (…) wielkość docelowej publicz
ności, do której adresowane są proponowane działania (…), związek docelo
wej publiczności, do której adresowane są proponowane działania z celami 
programu Kultura 200023.

Wspomniane wcześniej badania ewaluacyjne programu Kultura 2000 
(ECOTEC, ECORYS) dawały solidną podstawę do korekty później
szych założeń programowych UE w dziedzinie kultury. Stwierdzono 
w nich zgodnie, że Kultura 2000 wypełniła kryteria komplementar
ności merytorycznej względem polityk krajowych, różniła się od in
nych polityk wspólnotowych, a tym samym nie stwarzała zagroże
nia dublowania zadań. Program inspirował uczestników do dalszej 
współpracy partnerskiej na arenie międzynarodowej, tzn. że byli oni 
skłonni występować o dotacje w kolejnych odsłonach unijnego mece
natu (np. Kultura 2007–2013) oraz z innych źródeł finansowania WE, 
takich jak fundusze strukturalne czy np. program Europa dla Oby
wateli (2007–2013)24.

22 G. Michałowska, Miejsce kultury w polityce Unii Europejskiej [w:] Integracja europejska. 
Instytucje, polityka, prawo. Księga pamiątkowa dla uczczenia 65-lecia Profesora Stani-
sława Parzymiesa, red. G. Michałowska, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe „Scho
lar”, 2003, s. 315.

23 K. Waluch, Polityka Unii Europejskiej w dziedzinie kultury, Płock, Oficyna Wydawni
cza Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku, 2007, s. 181.

24 Decyzja Rady z dnia 26 stycznia 2004 r. ustanawiająca wspólnotowy program działań 
na rzecz promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego (udział społeczeństwa 
obywatelskiego) (2004/100/WE), Dz. Urz. WE L 30/6, 4.02.2004.
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Tabela 18. Liczba projektów dofinansowanych z programu Kultura 2000 (w podziale na 
Działania)

Działanie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 RAZEM

Działanie 1: Działania 
szczególnie nowatorskie i/lub 

eksperymentalne
198 158 197 178 208 190 180 1309

Działanie 2: Działania 
zintegrowane objęte 

strukturalnymi, wieloletnimi, 
ponadnarodowymi umowami 

o współpracy kulturalnej

19 23 24 19 24 21 21 151

Działanie 3: Specjalne 
Wydarzenia 0 2 5 4 0 3 0 14

Działanie 3: Laboratoria 
Dziedzictwa Kulturowego 2 3 3 4 1 6 0 19

RAZEM Działania 1, 2, 3 1493

Działania Specjalne:

Europejska nagroda 
w dziedzinie architektury 
(2001,2003, 2005), Europa 

Nostra (2002–2006)

0 1 1 2 1 2 1 8

Europejska Stolica Kultury 9 2 2 1 1 2 1 18

Europejski Miesiąc Kultury 0 2 0 1 0 0 0 3

Dni Dziedzictwa 
Europejskiego 1 1 1 1 1 1 1 7

RAZEM Działania Specjalne 36

RAZEM Kultura 2000 229 192 233 210 236 225 204 1529

Źródło: DG EAC website, Commission press releases IP/04/1502, IP/03/1716, IP/03/482, 
IP/02/1255, IP/01/1897 and IP/01/110. Tabela za: Final External Evaluation of the Culture 
2000 programme (2000–2006) – Framework Contract on Evaluation, Impact, Assessment 
and Related Services, Ecotec, 2008, s. 6.

Jak wynika z tabeli, generalnie w latach 2000–2006 Komisja Europejska 
dofinansowała razem 1529 projektów na mniejszą i większą skalę, w tym 
imprezy cykliczne oraz nagrody. Najwięcej projektów uzyskało dofinanso
wanie w Działaniu 1 (1309 projektów) i w Działaniu 2 (151 projektów). Działa
nia te stanowiły trzon merytoryczny programu. Można przyjąć, że średnio 
rocznie w Działaniu 1 dofinansowano ok. 180 projektów z różnych krajów 
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europejskich, natomiast w Działaniu 2 – 21 projektów. W ramach Działania 3: 
Szczególne wydarzenia kulturalne o wymiarze europejskim lub międzyna
rodowym, Komisja Europejska dofinansowała łącznie 36 projektów. Oprócz 
zadań głównych Komisja przekazała granty na 18 Europejskich Stolic Kul
tury, 3 Europejskie Miesiące Kultury oraz 7 cyklicznych wydarzeń „Europej
skie Dni Dziedzictwa”. Średnio rocznie Komisja Europejska dofinansowała 
ok. 218 imprez w całej Europie, które zostały zakwalifikowane jako imprezy 
o wysokim standardzie europejskim. Gdyby jednak oddzielić projekty Dzia
łań 1, 2, 3 od cyklicznych imprez europejskich (typu Europejskie Miasto Kul
tury), to program Kultura 2000 w latach 2000–2006 dofinansował 1493 pro
jekty dotyczące wsparcia sztuk wizualnych i sztuk performatywnych, ochrony 
książki, czytelnictwa i tłumaczeń oraz dziedzictwa europejskiego. Znaczy to, 
że operatorzy kulturalni, którzy kiedyś w swojej pracy zawodowej skoncen
trowani byli w dużej mierze na współpracy wewnątrzkrajowej, włączali się 
do wielkoformatowych platform współpracy zagranicznej, stanowiącej wy
raźną nowość w projektowaniu i zarządzaniu kulturą. Program umożliwił na
wiązanie współpracy wielostronnej pomiędzy partnerami z instytucji i orga
nizacji kulturalnych spośród 30 krajów europejskich. Największym efektem 
strukturalnym sześcioletniej działalności Kultury 2000 było zawiązanie du
żej liczby partnerstw instytucjonalnych pomiędzy operatorami kulturalnymi 
oraz w sieciach, na co wskazywał art. 151 TWE w wersji trakatu nicejskiego.

Badacze raportu EFAH25 uznali, że program nie generuje, jak przy
puszczała Komisja Europejska, odpowiednio efektywnej wymiany infor
macji, gdyż operatorzy nie znają się dobrze, a sieci przez nich zakładane 
w ramach programów są świeże i pozbawione stabilnych ram organiza
cyjnych. Podkreślono wzrost świadomości dialogu międzykulturowego 
pomiędzy uczestnikami konkursu. W obszarze opisanym przez badaczy 
jako „Efektywność” w raporcie EFAH podano, że 85% respondentów (naj
większa liczba) biorących udział w programie Kultura 2000 wskazywało 
na wzrost wiedzy o historii i kulturze europejskiej wynikający z uczest
nictwa w programie; 78% – na mobilność projektów i ich międzynaro
dowy wymiar; 75% – na wzrost świadomości kulturowej i obywatelskiej; 
68% – na wsparcie europejskiego dziedzictwa kulturowego26. Raport EFAH 

25 Report on the Programme Culture 2000: Evaluation and Recommendations, Advocacy 
for Culture in Europe. EFAH – The European Forum for the Arts and Heritage, [b.d.w., 
b.m.w.].

26 Tamże, s. 101.
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dostrzegał wiele pozytywnych efektów realizacji Kultury 2000, ale zawie
rał też uwagi krytyczne. Wskazywał na szereg problemów formalnych do
tyczących rozliczania programu przez operatorów. 

Analitycy EFAH poddali krytyce zasadę pomocniczości, potwierdzoną 
w traktacie o WE w wersji z Nicei. Jak zauważali, utrzymywała ona pasywną 
pozycję Komisji Europejskiej. Jeśli przypomnieć, że Unia może przyjść z po
mocą tylko takim propozycjom kulturalnym, które podkreś lają „wymiar 
europejski”, wydaje się, że wiele innych jest wykluczonych, a skoro „wy
miar europejski” pozostawał przez pewien czas wariantem enigmatycznym, 
trudno było uzasadnić owo wykluczenie. Takie rozumienie mecenatu unij
nego wobec kultury uznano za wąskie i generujące straty po stronie wielu 
przedsięwzięć kulturalnych. Dlatego zalecano dalsze prace nad definicją 

„wymiaru europejskiego” i generalnie większą staranność w określaniu za
dań operacyjnych programów kulturalnych. Krytyce poddano zachowa
nie państw członkowskich prezentujących konserwatywne podejście do ot
warcia na współpracę europejską w imię ochrony suwerenności. Podzielano 
opinię Giorgia Ruffolo o możliwości zamykania się państw członkowskich 
na nowości polityki kulturalnej UE ze względów politycznych. Ruffolo uwa
żał, i temu dał wyraz we wspomnianym wcześniej raporcie, że zasada po
mocniczości powinna być konstruowana w przyszłości w sposób aktywny 
i pozytywny. Oznaczało to, że powinna być ona elastyczna ze względu na 
fakt, że istnieją w europejskiej kulturze zjawiska wymagające natychmia
stowej interwencji Wspólnoty, czyli omijające bezpośrednią zgodę pań
stwa członkowskiego. Brak możliwości szybkiej reakcji przy ogromnych 
zaniechaniach w dziedzinie kultury w Europie odbija się niekorzystnie na 
kulturze. Pozytywne czy aktywne konstruowanie zasady pomocniczości 
oznaczałoby kształtowanie większego zaufania do instytucji unijnych jako 
niezagrażających zdobyczom kultur narodowych.

Badania ewaluacyjne wystawiły pozytywną ocenę działalności Punk
tów Kontaktowych ds. Kultury oraz ich funkcji promocyjnych. Miały 
one zostać zachowane przy następnych programach. Działalność pol
skiego Punktu Kontaktowego można wpisać w tę pozytywną ocenę przede 
wszystkim ze względu na dorobek: opracowania realizacji programu Kul
tura 2000 w Polsce oraz gromadzenie danych, którymi dziś się posługu
jemy. Z raportu Punktu Kontaktowego w Polsce27 wnioskujemy o udziale 

27 J. SanetraSzeliga, Doświadczenia i udział Polski w programie Kultura 2000 [w:] Kultura 
2000. Album projektów zrealizowanych z udziałem Polski w latach 2001–2006, oprac. 
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polskich instytucji kultury w integracji europejskiej. Stąd wiemy, że np. 
średnio w każdej edycji programu Kultura 2000 realizowano ok. 30 pro
jektów z udziałem Polski (przy średnio przyznawanych przez KE 218 gran
tach rocznie). Polskie organizacje i instytucje kulturalne lokowały się na 
pozycji raczej współorganizatora niż lidera projektu. Dane wskazują rów
nież na fakt, że polskie organizacje w programie Kultura 2000 najczęściej 
współpracowały z partnerami niemieckimi (25% projektów), brytyjskimi 
(16% projektów), litewskimi i austriackimi (po 10%), w następnej kolejno
ści z włoskimi, francuskimi i szwedzkimi. Nie sprawdziła się współpraca 
w obrębie Grupy Wyszehradzkiej. Autorzy opracowania tak tłumaczą to 
zjawisko: „Być może poszukiwanie partnerów do projektów na zacho
dzie Europy jest wynikiem wysokich wymagań budżetowych Programu, 
a partnerzy z nowych państw członkowskich należą raczej do biedniej
szych niż organizacje z byłej Piętnastki”28.

2. Program Kultura 2007–2013

Program Kultura 2007–2013 został przyjęty przez Parlament Europejski 
i Radę Decyzją nr 1855/2006/WE w dniu 12 grudnia 2006 roku29, zgodnie 
z wieloletnimi ramami finansowymi UE na lata 2007–2013. W związku 
z rekomendacjami przekazanymi przez badaczy programu Kultura 2000 
do Komisji Europejskiej30 program Kultura 2007–2013 był konstruowany 
tak, aby wyeliminować poprzednie błędy, o czym świadczy raport Ko
misji z 2006 roku31.

A. Etmanowicz, J. SanetraSzeliga, M. Czerska, M. Czerwińska, Warszawa, Minister
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Punkt Kontaktowy ds. Kultury, 2006.

28 Tamże, s. 23.
29 Decyzja nr 1855/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. 

ustanawiająca Program Kultura (2007–2013), Dz. Urz. WE L 327, 27.12.2006. 
30 P. LlopisNavarro, A. McCoshan, S. Murray, S. Roy, Second External Interim Evalua-

tion of the Culture 2000, dz. cyt. 
31 Commission of the European Communities, Report from the Commission to the Coun cil, 

the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Com
mittee of the Regions – Report on the Second External Interim Evaluation of the Cul
ture 2000 programme, COM (2006) 666 final, Brussels, 8.11.2006.
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Program miał wspomagać polityki i stosunki międzynarodowe. Dys
ponował kwotą 400 mln euro w latach 2007–2013. Wprowadzał kilka 
nowości do dotychczasowej polityki kulturalnej UE. Po pierwsze, pod
kreślał explicite, że dbanie o kulturę w UE służy celom integracyjnym 
szczególnie na tym etapie procesów, kiedy UE przechodzi w fazę wzmoc
nienia społeczeństwa obywatelskiego, objawiającego się uaktywnieniem 
obywateli i włączeniem ich w działania kulturalne na całym obszarze 
funkcjonowania Wspólnot. Troska o obywatela wiązała się z przesła
niem KPP w zakresie ochrony „integralności osoby ludzkiej, tolerancji 
i solidarności”32. Drugim nowym założeniem programu było wyraźne 
już wpisanie kultury w zagadnienia gospodarcze Unii Europejskiej. Ko
misja dostrzegała rolę kultury jako pracodawcy w sektorze inwestycyj
nym oraz jako nośnika rosnących w siłę przemysłów kreatywnych i au
diowizualnych. Najnowsze założenia miały być zgodne z nowelizacją 
strategii lizbońskiej z 2005 roku, przepisami o równym traktowaniu 
kobiet i mężczyzn oraz pracy na rzecz społeczeństwa równych szans, 
bez rasizmu, dyskryminacji i ksenofobii. Idąc za literą decyzji, pro
gram promował większą widoczność UE w stosunku do tak zwanych 
krajów trzecich. Założenia przyjęte w programie potwierdziły „euro
pejską wartość dodaną” zapisaną w Kulturze 2000. Uznano, że jest ona 
kryterium podstawowym oceny propozycji kulturalnych i artystycz
nych oraz ogólnym warunkiem działań wspólnotowych w dziedzinie 
kultury33. Komisja podkreślała jako nowość, iż „celem działań jest urze
czywistnianie wspólnej przestrzeni kulturowej dla narodów Europy”34, 
czemu miały służyć cele mobilności artystów i wspomaganie międzyna
rodowego obiektu dzieł sztuki i produktów artystycznych. Jako metodę 
działania program potwierdzał promowanie dialogu i wymiany między
instytucjonalnej i indywidualnej. Miał się przyczyniać do budowania 
zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej oraz „(…) rozwoju euro
pejskiej polityki kulturalnej”35. Miał respektować Agendę dla Bałka
nów. Technicznie program wprowadzał uproszczone procedury. Wspo
magał projekty mniejsze i specjalistyczne, tym samym przeciwdziałał 

32 Decyzja nr 1855/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r…, 
dz. cyt., s. 1. 

33 Tamże, s. 2. 
34 Tamże. 
35 Tamże, s. 3. 
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niskim wskaźnikom dotychczasowego uczestnictwa państw w ofercie 
UE. Potwierdzał, że stanowi on metodę wsparcia dla polityk krajowych, 
zgodnie z zasadą pomocniczości, „niniejsza decyzja nie wykracza poza 
to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu”36. Istotnym wymiarem 
programu Kultura 2007–2013 była jej zgodność z podstawowym doku
mentem strategicznym tego okresu, czyli Europejską agendą kultury, 
ogłoszoną nieco później w stosunku do daty wprowadzenia Kultury 
2007–2013, bo 16 listopada 2007 roku i od tego momentu obejmującą 
również program w ewentualnych zmianach merytorycznych. Szcze
gólnie istotne były trzy główne założenia agendy: (a) promowanie róż
norodności kulturowej i dialogu międzykulturowego; (b) promowanie 
kultury jako katalizatora kreatywności w ramach strategii lizbońskiej na 
rzecz wzrostu zatrudnienia, innowacji i konkurencyjności oraz c) pro
mowanie kultury jako istotnego elementu stosunków międzynarodo
wych Unii. Wszystkie wymienione priorytety agendy powinny były 
znaleźć bezpośrednią lub pośrednią realizację w najnowszym unijnym 
programie kulturalnym.

Ważnym wątkiem procesu tworzenia założeń merytorycznych do 
programu Kultura 2007–2013 było odwołanie się również do Konwen
cji w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kul
turowego UNESCO z 2005 roku37. Jest to o tyle ważne, że konwencja ta 
weszła na trwałe do systemu prawnego UE, co oznaczało, że automa
tycznie wszystkie kraje członkowskie zostały zobowiązane do jej prze
strzegania w krajowych politykach kulturalnych. Przyjęcie przez UE 
konwencji UNESCO było wydarzeniem bezprecedensowym w historii 
polityki kulturalnej WE/UE. Nie przyjęto do tej pory takiego zewnętrz
nego aktu prawnego w dziedzinie kultury, który w  imieniu wszyst
kich państw członkowskich zostałby podpisany przez KE. Każdy kraj 
niezależnie podpisywał zewnętrzne akty prawodawcze, zobowiązu
jąc się do samodzielnej odpowiedzialności za ich implementowanie na 
swoim terytorium. Konwencja UNESCO z 2005 roku stanowiła wy
łom w tej praktyce. Została wynegocjowana przez Komisję Europejską 
oraz w imieniu państw członkowskich reprezentowanych przez Pre
zydencję Rady UE. Konwencję ratyfikowały i Wspólnoty Europejskie, 

36 Tamże. 
37 Konwencja UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności i form wyrazu 

kulturowego, Paryż, 20.10.2005, Dz. Urz. WE nr 215, poz. 1584 i 1585. 
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i państwa członkowskie, a postrzegana jest ona jako najważniejsza in
strukcja światowego zarządzania dobrami kulturowymi. Przede wszyst
kim konwencja wprowadza paradygmat różnorodności wyrazu kulturo
wego, rozumianego jako cecha właściwa ludzkiej kreatywności, obecna 
we wszystkich przejawach działalności człowieka (więcej o konwencji 
w rozdziale VI).

Program Kultura 2007–2013 przyjął siedmioletnie ramy działania 
i funkcjonował w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2013 roku. 
Cel główny programu to:

(…) wzmocnienie wspólnej dla Europejczyków przestrzeni kulturowej 
opar tej na wspólnym dziedzictwie kulturowym poprzez rozwój współ
pracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego 
oraz instytucjami kulturalnymi krajów uczestniczących w programie, 
w celu wsparcia procesu tworzenia się obywatelstwa europejskiego. Pro
gram otwarty jest na uczestnictwo nieaudiowizualnych sektorów prze
mysłu kultury, zwłaszcza małych przedsiębiorstw zajmujących się kul
turą, w przypadkach, gdy działalność tych sektorów w dziedzinie kultury 
nie jest nastawiona na zysk38.

Zatem rozszerzano prerogatywy polityki kulturalnej UE w kierunku 
zarządzania kulturą i przedsiębiorczością w kulturze. Program po
siadał trzy zasadnicze cele: (1) wspieranie ponadnarodowej mobil
ności osób działających w sektorze kultury; (2) wspieranie ponadna
rodowego obiegu dzieł oraz wyrobów artystycznych i kulturalnych; 
(3) wspieranie dialogu między kulturami. Cele te miały być realizo
wane poprzez: wieloletnie programy współpracy, działania w ramach 
współpracy i działania specjalne. Program wskazywał na konieczność 
podejmowania współpracy z organizacjami międzynarodowymi, ta
kimi jak Rada Europy i UNESCO. Załącznik do Decyzji nr 1855/2006/
WE szczegółowo opisywał działania oraz wprowadzał tabelę procen
towego rozdziału środków.

Program dzielił się na trzy typy działań (3  części), przy czym 
tylko część I została podzielona na poddziałania. Część I, Działania 
w zakresie kultury, obejmowała więc: (1) wieloletnie projekty współ
pracy, (2) działania w ramach współpracy oraz (3) działania specjalne. 

38 Tamże, s. 4. 
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Wieloletnie projekty współpracy (poddziałanie 1.1 do cz. I) oznaczały 
dofinansowanie projektów specjalistycznych i branżowych, proponowa
nych przez instytucje współpracujące od lat ze sobą, a chcące wzmoc
nić tę współpracę. Miało na celu wspomóc organizacje w budowaniu 
trwałych podstaw współpracy oraz osiągania niezależności finansowej. 
Projekt zakładał podpisanie umów o współpracy pomiędzy min. sześ
cioma organizacjami, pochodzącymi z min. sześciu państw UE. Ten 
komponent programu stanowił największą część działania I. Drugi 
komponent: Działania w ramach współpracy (1.2, cz. I), miał na celu 
wspomaganie projektów wybitnie nowatorskich i kreatywnych, w tym 
tłumaczeń literackich i wszelkich literackich projektów. Dopuszczał 
zasady partnerstwa (a nie umów) między min. trzema podmiotami 
z trzech państw. Komponent Działania specjalne (1.3, cz. I) wspierał 
finansowo program Europejska Stolica Kultury oraz nagrody europej
skie, traktując je jako działania istotne dla podtrzymywania jedności 
europejskiej, pogłębiające poczucie tożsamości oraz kształtujące pozy
tywny globalny wizerunek Europy. Wzmacniał też współpracę z kra
jami trzecimi oraz organizacjami międzynarodowymi.

Drugą część programu (Część II) stanowił mechanizm Wspiera
nia podmiotów działających w dziedzinie kultury na szczeblu euro
pejskim. Była to poważna zmiana w dotychczasowym sposobie defi
niowania i przydzielania grantów. Po raz pierwszy UE zdecydowała 
się na przekazywanie dotacji dla podmiotów częściowo komercyjnych, 
o zarejestrowanej i kontrolowanej działalności gospodarczej, podmio
tów o poważnej i rozpoznawalnej marce w Europie. Dla realizacji tego 
celu wprowadzano odrębne przepisy, umożliwiające przekazywanie 
dotacji na taką działalność. Wybór beneficjentów odbywał się w try
bie zgłaszania ofert.

Trzeci element programu (Cześć III): Wspieranie badań oraz groma
dzenie i rozpowszechnianie informacji oraz działań maksymalizujących 
oddziaływanie projektów w dziedzinie współpracy kulturalnej, definio
wał przede wszystkim działalność Krajowych Punktów Kontaktowych. 
Potwierdzał ich poprzednie cele, wspierał badania polityki kulturalnej 
i informacyjnej. Ponadto był ukierunkowany generalnie na wzrost ba
dań i monitoringu w dziedzinie kultury, co jak wiadomo, było obszarem 
ciągle zaniedbanym w mecenacie unijnym.



Tabela 19. Podział budżetu w programie Kultura 2007–2013 z podziałem na zadania (%)

Program Kultura 2007–2013. Zadania. Procent budżetu

Część I:
Działania w zakresie kultury 77

1.1 Wieloletnie projekty współpracy 32

1.2. Działania w ramach współpracy 29

1.3. Działania specjalne 16

Część II:
Wspieranie podmiotów działających w dziedzinie kultury na 

szczeblu europejskim
10

Część III:
Wspieranie badań oraz gromadzenia i rozpowszechniania infor

macji oraz działań maksymalizujących oddziaływanie projektów 
w dziedzinie współpracy kulturalnej

5

Wydatki operacyjne ogółem 9,5

Zarządzanie projektami 8

Razem ponad 100 (tak 
w oryginale)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Decyzja nr 1855/2006/WE Parlamentu Euro
pejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiająca Program Kultura (2007–2013), 
Dz. Urz. UE OJ L 327, 27.12.2006, s. 11.

Rysunek 5. Schemat organizacyjny działań programu Kultura 2007–2013

Źródło: na podstawie Interim Evaluation of the Culture Programme 2007–2013. Final Report, 
ECORYS UK on behalf of the European Commission DG Education and Culture, 2010, s. 7.
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Rysunek 6. Projekty złożone oraz zakwalifikowane do programu Kultura 2007–2013 
w latach 2007–2013

Źródło: Program Kultura 2007–2013 w Polsce – analiza i podsumowanie, Warszawa, Punkt 
Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama Mickiewicza, 2013, s. 22.

Rysunek 7. Projekty złożone do programu Kultura 2007–2013 w latach 2009–2013 z po-
działem na kraje i regiony

Źródło: Program Kultura 2007–2013 w Polsce – analiza i podsumowanie, Warszawa, Punkt 
Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama Mickiewicza, 2013, s. 24.
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Z tabeli 19 wynika, że lwią część budżetu programu stanowiły działa
nia Części I (77%), z czego najwięcej otrzymywały Wieloletnie projekty 
współpracy. To o tyle zrozumiałe, że UE zależało na wspieraniu po
głębionej integracji i tworzeniu stałych aliansów pomiędzy doświad
czonymi operatorami kulturalnymi w Europie. Najmniej funduszy KE 
przekazywała w ramach programu na badania naukowe oraz groma
dzenie danych sumujących działalność kulturalną (5%). Program Kul
tura 2007–2013 włączał 37 państw z Unii Europejskiej i spoza UE, two
rzył mechanizm bezpośredniego finansowania sektora kultury i sztuki 
oraz dziedzictwa europejskiego, wzmacniał mobilność artystów oraz 
dialog międzykulturowy. W ramach przyznanego budżetu wspierał Eu
ropejską Stolicę Kultury (ESK), finansował cztery nagrody europejskie: 
w dziedzinie literatury, muzyki, architektury oraz dziedzictwa kulturo
wego. Program był skierowany do instytucji publicznych i prywatnych 
z sektora kultury, obejmował takie dziedziny sztuki jak: sztuki perfor
matywne (taniec, teatr, muzyka), sztuki wizualne, dziedzictwo kultu
rowe, projektowanie, sztuki użytkowe, architekturę, literaturę, ochronę 
książki i czytelnictwa, multimedia i nowe technologie; projekty interdy
scyplinarne. Program był zarządzany z Brukseli poprzez Komisję Euro
pejską oraz Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audio
wizualnego (EACEA), a na poziomie krajów członkowskich – przez 
Punkty Kontaktowe ds. Kultury.

Jak wynika z przedstawionych wykresów (rys. 6–8), sporządzonych 
na podstawie opracowania Punktu Kontaktowego ds. Kultury w Pol
sce39, łącznie w programie Kultura 2007–2013 złożono 4528 wniosków 
o dofinansowanie, z czego Komisja Europejska subsydiowała 1563 na 
łączną kwotę ok. 300 mln euro. Pozostałe 100 mln euro zostało prze
kazanych na Część II i Część III Działań. W porównaniu z programem 
Kultura 2000 daje to o 34 więcej dofinansowanych projektów. Średnio 
rocznie Komisja dofinansowywała ok. 220 projektów, czyli podobną 
liczbę, jak w programie Kultura 2000. Najwięcej projektów zyskało do
finansowanie Komisji Europejskiej w obszarze 1.2.1, który obejmował 
projekty krótkoterminowe. Drugim co do liczby zrealizowanych pro
jektów obył obszar 1.2.2, w którym mieściły się tłumaczenia literackie, 
co może sugerować, że operatorzy kulturalni woleli mniej ryzykowne 

39 Program Kultura 2007–2013 w Polsce – analiza i podsumowanie, Warszawa, Punkt Kon
taktowy ds. Kultury, Instytut Adama Mickiewicza, 2013.
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Rysunek 8. Projekty zakwalifikowane do programu Kultura 2007–2013 z podziałem na 
kraj pochodzenia lidera projektu

Źródło: Program Kultura 2007–2013 w Polsce – analiza i podsumowanie, Warszawa, Punkt 
Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama Mickiewicza, 2013, s. 25.

wyzwania oraz że zainteresowaniem zaczynał cieszyć się w Europie 
rynek translatorski, a także przekład literacki. Najwięcej wniosków 
do programu Kultura 2007–2013 złożyły kraje starej Unii, łącznie 2702 
projekty, z czego rok 2011 przyniósł rekordową liczbę: 820 projektów. 
Kraje nowej Unii złożyły do programu łącznie 1169 projektów, czyli bli
sko dwa razy mniej niż kraje starej Unii. Polska złożyła do programu 
154 projekty, przy czym w kolejnych latach 2011, 2012, 2013 nastąpił wy
raźny wzrost ze strony polskiej, co mogło świadczyć o wzroście atrak
cyjności programu dla polskich operatorów kulturalnych. Jeśli chodzi 
o kraj pochodzenia lidera, polskie projekty w programie Kultura 2007–
2013 stanowiły 2% całości.

nowe
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3. Program Kreatywna Europa (2014–2020)

Program Kreatywna Europa został ustanowiony rozporządzeniem Parla
mentu Europejskiego i Rady UE nr 1295/2013 z dnia 11 grudnia 2013 roku40 
i wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku. Program został zaplanowany 
na okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. Jego celem 
było wsparcie merytorycznofinansowe sektora kultury, sektora audiowizu
alnego oraz działań międzysektorowych na łączną kwotę 1 462 724 000 euro. 
W programie Kreatywna Europa Komisja Europejska dokonała fuzji dwóch 
oddzielnie funkcjonujących dotychczas sektorów, przynależących zasad
niczo do osobnych typów polityki kulturalnej. Wymieniona kwota dota
cji, zgodnie z rozporządzeniem nr 1295/2013, została rozdzielona procen
towo w ten sposób, że 56% sumy przekazano na podprogram Media, 31% 
na podprogram Kultura oraz maksymalnie 13% na komponent między
sektorowy, z czego co najmniej 4% przydzielono na działania w zakresie 
współpracy transnarodowej oraz na biura obsługujące program w całej 
UE. Kreatywna Europa gwarantowała fundusze dla Europejskiej Sto
licy Kultury, nagród europejskich oraz działania Znak Dziedzictwa Eu
ropejskiego. Została otwarta dla krajów EFTA oraz dla krajów trzecich. 
Podczas dyskusji parlamentarnych nad uchwaleniem programu zastrze
żenie polityków budziła wysoka kwota dotacji unijnej. Jednakże, jak od
powiadała wielokrotnie na te wątpliwości Komisja Europejska, stosun
kowo duża kwota na kulturę (37% wzrostu w stosunku do poprzedniego 
programu) miała być wydatkowana w okresie sześcioletnim i stanowiła 
zaledwie 0,002% całego proponowanego budżetu UE w tamtym czasie.

Unia Europejska powołując się na badania rynku oraz sektora kultury41, 
ostatecznie połączyła w Kreatywnej Europie dwa sektory operacyjne 

40 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1295/2013 z dnia 11 grud
nia 2013 r. ustanawiające program „Kreatywna Europa” (2014–2020) i uchylające de
cyzje nr 1718/2006/WE, nr 1855/2006/WE i nr 1041/2009/WE (Tekst mający znaczenie 
dla EOG), Dz. Urz. UE L347/221, 20.12.2013. 

41 M. Canoy, J. Rampton, J. Sennett, M. Martin Gossett, Study on Cost Effectiveness of Edu-
cation and Culture Spending Programmes, Final Report to the European Commission 
DirectorateGeneral for Education and Culture, ECORYS, January 2013, a także: Green 
Paper “Unlocking the potential of cultural and creative industries”, COM (2010) 183 final, 
27.04.2010; KE: Commission Staff Working Document, Analysis of the consultation 
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(audiowizualny i kulturę), tworząc zintegrowany blok programowy, za
silony rekordową kwotą, jeśli chodzi o „miękką” politykę UE, czyli około 
1,5 mld euro. Kreatywna Europa zastąpiła poprzednie rozdzielone pro
gramy Kultura 2007–2013 oraz Media 200742. Tym samym uchylone zo
stały decyzje nr 1718/2006/WE, nr 1855/2006/WE i nr 1041/2009/WE43.

Program został ustanowiony zgodnie z przepisami art. 167 TFUE, jak 
również zgodnie z konwencją UNESCO z 2005 roku w sprawie ochrony 
i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego. Ponadto pro
gram musiał przestrzegać priorytetów Europejskiej agendy kultury oraz 
art. 11, 21 i 22 Karty praw podstawowych, z których wynika, że kultura 
przyczynia się do zwalczania wszelkich form dyskryminacji, szanuje róż
norodność kulturową i językową Europejczyków. Program akceptował wy
tyczne strategii Europa 2020 oraz niektóre wytyczne programu ramowego 
na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przed
siębiorstw na lata 2014–2020, COSME, który został przyjęty rozporządze
niem PE i Rady z dnia 11 grudnia 2013 roku44. Jako nowość Kreatywna 
Europa rozwinęła w większym stopniu niż poprzednie programy możli
wość udzielenia dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw, funkcjonu
jących w sektorze kultury i sektorze audiowizualnym, zgodnie z definicją 
MŚP przyjętą w Zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 roku45 odnośnie 

launched by the Green Paper on “Unlocking the potential of cultural and creative indu
stries”, SEC (2011) 399 final, Brussels, 24.03.2011; oraz KE: Commission Staff Working 
Paper. Impact Assessment. Accompanying the document Regulation of the European 
Parliament and of the Council establishing a Creative Europe Framework Programme 
{COM (2011) 785 final} {SEC (2011) 1400 final}, SEC (2011) 1399 final, Brussels, 23.11.2011.

42 Decyzja nr 1718/2006/WE Parlamentu Eurpejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. 
w sprawie wprowadzenia w życie programu wspierającego europejski sektor audiowi
zualny (MEDIA 2007). 

43 Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2009 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą do 
spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego zarządzającą działaniami wspól
notowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego w zastosowaniu 
rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 (2009/336/WE). 

44 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 z dnia 11 grudnia 
2013 r. ustanawiające program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014–2020) i uchylające decyzję nr 1639/2006/
WE (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. Urz. UE, L 347/33, 20.12.2013.

45 Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, 
małych i średnich (notyfikowane jako dokument nr C (2003) 1422), Dz. Urz. WE, L124, 
20.05.2003. 



386 Rozdział VI

do przedsiębiorstw mikro, małych i średnich. Komisja uznała w art. 1 Za
łącznika do Zalecenia, że za przedsiębiorstwo uznaje się każdy podmiot

(…) prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie od jego formy praw
nej. Obejmuje to w szczególności osoby prowadzące działalność na własny 
rachunek oraz firmy rodzinne prowadzące działalność rzemieślniczą lub 
inne rodzaje działalności, oraz spółki cywilne lub stowarzyszenia regular
nie prowadzące działalność gospodarczą46.

Wielkość danego przedsiębiorstwa określały „liczba zatrudnionych osób 
i pułapy finansowe” (art. 2 Załącznika).

Komisja uznała, że poprzednie programy dedykowane kulturze i me
diom, czyli: Kultura 2007–2013, Media oraz Media Mundus, stawały 
przed poważnymi wyzwaniami przyszłości, wynikającymi z potrzeby 
zwiększenia konkurencyjności Unii Europejskiej jako globalnego gra
cza. Doświadczenie kryzysu ekonomicznego roku 2008 zmusiło decy
dentów unijnych do przewartościowania dotychczasowych rozwiązań 
gospodarczych, w tym zwrócenia uwagi na potencjał przemysłów kre
atywnych w kontekście przyszłego rozwoju UE. Dane statystyczne, cy
towane w wielu dokumentach unijnych, powtarzały47, że sektor krea
tywny generuje 4,5% PKB Unii Europejskiej (2008 r.), zatrudniając 3,8% 
obywateli, i jest trampoliną rozwoju dla dziedzin pokrewnych, takich jak: 
turystyka, edukacja, ochrona środowiska. Ma on wpływ na rozwój spo
łeczny oraz stwarza możliwości zastosowania nowoczesnych technologii 

46 Na kategorię przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (MŚP) składają się 1) przedsię
biorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 osób i których obroty roczne nie przekra
czają 50 mln euro, i/lub których roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro, 
2) W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo jest zdefiniowane jako przedsiębiorstwo 
zatrudniające mniej niż 50 osób, i którego obroty roczne i/lub roczna suma bilansowa 
nie przekraczają 10 mln euro, 3) W kategorii MŚP przedsiębiorstwo mikro jest zdefinio
wane jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób, i którego obroty roczne 
i/lub roczna suma bilansowa nie przekraczają 2 mln euro.

47 European Commission, Commission Staff Working Paper. Impact Assessment…, 
dz. cyt.; Interim Evaluation of the Culture Programme 2007–13. Final Report, 
ECORYS UK on behalf of the European Commission DG Education and Culture,  
2010 oraz Interim Evaluation of the Culture Programme 2007–13, Annexes to sup
port Final Report, ECORYS UK on behalf of the European Commission DG Edu
cation and Culture. 
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(idea Europejskiej Biblioteki Cyfrowej48). Decydenci uznali, że kultura 
zaadoptuje do swojego obszaru możliwości ery cyfrowej, a zatem rze
czywistości, w której praca ulega procesom fragmentaryzacji oraz roz
proszeniu geograficznemu i w której kluczową formą współpracy stają 
się platformy i międzynarodowe sieci, funkcjonujące w przestrzeniach 
cybernetycznych.

W nowym programie uwzględnia się wyzwania powstałe na skutek globa
lizacji i technologii cyfrowych, które powodują zmianę sposobu tworzenia 
dóbr kultury, ich rozpowszechniania i udostępniania, i które prowadzą do 
przekształcenia modeli biznesowych i źródeł dochodów. Zmiany te stwa
rzają również nowe możliwości dla sektora kultury i sektora kreatywnego. 
Program ma pozwolić im na wykorzystanie tych możliwości, tak aby mog ły 
one skorzystać na digitalizacji i by mogły powstawać w nich nowe miejsca 
pracy i międzynarodowe kariery49.

Dlatego połączenie kultury z sektorem audiowizualnym uznano za wy
zwanie czasu.

Zgodnie z ust. 27 rozporządzenia nr 1295/2013 program miał

zapewnić europejską wartość dodaną do wszystkich działań realizowa
nych w ramach programu, ich komplementarność z działaniami państw 
członkowskich (…) spójność z innymi działaniami Unii, w szczególności 
w dziedzinie edukacji, zatrudnienia, rynku wewnętrznego, przedsiębior
czości, młodzieży, zdrowia, obywatelstwa i sprawiedliwości, badań i inno
wacji, polityki przemysłowej i polityki spójności, turystyki i stosunków ze
wnętrznych, handlu i rozwoju oraz agendy cyfrowej50.

Przepis ten wskazywał na konieczność dostosowania założeń merytorycz
nych Kreatywnej Europy do ważnych dziedzin UE oraz jej dokumentów 

48 To rezultat zastosowania Europejskiej Agendy Cyfrowej (Digital Agenda for Europe), 
która przyczyniła się do utworzenia portalu biblioteki cyfrowej: Europeana Collec
tions, w której znajdują się zdygitalizowane zbiory kultury. Komunikat UE o udostęp
nieniu Europeana Collection pochodzi z 20.11.2008 r. (IP/08/1747). 

49 KE: notatka prasowa, Bruksela–Strasburg, 19.11.2013 (IP/13/1114), europa.eu/rapid/press
release_MEMO131009_pl.doc [dostęp: 5.05.2017].

50 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1295/2013 z dnia 11 grudnia 
2013 r. ustanawiające program „Kreatywna Europa” (2014–2020)…, dz. cyt., s. 224. 
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strategicznych. W zakresie oceny i monitoringu programu Komisja za
mierzała skorzystać z art. 290 TFUE, pozwalającego na akty delegowane 
w celu uzyskania wskaźników jakościowych i ilościowych, pozwalają
cych na sprawne przygotowywanie raportów ewaluacyjnych dla PE i Rady. 
Program miał być, podobnie jak poprzednie programy ramowe, realizo
wany i koordynowany poprzez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kul
tury i Sektora Audiowizualnego.

Artykuł 2 ust. 1 rozporządzenia nr 1295/2013 wprowadzał definicję sek
tora kultury i sektora kreatywnego. Brzmiała ona:

(…) „sektor kultury i sektor kreatywny” oznaczają wszystkie sektory, 
których działalność opiera się na wartościach kulturowych lub na ar
tystycznej i innej twórczej ekspresji, niezależnie od tego, czy ta działal
ność ma charakter zorientowany na rynek, bez względu na rodzaj struk
tury, w ramach której jest ona prowadzona, oraz niezależnie od sposobu 
finansowania tej struktury. W zakres tej działalności wchodzi rozwój, 
tworzenie, produkcja, rozpowszechnianie i ochrona dóbr i usług zawie
rających elementy kulturalnej, artystycznej lub innej twórczej ekspresji, 
a także funkcje pokrewne, takie jak edukacja lub zarządzanie. Sektor 
kultury i sektor kreatywny obejmują między innymi architekturę, ar
chiwa, biblioteki i muzea, rękodzieło artystyczne, sektor audiowizualny 
(w tym film, telewizję, gry wideo i multimedia), materialne i niemate
rialne dziedzictwo kulturowe, wzornictwo, festiwale, muzykę, literaturę, 
przedstawienia artysty51.

Zatem oba podlegające interwencji unijnej sektory, niezależnie od ich 
specyfiki gatunkowej, dotyczą szeroko rozumianej ekspresji twórczej 
wraz z jej dziedzinami pokrewnymi, takimi jak edukacja i zarządza
nie kulturą, która może mieć charakter tak komercyjny, jak i nieko
mercyjny. Program odnosił się do małych i średnich przedsiębiorstw 
i pośredników finansowych. Dopuszczał pożyczki z Europejskiego 
Funduszu Inwestycyjnego. Został skierowany do szerokiego grona od
biorców, w tym między innymi do instytucji i grup artystycznych, sieci 
kulturalnych (spółek tłumaczeniowych), firm producenckich, dystry
butorów i operatorów. Kreatywna Europa umożliwiła subsydia dla or
ganizacji kulturalnych i audiowizualnych, ubiegających się o kredyty 

51 Tamże, s. 225. 
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bankowe. Do podstawowych celów programu należało wspieranie eu
ropejskich sektorów kultury, audiowizualnego i kreatywnego, na ryn
kach globalnych, wspieranie mobilności kreatorów i podmiotów wy
twarzanych przez powyższe sektory, wspomaganie zdolności małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w celu ich zrównoważonego rozwoju 
w całej zjednoczonej Europie, subsydia dla działań innowacyjnych i kre
atywnych, a także w celu rozwoju publiczności, oraz wsparcie dla no
wych modeli biznesowych.

Prorynkowa idea programu była odpowiedzią Komisji Europejskiej 
na priorytety europejskiej strategii rozwoju Europa 2020, która za
kładała inteligentny i trwały rozwój gospodarki europejskiej, opartej 
na zasadzie zrównoważonego wzrostu, społecznej inkluzji i wysokich 
wskaźnikach zatrudnienia. Program potwierdzał implementowanie 

„europejskiej wartości dodanej”, która w rozporządzeniu nr 1295/2013 
uzyskała zmodyfikowaną wersję w stosunku do treści decyzji dotyczą
cej Kultury 2000, Kultury 2007–2013 oraz bardziej praktyczną defini
cję. Cechy wyróżniające „europejską wartość dodaną” w Kreatywnej 
Europie to między innymi: (1) transnarodowy charakter w stosunku 
do charakteru programów krajowych oraz innych programów wspól
notowych; (2) rozwój i współpraca transnarodowa zarówno w kulturze, 
jak i w sektorze audiowizualnym w celu szybkiego i skutecznego rea
gowania na wyzwania globalne, (3) efekt dźwigni, czyli powstawania 
możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych w związku 
z dotacją unijną; i (4) wyrównywanie szans poprzez udzielanie pomocy 
krajom o niższej wydajności produkcyjnej. Europejska wartość dodana 
premiowała wydajność gospodarczobiznesową i pragmatyczne dzia
łanie firm przemysłu kreatywnego w skali globalnej.

Jak już wspomniano, Kreatywna Europa dzieliła się na trzy kompo
nenty: Kultura, Media i komponent międzysektorowy.



Rysunek 9. Podział budżetu programu Kreatywna Europa

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 10. Budżet programu Kreatywna Europa w mln euro i w podziale na lata

Źródło: opracowanie własne.



391Od „jedności w różnorodności” do „kreatywności”

Rysunek 11. Budżet programu Kreatywna Europa z podziałem na sektory

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 20. Udział (procentowy i ilościowy) poszczególnych podprogramów Kreatywnej 
Europy w całości kosztów

Program Kreatywna 
Europa i podprogramy

Udział poszczególnych
podprogramów (%)

Kwoty wsparcia 
przez KE (w euro)

Media 56 819 125 440

Kultura 31 453 444 440

Komponent 
międzysektorowy

13
z czego 4 na działalność w zakresie 

współpracy transnarodowej 
oraz biura Kreatywnej Europy

190 154 120

Koszty administracyjne
7

zawarte w powyższych kosztach,  
przy czym: Media 5%, Kultura 2%

Razem 100 1 462 724 000

Źrodło: opracowanie własne.

Jak wynika z powyższych wykresów, kwota budżetu Kreatywnej Europy 
została podzielona na 7 lat, przy czym wypłacane kwoty dotacji były coraz 
wyższe. W związku z tym w 2014 roku KE przeznaczyła na granty 178,57 
mln euro, a w 2020 roku przeznaczy kwotę 244,71 mln euro. Komponent 
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Kultura oszacowany na 31% budżetu Kreatywnej Europy również otrzy
muje dofinansowanie wzrostowe: w 2014 roku była to kwota 55 356 700 euro, 
a w 2020 roku będzie to kwota 75 860 100 euro. Średnio rocznie kompo
nent Kultura otrzymał 64 mln euro. Komponent Media posiadał prawie 
dwukrotnie wyższą dotację od komponentu Kultura w skali roku. W 2014 
roku otrzymał kwotę dofinansowania projektów w wysokości 99 999 200 
euro, natomiast w 2020 roku otrzyma kwotę w wysokości 137 037 600 euro. 
Średnio komponent Media w programie Kreatywna Europa został rocznie 
dofinansowany kwotą 116 mln euro. Komponent Kultura uzyskał w ca
łości programu (czyli na lata 2014–2020) kwotę 453 444 440 euro. Został 
podzielony na cztery obszary grantowe: (1) Projekty współpracy europej
skiej; (2) Sieci europejskie; (3) Platformy europejskie; (4) Tłumaczenia lite
rackie. Projekty współpracy europejskiej (1) kładły nacisk na rozwój mo
bilności artystów i ludzi zawodowo związanych z kulturą, a także rozwój 
publiczności; budowanie potencjału poprzez dostosowanie sektora kul
tury do nowych technologii cyfrowych oraz budowanie nowych modeli 
biznesowych opartych na nowoczesnym marketingu i metodach zarzą
dzania. Sieci europejskie (2) zostały ujęte w programie Kreatywna Europa 
jako efekt wieloletnich starań UE o wsparcie współpracy międzyinsty
tucjonalnej w Europie, często funkcjonującej na zasadzie stowarzyszeń 
i fundacji branżowych. Proces wsparcia dla sieci europejskich zaczął się, 
jak wspominaliśmy, pod koniec lat 80. XX wieku. Ideą Kreatywnej Eu
ropy inicjowanej przez Unię Europejską w drugiej dekadzie XXI wieku 
było poparcie dla dalszej współpracy wykształconych już i profesjonal
nie działających sieci europejskich w celu dopracowania ich struktur or
ganizacyjnych i finansowych, jak również w celu korekty kompetencji 
pracowniczych. Dofinansowanie UE w tym obszarze mogło wynosić do 
250 tys. rocznie. Platformy Europejskie (3) uzyskiwały subsydia unijne 
w celu większej rozpoznawalności artystów europejskich w świecie oraz 
dla poprawy strategii i komunikacji między instytucjami artystycznymi. 
Jednym z celów tego komponentu było rozpowszechnianie dzieł i reper
tuaru o charakterze europejskim poprzez udział twórców w festiwalach 
artystycznych, promowanie talentów, tournée zespołów artystycznych, 
a także poprzez budowanie i rozwijanie widowni operowej i teatralnej. 
Platformy uzyskiwały dofinansowanie do 500 tys. rocznie. Komponent 
Tłumaczenia literackie (4) został ustanowiony specjalnie dla poprawy 
sektora książki i czytelnictwa w Europie oraz jako kontynuacja pozytyw
nie zaopiniowanych działań w tym obszarze wyniesionych z programu 
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Kultura 2007–2013 i innych poprzednich programów UE. Kwestia wspar
cia finansowego dla tłumaczeń na języki obce w Unii Europejskiej jest re
zultatem wieloletniego procesu, który został opisany w poprzednich roz
działach, a którego celem był wzrost konkurencyjności europejskiego 
rynku książki w stosunku do rynków zewnętrznych oraz szerzenie wie
dzy literackiej wśród obywateli Europy. Komponent Tłumaczenia literac
kie skierowany został do tłumaczy, wydawców i autorów. Kładł nacisk na 
międzynarodowy obieg dzieł literackich wysokiej jakości oraz ułatwia
nie dostępu do tych dzieł. Projekty w tym module podzielono na: dwu
letnie (do 100 tys. euro na 2 lata) oraz umowy ramowe w partnerstwie 
(do 100 tys. euro na 4 lata).

Tabela 21. Struktura wewnętrzna komponentu Kultura

Komponent Kultura/obszary grantowe (maksymalna kwota grantu w tys. euro)

1 Projekty  
współpracy europejskiej

Projekty współpracy na mniejszą skalę 200

projekty na dużą skalę 2 000

2 Sieci europejskie projekty dwuletnie 250

3 Platformy europejskie projekty dwuletnie 500

4 Tłumaczenia literackie
projekty dwuletnie 100

umowy ramowe w partnerstwie 100

Źródło: opracowanie własne.

Komponent Media stanowił największą część programu Kreatywna Europa 
i dzielił się na 14 obszarów grantowych. Kwota przeznaczona na ten kompo
nent wynosiła 819 125 440 euro. Program był skierowany przede wszystkim 
do producentów, dystrybutorów, agentów sprzedaży, organizatorów festi
wali filmowych, szkoleń oraz targów branżowych, również dla firm zajmu
jących się rozwijaniem widowni filmowej. Komponent wpierał produkcję 
krajów o tak zwanej niskiej zdolności produkcyjnej. Obejmował: (1) szko
lenia zawodowe dla pracowników branży audiowizualnej; (2) finansowanie 
i rozwój projektów audiowizualnych; (3) finansowanie wysokiej jakości pro
dukcji telewizyjnych; (4) promocję europejskich utworów audiowizualnych; 
(5) finansowanie europejskich festiwali filmowych; (6) sprzedaż i dystrybu
cję filmów europejskich za granicą; (7) rozwijanie publiczności; (8) finan
sowanie międzynarodowych koprodukcji filmowych.
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W ramach części międzysektorowej, która uzyskała dofinansowanie 
na kwotę 190 154 120 euro znalazły się nagrody i działania specjalne. Do 
nagród należy zaliczyć: nagrodę UE w dziedzinie literatury, nagrodę Eu
ropean Borders Breakers Awards (EBBA), nagrodę UE w dziedzinie ar
chitektury współczesnej, nagrodę UE w dziedzinie dziedzictwa kulturo
wego Europa Nostra oraz nagrodę podprogramu Media UE. W ramach 
działań specjalnych Kreatywna Europa wspiera Znak Dziedzictwa Eu
ropejskiego i Europejską Stolicę Kultury. Komisja Europejska przewidy
wała, że w okresie od 2014 do 2020 roku komponent Kultura dofinan
suje około 250 000 artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą, 
2000 kin, 800 filmów i 4500 tłumaczeń książek52.

Artykuł 14 rozporządzenia nr 1295/2013 wprowadzał system poręczeń 
na rzecz sektora kultury i sektora kreatywnego. System poręczeń mógł od
bywać się poprzez Instrument Gwarancji Finansowych53, czyli tak zwany 
fundusz gwarancyjny. Instrument ten pozwolił małym podmiotom z sek
tora kultury i sektora kreatywnego uzyskać kredyty bankowe. Fundusz 
był zarządzany przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI). Udzie
lał gwarancji pośrednikom finansowym, bankom i innym instytucjom 
oferującym pożyczki, kredyty i leasingi. Pożyczki przysługiwały małym 
przedsiębiorstwom publicznym, czyli „przedsiębiorstwom z udziałem or
ganów publicznych powyżej 25% (pod innymi względami spełniającym 
definicję MŚP, małych i średnich przedsiębiorstw), które prowadzą dzia
łalność w sektorach kultury lub kreatywnych, planują taką działalność 
bądź też w ciągu ostatnich dwóch lat przed złożeniem wniosku o finan
sowanie realizowały projekty z zakresu CCS”54. System poręczeń zgod
nie z rozporządzeniem nr 1298/2013 miał w art. 14 ust. 2a:

ułatwiać dostęp do finansowania MŚP oraz mikro, małym i średnim orga
nizacjom, działającym w sektorze kultury i sektorze kreatywnym,

52 Rozproszone dane dostępne na stronach internetowych Kreatywnej Europy pozwa
lają stwierdzić, że w latach 2014–2017 KE dofinansowała w ramach komponentu Kul
tura 292 projekty na kwotę 150 mln euro oraz że w latach 2014–2017 dofinansowano 
172 tłumaczenia literackie na łączną kwotę 10 mln euro, więcej na ten temat zob. krea
tywnaeuropa.eu/relacjaztegorocznegoinfodayprogramukreatywnaeuropa/ [do
stęp: 4.06.2018]. 

53 Pełna nazwa: Instrument Gwarancyjny dla Sektorów Kultury i Kreatywnych (Cultu-
ral & Creative Sectors Guarantee Facility, CCS GF).

54 http:// instrumentyfinansoweue.gov.pl/programkreatywnaeuropa [dostęp: 12.10.2017].
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oraz w art. 14, ust 2b:

poprawiać – m.in. w drodze pomocy technicznej, szerzenia wiedzy i dzia
łań sieciowych – zdolności uczestniczących pośredników finansowych do 
oceny ryzyka związanego z MŚP oraz mikro, małymi i średnimi organi
zacjami w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, a także z realizowa
nymi przez nie projektami55.

Nina Obuljen, podsumowując już pierwsze programy wspólnotowe w dzie
dzinie kultury, zauważyła, że „były [one] najbardziej widoczną metodą 
artykułowania postawy UE wobec kultury”56. Ich założenia ewoluowały 
w latach 1997–2014 od celów o charakterze kulturotwórczym do zadań 
o charakterze ekonomicznokomercyjnym, od programów przeznaczo
nych sztuce i kulturze do programów stawiających czoła zglobalizowa
nej rzeczywistości kreatywnej. Nie znaczy to, że znikły priorytety inte
gracyjne. Zmieniły się nazewnictwo, kontekst i retoryka.

Na początku lat 90. XX w. proces integracji europejskiej wyszedł poza ob
szar integracji gospodarczej i ekonomicznej, sięgając w stronę nowych na
rzędzi – kultury. Unia prowadzi działania w tej sferze, nie narzucając żad
nych standardów czy rozwiązań (z wyłączeniem możliwości harmonizacji 
systemów prawnych państw członkowskich)57.

Można zaryzykować twierdzenie, że po wielu latach dyskusji nad ekono
miczną definicją kultury, zainicjowaną w traktatach rzymskich i zwią
zaną z ideą wolnego rynku, oraz po wejściu w życie TWE w wersji traktatu 
z Maastricht dla Unii w kontekście kultury cenna stawała się problema
tyka budowania tożsamości europejskiej, współpracy, wymiany kultu
ralnej i obywatelstwa. Pierwsze programy pomocowe zawierały aspira
cje organizatorów do tworzenia fundamentów pod poważny mecenat UE 
w dziedzinie kultury, skierowany najpierw do najbardziej zaniedbanych 
sektorów, a następnie do wielu innych obszarów kultury wymagających 

55 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1295/2013 z dnia 11 grudnia 
2013 r. ustanawiające program „Kreatywna Europa” (2014–2020)…, dz. cyt., s. 224. 

56 N. Obuljen, Why we Need European Cultural Policies: The Impact of EU Enlargement 
on Cultural Policies in Transition Countries, Amsterdam, European Cultural Founda
tion, 2004, s. 71. 

57 K. Zalasińska, Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce, dz. cyt., s. 127. 
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publicznego ponadnarodowego interwencjonizmu. Przystąpienie do 
programu unijnego skutkowało wytwarzaniem więzi międzyludzkich, 
budowaniem świadomości europejskiej, która była warunkiem kształ
towania dojrzałych form obywatelstwa (opartych na wartościach de
mokratycznych). Kwestie gospodarcze schodziły na plan dalszy. Ale czy 
całkowicie? Pierwsze programy pomocowe, Kalejdoskop, Ariane, Rafael, 
a już zwłaszcza ramowe: Kultura 2000, Kultura 2007–2013, podkreślały 
słynną economic value. Coraz częściej dodawały priorytety ekonomiczne, 
by dojść do momentu – jak celnie zauważa Cornelia Bruell58 – ogłosze
nia profit-oriented site, czyli wymogu działań kulturalnych „nastawio
nych na zysk” w programie Kreatywna Europa. Pojawia się zatem py
tanie, czy polityka kulturalna UE realizowana poprzez proponowane 
przez Komisję Europejską programy wsparcia nie zatoczyła koła? Zna
czy to, że uciekając od definicji stricte ekonomicznych lat 50. i 60. XX 
wieku (rynek książki, problemy wynagrodzeń artystów, umowy o pracę) 
w kierunku docenienia immanentnych wartości kultury oraz idei wol
ności twórczej, doszła do momentu, w którym priorytetem politycz
nym procesu integracji europejskiej stała się na powrót próba utowaro
wienia kultury. Wielu badaczy przedmiotu59 odpowiada na to pytanie 
twierdząco. Evangelia Psychogiopoulou60 zwraca na przykład uwagę na 
serię czytań parlamentarnych towarzyszących dyskusji nad programem 
Ariane, kiedy długo wahano się nad stwierdzeniem o „ambiwalentnym 
charakterze książki”. Niemal wszystkie akty decyzyjne inicjujące pro
gramy kulturalne odnosiły się do wpływu ekonomii na kulturę (econo-
mic impacts of culture), wpływu społecznoekonomicznego (socio-eco-
nomic impact), społecznoekonomicznych konsekwencji (socio-economic 
consequences) czy wysokiej oceny rynkowej (strongest recognition of eco-
nomic considerations). W polityce kulturalnej UE, biorąc pod uwagę jej 
obszar programowy na przestrzeni lat 2007–2016, wyraźnie wzrastała 
retoryka ekonomiczna.

58 C. Bruell, Creative Europe 2014–2020. A New Programme – A New Cultural Policy as 
well?, Stuttgart, Stuttgart Institute for Cultural Foreign Relations, ifaedition Culture 
and Foreign Policy, 2013, s. 31. 

59 C. Barnett, E. Pscyhologioupolou, M. Sassatelli, A. LittozMonnet, R. CraufurdSmith, 
K. Sarikasis. 

60 E. Psychogiopoulou, EC Competition Law and Cultural Diversity: The Case of the Ci-
nema, Music and Book Publishing Industries, „European Law Review” 2005, no. 6, 
s. 838–861. 
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Jednakże warto na ten problem spojrzeć z innej strony. Rosnąca re
toryka ekonomiczna była z pewnością efektem dynamizacji procesów 
gospodarczych wewnątrz UE oraz zmiany w sektorach produkcji i za
trudnienia. Niemniej Kreatywna Europa prezentowała strategiczne 
i holistyczne podejście do miejsca kultury w Unii Europejskiej w kon
tekście wielu innych strategii rozwojowych i gospodarczych, co wska
zywało na zwiększenie roli i prestiżu kultury oraz osiąganie przez nią 
wyższej pozycji w politykach unijnych. Fakt, że sektor kultury w la
tach 2000–2020 uzyskuje regularne środki finansowe z budżetu UE, 
pozwala na wypracowanie stabilności ekonomicznej niektórych insty
tucji kultury. Przyzwyczaiło to operatorów kulturalnych do możliwo
ści korzystania z dodatkowego źródła, jakim stawał się unijny „spon
soring”. Rzec by można, że ekonomizacja kultury objawiająca się ideą 
promowania przemysłów kreatywnych wynikała z konieczności spro
stania przez UE wyzwaniom

gospodarki kreatywnej/kreatywnego ekosystemu i ich wpływu na przyszły 
inteligentny, trwały wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu 
w Unii i państwach członkowskich, a także na wyróżniającą i konkuren
cyjną pozycję UE w zglobalizowanym i cyfrowym świecie, w którym na 
tożsamość europejską i europejskie rynki czeka wiele zagrożeń, lecz także 
wiele nowych szans61.

Nie można wskazać jednoznacznie negatywnych skutków ekonomizacji 
kultury jako efektu polityki kulturalnej UE. Raczej realizowane przez UE 
działania podnoszą świadomość wagi pieniądza dla rozwoju i dobrobytu 
życia artystycznego i kulturalnego Europejczyków. Kultura przestała być 
definitywnie postrzegana jako oderwany od realiów obszar emocjonal
nych, ideowych i wizjonerskich kontemplacji.

61 Komponent Kultura Programu „Kreatywna Europa” 2014–2020. Dyrekcja Generalna 
ds. Polityk Wewnętrznych. Opracowanie eksperckie zlecone IMO – Institute for In
ternational Relations (Instytut Stosunków Międzynarodowych), oprac. C. Mercer, 
N. Obuljen, J. Primorac, A. Uzelac, Bruksela 2012, s. 7, http://www.europarl.europa.eu/
RegData/etudes/note/join/2012/495825/IPOLCULT_NT(2012)495825(SUM01)_PL.pdf 
[dostęp: 5.10.2017]. 
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4. Nagrody europejskie w dziedzinie kultury

Unia Europejska oferuje cztery nagrody w dziedzinie kultury: w sektorze 
ochrony dziedzictwa europejskiego, nagrody literackie, nagrody w dzie
dzinie architektury i muzyki. Charakter i cel nagród w zakresie ochrony 
i promocji dziedzictwa europejskiego oraz idea nagrody literackiej UE zo
stały opisane w rozdziale V. W niniejszym podrozdziale należy zwrócić 
uwagę na krótką charakterystykę dwóch pozostałych nagród z racji ich 
międzynarodowego prestiżu, poważnej funkcji środowiskowej oraz pro
mocji przez Komisję Europejską osiągnięć nowoczesnej architektury i mu
zyki. Nagrody Unii Europejskiej zgodnie z rozporządzeniem PE i Rady 
nr 1295/2013 z dnia 11 grudnia 2013 roku są finansowane z programów ra
mowych Unii, obecnie z programu Kreatywna Europa, na co wskazuje 
art. 13 ust. e rozporządzenia nr 1295/2013, który dotyczy wsparcia

(…) specjalnych działań służących zapewnianiu większej popularyzacji 
bogactwa i różnorodności kulturowej Europy oraz stymulowaniu dialogu 
międzykulturowego i wzajemnego zrozumienia, między innymi poprzez 
przyznawanie unijnych nagród w dziedzinie kultury, działanie na rzecz Eu
ropejskich Stolic Kultury oraz znak dziedzictwa europejskiego62.

Nagroda Unii Europejskiej w dziedzinie architektury współczesnej im. 
Miesa van der Rohego jest rozpoznawalnym, europejskim wyróżnieniem, 
cieszącym się zainteresowaniem wszystkich państw członkowskich. Na
groda wspomaga osiągnięcia współczesnej architektury europejskiej, two
rzy pozytywny klimat konkurencji między biurami architektonicznymi, 
promuje talenty i prace zespołowe. Jej celem jest podniesienie świado
mości i wiedzy o najnowszych ideach architektonicznych, jak również 
zwrócenie uwagi na wkład europejskich profesjonalistów w rozwój no
wych koncepcji i technik z tej dziedziny. Nagroda została ufundowana 
wspólnie przez Komisję Europejską i barcelońską fundację Miesa van 
der Rohego oraz sieć 15 organizacji architektonicznych i ekspertów z 31 
państw. Po raz pierwszy została przyznana w 1987 roku. Nominacje do 

62 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1295/2013 z dnia 11 grudnia 
2013 r. ustanawiające program Kreatywna Europa (2014–2020)…, dz. cyt. 
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Nagrody Unii Europejskiej w dziedzinie architektury współczesnej im. 
Miesa van der Rohego zgłaszane są przez ekspertów, krajowe stowarzy
szenia architektów zrzeszone w ramach Rady Architektów Europy oraz 
komitet doradczy nagrody. Co dwa lata około 40 prac jest przysyłanych 
do konkursu. Prace nie mogą być ukończone później niż 2 lata przed datą 
konkursu, a zatem są to stosunkowo nowe obiekty architektoniczne. Jury 
konkursowe wybiera dwa typy prac: pracę typowaną do nagrody głów
nej, czyli Europejskiej Nagrody Architektury Współczesnej, oraz nagrodę 
specjalną dla najlepszego młodego architekta. Ceremonia wręczenia na
gród odbywa się zawsze w siedzibie fundacji, w budynku zaprojektowa
nym przez Miesa van der Rohego w Barcelonie. Laureatów wyłania się 
spośród pięciu finalistów. W konkursie nie ma ograniczeń w zakresie 
skali ani przeznaczenia budynku. Mogą być zgłaszane projekty domów 
prywatnych, obiektów użyteczności publicznej, muzea, instytucje kultu
ralne, obiekty służące edukacji, obiekty sportowe, przychodnie i szpitale, 
obiekty systemów transportowych. „Nagroda Unii Europejskiej w kon
kursie architektury współczesnej im. Miesa van der Rohe podkreśla zna
czenie wkładu europejskich architektów w rozwój nowych idei i techno
logii we współczesnym rozwoju urbanistycznym”63 oraz „stanowi zachętę 
dla architektów do podejmowania pracy poza granicami własnego kraju 
i przyczynia się do budowania silniejszej i bardziej kreatywnej Europy, 
zgodnie z celami strategii Europa 2020”64. Nagroda wynosi 60 tys. euro. 
Jeśli chodzi o obecność polskich instytucji i polskich architektów w tym 
prestiżowym wydarzeniu, to w 2017 roku biuro architektoniczne Alberto 
Veiga & Fabrizio Barozzi otrzymało nagrodę główną za budynek Filhar
monii Szczecińskiej im. M. Karłowicza. Do finału konkursu roku 2017 
doszło warszawskie biuro BBGK Architekci z projektem Muzeum Ka
tyńskiego w Warszawie.

W miarę jak rosło w UE przekonanie o istotnym wpływie przemysłów 
kreatywnych na europejskie PKB oraz świadomość postrzegania kultury 
europejskiej w kategoriach dobra wspólnego, rosła też rola sektora mu
zycznego. Wspólnota Europejska promowała już od dawna muzykę kla
syczną poprzez patronat nad orkiestrami europejskimi i ich koncertami 

63 KE: komunikat prasowy, Bruksela–Barcelona, 13.01.2013, http://europa.eu/rapid/press
release_IP1376_pl.htm [dostęp: 14.07.2016].

64 KE: komunikat prasowy, http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP11758_pl.htm [do
stęp: 14.07.2016].
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symfonicznymi. Brakowało komponentu współczesnego. Komisja Euro
pejska dostrzegła wagę muzyki współczesnej w rozwoju kulturowym Eu
ropejczyków, fundując nagrodę Unii Europejskiej w dziedzinie muzyki 
współczesnej EBBA (European Border Breakers Award). Było to wyni
kiem zwiększonych nacisków branży fonograficznej na Komisję w celu 
poprawy sytuacji młodych artystów, którzy nie mogą przebić się na euro
pejskim rynku muzycznym. EBBA jest przyznawana co roku 10 artystom 
lub zespołom europejskim. Przyznawana jest również za wydany poza 
krajem pochodzenia album płytowy, który odniósł sukces. Nagroda trafia 
do firmy fonograficznej będącej producentem albumu. Ustanowiono też 
nagrodę publiczności. Kryterium oceny sukcesu mierzone jest konkret
nymi parametrami: (1) liczba sprzedanych egzemplarzy danego albumu 
poza granicami państwa jego wydania, ale w Europie, (2) czas antenowy, 
który został przyznany zespołowi lub artyście przez radiowych nadawców 
publicznych, zrzeszonych w Europejskiej Unii Nadawców, oraz (3) zbior
cza liczba występów artysty lub zespołu na festiwalach ETEP (Europej
ski program wymiany talentów) poza krajem jego pochodzenia. Nagrodą 
kierują merytorycznie firmy branżowe, na przykład Europejska Unia Na
dawców (EBU, European Brodcasting Union) oraz Euro pejski Program 
Wymiany Talentów (ETEP, The European Talent Exchange Program). Nor
weska fundacja Eurosonic jest odpowiedzialna za przeprowadzenie kon
kursu oraz za organizację uroczystości wręczenia nagrody. Nagroda zo
stała ufundowana przez Komisję Europejską w 2004 roku i jest wspierana 
z funduszy programów ramowych Komisji Europejskiej. Niegdysiejszy ko
misarz UE ds. edukacji, wielojęzyczności, kultury i młodzieży Ján Figel 
tak podsumował ideę EBBA:

Nagrody EBBA podkreślają znaczenie twórczości i otwartej postawy wobec 
różnorodności kulturowej w świecie ulegającym globalizacji. Przyznając 
nagrody EBBA, zarówno zwycięskim wykonawcom, jak i ich wytwórniom 
płytowym i wydawcom, ukazujemy także powiązania charakterystyczne 
dla procesu powstawania muzyki oraz ich niezbędność dla odniesienia mię
dzynarodowego sukcesu65.

65 Press Release, „European Border Breakers Awards” – artyści europejscy grają przyszłoś-
ciowo, IP/08/40, Bruksela, 15.01.2008, http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP0840_
pl.htm [dostęp: 25.04.2017].
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Idąc z duchem czasu, UE podjęła działania mające zaradzić potrzebie 
wzmocnienia europejskiego rynku fonograficznego w świecie oraz pro
mocji muzyki europejskiej w stosunku do amerykańskich i azjatyc kich 
gigantów producenckich. Poza tym podkreślała znaczenie twórczości eu
ropejskich artystów, których słuchalność i oglądalność w komercyjnych 
rozgłośniach radiowych i telewizyjnych może stać się z czasem proble
matyczna.

5. Podsumowanie

Proces ogłaszania przez Komisję Europejską programów pomocowych 
i ramowych w dziedzinie kultury zachodzący na przestrzeni lat 1996–2014 
dowodzi nie tylko kształtowania polityki kulturalnej jako polityki unij
nej po traktacie z Maastricht, ale też rozlewania się procesów integracyj
nych na coraz to nowe obszary i ich podobszary. Dowodzi rozszerzania 
prerogatyw instytucji unijnych, skutkującego coraz większym zaanga
żowaniem Komisji Europejskiej w sprawy kultury. Opisane w rozdzia
łach V i VI założenia merytoryczne programów unijnych, działań, sy
stemu nagród w dziedzinie kultury, kwestie budżetowe czy ewaluacje 
jakości i skuteczności aktywności UE na polu kultury wskazują ewi
dentnie na fakt wytwarzania mechanizmów spill-over w tym obszarze. 
W zakresie dziedzictwa mieliśmy do czynienia zarówno z ewolucją po
jęcia, jak i pojęć pokrewnych dziedzictwu, ale także z zaawansowanymi 
formami wsparcia tego obszaru przez instytucje unijne. Obszar ochrony 
książki i czytelnictwa posiada w dynamice procesu integracji europejskiej 
przynajmniej kilka faz. Nie zmienia to faktu, że ostatecznie mechanizmy 
spill-over ukształtowały efektywną pomoc KE dla bibliotek, tłumaczeń, 
wydawnictw itp., która to pomoc zmierza w kierunku utrwalania idei ko
munikacji wielokulturowej i dialogu kultur. Sztuka europejska (taniec, 
teatr, muzyka, fotografia, projektowanie itp.) zyskała w polityce kultu
ralnej UE wymiar społeczny jako pożądany element procesu twórczego 
i jako cecha dystynktywna mecenatu unijnego w stosunku do mecenatu 
państw członkowskich. Zintegrowanie celów i priorytetów kulturalnych 
w programach ramowych UE (Kultura 2000, Kultura 2007–2013, Krea
tywna Europa), przy regularnym zwiększaniu kwot wsparcia kultury, to 
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nic innego jak realne zastosowanie neofunkcjonalnego automatyzmu, wy
twarzającego i zabezpieczającego wzrost potrzeb obywateli Europy oraz 
kreowanie twórczego fermentu. Stymulowanie przekazu europejskich 
idei na grunt państw członkowskich (europeizacja top-down) wyzwo
liło mechanizmy promocji i odrodzenia kulturowego europejskich miast 
(program ESK), których znacząca rola w strategiach zrównoważonego 
rozwoju pozostaje nie do przecenienia. Analizy rozdziału VI dowodzą 
również, że neofunkcjonalny mechanizm spill-over, pozostający w reak
tywnej relacji czy funkcji wobec politycznego instrumentarium govern-
mentality UE, wprowadził sektor kultury w wielorakie poziomy aktyw
ności unijnych i zmierza w kierunku większej synergii między sektorowej. 
To pozwala zobaczyć dziś kulturę na tle wielokształtnego, a nawet trans
strukturalnego, systemu fukcjonowania UE.
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ROZDZIAŁ VII

Redefinicja priorytetów i zasięgu 
oddziaływania polityki kulturalnej UE

Kultura to ukryty skarb naszej polityki zagranicznej. Przyczynia się do 
propagowania dialogu i wzajemnego zrozumienia. Kultura jest zatem nie
zbędna do budowania długoterminowych relacji z krajami na całym świe
cie: ma do odegrania znaczącą rolę we wzmacnianiu światowej pozycji UE1.
  Tibor Navracsics

Polityka kulturalna Unii Europejskiej zmieniała z  czasem zadania 
i priorytety. Pierwsza dekada XXI wieku miała przełomowe znacze
nie w kształtowaniu ram strategicznych tejże polityki. W 2004 roku 
doszło do największego w historii integracji rozszerzenia UE o 10 no
wych państw członkowskich, państw słabo rozwiniętych gospodarczo, 
o małym doświadczeniu w funkcjonowaniu systemów demokratycz
nych i niskiej wrażliwości na działania wspólnotowe. Unia stała przed 
zadaniami maksymalnego zespolenia wszystkich możliwych obszarów 
działania, w tym również na polu kultury. W ciągu pierwszych dekad 
XXI wieku postawiono w obszarze kultury na mobilność, zarządzanie 
wiedzą, ekonomizację, budowanie kompetencji międzykulturowych, 
tworzenie sieci i platform kultury, zarówno w stosunkach wewnętrz
nych, jak i zewnętrznych UE.

1 KE: komunikat prasowy, Nowa strategia ma zapewnić kulturze poczesne miejsce w sto
sunkach międzynarodowych UE, Bruksela, 8.06.2016, IP/16/2074, http://europa.eu/ra
pid/pressrelease_IP162074_en.htm [dostęp: 7.08.2016].
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1.  Ochrona form wyrazu kulturowego i dialog 
międzykulturowy

Redefinicja priorytetów polityki kulturalnej, do której niewątpliwe do
szło po 2004 roku, wynikała z zasad planowania współpracy w dziedzi
nie kultury, opartej na sieciowaniu i tworzeniu konsorcjów, oraz zadań 
dla kultury w kontekście działań strategicznych Unii Europejskiej, co nie 
stanowiło normy w poprzednich dekadach. Po przełomie milenijnym klu
czową rolę odegrała strategia lizbońska2, przyjęta przez Radę Europejską 
w marcu 2000 roku w Lizbonie. Strategia przewidywała wprowadzenie 
wielu zmian w politykach krajowych (indywidualnie dla danego kraju), 
zmierzających do wzrostu konkurencyjności UE na rynkach światowych, 
będących konsekwencją położenia nacisku na innowacyjność oraz badania 
naukowe, dla kultury z tych założeń wynikały przesłanki ekonomiczne 
i prorozwojowe. Należy zwrócić uwagę na fakt przyjęcia podczas szczytu 
lizbońskiego w 2005 roku Otwartej Metody Koordynacji (OMK) jako no
wej formuły współpracy między państwami członkowskimi3.

2 The Lisbon Strategy in Short, https://portal.cor.europa.eu/europe2020/Profiles/Pages/
TheLisbonStrategyinshort.aspx [dostęp: 20.01.2019]; Strategia lizbońska, www. biurose.
sejm.gov.pl/teksty_pdf_04/i1111.pdf [dostęp: 4.12.2017].

3 Strategia lizbońska wprowadzała działanie o nazwie „otwarta koordynacja”, które służyło 
wypracowaniu wspólnych celów politycznych przez państwa członkowskie we współ
pracy z instytucjami unijnymi. Komunikat Komisji Europejskiej na wiosenny szczyt 
Rady Europejskiej o nazwie „Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i za
trudnienia. Nowy początek strategii lizbońskiej” z dnia 2 lutego 2005 r. wymieniał „ot
wartą metodę koordynacji” w ramach działań partnerskich, które miały służyć wzro
stowi gospodarczemu oraz budowaniu poczucia współodpowiedzialności za realizację 
celów. „Zasadniczo, przesuwa ono środek ciężkości z wielostronnych dyskusji pomię
dzy Państwami Członkowskimi i Komisją na temat konkretnych obszarów działań (ot
warta metoda koordynacji) w kierunku dwustronnego dogłębnego dialogu pomiędzy 
Komisją a Państwami Członkowskimi dotyczącego krajowego programu działań opar
tego na zobowiązaniu ze strony poszczególnych państw. Dialog ten wpisuje się w ramy 
obecnych traktatowych narzędzi koordynacji polityki gospodarczej i zatrudnienia – 
Ogólnych Wytycznych Polityki Gospodarczej i Wytycznych Polityki Zatrudnienia”. KE, 
Komunikat na wiosenny szczyt Rady Europejskiej. Wspólne działania na rzecz wzro
stu gospodarczego i zatrudnienia. Nowy początek strategii lizbońskiej z dnia 2 lutego 
2005 r., Bruksela, dnia 2.02.2005, COM (2005) 24 końcowy, s. 40. Otwarta Metoda Ko
orynacji była implementowana w kulturze przez europejskie plany działania w kulturze. 
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OMK jest metodą współpracy międzyrządowej (zdecentralizowanej 
i dobrowolnej), prowadzonej równolegle do procesów decyzyjnych UE. 
Celem użycia metody była/jest próba

(…) pogłębienia integracji na polach niezwiązanych z głównym nurtem 
zjednoczenia, jak również zwiększenia uczestnictwa obywateli w procesach 
integracyjnych, właśnie w dziedzinach „miękkich”, [a także] (…) wspólne 
identyfikowanie i definiowanie celów (przyjmowanych przez Radę), usta
lanie narzędzi oceny (statystyk, wskaźników, wytycznych), analiza porów
nawcza, tj. porównywanie wyników państw członkowskich UE i wymiana 
najlepszych praktyk (kontrolowanych przez Komisję)4.

OMK jest międzyrządowym mechanizmem politycznoregulacyjnym, któ
rego celem jest samoobserwacja (lub samodopingowanie się) państw w da
nej dziedzinie i przekazywanie sobie dobrych praktyk, które jednocześnie 
są monitorowane na poziomie Rady Europejskiej, co wzmacnia ten organ. 
Celem nadrzędnym zastosowania Otwartej Metody Koordynacji jest osiąg
nięcie efektu spójności w zestawie pryncypiów i metod zarządzania kulturą. 
Dzięki OMK kultura została poddana dodatkowym korektom merytorycz
nym ogólnoeuropejskich grup roboczych, których celem działalności jest 
dokładniejsze rozpoznanie potrzeb kulturalnych, tak na poziomie państw 
członkowskich (narodowym i regionalnym), jak i europejskim, oraz „usta
nawianie nowych form współpracy w kwestiach priorytetowych”5. OMK 
została rekomendowana operatorom kulturalnym w Rezolucji Rady w spra
wie Europejskiej agendy kultury z 16 listopada 2007 roku6, a potem zasto
sowana w tak zwanych Planach pracy na rzecz kultury UE (o czym w ko
lejnym podrozdziale).

Interpretacje politologiczne metody OMK zob. L. Jesień, Otwarta metoda koordynacji. 
Kontekst i znaczenie dla Polski, „Polska w Europie” 2004, nr 1, s. 53–88; P. Dąbrowska, 
Nowe rządzenie w Unii Europejskiej [w:] System ochrony prawa w Unii Europejskiej, red. 
A. Wyrozumska, Seria: System prawa w UE, Podręcznik, t. 2, Warszawa, Instytut Wy
dawniczy EuroPrawo, 2010, s. 212–233. 

4 eurlex.europa.eu/summary/glossary/open_method_coordination.html?locale=pl [do
stęp: 5.06.2017]. 

5 KE: Kultura i sektor audiowizualny. Zrozumieć politykę Unii Europejskiej. Dyrekcja 
Generalna ds. Komunikacji Społecznej, Dział Informacji dla Obywateli, Bruksela, Bel
gia, s. 3 (Tekst zaktualizowano w listopadzie 2014 r.).

6 Rezolucja Rady z dnia 16 listopada 2007 r. dotycząca europejskiego planu działań na 
rzecz kultury, Dz. Urz. UE C 287/1, 29.11.2007.
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Jak wiadomo, cele strategii lizbońskiej zostały poddane negatyw
nej ocenie w 2004 roku. Przyjęto odnowioną strategię lizbońską na lata 
2004–2010. W związku z kryzysem ekonomicznym oraz kryzysem ener
getycznoklimatycznym, dotykającym w znacznym stopniu kraje strefy 
euro, okazało się, że cele odnowionej strategii również nie zostały zreali
zowane w sposób zadowalający. Niemniej sam fakt funkcjonowania stra
tegii nadawał kierunek rozwojowi Unii w dalszej perspektywie czasowej. 
Wprawdzie strategia nie zakładała specjalnych działań na rzecz kultury 
(rekomendowała działania na rzecz edukacji i badań naukowych), jed
nak położenie nacisku na reformy sektora usług publicznych i inwestycję 
w wiedzę i techniki innowacyjne rządy państw oraz środowiska twórcze 
odczytywały jako zadania mające zastosowanie w działalności instytu
cji kultury. Strategia zakładała bowiem efekt synergii polityk wspólno
towych. Wszystkie wiążące dokumenty UE w dziedzinie kultury pierw
szej dekady XXI wieku powoływały się na cele strategii lizbońskiej oraz 
jej noweli. W związku z niedoskonałościami wprowadzania w życie celów 
strategii 3 marca 2010 roku Rada Europejska przyjęła długofalowy doku
ment Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu7. Była to strategia zmian 
ekonomicznych przyjęta na lata 2010–2020 i stanowiła rozwiniętą kon
tynuację strategii lizbońskiej z 2000 roku8. Europa 2020 wprowadzała 
długofalowy program społeczny, którego celem była walka z bezrobo
ciem, wykluczeniem i ubóstwem. Zakładała pięć najważniejszych zadań: 
poprawę zatrudnienia, badania naukowe i innowacje, monitoring zmian 
klimatu i kwestie pozyskiwania energii, modyfikację zadań edukacyjnych 
oraz walkę z ubóstwem. Unia Europejska, mając na względzie wzmocnie
nie regionalne, koncentrowała plany działania wokół tematyki rozwoju 
oraz uwypuklania czynników warunkujących go, włącznie z problema
tyką inkluzywizmu społecznego i na rynku pracy, a także nowoczesnego 
zarządzania UE. Akty prawne odnoszące się do kultury po 2010 roku mu
siały uwzględniać priorytety strategii Europa 2020.

7 Komunikat Komisji. EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważo
nego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.3.2010 KOM (2010) 
2020 wersja ostateczna. 

8 K. Łastawski, Historia integracji europejskiej, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 
2011, s. 323. 
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Dokumentem wiążącym dla państw Unii Europejskiej w pierwszej 
dekadzie XXI wieku była wspomniana już Konwencja UNESCO w spra
wie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego 
z 20 października 2005 roku9. Konwencja podkreślała zasadność urucha
miania polityk publicznych zorientowanych na ochronę różnorodności 
kulturowej oraz promocję współpracy międzynarodowej, przyczyniają
cej się do wzmocnienia tejże różnorodności. Konwencję w imieniu UE 
podpisała Komisja Europejska (w związku z mandatem przyznanym jej 
w listopadzie 2004 r. przez Radę) oraz państwa członkowskie UE, repre
zentowane przez aktualne w tym czasie prezydencje, czyli trzy kolejne: 
holenderską, luksemburską i brytyjską. Dokument wspomagał urucho
mienie mechanizmów monitorowania sytuacji różnorodności w wielu 
miejscach na świecie, wymianę informacji oraz współpracę międzyna
rodową. Konwencja zobowiązywała sygnatariuszy do przestrzegania jej 
zapisów w przypadku interpretacji zobowiązań i porozumień handlo
wych. Wprowadzono siedem zasad stanowiących podstawy różnorodno
ści kulturowej w świecie. Należały do nich (art. 2): zasada poszanowania 
praw człowieka i podstawowych wolności, zasada suwerenności, godno
ści i poszanowania wszystkich kultur, solidarności i współpracy między
narodowej, komplementarności ekonomicznych i kulturowych aspektów 
rozwoju, zasada trwałego i zrównoważonego rozwoju, sprawiedliwego 
dostępu oraz otwartości i równowagi. Przez „różnorodność kulturową” 
rozumiano „wielość form, przez które kultury grup i społeczeństw znaj
dują swój wyraz”10. Konwencja, zdaniem Sławomira Ratajskiego, podkreś
lała „równość, różnorodność, równowartość, udział w zrównoważonym 
rozwoju”11. Zatem traktatową ideę „wspólnotowości” i „zróżnicowania” 
kultur europejskich rozpisywano w konwencji na wielorakie formy dzia
łania, zarówno wewnątrz UE, jak i na zewnątrz. Celem konwencji była 
ochrona i promowanie różnorodności form wyrazy kulturowego, zachę
canie do dialogu oraz uczenie szacunku dla samego faktu zróżnicowa
nia i odmienności (artystycznej, kulturowej, językowej itp.). W art. 6–8 
konwencji wymienione są konkretne obszary, wobec których realizowana 

9 Konwencja UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności i form wyrazu 
kulturowego, Paryż, 20.10.2005, Dz. Urz. WE nr 215, poz. 1584 i 1585. 

10 Tamże, s. 4. 
11 S. Ratajski, Niematerialne dziedzictwo kulturowe w świetle ochrony i promowania różno-

rodności form wyrazu artystycznego, „Ochrona Zabytków” 2014, nr 1, s. 5.
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jest polityka ochrony form różnorodności. Należały do nich między in
nymi: tworzenie, wytwarzanie, dystrybucja usług kulturalnych i ich roz
powszechnianie, swobodna wymiana oraz przepływ idei i form wyrazu 
kulturowego, pobudzanie kreatywności, wspomaganie przedsiębiorczo
ści, a także wyrównywanie szans dla kobiet oraz dla mniejszości narodo
wych i etnicznych. Konwencja zachęcała do wspierania międzykulturo
wości oraz propagowała związki między kulturą a rozwojem. Artykuł 13 
konwencji podnosił kwestię wpływu różnych form wyrazu kulturowego 
na rozwój i planowanie strategiczne. Podkreślał wartość przemysłów krea
tywnych jako obszarów warunkujących dynamiczny rozwój, przez co ma
jących wpływ na wytwarzanie różnorodności. W relacjach zewnętrznych 
UE promowana w konwencji idea „różnorodności ludzkiej” stawała się 
istotnym instrumentem zapobiegania ludobójstwom i masowym mor
dom. W przypadku działań wewnętrznych UE, jak czytamy w komuni
kacie Komisji, konwencja mogła „stanowić dobre narzędzie sprawowania 
rządów służących maksymalizacji dobrobytu oraz łagodzeniu napięć wy
nikających z różnorodności form wyrazu kulturowego, politycznego, et
nicznego, religijnego i narodowościowego w Europie i na całym świecie”12.

Metody wdrożenia konwencji precyzował dokument wewnętrzny Dy
rekcji Generalnej KE ds. Polityk Wewnętrznych Unii z 2010 roku13. Naj
istotniejsze z długofalowych wytycznych UE dotyczących implementa
cji konwencji było działanie na rzecz wzmocnienia integracji europejskiej 
oraz integracji światowej, kodyfikujące i kontrolujące system ochrony 
własności intelektualnej połączonej z ochroną praw konsumenckich 
oraz zasadami przeciwdziałania dyskryminacji. Istotnym celem było 
rozwijanie na wielu szczeblach dyskursu politycznego działań skierowa
nych przeciwko ludobójstwu. Państwa członkowskie wprowadzały prze
pisy konwencji, zachowując zgodność jej treści z krajowymi politykami 
kulturalnymi oraz zasadami współpracy międzynarodowej14. Poziom 

12 Dyrekcja Generalna ds. Polityk Wewnętrznych Unii. Departament Polityczny B: Po
lityka Strukturalna i Polityka Spójności, Kultura i Edukacja. Wdrażanie Konwencji 
UNESCO z 2005 r. w Unii Europejskiej. Dokument został zamówiony przez parla
mentarną Komisję Kultury i Edukacji, Parlament Europejski, Bruksela 2010, s. 10.

13 Tamże.
14 Wytyczne co do sposobu wdrażania konwencji w krajach członkowskich UE zostały 

sformułowane w „Wytycznych operacyjnych”. Więcej na ten temat zob. http://www.
unesco.org/new/en/culture/themes/culturaldiversity/culturalexpressions/thecon
vention/operationalguidelines/ [dostęp: 10.10.2017]. 
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wdrożenia treści konwencji musiał być i jest nadal raportowany Komi
sji przez odpowiednio wyznaczone do tego służby krajowe. Służby te zo
stały jednocześnie zobligowane do utworzenia na poziomie krajowym 
programów edukacyjnych, służących implementacji treści konwencji, 
szczególnie w nauczaniu artystycznym oraz kształceniu z zakresu sek
torów kreatywnych. Artykuł 18 konwencji wprowadzał przepis urucha
miający Międzynarodowy Fundusz na rzecz Różnorodności Kulturowej 
dla krajów słabo rozwiniętych.

Kluczową inicjatywą Unii Europejskiej i zarazem kontynuacją idei 
„różnorodności” była w pierwszej dekadzie XXI wieku Decyzja w spra
wie ogłoszenia roku 2008 Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturo
wego z 18 grudnia 2006 roku15. Decyzja nr 1983/2006/WE zakładała, że 
celem proponowanego działania jest (art. 4):

(…) znajdowanie sposobów prowadzenia dialogu międzykulturowego i dia
logu między obywatelami, tak aby zwiększyć poszanowanie dla różnorod
ności kulturowej i umożliwić funkcjonowanie w złożonych realiach naszych 
społeczeństw, przy współistnieniu różnych tożsamości i przekonań kultu
rowych. Ponadto ważne jest podkreślanie znaczenia wkładu różnych kul
tur w dziedzictwo państw członkowskich i sposób życia ich obywateli oraz 
uznanie, że kultura i dialog międzykulturowy są kluczowe dla uczenia się 
harmonijnego współżycia;

oraz art. 5:

Dialog międzykulturowy przyczynia się zatem do realizacji wielu strate
gicznych priorytetowych celów UE16.

Symboliczny dialog polityczny miał wpływać na harmonijny rozwój no
woczesnych społeczeństw europejskich, które – wykształcone w duchu 
pokoju i tolerancji – wykazywały postawę otwartą wobec inności. Zwra
cał na to uwagę art. 2:

15 Decyzja nr 1983/2006/WE Parlamentu Europejskiej i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 
w sprawie Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego (2008), Dz. Urz. UE, 
L 412/44, 20.12.2006. 

16 Tamże. 
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(…) określanie znaczenia dialogu międzykulturowego jako możliwości 
wnoszenia wkładu do zróżnicowanego i dynamicznego społeczeństwa oraz 
korzystania z niego nie tylko w Europie, ale i na świecie; uświadamianie 
wszystkim osobom mieszkającym w UE, zwłaszcza ludziom młodym, zna
czenia rozwijania aktywnego i otwartego na świat obywatelstwa europej
skiego, które szanuje różnorodność kulturową i oparte jest na wspólnych 
wartościach UE określonych w art. 6 Traktatu UE i w Karcie Praw Podsta
wowych Unii Europejskiej; podkreślanie znaczenia wkładu różnych kul
tur oraz przejawów różnorodności kulturowej w dziedzictwo i sposób ży
cia w państwach członkowskich17.

Decyzja nr 1983/2006/WE zachęcała do promocji postaw akceptacji in
nych, poszanowania dla różnorodności kultur i przekonań, a także idei an
tydyskryminacyjnych, solidarności i sprawiedliwości. Koncept „dialogu 
zakładał przyjęcie zasady pokojowego współistnienia i pokojowej komu
nikacji między narodami europejskimi. Zgodnie z odnowioną strategią liz
bońską decyzja konceptualizowała ideę dialogu międzykulturowego w for
mie horyzontalnego podejścia do wszystkich dziedzin i sfer życia w Unii, 
zarówno na szczeblu wspólnotowym, jak i krajowym, co w rezultacie stwa
rzało możliwość wzrostu świadomości walorów gospodarki opartej na wie
dzy i kreatywności, a także na spójności społecznej. Dialog był definiowany 
jako obowiązująca metoda kształtowania relacji międzyludzkich i między
instytucjonalnych UE w stosunkach międzynarodowych. Na poziomie lo
gistycznym przedmiotem projektu było wsparcie dla różnego typu inicja
tyw propagujących ideę Roku Dialogu Międzykulturowego, odbywających 
się na szczeblu unijnym i na szczeblu krajów członkowskich. Każde pań
stwo UE, zgodnie z Decyzją nr 1983/2006/WE, wyznaczało organ krajowy 
odpowiedzialny za prowadzenie i koordynację działań Roku Dialogu Mię
dzykulturowego i powiadamiało o tym Komisję Europejską. Na szczeblu 
unijnym koordynatorem wspierającym Komisję był specjalny komitet, skła
dający się częściowo z przedstawicieli państw członkowskich, wyznaczo
nych przez krajowy organ koordynacyjny18. Komisja oferowała formułę me

17 Tamże, s. 46. 
18 W Polsce w związku z Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego 2008 po

wstała Narodowa Strategia Polski dla Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturo-
wego, zob. http://www.dialog2008.pl/pliki/9.pdf [dostęp: 15.12.2016]. Miała odzwier
ciedlać cele trzech krajowych dokumentów: Polityka kulturalna państwa – Mecenat 
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cenatu nad wydarzeniami artystycznymi i naukowymi, co precyzowano 
w Załączniku do Decyzji. Wydarzenia Europejskiego Roku Dialogu Mię
dzykulturowego zostały podzielone na trzy typy: współfinansowane w skali 
Wspólnoty (niewielka liczba wydarzeń, najwyższe dofinansowanie do 80%); 
współfinansowane w skali kraju (do 50% dofinansowania) oraz działania 
promocyjne i informacyjne w skali Wspólnoty.

Idea różnorodności kulturowej stała się nowym priorytetem Unii Euro
pejskiej w polityce kulturalnej. Stosowany od TWE w wersji z Maastricht 
paradygmat „jedności w różnorodności” został w drugiej połowie pierwszej 
dekady XXI wieku poszerzony o „dialog między kulturami i narodami euro
pejskimi”, a w związku ze stopniowym rozwijaniem działań zewnętrznych 
UE w kulturze – również między Unią a jej sąsiadami. Idea dialogu kultu
rowego posiada bogatą egzemplifikację naukową w dziedzinie antropologii 
kultury i jako znacząca teoria kulturowa mogła stanowić wykładnię dla dzia
łań europejskich. Koncepcja ta rodziła się przede wszystkim w związku ze 
świadomością wieloaspektowej i wielopoziomowej fuzji kulturowej, z którą 
Europejczycy mieli do czynienia w ciągu wielu lat. Była wyjściem naprze
ciw postępującym procesom fuzji pomiędzy kulturami przestrzennie bli
skimi. Właśnie w celu pozostawienia, a nie zatarcia różnic UE zastosowała 
koncept dialogu. Na poziomie procesów integracyjnych proces fuzji kultu
rowych był generowany przez zasadę mobilności artystów i pracowników 
sektora kultury, wymianę doświadczeń i praktyk, europeizację festiwali ar
tystycznych, a także rozwój sektora kreatywnego, budującego stabilny sy
stem koprodukcji. Szwedzki antropolog kultury Ulf Hannerz twierdził, że 
zjawisko zróżnicowania nadaje ludzkiej kulturze jako całości cechy bogac
twa. Różnica prowadzi do postawy dystansu wobec swojej kultury, do któ
rej jednocześnie ludzie czują ogromne przywiązanie. Według Hannerza

(…) różnorodność kulturowa w obrębie globalnej ekumeny może być trakto
wana jako swego rodzaju rezerwa ulepszeń i alternatyw do tego, co w okreś
lonym czasie jest bezpośrednio dostępne w naszej własnej kulturze, jak rów
nież zbiór potencjalnych rozwiązań problemów (…), to szczególne dobro 
transnarodowe (…)19.

Pełnowymiarowy; Narodowa Strategia Rozwoju Kultury 2004–2013 oraz Narodowe Stra-
tegiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 (Narodowa Strategia Spójności).

19 U. Hannerz, Powiązania transnarodowe. Kultura, ludzie, miejsca, tłum. K. Franek, Kra
ków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006, s. 91–100.
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2.  W stronę strategizacji kultury: Europejska agenda 
kultury i nowa polityka kulturalna

Nowym rozdaniem w polityce kulturalnej UE, niezależnie od urucha
miania i prowadzenia przez KE programów kulturalnych, projektu na
gród europejskich czy wdrażania konwencji UNESCO z 2005 roku, było 
przyjęcie rezolucji Rady w sprawie Europejskiej agendy kultury z dnia 
16 listopada 2007 roku20. Rezolucja była wyrazem akceptacji Komunikatu 
Komisji Europejskiej dotyczącego Europejskiej agendy kultury w dobie 
globalizacji z 10 maja 2007 roku21. Aktem politycznym zamykającym pro
cedury przyjęcia agendy była rezolucja Parlamentu Europejskiego w spra
wie Europejskiej agendy kultury w dobie globalizacji22 z 10 kwietnia 2008 
roku. Dokument ten podsumował dwa poprzednie stanowiska instytucji 
unijnych w sprawie kultury. Zamykał też kolejny etap w integracji kul
turowej Europy: „Przyjęcie Europejskiej Agendy kultury w 2007 r. otwo
rzyło nowy rozdział we współpracy na szczeblu europejskim w odniesie
niu do polityki w zakresie kultury”23.

Przyjęcie przez KE, Radę oraz Parlament Europejski Europejskiej 
agendy kultury miało pomóc wyprowadzić sektor kultury na szersze 
obszary polityk. W ramach prób zintegrowania polityk dostrzeżono rolę 
kultury jako katalizatora przemian gospodarczych. U podstaw nowego 
kierunku polityki kulturalnej UE, zdefiniowanej w agendzie, legło prze
konanie, że w dobie zagrożenia terroryzmem, zmian klimatycznych, roz
woju nowej ekonomii, upowszechniania się medialnych form sztuki oraz 
cyfrowych rozwiązań rynku produkcji Unia powinna poważnie rozwa
żyć modyfikację założeń polityki kulturalnej i ogłosić przesłanie dla lu
dzi kultury i środowisk artystycznych w Europie odpowiadające tym fre
netycznym zmianom. Obszary dotychczasowego wsparcia wydawały się 

20 Rezolucja Rady z dnia 16 listopada 2007 r…, dz., cyt.
21 Komisja Europejska. Komunikat dotyczący Europejskiej agendy kultury w dobie glo

balizacji świata, Bruksela, 10.05.2007, KOM (2007) 242 wersja ostateczna. 
22 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie Europejskiej 

agendy kultury w dobie globalizacji (2007/2211/INI), Dz. Urz. UE, C 247E/32, 15.10.2008. 
23 Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady Komitetu Ekonomiczno

Społecznego i Komitetu Regionów, SEK (2010) 904, w sprawie wdrożenia Europejskiej 
agendy kultury, Bruksela, dnia 19.07.2010 KOM (2010) 390 wersja ostateczna, s. 2. 
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nieprzystające do dynamiki czasów. Tradycyjne podziały w sztuce ule
gały zatarciu. Kultura zaczęła przemawiać poniekąd językiem marke
tingu i współcześnie kształtowanych metod zarządzania instytucją pub
liczną i prywatną, a retoryka ekonomiczna miała w polityce kulturalnej 
Unii coraz większe znaczenie.

Kultura została wskazana w agendzie jako obszar strategiczny (ujęty 
w długoterminowej perspektywie międzysektorowej), zachowujący kom
patybilność zarówno wobec idei kreatywności, innowacji, jak i przedsię
biorczości. Jak zauważa Dorota JurkiewiczEckert:

Choć rama prawna pozostała taka sama – art. 151 traktatu nicejskiego, ze 
szczególnym uwzględnieniem możliwości zawartych w ustępie 4 – to dzia
łania, które od tej pory miały być podejmowane na poziomie europejskim 
w ścisłym kontekście i w związku z priorytetami Agendy, spowodowały, 
iż jej przyjęcie uznano za paradygmatyczny zwrot w polityce kulturalnej 
UE, którego konsekwencje kultura europejska może odczuwać przez wiele 
najbliższych lat czy wręcz dziesięcioleci24.

Dokument powstawał w toku negocjacji i konsultacji z krajami człon
kowskimi oraz w potrzebie podkreślenia na forum publicznym, że kul
tura w pierwszej dekadzie XXI wieku wyrasta na ważny czynnik rozwoju 
osobistego człowieka oraz wzmocnienia UE w skali globalnej. Komisja 
Europejska udowodniła poprzez poprzednie programy, że kultura może 
budować mosty między narodami. Uznano, że dotychczasowe programy 
kulturalne uformowały efektywne narzędzia promocji wartości europej
skich i pomagają organizacjom kulturalnym w tworzeniu i realizacji pro
jektów kulturalnoartystycznych. W pierwszej dekadzie XXI wieku na
cisk należało położyć na zwiększenie konkurencyjności kultury wobec 
rodzących się potęg sektorów jej pokrewnych, w tym sektora audiowizu
alnego, jak również zawansowanych rozwiązań technologicznoinforma
tycznych. Uznano, że proces integracji europejskiej w kulturze sięgnął 
etapu, w którym społeczeństwa europejskie zdały sobie sprawę ze swojej 
wielokulturowej i wielojęzykowej natury, pojęły wartość konceptu wie
lości, która – na gruncie europejskiego porządku prawnego – przejawia 
się posiadaniem niezbywalnego prawa do własnej kultury i obowiązku 

24 D. JurkiewiczEckert, Od traktatu o Unii Europejskiej do Europejskiej agendy dla kul-
tury – narodziny i rozwój polityki kulturalnej UE, „Studia Europejskie” 2015, nr 1, s. 76. 
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respektowania kultur innych. Osiągnięto, żeby posłużyć się terminolo
gią socjologów i antropologów kultury, stan „ponowoczesności” w wy
miarze społecznym i politycznym. Stąd zasadność pytania o dalsze losy 
ponowoczesnych społeczeństw europejskich w kontekście ich rozwoju 
kulturalnego.

Istotną odpowiedź dawały przesłanki ekonomiczne. Jak twierdziła 
Ruth Towse, „(…) ekonomiści potrafią wykorzystać narzędzia, którymi 
dysponują, do oceny polityk w odniesieniu do założonych celów i nie 
stronią od krytyki ich [polityków] działania, zarówno z teoretycznego, 
jak i praktycznego punktu widzenia”25. Badania statystyczne przywoły
wane przez Komisję Europejską z lat 2004, 2005 i 200626 wskazywały na 
fakt, że kultura jest istotnym sektorem gospodarki UE: 5,8 mln zatrud
nionych w kulturze w 2004 roku (co stanowiło 3,1% ogółu zatrudnionych 
w UE25). Udział sektora kultury w PKB UE wzrósł do 2,6%, czyli stał się 
znacząco wyższy niż wzrost ogólny, począwszy od 1999 roku. W toku dys
kusji międzyrządowych zrodziło się przekonanie o konieczności włącze
nia kultury w obszar przemysłów kreatywnych. UNESCO wyraziło po
gląd, że należy zwiększyć rolę Europy w kontekście międzynarodowym, 
do czego odwoływała się konwencja UNESCO z 2005 roku.

Europejska agenda kultury wprowadziła zasadniczo trzy cele stra
tegiczne na najbliższe lata. Zaproponowała zastosowanie Otwartej Me
tody Komunikacji jako sposobu współdziałania wielu aktorów europej
skich, a także Strukturalny Dialog ze społeczeństwem obywatelskim jako 
metodę wzmacniającą efekt Europy obywateli. Cele strategiczne agendy 
dzieliły się na: (1) promocję różnorodności kulturowej i dialogu między
kulturowego; (2) propagowanie kultury jako katalizatora kreatywności 
w ramach strategii lizbońskiej oraz na rzecz wzrostu gospodarczego i za
trudnienia; (3) propagowanie kultury jako istotnego elementu stosunków 
międzynarodowych UE. Potwierdzała ona, zgodnie z traktatami, zacho
wanie i respektowanie zasady pomocniczości. Względem priorytetu 1 

25 R. Towse, Ekonomia kultury. Kompendium, tłum. H. Dębowski [i in.], Warszawa, Na
rodowe Centrum Kultury, 2011, s. 281. 

26 Serie raportów prasowych: Cultural employment in Europe, Stat/04/68, 26.05.2004; 
Draft Report on the cultural industries in the context of the Lisbon Stratetegy, Com
mittee on Culture and Education Rapporteur: Guy Bono, 18.09.2007; Eurostat year
book 2004. The statistical guide to Europe Data 1992–2002, 2004 edition. Office for 
Official Publications of the European Communities, 2004. Ważny był w szczególno
ści raport The Economy of Culture in Europe, Bruxelles, KEA European Affairs, 2006. 
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(Promocja różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego) Ko
misja wprowadzała nowy kierunek działań, zmierzający w stronę więk
szej integracji wielokulturowych społeczeństw europejskich. Uznano, że 
należy ułatwiać obywatelom i artystom europejskim dostęp do tej zróż
nicowanej przestrzeni kulturowej poprzez politykę zatrudnienia twórców 
i ludzi kultury oraz cyfryzację sektora kultury, pozwalającą na szerszy 
dostęp do europejskich zasobów materialnych. Komisja zalecała działa
nia na rzecz mobilności artystów oraz pracowników sektora kultury, słu
żące podwyższeniu kompetencji kulturowych. Celem nadrzędnym była 
budowa potencjału kulturowego Europy na fundamencie aktywności 
zawodowej. Czynnikiem wzmacniającym zakres kompetencji zarówno 
w dziedzinie kultury, jak i gospodarki miała być edukacja kulturowo 

artystyczna oraz – zgodnie z zaleceniem PE i Rady z dnia 18 grudnia 2006 
roku27 – kształcenie ustawiczne. Jeśli chodzi o priorytet 2 (W odniesie
niu do propagowania kultury jako katalizatora kreatywności w ramach 
strategii lizbońskiej oraz na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia), 
Komisja rekomendowała podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracow
ników sektora kultury w zakresie zarządzania, przedsiębiorczości i go
spodarki opartej na paradygmacie zrównoważonego rozwoju oraz inno
wacyjnych metodach finansowania kultury (w tym również sponsoringu). 
Istotnym aspektem działań kulturalnych w przyszłej Unii miało być two
rzenie kreatywnych partnerstw między podmiotami kulturalnymi oraz 
reprezentantami przemysłu kreatywnego. Ponadto Komisja podkreślała 
wzmocnienie wpływu inwestycji na rozwój sektora kultury, wspomagają
cych pośrednio rynek pracy i generujących czynniki wzrostu. Unia miała 
popierać ideę wzrostu atrakcyjności turystycznej i kulturalnej regionów 
europejskich. Ostatni priorytet, 3 (Kultura jako istotny element w stosun
kach międzynarodowych), miał rozbudowany zakres i odnosił się do sto
sunkowo nierozpoznanego jeszcze obszaru interwencji zewnętrznej UE 
w dziedzinie kultury. Unia inicjowała dopiero prace na rzecz kształtowa
nia zewnętrznych stosunków międzynarodowych we wspomnianym ob
szarze. Pomostem tych działań ustanowiono ideę „dialogu międzykul
turowego ze wszystkimi krajami i regionami, poprzez wykorzystanie np. 

27 Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie klu
czowych kompetencji w procesie uczenia się przez całe życie, 2006/962/WE, Dz. Urz.
WE L 394 z 30.12.2006. 



416 Rozdział VII

więzów językowych Europy z wieloma krajami”28. W ramach współpracy 
partnerskiej należało w takim samym stopniu promować kulturę euro
pejską, co kulturę państwa partnerskiego. Polityka zewnętrzna Unii Eu
ropejskiej w zakresie kultury została zaplanowana dwutorowo. Z jednej 
strony Komisja zapewniła o systematycznym włączaniu kultury do poli
tyk zewnętrznych w celu większej widoczności sektora kultury w działa
niach dyplomatycznych UE; z drugiej – postanowiła wspierać konkretne 
wydarzenia artystyczne jako element polityki rozwoju. Ustalono sześć 
celów szczegółowych tego modułu agendy: rozwój dialogu w dziedzi
nie kultury ze wszystkimi państwami i regionami, wzajemne ułatwienia 
w dostępie do rynków, wsparcie finansowe i techniczne w celu zachowa
nia i udostępniania dziedzictwa oraz propagowanie działalności kultu
ralnej, a także edukacja kulturalna i włączanie UE w działalność między
narodowych organizacji zajmujących się kulturą.

Komitet Regionów, opiniując Europejską agendę kultury29, podkreś
lił jej możliwy wpływ na politykę regionalną w Europie, przypomina
jąc o istotnej roli samorządów terytorialnych w promocji dziedzictwa 
kulturowego oraz innowacji artystycznych. Zgodnie z postanowieniami 
odnowionej strategii lizbońskiej europejskie regiony zobowiązane były 
do prac na rzecz rozwoju przemysłu turystycznego, którego nieodzow
nym instrumentem jest promocja bogactwa kultur. Komitet Regionów 
ubolewał nad nadmierną retoryką ekonomiczną w dziedzinie kultury 
stosowaną przez agendę oraz wytykał Komisji brak zobowiązań finan
sowych pozwalających na rzeczywistą realizację jej założeń. Propono
waną w agendzie Otwartą Metodę Koordynacji (OMK) należało, zda
niem Komitetu, wprowadzić na szczebel niższy niż krajowy, o czym 
w agendzie nie wspominano. Warto w takim razie zadać pytanie o in
strukcje agendy w zakresie realizacji OMK oraz Strukturalnego Dia
logu ze społeczeństwem obywatelskim, a tym samym o instrumenty 
wykonawcze strategii.

Na to pytanie odpowiadała w pierwszej kolejności Rezolucja Rady 
z 16 listopada 2007 roku, która opisywała plany działania na przyszłość30. 

28 Komisja Europejska. Komunikat dotyczący Europejskiej agendy kultury w dobie glo
balizacji świata, dz. cyt. 

29 Opinia Komitetu Regionów „Europejska agenda ds. kultury w dobie globalizacji świata”, 
(2008/C 53/05), Dz. Urz. UE, C 53/25, 26.02.2008. 

30 Rezolucja Rady z dnia 16 listopada 2007 r…, dz. cyt.
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Rezolucja potwierdzała przyjętą definicję OMK jako niewiążącego, ela
styczego mechanizmu międzyrządowego, którego celem jest podjęcie 
działań sektorowych między państwami, monitorowanie wykonalno
ści działań oraz przygotowanie ich podsumowania w systemie zwykłej 
sprawozdawczości. Metoda umożliwiała większą niezależność w wy
pracowywaniu przez państwa priorytetów w polityce kulturalnej. OMK 
była już stosowana wcześniej wobec innych polityk wspólnotowych, dla
tego nie stanowiła nowości w praktyce państw członkowskich UE. Sta
nowiła nowość w kulturze31. Rezolucja podkreślała, że OMK będzie wy
korzystywana do tworzenia trzyletnich planów działania, które również 
były nowością w zasadach polityki kulturalnej UE, co w rezolucji zo
stało ujęte w formie osobnego rozdziału „Europejski plan działań w kul
turze” (art. 1 i art. 2).

Europejski plan działań w kulturze posiadał cele strategiczne i cele 
szczegółowe. Ustalono, że obszary Europejskich planów działania w dzie
dzinie kultury zostaną wyznaczone przez Radę, a KE zaproponuje do 
nich działania szczegółowe. Rada i Komisja będą monitorować prace 
w ramach OMK oraz dbać o utrzymanie odpowiedniego tempa sprawo
zdawczości. „Komisja przygotuje dla Rady sprawozdanie z postępu prac 
m.in. na podstawie informacji przekazanych dobrowolnie przez państwa 
członkowskie”32. Załącznik do rezolucji wymieniał priorytety planu dzia
łania w dziedzinie kultury na lata 2008–2010. Należały do nich:

–  poprawa warunków mobilności artystów i innych osób zawodowo dzia
łających w dziedzinie kultury,

–  promowanie dostępu do kultury, w szczególności przez promowanie dzie
dzictwa kulturowego, różnorodności językowej, cyfryzacji, turystyki kultu
ralnej, wzajemnych związków z edukacją, zwłaszcza edukacją artystyczną 
i częstszego przemieszczania kolekcji dzieł sztuki,

–  opracowywanie danych, statystyki i metod dotyczących sektora kultury 
oraz poprawienie ich porównywalności,

–  zwiększanie potencjału branży kultury i branży twórczej, a w ich ramach 
zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw,

31 Komisja Europejska. Komunikat dotyczący Europejskiej agendy kultury w dobie glo
balizacji świata, dz. cyt., s. 13. 

32 Rezolucja Rady z dnia 16 listopada 2007 r…, dz., cyt., s. 3.
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–  promowanie i wdrażanie konwencji UNESCO w sprawie ochrony i pro
mowania różnorodności form wyrazu kulturowego33.

Wyniki monitoringów Europejskich planów działania miały być przed
stawiane przez państwa członkowskie (współpracujące w ramach OMK) 
na platformie internetowej, poprzez forum kultury (ciało konsultacyjne), 

„ambasadorów kultury” (eksperckie) oraz reprezentację Komisji Europej
skiej podczas europejskich debat publicznych. Instrumenty te służyły wy
mianie informacji oraz katalogowaniu potrzeb sektora kultury, ewentu
alnie istniejących skutecznych rozwiązań krajowych. Europejskie plany 
działania w kulturze pozwalały na wyznaczanie krótkoterminowych ce
lów polityki kulturalnej UE, następnie na ocenę skuteczności tych celów, 
korektę i wyznaczanie dalszych planów. Takie podejście do projektowa
nia kultury nadawało polityce kulturalnej UE charakteru racjonalnie wy
pracowanych i wdrażanych krótkoterminowych, wieloaspektowych stra
tegii. Po wprowadzeniu pierwszego Planu działania w kulturze pojawiły 
się kolejne: na lata 2011–2014 oraz 2015–2018. Dokumentem wykonaw
czym do agendy były Konkluzje Rady na temat Planu działania w kultu
rze na lata 2011–201434.

Strukturalny Dialog ze społeczeństwem europejskim był drugą płasz
czyzną współpracy w kulturze, wyznaczoną przez Europejską agendę kul
tury. Był on rozumiany jako nowoczesna metoda komunikacji pomiędzy 
organizacjami pozarządowymi i operatorami kulturalnymi a decyden
tami unijnymi. Miał trwać w cyklu 18 miesięcy i w tym czasie miał być 
poświęcony różnym tematom omawianym przez przedstawicieli sektora 
pozarządowego. W latach 2008–2013 Dialog przyjął następujące formy: 
był tworzony poprzez Europejskie Fora Kultury oraz Platformę Kultury 
Społeczeństwa Obywatelskiego. Od 2013 roku Komisja zachowała Euro
pejskie Fora Kultury jako formę wymiany myśli z przedstawicielami spo
łeczeństwa obywatelskiego, natomiast Platformę Kultury Społeczeństwa 

33 Tamże, s. 4.
34 Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Ra

dzie w sprawie planu prac w dziedzinie kultury na lata 2011‒2014, Dz. Urz. UE C 325/1, 
2.12.2012. Wyznaczały 6 obszarów wspólnego działania: 1) zróżnicowanie kulturowe, 
dialog międzykulturowy; 2) dostępna i sprzyjająca włączeniu społecznemu kultura, 
3) sektor kultury i sektor kreatywny; 4) umiejętności i mobilność, dziedzictwo kul
turowe wraz z mobilnością kolekcji; 5) kultura w stosunkach zewnętrznych UE; oraz 
6) statystyki w kulturze. 
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Obywatelskiego zastąpiła inną formułą organizacyjną, noszącą nazwę 
Głosy Kultury (Voices of Culture). Głosy Kultury działały na zasadzie 
spotkań/sesji Burzy Mózgów35, których celem było wypracowanie kon
kretnych rekomendacji dla sektora kultury na poziomie UE, a ich tematy 
pokrywały się z tematami Planów działania na konkretne lata, wskazy
wanymi w ramach OMK.

Krótko po zakończeniu pierwszych planów działania w kulturze uka
zały się dwa pierwsze ich podsumowania. Były to: Sprawozdanie Ko
misji oceniające skutki wdrożenia Europejskiej agendy kultury z 2010 
roku36 oraz Ocena zastosowania instrumentów agendy kultury na pozio
mie UE37, przeprowadzona przez ECORYS w 2013 roku. W tym samym, 
2013, roku ukazała się kompleksowa ewaluacja obu planów działania za 
lata 2008–2013, znana pod nazwą: Evaluation of the Open Method of Co-
ordination and the Structured Dialogue, as the Agenda for Culture’s im-
plementing tools at European Union Level Final Report38. Sprawozdanie 
z 2010 roku dokładnie sprawdzało implementację założeń agendy, ana
lizując zastosowanie trzech najważniejszych jej priorytetów w praktyce. 
I tak jeśli chodzi o cel 1 agendy, Komisja zleciła badania na rzecz zapobie
gania nielegalnemu obrotowi dziełami sztuki w Europie, które w rezulta
cie dały podstawę do tworzenia projektu pilotażowego PE odnoszącego się 
do systemu powiadamiania o kradzieżach w obszarze dziedzictwa. W ra
mach projektów Europeana (2008) oraz Europejska Agenda ds. Cyfryza
cji Komisja uruchomiła dodatkowe środki finansowe na cyfryzację zbio
rów europejskich muzeów i bibliotek. Zainicjowano, o czym była mowa 

35 Komisja Kultury Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu zleciła 
organizację sesji Burzy Mózgów oraz prowadzenie Głosów Kultury trzem zewnętrz
nym instytucjom kultury. Należały do nich: Instytut Goethego, brukselskie centrum 
kultury Flagey oraz Elia (Amsterdam) – sieć prominentnych instytucji kulturalnych 
odpowiedzialnych za wymianę informacji i dobrych praktyk w dziedzinie edukacji ar
tystycznej na poziomie wyższym. 

36 Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 
EkonomicznoSpołecznego i Komitetu Regionów w sprawie wdrożenia Europejskiej 
agendy kultury SEK(2010)904, Bruksela, dnia 19.07.2010, KOM (2010)390 wersja osta
teczna. 

37 Evaluation of the Agenda for Culture’s implementing tools at EU level, European Com
mission DG Education and Culture July 2013, ECORYS. 

38 Evaluation of the Open Method of Coordination and the Structured Dialogue, as the 
Agenda for Culture’s implementing tools at European Union level Final Report Euro
pean Commission DirectorateGeneral for Education and Culture, ECORYS 2013. 
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w poprzednich rozdziałach, działanie Znak Dziedzictwa Europejskiego 
jako „symbolu europejskich ideałów, integracji i historii”39. Ponadto mo
nitorowano mobilność artystów oraz projekty poświęcone wielojęzyczno
ści Europejczyków. W obrębie celu 2 agendy Komisja podkreśliła kompa
tybilność założeń agendy z Rokiem Kreatywności ogłoszonym na 2009 
rok, wskazując na konkretną realizację celu 2. Komisja zauważała również 
kompatybilność priorytetów agendy z Zieloną Księgą UE w sprawie zaso
bów otoczenia w celu inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzy
jającego włączeniu społecznemu. Uznano, że należy dbać o zaadaptowa
nie treści kreatywnych sektora kultury (muzyka, film, książka) do planów 
rozwoju gospodarki cyfrowej oraz o prezentację kultury na szczeblu re
gionalnym i lokalnym, zgodnie z celami Strategii spójności na lata 2014–
2020, a także umieścić kulturę w statystykach unijnych40. Jeśli chodzi o re
alizację celu 3, Komisja wydzieliła – zgodnie z założeniami agendy – dwa 
obszary promocji kultury w polityce zagranicznej UE. Należały do nich: 
Europejska Polityka Sąsiedztwa (ENP) oraz polityka rozwoju względem 
krajów trzecich. W ramach polityki sąsiedztwa wyszczególniono Unię dla 
Śródziemnomorza oraz program kulturalny Partnerstwa Wschodniego, 
który został zainicjowany w 2011 roku. W ramach polityki rozwoju Ko
misja zwróciła uwagę na współpracę kulturalną UE z państwami AKP  
(krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku) oraz w obrębie funduszy struktu
ralnych. Sprawozdanie Komisji doceniło prace w ramach OMK, a zwłasz
cza platformy kultury: „Jedną z najważniejszych korzyści zgłoszonych 
przez platformy jest głębszy i bardziej powszechny dialog z sektorem kul
tury. Zorganizowany dialog stał się zaproszeniem dla podmiotów bardzo 
zróżnicowanego sektora kultury do znalezienia wspólnej płaszczyzny”41. 
Komisja zaleciła na przyszłość wzrost zaawansowania prac, które mogą 
mieć pozytywny wpływ na rozwój zorganizowanego dialogu ze społe
czeństwem obywatelskim świata kultury.

Ocena zastosowania instrumentów agendy kultury na poziomie 
UE42, opublikowana przez ECORYS w 2013 roku, wskazywała na fakt, że 

39 Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu…, dz. cyt., s. 5. 
40 Ostatecznie od 2009 r. kultura jest profesjonalnie reprezentowana w danych statystycz

nych Eurostatu, poprzez regularne przekazywanie danych krajowych służb statys
tycznych na szczebel unijny. 

41 Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu…, dz. cyt., s. 11. 
42 Evaluation of the Agenda for Culture’s implementing tools at EU level, European Com

mission DG Education and Culture July 2013, ECORYS. 
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w wyniku wdrożenia agendy nastąpiła znaczna poprawa wymiany infor
macji na temat procesów politycznych zachodzących w sektorze kultury. 
Ocena ta brała pod uwagę efektywność zastosowania OMK oraz Struk
turalnego Dialogu ze społeczeństwem obywatelskim. Odpowiadając na 
zarzuty Komitetu Regionów, w ewaluacji podkreślono finansowe wspar
cie KE działań związanych z wprowadzaniem w życie agendy. Komisja 
zwróciła uwagę na dofinansowanie kosztów podróży ekspertów OMK, 
na możliwości uzyskiwania grantów przez Platformy w ramach europej
skich programów kulturalnych oraz na pokrywanie przez UE w całości 
kosztów organizacji Europejskiego Forum Kultury43.

Drugie badanie ECORYSu z 2013 roku za lata 2008–2013, zlecone 
przez Komisję Europejską, miało kompleksowy charakter. Obejmowało 
łącznie około 500 respondentów, wywodzących się z grup OMK, przed
stawicieli Komisji Europejskiej oraz słuchaczy spotkań (czterech w Lizbo
nie i trzech w Brukseli) Europejskiego Forum Kultury. Badano udział or
ganizacji kulturalnych w ciałach konsultacyjnych, zwanych Platformami 
Dialogu, ze społeczeństwem obywatelskim44. W konkluzjach ewaluacji 
uznano, że organizacje europejskie chętnie biorą udział w Platformach 
Dialogu. One również były najliczniej reprezentowane podczas Europej
skich Forów Kultury. Badanie wykazało potrzebę większej transparen
tności w kryteriach doboru organizacji biorących udział w Platformach, 
jak również doprecyzowania roli Komisji w tej współpracy. Uznano, że 
należy promować udział społeczeństwa obywatelskiego w dialogu i prze
kazać NGO’s więcej kompetencji w jego kształtowaniu.

Dnia 23 grudnia 2014 roku przyjęto Europejski plan działania w dzie
dzinie kultury na lata 2015–201845. Uwzględniał on priorytety wprowa

43 Jak twierdzą polscy eksperci (biorący udział w spotkaniach OMK) [dane z wywia
dów i rozmów], ich koszty wyjazdu na spotkania europejskie nie zostały w rzeczywi
stości dofinansowane przez KE, mimo że odbywają się kilka razy do roku. Ponadto 
eksperci nie zostali nigdy poinformowani o funkcji ich spotkań w ramach struktury 
OMK. Uważają, że spotkania organizowane przez Komisję Europejską są chaotyczne, 
niemerytoryczne i tylko w niewielkim stopniu mogą służyć wypracowaniu zintegro
wanych celów kulturalnych na przyszłość. 

44 Istnieją trzy Platformy Dialogu z sektorem kultury: 1) Platforma Dostępu do Kultury 
(Platform on Access to Culture, ACP); 2) Platforma Kultury i Przemysłów Kreatyw
nych (Platform on Cultural and Creative Industries, CCI); 3) Platforma Międzykultu
rowej Europy (Platform for Intercultural Europe, PIE).

45 Konluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie 
w sprawie planu prac w dziedzinie kultury na lata 2015–2018 (2014/C 463/02), Dz. Urz. 
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dzonego rok wcześniej programu ramowego Kreatywna Europa. Musiał 
również przestrzegać pryncypiów strategii Europa 2020 oraz – co stano
wiło nowość – uwzględniać konkluzje Rady z dnia 26 listopada 2012 roku 
w sprawie zarządzania kulturą46. Tu w szczególności chodziło o wymóg re
gularnego dzielenia się informacjami na temat polityk unijnych w innych 
obszarach niż kultura, ale mających bezpośrednio lub pośrednio wpływ 
na politykę kulturalną UE. W założeniach Plan na lata 2015–2018 potwier
dzał kontynuację czterech wcześniej wyznaczonych priorytetów, czyli:

A. dostępna i sprzyjająca włączeniu społecznemu kultura; B. dziedzictwo 
kulturowe; C. sektor kultury i sektor kreatywny: kreatywna gospodarka 
i innowacje; D. promowanie różnorodności kulturowej, kultura w stosun
kach zewnętrznych UE i mobilność47.

Przegłosowanie Europejskiej agendy kultury i jej realizacja to krok mi
lowy w transformacji założeń polityki kulturalnej UE. Dzięki wdrożeniu 
agendy polityka ta stała się pełnoprawną polityką unijną, kompatybilną 
z ważnymi aktami normatywnymi UE oraz strategiami obowiązującymi 
do 2020 roku. Oprócz regularnie ogłaszanych i prowadzonych progra
mów wspólnotowych na rzecz kultury zyskała nowy obszar aktywności, 
którym jest debata społeczna pomiędzy reprezentantami instytucji unij
nych a ekspertami oraz organizacjami pozarządowymi na temat realnych 
potrzeb sektora kultury w kontekście budowania społeczeństwa obywa
telskiego, aktywnie włączonego w plany budowania inteligentnej gospo
darki europejskiej i zrównoważonego rozwoju Europy, zarówno państw, 
jak i jej regionów. Wprowadzenie agendy wykluczyło wszelkie dotychcza
sowe krótkoterminowe praktyki Komisji względem kultury oraz zmieniło 
perspektywę postrzegania tego obszaru w planach na przyszłość. Wydaje 
się, że od 2007 roku nie ma już w Unii Europejskiej możliwości powrotu do 
wąsko rozumianej, sektorowej polityki kulturalnej UE. Badacze polityki 

UE C 463/4, 23.12.2014. Ważny jest też: Draft Conclusions of the Council and of the Re
presentatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, 
on a Work Plan for Culture (2015–2018) – Adoption. Council of the European Union, 
Brussels, 26 November 2014, 16094/14. 

46 Konkluzje Rady z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zarządzania kulturą, Dz. Urz. UE 
C 393/3, 19.12.2012.

47 Konluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie 
w sprawie planu prac w dziedzinie kultury na lata 2015–2018…, dz. cyt.
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kulturalnej UE48 zwracają jednakże uwagę na pewne zagrożenia, wy
nikające ze specyfiki procesu decyzyjnego w UE ostatnich lat. Uważają 
oni, że polityka kulturalna UE przechyla się nadmiernie ku gospodarce, 
a ekonomizacja kultury może zagrozić ochronie endogennych cech kul
tury i sprowadzić w przyszłości dyskusje na jej temat do kategorii pienią
dza i opłacalności rynkowej. W tej kwestii dostrzegają oni negatywny 
wpływ Komisji Europejskiej, będącej zwolenniczką synergii koncepcji po
lityk wspólnotowych, prowadzącej do fuzji między kulturą a gospodarką. 
Na przeciwległym biegunie są reprezentanci krajów członkowskich ze
brani w Radzie, dbający o interesy kultur narodowych. W związku z za
łożeniami agendy na tym poziomie odbywa się ożywiony dialog. Zatem 
w obu przypadkach realizowane są cele integracyjne polityki kulturalnej, 
do których należy zaliczyć: spójność działań wewnętrznych i zewnętrz
nych Unii, wzrost konkurencyjności handlowej UE i wzrost świadomo
ści społecznej. Christopher Gordon49 forsuje pogląd o „paraliżu” decyzyj
nym Komisji, która posiadła duże ambicje inicjowania działań w polityce 
kulturalnej UE, ale – zważywszy na ograniczenia jej władzy wynikające 
z art. 167 TFUE – nie jest ona w stanie traktować kultury jako „obszaru 
mainstreamowego”, czego życzył sobie jeszcze niedawno jej przewodni
czący José Manuel Barroso. Gordon dostrzega jednak wyraźny krok ku 
podkreśleniu roli kultury w politykach unijnych, gdyż od sytuacji, w któ
rej Komisja chciała jeszcze na progu milenium „zrobić cokolwiek” (do 
something) dla kultury, doszła do poziomu, z którego mogła zapropono
wać dokument strategiczny. Agenda nie jest ani formalnie, ani objętoś
ciowo strategią na miarę innych, wieloaspektowych strategii unijnych. 
Mimo słabości formalnej stała się jednak wyznacznikiem dalekosięż
nych planów UE w kulturze. Rodzi się pytanie, czy instytucje unijne po
siadają taką władzę, aby móc starannie wdrożyć założenia strategii. Cris 
Shore w eseju50 na temat różnic w Faucaultowskim koncepcie zarządza
nia (governance) i rządu (rządzenia, government) na poziomie UE wątpi 
w sens hybrydowości procesu decyzyjnego, a taki właśnie zaczyna być 
obserwowany w sektorze kultury (decyzje instytucji unijnych, działania 

48 A. LittozMonnet, B. De Witte, E. Smith, E. Psychologioupolou, R. CraufurdSmith, 
C. Gordon, C. Shore. 

49 C. Gordon, Great Expectations – the European Union and Cultural Policy: Fact or Fic-
tion?, „International Journal of Cultural Policy” 2010, no. 6, s. 101–120. 

50 C. Shore, European Governance or Gorvernmentality? The European Commission and 
the Future od Democratic Government, „European Law Journal” 2011, no. 3, s. 287–303. 
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w ramach OMK, Strukturalny Dialog ze społeczeństwem obywatelskim). 
Shore uważa, że zaciemnia on kompetencje najważniejszych ciał decyzyj
nych i tym samym oddala od tworzenia solidnych podstaw ustrojowych. 
Włączenie na dużą skalę organizacji pozarządowych do decyzji UE (np. 
w kulturze) rozmywa polityczność decyzji. Można ostatecznie uznać, że 
uspołecznienie decyzji w UE (zwłaszcza poprzez Strukturalny Dialog ze 
społeczeństwem obywatelskim), które – według Komisji Europejskiej – 
pozwala lepiej rozpoznać potrzeby państw członkowskich w kulturze i bu
duje obywatelstwo europejskie, według Shore’a oddala kulturę od zastoso
wania wobec niej rygorów i procedur poważnej polityki unijnej. Wydaje 
się, że kryzys migracyjny i uchodźczy 2015 roku oraz problem bezpieczeń
stwa obywateli Unii Europejskiej w związku z atakami terrorystycznymi 
wymusiły na Radzie Europejskiej większą dynamikę działań i przyczy
niły się do wzmacniania funkcji tego organu w UE, co przeczy obawom 
o rozmywanie się procesu decyzyjnego. Szef Rady Europejskiej, Donald 
Tusk, w ramach prac strategicznych UE i zacieśniania współpracy na fo
rum rządów państw członkowskich, ogłosił 17 października 2017 roku 
Agendę Przywódców (Leader’s Agenda). Agenda obejmuje dwa lata dzia
łań UE w następujących dziedzinach: reforma strefy euro, zażegnanie kry
zysu imigranckiego, wzmożenie prac nad bezpieczeństwem wewnętrz
nym oraz handlem, a także reforma przyszłych finansów UE. W ramach 
realizacji Agendy 17 listopada 2017 roku doszło do nieformalnego spot
kania przywódców państw i rządów UE w Göteborgu. Szczyt był okazją 
do świętowania 30. rocznicy istnienia unijnego programu wymiany stu
denckiej Erasmus. Przyniósł również postulaty wyraźnego wzmocnienia 
działań UE w dziedzinie edukacji i kultury. Szefowie rządów postanowili 
dokonać otwarcia programu Erasmus dla jeszcze większej liczby studen
tów europejskich, zdecydowali o utworzeniu sieci europejskich uniwer
sytetów, większej mobilności w dziedzinie edukacji oraz wprowadzeniu 
uznawalności dyplomów szkół średnich w Europie, a także promocji na
uki języków obcych51. Nie jest wykluczone, że Rada Europejska stanie się 
w przyszłości dodatkowym ważnym ogniwem w łańcuchu decyzji podej
mowanych w dziedzinie kultury przez UE.

51 Leader’s Agenda. Education and Culture, http://www.consilium.europa.eu/media/31544/
en_leadersagendanoteoneducationandculture.pdf [dostęp: 5.12.2017].
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3.  Zewnętrzne stosunki kulturalne UE: dyplomacja 
kulturalna UE

Unia Europejska prowadzi działania w dziedzinie kultury wobec takich 
organizacji międzynarodowych, jak Organizacja Narodów Zjednoczonych 
oraz Rada Europy. Ponadto współpracuje w tym obszarze z państwami 
trzecimi. Stosunki zewnętrzne Unii z krajami trzecimi w kulturze obej
mują: stosunki transatlantyckie, relacje z krajami Wspólnoty Niepodleg
łych Państw (WNP), Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu, Azji i Ame
ryki Łacińskiej. Szczególne miejsce w tych stosunkach zajmuje Europejska 
Polityka Sąsiedztwa (EPS)52.

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB) została usta
nowiona na mocy tytułu V TUE w wersji z traktatu z Maastricht oraz 
rozwinięta w kolejnych traktatach rewizyjnych, czyli w traktacie amster
damskim, traktacie nicejskim i traktacie lizbońskim.

Dopiero w traktacie z Lizbony państwa członkowskie zdecydowały o przy
znaniu Unii Europejskiej osobowości prawnej. Unia zastąpiła Wspólnotę 
Europejską i stała się jej następcą prawnym. Przyznanie Unii expressis ver-
bis osobowości prawnej przekształciło ją w spójną organizację międzyna
rodową, posiadającą „cechy supranarodowe”53.

Najistotniejszą zmianą z punktu widzenia polityki międzynarodowej było 
powołanie do życia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), 
zwanej unijnym korpusem dyplomatycznym. Miała ona wspomagać Wy
sokiego przedstawiciela Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, 

52 Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej, red. M. Pietraś, K. StachurskaSzcze
siak, J. Misiągiewicz, Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2012; J. Barcz, E. KaweckaWyrzy
kowska, G. MichałowskaGorywoda, Integracja europejska, Warszawa, Wolters Klu
wer, 2007, rozdz. 13; J.J. Węc, Traktat lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej 
Unii Europejskiej w latach 2007–2015, wyd. 2 zm. i rozsz., Kraków, Księgarnia Akade
micka, 2016; Międzynarodowe stosunki kulturalne, red. A. Ziętek, Warszawa, Poltext, 
2010.

53 B. Surmacz, Unia Europejska jako aktor dyplomatyczny [w:] E. Alabudzińska, Dyplo-
macja europejska wobec wyzwań XX i XXI wieku, Toruń, Wydawnictwo Adam Mar
szałek, 2016, s. 193. 
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współpracować ze służbami dyplomatycznymi państw członkowskich 
oraz delegaturami UE. To właśnie na poziomie służby zewnętrznej oraz 
w wyniku dyskusji w Radzie doszło stopniowo do narodzin idei działań 
zewnętrznych UE w dziedzinie kultury. Włączenie kultury do polityk ze
wnętrznych UE było zdaniem Hanny Wawrowskiej realizacją „paradyg
matu integracji progresywnej”54, czyli wykraczającej poza problemy ty
powo gospodarcze i polityczne oraz zapobiegającej rozdrobnieniu sfery 
kultury i jej wytworów. Okres od wejścia w życie TFUE, czyli od 2009 
roku, jest czasem wyznaczania priorytetów polityki zagranicznej UE 
w dziedzinie kultury. Należy dodać, że jako wtórna osobowość prawno
międzynarodowa Unia, mimo powołania ESDZ, posiada hybrydowy sta
tus, jeśli chodzi o prowadzenie polityki zewnętrznej oraz nawiązywanie 
stosunków dyplomatycznych. Z jednej strony utrzymuje stosunki mię
dzynarodowe tylko w obrębie prerogatyw wyznaczonych jej przez pań
stwa członkowskie, z drugiej – jako organizacja międzynarodowa – po
siada zdolność do samodzielnego działania ze względu na cztery atrybuty: 
zdolność traktatową, prawo legacji, zdolność procesową oraz zdolność do 
ponoszenia odpowiedzialności międzynarodowej55. Artykuł 221 TFUE 
stwierdzał, że „Delegatury Unii w państwach trzecich i przy organiza
cjach międzynarodowych zapewniają reprezentację Unii”56, co dowodzi 
zastosowania prawa legacji czynnej. Artykuł 221 wskazuje na koniecz
ność współpracy Delegatur UE z misjami dyplomatycznymi i konsular
nymi państw członkowskich. W istocie rzeczy UE nie ma zdolności wy
boru innego podmiotu prawa międzynarodowego niż ten, który został 
wybrany przez państwa członkowskie, nie może też nawiązać stosun
ków dyplomatycznych z innymi krajami niż te, z którymi takie stosunki 
utrzymują państwa członkowskie.

Kwestia współpracy kulturalnej jako części polityki zewnętrznej UE 
pojawiła się w latach 90. XX wieku i przez dłuższy czas nie funkcjono
wała w rozwiniętej formule. Traktat amsterdamski wprowadził przepis 

54 H. Wawrowska, Kultura i dyplomacja kulturalna Unii Europejskiej na przykładzie Pro-
gramu „Kreatywna Europa”. Analiza politologiczna, „Rocznik Integracji Europejskiej” 
2015, nr 9, s. 551. 

55 W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia sy-
stemowe, Warszawa, C.H. Beck, 2004; oraz L. Antonowicz, Podręcznik prawa między-
narodowego, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1996.

56 Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz. Urz. UE 
C 326/47, 26.10.2012. 
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o zlecaniu misji zewnętrznych UE oraz współpracy jednostek konsular
nych i dyplomatycznych z sobą, inicjując myślenie o roli kultury w kształ
towaniu dobrych stosunków zewnętrznych. Wspominał o tym również je
den z pierwszych dokumentów WE w dziedzinie kultury, czyli Raport na 
temat udziału kultury w działaniach Wspólnoty z 14 kwietnia 1997 roku57. 
Cytowane przepisy Decyzji 1855/2006/WE w sprawie uruchomienia pro
gramu Kultura 2007–2013 wskazywały w ust. 2 na konieczność uaktyw
nienia polityki kulturalnej UE jako instrumentu polityki zewnętrznej: 

„Aktywna polityka kulturalna nastawiona na zachowanie różnorodności 
kulturowej Europy i promowanie wspólnych elementów jej kultur i dzie
dzictwa kulturowego może przyczynić się do zwiększenia widoczności 
Unii Europejskiej na zewnątrz”58. Decyzja 1983/2006/WE w sprawie Roku 
Dialogu Międzykulturowego (2008) mówiła w ust. 7 o rozwijaniu dobrych 
stosunków kulturalnych wobec krajów trzecich i możliwości prowadzenia 
dialogu międzykulturowego w polityce zewnętrznej: „Wzrasta zarazem 
waga dialogu w stosunkach zewnętrznych UE, a zwłaszcza w kontaktach 
z krajami przystępującymi i krajami kandydującymi, krajami Bałkanów 
Zachodnich, krajami kandydującymi do zawarcia umów stowarzyszenio
wych z UE, krajami partnerskimi europejskiej polityki sąsiedztwa i innymi 
krajami trzecimi, zwłaszcza krajami rozwijającymi się”59. Rozporządze
nie nr 1295/2013/UE powołujące Kreatywną Europę wskazuje w ust. 3 na 
znaczący wpływ kultury na międzynarodowe stosunki Unii Europejskiej. 
Wzmocnienie kultury w stosunkach zewnętrznych było trzecim filarem 
założeń merytorycznych Europejskiej agendy kultury.

Evangelia Psychogiopoulou zauważa, że w XXI wieku kultura była 
wprowadzana do wielu aktywności UE w stosunkach zewnętrznych:

Jest oparta na wielu legalnych instrumentach jak protokoły i współpraca 
kulturalna w obszarze umów o wolnym rynku, umów o partnerstwie eko
nomicznym, umów stowarzyszeniowych; umów w zakresie współpracy 

57 Opinion of the Committee of the Regions on the European Commission’s ‘First Re
port on the consideration of cultural aspects in European Community action’ (97/C 
116/09), OJ C 116/65, 14.04.1997. 

58 Decyzja nr 1855/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. 
ustanawiająca Program Kultura (2007–2013), Dz. Urz. WE L 327, 27.12.2006.

59 Decyzja nr 1983/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 
w sprawie Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego (2008), Dz. Urz. WE 
L 412/44, 30.12.2006, s. 45. 
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kulturalnej. Oparta jest również na szeregu narzędzi takich jak instrumenty 
rozwoju współpracy (Development Cooperation Instrument, DCI), głów
nie z krajami Ameryki Łacińskiej, Azji oraz krajami południowej Afryki, 
współpracy sąsiedzkiej (ENP)60.

Autorka podkreśla silne relacje UE z Meksykiem, oparte na możliwo
ści wykorzystania Meksyku jako największej gospodarki krajów Ame
ryki Południowej, ale również na podstawie Decyzji Komisji z 2007 roku 
o współpracy kulturalnej w ramach DCI. Zwraca też uwagę na relacje UE 
z Brazylią jako piątym krajem świata61. W 2009 roku Androulla Vassi
liou, europejska komisarz do spraw edukacji, kultury, wielojęzyczności 
i młodzieży podpisała w imieniu KE Wspólną Deklarację o współpracy 
w dziedzinie kultury z minister kultury Brazylii Aną de Hollandą62. De
klaracja ta pozwoliła na uruchomienie Wspólnego Programu Kultural
nego na lata 2011–2015.

Istotnym dokumentem w obszarze kultury w stosunkach zewnętrz
nych WE/UE były konkluzje Rady w sprawie propagowania różnorodności 
kulturowej i dialogu międzykulturowego z 16 grudnia 2008 roku63. Stwier
dzały konieczność wzmocnienia roli polityk kulturalnych UE w relacjach 
zewnętrznych UE, w szczególności z UNESCO oraz Radą Europy w kon
tekście implementowania przez kraje członkowskie konwencji UNESCO 
z 2005 roku. Rada zachęcała KE oraz 28 krajów członkowskich do zdefi
niowania podejść do polityki zewnętrznej UE. Doradzano KE, aby wraz 
z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych wydały wspólny komunikat 
dotyczący roli kultury w relacjach zewnętrznych, zwłaszcza w kontekście 
dialogu międzykulturowego. Do pewnego stopnia chodziło o zachęca
nie państw członkowskich do ratyfikacji konwencji oraz możliwość roz
ważenia podwójnego wymiaru polityki zewnętrznej: poprzez ekonomię 

60 E. Psychogiopoulou, Cultural Governance and European Union, dz. cyt., s. 227. 
61 Autorka cytuje dokument KE: Komisja Europejska, A stronger partnership between 

the European Union and Latin America (2005).
62 Culture: EU and Brazil sign agreement to step up cooperation, European Commission – 

Press release, IP/11/1152, europa.eu/rapid/pressrelease_IP111152_en.htm?locale=en 
[dostęp: 5.10.2017]. 

63 Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie 
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie propagowania różnorodności kulturowej i dia
logu międzykulturowego w stosunkach zewnętrznych Unii i jej państw członkowskich, 
Dz. Urz. UE C 320/4, 16.12.2008.
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i kulturę. Konkluzje podkreślały wzmocnienie wkładu kultury w proces 
zrównoważonego rozwoju krajów o słabszych gospodarkach w duchu 
partnerstwa, skłaniały państwa trzecie do respektowania idei różnorod
ności kulturowej, promowania zróżnicowania ekspresji artystycznych, 
włącznie z przemysłami kreatywnymi. Dokument wskazywał również 
na konieczność zredagowania i przyjęcia dokumentu strategicznego wy
danego przez KE i służbę w dziedzinie kultury, który włączałby działania 
UE wobec krajów trzecich, tworząc koherentny pakiet rozwojowy. Pro
jektowano możliwe pośrednie obszary działania UE wobec krajów trze
cich w kulturze, takie jak: wymiana artystycznokulturalna, koproduk
cje i dystrybucje, międzynarodowa promocja europejskiej działalności 
artystycznej, promocja usług audiowizualnych, promowanie wielojęzycz
ności i kompetencji kulturowych, kursów językowych i translatorskich, 
ochrona praw autorskich i praw pokrewnych w celu wyeliminowania pi
ractwa na poziomie międzynarodowym poprzez zawieranie właściwych 
umów dwustronnych i trójstronnych; ochrona dziedzictwa kulturowego. 
Wymienione cele należało ująć jako cele strategiczne kompleksowego pa
kietu polityki zagranicznej UE.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie kulturowego wymiaru 
działań zewnętrznych UE z dnia 12 maja 2011 roku64 uruchomiła działa
nia przygotowawcze na rzecz kultury w stosunkach zewnętrznych UE. Na 
skutek tej rezolucji Parlament przegłosował kwotę 500 tys. euro na opra
cowanie tychże działań. Działania przygotowawcze były prowadzone w la
tach 2013–2014 pod kierunkiem Instytutu Goethego65, na zlecenie Komi
sji Europejskiej. Ostatecznie w 2014 roku został wydany raport z Działań 
Przygotowawczych66, w formie 150stronicowego dokumentu danych ana
litycznych, sumujących sondaże i zapytania (o możliwościach współpracy 
na polu kultury), kierowane do 54 państw pozaunijnych. Raport objął ba
daniami 10 partnerów strategicznych UE (Brazylię, Chiny, Indie, Japonię, 

64 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie kulturowego wy
miaru działań zewnętrznych UE (2010/2161 (INI). 

65 Działania przygotowawcze prowadziło Konsorcjum instytucji kultury, w którego skład 
wchodziły: Instytut Goethego, Bruksela BOZAR (Centrum Sztuk Pięknych), British 
Council, Duński Instytut Kultury i podmioty działające w sektorze kultury takie jak: 
Europejska Fundacja Kultury, Instytut ds. Stosunków Kulturalnych z Zagranicą (IFA), 
Instytut Francuski oraz KEA European Affairs. 

66 Preparatory Action. “Culture in EU External Relations”: Engaging the World: Towards 
Global Cultural Citizenship, European Union 2014. 
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Kanadę, Koreę Północną, Meksyk, Republikę Południowej Afryki, Rosję, 
USA) oraz 16 państw sąsiadujących z UE. Zalecenia końcowe, zawarte 
w raporcie, wskazywały na konieczność poprawy koordynacji wszyst
kich działań kierowanych do krajów trzecich w kulturze, współpracę at
taché kulturalnych oraz pracowników korpusu dyplomatycznego UE, 
promowanie imprez łączonych za pośrednictwem instytutów kultury 
krajów członkowskich UE. Wyłoniono priorytety na przyszłość: usu
wanie barier (formalnych, typu: wizy), mobilność, współpraca z ludźmi 
młodymi, zwłaszcza w dużych i małych miastach, wymiana doświad
czeń oraz monitoring współpracy. Po ogłoszeniu raportu w 2014 roku 
komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży Androulla 
Vassiliou powiedziała: „Dyplomacja kulturalna stwarza nam okazję do 
dzielenia się z innymi krajami naszą europejską kulturą i jej wartościami, 
takimi jak prawa człowieka, różnorodność i równość. (…) Jest ona także 
korzystna z punktu widzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego”67. 
Vassiliou apelowała do KE i PE o wdrożenie zaleceń raportu. Do dziś po
zostaje on dokumentem eksperckim.

Warto podkreślić, że raport powstał dzięki zaangażowaniu instytutów 
kultury 28 państw członkowskich UE, które w 2006 roku zawiązały sto
warzyszenie i zaczęły z sobą współpracę. W ten sposób powołano Unię 
Narodowych Instytutów Kultury, EUNIC (European Union Nation In
stitutes for Culture). Zadaniem EUNIC jest rozwijanie wymiany pomię
dzy instytutami kulturalnymi państw członkowskich UE oraz badanie 
sektora kultury w stosunkach zewnętrznych UE. EUNIC, w ramach we
wnętrznej struktury organizacyjnej, założyła klaster instytutów kultury 
w celu inicjowania wspólnych projektów. Uruchomiono Program Roz
woju Klasteru, w którym zdefiniowano trzy obszary działania w ramach 
polityki zewnętrznej UE: współpraca z krajami sąsiedzkimi, strategicz
nymi oraz rozwijającymi się. Klaster posiada swój wewnętrzny fundusz68.

67 KE: komunikat prasowy, Dyplomacja kulturalna UE potrzebuje nowego impulsu – 
tak wynika z raportu, Bruksela, 10.06.2014, europa.eu/rapid/pressrelease_IP14651_
pl.htm [dostęp: 5.10.2017]. 

68 Fundusz klasteru jest corocznie wspomagany z różnych, często odmiennych źródeł. 
W 2017 r. fianasowały go: British Council, Goethe Institute, francuskie ministerstwo 
spraw zagranicznych, Instytut Cervantesa, Rumuński Instytut Kultury, austriackie fe
deralne ministerstwo kultury, Instytut Szwedzki i Instytut Francuski. Więcej na ten 
temat zob. European Union National Institutes for Culture (EUNIC), https://www. eu
nicglobal.eu/clusters#clusterleadrun [dostęp: 26.08.2016]. 
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Zadania kulturalne w polityce zewnętrznej UE są definiowane w ko
lejnych odsłonach europejskich planów działania w kulturze, które zo
stały opisane wcześniej. Plan działania 2011–2014 wymieniał na przykład 
cztery zadania w obszarze zewnętrznym (obszar E). Należały do nich: roz
wój podejścia strategicznego do działań zewnętrznych; metody dystry
bucji informacji; promocja założeń konwencji UNESCO oraz promocja 
współpracy z krajami trzecimi69. Europejski plan działania w dziedzinie 
kultury na lata 2015–2018 zintegrował niektóre wcześniejsze obszary, do
dając do nich mobilność dzieł sztuki. Jako priorytety w dalszym ciągu 
zachowano promowanie dialogu międzykulturowego i wyrazu kultu
rowego. Postanowiono włączyć sektor kultury do agend rozwojowych 
UE po 2015 roku, zachowujących zgodność treści polityk zewnętrznych 
z Agendą na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ70. Istotny stał 
się monitoring krajowych programów włączonych w Europejską Politykę 
Sąsiedztwa oraz podkreślanie strategicznego podejścia do kształtowania 
stosunków zewnętrznych UE.

Po wprowadzeniu w życie traktatu lizbońskiego, który – jak wspo
mniano – ustanowił stanowisko wysokiego przedstawiciela Unii ds. za
granicznych i polityki bezpieczeństwa, zaistniały przesłanki do rozwi
jania stosunków międzynarodowych w dziedzinie kultury. Wszystkie 
ważne dokumenty UE odnoszące się bezpośrednio do kultury, podkreś
lały konieczność podjęcia takiej decyzji. Wystąpiła większa potrzeba 
opracowania celów działań kulturalnych w stosunkach zewnętrznych 
UE, w zakresie promowania idei dialogu międzykulturowego jako na
rzędzia rozwiązywania światowych konfliktów oraz budowania pokoju. 
Również tematykę przemysłów kreatywnych (widoczną w programie 
Kreatywna Europa) oraz problematykę dziedzictwa kulturowego (pro
mowaną jako priorytet unijnej polityki kulturalnej, widoczny w Znaku 
Dziedzictwa Europejskiego) postrzegano w kategoriach priorytetów ze
wnętrznych. Zasadnicze kroki formalnoprawne zostały podjęte przez Ko
misję Europejską w 2015 roku. W dniu 24 listopada 2015 roku Rada opub
likowała konkluzje w sprawie kultury w stosunkach zewnętrznych UE 

69 Council Conclusions of the Council of the representatives of the governments of the 
members states, meeting within the Council, Work Plan for Culture 2011–2014, 18 and 
19 November 2010 (2010/C, 352/01), s. 18–19. 

70 Tematyka rozwoju została w UE ujęta w: Milenijne cele rozwoju (ang. Millenium De
velopment Goals, dalej: MDGs) 2000–2015. 



432 Rozdział VII

ze szczególnym uwzględnieniem kultury we współpracy na rzecz roz
woju71. W konkluzjach Rady padło znamienne zdanie, że „kultura jest 
esencją stosunków międzynarodowych”72, czym Rada chciała podkreś
lić wagę kryzysu uchodźczego oraz problemów z radykalizacją postaw 
religijnych obywateli krajów sąsiedzkich UE. Właśnie w związku z kry
zysem Rada sugerowała konieczność powstawania krótkoterminowych 
planów działania w kulturze, proponowanych przez prezydencje w Ra
dzie. Namawiała państwa członkowskie do współpracy z Radą w tworze
niu mapy drogowej kultury.

W dniu 6 czerwca 2016 roku Komisja Europejska wydała Komunikat 
skierowany do PE i Rady W stronę strategii UE w dziedzinie międzynaro-
dowych stosunków kulturalnych73. Jest to najważniejszy z dotychczasowych 
aktów prawnych UE definiujących stosunki zewnętrzne UE w kulturze. 
Dokument dzieli się na 4 części: 1) Zasady przewodnie, 2) Geograficzne 
ramy współpracy, 3) Rozwój współpracy z krajami partnerskimi, oraz 
4) Strategiczne podejście UE do dyplomacji. W części I, czyli w Zasadach 
przewodnich, dokument mówił o możliwości budowania przez UE ze
wnętrznych stosunków kulturalnych na fundamencie unijnej aksjologii. 
W kształtowaniu stosunków międzynarodowych UE miała kierować się 
poszanowaniem dla różnorodności oraz prawem do wolności człowieka 
i wolności twórczej. UE chciała reprezentować charakterystyczne dla dru
giej dekady XXI wieku horyzontalne podejście do kultury, łączące sztukę 
i literaturę z ideą dialogu międzykulturowego, zasadami promocji branży 
kreatywnej oraz ochroną dziedzictwa kulturowego. Przestrzegając art. 167 
TFUE, miała zachować zasadę pomocniczości i komplementarności wzglę
dem tak zwanych krajów trzecich. W ramach współpracy geograficznej 
(2) dokument analizował dotychczasowe zaangażowanie UE w rozwijanie 
współpracy zewnętrznej. Jeśli chodzi o priorytet trzeci, Rozwój współpracy 
z krajami partnerskimi, kluczową rolę przypisano Europejskiej Polityce 

71 Konkluzje Rady z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie kultury w stosunkach zewnętrz
nych UE ze szczególnym uwzględnieniem kultury we współpracy na rzecz rozwoju, 
Dz. Urz. UE C 417, 15.12.2015, s. 41. 

72 „Culture is an essential part of the EU’s international relations”. Zdanie to służy dziś 
za motto wielu działań dyplomatycznych w kulturze. 

73 KE: Wysoki Przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. 
Wspólny Komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady. W stronę strategii UE 
w dziedzinie międzynarodowych stosunków kulturalnych, JOIN(2016) 29 final, Bruk
sela, 8.06.2016.
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Sąsiedztwa (EPS), która jest prowadzona wobec 16 państw sąsiedzkich 
UE: została podzielona na dwie strefy współpracy: obszar basenu Mo
rza Śródziemnego, Partnerstwo Wschodnie oraz współpracę bliźniaczą. 
Jeśli chodzi o obszar Morza Śródziemnego, już wielkie zasługi w dziedzi
nie kultury miała Fundacja im. Anny Lindh w Aleksandrii. Fundacja po
wstała 1 listopada 2004 roku w wyniku porozumienia zawartego między 
Komisją Europejską a Komitetem EUROMED (Partnerstwo Eurośród
ziemnomorskie) w ramach tak zwanego Procesu Barcelońskiego, który 
ufundował EUROMED w 1995 roku74. Najważniejszym celem fundacji 
jest promocja wymiany kulturalnej pomiędzy państwami Morza Śród
ziemnego. Należy podkreślić, że właśnie Partnerstwo Eurośródziemno
morskie było jedną z pierwszych form działalności kulturalnej Wspólnot 
na rzecz krajów trzecich. Zadania prowadzenia inicjatyw kulturalnych 
znalazły się w trzecim koszyku (współpraca kulturalna, społeczna i hu
manitarna) Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego.

Unia Europejska wsparła szereg projektów służących usprawnieniu dzia
łania administracji publicznej państw partnerskich, decentralizacji wła
dzy, zwiększeniu udziału organizacji pozarządowych w kreowaniu polityki 
państwa, zwiększeniu udziału kobiet we wszystkich sferach życia społecz
nego, rozwojowi dialogu międzykulturowego. Wsparto również współpracę 
między mediami, przedstawicielami społeczeństw obywatelskich, studen
tami i naukowcami75.

Działania na rzecz kultury wobec krajów basenu Morza Śródziemnego UE 
realizowała poprzez program MEDA oraz instrumenty finansowe: ENPI, 
NIF i FEMIP76. Kolejnym obszarem działania UE w dziedzinie kultury 
jest program Partnerstwa Wschodniego. Program został zainaugurowany 

74 Fundacja otrzymała imię Anny Lindh ku upamiętnieniu tragicznie zmarłej mini
ster spraw zagranicznych Szwecji. Fundacja działa w siedzibie Instytutu Szwedzkiego, 
mieszczącego się w Bibliotece Aleksandryjskiej. 

75 J. Zając, Region MENA w polityce bezpieczeństwa Unii Europejskiej [w:] Dylematy stra-
tegiczne XXI wieku. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Michałowi Chorośnic-
kiemu z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, red. R. Kłosowicz, B. Szlachta, J.J. Węc, 
Kraków, Księgarnia Akademicka, 2013, s. 458. 

76 ENPI (European Neighbourhood and Partnership Instrument), NIF (Neighbourthood 
Investment Facility), FEMIP (Facility for EuroMediterranean Investment and Partner
ship). 
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na szczycie szefów państw i rządów UE 9 maja 2009 roku w Pradze w wy
niku starań rządu polskiego, wspieranego przez rząd szwedzki. Celem 
programu jest zacieśnianie współpracy pomiędzy państwami UE a Azer
bejdżanem, Armenią, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą przez ini
cjowanie programów pomocowych dotyczących wymiany handlowej oraz 
ułatwienia wizowe. Kultura w Partnerstwie Wschodnim została ujęta 
w ramach forów współpracy jako „Kontakty międzyludzkie”. Wsparcie 
dla projektów kultury wynika z faktu, że

(…) współpraca kulturalna, budowa społeczeństwa obywatelskiego oraz dia
log międzykulturowy przyczyniają się do prawdziwego postępu w zacieśnia
niu więzi między krajami. (…) Dzięki projektom Partnerstwa Wschodniego 
mieszkańcy nawet najbardziej oddalonych od siebie regionów mogą się lepiej 
poznać, zrozumieć swój sposób myślenia, mentalność i wrażliwość innych77.

Z tego powodu Komisja Europejska zainicjowała dodatkowo Program 
Kultury Partnerstwa Wschodniego78, który funkcjonował w latach 2011–
2015 i był oszacowany na łączną kwotę 12 mln euro. Na lata 2015–2018 KE 
powołała nowy Program Kultury i Kreatywności Partnerstwa Wschod
niego79 ze znacznie pomniejszoną kwotą dotacji: 4,2 mln euro.

Działania realizowane w ramach Programu mają pomóc m.in. w formu
łowaniu polityki kulturalnej, reformie instytucji kultury i tworzeniu wa
runków ułatwiających korzystanie z europejskich programów kultural
nych. Docelowo Program ma ułatwić wszystkim obywatelom dostęp do 
całości bogactwa kulturowego wszystkich krajów Partnerstwa Wschod
niego i państw członkowskich Unii Europejskiej80.

Ostatnim obszarem geograficznym w stosunkach zewnętrznych UE jest 
Współpraca dla rozwoju, prowadzona w ramach Instrumentu Finanso
wania Współpracy na rzecz Rozwoju, a także poprzez Umowę Partnerską 

77 Partnerstwo Wschodnie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP – Departament Dy
plomacji Publicznej i Kulturalnej, [b.d.w., b.m.w.], s. 26.

78 Eastern Partnership Culture Programme, http://www.europarl.europa.eu/meet
docs/2009_2014/documents/nest/dv/nest_20140213_12/nest_20140213_12en.pdf [dostęp: 
5.10.2017].

79 https://www.culturepartnership.eu/en/page/about [dostęp: 5.10.2017].
80 Partnerstwo Wschodnie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP…, dz. cyt., s. 27.
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AKPUE, zawartą w Kotonou w czerwcu 2000 roku na okres 20 lat, obej
mującą współpracę kulturalną pomiędzy UE a krajami Afryki, Pacyfiku 
i Karaibów.

Wracając do omawianego komunikatu KE, skierowanego do PE i Rady, 
W stronę strategii UE w dziedzinie międzynarodowych stosunków kultu-
ralnych, warto zwrócić uwagę na fakt, że KE oraz wysoki przedstawiciel 
proponują zasadniczo trzy kierunki rozwoju polityki zagranicznej po
przez kulturę: (1) Wspieranie kultury jako siły napędowej rozwoju spo
łecznego i gospodarczego (największy moduł); (2) Promowanie kultury 
i dialogu międzykulturowego na rzecz pokojowych stosunków między 
społecznościami; oraz (3) Zacieśnienie współpracy w zakresie dziedzic
twa kulturowego. Moduł pierwszy służył tworzeniu polityki kulturalnej 
wobec krajów sąsiedzkich i krajów dalszych. Jego celem było kreowa
nie wspólnoty interesów gospodarczych oraz niwelowanie dyspropor
cji. Kraje sąsiedzkie miały otrzymać pomoc na rzecz sektora kultury 
na ich terytorium poprzez eksport dobrych praktyk z europejskich po
lityk kulturalnych ze szczególnym naciskiem na tworzenie odpowied
nich warunków dla rozwoju przemysłu kreatywnego jako branży dają
cej szanse słabo rozwiniętym krajom na tworzenie miejsc pracy. Unia 
proponowała też wsparcie dla zawodów związanych z kulturą, na rzecz 
małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój umiejętności zarządzania, 
organizowanie centrów kultury i klastrów branży kreatywnej. Istotne 
było tworzenie pozytywnego klimatu dla kreowania sieci kontaktów 
oraz współpracy w ramach władz lokalnych. UE podkreślała partner
stwo miast w zakresie wymiany informacji zebranych przez Europej
skie Stolice Kultury. Moduł drugi kładł nacisk na dialog międzykultu
rowy i międzyludzki w celu budowania społeczeństw zintegrowanych. 
Komisja uznała, że takie podejście do współpracy międzynarodowej po
maga w łagodzeniu konfliktów, przeciwdziała radykalizacjom postaw. UE 
deklarowała wsparcie sektora kulturalnego dla obszarów pokonflikto
wych. Dialog miał być podtrzymywany pomiędzy liderami i przedsta
wicielami społeczności obywatelskiej. W module trzecim UE promo
wała ochronę dziedzictwa kulturowego jako dobra globalnego. Komisja 
zachęcała do inicjowania wspólnych projektów przygotowanych przez 
delegatury UE, instytuty kultury oraz klastry EUNIC. Warto dodać, że 
w ramach prac przygotowawczych do inicjowania działań na rzecz kul
tury w stosunkach wewnętrznych UE i w wyniku wdrażania omówio
nej powyżej strategii w marcu 2016 roku powstała internetowa Platforma 
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Dyplomacji Kulturalnej81, prowadzona przez konsorcjum instytutów 
kultury państw członkowskich UE. Jej celem jest doradztwo i budowa
nie partnerstwa. Platforma została ustanowiona jako agencja doradcza 
dla Rady, PE, Komisji i Służby Zewnętrznej UE oraz dla ministrów kul
tury państw członkowskich i wszystkich innych podmiotów biorących 
udział w kształtowaniu polityki kulturalnej UE.

Podczas konferencji prasowej, zwołanej w dniu 8 czerwca 2016 roku 
przez Komisję Europejską w celu skomentowania przyjętej w tym samym 
dniu strategii UE w dziedzinie międzynarodowych stosunków kultural
nych, wysoka przedstawiciel ds. WPZiB, wiceprzewodnicząca KE, Fede
rica Mogherini, powiedziała:

Kultura musi być nieodłączną częścią naszej polityki zagranicznej. Jest po
tężnym narzędziem do budowania mostów pomiędzy ludźmi, zwłaszcza 
młodymi, i do wzmocnienia wzajemnego zrozumienia. Może być również 
siłą napędową rozwoju gospodarczego i społecznego. Kiedy stajemy w ob
liczu wspólnych wyzwań, kultura może pomóc nam wszystkim, w Europie, 
w Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Azji, połączyć wysiłki, by zwalczać ra
dykalizację 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 światem82.

W podobnym tonie wypowiadali się podczas tej konferencji europejski ko
misarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu, Tibor Navracsics; 
europejski komisarz do spraw współpracy międzynarodowej i rozwoju, 
Neven Mimica, oraz komisarz ds. europejskiej polityki sąsiedztwa i ne
gocjacji w sprawie rozwoju, Johannes Hahn. Uznano, że priorytety kul
turalne w polityce zagranicznej są kompatybilne z założeniami przyję
tej Agendy 2030, globalnym obywatelstwem, różnorodnością kulturową 
i dialogiem międzykulturowym. Stwierdzono również, że Komunikat KE 
z 8 czerwca 2016 roku był całkowicie zgodny z dziewiątym priorytetem za
rysowanym przez przewodniczącego Komisji Europejskiej JeanaClaude’a 

81 http://www.cultureinexternalrelations.eu/ [dostęp: 10.10.2017] oraz http://ec.europa.
eu/dgs/fpi/announcements/news/20160401_1_en.htm [dostęp: 10.10.2017]. 

82 KE: komunikat prasowy, Nowa strategia…, dz. cyt., oraz KE: Wysoki Przedstawiciel 
Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Wspólny Komunikat do Par
lamentu Europejskiego i Rady. W stronę strategii UE w dziedzinie międzynarodowych 
stosunków kulturalnych, JOIN (2016) 29 final, Bruksela, 8.06.2016.
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Junckera w wytycznych politycznych UE z 2014 roku i odzwierciedlają
cym przygotowywaną przez wysoką przedstawiciel przyszłą strategię świa
tową. Komisja zapowiedziała również, że zaproponuje PE i Radzie UE zor
ganizowanie europejskiego roku dziedzictwa kulturowego w 2018 roku.

Można przyjąć, że dokumentem podsumowującym wszystkie dotych
czasowe działania UE w zakresie tworzenia zrębów polityki zewnętrznej 
w dziedzinie kultury były Wstępne Konkluzje Rady dotyczące strategicz
nego podejścia UE do międzynarodowych relacji kulturalnych, z 5 kwiet
nia 2017 roku83. Konkluzje Rady ustalały, że priorytetem w relacjach 
zewnętrznych UE w dziedzinie kultury jest zachowanie wartości euro
pejskich oraz utrzymywanie kontaktów między artystami i ludźmi kul
tury z Europy i poza nią. Inne zadania w tym obszarze Konkluzje uza
leżniały od zmian priorytetów w polityce globalnej UE. Fundamentem 
dyplomacji kulturalnej UE miały być nadal: promowanie idei różnorod
ności i dialogu międzykulturowego, kreatywności człowieka, poszano
wanie wiedzy i uczenia się. Priorytety te miały być widoczne w działa
niach państw członkowskich UE, w sieci EUNIC oraz delegaturach UE. 
Sama idea dyplomacji kulturalnej84 nie została zdefiniowana przez in
stytucje unijne. Ochrona wartości kulturowych (demokracji i praw czło
wieka) w ramach działań na rzecz tworzenia społeczeństwa obywatel
skiego została ujęta w Globalnej strategii na rzecz polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, ogłoszonej przez Federicę Mogherini 
28 czerwca 2017 roku85. Globalna strategia założyła pięć najważniejszych 

83 Rada UE, Draft Council conclusions on an EU strategic approach to international cul
tural relations – Adoption, Brussels, 5 April 2017 (OR. en) 7935/17. Wstępne Konluzje 
Rady UE zostały potwierdzone w Konkluzjach Rady w sprawie podejścia UE do mię
dzynarodowych stosunków kulturalnych, Dz. Urz. UE C 189/8, 15.06.2017. 

84 A. Haigh, Co to jest dyplomacja kulturalna? [w:] Międzynarodowe stosunki kulturalne. 
Wybór dokumentów i literatury, red. C. Lewandowski, Wrocław, Wydawnictwo Uni
wersytetu Wrocławskiego, 2001, s. 7–8; K. Krzysztofek, Formy i kierunki dyplomacji 
kulturalnej Zachodu, „Sprawy Międzynarodowe” 1980, nr 7–8, s. 159; G. Michałowska, 
Zmienność i instytucjonalizacja międzynarodowych stosunków kulturalnych, Warszawa, 
Ośrodek Badań Społecznych, 1991; Międzynarodowe stosunki kulturalne, red. R. Zende
rowski, K. Cebul, M. Krycki, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010; R. Zięba, 
Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych, Warszawa, Wydawnictwo 
Naukowe „Scholar”, 2003.

85 Globalna strategia na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, 
Rada Unii Europejskiej, Bruksela, 28.06.2017, 10715/16 LIMITE, CFSP/PESC 543, CSDP/
PSDC 39.
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celów: bezpieczeństwo samej Unii, sąsiedztwo – inwestowanie w odpor
ność państw i społeczeństw leżących na wschód i południe od UE, zinte
growane podejście do sytuacji konfliktowych (wojna i kryzys), wspieranie 
stabilnych porządków regionalnych opartych na współpracy oraz sku
teczne globalne rządzenie w XXI wieku. Sprawy kultury zostały umiesz
czone w priorytecie drugim i zdefiniowane jako metoda na wzmacnianie 
odporności obywatelskiej społeczeństw sąsiadujących z UE. Kultura ma 
służyć „pogłębianiu stosunków ze społeczeństwem obywatelskim”, bu
dowaniu dialogu oraz poczucia bezpieczeństwa w ramach ustalonych za
sad praworządności, w tym przez przestrzeganie praw człowieka. Obok 
instytucji kulturalnych podobne zadanie w Strategii otrzymały wspól
noty religijne, partnerzy społeczni oraz obrońcy praw człowieka. Dzia
łania kulturalne, edukacja i działania na rzecz nauki powinny wspoma
gać naukę pluralizmu i wzajemnego szacunku u społeczeństw sąsiedzkich. 
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Zakończenie

Zauważmy, że szlaki wpływów z imponującą obojętnością przekraczają kil
kanaście dzisiejszych granic. Wiążą ze sobą miasta, ośrodki twórczości ar
tystycznej, poszczególnych mistrzów, ale nie narody w nowożytnym rozu
mieniu. (…) Czy to w dziedzinie muzyki, malarstwa, architektury, filozofii 
czy nauki, nie mówiąc już o religii, która była najwcześniejszą inspiracją, 
każda domena naszej kultury jest wynikiem tysięcznych wymian i współ
tworzy wspólne dzieło Europejczyków. Nie ma też żadnej domeny, którą 
dałoby się badać w sposób poważny i jasny na obszarze zamkniętym gra
nicami jednego z naszych dzisiejszych narodów1.
  Denis de Rougemont

Polityka kulturalna Wspólnoty Europejskiej, potem Unii Europejskiej ma 
ponadczterdziestoletnią historię. Wprawdzie z formalnoprawnego punktu 
widzenia liczy się ona od Traktatu WE w wersji z Maastricht, czyli 20 lat, 
jednakże – jak starano się wykazać – źródła jej narodzin sięgają co naj
mniej lat 70. XX wieku. Polityka kulturalna UE została ukształtowana 
zgodnie z dynamiką procesów integracyjnych i wynikających z nich eta
pów transformacji instytucjonalnych EWG oraz późniejszej Unii. Jako że 
proces integracyjny jest osadzony w strukturze prawnej, dziedzinę kul
tury wbudowano w tworzony i kształtowany wielopoziomowy unijny sy
stem organów władzy międzyrządowej oraz ponadnarodowej.

1 D. de Rougemont, List otwarty do Europejczyków, tłum. A. OlędzkaFrybesowa, wstęp 
M. Król, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy PAX, 1995, s. 60–61. 
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Integracja europejska polega na międzypaństwowym konsensusie 
przyjętym w sprawie określonych doktryn społecznoekonomicznych, 
wzajemnym politycznym oddziaływaniu i redefiniowaniu celów, zarówno 
krajowych, jak i europejskich. Polityka kulturalna zaistniała więc jako 
próba ochrony interesów sektora kultury wobec wysokiego stopnia za
awansowania współpracy państw członkowskich w szeregu innych dzie
dzin oraz w obliczu globalizacji. Utworzenie zrębów polityki kulturalnej 
było zasługą interesariuszy sektora kultury, którzy artykułowali koniecz
ność współpracy europejskiej mimo przeciwstawnych interesów krajo
wych i lokalnych2. Polityka kulturalna była kształtowana – by posłużyć 
się terminologią Lindberga – poprzez stwarzanie „modeli negocjacyjnych”. 
Negocjowano cztery najważniejsze obszary mecenatu UE w kulturze: 
(1) ochronę dziedzictwa kulturowego, (2) literatury, tłumaczeń i czytel
nictwa, (3) sztuki oraz (4) wymiany kulturalnej. Z czasem rozbudowano 
priorytety, rozszerzając obszar mecenatu UE o idee dialogu międzykul
turowego, problematykę rozwoju sektorów i miast kreatywnych, a także 
rolę kultury w polityce spójności i w polityce edukacyjnej. Działania we
wnętrzne Unii Europejskiej w dziedzinie kultury stopniowo uzupełniano 
o działalność zewnętrzną, tworząc zręby przyszłej dyplomacji kulturalnej.

Pierwsza hipoteza badawcza niniejszej dysertacji zakładała funkcjo
nalistyczne włączanie kultury do procesów integracyjnych na zasadzie me
chanizmu spill-over, powodującego powolne wnikanie niektórych form 
działalności artystycznej i kulturotwórczej do polityk wspólnotowych, 
następujące w wyniku powiększania zakresu integracji, czyli poprzez tak 
zwany incrementalism. W istocie rzeczy kongres haski z 1948 roku uwy
datnił zagadnienia kultury i cywilizacji jako posiadające wpływ na in
tegrację, a problematyka praw człowieka Rady Europy, w tym prawa do 
wolności wypowiedzi i wolności twórczej, podobnie jak podjęte na szer
szą skalę działania w zakresie edukacji europeistycznej, przynosiły efekt 
w postaci wzrostu świadomości podmiotowości człowieka oraz podno
szenia poziomu wykształcenia Europejczyków i ich zdolności do zrozu
mienia procesów transformacji wewnątrzpolitycznej WE. Koncept euro
pejskiej tożsamości wprowadzony do dyskursu wspólnotowego poprzez 
Deklarację tożsamości europejskiej w 1973 roku był potwierdzeniem ros
nącego wśród Europejczyków poczucia jedności. Zgodnie z poglądem  

2 L.N. Lindberg, The Political Dynamics of European Economic Integration, Stanford, CA, 
Stanford University Press, 1963.
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Karla W. Deutscha, że symbole posiadają kluczowe znaczenie w konstruo
waniu tożsamości narodowych, WE potrzebowała emblematycznego gestu 
przynależności do zbiorowości narodów i kultur europejskich jako fun
damentu budowania wielopoziomowej tożsamości. I w tym wypadku za
chodził mechanizm spill-over, gdyż szczyt szefów państw lub rządów UE 
w Kopenhadze ogłaszający Deklarację był symboliczny dla gestu konsoli
dacji sił politycznych wobec pierwszego etapu rozszerzenia. Akty prawne 
w dziedzinie kultury (w sprawie dziedzictwa kulturowego i powołania or
kiestr europejskich) zgłaszane w latach 70. przez Parlament Europejski 
i Komisję stanowiły konsekwencję szczytu kopenhaskiego. Mimo że miały 
charakter regulacji dyspersyjnych, służyły wyznaczaniu kolejnych zadań 
integracyjnych WE w imię poglądu funkcjonalistów, że udana integra
cja w jednej dziedzinie napędza integrację w innych, powiększając zakres 
oddziaływania kulturalnego. Paweł J. Borkowski3 podkreśla negatywne 
skutki teorii funkcjonalnej. Uważa, że wpędzała ona Unię w chroniczny 
kryzys. Pogląd ten rozpowszechniał już Altiero Spinelli. W momentach 
sporów politycznych niemal zawsze wygrywała i wygrywa obrona intere
sów narodowych. Właśnie z powodu zachowawczości państw członkow
skich kultura z takim trudem wchodziła do procesów integracji, a gdy 
była już w nich obecna – również doświadczała kryzysów. Współcześnie 
można uznać, że kultura nie jest obarczona skłonnością do dysfunkcjo
nalności. Jest wręcz odporna na anomalie systemu politycznego UE ze 
względu na wielopasmowość procesu decyzyjnego opartego na zdecen
tralizowanym i zróżnicowanym systemie zarządzania. Jest ona również 
na tyle oswojona z mechanizmem spill-over, że udanie radzi sobie z jego 
wektorem zarówno pro, jak i back.

„Postęp europejskiej agendy politycznej możliwy jest tylko za cenę spo
rów i kompromisów między rządami narodowymi”4. Aby taki spór był 
możliwy, również w kulturze musiało dojść do zinstytucjonalizowania 
polityki kulturalnej WE/UE, podziału kompetencji pomiędzy państwo 
członkowske a wspólnotę (wraz z włączeniem zasady pomocniczości), 
a następnie do podziału kompetencji wewnątrz instytucji wspólnoto
wych pomiędzy instytucje międzyrządowe (Radę UE) oraz instytucje 

3 P.J. Borowski, Federalizm a budowanie jedności Europy, „Studia Europejskie” 2006, 
nr 2, s. 87–109.

4 Unia Europejska. Nowy typ wspólnoty międzynarodowej, red. E. Haliżak, S. Parzymies, 
Warszawa, Instytut Stosunków Międzynarodowych UW, 2002, s. 380.
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ponadnarodowe (Parlament Europejski i Komisja Europejska). Z pewnoś
cią dalekowzroczność polityczna Jacques’a Delorsa, szefa trzech Komisji 
Europejskich na przestrzeni lat 1985–1995, pozwoliła na stabilizację prze
mian politycznych WE oraz możliwość poszerzenia aktywności Wspól
noty o dziedziny uznawane wcześniej za peryferyjne. Postępująca integra
cja uruchamiała sekwencyjnie mechanizm rozwadniania suwerenności 
państw członkowskich oraz delegowania przez nie uprawnień na poziom 
unijny. Kultura została włączona do tych procesów w ramach pogłębia
nia wspólnoty politycznej oraz przybliżenia kultury do Europy. Procesy 
integracji komplikowały sprzeczny wewnętrznie i nieznany wcześniej 
system międzynarodowych zależności ustrojowych i politycznych WE 
(raczej nie corps politique), wymuszając na nim utworzenie ponadnaro
dowego centrum koordynacji. Ten neofunkcjonalny model integracji cha
rakterystyczny dla przełomu lat 80. i 90. oraz lat 90. XX wieku znalazł za
stosowanie w kulturze, co przyjęto tutaj jako drugą hipotezę badawczą. 
Została ona zweryfikowana w procesie pogłębionej analizy dokumentów 
wspólnotowych. Z ich treści niezbicie wynika, że im bardziej dookreślano 
funkcje instytucji ponadnarodowych względem konwergencji interesów 
transnarodowych, tym mocniejszą pozycję zyskiwała kultura, wyłania
jąc wspólnotowy system nadzoru nad jej poszczególnymi dziedzinami. 
To, że ostatecznie Komisja Europejska stała się ponadnarodową instytu
cją wykonawczą dla sektora kultury, Parlament – ponadnarodową insty
tucją ustawodawczą, a Rada – międzyrządową instytucją ustawodawczą, 
pozwoliło na ukształtowanie instrumentarium polityki WE w dziedzi
nie kultury na szczeblu ponadnarodowym i w systemie zarządzania (go-
vernanance), a nie rządzenia (government), umożliwiając zachowanie dy
namiki zmian.

Neofunkcjonalizm zmieniał ramy teoretyczne. Z biegiem czasu ba
dacze zakładali wielość integracyjnych bytów procesu decyzyjnego w ra
mach tworzenia wielowymiarowych/wielopasmowych metod, relacji i po
wiązań governance. Na policentrycznym modelu polityki integracyjnej 
zyskiwała gęsta sieć wymiany kulturalnej, transfer ludzi oraz przepływ 
dzieł sztuki wewnątrz WE. Organizacje kulturalne typu stowarzyszenia, 
platformy, korporacje czy sojusze tworzyły coś na wzór „pasa transmisyj
nego” integracji. Wiele NGO’s zakładało fora mające w nazwie przymiot
nik „europejski” dla podniesienia prestiżu oraz wskazania europejsko
ści jako idei nadrzędnej swojej działalności misyjnej. Tego typu praktyki 
miały charakter spontaniczny i były wyrazem identyfikacji organizatorów 
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z procesami integracji europejskiej. Do podmiotów o podobnym statu
sie należały rady eksperckie i platformy współpracy powoływane do ży
cia od 2007 roku czy ogólnoeuropejskie grupy robocze działające w ra
mach implementacji Otwartej Metody Koordynacji. OMK, jako platforma 
uzupełniająca formalny proces decyzyjny w EU, wzmocniła pola dyskusji 
w dziedzinie kultury, europeizując debatę publiczną. Jako wtórna wobec 
polityczności i decyzyjności metoda operacyjna, rozwijała dialog pomię
dzy UE a społeczeństwem obywatelskim. W toku rozszerzania jej prero
gatyw pojawiło się pytanie, czy

(…) Otwarta Metoda Koordynacji jest mechanizmem związanym ze zmianą 
paradygmatu polityki integracji europejskiej w zakresie zwiększającym 
skuteczność zarządzania procesami integracyjnymi, efektywność reali
zacji celów traktatowych oraz społeczną legitymację polityk ponadnaro
dowych wykraczających poza tradycyjnie rozumianą suwerenność pań
stwową i narodową?5

Wydaje się, że OMK nie udemokratycznia procesu decyzyjnego w kultu
rze. Taki proces zachodzi w przypadku stosowania formuły Struktural
nego Dialogu ze społeczeństwem obywatelskim, praktykowanej również 
przez KE, w którym rzeczywiście biorą udział organizacje pozarządowe 
z całej Europy. Organizacje pozarządowe czy stowarzyszenia niekomer
cyjnych operatorów kulturalnych – jako wyspecjalizowane jednostki za
rządzania kulturą i zasobami ludzkimi – działają reaktywniej i prężniej 
niż zbiurokratyzowane instytucje państwowosamorządowe, z technokra
tyczną Unią włącznie. Są żywym partnerem w dyskusji nad metodami dia
logu pomiędzy instytucjami europejskimi a obywatelami UE. Ponadto ich 
udział w decyzjach przynosi inną perspektywę oglądu rzeczywistości kul
turowej. Proces decyzyjny UE z udziałem NGO’s, bardziej złożony, stwa
rza jednak możliwości rozwijania prerogatyw demokracji deliberatywnej, 
która wzmacnia transparencję i wytwarza poczucie podmiotowości oby
watelskiej. Czy to jest dostatecznie skuteczne? To już inne pytanie.

Europeistyczna teoria liberalnego podejścia międzyrządowego w spo
sób wyrazisty oddaje charakter procesu integracyjnego w kulturze na 

5 A. Gruszczak, Otwarta metoda koordynacji w odniesieniu do swobody przepływu osób 
w Unii Europejskiej, Forum: Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne UE. Ma
teriały Robocze, 5 (9), Natolin–Warszawa, Centrum Europejskie, 2006, s. 6. 
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poziomie przyjmowania inicjatyw, zderzania poglądów, dialogu oraz 
ustalania wspólnych przedsięwzięć. Jeśli założyć, że istotą polityki UE jest 
nieustanne negocjowanie stanowisk międzyrządowych, przy chęci zacho
wania preferencji narodowych, to polityka kulturalna WE/UE zrodziła 
się właśnie pod naciskiem Rady ds. Kultury WE na Komisję w celu pod
jęcia przez nią kroków na rzecz inicjowania cultural actions (Europejskie 
Miasto Kultury, rezolucje i komunikaty dotyczące czytelnictwa, książek, 
dziedzictwa, sztuki oraz nagród europejskich). Od połowy lat 80. Rada 
wraz z Parlamentem Europejskim były tymi instytucjami, które dokony
wały tak zwanych wielkich przetargów na rzecz wprowadzenia kultury 
w ramy formalnoprawne przyszłej Unii. Decyzje PE i Rady uruchamia
jące programy pomocowe i ramowe Unii, implementowane do realiów 
politycznych od 1993 roku, stanowiły wyniki kilkuletniego konsensu 
wielopoziomowych konfrontacji interesów narodowych oraz interesów 
integracji ponadnarodowej. Przeciwnie niż zakładała trzecia hipoteza 
postawiona na początku dystertacji, nie przesunęły one jednak sektora 
kultury na pozycje centralne, co pozornie mogło nastąpić ze względu na 
ewident nie rosnącą pozycję kultury w politykach UE. Międzyrządowe me
chanizmy zarządzania w UE pozwoliły na stworzenie polityki kultural
nej jako polityki unijnej, jednakże w całości procesów politycznych oraz 
mechanizmów finansowych UE zajmuje ona ostatecznie pozycję drugo
planową, żeby nie powiedzieć poboczną, a jej interesy postrzegane są cza
sami jako ezoteryczne. Teoria liberalnego podejścia międzyrządowego 
tłumaczy również trudności, jakie napotyka sektor kultury w budowa
niu WPZiB. Dyplomacja kulturalna, pozostająca w dalszym ciągu w do
menie państw członkowskich, może nie uzyskać szansy realnego zaist
nienia w przyszłym ładzie międzynarodowym, kształtowanym przez UE.

W rozdziale I niniejszej rozprawy założono, że polityka unijna jest 
nie tyle polityką/metodą sprawowania władzy, ile sztuką rządzenia/za
dządzania (definicja Heywooda). Konsekwentnie stosowano w rozpra
wie termin „zarządzanie” w sensie Foucaultowskim. Zgodnie z przyję
tymi definicjami terminu „polityka” Gulczyńskiego i Cricka wyjaśniono, 
że polityka kulturalna to godzenie z sobą przeciwstawnych racji i intere
sów, służące zachowaniu i ochronie kultury postrzeganej jako całość zja
wisk materialnych i duchowych, dotyczących współczesnych przekształ
ceń świadomości oraz dziedzictwa rozumianego jako dorobek wspólnoty. 
Polityka kulturalna to nieustanne poszukiwanie kompromisu, powstają
cego w imię kształtowania racjonalnej sfery publicznej i prywatnej oraz 
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poczucia poszanowania dla własnych osiągnięć cywilizacyjnych. Defini
cja ta sprawdziła się w toku wywodu jako oddająca specyficzny mecha
nizm polityczności UE, oparty na policentrycznej strukturze decyzyjnej 
i zróżnicowanych sposobach demokratycznego rządzenia. Modele poli
tyczności UE jako postmodernistycznego neopaństwa6 nie zubażają ani 
nie hamują europejskiego życia artystycznego i działalności kulturalnej. 
Obszary te o dobrze przyswojonym aksjomacie wolnościowym endo
genicznie były i są otwarte na inspiracje zewnętrzne, transformowalne 
i dialogiczne.

Należy teraz odpowiedzieć na główne pytanie badawcze niniejszej dy
sertacji, czyli pytanie o zasadniczy cel polityki kulturalnej WE/UE. In
nymi słowy, w imię czego i z jakim skutkiem wykształcano integracyjne 
mechanizmy polityczne, zmierzające do godzenia przeciwstawnych racji 
narodowych, regionalnych, lokalnych i europejskich w kulturze? Jak wy
kazano, cele polityki kulturalnej ewoluowały. Zgodnie z dynamiczną na
turą procesów integracji europejskiej są one, jak cała UE, in statu nascendi. 
Analizy przeprowadzone w tym opracowaniu przywiodły do wnios ków, 
że działania na rzecz kultury WE, a potem polityka kulturalna UE były/
są prowadzone zasadniczo w trzech celach: (1) jako wspomagające procesy 
integracyjne, zatem kształtujące świadomość i obywatelstwo europejskie; 
(2) w celu ochrony dorobku kulturowego Europejczyków jako wspólnoty 
cywilizacyjnej oraz promocji współczesnych manifestacji artystycznych, 
tworzonych w duchu wolności twórczej i w poszanowaniu praw człowieka; 
(3) jako wzmocnienie działalności kreatywnej i audiowizualnej Europy 
względem wysoko rozwiniętych i konkurencyjnych gospodarek świata, 
a także sektorów zatrudnienia. Należy stanowczo podkreślić, że Unia nie 
rozpoczęła i nie prowadzi polityki kulturalnej jako metody na gromadze
nie superwładzy. Trudno zgodzić się w związku z tym z poglądami Crisa 
Shore’a7 (przywoływanymi w literaturze przedmiotu), głoszącymi, że 
WE zainicjowała politykę kulturalną, aby pomnażać i rozszerzać władzę, 
a także wzmacniać ważny dla elit autorytet superpaństwowości na arenie 
międzynarodowej. Zaprezentowane analizy dowodzą tego, że kultura poja
wiła się w orbicie działań WE na zasadzie uruchomienia neofunkcjonalnego  

6 Termin zapożyczony od Zbigniewa Czachóra z monografii: Z. Czachór, Kryzys i zabu-
rzona dynamika Unii Europejskiej, Warszawa, Elipsa, 2013. 

7 C. Shore, „In Uno Plures” (?) EU Cultural Policy and the Governance of Europe, „Cul
tural Analysis” 2006, no. 5, s. 7–26. 
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mechanizmu spill-over, a nie precyzyjnie zaplanowanej i wdrożonej metody 
budowy superpaństwa. Gdyby kultura stanowiła ważny segment aktyw
ności politycznej WE czy segment konieczny i nieodzowny dla możliwo
ści uzyskania przez nią większej władzy rządzenia, kultura nie otrzymy
wałaby skąpych funduszy unijnych i posiadałaby dziś mocną polityczną 
sprawczość, a tak nie jest. Polityka kulturalna była sekwencyjnie inkor
porowana do racjonalnie tworzonych policentrycznych i poliarchicznych 
mechanizmów zarządzania. Z pewnością politycy wspólnotowi dostrze
gali korzyści (dla państw członkowskich i dla WE) wynikające z urucha
miania działań na rzecz kultury: WE zyskiwała większą jedność, państwo 
ulegało procesom europeizacji, co służyło zwłaszcza koncepcjom federali
stycznym. Jednakże wydaje się (co podkreślono w toku wywodu), że poli
tyka kulturalna UE mogłaby nie zaistnieć w ogóle, gdyby nie przyjazne jej 
polityczne środowiska liberalnolewicowe lat 80. minionego wieku. Poli
tyka kulturalna UE jest ewident nie rezultatem endogenicznego procesu 
rozwoju Wspólnoty Europejskiej.

Grzegorz Dziamski wielokrotnie powtarzał, że celem Unii Europej
skiej jest wytworzenie wspólnej europejskiej przestrzeni kulturalnej na 
wzór wspólnej przestrzeni gospodarczej i naukowej. To o tyle pogląd praw
dziwy, że zwłaszcza Komisja Europejska dąży do synergii działań we
wnątrz UE, czego dowodzi włączenie sektora kultury do perspektywy roz
wojowej Europa 2020. Dziamski słusznie zauważa, iż wsparcie dla sztuki 
w programach UE zmierzało w kierunku uczynienia sztuki (podobnie 
jak i literatury) wskaźnikiem ekonomicznym, „wpływającym na gospo
darczy rozwój miasta, regionu, bardzo często traktowana jest jako nowy, 
postindustrialny sektor gospodarki”8. Włączenie sztuki i literatury do 
sektora kreatywnego wskazuje na fakt, że Unia odrzuca koncepcję nega
tywnego efektu aliansu kultury wysokiej z przemysłem, sugerowaną przez 
Adorna i Horkheimera, i podkreśla konieczność syntezy kultury wyso
kiej z gospodarką kreatywną jako współczesnego wariantu pewnej amal
gamacji rozwojowej, dążącej do wzmocnienia obu obszarów, przy zacho
waniu szacunku dla autonomiczności działań twórczych, autoteliczności 
wartości kulturowych oraz prawideł gospodarczych. Jeżeli pozostać przy 
wątku ideologizacji czy europeizacji polityki kulturalnej UE, warto za
uważyć, że polityka kulturalna UE bywa podejrzewana o działania de
nacjonalizacyjne czy kosmopolityzujące. Jednak – biorąc pod uwagę sui 

8 G. Dziamski, Kultura promocji, „Zeszyty Artystyczne” 2009, nr 18, s. 60.
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generis systemu politycznego UE, sytuującego jej funkcjonowanie pomię
dzy układem scentralizowanym państw a zdecentralizowanym Unii – pod
kreślić należy raczej tendencje łagodzenia przez UE napięć występujących 
pomiędzy działaniami artystycznymi o charakterze kosmopolityzują
cym a działaniami unaradawiającymi, ewentualnie zastępowania tego 
napięcia mechanizmem europeizacji. Obie płaszczyzny (w następstwie 
procesów regulacji i integracji politycznej) ulegają pod wpływem mece
natu unijnego odkształceniom europeizacyjnym top-down i bottom-up.

W obu przypadkach mamy do czynienia z różnym rozłożeniem akcentów 
i odmiennymi priorytetami. Jednak za wspólne cele można uznać: promo
cję twórczości artystycznej, demokratyzację kultury i uczynienie z niej waż
nego czynnika integracyjnospołecznego i ekonomicznego9.

Na obecnym etapie ustrojowym Unia Europejska nie może prowadzić 
żadnych działań, które nie byłyby zgodne z wolą rządów państw człon
kowskich oraz wolą europarlamentarzystów unijnych. Hanna Wawrow
ska twierdzi, że w polityce kulturalnej UE chodzi przede wszystkim

(…) o wzmocnienie współpracy w każdym sektorze kultury pomiędzy ope
ratorami w dziedzinie kultury, artystami z danego państwa członkowskiego 
i innych krajów. Po drugie istotne jest podkreślenie bogactwa różnorodno
ści kulturowej w Europie, a także trwałość i stanowienie integralnej części 
długofalowego rozwoju kulturalnego i społecznego Europy. I po trzecie ce
lem jest uwypuklenie wspólnych aspektów kultury europejskiej i wspiera
nie udziału mieszkańców w projektach z zakresu kultury10.

Polityka kulturalna UE, mimo wysiłków promujących ją jako ważny 
czynnik integracji, jest polityką drugorzędną w skali Unii i polityką eli
tarną w kontekście odbioru społecznego. Bodaj z wyjątkiem działań ko
misarz ds. edukacji, kultury, młodzieży, mediów i sportu Viviane Re
ding kultura nie miała szczęścia do polityka o silnej pozycji na szczeblu 

9 M. Dudek, Polityka kulturalna a proces integracji europejskiej, „Społeczeństwo i Poli
tyka” 2008, nr 2, s. 97. 

10 H. Wawrowska, Kultura i dyplomacja kulturalna Unii Europejskiej na przykładzie Pro-
gramu „Kreatywna Europa”. Analiza politologiczna, „Rocznik Integracji Europejskiej” 
2015, nr 9, s. 558. 
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unijnym. Poza istotną rolą Meliny Mercouri dla programu EMK kultura 
nie miała swojego ojca założyciela. Elitaryzm unijnej polityki kultural
nej ma co najmniej kilka egzemplifikacji: o charakterze finansowym, or
ganizacyjnym i mentalnym. Społeczeństwa UE słabo utożsamiają się 
z oferowanymi przez UE programami w dziedzinie kultury. Jeśli doko
nać obliczeń w zakresie dostępnych danych liczbowych, to okaże się, że 
w latach 1984–2013 (czyli w ciągu niemal 30 lat) zrealizowano z funduszy 
unijnych 4746 projektów kulturalnych. Zyskalibyśmy z pewnością więk
szą liczbę, gdyby dodać do tego wsparcie UE dla inwestycji infrastruk
turalnych, jednakże obszar ten włączany jest do polityki spójności, a nie 
do polityki kulturalnej. Gdyby do wymienionego przedziału czasowego 
przyłożyć budżet WE/UE na działania artystycznokulturalne (włącza
jąc program Kreatywna Europa), toby się okazało, że Unia przekazała 
na kulturę w tym okresie szacunkowo ponad 1 mld 124 mln euro11. Ze 
względu na wysokie wymagania finansowe kierowane przez UE do poten
cjalnych beneficjentów programów szanse na uczestnictwo w nich miały 
i mają zamożne, wielkomiejskie instytucje publiczne o wieloprofilowej 
i wieloformatowej strukturze organizacyjnej (nowoczesne centra sztuki/
muzea, filharmonie) lub mniejsze organizacje o gęstej sieci międzynaro
dowych partnerstw. Mimo deklaracji polityków UE co do wspierania in
terdyscyplinarnych imprez włączających szerokie spektrum uczestników 
z danych wynika, że najbardziej propagowaną przez operatorów kultu
ralnych dziedziną sztuki w kontekście dotacji unijnej jest taniec współ
czesny i teatr (w drugiej kolejności muzyka, sztuki wizualne i literatura), 
co wskazuje na pewną hermetyczność w dostępie i w odbiorze. Istnieją 
dysproporcje geograficzne we wskaźnikach uczestnictwa w programach 
kulturalnych pomiędzy krajami Europy Zachodniej a Europy Wschod
niej. Zgodnie z analizami zaprezentowanymi w rozdziałach V i VI naj
więcej beneficjentów programów kulturalnych wywodzi się ze „starej” 
Unii, a właściwie z jej trzonu założycielskiego (Belgia, Francja, Holandia, 
Niemcy, Włochy). O połowę mniej wniosków aplikacyjnych składanych 
jest do programów kulturalnych UE przez kraje „nowej” Unii. To wska
zuje na różnice w potencjale finansowym instytucji oraz w ich możliwoś
ciach menedżerskich, a także dowodzi ciągłości historycznych podziałów. 
Dysproporcje geograficzne jeszcze do niedawna były mocno obecne w ob
szarze ochrony dziedzictwa kulturowego i na rynku książki. Podczas gdy 

11 Zob. tabele 23–25.
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wschodnia część Europy ratowała zniszczoną tkankę architektoniczną 
swoich zabytków, postindustrialna i postfordowska Europa Zachodnia 
wkraczała w erę profesjonalnego wykorzystania dziedzictw do rozwoju 
oraz przemysłów kreatywnych. Transferowanie funduszy unijnych do obu 
obszarów geograficznych ewokowało odmienne korzyści ze względu na 
różnice wartości pieniądza i stanu gospodarek państw. Podobnie z ryn
kiem książki. Przez wiele lat brakowało mechanizmów chroniących słab
sze rynki książki przed ich kolonizacją przez silniejsze rynki zachodnie.

Z pewnością na integracji europejskiej w dziedzinie kultury zyskują 
europejskie miasta. To właśnie europejskie festiwale miejskie otrzymały 
szanse postawienia tamy recepcji polityki kulturalnej UE jako aktywno
ści wybitnie elitarnej, choć i tu słychać zarzuty o promocję wyalienowa
nych form sztuki, wielkoświatowość i hołdowanie celebrytom. Wydaje 
się, że podkreślana w polityce kulturalnej UE problematyka społeczna 
(działania przeciw wykluczeniom, respektowanie praw mniejszości na
rodowoetnicznych, nauka języków mniej używanych), slogany o „budo
waniu mostów” i „przekraczaniu barier” nie są w stanie zdyskontować 
wrażenia plutokracyjności UE w odbiorze publicznym. Powodem takiej 
sytuacji, o czym ogólnie wiadomo, jest deficyt demokratyczny, skutku
jący słabymi możliwościami włączania się obywateli w demokrację euro
pejską12. Należałoby do tego stanu rzeczy dodać chaos terminologiczny 
podstawowych pojęć w dziedzinie kultury, oferowanych w dokumentach 
unijnych i transferowanych do sfery publicznej.

Kultura w nomenklaturze unijnej posiada niekonsekwentne i lako
niczne definicje. Cechuje ją „rozproszenie terminów”13. Długo termin 

„kultura” utożsamiano z dziedzictwem. Stopniowo zaczęły występować 
synonimiczne i otwarte znaczeniowo twory językowe, takie jak „wspólna 
przestrzeń kultury”, „wspólny obszar kulturowy”. Dla wielu odbiorców 
literatury prawodawczej były to sformułowania niejasne, odległe i niepod
legające semantycznej dyscyplinie. Bardziej zrozumiała była „kultura naro
dowa” czy „kultura regionalna”. Również próby nazwania pierwszych dzia
łań WE w dziedzinie kultury nie zostały skrupulatnie wyjaśnione przez 

12 K. Mizera, Deficyt demokratyczny w Unii Europejskiej, „Folia Iuridica Wratislaviensis” 
2014, nr 3/1, s. 87–138.

13 J. Olchowski, Regionalny poziom współpracy państw w obszarze kultury [w:] Międzyna-
rodowe stosunki kulturalne. Podręcznik akademicki, red. W.A. Ziętek, Warszawa, Pol
text, 2010, s. 199. 
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pomysłodawców. Sformułowania typu „działania łączone” (joint actions/
joint positions), „działania w sektorze kultury” (actions in cultural sector), 

„wymiana kulturalna”, „wymiar europejski” wymagały dokładniejszej 
egzemplifikacji. Zwłaszcza że kierowane były do zróżnicowanych kultur 
europejskich o kontrastowo odmiennych polach semantycznych języków 
narodowych. Ogólność terminów nastręczała dodatkowych problemów 
recepcyjnych. Europejskie środowiska artystyczne oraz menedżerowie 
kultury za płaszczyznę referencyjną swoich starań twórczoorganiza
cyjnych przyjmowali bardziej skomplikowaną rzeczywistość świata po
nowoczesnego, dlatego UE jawiła im się jako struktura archaiczna, hie
rarchiczna i przez to budząca dystans. Była też odbierana jako instytucja 
traktująca kulturę sektorowo, od czego odchodziły narodowe polityki kul
turalne, wprowadzając horyzontalne strategie na szczeble regionalne i lo
kalne. Należy jednak podkreślić unikatowość unijnego nazewnictwa kul
tury i oryginalność wytworzonego modelu polityki kulturalnej. Do języka 
zarządzania kulturą, przedsiębiorczością w kulturze oraz szeroko pojętej 
pragmatyki humanistycznej weszły takie terminy UE, jak: „różnorodność 
kulturowa”, „jedność w różnorodności”, „dialog międzykulturowy”, „eu
ropejska wartość dodana” czy „transeuropejska współpraca kulturalna”. 
Definicje te nie podlegały z biegiem czasu pogłębieniu i rozpracowaniu, 
co bywa krytykowane14. Wydaje się, że pozostały ogólne celowo. Unia dba 
o tworzenie spluralizowanych rozstrzygnięć ideowych i programowych, 
wyrażających zarówno wielopodmiotowość metod zarządzania, jak i wie
lopodmiotowość odbioru. Wielość, mnogość, różnorodność, inność są ce
chami immanentnymi wszelkich dokumentów unijnych w dziedzinie kul
tury i konstruowanej w nich polityki kulturalnej. Wątkiem dodatkowym 
jest europejskość, europeizm i europeizacja jako mechanizm mentalnego 
włączania społeczeństw do kręgu wspólnych osiągnięć aksjologicznych 
i epistemologicznych Europy. Unia jako projekt polityczny nie wypraco
wała metadefinicji ani kultury, ani polityki, również nie nagięła się do 
którejkolwiek z tradycji narodowych tychże definicji, czyniąc je obowią
zującymi. Nie wprowadziła odgórnego kanonu europejskiej sztuki, lite
ratury, muzyki itp. Nie stworzyła (a zamierzała w 1989 r.) „europejskiej 

14 Prawo wobec kultury i sztuki, red. J. Sobczak, K. ChałubińskaJentkiewicz, K. Kaka
reko, Warszawa, Wolters Kluwer, 2018; J. Sobczak, Ochrona dziedzictwa kultury w sy-
stemie prawnym Unii Europejskiej, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2009, nr 3, 
s. 105–124. 
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kolekcji książek”15. Z wyjątkiem Domu Historii Europejskiej w Brukseli 
nie powołała unijnych instytucji „narodowych”/europejskich. Jej definicje 
kultury są złożone ideowo. Mają charakter kumulatywny, integrystyczny, 
a nawet kontradyktywny. Jednak po dokładnej analizie oddają ducha pro
cesualności zjednoczeniowej i złożoności kulturowej Europy. Zakres se
mantyczny pojęcia polityki kulturalnej UE jest wyrazem idei polityczno
ści Unii oraz skomplikowanego mechanizmu policentrycznej demokracji. 
Tworząc politykę kulturalną WE/UE, Unia wykształciła specyficzną no
menklaturę oraz wyraźnie rozpoznawalny zakres ideowy tejże polityki. 
To, poza wcześniej wymienionymi koncepcjami, łączenie tradycji z inno
wacyjnością i kreatywnością, zbliżanie kultury niedochodowej do sektora 
komercyjnego, tworzenie modeli biznesowych, wymaganie od sektora kul
tury bezwzględnego przestrzegania dyscypliny finansów publicznych. To 
dialog, debata i konwersacja. To przeciwdziałanie wykluczeniu, alians in
dustrialu ze sztuką, monitorowanie różnorodności, modernizacja insty
tucjonalna sprzyjająca podniesieniu poziomu czytelnictwa, wartości lite
ratury europejskiej oraz prestiżu zawodu tłumacza.

Niektórzy badacze wątpią w istnienie polityki kulturalnej UE per se, 
twierdząc, że taki termin nie występuje w dokumentach unijnych, a przede 
wszystkim w samym TFUE. Analitycy sugerują używanie sformułowań 
typu „działania WE wobec kultury”16 czy legitymacja UE do „utrzyma
nia i promowania wymiaru różnorodności”17. Rekapitulując rozważania 
tej monografii w tym aspekcie, należy stanowczo podkreślić, że pojęcie 
polityki kulturalnej, aczkolwiek rzadko, ale występuje w dokumentach 
unijnych, a polityka kulturalna UE istnieje (co zostało wykazane w toku 
wywodu) i uzyskała określony model. Jest to polityka prowadzona przez 
instytucje unijne wraz z instytucjami politycznymi państw członkow
skich z wykorzystaniem specjalistycznych programów o charakterze do
tacyjnym (posiadających wysoki profil europejskości); poprzez strategie 
w dziedzinie kultury oraz system wyznaczania celów i zadań, a także mo
nitorowanie wykonalności tychże zadań. Unia Europejska, zgodnie z eu
ropejską/śródziemnomorską tradycją mecenatu publicznego w kulturze, 

15 Masterpieces of European novels.
16 Propozycja Kazimierza Walucha zawarta w monografii: K. Waluch, Polityka Unii Eu-

ropejskiej w dziedzinie kultury, dz. cyt.
17 Propozycja JeanaMichaela Pire’a zawarta w publikacji: J.M. Pire, Pour une politique 

culturelle européenne, Paris, Fondation Robert Schuman, [b.d.w.], s. 17.
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została mecenasem sztuki i kultury europejskiej. Jako organizacja mię
dzynarodowa, posiadająca organy publiczne wypełniające niektóre kom
petencje państw członkowskich, stanęła na straży ochrony kultury jako 
skarbu narodowego państw członkowskich oraz europejskiego dobra po
nadnarodowego. Chroni kulturę wysoką i w miarę możliwości hamuje 
lub opóźnia procesy komodyfikacyjne w kulturze. Nade wszystko unijny 
mecenat kultury współtworzy europejską wielowymiarową tożsamość 
i uzupełnia tym samym ontologiczny status „bycia” lub „niebycia” Eu
ropejczykiem:

W warunkach wzrastającej wieloetniczności Europy powstaje wymóg uczy
nienia z polityki kulturalnej integralnej części jej rozwoju ekonomicznego 
i społecznego, a także wzrostu przekonana o przynależności do społecz
ności obywateli Europy. Europejska polityka kulturalna nie może więc być 
widziana jako ujednolicenie, ale ma przyczynić się do narodzin tożsamo
ści wyrastającej ze spotkania różnic, które są kluczowe dla rozwoju wspól
nej europejskiej świadomości18.

Tym bardziej dowodzi to faktu, że charakterystyczny dla krajów europej
skich, wielowiekowy model mecenatu w kulturze został we współczesnej 
Europie transferowany o stopień wyżej: na poziom ponadnarodowy. Zo
stał dostosowany do większej złożoności i zależności zjawisk kulturalnych, 
pozostając jednak nowożytną, czyli publiczną, formą wsparcia artystów 
i instytucji kultury w ich twórczym i zarządczym rozwoju.

Trzeba podkreślić, że mecenat ponadnarodowy posiada ogranicze
nia. Stanowią je kompetencje prawnopolityczne państw członkowskich, 
pozwalające na działania Unii w obrębie zasady pomocniczości, co skut
kuje dualizmem instytucjonalnym i proceduralnym UE. Czwarta hipo-
teza badawcza tej rozprawy wskazywała na liberalizm w podejściu do 
integracji kulturalnej wynikający właśnie z zastosowania zasady pomoc
niczości w podziale kompetencji pomiędzy Unię a państwa członkow
skie. Prezentowane w pracy analizy aktów politycznych i reakcje na ich 
treść przedstawicieli środowisk kultury pozwalają potwierdzić hipotezę 
i zarazem stwierdzić, że europejscy operatorzy kulturalni postrzegają 

18 G. Michałowska, Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy kulturalnej w Europie 
[w:] Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w Europie, red. 
S. Parzymies, R. Zięba, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, s. 519.
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zasadę pomocniczości jako swoisty przeciwbodziec na przykład dla pro
cesu ujednolicania cen książek, współpracy konserwatorskiej czy synergii 
działań w zakresie ścigania przestępczości. Winią zasadę pomocniczości 
za niemożność rozwinięcia przez UE większej skali nadzoru w kultu
rze, upatrują w niej mechanizmu spowalniającego procesy integracyjne 
i uniemożliwiającego redefinicję niektórych zjawisk. Można zaryzykować 
stwierdzenie, że wraz z dynamizacją procesów integracyjnych, rozsze
rzaniem strefy euro, intensyfikacją aktywności biznesowej i kulturowej 
w przemysłach kreatywnych czy wzrostem wartości dzieł sztuki i obiek
tów kulturalnych pojawi się więcej głosów wzywających UE do rozpostar
cia parasola ochronnego dla dorobku kulturowego Europejczyków i kon
solidacji działań wszystkich państw członkowskich na rzecz kultury. To 
w pewnym sensie ochroniłoby europejską kulturę przed negatywnymi 
skutkami komercjalizacji w skali globalnej i pozwoliłoby jej zachować 
wysokie aspiracje intelektualnoartystyczne.

Holistycznie rzecz ujmując, naczelnym celem polityki kulturalnej 
Unii Europejskiej jest konstruowanie wspólnej tożsamości europejskiej. 
Nie da się zaprzeczyć, że u podstaw wszelkich działań instytucjonalnych 
UE w dziedzinie kultury stoi przekonanie, że wytwory kultur narodo
wych, przesłania literackie i artystyczne, ekspresje filmowe i muzyczne 
przypominają nam o opartej na tradycji europejskiej potrzebie wolności 
twórczej oraz wskazują na wspólne korzenie kulturowe będące źródłem 
naszej artystycznej, kulturowej, obywatelskiej i międzynarodowej soli
darności. Istotą idei tożsamości europejskiej jest paradygmat „jedności 
w różnorodności”. Jego wymiar epistemologiczny stanowił punkt wyjścia 
piątej hipotezy badawczej opracowania o „wielowymiarowej tożsamości 
europejskiej odpowiadającej na wymogi ponowoczesności”. Koncept łą
czenia fragmentów w większe zorganizowane całości przy przestrzega
niu autonomii (inherentną cechą tej praktyki są dobrowolność i automa
tyzm) w obrębie procesów integracji oznaczał proces wdrażania kultury 
do konkretnych programów wspólnotowych wraz z ich misją kulturo
twórczą. Jedność to dodawanie kulturze narodowej, regionalnej i lokal
nej walorów europejskości, a tym samym włączanie jej w proces europe
izacji. Istotna w tym kontekście jest odpowiedź na pytanie, co to znaczy, 
że kultury państw europejskich adaptują ducha wspólnoty, gdyż ogólny 
trend światowy jest wręcz temu przeciwny. Dzisiejsze neoliberalne spo
łeczeństwa konsumpcyjne ewoluują w kierunku hiperindywidualizacji, 
egoizmu i skuteczności ekonomicznej, wypierając idee solidarności czy 
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dobra zbiorowego. Artyści i działacze kultury, dążąc do profesjonalizacji 
swoich przekazów intelektualnych i estetycznych, podlegają w tym samym 
czasie zarówno procesom subiektywizacji, jak i socjalizacji. Na poziomie 
utylitarnych praktyk unijnych jedność należy rozumieć jako zachęcanie 
do partnerstwa, wymiany międzyinstytucjonalnej i międzyartystycznej, 
nakłanianie do współpracy transgranicznej i międzynarodowej w obrę
bie Unii, czemu służą między innymi swobody handlowe, pracownicze 
i przedsiębiorcze. To uczenie się od siebie nawzajem:

Wspólnotowość kultury nie oznacza jedynie, że każdy ma do niej dostęp, 
lecz także że kultura jest współdzieloną praktyką, powstałą w wyniku in
terakcji międzyludzkich. W związku z tym ważne jest, aby wszyscy człon
kowie społeczności posiadali niezbędną wiedzę i umiejętności (kwalifiko
wane), mogli się z powodzeniem odnaleźć w kulturze (socjalizacja) i potrafili 
stworzyć w niej sobie wiarygodną rolę (subiektywizacja)19.

Paradygmat „jedności w różnorodności” tworzy w dyskursie unijnym eu
ropejskość. Wiesław Bokajło20 europejskość rozumie jako dychotomiczne 
zawieszenie systemów aksjologicznych pomiędzy chrześcijańską i laicką 
tradycją humanizmu. Badacz zauważa (piszą o tym również Cris Shore 
i Gerard Delanty), że chrześcijańska idea godności i wolności człowieka 
jako najwyższej wartości humanistycznej została wyprowadzona ze sfery 
sacrum do sfery życia publicznego, czyli inkorporowana w laickie systemy 
prawne, tworząc świecki dekalog praw człowieka, demokracji, solidarno
ści i wolności. Europejskość to postawa indywidualnej i zbiorowej identy
fikacji Europejczyków (niezależnie od narodowości i państwa pochodze
nia) z europejskim kanonem praw, jak również świadomość korzystania 
z wolności, która postrzegana jest jako wartość wyższa względem lokal
nych tradycji i zwyczajowości. Europejskość to prawo wolności wypowie
dzi, wolności słowa, ekspresji intelektualnej i twórczej. Aplikując powyż
szą definicję europejskości do wniosków na temat polityki kulturalnej UE, 

„europejskością” należałoby nazwać przyzwyczajenie Europejczyków do 

19 P. Gielen, T. Lijster, Kultura – podbudowa dobra wspólnego w Europie [w:] Koniec kul-
tury – koniec Europy. O fundamentach polityki, red. P. Gielen, tłum. D. Żukowski, War
szawa, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, 2015, s. 64.

20 W. Bokajło, Europa i europejskość. Idee i pojęcia [w:] Podstawy europeistyki. Podręcz-
nik akademicki, red. W. Bokajło, A. Pacześniak, Wrocław, Atla 2, 2009.
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wolnościowych standardów ekspresji kulturowej, potrzeby wyrafinowa
nia artystycznego, kultu mistrzostwa literackiego i geniuszu sztuki (ale też 
buntu artystycznego i poszanowania awangardy) oraz – w życiu instytu
cjonalnym – pragmatykę profesjonalnego zarządzania kulturą, opartego 
tyleż samo na ochronie wartości elitarnych, ile na egalitarnym dostępie 
do sztuki i kultury. Europejskość to standardy prawidłowego zarządza
nia instytucjami kultury, strategizacja działań i procesów kulturalnych, 
wysoki poziom miejskich polityk kulturalnych, inkluzyjny multikultu
ralizm wielkich miast, tendencje proekologiczne, a przede wszystkim 
idea sieciowania instytucjonalnego, dająca swobodę podejmowania de
cyzji oraz wyzwalająca kreatywność organizacji pozarządowych. Andrzej 
Chodubski21 w rozważaniach na temat współczesnej cywilizacji zauważa, 
że cechy europejskiego społeczeństwa czasów globalizacji wykazują ten
dencje do autorefleksji Europejczyka nad swoim, nazwijmy to, „prawem 
do Europy”. Koncept ten zakłada kształtowanie demokracji partycypa
cyjnej oraz postawy partycypatywnej. Zakłada też decentralizację i de
koncentrację, które skutkują upodmiotowieniem społeczeństwa i kształ
towaniem poczucia autonomii wobec struktur centralnych. Nowoczesne 
europejskie społeczeństwa odchodzą, według Chodubskiego, od filozo
fii „panowania” na rzecz harmonijnego i horyzontalnego współistnienia, 
poszukując alternatywnych, nietradycyjnych struktur organizacyjnych, 
pozbawionych hierarchii i zwierzchności. Pluralistycznie koegzystujące 
europejskie społeczeństwa są otwarte wobec różnych systemów wartości. 
Ostatnia więc, piąta, hipoteza badawcza niniejszej dysertacji, odnosząca 
się do budowania europejskiej tożsamości kulturowej, w świetle powyż
szych rozważań o „jedności w różnorodności” oraz „europejskości” zo
stała zweryfikowana jako transfiguracja świadomości, będąca efektem 
proeuropejskiej transformacji intelektualnej ostatnich 50 lat. Transfigu
racja świadomości zrodziła, jak wynika z powyższych rozważań, czło
wieka rozumiejącego istotę dychotomiczności idei jedności w wielości, ak
ceptującego sens tworów politycznych in statu nascendi i perswazyjność 
współczesnego modelu rozwiązywania konfliktów. Zwłaszcza artyści i lu
dzie kultury, predestynowani w swoich zawodach do poszukiwania wol
ności, łamiący tabu i ograniczenia czy w trangraniczności odnajdujący 

21 Zob. A. Chodubski, Wartości cywilizacji współczesnej a unifikacja i dezintegracja Eu-
ropy [w:] Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy, red. B. Fijałkowski, A. Żu
kowski, Warszawa, Elipsa, 2002.
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sens przesłań ideowych, dobrze odnaleźli się w procesualnej architekturze 
zjednoczeniowej. „Europejskość”, rozumiana jako otwartość, dała im im
puls do hedonistycznego czerpania z wolności i kreatywnej omnipotencji.

Na koniec uwaga o charakterze anegdotycznym. Przez wiele lat niemal 
wszystkie środowiska artystycznokulturalne oraz akademickie w Euro
pie i w Polsce powtarzały zdanie Jeana Monneta: „Gdybym jeszcze raz 
miał zacząć proces integracyjny, zacząłbym od kultury”. Zdanie to tak 
naprawdę nigdy nie padło. Nie wypowiedział go ani Jean Monnet, ani 
inny ojciec założyciel Wspólnoty. Wykonfabulowane przez Jacka Langa, 
zostało włożone w usta Monneta w celu nobilitowania kultury w proce
sie integracyjnym lat 80. XX wieku. Pomijając fakt, że do dziś wielu twór
ców i działaczy kultury nie może uwierzyć w nieautentyczność sentencji 
Monneta, zadaje ona pytanie o ewentualny scenariusz integracji w in
nych warunkach historycznych niż te, które zostały rozpoznane w tej 
rozprawie. Można się zastanowić, jaka byłaby dziś Europa, gdyby postu
laty Ruchu Europejskiego, poglądy de Rougemonta czy Madariagi zna
lazły praktyczne zastosowanie. Jeśliby proces rozwoju naszej europej
skiej tożsamości kulturowej rozpoczął się wcześniej niż w latach 70. XX 
wieku, szybciej być może odmitologizowalibyśmy przeszłości narodowe 
i zbudowali europejską sferę publiczną. Powstałaby Unia Europejska jako 
silny podmiot stosunków międzynarodowych, z europejską konstytucją, 
jak chciał Jürgen Habermas, i zbiorowością europejskich patriotów. Być 
może kultura posiada taką moc twórczą…
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Polskie realizacje 
Programu pomocowego UE Rafael

Polskim projektem programu Rafael był projekt realizowany w Kalwarii 
Pacławskiej pod nazwą Konserwacja i ekspozycja sztuki barokowej w sank-
tuarium Męki Pańskiej w Kalwarii Pacławskiej niedaleko Przemyśla. Pro
jekt trwał od lipca 1999 roku do października 2000 roku. Był częścią prac 
renowacyjnych prowadzonych na terenie obiektu w związku ze złym sta
nem zachowania substancji zabytkowych, a także w związku z gwałtow
nym rozwojem turystyki pielgrzymkowej. Prace konserwatorskie finan
sowane przez program Rafael dotyczyły renowacji zachowanych dzieł 
sztuki barokowej kościoła odpustowego pw. Męki Pańskiej, w szczegól
ności trzech ołtarzy z XVIII wieku: ołtarza Matki Boskiej Kalwaryjskiej, 
ołtarza św. Antoniego oraz ołtarza św. Franciszka. Wykonanie tych prac 
znacznie poprawiło estetykę wnętrza kościoła odpustowego, ukazując za
razem kunszt sztuki barokowej. Pracom konserwatorskim towarzyszyła 
sesja naukowa zorganizowana podczas XII Europejskiego Spotkania Mło
dych. Poświęcono je problematyce dziedzictwa kulturowego i jego funk
cji w przyszłości. Podczas spotkania można było się zapoznać z techniką 
prowadzonych prac konserwatorskich. Tabela 22 zawiera przygotowane 
dla Komisji Europejskiej szczegółowe rozliczenie prac konserwatorskich 
wykonanych w Kalwarii Pacławskiej.



Tabela 22. Rozliczenie prac konserwatorskich prowadzonych w Kalwarii Pacławskiej
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Rysunek 12. Rozliczenie prac konserwatorskich prowadzonych w Kalwarii Pacławskiej – 
udział środków

Źródło: opracowanie własne.

W ramach programu pilotażowego UE Konserwacja zabytków architek
tury sakralnej, lub jak podają inne źródła, Konserwacja europejskiego 
dziedzictwa architektonicznego, w roku 1995 fundusz otrzymał kościół 
i klasztor ojców Bernardynów w Leżajsku. Prace konserwatorskie były 
prowadzone od 1989 roku w kilku etapach. Jest to barokoworenesansowa 
bazylika z 1618 roku znajdująca się na oficjalnej liście polskich zabytków. 
Klasztor i kościół powstały na planie kwadratu wraz z muzeum prowincji 
ojców Bernardynów. Jest to miejsce pielgrzymek do Obrazu Matki Bożej 
Leżajskiej. Od 1985 roku prowadzone były prace konserwatorskie całego 
kompleksu: bazyliki oraz klasztoru. Od 1994 roku przystąpiono do kom
pleksowych prac nad systemem przeciwpożarowym w bazylice i w mu
zeum oraz systemem alarmowym w prezbiterium, tabernakulum, ka
plicy Obrazu Matki Bożej Leżajskiej i św. Franciszka oraz zakrystii, sali 
wystaw i muzeum. Dofinansowanie Komisji Europejskiej w wysokości 
30 tys. ECU uzyskała instalacja systemu przeciwpożarowego.



Tabela 23. Dofinansowanie przez WE prac konserwatorskich w Kalwarii Pacławskiej w 1995 r.

Rodzaj prac w 1995 r. Całościowy 
koszt (ECU)

Wkład 
własny

Dofinansowanie 
KE

Pozostałe 
środki

Instalacja systemu 
przeciwpożarowego 100 961 13 468 30 000 56 532

Źródło: Financial Plan [w:] dokumentacja Klasztoru oo. Bernardynów w Leżajsku.



Zbiorcze tabele statystyczne

Tabela 24. Liczba projektów dofinansowanych przez WE w programach pomocowych 
Kalejdoskop, Ariane, Rafael

Program Liczba nadesłanych 
projektów Liczba projektów zrealizowanych

Kalejdoskop 3505 568

Ariana 1929 880

Rafael 1769 222

RAZEM 7203 1670

Źródło: GMV Conseil, Evaluation expost des programmes Kaléidoscope, Ariane et Ra
phaël 1996/1999, Rapport final – Juillet 2003, s. 25.

Tabela 25. Wydatki WE/UE na sektor kultury w latach 1983–2020, dane szacunkowe 
(w euro)

Nazwa programu Specyfikacja Dotacja WE/UE

Dziedzictwo (1984–1991) (Działanie 1) 14 000 000

Dziedzictwo (1984–1991) (Działanie 2) 5 303 500

Dziedzictwo (1984–1991) (Działanie 3) 716 440

Program Rafael (1996–2000) 37 470 419

Razem Dziedzictwo (1984–2000) 57 490 359

Ariane (1997–1999) 11 285 000

Kalejdoskop (1996–1999) 36 700 000

Razem programy pomocowe 
1984–2000 105 475 359



Nazwa programu Specyfikacja Dotacja WE/UE

Platforma Europa (1990–1995) 50 000

Program Kultura 2000 (2000–2006) 236 400 000

Program Kultura 2007–2013 400 000 000

Kreatywna Europa  (2014–2020) komponent 
Kultura 453 444 440

RAZEM 1 195 369 799

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 26. Specyfikacja dotacji na niektóre działania specjalne programów kulturalnych 
UE przedstawionych w tabeli 25

Typ nagrody Kwota dotacji w euro Razem

Nagroda Europa Nostra 
2002–2017 200 000 rocznie 3 000 000

Nagroda Aristeion 
1989–1999 20 000 × 2 = 40 000 400 000

Nagroda UE  
w dziedzinie literatury  

2009–2017
12 osób rocznie × 60 000 480 000

Nagroda Meliny Mercouri 
2010–2017 3 000 000 rocznie 21 000 000

EMK/ESK  
1985–2004 średnio 736 842 rocznie 14 000 000

RAZEM 38 880 000

Źródło: opracowanie własne.



Najważniejsze przepisy traktatu z Maastricht, 
traktatu amsterdamskiego  

i traktatu lizbońskiego  
odnoszące się do polityki kulturalnej UE

Traktat z Maastricht z 7 lutego 1992 roku 
Preambuła do TUE – odniesienie do solidarności w poszanowaniu kultury
art. 3 lit. p TWE
art. 36 TWE
art. 92 ust. 3 lit. d TWE
art. 126 ust. 1 TWE
Tytuł IX (Kultura), art. 128 ust. 1–5 TWE

Traktat amsterdamski z 2 października 1997 roku
Preambuła do TUE – odniesienie do solidarności w poszanowaniu kultury
art. 3 lit q TWE (dawny art. 3 lit. p TWE)
art. 30 TWE (dawny art. 36 TWE)
art. 87 ust. 3 lit. d (dawny art. 92 ust. 3. lit. d TWE)
art. 149 ust. 1 TWE (dawny art. 126 ust. 1 TWE)
Tytuł XII (Kultura), art. 151 ust. 1–5 TWE (dawny Tytuł IX, art. 128 ust. 1–5 TWE 
z wyjątkiem doprecyzowania ust. 4)

Traktat lizboński z 13 grudnia 2007 roku
Preambuła do TUE – odniesienie do solidarności w poszanowaniu kultury oraz do 
dziedzictwa kulturowego
art. 3 ust. 3 TUE
art. 6 lit. c TFUE (podział kompetencji)
art. 13 TFUE (ochrona zwierząt)
art. 36 TFUE (dawny art. 30 TWE)
art. 107 ust. 3 lit. d TFUE (dawny art. 87 ust. 3 lit. d TWE)
art. 165 ust. 1 TFUE (dawny art. 149 ust. 1 TWE)
Tytuł XIII (Kultura), art. 167 ust. 1–5 TFUE (dawny Tytuł XII, art. 151 ust. 1–5 TWE)
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AKP (ang. African Caribbean and Pacific group of States) – kraje Afryki, Karaibów 
i Pacyfiku

CDCC (fr. Comité Directeur de la Coopération Culturelle, ang. Council for Cultural 
Cooperation) – Rada ds. Współpracy Kulturalnej

CEMA (ang. Council for the Encouragement of Music and the Arts) – Rada ds. Wspie
rania Muzyki i Sztuki

CERN (fr. Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, ang. European Council for 
Nuclear Research) – Europejski Ośrodek Badań Jądrowych

CITL (fr. Collège International des Traducteurs Littéraires en Arles) – Międzynaro
dowe Kolegium Tłumaczeń Literackich w Arles

CORDIS (ang. Community Research and Development Information Service) – baza 
informacji na temat działalności badawczorozwojowej Wspólnoty

CULT/European Parliament (Culture and Education) – Komisja ds. Kultury i Eduka
cji Parlamentu Europejskiego

CVCE (fr. Centre virtuel de la connaissance sur l’Europe) – Wirtualne Centrum Wie
dzy o Europie (Luksemburg)

DC (wł. Democrazia Cristiana) – Chrześcijańska Demokracja (Włochy)
DG EAC (ang. European Commission, DirectorateGeneral for Education, Youth, 

Sport and Culture) – Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kul
tury Komisji Europejskiej

DRAC (fr. Directions régionales des Affaires culturelles) – francuskie dyrekcje regio
nalne do spraw kultury

EAA (ang. European Association of Archaeologists) – Europejskie Stowarzyszenie Ar
cheologów

EACEA (ang. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) – Agencja Wy
konawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

EACTS (ang. European Academic Credit Transfer System) – Europejski Akademicki 
System Transferu Punktów
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EBBA (ang. European Border Breakers Award) – nagrody Unii Europejskiej w dzie
dzinie muzyki współczesnej

EBU (ang. European Broadcasting Union) – Europejska Unia Nadawców
ECF (ang. European Cultural Foundation) – Europejska Fundacja Kultury
ECOC (ang. European Capital of Culture) – Europejska Stolica Kultury
ECORYS – agencja badawczokonsultacyjna, Rotterdam, Holandia
ECOTEC – Research and Consulting Ltd., Londyn, Wielka Brytania
ECU (ang. European Currency Unit) – jednostka rozliczeniowa w europejskim syste

mie monetarnym
EFA (ang. European Festivals Association) – Europejskie Stowarzyszenie Festiwali
EFI – Europejski Fundusz Inwestycyjny
EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFTA (ang. European Free Trade Association) – Europejskie Stowarzyszenie Wol

nego Handlu
EIB (ang. European Investment Bank) – Europejski Bank Inwestycyjny
EKPC (Europejska konwencja praw człowieka) – Konwencja o ochronie praw czło

wieka i podstawowych wolności
EMK – Europejskie Miasto Kultury
ENP (ang. European Neighbourhood Policy) – Europejska Polityka Sąsiedztwa
ENPI (ang. European Neighbourhood and Partnership Instrument) – Europejski In

strument Sąsiedztwa i Partnerstwa
EPS – Europejska Polityka Sąsiedztwa
ERDF (ang. European Regional Development Fund) – Europejski Fundusz Rozwoju Re

gionalnego
ESDZ – Europejska Służba Działań Zewnętrznych
ESK – Europejska Stolica Kultury
ETEP (ang. European Talent Exchange Programme) – europejski program wymiany ta

lentów
ETS – Europejski Trybunał Sprawiedliwości (dawna nazwa, obecnie TS)
EUNIC (ang. European Union National Institutes for Culture) – europejska sieć narodo

wych instytutów kultury
EUYO (ang. European Union Youth Orchestra) – Młodzieżowa Orkiestra Unii Europejskiej
EWC (ang. European Writers’ Council) – Rada Pisarzy Europejskich
EWG – Europejska Wspólnota Gospodarcza
EWO – Europejska Wspólnota Obronna
EWP – Europejska Wspólnota Polityczna
EYCS (ang. Education, Youth, Culture and Sport Council) – Rada UE ds. Edukacji, 

Młodzieży, Kultury i Sportu
FEMIP (ang. Facility for EuroMediterranean Investment and Partnership) – Instru

ment Śródziemnomorskiego Partnerstwa i Inwestycji
FEP (ang. Federation of European Publishers) – Federacja Europejskich Wydawców
FPI (ang. Service for Foreign Policy Instruments) – Służba ds. Instrumentów Polityki 

Zagranicznej
GRIPS – National Graduate Institute for Policy Studies, Tokio
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ICOMOS (ang. International Council on Monuments and Sites) – Międzynarodowa 
Rada Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych

IETM (ang. Informal European Theatre Meeting) – Nieformalne Spotkanie Teatru 
Europejskiego

IFA (niem. Institut für Auslandsbeziehungen) – Instytut ds. Międzynarodowych Sto
sunków Kulturalnych

IPA (ang. International Publishers Association) – Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Wydawców

IRMO (chorw. Institut za razvoj i međunarodne odnose, ang. Institute for Development 
and International Relations) – Instytut Rozwoju i Stosunków Międzynarodowych 
w Zagrzebiu

KC PZPR – Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
KE – Komisja Europejska
KEA European Affairs – centrum badawcze ds. polityki międzynarodowej i przemy

słów kreatywnych, Bruksela, Belgia
MDGs (ang. Millennium Development Goals) – Milenijne Cele Rozwoju (UN 2000)
MEDA programme (fr. Mesures d’accompagnement) – program wsparcia Unii Euro

pejskiej dla krajów partnerskich basenu Morza Śródziemnego
NGO (ang. nongovernmental organization) – organizacja pozarządowa
NID – Narodowy Instytut Dziedzictwa
NIF (ang. Neighbourhood Investment Facility) – Sąsiedzki Fundusz Inwestycyjny
OBWE – Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
OMK – Otwarta Metoda Koordynacji
PASOK (gr. Panelinio Sosialistiko Kinima) – Panhelleński Ruch Socjalistyczny
PE – Parlament Europejski
PS (fr. Parti socialiste) – Partia Socjalistyczna we Francji
RAAs (ang. Regional Arts Associations) – angielskie regionalne przedstawicielstwa Arts 

Council
Rada ds. Kultury UE – Rada ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu UE
RE – Rada Europy
RECIT (fr. Réseau Européen de Centres de Traduction Littéraire) – Europejska Sieć 

Ośrodków Tłumaczeń Literackich
STIDC (ang. Scientific and Technical Information and Documentation Committee) – 

Komitet Informacji i Dokumentacji NaukowoTechnicznych
TEWG – Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą
TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
TS – Trybunał Sprawiedliwości
TUE – Traktat o Unii Europejskiej (traktat z Maastricht)
TWE – Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską
UEF (ang. Union of European Federalists) – Unia Europejskich Federalistów
WE – Wspólnota Europejska
WNP – Wspólnota Niepodległych Państw
WPZiB – Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa
ZPŚ – Zintegrowane Programy Śródziemnomorskie
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Wybrane programy Unii Europejskiej

Ariane – program pomocowy WE w dziedzinie kultury i czytelnictwa
Kalejdoskop – program pomocowy WE w dziedzinie kultury i sztuki
Kreatywna Europa – program ramowy w dziedzinie kultury i mediów UE
Kultura 2000 – program ramowy w dziedzinie kultury WE
Kultura 2007–2013 – program ramowy w dziedzinie kultury WE
Rafael – program pomocowy WE w dziedzinie ochrony dziedzictwa
Znak Dziedzictwa Europejskiego – działanie UE w zakresie ochrony pamięci i dzie

dzictwa
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