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Ана Јо ва ше вић 
Бе о град

КУЛТУРНИОДНОСИ
СРНЕМАЧКЕИСРБИЈЕ

-циљеви,правцииносиоциактивности-
Сажетак

У ра ду се са ра зних аспе ка та ана ли зи ра ју основ не ка
рак те ри сти ке и прав ци де ло ва ња спољ не кул тур не по
ли ти ке СР Не мач ке пре ма Ср би ји, те ме сто, уло га и 
зна чај ко ји по је ди не кул тур не ин сти ту ци је, јав ног и 
‘’не јав ног’’ сек то ра има ју у оства ри ва њу ци ље ва ове 
по ли ти ке у ци љу из град ње, уна пре ђе ња и по бољ ша ња 
ме ђу соб них кул тур них, па ти ме и по ли тич ких и еко
ном ских од но са и са рад ње Ср би је и Не мач ке. У овом 
ра ду би ће го во ра о пој му, еле мен ти ма, прав ци ма де ло
ва ња и ка рак те ри сти ка ма спољ не кул тур не по ли ти ке 
и ор га ни за ци ја ма ко је уче ству ју у ње ном спро во ђе њу. 
По себ но је ана ли зи ра на  уло га по је ди них но си ла ца не
мач ке кул ту ре у ино стран ству, као по сред нич ке ин
сти ту ци је Са ве зног ми ни стар ства спољ них по сло ва 
СР Не мач ке ко је је за ду же но за осми шља ва ње и спро
во ђе ње спољ не по ли ти ке.  
Кључ не  ре чи: СР Не мач ка, спољ на кул тур на по ли ти
ка, Ср би ја, кул тур на са рад ња, кул тур ни про гра ми, ор
га ни за ци је

Sве са вре ме не др жа ве, не са мо да нас, већ од нај ста ри јих вре-
ме на ус по ста вља ју и раз ви ја ју раз ли чи те ме ђу на род не од но-

се, би ло са су сед ним, при ја тељ ским, па чак и ‘’не при ја тељ ским’’ 
др жа ва ма. Те раз ли чи те ак тив но сти има ју ви ше-ма ње раз ли чи те 
ци ље ве и све оне ску па пред ста вља ју еле ме нат спољ не по ли ти ке 
те др жа ве у окви ру ме ђу на род не за јед ни це1). Спољ на по ли ти ка је 
1) V. Ga vra nov, M. Stoj ko vić, Me đu na rod ni od no si i spolj na po li ti ka Ju go sla vi je, Sa vre me na 

ad mi ni stra ci ja, Be o grad, 1972, str. 14.
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та ко осми шље на да чу ва на ци о нал ни ин те рес и на ци о нал ну си гур-
ност, као и иде о ло шке ци ље ве и еко ном ски про спе ри тет, што се 
мо же по сти ћи кроз мир но доп ску са рад њу из ме ђу на ро да или екс-
пло а та ци ју, ка кав је чест слу чај био у про шло сти. Она од ре ђу је 
ка ко ће јед на др жа ва са ра ђи ва ти са дру гим др жа ва ма на еко ном-
ском, по ли тич ком, дру штве ном, кул тур ном, на уч ном, спорт ском и 
вој ном пла ну – и у ма њем оби му, али да нас све зна чај ни јем, ка ко ће 
се од но си ти пре ма не др жав ним ак те ри ма2).

Од нај ста ри јих вре ме на су др жа ве во ди ле раз ли чи те об ли ке 
спољ не по ли ти ке пре ма дру гим др жа ва ма. Та по ли ти ка че сто ни-
је би ла ја сно де фи ни са на, она се ме ња ла од дру штве но-по ли тич-
ког кон тек ста, а би ла је усло вље на и не де фи ни са но шћу др жа ва и 
њи хо вих прав них си сте ма, че стим про ме на ма гра ни ца и ра то ви ма. 
Ипак, по сто ја ла је раз ме на ка ко ма те ри јал них, та ко и не ма те ри јал-
них до ба ра. По сто ја ле су и ди пло мат ске ми си је ко је су во ди ле пре-
го во ре, пот пи си ва ле спо ра зу ме, уго ва ра ле пак то ве, а мо же мо го во-
ри ти о „ди пло ма ти ји“ као пој му ко ји по сто ји ко ли ко и ин тер ак ци ја 
ме ђу на ро ди ма. Ако кул тур ну ди пло ма ти ју де фи ни ше мо као „раз-
ме ну иде ја, ин фор ма ци ја, вред но сти, си сте ма, тра ди ци је, ве ро ва-
ња, умет но сти као и дру гих аспе ка та кул ту ре, у ци љу под сти ца ња 
и не го ва ња ме ђу соб ног раз у ме ва ња“3), он да мо же мо го во ри ти да је 
и кул тур на ди пло ма ти ја, као ин стру мент спољ не кул тур не по ли ти-
ке  ве ко ви ма би ла прак са.

 Уло га  и  зна чај спољ не кул тур не по ли ти ке 

Кул тур на раз ме на (ме ђу на род ни кул тур ни од но си, кул тур на 
ди пло ма ти ја, спољ на кул тур на по ли ти ка) се мо же од ви ја ти у раз-
ли чи тим обла сти ма умет но сти, на у ке, кул ту ре и при вре де. Та кве 
раз ме не под ра зу ме ва ју ко му ни ка ци ју и по што ва ње из ме ђу кул ту ра 
и кул тур них ак те ра ко ји су укљу че ни и ко ја се од ви ја на осно ву 
раз у ме ва ња од го ва ра ју ћих вред но сти. Циљ што бо љег раз у ме ва ња 
је сте да се омо гу ћи бо ља ин тер ак ци ја и са рад ња. Кул тур на ди пло-
ма ти ја је по кре та ње или олак ша ва ње та кве раз ме не са ци љем ду го-
роч не ко ри сти, би ло да про мо ви ше на ци о нал не ин те ре се, да из гра-
ђу је од но се или да уна пре ђу је дру штве но-кул тур но раз у ме ва ње4).
2)  I. Vi sko vić, Spolj na po li ti ka, Re pe ti to ri jum, Be o grad, 2005, str. 7. 
3)  M. C. Cum mings Jr, Cul tu ral Di plo macy and the Uni ted Sta tes Go ver ment: a Sur vey, Cen tar 

za umet nost i kul tu ru, 2003, str. 1. pre ma M. Dž. Vi zo mir ski, S. P. Šnaj der, Kul tur na di plo
ma ti ja, Bal kan kult, Be o grad, 2006, str. 101.

4)  www.cul tu ral di plo macy.org/in dex.php?en_cul tu ral di plo macy, pri stu plje no 11.01.2010.
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Ис тра жи ва чи, пут ни ци, пу то пи сци, на став ни ци, про све ти те-
љи, умет ни ци, па чак и аван ту ри сти мо гу се сма тра ти пр вим ам-
ба са до ри ма или не фор мал ним кул тур ним ди пло ма та ма. Ус по ста-
вља ње ре дов них тр го вач ких пу те ва омо гу ћи ло је че сте раз ме не 
ин фор ма ци ја и кул тур них до ба ра из ме ђу тр го ва ца и пред став ни ка 
вла сти. Сви ти об ли ци кул тур не раз ме не се мо гу иден ти фи ко ва-
ти као ра ни при ме ри кул тур не ди пло ма ти је, а сва ка ин тер ак ци ја 
са раз ли чи тим кул ту ра ма у про шло сти, као и да нас, озна ча ва ва-
жан об лик кул тур не раз ме не или кул тур ног ди ја ло га. Кроз исто-
ри ју се кул ту ра че сто ко ри сти ла као сред ство ис ка зи ва ња др жав не 
или вла дар ске над мо ћи и из град ње ду го трај них од но са из ме ђу на-
ро да. 

Објек тив но гле да но, у спољ ној кул тур ној по ли ти ци уло га кул-
ту ре и кул тур не раз ме не – од но сно спољ не кул тур не по ли ти ке - 
би ла је по жељ на, али не и оба ве зна прак са. Иако се кроз кул тур ну 
раз ме ну и са рад њу мо гу под сти ца ти и ја ча ти од но си из ме ђу др-
жа ва, та прак са је под ре ђе на дру штве но-прав ним од но си ма, за ко-
ни ма, кон вен ци ја ма, би ла те рал ним и мул ти ла те рал ним уго во ри ма, 
као и вој ним и еко ном ским од но си ма тих др жа ва. То по твр ђу је и 
рас ко рак из ме ђу сред ста ва ко ја се по све ћу ју кул тур ној ди пло ма ти-
ји са ино стран ством и фор мал ној ди пло ма ти ји. 

Ак те ри спољ не кул тур не по ли ти ке твр де да да нас, ви ше не го 
ика да пре, кул ту ра и кул тур на раз ме на и са рад ња има ју зна чај ну 
уло гу у ме ђу на род ним од но си ма и оправ да но тра же да им се тај 
зна чај и при зна, јер „кул тур на раз ме на нам пру жа мо гућ ност да 
раз у ме мо слич но сти и, та мо где по сто је раз ли ке, да раз у ме мо мо-
ти ва ци ју и људ скост ко је се на ла зе у њи ма“5). Ови атри бу ти од ре-
ђу ју кул ту ру као кри тич ки фо рум за пре го ва ра ње и ме ди јум са-
рад ње за из на ла же ње за јед нич ких ре ше ња, „фо рум за не зва нич ну 
из град њу по ли тич ких од но са, ко ји отва ра про стор за пре го ва ра ње 
са др жа ва ма где по ли тич ки од но си ни су по год ни”6).

Ти ак те ри не тра же да спољ на кул тур на по ли ти ка бу де је ди ни 
ин стру мент јав не ди пло ма ти је и ме ђу на род них од но са, али на гла-
ша ва ју вред но сти кул тур них ак тив но сти ко је се за сни ва ју на њи-
хо вој не за ви сно сти и сло бо ди, кроз пред ста вља ње и по ве зи ва ње, 
на пр вом ме сту љу ди (гру па и по је ди на ца), а не др жав них и по ли-
5)  K. Bo und, R. Briggs, J. Hol den, S. Jo nes, Cul tu ral Di plo macy, De mos, Lon don, 2007, str. 

12.
6)  K. Bo und, R. Briggs, J. Hol den, S. Jo nes, Cul tu ral Di plo macy, ibid, str. 12.
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тич ких по зи ци ја. У при лог то ме го во ри то да се „да нас све ви ше 
уда ља ва мо из све та где ови пој мо ви при па да ју све ту ели те, не про-
мен љи вих и тра ди ци о нал них кул тур них обе леж ја ко ја су би ла део 
ам ба са дор ско-по ли тич ких уго во ра, у свет где је кул ту ра ме ди јум 
из ме ђу љу ди на ма сов ном пла ну“7). Кон цепт кул тур не раз ме не 
Manytomany се све ви ше раз ви ја и оста вља ефек те, та ко да кул-
тур на ди пло ма ти ја са да ди рект но ути че и мо же чак и да усме ра ва 
тра ди ци о нал не фор ме јав не ди пло ма ти је. Ње ни ак те ри же ле да се 
зна чај ме ђу на род не кул тур не са рад ње при зна и на гла ша ва ју ра-
зно ли кост на ци о нал них при сту па у ре ша ва њу овог пи та ња, као и 
уни вер зал ни иза зов про на ла же ња успе шне ве зе из ме ђу кул ту ре и 
по ли ти ке8). 

Та ко је ме ђу на род на кул тур на са рад ња вр ло ра но по ста ла са-
став ни део по ли тич ких од но са.  На пр вом ме сту, схва ће на као по-
ли тич ка ак тив ност, во ђе ње спољ не кул тур не по ли ти ка се ја вља од 
стра не јав ног сек то ра – од но сно др жав не вла де и дру гих др жав них 
ор га на ко ји ме ђу на род не од но се, од но сно кул тур ну сфе ру тих од-
но са, ко ри сте за про мо ци ју на ци о нал них и ре ги о нал них ин те ре-
са, пру жа ње ин фор ма ци ја о зе мљи или ре ги о ну по ре кла, ства ра ње 
сли ке о тој зе мљи, по себ но ње ном на ро ду и кул ту ри, по бољ ша ва-
ње или про ме ну ими џа и има ју ја сну на ме ру да про мо ви шу сво је 
вред но сти и кул ту ру. Те ак тив но сти че сто укљу чу ју и еко ном ску 
до бит, уна пре ђе ње би ла те рал не и мул ти ла те рал не са рад ње са ме-
ђу на род ним парт не ри ма, про мо ци ју по ли тич ких ста во ва, вред но-
сти и убе ђе ња у ино стран ству. 

Мо гу пру жа ти и ал тер на ти ву тра ди ци о нал ној ди пло ма ти ји, ка-
да зва нич но пре го ва ра ње, на при мер, из не ког раз ло га ни је мо гу ће. 
Док је у про шло сти др жав но спон зо ри са ње и по др шка кул тур ној 
ди пло ма ти ји би ла по ве за на са на ме ром да се на мет не од ре ђе ни на-
чин жи во та на дру гом про сто ру, у но ви је вре ме фо кус се ме ња: 
од агре сив ног на ме та ња до тран спа рент ног и не се бич ног ну ђе ња 
кул ту ре. Ипак, у при ме ри ма др жав ног спон зо ри са ња кул тур не ди-
пло ма ти је и ути ца ња на спољ ну кул тур ну по ли ти ку по сто ји ја сна 
на ме ра: сва ка др жа ва је за ин те ре со ва на за пре нос ин фор ма ци ја о 
соп стве ним вред но сти ма и на чи ну жи во та са ци љем не го ва ња сим-
па ти ја или при хва та ња истих. Ре зул тат су бо ље еко ном ске и по ли-
тич ке ве зе са дру гим зе мља ма. На ци о нал на кул ту ра се на тај на чин 
7)  K. Bo und, R. Briggs, J. Hol den, S. Jo nes, Cul tu ral Di plo macy, ibid, str. 16.
8)  A. Ha igh, Cul tu ral di plo macy in Euro pe, Co un cil of Euro pe, Stras bo urg, 1974, str. 27.
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ко ри сти да про мо ви ше на ци ју и по бољ ша ње но ме сто на ме ђу на-
род ној сце ни. 

Као дру ги ак тер спољ не кул тур не по ли ти ке јед не зе мље ја вља 
се ци вил ни сек тор – ци вил но дру штво. Не вла ди не ор га ни за ци је и 
ин сти ту ци је кроз ме ђу на род не кул тур не од но се, де лу ју ћи ван јав-
ног сек то ра или у са рад њи са њим, по др жа ва ју ин те рес свог ре-
ги о на или зе мље, по ди жу свест о од ре ђе ном кул тур ном пи та њу 
и мо ти ви са не су мо гућ но сти ма да раз ви ју и под стак ну кул тур ну 
плат фор му за ме ђу соб ну раз ме ну. У осно ви би тре ба ло да су во-
ђе ни фи лан троп ским раз ло зи ма да по др же и оја ча ју ме ђу кул тур не 
од но се, а њи хо ве ак тив но сти мо гу по при ми ти об лик са рад ње кроз 
раз ме ну ко ри сних струч них ин фор ма ци ја, ба за зна ња, асо ци ја ци је 
или умре жа ва ње. 

Прак се не за ви сне или по лу не за ви сне спољ не кул тур не по ли-
ти ке, од но сно по сред нич ких ин сти ту ци ја, као што је Ге те ин сти тут, 
ну де при ме ре мо дер не ин фор ма тив но-кул тур не раз ме не за сно ва не 
на на ци о нал ним кул тур ним стра те ги ја ма спољ не кул тур не по ли-
ти ке. Ова кав на чин раз ме не је у знат но ве ћем оби му не го по је ди-
нач ни про гра ми раз ме не и олак ша ва мо бил ност по је ди на ца из обе 
кул тур не и ака дем ске сце не. До бри при ме ри су, та ко ђе, Ера смус 
про грам или би ла те рал ни про гра ми за раз ме ну умет ни ка. Мо ти-
ва ци ја ин ди ви ду ал них умет ни ка, ака де ми ка и струч ња ка, ко ји су 
ан га жо ва ни на ди рект ним раз ме на ма кул ту ре, огле да се у то ме да 
до би ју при ли ку да по ка жу свој рад и спо соб но сти, али и да на у че 
о дру ги ма и од дру гих. Она је нај че шће лич на и не мо ра има ти по-
ли тич ку или еко ном ску ди мен зи ју.

СА ВРЕ МЕ НА СПОЉ НА КУЛ ТУР НА ПО ЛИ ТИ КА  
СР НЕ МАЧ КЕ

По јам не мач ке спољ не кул тур не по ли ти ке по чео је да се ко-
ри сти по чет ком 20. ве ка и био је по ве зан са по ра стом бро ја не мач-
ког ста нов ни штва ко је је жи ве ло у ино стран ству, што је, пак, би ло 
усло вље но еко ном ским фак то ри ма: по ра стом не мач ке ин ду стри је 
и тр го ви не. По сле „Вер сај ског ми ров ног уго во ра“ ко ји је за кљу-
чен 1919. го ди не број Не ма ца или осо ба не мач ког по ре кла, ко ји 
су жи ве ли у ино стран ству је по рас тао. Као циљ ове по ли ти ке при-
хва ће на је бри га о иде ји гер ма ни зма ме ђу тим ста нов ни штвом. У 
овом пе ри о ду су се ци ље ви спољ не кул тур не по ли ти ке од но си ли 
са мо на не мач ко ста нов ни штво у ино стран ству, одр жа ва ње је зич ке 



- 254 -

КУЛТУРНИ ОДНОСИ СР НЕМАЧКЕ И СРБИЈЕАна Јовашевић

и кул тур не за јед ни це из ме ђу на ро да у зе мљи и у ино стран ству, а 
ни је би ло ре чи о ту ма че њу спољ не кул тур не по ли ти ке у да на шњем 
сми слу, ко је под ра зу ме ва по ди за ње све сти ме ђу на ро ди ма, раз у ме-
ва ње, из град њу од но са и са рад њу.

Тек је у Вај мар ској Ре пу бли ци у окви ру Ми ни стар ства спољ-
них по сло ва, 1920. го ди не отво ре на Ди рек ци ја за гер ма ни зам у 
ино стран ству и кул тур не од но се. Го ди не 1925. отво рен је Сер вис 
за не мач ку ака дем ску раз ме ну (ДА АД) са ми си јом да ор га ни зу-
је раз ме ну сту де на та и пре да ва ча са ино стран ством – са пра вим 
за дат ком ме ђу на род не кул тур не раз ме не, за раз ли ку од бри ге о 
гер ма ни зму у ино стран ству. Не што ка сни је су у окви ру Не мач ке 
ака де ми је (ДА) по ста вље ни окви ри и за Ге те ин сти тут са ци љем 
про мо ви са ња на ста ве не мач ког је зи ка у ино стран ству9). Да нас је за 
спољ ну кул тур ну по ли ти ку Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке за ду же но 
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке. 

Спољ ну кул тур ну по ли ти ку Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке у са-
вре ме ном сми слу и њен исто ри јат мо же мо по сма тра ти у пе ри о ду 
по сле за вр шет ка Дру гог свет ског ра та, у ма ју 1945. го ди не. Пре ки-
ну ти ди пло мат ски од но си у пе ри о ду ра та и не што пре ње га, услед 
на ци о нал-со ци ја ли стич ког ре жи ма, ути ца ли су и на пре кид у кул-
тур ној ди пло ма ти ји. Об но ва ме ђу на род них кул тур них од но са Са-
ве зне Ре пу бли ке Не мач ке по сле Дру гог свет ског ра та от по че ла је 
тек 1950. го ди не ка да се ус по ста ви ла За јед нич ка кан це ла ри ја из ме-
ђу Са ве зне кан це ла ри је и Ви со ког са ве зног ко ми те та10). 

У пе ри о ду др жав не, а ти ме и кул тур не об но ве, што да ље усло-
вља ва и об но ву кул тур не ди пло ма ти је не мач ке др жа ве, ва жну уло-
гу пре у зи ма ју Са ве зно ми ни стар ство спољ них по сло ва и Ми ни-
стар ство обра зо ва ња. Прав на пи та ња су оста вље на сва кој по кра-
ји ни11) др жа ве по је ди нач но, што усло жња ва ме ђу на род не кул тур не 
кон вен ци је. Са ве зна др жа ва мо ра са че ка ти по твр ду свих са ве зних 
по кра ји на пре не го што Са ве зна Др жа ва Не мач ка мо же да пот пи-
ше спо ра зум12). У ју ну 1950. го ди не Кан це ла ри ја је пре у ре ђе на у 
9) A. Ha igh, Cul tu ral di plo macy in Euro pe, op. cit. str. 33.
10) A. Ha igh, Cul tu ral di plo macy in Euro pe, ibid, str. 101.
11) Pre ma Osnov nom za ko nu (Usta vu) SR Ne mač ke od 23.05.1949. go di ne sa iz me na ma od 

8.10.2008. go di ne od re đe no je: u čla nu 73. da Sa ve zna dr ža va ima is klju či vo za ko no dav nu 
nad le žnost, iz me đu osta log, u za šti ti ne mač kog kul tur nog do bra pro tiv iz no še nja u ino stran-
stvo (tač ka 5.a) i u prav noj za šti ti in du strij ske svo ji ne, autor skih i iz da vač kih pra va (tač ka 9), 
dok je u čla nu 74. od re đe na kon ku rent na nad le žnost Sa ve zne dr ža ve i ze ma lja: re gu li sa nje 
po mo ći u ob ra zo va nju i una pre đe nju na uč nog ra da (tač ka 13).

12) A. Ha igh, Cul tu ral di plo macy in Euro pe, op.cit. str. 103.
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Оде ље не спољ них по сло ва, да би 1951. би ло ство ре но Са ве зно ми-
ни стар ство спољ них по сло ва, на чи јем че лу је био Кон рад Аде на-
у ер. Го ди не 1950. Са ве зна Ре пу бли ка по ста ла је при дру же ни члан 
Са ве та Евро пе, а сле де ће го ди не пу но прав ни члан. Исте го ди не је 
по ста ла и чла ни ца Une scoa и ове но ви не су зна чи ле пре крет ни цу 
у спољ ној по ли ти ци Не мач ке ко ја се окре ће раз во ју кул тур не ди-
пло ма ти је/спољ не кул тур не по ли ти ке. Ус по ста вља ни су „кул тур ни 
уго во ри“ са ино стран ством, пр вен стве но на по љу на у ке, сту дент-
ске раз ме не и умет нич ке са рад ње.

Би ла те рал ни уго во ри су се у пр вој ли ни ји ус по ста вља ли из-
ме ђу „за пад ног бло ка“ ко јим су, по де ље но, упра вља ле Бри та ни-
ја, Фран цу ска и Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве и тих др жа ва. Пр-
ви је пот пи сан 1953. го ди не, а оста ли би ла те рал ни спо ра зу ми су 
сле ди ли у на ред ним го ди на ма. Не мач ко-ино стра на дру штва су се 
фор ми ра ла. De utsches AuslandsIn sti tut ко ји је осно ван још 1917. 
го ди не, 1951. го ди не об но вио је сво ју де лат ност као Ин сти тут за 
ме ђу на род не од но се у Штут гар ту. Ге те ин сти тут у Мин хе ну је та-
ко ђе по нов но ус по ста вио сво ју ак тив ност, пре ки ну ту због Дру гог 
свет ског ра та тра же ћи фи нан сиј ску по моћ од др жа ве. 

По ред ус по ста вља ња ди пло мат ских ми си ја у ино стран ству, 
по но во су отво ра не не мач ке шко ле и ра ди ло се на ус по ста вља њу 
на ста ве не мач ког је зи ка. У то ме је нај зна чај ни ју уло гу, као и да нас, 
имао Ге те ин сти тут. Исто вре ме но и дру ге ра ни је осно ва не ин сти-
ту ци је сту дент ске раз ме не, као што су ДА АД (Не мач ка слу жба за 
ака дем ску раз ме ну) и фон да ци ја Алек сан дра Хум бол та, об но ви ле 
су сво ју де лат ност. Ови ак те ри и да нас има ју цен трал ну уло гу у 
спољ ној кул тур ној по ли ти ци Не мач ке. Та ко ђе су осно ва ни Carl 
Du is berg So ci ety (1949), In ter Na ti o nes (1952), De utscher Kun strat 
(Не мач ки умет нич ки са вет, 1954), De utscher Mysi kart (Не мач ки му-
зич ки са вет, 1955) ко ји су под сти ца ли ме ђу на род не кул тур не од но-
се, раз ме ну из ме ђу Не мач ке и ино стран ства и пру жа ли по др шку 
са рад њи у раз ли чи тим обла сти ма кул тур ног и умет нич ког жи во та. 

Ди тер За тлер ко ји је та да упра вљао кул тур ним сек то ром Ми-
ни стар ства спољ них по сло ва пре у зео је за да так ства ра ња не мач ког 
си сте ма кул тур не ди пло ма ти је и по сти за ње ње го ве успе шно сти13). 
У овом пе ри о ду, кроз кул тур не пре го во ре, би ла те рал не и мул ти-
ла те рал не при ро де, свест о Не мач кој у ино стран ству се ме ња ла. 
По ди за ње све сти о Не мач кој и уна пре ђе ње ими џа др жа ве и да нас 
13)  A. Ha igh, Cul tu ral di plo macy in Euro pe, ibid, str. 108.
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је је дан од глав них ци ље ва спољ не кул тур не по ли ти ке Не мач ке. 
Осим ус по ста вља ња кул тур не ди пло ма ти је из ме ђу Не мач ке и ино-
стран ства, За тлер је ус по ста вљао и ја чао од но се из ме ђу раз ли-
чи тих ни воа де цен тра ли зо ва не др жав не упра ве, али и при ват ног 
сек то ра. Кул ми на ци ја ових ак тив но сти  по твр ди ла се 1960. го ди не 
ка да је упра вља ње над не мач ким кул тур ним ин сти ту ци ја ма у ино-
стран ству пре у зе ла при ват на ин сти ту ци ја Ге те ин сти тут.

Кул тур на ди пло ма ти ја се, као ин стру мент спољ не кул тур не по-
ли ти ке, вред но ва ла као сег мент тра ди ци о нал не јав не ди пло ма ти је, 
а не као оп шта иде ја кул тур не раз ме не и са рад ње из ме ђу на род на 
– „ме ка си ла“ раз у ме ва ња и за јед нич ког жи во та, ка ко се кул тур на 
ди пло ма ти ја у са вре ме ном сми слу ту ма чи. Са вет за кул тур ну по ли-
ти ку је осно ван 1960. го ди не као са ве то дав но те ло са ста вље но од 
чла но ва ко ји не до ла зе из по ли тич ког већ из кул тур ног жи во та Не-
мач ке. Они су се са ста ја ли не ко ли ко пу та го ди шње и по њи хо вим 
смер ни ца ма Ди рек ци ја за кул тур не од но се мо ра ла се упра вља ти. 
Та ди рек ци ја је са ра ђи ва ла са мно гим ор га ни ма ван Ми ни стар ства 
спољ них по сло ва, као што су Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва, 
Ми ни стар ство за на уч но ис тра жи ва ње и Ми ни стар ство за по ро ди-
цу и омла ди ну.

Од го вор ност за спољ ну кул тур ну по ли ти ку сно си са ве зна др-
жа ва Не мач ка и ту по ли ти ку спро во ди пр вен стве но Са ве зно ми ни-
стар ство спољ них по сло ва – од но сно Ди рек ци ја за кул тур не од но-
се. Ова Ди рек ци ја сно си од го вор ност за спољ ну кул тур ну по ли-
ти ку и фи нан сиј ску по ли ти ку, да је смер ни це, ало ци ра сред ства и 
уче ству је у не ко ли ко de ci sionma king те ла, за јед но са дру гим пред-
став ни ци ма Са ве зне др жа ве и ми ни ста ра обра зо ва ња по кра ји на 
Не мач ке14). Удео Ди рек ци је је до не кле огра ни чен и де ле ги ран, те 
Са ве зно ми ни стар ство спољ них по сло ва и Ди рек ци ја за кул тур не 
од но се по др жа ва ју не ко ли ко ин сти ту ци ја и ор га ни за ци ја у њи хо вој 
де лат но сти у ино стран ству.

ЦИ ЉЕ ВИ И ПРАВ ЦИ  
СПОЉ НЕ КУЛ ТУР НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ СР НЕ МАЧ КЕ

Не мач ки при ступ спољ ној кул тур ној по ли ти ци пред ста вљен је 
кроз по зи ти ван став пре ма са рад њи са дру гим европ ским др жа ва-
ма, као и остат ком све та. Ми си ја, ин тер ни до ку мен ти и прак тич не 
ак тив но сти зва нич них не мач ких ак те ра у ино стран ству у кул тур-
14)  A. Ha igh, Cul tu ral di plo macy in Euro pe, ibid, str. 112.
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ној и обра зов ној обла сти по ка зу ју да је Не мач ка пред став ник иде-
је о што по ве за ни јој спољ ној кул тур ној по ли ти ци Европ ске уни је. 
Не ке исто риј ске чи ње ни це и да ље обе ле жа ва ју не мач ку спољ ну 
по ли ти ку да нас. Нај пре, са вре ме ни кул тур ни и обра зов ни од но си 
са остат ком све та (ко ји су са став ни део спољ не по ли ти ке) мо ра ју 
би ти са гле да ни у све тлу Хи тле ро ве фа ши стич ке дик та ту ре од 1933. 
до 1945. го ди не са свим сво јим по сле ди ца ма на европ ски и свет-
ски по ре дак. Та ко ђе, зна чај за спољ ну по ли ти ку Не мач ке има и то 
што да нас по сто ји 16 не за ви сних са ве зних по кра ји на ко је ути чу 
у од ре ђе ној ме ри на спољ ну кул тур ну по ли ти ку Са ве зне вла де. И 
тре ћи фак тор је то што Не мач ка, за раз ли ку од не ких дру гих ли де-
ра Европ ске уни је, ни ка да ни је има ла бит ну уло гу као ко ло ни јал на 
си ла, што је оста ви ло тра га на да на шњу спољ ну по ли ти ку, као и 
уну тра шње кул тур не од но се15).

Са ве зно ми ни стар ство спољ них по сло ва16) је глав ни стра те-
шки ак тер, ко ји уче ству је у пла ни ра њу, спро во ђе њу, упра вља њу и 
кон тро ли са њу не мач ке спољ не кул тур не по ли ти ке. Зва нич ни ци-
ље ви спољ не кул тур не и обра зов не по ли ти ке су17): 1)  да се про-
мо ви ше не мач ка кул тур на и обра зов на сфе ра, 2) да се осли ка сва-
ко днев ни жи вот у са вре ме ној Не мач кој, 3) да се раз ви је ди ја лог о 
вред но сти ма и спре ча ва кон фликт и 4) да се про мо ви шу европ ске 
ин те гра ци је.

Са ве зна кан це ла ри ја спољ них по сло ва утвр ди ла је и низ при о-
ри те та ра ди по сти за ња ових ци ље ва. То су : 1) од 2002. је по кре нут 
спе ци ја лан про грам под на зи вом ‘’Euro peanIsla mic In ter cul tu ral 
Di a lo gue’’, ко ји је осми шљен да про мо ви ше су срет и са рад њу за па-
да и ислам ског све та, 2) по тро шња ве ли ког де ла бу џе та за не мач ке 
кул тур не од но се и обра зо ва ње на ак тив но сти у 25 др жа ва Европ ске 
уни је, са ци љем про мо ви са ња „ши ре и ду бље“ Уни је, 3) уна пре-
ђе ње не мач ког про фи ла у ви со ком обра зо ва њу кроз про мо ви са ње 
раз ме не и ме ђу на род не са рад ње на ака дем ском ни воу, 4) по моћ не-
мач ким шко ла ма у ино стран ству и 5) не пре кид ни на по ри да се сти-
му ли ше ин те ре со ва ње за не мач ки је зик у ино стран ству, као глав на 
ком по нен та кул тур них од но са и обра зов не по ли ти ке.

Им пле мен та ци ју ових по ли ти ка Са ве зно ми ни стар ство спољ-
них по сло ва у од ре ђе ној ме ри пре пу шта по сред нич ким ин сти ту ци-
15)  www.cul tu ral po li ci es.net/web/ger many.php?aid=241, pri stu plje no 13.01.2010.
16) www.auswastiges-amt.de,  pristup lj eno  1 0.02. 20 10.
17)  U  l iter aturi i go dišnji m i zveštaji ma  Saveznog  ministar stva s pol jnih posl ova  SR N em ač ke se  

po ja m  spoljne k ulturne i  obraz ovn e pol it ik a izjednačava  s a p oj mo m  spoljne kultur ne politike.
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ја ма и ор га ни за ци ја ма, под ге слом: „што ма ње ме ша ња др жа ве, то 
бо ље“ и „кул тур ни од но си и обра зов на по ли ти ка ни су са мо пи та ње 
„до брог, ле пог и исти ни тог“, већ са став ни део не мач ке спољ не по-
ли ти ке у ци љу спре ча ва ња кон фли ка та и одр жа ва њу ми ра“18).

Ми ни стар ство има про ак ти ван став пре ма европ ском за јед ни-
штву да „кул тур ни иден ти тет је сте и би ће од ре ђен кроз ре ги о не и 
на ро де“, а за ла же се да „тран сна ци о нал ни ути цај до би је на зна ча ју. 
Че сто по де љи вач ка уло га кул ту ре мо ра се за ме ни ти ин те гра тив ном 
уло гом“19). Због то га, нај зна чај ни ја од тих по сред нич ких ор га ни-
за ци ја – Ге те ин сти тут, не са мо да по др жа ва „европ ски са др жај“, 
већ и охра бру је са рад њу стра них кул тур них ин сти ту ци ја, ам ба са-
да, као и са рад њу са ци вил ним сек то ром уну тар Европ ске уни је и 
ши ре. Ни је за чу ђу ју ће што Ге те ин сти тут има пот пи са не уго во ре 
са Бри тан ским са ве том и Шпан ским ин сти ту том Сер ван тес, као и 
то да је члан EUNIC20). 

На кло ност ка европ ском ре ги о ну је не са мо из при род не ге-
о граф ске по ве за но сти и гео-по ли тич ких при о ри те та, већ и у по-
ку ша ју да „из ле чи“ ра не из Дру гог свет ског ра та, да ре ге не ри ше 
по ве ре ње ме ђу на род не за јед ни це, да за сту па без бед ни ји свет ски 
по ре дак и за то се спољ на по ли ти ка СР Не мач ке фо ку си ра ла, од 
са мог по чет ка, на про це се европ ске ин те гра ци је у при лог тран са-
тлан ској осо ви ни. У до да так то ме, Ми ни стар ство је ис ти ца ло чи-
ње ни цу да је ве ли ки број но вих чи та о ни ца Ге те ин сти ту та осно ван 
у европ ским зе мља ма у по след њих пет на ест го ди на, че му све до чи 
и чи ње ни ца да је две тре ћи не Ге те ин сти ту та да нас сме ште но у др-
жа ве Европ ске уни је и у др жа ве бив шег Со вјет ског Са ве за.

Уз по ли тич ке и еко ном ске про гра ме и ак тив но сти кул тур ни од-
но си за сно ва ни на за јед ни штву пред ста вља ли су та ко зва ни тре ћи 
стуб спољ не по ли ти ке Не мач ке. У по сле рат ним го ди на ма, дру ге 
европ ске др жа ве су би ле по зва не и чак фи нан сиј ски сти му ли са не 
да ус по ста ве кул тур не од но се са Не мач ком. Не мач ки стра те шки 
de ci sion-ma kers би ли су све сни да би тре ба ло да се од пред ста вља-
ња „ре е ду ко ва не, опра не од кри ви це и ле пе Не мач ке“ окре ну „из-
во зу“ не мач ког је зи ка и кул ту ре у ино стран ство. Ти ме је отво рен 
кри тич ки ди ја лог и ус по ста вље на ин тер кул тур на дво смер ност.
18) www.cu ltu ralp olicies.net/web/germany.php?aid =2 41,  p ri st upljeno 13.01. 2010.
19) http://www.culturalpolicies.net/web/germany.php?aid=241, pri stu plje no 13.01.2010.
20) Euro pean Union Na ti o nal In sti tu tes for Cul tu re – www.eunie-brussels.eu, pristupljeno 

20.01.2010.



стр: 249268.

- 259 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2010 год. (XXII) IX vol=26

Кул тур ни про гра ми као део спољ не кул тур не по ли ти ке

Спољ на кул тур на по ли ти ка се на пр вом ме сту за ла же за „пред-
ста вља ње Не мач ке као др жа ве са жи вом, ра зно вр сном и ме ђу на-
род но при зна том кул тур ном сце ном“, та ко да мо же мо ре ћи да 
кул тур ни про грам пред ста вља осно ву де ло ва ња спољ не кул тур не 
по ли ти ке Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке. За да так кул тур ног про гра-
ма је да у ино стран ству при ка же сли ку ви со ко ква ли тет ног и ра зно-
вр сног умет нич ког жи во та и до стиг ну ћа у Не мач кој и пред ста вља 
Не мач ку као кре а тив ну, ино ва тив ну, мо дер ну и кул тур ну др жа ву 
Евро пе. То се оства ру је кроз пред ста вља ње не мач ке кул ту ре и 
умет но сти, по го то во са вре ме ног ства ра ла штва, у ино стран ству. 

Ипак, то при ка зи ва ње не мач ке умет но сти у обла сти ма ли те-
ра ту ре, фил ма, му зи ке, пред ста вљач ких и ви зу ел них умет но сти у 
ино стран ству ни је јед но сме ран и ста ти чан про цес, већ да је зна ча-
јан до при нос ин тер кул тур ном ди ја ло гу и раз у ме ва њу21). Тај ди ја-
лог и са рад ња ни су са мо из ме ђу по сред ни ка спољ не кул тур не по-
ли ти ке Не мач ке (нпр. Ге те ин сти ту та) и по је ди на ца, ор га ни за ци ја 
и ин сти ту ци ја у ино стран ству, већ и из ме ђу ино стра не кул ту ре и 
умет но сти са јед не стра не и Не мач ке са дру ге – чи ме се оја ча ва 
са рад ња Са ве зног ми ни стар ства спољ них по сло ва и ино стра них 
кул тур них ин сти ту ци ја у Не мач кој, а и по др шка њи хо вим кул тур-
ним про гра ми ма и кул тур ним не де ља ма. Пру жа се и мо гућ ност 
ино стра ним умет ни ци ма да се пред ста ве у Не мач кој. Ти ме Ми ни-
стар ство по др жа ва не са мо не мач ке про јек те или умет нич ка оства-
ре ња и кул тур не вред но сти Не мач ке у ино стран ству, већ у ду ху 
„кул тур не дво смер но сти“ да је и фи нан сиј ску по др шку кул тур ним 
до стиг ну ћи ма дру гих др жа ва, по себ но зе мља ма у раз во ју, што се 
нај че шће оба вља пре ко Ге те ин сти ту та, Ин сти ту та за ино стра не 
кул тур не од но се (Ifa) и са рад ње са при ват ним ини ци ја ти ва ма гра-
ђа на. До бар при мер те дво смер но сти су ак тив но сти у окви ру Ha us 
der Kul tu ren der Welt у Бер ли ну. 

Нај ве ћи део де лат но сти спољ не кул тур не по ли ти ке Не мач-
ке22) пред ста вља ју ак тив но сти из обла сти кул ту ре и умет но сти у 
ино стран ству. Нај ва жни ји ин стру мен ти ових ак тив но сти је су: 1) 
по др шка ли те ра ту ри и књи жев но сти – об ја вљи ва ње књи га и кул-
тур них ча со пи са, бри га о не мач ким би бли о те ка ма и чи та о ни ца ма 

21) Dokument ,,Spoljna kulturna politika - Koncept 2000“
22) A. Jovašević, Uloga Gete instituta u ostvarivanju spoljne kulturne politike Nemačke prema 

Srbiji, Beograd, 2010, str. 25-27.
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у ино стран ству, уче ство ва ње на сај мо ви ма у ино стран ству, по моћ 
при пре во ђе њу, по зи ви ино стра ним из да ва чи ма и олак ши це при 
до би ја њу аутор ских пра ва, би бли о те кар ски рад и са рад ња, под сти-
ца ње књи жев них ве че ри и су сре та, као и уче ство ва ња ауто ра и из-
да ва ча, 2) по др шка фил му – при ка зи ва ње ак ту ел них не мач ких фил-
мо ва у ино стран ству (че сто у окви ру ЕУ филм ских фе сти ва ла) и 
по др шка не мач ком фил му, уче ство ва ње не мач ких ре жи се ра на ме-
ђу на род ним филм ским фе сти ва ли ма, по др шка ко про дук ци ји, као 
и по др шка стра ним фил мо ви ма и ре ди те љи ма при го сто ва њу на 
не мач ким филм ским фе сти ва ли ма (нпр. на Ме ђу на род ном филм-
ском фе сти ва лу у Бер ли ну), 3) по др шка го сто ва њи ма – тур не ја ма 
му зич ких ор ке ста ра, хо ро ва ан сам ба ла и гру па, пле сних и по зо ри-
шних тру па у ино стран ству, 4) по др шка фе сти ва ли ма, кон гре си-
ма, се ми на ри ма, 5) по др шка кроз са ве то ва ње тј. услу ге con sul ting 
и ин фор ми са ња (у зе мља ма у раз во ју и тран зи ци је), 6) по др шка 
из ло жба ма – пред ста вља њу не мач ких умет ни ка у ино стран ству и 
7)  умет нич ка раз ме на. 

Кри те ри ју ми за из бор про је ка та су умет нич ки ква ли тет. О том 
ква ли те ту од лу чу ју екс пер ти из раз ли чи тих обла сти за ви сно од вр-
сте про гра ма, област при ме не у парт нер ској др жа ви – ре ле вант-
ност и одр жи вост про јек та, ко је про це њу ју Ге те ин сти тут, рад на 
гру па Ми ни стар ства и ино стра ни пред став ни ци у ме сту у ком се 
про је кат ре а ли зу је. Та ко ђе, зна чај на је по др шка умет нич ким про-
јек ти ма ко ји ни су прет ход но по др жа ни од стра не Европ ске уни је, 
са ве зне др жа ве, са ве зне по кра ји не или при ват них спон зо ра. 

ЛИ КОВ НА  И СЦЕН СКОИЗ ВО ЂАЧ КА УМЕТ НОСТ 

Са ве зно ми ни стар ство спољ не по ли ти ке, кроз раз ли чи те ин-
стру мен те спољ не кул тур не по ли ти ке, по др жа ва из ло жбе из обла-
сти умет но сти и исто ри је (умет нич ке и исто риј ске из ло жбе) не-
мач ких му зе ја, као и уче шће Не мач ке на зна чај ним ме ђу на род ним 
умет нич ким би је на ли ма. Нај зна чај ни ји ак те ри у овој обла сти су 
Ге те ин сти тут и Ifa, чи ја су те жи шта у пре зен та ци ји и при ка зи-
ва њу са вре ме не ли ков не/ви зу ел не умет но сти у ино стран ству. Ifa 
осми шља ва и ор га ни зу је из ло жбе не тур не је ори ги нал них умет-
нич ких де ла ши ром све та и по др жа ва про јек те са вре ме них не мач-
ких умет ни ка у ино стран ству. Ге те ин сти тут по ста вља кул тур не и 
исто риј ско-до ку мен тар не из ло жбе, као и из ло жбе не мач ких му зе ја 
и га ле ри ја ко је су већ спрем не за пред ста вља ње у ино стран ству. Уз 
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то по др жа ва про гра ме су сре та и раз ме не умет ни ка и ку сто са у ино-
стран ству, а за умет ни ке ор га ни зу је сту диј ске про гра ме и бо рав ке 
(нпр. DAAD).

Са ве зно ми ни стар ство спољ не по ли ти ке ди рект но фи нан си ра 
по је ди нач не ве ли ке про јек те са по себ ним кул тур ним и по ли тич ким 
зна ча јем, а пру жа по др шку про јек ти ма у обла сти му зи ке, по зо ри-
шта, пер фор ман са и пле са кроз ак тив ност по сред нич ких ор га ни за-
ци ја/ин сти ту ци ја – на пр вом ме сту пре ко Ге те ин сти тут. Му зич ка и 
сцен ска умет ност у ра ду Ге те ин сти ту та има ју по себ но и зна чај но 
ме сто. У овој обла сти ор га ни зу ју се кон цер ти не мач ких му зи ча ра и 
му зич ких ан сам ба ла, а ор га ни зу је се и са рад ња са ло кал ним умет-
ни ци ма, у ци љу да се пред ста ви бо га та му зич ка кул ту ра Не мач ке у 
ино стран ству, али и да се пре ва зи ђу је зич ке ба ри је ре и ус по ста ви 
раз у ме ва ње и ди ја лог, што и је сте циљ спољ не кул тур не по ли ти ке 
Не мач ке. 

Му зич ка де лат ност Ге те ин сти тут об у хва та про фе си о нал не 
ак тив но сти: са мо стал не кон цер те, тур не је, мај стор ске кур се ве и 
ра ди о ни це, као и сим по зи ју ме. На по љу ама те ри зма, Ге те ин сти-
тут по др жа ва про јек те раз ме не му зи ча ра, ко ји омо гу ћа ва ју су срет 
љу ди из раз ли чи тих др жа ва кроз за јед нич ки умет нич ки рад. У 
овој обла сти су зна чај ни спо ра зу ми Ге те ин сти тут и Ми ни стар-
ства за кул ту ру. (нпр. по др шка Не мач ком му зич ком са ве ту). По ред 
му зич ке умет но сти, зна чај но је де ло ва ње не мач ког по зо ри шта у 
ино стран ству, ко је је по зна то по ди вер зи те ту и ви со ком ква ли те ту 
тру па. Ге те ин сти тут и ов де има зна чај ну уло гу та ко што пред ста-
вља и по ма же го сто ва ња не мач ких по зо ри шних и пле сних тру па 
у ино стран ству и парт нер је у ме ђу на род ним ко про дук ци ја ма. А 
у сво јим ин сти ту ти ма у ино стран ству до при но си раз ме ни у по зо-
ри шној обла сти кроз го сто ва ња ре ди те ља, ра ди о ни це, сцен ска чи-
та ња итд. А у ци љу „кул тур не дво смер но сти“ за јед но са Са ве зном 
ко ми си јом за кул ту ру и ме ди је по др жа ва ју се бо рав ци ино стра них 
по зо ри шних рад ни ка и умет ни ка на Ме ђу на род ном по зо ри шном 
ин сти ту ту као и го сто ва ња из др жа ва у раз во ју и тран зи ци ји.

За дат ку спољ не кул тур не по ли ти ке да пред ста вља са вре ме ну 
Не мач ку и ње ну ра зно вр сну кул ту ру, по го то ву ши рој и мла ђој пу-
бли ци у ино стран ству, од го ва ра област филм ске умет но сти: игра ни 
и до ку мен тар ни филм. При ка зи ва ње не мач ких фил мо ва оба вља, на 
пр вом ме сту, Ге те ин сти тут и дру ги ино стра ни по сред ни ци ко ји у 
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про се ку днев но при ка жу 68 не мач ких фил мо ва23) у ино стран ству 
и ко ји на го ди шњем ни воу до сег ну пу бли ку од пре ко два ми ли о-
на гле да ла ца. По ред при ка зи ва ња фил мо ва, филм ска де лат ност у 
ино стран ству об у хва та и по др шку филм ских оства ре ња у др жа ва-
ма у тран зи ци ји - по том го сто ва ња не мач ких филм ских ства ра ла-
ца и по моћ при ор га ни зо ва њу ме ђу на род них филм ских фе сти ва ла. 
По себ но је зна чај на уло га спољ не кул тур не и обра зов не по ли ти ке 
у ре ги о ни ма у ко ји ма ни је ство ре но ја ко филм ско тр жи ште (ко мер-
ци јал но филм ско тр жи ште), док у др жа ва ма као што су Сје ди ње не 
Аме рич ке Др жа ве, Аустра ли ја, Ја пан и Ко ре ја филм ски про гра ми 
Ге те ин сти ту та слу же као не ко мер ци јал на плат фор ма. 

ШТАМ ПА НИ И ЕЛЕК ТРОН СКИ МЕ ДИ ЈИ

Тре ћи стуб не мач ке умет но сти, по ред ви зу ел них и из во ђач ких, 
пред ста вља књи жев ност. У ме ђу на род ној раз ме ни, пре ма спољ ној 
кул тур ној по ли ти ци, раз ме на у обла сти књи жев но сти не сме би-
ти огра ни че на је зич ким ба ри је ра ма. За то Са ве зно ми ни стар ство 
спољ них по сло ва и оде љак Са ве зне ко ми си је за кул ту ру и ме ди је 
по др жа ва ју пре во ди ла штво. Ге те ин сти тут је за ду жен за по др шку 
пре во ђе њу са не мач ког на дру ге је зи ке, док Li te ra rische Col lo qu i um 
Ber lin и Дру штво за по др шку ли те ра ту ри у Афри ци, Ази ји и Ју жној 
Аме ри ци пру жа ју по др шку пре во ђе њу на не мач ки је зик. Не мач ки 
пре во ди лач ки фонд омо гу ћа ва сти пен ди је, на гра де и сту диј ске бо-
рав ке за не мач ке пре во ди о це. 

Осим пре во ди лач ке де лат но сти и број них би бли о те ка и чи та-
о ни ца у окви ру Ге те ин сти тут у ино стран ству, ча со пи си за у зи ма-
ју ме сто у ак тив но сти ма спољ не кул тур не по ли ти ке. Ча со пис De
utschland и ње го во ви ше је зич но из да ње на Ин тер не ту De utschland 
On li ne24) из ве шта ва о свим обла сти ма кул тур ног жи во та у Не мач кој 
и не мач кој кул ту ри у ино стран ству. По сто је и ча со пи си: Hum bolt 
ко ји из да је Ге те ин сти тут за под руч је Ју жне Аме ри ке, Шпа ни је и 
Пор ту га ла, Fi krun WaFann, за арап ско под руч је ко ји из да је Ге те 
ин сти тут, ча со пис Kul tu ra u staysch за ме ђу на род ну пер спек ти ву и 
раз ме ну, ко ји из да је Ifa; не мач ко-пољ ски ча со пис Di a log, ко ји из-
да је не мач ко-пољ ско дру штво. 
23)  Godišnji izveštaj Gete instituta 2003. godine, Beograd, 2004, str.17-19.
24)  www.magazine-deutschland.de
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Још јед ну ак тив ност у сфе ри аудио-ви зу ел них ме ди ја пред ста-
вља De utsche Wel le25), као не мач ки ме ђу на род ни ме диј ски си стем и 
то у че ти ри обла сти: DW-Ra dio, DW-TV, DW-World De (Ин тер нет) 
и DW-Aka de mie, ко ји „за јед но пред ста вља ју ме диј ску ви зит кар ту 
Не мач ке26)“. ДW-Ра дио и ДW-ТВ су пре ко Ин тер не та и са те ли та 
до ступ ни на свим кон ти нен ти ма, док ДW-Ака де мие ну ди обра зо-
ва ње и обу ку но ви на ри ма и ра диј ском осо бљу. De utsche Wel le је 
ста ни ца у са ве зној над ле жно сти, чи ја су при мар на циљ на гру па 
кул тур ни рад ни ци и de ci sionma ke ri у ино стран ству, као и они ко-
ји уче не мач ки или су за ин те ре со ва ни за не мач ки је зик и кул ту-
ру. Мул ти плат фор ма ну ди раз ли чи те аудио и ви део са др жа је, као 
и тек сто ве и фо то гра фи је по ре ги о ни ма и циљ ним гру па ма, на не-
мач ком и на дру гим је зи ци ма.

ОБРА ЗО ВА ЊЕ

Са ве зно ми ни стар ство спољ них по сло ва СР Не мач ке  сво ју 
по ли ти ку пре ма ино стран ству са гле да ва кроз три обла сти, а то су 
спољ на по ли ти ка, спољ на еко но ми ја и спољ на кул тур на по ли ти ка, 
у ко јој осим кул тур ног ди ја ло га, раз у ме ва ња и са рад ње, обра зов на 
по ли ти ка игра јед на ко зна чај ну уло гу. Обра зов на по ли ти ка Не мач-
ке пре ма ино стран ству је од у век би ла зна чај на. По сле Дру гог свет-
ског ра та на ста ва не мач ког је зи ка у ино стран ству има ла је за циљ 
да об но ви ин те ре со ва ње за не мач ки је зик и кул ту ру и ти ме ство ри 
по зи тив ну кли му у јав но сти. А и да нас, ка ко је на ве де но у ци ље ви-
ма спољ не кул тур не по ли ти ке Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке, про мо-
ци ја уче ња и ши ре ња не мач ког је зи ка у ино стран ству пред ста вља 
је дан од при о ри те та спољ не кул тур не по ли ти ке др жа ве. 

Овај циљ се оства ру је кроз на ста ву је зи ка (раз ли чи ти ни вои 
на ста ве) и кроз обу ку на став ни ка не мач ког је зи ка, али и ин ди рект-
но кроз пред ста вља ње не мач ке умет но сти (нпр. фил мо ви и по зо-
ри шне пред ста ве на не мач ком је зи ку или не мач ка књи жев ност) и 
сти пен ди је ино стра ним сту ден ти ма и на уч ни ци ма за сту диј ске и 
ис тра жи вач ке бо рав ке у Не мач кој. По др шка уче њу и ши ре њу је зи-
ка пред ста вље на је и кроз не мач ку кул ту ру и по др шку ви ше је зич-
но сти и мул ти кул ту рал но сти, кроз ко је се пре и спи ту је и оја ча ва 
по зи ци ја не мач ког је зи ка у европ ским ин сти ту ци ја ма. Уку пан број 
25)  www.dw-world.de, pristupljeno 20.01.2010.
26)  Izveštaj o spoljnoj kulturnoj politici za 2007. godinu, Savezno ministarstvo spoljnih poslova 

Savezne Republike Nemačke, Berlin, 2008. Требало би да стоји у оригиналу - БГ
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ста нов ни ка ко ји ма је не мач ки је зик ма тер њи је око сто ми ли о на, 
за то не мач ки је зик пред ста вља нај ве ћу ма тер њу је зич ку гру пу у 
Евро пи, а као стра ни је зик се на ла зи на дру гом ме сту, по сле ен гле-
ског, по себ но у сред њој и ис точ ној Евро пи. 

У све ту се број оних ко ји го во ри не мач ки је зик про це њу је на 
16-17 ми ли о на и по зна ча ју се убра ја у шест до осам нај зна чај них 
је зи ка на све ту, а по сто ји и Стра те ги ја за ја ча ње не мач ког је зи ка 
као стра ног је зи ка. Успех по др шке не мач ком је зи ку у ино стран ству 
је у ди рект ној ве зи са по ра стом атрак тив но сти СР Не мач ке као ја-
ке при вред не и на уч но-ис тра жи вач ке др жа ве. Обра зов ну по ли ти ку 
СР Не мач ке у ино стран ству за сту па ју Ге те ин сти тут, ко ји ну ди кур-
се ве је зи ка и Цен тра ла за школ ство у ино стран ству (ZfA)27), Пе да-
го шки сер вис за раз ме ну (PAD)28), ко ји се ба ви про гра ми ма раз ме не 
и да ље обу ке на став ни ка не мач ког је зи ка и DAAD, ко ји се ба ви 
раз ме ном не мач ких и ино стра них сту де на та и ис тра жи ва ча. 

Је дан од глав них ци ље ва обра зов не по ли ти ке пре ма ино стран-
ству пред ста вља ква ли та тив но уна пре ђе ње на ста ве не мач ког је зи-
ка у шко ла ма, али и про на ла же ње но вих мо гућ но сти за на ста ву не-
мач ког је зи ка у шко ла ма у Евро пи – парт нер ским др жа ва ма Европ-
ске уни је и су сед ним др жа ва ма. По себ ни ци ље ви су ста би ли за ци ја 
бро ја ђа ка ко ји уче не мач ки у др жа ва ма сред ње и ис точ не Евро пе, 
по бољ ша ње уче ња не мач ког је зи ка као оба ве зног пред ме та у др-
жав ним шко ла ма, као и уна пре ђе ње и из град ња на ста ве не мач ког 
је зи ка у др жа ва ма за пад ног Бал ка на. Ти ме се по сти же ви ше је зич-
ност про кла мо ва на од стра не ЕУ ко ми си је и ста тус не мач кој је зи ка 
по ди же у је зич кој прак си европ ских ин сти ту ци ја.

Осим на ста ве не мач ког је зи ка, зна ча јан сег мент ак тив но сти 
спољ не кул тур не по ли ти ке у обла сти обра зо ва ња, по све ћен је 
школ ству и ви со ком школ ству у ино стран ству. Го ди не 1978. из са-
ве зног ка би не та је по те кла иде ја о спољ ној по ли ти ци у обла сти 
школ ства, ко ја је до пу ње на 1990. го ди не и има сле де ће окви ре : 1) 
оја ча ти су срет са за јед ни цом и кул ту ром зе мље до ма ћи на, 2) да ља 
из град ња и бри га о шко ла ма за не мач ку де цу у ино стран ству, 3)  
про ду бље ње ме ђу на род не са рад ње у обла сти школ ства (из град ња 
стра не и дво је зич не на ста ве, ме ђу соб но/ре ци проч но при зна ва ње 
оце на, ја ча ње ђач ке и на став нич ке раз ме не) и 4) по др шка не мач кој 
на ста ви у ино стра ним шко ла ма (обра зо ва ње на став ни ка не мач ког 
је зи ка). 
27)  Zentralstelle für das Auslandsschulwesen
28)  Pädagogische Austauschdienst
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Као што се ви ди из ових ци ље ва раз ме на у обла сти школ ства 
пред ста вља зна чај ну област де ло ва ња спољ не обра зов не по ли ти-
ке. Та раз ме на под сти че ме ђу на род не кон так те ђа ка, учи те ља, на-
став ни ка и шко ла, са ци љем то ле ран ци је и ме ђу соб ног раз у ме ва-
ња. А за по ли ти ку Ми ни стар ства су зна чај ни про гра ми - школ ска 
парт нер ства са Се вер ном Аме ри ком (Ger man Ame ri can Part ner ship 
Pro gram), Изра е лом и др жа ва ма цен трал не и ис точ не Евро пе и 
бив шим др жа ва ма СССР, по др шка по бед ни ци ма на так ми че њу из 
не мач ког је зи ка у 90 зе ма ља, кур се ви не мач ког је зи ка и зна ња, про-
гра ми не мач ког је зи ка као стра ног је зи ка и про гра ми за на став ни ке 
не мач ког је зи ка (јед на го ди на прак се у ино стра ној шко ли) и про-
гра ми пе да го шке и омла дин ске раз ме не.

Спољ на кул тур на по ли ти ка је са став ни део спољ не по ли ти ке, 
за јед но са дру штве но-прав ним од но си ма ко ји уре ђу ју по ли тич ке 
од но се и при вред ним ве за ма две ју др жа ва. Са вре ме ни би ла те рал-
ни од но си из ме ђу СР Не мач ке и Ре пу бли ке Ср би је уре ђе ни су по-
сле Дру гог свет ског ра та. Од нос Не мач ке пре ма Ср би ји уре ђен је 
кроз др жав но де ло ва ње ди пло мат ске ми си је, по сред нич ких ин сти-
ту ци ја из обла сти при вре де ко је под сти че Са ве зно ми ни стар ство за 
при вред ну са рад њу и раз вој и по сред нич ких ин сти ту ци ја у обла-
сти кул ту ре и обра зо ва ња за ко је је за ду же но Са ве зно ми ни стар-
ство спољ них по сло ва. Осим др жав них ак те ра, у ме ђу на род ним 
од но си ма ових др жа ва уче ству ју и по ли тич ке и не по ли тич ке фон-
да ци је, не вла ди не ор га ни за ци је и ме ђу на род не мре же.

За спро во ђе ње спољ не кул ту ре по ли ти ке пре ма Ср би ји, ко ја се 
у нај оп шти јим цр та ма за ла же за про мо ви са ње не мач ке кул ту ре и 
обра зов не сфе ре, осли ка ва ње са вре ме ног жи во та у Не мач кој, раз-
ви ја ње ди ја ло га и спре ча ва ње кон фли ка та и про мо ви са ње европ-
ских ин те гра ци ја, за ду же но је не ко ли ко по сред нич ких ин сти ту ци-
ја. То су Ге те ин сти тут, DAAD, PASCH, Ifa и AvX. Од то га Ге те 
ин сти тут Бе о град има нај ве ћи оп сег, ви дљи вост и зна чај про гра ма, 
па се на ње го вом при ме ру, од но сно ре а ли зо ва ним ак тив но сти ма, 
успе шно мо гу пред ста ви ти осо бе но сти те по ли ти ке пре ма Ср би ји. 
Са дру ге стра не, ука зу је на то да ту по ли ти ку, иако је пла ни ра на, 
осми шље на и при лич но ши ро ко схва ће на ни је увек јед но став но 
им пле мен ти ра ти и не мо же увек у јед на кој ме ри да од го ва ра на 
оче ки ва ња ко ја има ју обе стра не – Са ве зно ми ни стар ство спољ них 
по сло ва СР Не мач ке ко је де лу је у име др жа ве и ста нов ни штво зе-
мље у ко јој де лу ју – ши ра и ужа циљ на гру па: пу бли ка про гра ма 
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Ге те ин сти ту та и са ми уче сни ци у тим про гра ми ма са ло кал ном 
под руч ја.

Мо же се ре ћи да се спољ на кул тур на по ли ти ка Не мач ке пре-
ма Ср би ји нај бо ље спро во ди у оним сфе ра ма где је њен при род-
ни след, та ко да је нај бо ља са рад ња са они ма ко ји го во ре не мач ки 
или се по себ но ин те ре су ју за Не мач ку. У по ну ди је ве ли ки број 
са др жа ја: би бли о те ка, ме ди о те ка, и умет нич ких про гра ма у са мом 
Ин сти ту ту, као и ве ли ки број ин фор ма ци ја о пу то ва њи ма, сти пен-
ди ја ма, што и је сте за да так Ге те ин сти ту та, јер он као ин стру мент 
спољ не по ли ти ке Не мач ке има за да так да раз ви ја од но се са до ма-
ћим ста нов ни штвом ко је је отво ре но ка не мач ким ути ца ји ма, да 
тра жи бу ду ће парт не ре и при ја те ље и да ства ра по зи ти ван кон текст 
за ди ја лог и раз у ме ва ње. Кул тур ним и на уч ним рад ни ци ма ну де се 
раз ли чи те мо гућ но сти, што не са мо да до при но си по ве ћа њу ква ли-
те та од но са из ме ђу Ср би је и Не мач ке већ и ну ди мо гућ ност да уче 
јед ни од дру гих  и са ра ђу ју.

Пу бли ка Ге те ин сти ту та ни су са мо љу ди ко ји го во ре и уче не-
мач ки је зик и они ко ји су про фе си о нал но за ин те ре со ва ни за кул-
тур ну и на уч ну раз ме ну са Не мач ком, већ ши ра пу бли ка ко јој се 
мо же пре не ти сли ка о са вре ме ном жи во ту у Не мач кој и ње ној кул-
ту ри. Они пред ста вља ју нај спор ни ју гру пу, за ко ју не ка да по сто је 
ма сов ни са др жа ји, по пут ин ста ла ци је „Бер лин ског зи да“ на Тр гу 
Ре пу бли ке 2009. го ди не или из ло жби у из ло гу Ин сти ту та, ко ји има 
ве ли ку ви дљи вост до не ких са др жа ја ко ји су на ме ње ни ши рој пу-
бли ци,али због не до вољ не пре по зна ти љи во сти или це не ула зни це 
ни су до пр ли до пу бли ке. За та кве про гра ме је нео п ход но по ди за ње 
ви дљи во сти и при сту пач но сти, ве ћа де цен тра ли за ци ја са др жа ја, 
као и у ве ће фо ку си ра ње на про јек те, чи ме би се омо гу ћи ла ја ча 
про грам ска осно ва. Са мо та ко би се оства ри ло још бо ље им пле-
мен ти ра ње спољ не кул тур не по ли ти ке Не мач ке пре ма Ср би ји, у 
ко ме Ге те ин сти тут Бе о град по сре ду је, све у циљу поспешивања 
спољне културне политике, пошто се „култура сматра једном од  
три компоненте спољне политике државе, заједно са економијом, 
и политиком“29). 

29) Ана Јовашевић: “Улога спољне културне политике у савременим европским токовима”, 
у: Годишњак Универзитета Едуконс бр. 1 Сремска Каменица, 2010, стр. 221.
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Summary
In this pa per aut hor analyzed ba sic cha rac te ri stics and di
rec ti ons of ac ti vity in fo re ign cul tu ral po li tics of Fe de ral 
Re pu blic of Ger many to ward Ser bia from dif fe rent an gles, 
as well as the pla ce, ro le and sig ni fi can ce that cer tain cul
tu ral in sti tu ti ons of pu blic and “nonpu blic” sec tor ha ve 
in ac hi e ving go als of this po li tics for pur po se of bu il ding, 
de ve lop ment and im pro ve ment of mu tual cul tu ral and con
se qu ently al so po li ti cal and eco no mic re la ti ons and co o
pe ra tion bet we en Ser bia and Ger many. In this pa per the 
aut hor analyzed the no tion, ele ments and ac ti vity di rec ti
ons as well as the cha rac te ri stics of fo re ign cul tu ral po li
tics and or ga ni za ti ons that par ti ci pa te in its im ple men ta
tion. In par ti cu lar in the pa per the re is analyzed the ro le of 
cer tain car ri ers of Ger man cul tu re in fo re ign sta tes as an 
in ter me di ary in sti tu tion of the Fe de ral Mi ni stry of Fo re ign 
Af fa irs of the Fe de ral Re pu blic of Ger many that is in char
ge of de vi sing and im ple men ta tion of the fo re ign po li tics.
Key Words: Fe de ral Re pu blic of Ger many, fo re ign cul
tu ral po li tics, Ser bia, cul tu ral co o pe ra tion, cul tu ral pro
grams, or ga ni za tion
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Resume
The me of this pa per is a pre sen ta tion and analysis of cer
tain seg ments of fo re ign cul tu ral po li tics of the Fe de ral 
Re pu blic of Ger many, its cha rac te ri stics, ro le and sig ni fi
can ce, par ti cu larly in bi la te ral re la ti ons of this most sig
ni fi cant sta te in the Euro pean Union to ward Ser bia. In the 
con text firstly the aut hor analyzed the no tion, sig ni fi can ce 
and cha rac te ri stics of the cul tu ral po li tics of the Fo re ign 
Re pu blic of Ger many in ge ne ral, the re fo re in clu ding the 
re la ti ons with ot her sta tes in si de and out si de of the Euro
pean Union.
Most sig ni fi cant part of the pa per is re la ted to the analysis 
of the pla ce, ro le and sig ni fi can ce that cer tain in sti tu ti ons 
as the main ac tors of Ger man cul tu re ha ve in ac hi e ving 
ob jec ti ves of fo re ign cul tu ral po li tics of the Fe de ral Re pu
blic of Ger many and bu il ding, de ve lop ment and im pro ve
ment of mu tual cul tu ral re la ti ons and co o pe ra tion of this 
sta te and Ser bia. In this pa per the re are al so pre sen ted 
the no tion and ob jec ti ves of fo re ign cul tu ral po li tics, as 
well as its ge ne ral cha rac te ri stics and cha rac te ri stics of 
cer tain seg ments of fo re ign cul tu ral po li tics of the Fe de ral 
Re pu blic of Ger many such as: cul tu ral pro grams, fi ne arts 
and the sta ge and per for ming arts, print and elec tro nic 
me dia, edu ca tion, etc., as well as the ir ro le and sig ni fi can
ce in ac hi e ving the ob jec ti ves and pro grams of Ger man 
fo re ign cul tu ral po li tics in Bal kan. 
In the pa per the re is al so analyzed a ro le of cer tain car
ri ers of Ger man cul tu re in fo re ign sta tes as in ter me di ary 
in sti tu ti ons of the Fe de ral Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs of 
Ger many that is in char ge of de vi sing and im ple men ta
tion of fo re ign po li tics. Thro ugh de scrip tion and analysis 
of the ac ti vi ti es of the se or ga ni za ti ons the re is pre sen ted a 
mo re tho ro ugh pic tu re of what is of fi cial na ti o nal fo re ign 
po li tics of Ger many in re la tion to Ser bia and what are its 
dis tin cti ve fe a tu res. 
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