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ЕВРОПСКИКУЛТУРНИИДЕНТИТЕТ
Бра ни мир Стој ко вић: Европ ски кул тур ни иден ти тет, 

Бе о град, Слу жбе ни гла сник, 2008, стр. 181.
У из да њу ре но ми ра не из да вач ке ку ће „Слу жбе ни гла сник“ из 

Бе о гра да се не та ко дав но по ја ви ла књи га Бра ни ми ра Стој ко ви ћа 
под на сло вом „Европ ски кул тур ни иден ти тет“ ко ја је иза зва ла ве-
ли ко ин те ре со ва ње не са мо струч ња ка из обла сти кул ту ро ло ги је и 
европ ских ин те гра ци ја, већ и па жњу ши ре јав но сти на што ука зу ју 
и два ти ра жа у крат ком вре ме ну. Реч је о књи зи ко ја да је пре глед 
основ них и нај зна чај ни јих пи та ња ве за них за про блем кул тур ног 
иден ти те та у ре а ли за ци ји иде је „ује ди ње не Евро пе“. Свест о нео п-
ход но сти уте ме ље ња европ ског кул тур ног иден ти те та под ра зу ме ва 
исто вре ме но свест и осе ћа ње при пад но сти истом – европ ском дру-
штву, „Евро пи без гра ни ца“ – као про сто ру сло бо де, без бед но сти, 
прав де и са рад ње, ко ја је да нас до би ла сво је ожи во тво ре ње као ни-
ка да пре то га.

На стао на тлу Евро пе где су, за пра во, и на ста ле пр ве мо дер-
не на ци је у раз ли чи тим и ис пре пле те ним ме ђу соб ним од но си ма 
европ ских др жа ва, као ме та на ци о нал на (а не над на ци о нал на) ка-
те го ри ја, европ ски кул тур ни иден ти тет се ја вља као ин те гри шу ћи 
на чин   за пре ва зи ла же ње по је ди них на ци о нал них иден ти те та. Ње-
го во се уте ме ље ње на ла зи у исто риј ском иден ти те ту Евро пе ко ја 
се тран сфор ми ше и про јек ту је у за јед нич ку иде ју европ ске бу дућ-
но сти. Та ко је иде ја Вик то ра Игоа (пред се да ва ју ћег на Европ ском 
ми ров ном кон гре су у Па ри зу 1849. го ди не) „да ће све зе мље кон-
ти нен та (ми сле ћи на Евро пу) без гу бље ња сво јих раз ли чи тих осо-
бе но сти и слав не ин ди ви ду ал но сти по ста ти бли ске и здру жи ти се 
у европ ско брат ство“ по ста ла ре ал ност, по себ но по сле сту па ња на 
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сна гу Ли са бон ског спо ра зу ма де цем бра 2009. го ди не ко ја је до ве ла 
до ра ди кал не и ква ли тет но но ве уло ге и тран сфор ма ци је Европ ске 
уни је као нај зна чај ни је ре ги о нал не по ли тич ке, еко ном ске и без бед-
но сне ор га ни за ци је на све ту. 

Европ ски кул тур ни иден ти тет је аутор из ло жио у че ти ри 
основ на по гла вља, по ред уво да, за кључ ка и при ло га (Ре ги стра 
име на и Ре ги стра пој мо ва) ко ји се ло гич но на ста вља ју и пред ста-
вља ју је дин стве ну це ли ну у по ку ша ју да по ну ди од го во ре на пи та-
ња: по сто ји ли европ ски кул тур ни иден ти тет, из че га се он са сто ји, 
ко је су ње го ве основ не ка рак те ри сти ке, ка ква је уло га умет нич ког 
ства ра ла штва и кул ту ре у ње го вом на ста ја њу и раз во ју, ко ји чи ни-
о ци де лу ју у том прав цу и др. 

У по ку ша ју да ва ња од го во ра на ова и број на дру га пи та ња, 
аутор је, као што је то  уоби ча је но за мо но граф ске ра до ве ове вр-
сте, у пр вом по гла вљу под на зи вом „Од ред ни це европ ског кул тур-
ног иден ти те та“‘ нај пре  при сту пио де фи ни са њу сре ди шњег пој ма 
- а то је по јам кул тур ног иден ти те та уоп ште, по ла зе ћи од ана ли зе 
са др жа ја два ње го ва еле мен та. То су: а) иден ти тет у сми слу озна ча-
ва ња ко лек тив не све сти, при па да ња (лич ни, со ци јал ни, по ли тич ки 
или кул тур ни) ана ли зи ра ју ћи га са по ли тич ког, со ци о ло шког, пси-
хо ло шког и ан тро по ло шког аспек та и б) кул ту ра у сми слу чо ве ко-
вог про из во да ко ји је на стао то ком исто риј ског раз во ја ра дом ви ше 
ге не ра ци ја и ко је но ви на ра шта ји усва ја ју и пре ра ђу ју.

По сле пре глед не и ис црп не ана ли зе по је ди них те о риј ских 
схва та ња пој ма и зна ча ја иден ти те та, аутор под тим под ра зу ме ва: 
а) иден ти тет ко ји је исто вре ме но и ин ди ви ду ал ни и ко лек тив ни 
фе но мен, б) иден ти тет ко ји је од ре ђен при па да њем, али и по се до-
ва њем од ре ђе них од ли ка, в) од ли ке ко је чи не иден ти тет мо гу би-
ти те ри то ри јал не и со ци о кул тур не, г) иден ти тет је исто вре ме но и 
си стем и про цес и д) иден ти тет је на стао пред ста вља њем се бе ко је 
је стал но при ла го ђе но и дру ги ма. По ред ин ди ви ду ал ног, по се бан 
зна чај има и груп ни иден ти тет ко ји пред ста вља исто вре ме но афир-
ма ци ју, али и не га ци ју од ли ка ко је при па да ју по је дин цу. И на кра-
ју, аутор кул ту ру (као ци ви ли за циј ску  те ко ви ну) до во ди у ве зу са 
иден ти те том ства ра ју ћи ко ва ни цу – кул тур ни иден ти тет. Под овим 
пој мом он под ра зу ме ва са мо свест при пад ни ка гру пе ко ја исто риј-
ски на ста је и раз ви ја се у за ви сно сти од кри те ри ју ма ко је та гру па 
ус по ста вља у од но си ма са дру гим гру па ма. 
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Да би ар гу мен то вао сво је ста во ве, аутор је у овом по гла вљу 
из ло жио и кра так исто риј ски раз вој и на ста нак пој ма иден ти те та 
(по чев од ан тич ких ми сли ла ца Ари сто те ла и Пла то на пре ко раз-
ми шља ња  Хју ма, Ерик со на, Гоф ма на, Ку ли ја, Бер ге ра, Лук ма на 
и др.), као и раз ли чи те кон тек сте ње го ве упо тре бе од фи ло зо фи је, 
пси хо ло ги је, со ци о ло ги је, кул ту ро ло ги је и по ли ти ке, да би по том 
при сту пио де фи ни са њу пој ма кул тур ни иден ти тет, ана ли зи ње го-
вих осо би на и ка рак те ри сти ка, те ин ден ти фи ка то ра као ње го вих 
опе ра ци о нал них но си ла ца. По сред ством ових иден ти фи ка то ра 
се и опе ра ци о на ли зу је кул тур ни иден ти тет. Ти иден ти фи ка то ри 
пред ста вља ју обе леж ја из ко јих дру штве не гру пе кон сти ту и шу 
вла сти ти иден ти тет, али и ра за зна ју и при пи су ју иден ти тет дру-
гим дру штве ним гру па ма бу ду ћи да им при да ју од ре ђе но кул тур но 
усло вље но зна че ње.

У том сми слу је по себ но де таљ но и ар гу мен то ва но ис тра жен 
про цес ен кул ту ра ци је (или со ци ја ли за ци је). То је, за пра во, про цес 
раз во ја кул тур ног иден ти те та (и ње му при ме ре ни ен кул ту ра циј ски 
ме ха ни зми) то ком ко јег се на ин ди ви ду ал ном ни воу усва ја кул тур-
ни иден ти тет, а чо век као је дин ка по ста је лич ност ко ја је об ли ко ва-
на кул ту ром ко ју усва ја. Да кле, то је про цес то ком ко јег би о ло шка 
је дин ка усва ја кул ту ру дру штва у ко ме је ро ђе на и уну тар ко га то-
ком од ра ста ња по ста је лич ност. Или дру гим ре чи ма, ов де се ра ди 
о про це су кул тур не тран сми си је из ме ђу свих ра ни јих ге не ра ци ја и 
оне ко ја се на ла зи у про це су ен кул ту ра ци је.

Аутор је по себ ну па жњу по све тио ана ли зи основ них еле-
ме на та про це са об ли ко ва ња европ ског кул тур ног иден ти те та на 
ин ди ви ду ал ном и груп ном ни воу ука зу ју ћи на сло же ност и про-
ти ву реч ност овог про це са. Ов де се ра ди о фа зи ан ти ци па тив не ен-
кул ту ра ци је пу тем ко је се вр ши кул тур на адап та ци ја на си ту а ци ју 
ко ја још ни је ак ту ел на, али се ње но на ста ја ње оче ку је (оно ре ал но 
пред сто ји). По ред ен кул ту ра ци је, са вре ме не дру штве не про це се 
ка рак те ри шу још и сле де ће по ја ве: а) акул ту ра ци ја – про цес у ко ме 
др жа ве у на ста ја њу (бив ше ко ло ни је) при хва та ју кул тур не мо де ле 
ко ји по ти чу из њи хо вих бив ших ме тро по ла и по сред ством ко јих 
оства ру ју до ми на ци ју над це ло куп ним ста нов ни штвом, б) на ти ви-
зам – дру штве ни по крет ко ји је усме рен на ре а фир ма ци ју из вор-
них кул ту ра и пред ста вља об лик ре ак ци је на стрес ко ји је иза зван 
кул ту ра ци јом и в)  ана кул ту ра ци ја - про цес обр ну те акул ту ра ци је 
по сред ством ко га се  по је дин ци или чи та ва гру па вра ћа ју из вор ној 
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кул ту ри сво јих пре да ка, при че му је аутор по сле од ре ђи ва ња пој ма 
и ка рак те ри сти ка сва ког од ових про це са, ука зао на њи хов ме ђу-
соб ни од нос, ути цај и по ве за ност.

Дру го по гла вље „Основ не де тер ми нан те европ ског со ци о кул-
тур ног про сто ра“ се ба ви про бле мом од ре ђи ва ња де тер ми нан ти 
европ ског кул тур ног про сто ра ко ји пред ста вља не за о би ла зну прет-
по став ку европ ског кул тур ног иден ти те та. На осно ву из ло же них 
исто риј ских, со ци о ло шких и кул ту ро ло шких са зна ња, Евро па се 
од ре ђу је као „то ком исто риј ског про це са на ста ла ме ша ви на ци ви-
ли за ци ја и кул ту ра“. На по чет ку из ла га ња у окви ру овог по гла вља 
је ука за но да и по ред раз ли чи тих при сту па схва та њу и ин тер пре та-
ци ји пој мо ва ци ви ли за ци је и кул ту ре, они ипак не ис кљу чу ју мо-
гућ ност по сто ја ња уни вер зал не ци ви ли за ци је, од но сно по ве за но-
сти кул ту ре за дух на ро да и ње го ву не у по тре би вост и не сво ди вост 
на дру ге кул ту ре. Као основ ни кри те ри јум ко ји раз два ја ова два 
пој ма нај че шће се узи ма „дух на ро да“ (Volk sge ist).

Под ци ви ли за ци јом аутор под ра зу ме ва скуп вред но сти ко је 
чо ве чан ство у свом раз во ју оства ру је на бес ко нач ном пу ту сво га 
про гре са. Прак тич но ци ви ли за ци ја са зре ва и раз ви ја се у про сто ру 
ко ји је про жет кул ту ром јед ног на ро да у ду гом исто риј ском раз во-
ју. Али би то би ло ње но јед но стра но од ре ђе ње ако не би ува жа ва ло 
ути ца је са стра не, ути ца је дру гих ци ви ли за ци ја. На и ме, за кљу чу је 
аутор, не ма аутох то не ци ви ли за ци је у сми слу ‘’мо но кул ту ре’’, већ 
она пред ста вља те ко ви ну ви ше на ро да у исто риј ским раз во ју. Та ко 
се и до ла зи до за јед нич ке европ ске ци ви ли за ци је (или за јед нич ке 
европ ске кул ту ре) ко ја је уте ме ље на на ску пу за јед нич ких вред но-
сти европ ских на ро да на ста лих у њи хо вом исто риј ском раз во ју и 
са зре ва њу.

У том сми слу су на ро чи то зна чај на са зна ња кул тур не ан тро-
по ло ги је ко ја го во ре о по сто ја њу је дин стве ног европ ског кул тур-
ног про сто ра (и то од нај ста ри јих вре ме на из пе ри о да исто риј ских 
се о ба на ро да и ди фу зи је основ них кул тур них те ко ви на), као и на 
осно ву ана ли зе и уви да у од ли ке са вре ме ног жи во та и са вре ме не  
кул тур не про дук ци је и на чи на жи во та гра ђа на Евро пе. Ту је по себ-
но ме сто по све ће но ана ли зи ути ца ја За пад не Евро пе у  про це си ма 
на ста ја ња и раз во ја европ ског кул тур ног про сто ра где су су о че ни и 
кри тич ки и ар гу мен то ва но са гле да ни ре зул та ти ви ше ис тра жи ва ња 
ко ја су  спро ве де на по след њих де це ни ја 20. ве ка о ак ту ел ном трен-
ду на ста ја ња европ ског дру штва ко је пред ста вља со ци о е ко ном ску 
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осно ву уте ме ље ња са вре ме ног европ ског кул тур ног иден ти те та 
без об зи ра на ин ди ви ду ал не раз ли ке ко је по сто је из ме ђу по је ди них 
на ци о нал них кул ту ра (кул ту ра по је ди них на ро да), од но сно раз ли-
ке ко је по сто је из ме ђу За пад не, Ис точ не и Сред ње Евро пе.   

Та ко са гле да но из ла га ње је по шло од твр дог је згра на ста ја ња 
европ ског кул тур ног иден ти те та у окви ру и под окри љем Европ ске 
еко ном ске за јед ни це и ње ног на сто ја ња на фор ми ра њу је дин стве-
ног европ ског еко ном ског, со ци јал ног и кул тур ног про сто ра. Сто га 
се че сто про стор Евро пе иден ти фи ку је са про сто ром др жа ва чла-
ни ца Европ ске еко ном ске за јед ни це (да нас Европ ске уни је). То је, 
за пра во, про јек ци ја европ ске ци ви ли за ци је, а не тре нут ног ста ња 
27 др жа ва чла ни ца Европ ске Уни је. И ов де аутор по ку ша ва да од-
ре ди ко је су то од ли ке и ка рак те ри сти ке ко је од ре ђу ју европ ски 
кул тур ни про стор, од но сно шта је то што чи ни Евро пља не бли-
ским ме ђу со бом, од но сно то ли ко раз ли чи тим од дру гих (у пр вом 
ре ду од др жа вља на САД и Ја па на).

При то ме је аутор у сво јој пом ној ана ли зи ука зао да се, за пра-
во, окви ри Европ ске еко ном ске за јед ни це у нај ве ћој ме ри и отва-
ра ју пре ма сво јој европ ској око ли ни (по себ но пре ма др жа ва ма Ис-
точ не Евро пе). Та ко до ла зи до из ра жа ја де ло ва ње дру ге европ ске 
ре ги о нал не ор га ни за ци је – а то је Са вет Евро пе ко ји аутор на зи ва 
„ла бо ра то ри јом европ ских иде ја“. Са вет Евро пе оку пља кул тур не 
ства ра о це, ми сли о це и на уч ни ке чи је ак тив но сти до би ја ју ожи во-
тво ре ње кроз Ко ми си ју за кул тур ну са рад њу Са ве та Евро пе где се 
оства ру ју кул тур ни, на уч ни и обра зо ва ни са др жа ји ове ре ги о нал не 
европ ске ор га ни за ци је. На тај на чин кул ту ра она ко ка ко је од ре ђу је 
Са вет Евро пе као „мо гућ ност по је дин ца да се од ре ди у од но су на 
свет - дру штво и у од но су на род ну ба шти ну ка ко би схва тио свој 
тре нут ни по ло жај у ци љу ње го ве мо гу ће из ме не и на прет ка“ до би-
ја по себ но на зна ча ју. 

Та ко од ре ђе на кул ту ра и европ ски кул тур ни про стор, од но сно 
ње го ве де тер ми нан те пред ста вља ју осно ву за на ста ја ње „европ-
ског дру штва“ ко је под ра зу ме ва европ ске оби ча је, европ ско на ви-
ке, јав но мње ње, европ ско пра во, европ ску јав ну власт итд. По ред 
овог, по сто је и дру га схва та ња, ко ја аутор та ко ђе из ла же у свом 
мо но граф ском ра ду ко ја твр де да не ма европ ског дру штва у сми слу 
„ње го вих по себ них ка рак те ри сти ка“ јер Евро па ни је ни дру штво, 
ни др жа ва, ни ти за јед ни ца, па се о њој мо же го во ри ти са мо као о 
гло бал ном дру штву, со ци јал ном ен ти те ту ко ји по се ду је за јед нич ку 
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кул ту ру. Ка ко за кљу чу ју по бор ни ци овог схва та ња Евро па не ма ни 
со ци о ло шку, ни кон сти ту тив ну, ни на ци о нал ну ди мен зи ју. 

Тре ће по гла вље ове мо но граф ске сту ди је под на зи вом „Евро па 
на ци ја и европ ски кул тур ни иден ти тет“ го во ри о европ ском кул-
тур ном кор пу су или кор пу су европ ске кул тур не по ли ти ке. Ње на се 
осно ва на ла зи у про јек ти ма и ак тив но сти ма Са ве та Евро пе у ци-
љу ства ра ња европ ског дру штва чи ји вред но сни си стем  пред ста-
вља на сле ђе за јед нич ке европ ске кул ту ре. За пра во, аутор по ла зи од 
уко ре ње но сти европ ских др жа ва у на ци о нал ном иден ти те ту (др-
жа ва – на ци ја) чи ју ле ги ти ма циј ску осно ву пред ста вља ју кул ту ра, 
је зик, на ци о нал на свест и исто ри ја, па се тек по том окре ће пре ма 
еко но ми ји. 

По чев од Рим ских уго во ра ко ји ма је уте ме ље на Европ ска еко-
ном ска за јед ни ца (где кул ту ра уоп ште ни је ни по ме ну та), „европ-
ска иде ја“ је по сте пе но до би ја ла на зна ча ју и та ко је до ве ла до 
ин те гра ци је при вре де и за јед нич ког тр жи шта (сло бод не раз ме не 
нов ца, ро бе и љу ди). Све је то вре ме ном до ве ло и до кул тур них по-
сле ди ца јер је до шло и до ства ра ња европ ског тр жи шта кул тур них 
до ба ра. А кул тур на по ли ти ка Евро пе се, по ла зе ћи од ре ги о нал них 
спе ци фич но сти и ре ги о нал ног иден ти те та (ре ги о на ли зма на су прот 
на ци о на ли зму) об ли ку је пре ма спољ ним иза зо ви ма (у пр вом ре ду 
иза зо ви ма САД и Ја па на).  При то ме је че сто ис ти че тран сна ци о-
нал но уте ме ље ње ре ги о на за сно ва но на за јед нич кој кул тур ној ба-
шти ни о че му го во ри и при мер Сред ње Евро пе. Та ко с вре ме ном и 
на ста је мул ти кул ту рал ној дру штво у ко ме рав но прав но ко ег зи сти-
ра ју раз ли чи те кул ту ре европ ских на ро да и ре ги о на.

По след ње по гла вље но си на зив „Евро па и ре ги о нал ни кул-
тур ни иден ти тет“. Из ло же на су ин те ре сант на схва та ња о уло зи и 
зна ча ју ре ги о на за европ ски кул тур ни иден ти тет, што има по се бан 
зна чај за са гле да ва ње ме ста и уло ге ре ги о на ју го и сточ не Евро пе 
(где спа да и на ша зе мља) у европ ском дру штву уоп ште, а па ти ме и 
у европ ском кул тур ном иден ти те ту. Као вр стан по зна ва лац ме то до-
ло ги је на уч ног про ми шља ња, аутор и на овом ме сту пр во по ла зи од 
по јам ног од ре ђе ња ре ги о на ко ри сте ћи и су бјек ти ви стич ки и објек-
ти ви стич ки при ступ при че му од ре ђу је еле мен те и ка рак те ри сти-
ке ре ги о на, да би по том на вео и ти пич не кла си фи ка ци је ре ги о на 
пре ма њи хо вим спе ци фич ним ка рак те ри сти ка ма. Та ко се нај че шће 
раз ли ку ју сле де ћи ре ги о ни: ет нич ки (кул тур ни), ин ду стриј ски (ур-
ба ни), то по граф ски (кли мат ски), еко ном ски (спе ци ја ли зо ва ни), ад-
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ми ни стра тив ни, су пра на ци о нал ни по ли тич ко-еко ном ски ре ги он и 
др. уоча ва ју ћи да се по јам, од ре ђе ње и ка рак те ри сти ке ре ги о на у 
Евро пи схва та ју на дру га чи ји на чин не го што је то слу чај са од ре-
ђе њем ре ги о на нпр. у Ла тин ској или Се вер ној Аме ри ци.

По јам ре ги о на ну жно пра те још два пој ма: ре ги о нал на свест 
и  ре ги о на ли зам. Упра во бо гат ство и раз ли чи тост ре ги о на и ме-
ђу ре ги о нал на са рад ња да ју по се бан ква ли тет европ ском тлу ка ко 
за кљу чу је аутор. Они пред ста вља ју осно ву за ре ги о нал на по ве зи-
ва ња ко ја су да нас то ли ко мно го број на и ра зно ли ка да је упра во 
то по себ на спе ци фич ност европ ског кон ти нен та (где су по себ но 
ис так ну ти при ме ри ре ги о на Ал за са ко ји је спо на по ве зи ва ња не-
мач ке и фран цу ске кул ту ре и ре ги о на Сред ње Евро пе). Европ ски 
ре ги о на ли зам ка рак те ри ше низ про це са о ко ји ма ис црп но го во ри 
ова сту ди ја, а ме ђу ко ји ма се по себ но ис ти чу: а) офи ци јел на са-
рад ња ре ги о на у Евро пи, б) под сти ца ње ре ги о нал ног раз во ја, в) 
раз вој ис тра жи вач ких де лат но сти и при ме на но вих тех но ло ги ја, г) 
раз ме на ин фор ма ци ја, ко му ни ка ци ја и са рад ња ре ги о на, д) раз вој 
ре ги о нал них кул тур них иден ти те та и ђ) раз ви ја ње со ли дар но сти 
европ ских ре ги о на са спољ ним све том.

Зна чај ова кве сту ди је је још ве ћи за на шу др жа ву ко ја се на-
ла зи на пу ту евро а тлант ских ин те гра ци ја јер она го во ри са мо о 
јед ном, до ду ше све зна чај ни јем, аспек ту европ ских ин те гра ци ја, о 
„европ ском кул тур ном иден ти те ту“ ко јем др жа ве са вре ме не Евро-
пе   те же. На овај на чин је до ма ћа кул ту ро ло шка, по ли ти ко ло шка, 
со ци о ло шка, пси хо ло шка, ди пло мат ска, ме ђу на род на, као и прав на 
ли те ра ту ра до би ла вред но де ло ко је ће пред ста вља ти не за о би ла-
зно шти во свим по сле ни ци ма, ка ко у обла сти кул ту ре, ме наџ мен та 
кул ту ре, кул тур не по ли ти ке, та ко и у обла сти ме ђу на род них од но-
са и европ ских ин те гра ци ја. 

Иако је ова књи га на ме ње на пр вен стве но чи та о ци ма у обла-
сти кул ту ре,  ме ђу на род них од но са и европ ских ин те гра ци ја, она 
сва ка ко пред ста вља и ко ри стан при руч ник и из вор нео п ход них са-
зна ња сви ма ко ји се у про це су шко ло ва ња и спе ци ја ли за ци је су-
сре ћу са овом об ла шћу, али и сви ма ко ји се у сва ко днев ном ра ду у 
раз ли чи тим кул тур но-обра зо ва ним са др жа ји ма су сре ћу са „европ-
ском ком по нен том кул ту ре“. На тај на чин је упо тре бљи вост и ко-
ри сност из да ња ове вр сте по диг ну та на нај ви ши ни во упра во због 
оби ља зна чај них ин фор ма ци ја ко је чи та о цу сто је на рас по ла га њу 
у обла сти са вре ме не европ ске кул тур не по ли ти ке. Та кав из вор са-
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зна ња мо же да бу де ко ри сно упут ство и за кон ци пи ра ње, во ђе ње и 
уна пре ђе ње кул тур не по ли ти ке Ср би је, и то ка ко пре ма др жа ва ма 
у окру же њу, та ко и пре ма др жа ва ма чла ни ца ма Европ ске уни је, чи-
јем члан ству и на ша др жа ва те жи, по себ но по сле сту па ња на сна гу 
Ли са бон ског спо ра зу ма кра јем 2009. го ди не.  

Овом ци љу је аутор под ре дио на чин, пред мет, ме тод, стил и 
са др жи ну из ла га ња по сма тра не ма те ри је. У из ла га њу ове обим не и 
сло же не ма те ри је ко ја за ди ре у раз ли чи те обла сти од пси хо ло ги је, 
со ци о ло ги је, фи ло зо фи је, по ли ти ко ло ги је до кул ту ре и ме ђу на род-
них од но са, аутор је ве што ко ри стио сву рас по ло жи ву до ма ћу и 
ино стра ну ли те ра ту ру и из во ре по да та ка. Ове од ли ке ука зу ју да се 
ра ди о ана ли тич ко-син те тич ком ра ду ко ји има ве ли ку пе да го шку, 
али и прак тич ну и упо треб ну вред ност. Об ја вљи ва њем ове мо но-
граф ске сту ди је чи та о ци у Ср би ји су до би ли рет ку и је дин стве ну 
при ли ку да се упо зна ју са основ ним пој мо ви ма и ка те го ри ја ма ко је 
об у хва та „европ ски кул тур ни иден ти тет“  и тен ден ци ја ма у са вре-
ме ној кул ту ри, што ће им сва ка ко би ти од ко ри сти за успе шни је 
укљу чи ва ње у раз ли чи те об ли ке ме ђу на род не кул тур не, обра зов не 
и умет нич ке раз ме не.  

Иако је сту ди ја у пр вом ре ду усме ре на на са зна ва ње са вре-
ме не ди мен зи је европ ског кул тур ног иден ти те та, она је мо ра ла 
да иден ти фи ку је и про шле, исто риј ске об ли ке европ ске кул тур не 
све сти. У том сми слу, аутор је по шао од  кул тур ног плу ра ли зма у 
европ ском про сто ру при сту па ју ћи Евро пи као мо за и ку кул тур них 
ми кро про сто ра ко ју чи ни мно штво на ци о нал них, ре ги о нал них, 
кла сних, ге не ра циј ских и пол них кул ту ра и суб кул ту ра ко је све за-
јед но пред ста вља ју осно ве ства ра ња ком плек са европ ског кул тур-
ног иден ти те та. При то ме је по себ но ука за но на зна чај умет нич ког 
ства ра ла штва (књи жев ност, ли ков на, драм ска, филм ска и му зич ка 
и дру ги об ли ци умет но сти), ме ди ји њи хо вог вред но ва ња и ин сти-
ту ци о нал ни си стем ди фу зи је, од но сно по сре до ва ња за афир ма ци ју 
европ ског кул тур ног иден ти те та. 

На кра ју аутор за кљу чу је да је мо гућ по зи ти ван од го вор на 
пи та ње да ли по сто ји Евро пља нин. То је „ли це ко је по ред на ци о-
нал ног и ре ги о нал ног иден ти те та по се ду је и та кве од ли ке ко је му 
омо гу ћу ју да сву да у Евро пи бу де као код сво је ку ће, од но сно да 
Евро пља нин не мо же да бу де у из гнан ству ниг де у Евро пи“. 
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