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Гло бал на кре та ња на по чет ку XXI ве ка до ве ла су до круп них 
про ме на у сфе ри ме ђу на род них од но са, и узро ко ва ла по ме ра ње 
окви ра до са да шњих па ра диг ми и мо де ла. У ме диј ски об ли ко ва ном 
гло бал ном окру же њу, кул тур ни аспек ти све ви ше ути чу на по ље 
спољ не по ли ти ке, док рас ту ће кул тур не раз ли ке по ста ју све че шћи 
из во ри кон фли ка та. У том кон тек сту, по ста вља се пи та ње: Да ли је 
кул ту ра ин стру мент у про мо ци ји ин те ре са спољ не по ли ти ке или је 
то по ље ко је омо гу ћу је ме ђу дру штве но и ме ђу кул тур но по ве зи ва-
ње на раз ли чи тим ни во и ма? 

Раз ли чи та схва та ња и иде је о кул ту ри, од но сно ви ше стру-
ке ин тер пре та ци је и кон цеп ту а ли за ци је, у осно ви су де фи ни са ња 
уло ге кул ту ре у ме ђу на род ним од но си ма. Ипак, са ме де фи ни ци је 
кул ту ре има ју ма њу уло гу од зна че ња ко ја се овом тер ми ну при пи-
су ју у раз ли чи тим дис кур си ма. „Ло ги ка кул ту ре“ са чи ње на је од 
ни за ди хо то ми ја: кул ту ра као пут ка пре ва зи ла же њу гра ни ца и по-
де ла, али и сред ство за под вла че ње раз ли ка и гра ни ца; кул ту ра као 
фак тор об ли ко ва ња ко лек тив них иден ти те та, али и ис кљу чи ва ња 
„дру гих“; кул ту ра као сет уни вер зал них вред но сти и кул ту ра као 
од раз ло кал них спе ци фич но сти, итд.
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У ма пи ра њу по ља де ло ва ња кул ту ре у ме ђу на род ним од но-
си ма, по ста вља се пи та ње: Шта се под ра зу ме ва под кул тур ном 
ди пло ма ти јом? У ака дем ској ли те ра ту ри не по сто ји са гла сност у 
ве зи са овим тер ми ном, па се па ра лел но ко ри сте и сле де ћи тер ми-
ни: ино стра ни кул тур ни по сло ви, ме ђу на род ни кул тур ни од но си, 
спољ на кул тур на по ли ти ка, ди пло ма ти ја кул тур них од но са, итд.

Кул тур на ди пло ма ти ја је област ди пло ма ти је ко ја се ти че ус-
по ста вља ња, раз ви ја ња и одр жа ва ња од но са на стра ним др жа ва ма 
пу тем кул ту ре, умет но сти и обра зо ва ња. То је про цес у ко ме се  
на ци о нал не ин сти ту ци је, си стем вред но сти и кул тур не спе ци фич-
но сти про мо ви шу на би ла те рал ном и мул ти ла те рал ном ни воу. Кул-
тур на ди пло ма ти ја ти че се пре по зна ва ња и раз у ме ва ња ино стра не 
кул тур не ди на ми ке и, у исто вре ме, ус по ста вља ња ме ђу кул тур ног 
ди ја ло га ко ји во ди ка са рад њи. 

Јав на ди пло ма ти ја, као ши ри кон цепт ко ји је све ви ше у упо-
тре би, пре вас ход но је усме ре на на пру жа ње ин фор ма ци ја пу тем 
ме ди ја, као и на при ма ње ин фор ма ци ја у те жњи да се раз у ме ју кул-
ту ра, вред но сти и пред ста ве о дру гим зе мља ма и њи хо вим на ро-
ди ма. У су шти ни, реч је о на сто ја њу да се ути че на углед др жа ве 
у све ту, на ста во ве јав но сти у дру ги ма зе мља ма, од но сно о ин ди-
рект ном вр ше њу по зи тив ног ути ца ја на об ли ко ва ње спољ не по ли-
ти ке и ме ђу на род них од но са.

У књи зи Култураиспољниодноси раз ма тра се уло га спољ не 
кул тур не по ли ти ке, од но сно кул тур не и јав не ди пло ма ти је, у ино-
стра ним по сло ви ма. Уред ни ци књи ге су Јо зеф Ба то ра (Jo zef Báto-
ra), ван ред ни про фе сор и ди рек тор Ин сти ту та за европ ске сту ди је 
и ме ђу на род не од но се на Уни вер зи те ту Ко ме ни ус у Бра ти сла ви, и 
Мо ни ка Мо кре (Mo ni ka Mo kre), ви ши на уч ни са рад ник у Ин сти ту-
ту за сту ди је кул ту ре и исто ри ју по зо ри шта при Аустриј ској ака де-
ми ји на у ка у Бе чу. Ба то ра и Мо кре су ор га ни зо ва ли књи гу у три де-
ла: I) Уни вер за ли зам на спрам пар ти ку ла ри зма; II) Гра ђе ње гра ни ца 
на су прот тран свер зал но сти; и  III) Ор га ни зо ва ње, спро во ђе ње и 
ефек ти спољ не кул тур не по ли ти ке: лек ци је о ЕУ и за ЕУ.

Пр ви део књи ге отва ра ди ску си ја о од но су ци ви ли за ци је и кул-
ту ре, ко ја би се у нај кра ћем мо гла опи са ти ре чи ма Ед га ра Мо ре на 
(Ed gar Mo rin) да је „од XIX до по чет ка XX ве ка не мач ка ми сао ви-
ше вред но ва ла по јам кул ту ре ко ји из ра жа ва спе ци фич ност и ге ни-
је (дух) јед ног на ро да, а фран цу ска ми сао по јам ци ви ли за ци је као 
до бро бит ко ја се мо же про ши ри ти на све на ро де“. Ове две кон цеп-
ци је кул ту ре пред ста вља ле су основ за оно што уред ни ци књи ге 



стр:411-417.

- 413 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2012год.(XXIV)XIvol=34

на зи ва ју „ло ги ком кул тур ног пар ти ку ла ри зма и ло ги ком уни вер-
зал не ци ви ли за ци је“, ко је су у стал ном над ме та њу, а чи ји ре зул тат 
су ме ђу соб но ис кљу чи ве ин тер пре та ци је уло ге кул ту ре у ме ђу на-
род ним од но си ма.

Ерик Ринг мар (Erik Ring mar), про фе сор на Ин сти ту ту за дру-
штве на ис тра жи ва ња и сту ди је кул ту ре при На ци о нал ном Ц. Тунг 
уни вер зи те ту Тај ван, у тек сту Насилнаслободнатрговина:циви-
лизацијапротивкултуреуВеликојкинескојдебати1857. ба ви се 
кон цеп ту а ли за ци јом раз ли ке из ме ђу уни вер за ли зма и пар ти ку ла-
ри зма. Ци ви ли за ци је под ра зу ме ва ју хи је рар хи ју вред но сти, и на-
спрам кул ту ра, оне из и ску ју су пер и ор ност над људ ским ко лек ти-
ви ма ко ји им не при па да ју. По ла зе ћи од ових кон цеп ту ал них раз-
ли ка, Ринг мар ис тра жу је обра сце ан га жо ва ња Евро пе са не-Евро-
пља ни ма, на при ме ру Ве ли ке ки не ске де ба те о сло бод ној тр го ви ни 
у Бри тан ском пар ла мен ту кра јем 1850. го ди не. Он по ка зу је ка ко 
је ова иде ја о на сил ном про мо ви са њу европ ских нор ми, во ђе на 
европ ским „ком плек сом су пер и ор но сти”, до би ла по др шку би ра ча 
и ути ца ла на је дан део европ ске исто ри је.

Ивер Б. Ној ман (Iver B. Ne u mann), ди рек тор ис тра жи ва ња у 
Нор ве шком ин сти ту ту за ме ђу на род не по сло ве и про фе сор ру ских 
сту ди ја на Уни вер зи те ту у Ослу, из фи ло зоф ског угла по сма тра ве-
зу из ме ђу ло ги ке уни вер за ли зма и пар ти ку ла ри зма. У тек сту Наша
култура и сви остали: интеркултурални и међународни односи, 
фо ку си ра ју ћи се на им пли ка ци је упо тре бе „кул ту ре ли бе рал не де-
мо кра ти је“ као од ред ни це укљу чи ва ња у ЕУ и ис кљу че ња из ЕУ, 
Ној ман спро во ди кри тич ку ана ли зу ра да Ри чар да Рор ти ја (Ric hard 
Rorty), јед ног од нај и стак ну ти јих за го вор ни ка ли бе ра ли зма. Пре ма 
Рор ти ју, ли бе рал на де мо кра ти ја је, ка ко об ја шња ва Ној ман, „кул-
ту ра“ у сми слу ску па прак си, дис кур са и ин сти ту ци ја За па да. Ова 
кул ту ра је на вод но гло бал ни фе но мен ко ји укљу чу је ди на ми ку 
дру шта ва ко ја му при па да ју (тј. ‘нас’) у од но су на све дру ге, им-
пли цит но на раз не вр сте ‘вар ва ра’. Ној ман за у зи ма кри тич ки став 
пре ма овој кон цеп ту а ли за ци ји и, твр де ћи да је те шко го во ри ти о 
би ло ко јој за јед нич кој хо мо ге ној кул ту ри За па да, он за кљу чу је да 
кул ту ра ли бе рал не де мо кра ти је по се би не ја ча аутен тич ни ме ђу-
кул тур ни ди ја лог.

У тек сту Логика културе у англосфери, Ср ђан Ву че тић, до-
цент на Фа кул те ту за јав не и ме ђу на род не по сло ве Уни вер зи те та 
у Ота ви, фо ку си ра се на уни вер за ли стич ки кул тур ни при ступ „ан-
глос фе ри“, као кул тур ном ен ти те ту ко ји об у хва та ме ђу на род ну и 
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пост ко ло ни јал ну за јед ни цу на ро да ује ди ње них на осно ву ен гле-
ског је зи ка. Кључ на ствар је сте да не др жав ни су бје кат, као што је 
„ан глос фе ра“, мо же има ти зна ча јан ути цај на са му струк ту ру ме ђу-
на род ног по рет ка и ње го вих кључ них ин сти ту ци ја и да се тај ути-
цај пр вен стве но одр жа ва кроз кул тур не аспек те као што су је зик и 
нор ма тив ни стан дар ди. Ву че тић пред ла же оквир из гра ђен на дру-
га чи јој ло ги ци де ло ва ња – „ло ги ци свр сис ход но сти“, ко ја се за сни-
ва на иде ји да ак те ри де лу ју на осно ву ин тер су бјек тив них нор ми и 
пра ви ла ко ја од го ва ра ју њи хо вим иден ти те ти ма у да том кон тек сту. 
На осно ву овог окви ра, Ву че тић ис тра жу је ви ше стру ке уло ге кул-
ту ре у под сти ца њу, одр жа њу и про мо ци ји „ан глос фе ре“ као зна чај-
ног ‘дру гог’ ЕУ.

У дру гом де лу књи ге Култураиспољниодноси, фо кус је на 
раз ма тра њу уло ге кул ту ре као ме ха ни зма ко ји омо гу ћа ва из град њу 
гра ни ца из ме ђу за јед ни ца и, с дру ге стра не, тра свер зал не од но се 
ме ђу њи ма. Дру гим ре чи ма, ауто ри тек сто ва у овом де лу књи ге ана-
ли зи ра ју по сто је ће тен зи је у ве зи са уло гом кул ту ре у раз два ја њу и 
по ве зи ва њу дру шта ва. Ова „ло ги ка кул ту ре“ је та ко ђе у те сној ве зи 
са про це си ма европ ских ин те гра ци ја, као и пре пре ка ко је сто је на 
„европ ском пу ту“ за оне др жа ве ко је пре тен ду ју на члан ство у ЕУ.

Мо ни ка Мо кре, у тек сту Култураиколективнеидентифика-
ције, ба ви се од но си ма кон це па та кул ту ре и  ко лек тив них иден ти-
те та / иден ти фи ка ци је. Кул ту ра се по сма тра као сред ство за раз вој 
мо рал них ре сур са нео п ход них де мо крат ским дру штви ма, и с дру-
ге стра не као иден ти тет ски мар кер ко ји озна ча ва гра ни це пре ма 
дру гим кул ту ра ма. На чи ни на ко ји се по вла че ове гра ни це за ви се 
од де фи ни ци ја кул ту ре: „су пер и ор ност  јед не кул ту ре спрам јед на-
ко сти свих кул ту ра“, „јед на кул ту ра на су прот мно гим кул ту ра ма“, 
и  ко нач но „есен ци ја ли зам про тив кон струк ти ви зма“. Ови основ ни 
кон цеп ти кул ту ре ути чу на кон крет не ме ха ни зме са вре ме них кул-
тур них по ли ти ка, углав ном кроз умет ност и кул тур ну про дук ци ју.

Јо зеф Ба то ра у тек сту Искључивањеитрансверзалност усме-
ра ва сво ју па жњу на уло гу кул ту ре у спољ ним по сло ви ма ЕУ, 
по себ но у кон тек сту за јед нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке 
Уни је. Он твр ди да кул ту ра као ком по нен та у спољ ној по ли ти ци 
ЕУ игра дво стру ку уло гу. С јед не стра не, она слу жи као сред ство 
ди фе рен ци ја ци је Евро пе од дру гих за јед ни ца на осно ву про це са 
те ри то ри јал не и вре мен ске „дру го сти“. Кул ту ра ов де не гу је из-
град њу Евро пе као „екс клу зив ног клу ба”. С дру ге стра не, кул ту ра 
та ко ђе слу жи као сред ство ан га жо ва ња са дру гим за јед ни ца ма на 
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осно ву оно га што се мо же на зва ти „тран свер зал ним ве за ма“. На 
овај на чин, кул ту ра под сти че из град њу Евро пе као „отво ре ног дру-
штва“ раз ви ја ју ћи се у ин тер ак ци ји, а не у опо зи ци ји са дру гим за-
јед ни ца ма. Ове две па ра лел не и де ли мич но кон тра дик тор не уло ге 
кул ту ре ге не ри шу раз ли чи те вр сте од но са са за јед ни ца ма уну тар 
и из ван ЕУ.

Ба хар Ру ме ли ли (Ba har Ru me li li) про фе сор ме ђу на род них од-
но са и европ ских сту ди ја на Уни вер зи те ту Коч у Ис тан бу лу, и Ди-
дем Џак ма ли (Di dem Cak ma klı), док то рант на истом уни вер зи те ту, 
у тек сту Култура у односимаЕУ и Турске, раз ма тра ју ди на ми ку 
из град ње гра ни ца и тран свер зал но сти кроз ком па ра тив ну ана ли-
зу дис кур са о при сту па њу Тур ске ЕУ и име но ва ња Ис тан бу ла за 
Европ ску пре сто ни цу кул ту ре 2010. Ка ко они  ис ти чу, од по чет-
ка при ступ них пре го во ра са Тур ском 2005, ре пре зен та ци је Тур ске 
као „кул тур но дру га чи је“ од Евро пе по ста ле су ма ње екс пли цит не, 
али су и да ље при сут не кроз суп тил ни је ре фе рен це на европ ске 
„вред но сти“  и „дру штве ну осно ву“  у Тур ској. Ука зу је се на дво-
стру ке су прот ста вље не упо тре бе кул ту ре у од но си ма ЕУ и Тур ске, 
и ука зу је се на отва ра ње про сто ра за пре го ва ра ње и ре де фи ни са ње 
европ ских у од но су на тур ске иден ти те те.

У тре ћем де лу књи ге Култураиспољниодноси раз ма тра ју се 
по ли тич ки и ор га ни за ци о ни аспек ти упо тре бе кул ту ре у спољ ним 
по сло ви ма, са по себ ним освр том на ис ку ства, прак се и иза зо ве ЕУ. 
Ауто ри по ста вља ју пи та ња ко ја се ти чу на чи на про мо ци је „кул тур-
ног за јед ни штва“ Евро пе, пре ва зи ла же ња уну тра шњих по де ла (на 
ре ла ци ји Ис ток-За пад) кроз кул тур ну са рад њу, и по себ но пу тем за-
шти те кул тур не ра зно ли ко сти као спе ци фич не сна ге Евро пе. 

Ман фред Хо лер (Man fred Hol ler), про фе сор на Ин сти ту ту за 
со ци о е ко но ми ју на Уни вер зи те ту у Хам бур гу, и Бар ба ра Кло се-Ул-
ман (Bar ba ra Klo se-Ul lmann), не за ви сни ис тра жи вач ме ђу кул тур-
них од но са из Хам бур га, у тек сту Апстрактниекспресионизамкао
оружјеухладномрату, обра зла жу ка ко не кон вен ци о нал не ме то де 
др жав не по др шке умет но сти и кул ту ри мо гу да до ве ду до ус по ста-
вља ња ме ђу на род не до ми на ци је по је ди них умет нич ких тен ден ци-
ја. На при ме ру слу ча ја ап стракт ног екс пре си о ни зма, они по ка зу ју 
на ко ји на чин је по стиг ну та до ми на ци ја ове стра те ги је као кључ-
ног еле мен та у за пад ној кул тур ној по ли ти ци то ком хлад ног ра та, 
упр кос зна чај ном от по ру од стра не аме рич ких по ли ти ча ра и не-
при ја тељ ским ко мен та ри ма иза Гво зде не за ве се.
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Ми ле на Дра ги ће вић Ше шић, про фе сор на Фа кул те ту драм-
ских умет но сти и бив ши рек тор Уни вер зи те та умет но сти у Бе о-
гра ду, у тек сту Измеђучекићаинаковња, по ста вља фо кус на кул-
тур не по ли ти ке За па да пре ма Ју го и сточ ној Евро пи и Ср би ји, као и 
на спољ не и уну тра шње кул тур не по ли ти ке Ју го и сточ не Евро пе и 
Ср би је, во ђе не пре ма Евро пи и све ту. Два де сет го ди на на кон па да 
Бер лин ског зи да, овај ре ги он је и да ље, пре ма аутор ки, под руч је 
кон тра дик тор них гео-по ли тич ких и кул тур них ин те ре са, у че му 
још увек до ми ни ра ју сли ке „има ги нар ног Бал ка на“ (а по себ но Ср-
би је), као и „ори јен тал ног дру гог“ у од но су на Евро пу. Ана ли за 
по ка зу је да је кон тра дик тор на ди на ми ка је при сут на и код уну тра-
шњих кул тур них ак те ра и тен ден ци ја у Ср би ји. Евро пе и за ци ја и 
по нов на на ци о на ли за ци ја кул ту ре као глав ни то ко ви ука зу ју на ди-
хо то ми ју кул тур них по ли ти ка Ср би је пре ма европ ском и свет ском 
окру же њу.

Аустриј ски ам ба са дор у Ве ли кој Бри та ни ји и бив ши ге не рал-
ни ди рек тор у Оде ље њу за кул тур не по ли ти ке у Ми ни стар ству 
спољ них по сло ва Аустри је у Бе чу, Емил Брикс (Emil Brix), у тек-
сту Европскакоординацијаспољнихкултурнихполитика, ба ви се 
ана ли зом мо гућ но сти ме ха ни за ма ко ор ди на ци је др жа ва чла ни ца у 
кон тек сту спољ них кул тур них по ли ти ка. Кључ но пи та ње ко је он 
по ста вља је, да ли и ка ко атрак тив ност Евро пе као кул тур ног ен-
ти те та мо же упот пу ни ти атрак тив ност по је ди них др жа ва чла ни ца, 
као кул тур них ен ти те та, и обр ну то. Брикс раз ма тра на по ре по ја ча-
не са рад ње ме ђу др жа ва ма чла ни ца ма у обла сти кул тур не про мо-
ци је са по себ ним фо ку сом на ства ра ње и одр жа ва ње мре же парт-
нер ста ва, као и уло гу на ци о нал них ин сти ту та за кул ту ру (EUNIC) 
као ин ку ба то ра та квих парт нер ста ва, у ци љу ге не ри са ња по зи тив-
не пер цеп ци је Евро пе у све ту.

У књи зи Култураиспољниодноси са др жа на су те о риј ска раз-
ма тра ња, исто риј ске и са вре ме не сту ди је слу ча ја и раз ли чи ти по-
ли тич ки при сту пи пре ма шан са ма и иза зо ви ма спољ них кул тур-
них по ли ти ка ЕУ, али и по је ди нач них зе ма ља ко је пре тен ду ју на 
члан ство. По ла зе ћи од иде је да је за рад бу ду ће ста бил но сти ЕУ 
нео п ход но обез бе ди ти, по ред по ли тич ког, и из ве сно кул тур но је-
дин ство, уред ни ци ове књи ге на шли су се пред ве ли ким иза зо вом. 
Иако се рас пра ве о из град њи па не вроп ског кул тур ног про сто ра и 
мо гућ но сти ства ра ња европ ске кул ту ре и иден ти те та, па ти ме и 
спољ них кул тур них од но са Евро пе раз ви ја ју у све ве ћем оби му, о 
че му све до чи и ова књи га, за са да не по сто ји ја сан на ра тив ко ји би 
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об у хва тио це ли ну европ ског дис кур са. Да кле, ја сно је да кул ту ра 
са ма, у вре ме  пер ма нент не кри зе мо дер ног све та и ху ма ни стич ких 
вред но сти, не мо же учи ни ти мно го у кон тек сту очу ва ња по ли тич-
ког је дин ства, ка ко Европ ске уни је, та ко ни зе ма ља ко је су на том 
европ ском пу ту, ме ђу ко ји ма је и Ср би ја. Ипак, кул ту ра у ме ђу на-
род ним од но си ма о(п)ста је као до бар пут ка раз би ја њу пред ра су да, 
сма ње њу тен зи ја, ус по ста вља њу ди ја ло га и раз ви ја њу по ве ре ња 
ме ђу др жа ва ма ко је сто је пред иза зо ви ма гло ба ли за ци је.

 Овај рад је примљен 12. октобра 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 3. 
децембра 2012. године.
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