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ОБЕЛЕЖЈА СПОЉНЕ КУЛТУРНЕ 
ПОЛИТИКЕ НЕМАЧКЕ 

Сажетак
Пред мет овог ра да је пред ста вља ње и ана ли за спољ
не кул тур не по ли ти ке СР Не мач ке на кра ју 20. ве ка 
кроз ана ли зу ка рак те ри сти ка ње не кул тур не по ли
ти ке пре ма раз ли чи тим др жа ва ма, а по себ но ме ста, 
уло ге и зна ча ја ко је по је ди не ин сти ту ци је, као глав ни 
по сле ни ци не мач ке кул ту ре, има ју у оства ри ва њу ци
ље ва ове по ли ти ке и из град њи, уна пре ђе њу и по бољ
ша њу ме ђу соб них кул тур них од но са и са рад ње дру гих 
др жа ва и Не мач ке. У овом ра ду би ће го во ра о пој му 
спољ не кул тур не по ли ти ке и ње ним оп штим од ли ка
ма, спољ ној кул тур ној по ли ти ци СР Не мач ке, исто
ри ја ту, глав ним ка рак те ри сти ка ма и ци ље ви ма те 
по ли ти ке. Ана ли зи ра на је 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 
Са ве зне Ре пу бли ке 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. Кроз опис и 
ана ли зу ак тив но сти ових ор га ни за ци ја до би ја се ја
сни ја сли ка ка кву зва нич ну др жав ну спољ ну кул тур ну 
по ли ти ку Не мач ка во ди пре ма по је ди ним др жа ва ма 
и ко је су ње не осо бе но сти. Ана ли зом не мач ке спољ не 
кул тур не по ли ти ке и ак тив но сти по је ди них ин сти ту
ци ја као ње ног по сред ни ка уоче не су ка рак те ри сти ке 
и од ли ке спољ не не мач ке кул тур не по ли ти ке уоп ште, 
као и оп ште смер ни це ко јим се та кул тур на по ли ти ка 
во ди. Раз мо тре но је на ко ји на чин је отво рен про стор 
за ак тив ни је де ло ва ње и ис ко ри шћа ва ње по сто је ћих 
по тен ци ја ла. Ујед но, овај рад пред ста вља и осно ву за 
де ло ва ње кул тур них рад ни ка и мо гућ ност за про ши
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ре ње кул тур не са рад ње и раз ме не из ме ђу Не мач ке и 
дру гих др жа ва. 
Кључ не ре чи: спољ на кул тур на по ли ти ка, кул тур на 
ди пло ма ти ја, ме ђу на род ни од но си, ме ђу на род на кул
тур на са рад ња, ин тер кул тур ни ди ја лог.

ПО ЈАМ И УЛО ГА СПОЉ НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ

Sпољ на по ли ти ка је де фи ни са на још ше зде се тих го ди на про-
шлог ве ка као „ак тив ност јед не др жа ве и ње но де ло ва ње у од-

но си ма са дру гим др жа ва ма, у окви ру ме ђу на род не за јед ни це и ме-
ђу на род них од но са, али мо ти ви са но вла сти тим ин те ре си ма“1). Ти 
од но си су над гле да ни и кон тро ли са ни са ци љем да се по ве ћа до бит 
од би ла те рал не и мул ти ла те рал не са рад ње. Спољ на по ли ти ка је 
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 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 ма. Та ко се мо же го во ри ти о спољ ној 
по ли ти ци у ужем сми слу, као ис кљу чи во по ли тич кој ак тив но сти – 
нпр. ди пло ма ти ји и вој ним од но си ма и спољ ној по ли ти ци у ши рем 
сми слу ко ја об у хва та це ло куп не од но се јед не др жа ве са стра ним 
ак те ри ма – нпр. у еко ном ско-тр го вин ским, кул тур ним, обра зов ним 
и спорт ским од но си ма. 

Те о ре ти ча ри спољ не по ли ти ке има ју раз ли чи та ми шље ња о 
но си о ци ма те по ли ти ке и не ки од њих „од ре ђу ју др жа ву као из-
во ри ште спољ не по ли ти ке“2). Дру ги сма тра ју да ту по ли ти ку во де 
„и дру ги су бјек ти ме ђу на род них од но са, ,из над’ и ,ис под’ ни воа 
др жа ве, по је ди ни по ли тич ки по кре ти, ме ђу на род не ор га ни за ци је, 
ре ги о нал не ин те гра ци је (Европ ска уни ја), вој ни са ве зи, цр кве“3) и 
та кав став је бли жи са вре ме ној спољ ној по ли ти ци, ко ја се да нас 
све че шће ту ма чи као уре ђе ње по ли тич ко-дру штве них, еко ном-
ских и кул тур но-обра зов них ме ђу на род них од но са. Оправ да ност 
та квог ми шље ња је у то ме што осим уре ђе ња по ли тич ко-еко ном-
1) В. Гавранов, М. Стојковић, Међународни односи и спољна политика Југославије, 

Савремена администрација, Београд, 1972, стр. 14.
2) И. Висковић, Спољна политика, Репетиторијум, Београд, 2005, стр. 7. 
3) И. Висковић, Спољна политика, ибид, стр. 7.



стр: 249268

- 251 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 3/2010 год. (XXII) IX vol=25

ских од но са, кул ту ра и обра зо ва ње има ју све ве ћи зна чај у из град-
њи и по бољ ша њу од но са ме ђу др жа ва ма. 

У са вре ме ној по ли тич кој те о ри ји ко ри сте се раз ли чи ти 
тер ми ни ко ји озна ча ва ју „ме ђу на род не кул тур не од но се“, та-
ко се овај по јам че сто за ме њу је пој мо ви ма „кул тур на ди пло-
ма ти ја“, „ме ђу на род на кул тур на са рад ња“, „кул тур на раз ме-
на“ и „ме ђу на род на кул тур на по ли ти ка“4). Без об зи ра ко ји се 
од ових из ра за упо тре бља ва, кул ту ра се сма тра јед ном од три 
глав не ком по нен те спољ не по ли ти ке др жа ве, за јед но са еко-
но ми јом и по ли ти ком.

СПОЉ НА КУЛ ТУР НА ПО ЛИ ТИ КА КАО ДЕО СПОЉ НЕ 
ПО ЛИ ТИ КЕ

Го то во све др жа ве су у про шло сти во ди ле не ке об ли ке спољ не 
по ли ти ке пре ма дру гим зе мља ма. До про шлог ве ка, та по ли ти ка 
углав ном ни је би ла де фи ни са на и че сто 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“5), 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. 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-
4) М. Џ. Визомирски, С. П. Шнајдер, Културна дипломатија, Балканкулт, Београд, 2006, 

стр. 19.
5) M. C. Cummings Jr, Cultural Diplomacy and the United States Goverment: a Survey, Center 

for Arts and Culture, Washington, 2003, стр. 1. према М. Џ. Визомирски, С. П. Шнајдер, 
Културна дипломатија, Балканкулт, Београд, 2006, стр. 101.
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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. 

Кул тур на раз ме на се мо же од ви ја ти у раз ли чи тим обла сти ма 
умет но сти, на у ке 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 ње6).

У спољ ној по ли ти ци ко ја од ре ђу је ме ђу на род не од но се мо гу 
се раз ли ко ва ти два при сту па: „твр да моћ“ и „ме ка моћ“7). „Ме ка 
моћ“ је опи са на као: „спо соб ност да се убе ди кроз кул ту ру, вред но-
сти и иде је“, за раз ли ку од „твр де мо ћи“, ко ја „осва ја или при си ља-
ва кроз вој не мо ћи“. Слич но то ме, бри тан ски по ли тич ки thinktank 
De mos де фи ни ше „твр ду моћ“, као „мо гућ ност да се при си ли“, а 
„ме ку моћ“ као „сред ство за при вла че ње и убе ђи ва ње“8). Исто риј-
ски по сма тра но при ступ „твр де мо ћи“ у спро во ђе њу спољ не по ли-
ти ке и гра ђе њу ме ђу на род них од но са био је че шће при ме њи ван. 
Ипак, у 20. ве ку, на свет ској сце ни се све ви ше ја вља по тре ба за 
ме ђу соб ном са рад њом на но вим ни во и ма и уна пре ђе њем ди пло ма-
ти је - те се ту отва ра про стор за спољ ну кул тур ну по ли ти ку ка кву 
да нас по зна је мо. Та ко да се мо же ре ћи да спољ на кул тур на по ли-
ти ка пред ста вља са став ни део по ли тич ких од но са и по ли тич ких 
ак тив но сти јед не др жа ве пре ма дру гој. 

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. 
6)  www.culturaldiplomacy.org/index.php?en_culturaldiplomacy, приступљено 11.01.2010.
7)  J. S. Nye Jr, „Soft power“, Foreign policy, 1990, стр. 164.
8)  K. Bound, R. Briggs, J. Holden, S. Jones, Cultural Diplomacy, Demos, London, 2007, стр. 

23.
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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“9). 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”10).

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-
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“11). 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 ке.

Пре не го што је спољ на кул тур на по ли ти ка до би ла на др жав-
ном, од но сном ме ђу на род ном зна ча ју ко ји да нас но си, кул тур-
на ди пло ма ти ја у про шло сти је ту ма че на ви ше као ен ту зи ја зам и 
аван ту ри стич ки дух по је ди на ца, ко ји су у про шло сти, у вре ме ну 
ка да још тех но ло ги ја ни је омо гу ћи ла да по кре тљи вост бу де по јед-
но ста вље на као да нас, пу то ва ли, ши ри ли кул тур ни ути цај на ро да 
из ког су до ла зи ли и пре у зи ма ли ути ца је на ро да ко је су сре та ли – и 
9)  K. Bound, R. Briggs, J. Holden, S. Jones, Cultural Diplomacy, ibid, стр. 12.
10)  K. Bound, R. Briggs, J. Holden, S. Jones, Cultural Diplomacy, ibid, стр. 12.
11)  K. Bound, R. Briggs, J. Holden, S. Jones, Cultural Diplomacy, ibid, стр. 16.
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сма тра на је ви ше при ват ном ини ци ја ти вом, а не др жав ном сфе ром. 
Ипак, ова ко иде а ли стич ки по ста вље но ви ђе ње ме ђу на род них кул-
тур них од но са ру ше чи ње ни це да су др жа ве упра во фи нан си ра ле 
та пу то ва ња, по пут пу то ва ња Ко лум ба и Мар ка По ла или ис тра-
жи ва ча ко ји су пра ти ли На по ле о на на ње го вим екс пе ди ци ја ма у 
Егип ту12). 

Мо же се за кљу чи ти да 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 и она се мо же ис по-
ља ва ти на раз ли чи те на чи не и има ти раз ли чи те ни вое при ме не. 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 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-
12) A. Haigh, Cultural diplomacy in Europe, Council of Europe, Strasbourg, 1974, стр. 27.
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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, Era smus 
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.

Ме ђу на род на кул тур на раз ме на ко ја је за по че та у сфе ри при-
ват ног сек то ра и при ват них ини ци ја ти ва, од ви ја се и да нас. При-
ват не ком па ни је и дру ги за ин те ре со ва ни ак те ри из лу кра тив ног 
сек то ра че сто уче ству ју у ме ђу на род ној кул тур ној са рад њи са 
ци љем по ди за ња све сти о сво јим ак тив но сти ма на ме ђу на род ном 
пла ну, чи ме би се би омо гу ћи ле нај оп ти мал ни је рад не усло ве; оне 
се укљу чу ју на по љу ко ор по ра тив не дру штве не од го вор но сти13) и 
та ко обез бе ђу ју успех у ин ве сти ра њу и ра ду на но вом ме ђу на род-
ном тр жи шту. Та гло бал на пред у зе ћа ни су са мо ва жан пут пре ко 
ког се не фор мал на кул тур на раз ме на од ви ја, већ су за ин те ре со ва-
на за ин тер кул ту рал ну ко му ни ка ци ју и ин тер кул тур но уче ње, као 
сред ство за по бољ ша ње сво је ефи ка сно сти и прак се. 
13) Corporate Social Responsibility (CSR) је појам за који још не постоји тачно утврђен и 

општеприхваћен критеријум шта све обухвата. Имајући у виду да је примарна улога 
бизниса стварање радних места и подизање материјалног благостања у друштву, CSR се 
генерално схвата као начин на који компаније остварују равнотежу између економских, 
еколошких и друштвених императива, истовремено испуњавајући своје пословне 
циљеве и очекивања својих власника/акционара. Применом CSR се очекује не само 
испуњавање законских обавеза предузећа, већ и да се оде корак даље и инвестира у 
друштвени развој и очување животне средине – www.smartkolektiv.org/cms/item/csr/sr/
O+CSR-u.html, приступљено 14.03.2010. 
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У кор по ра ци ја ма и пред у зе ћи ма, кроз кон стант но раз ви ја ње 
обла сти кор по ра тив не дру штве не од го вор но сти и дру штве но од го-
вор них ула га ња, раз ви ја ју се мно ге ини ци ја ти ве да се по мог не у ја-
ча њу ди ја ло га, раз у ме ва ња и по ве ре ња из ме ђу на ро да и кул ту ра. У 
сва кој при ли ци кад је по је ди нац у ино стран ству или кад ра ди у 
стра ној кан це ла ри ји, ја вља се мо гућ ност да де лу је као не зва нич ни 
кул тур ни ди пло ма та. Фон да ци је при ват ног сек то ра по слу ју у све 
ве ћем бро ју зе ма ља и ре ги о на ши ром све та. У мно гим слу ча је ви ма 
њих фи нан си ра ју вла сни ци фир ми при ват ног сек то ра, али, бар зва-
нич но, ра де не за ви сно од њих у не ко мер ци јал не свр хе. По др жа ва-
ју ћи про јек те и ма ни фе ста ци је у ло кал ним за јед ни ца ма у до ма ћем 
и ме ђу на род ном кон тек сту, они ну де дру га чи ји на чин кон так та из-
ме ђу раз ли чи тих кул ту ра и за то су ва жни ак те ри кул тур не раз ме не 
и ме ђу на род ног ди ја ло га.

СПОЉ НА КУЛ ТУР НА ПО ЛИ ТИ КА 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 
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 (DAAD) 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 (DA) по ста вље ни окви ри и за Ге те ин сти тут са ци љем 
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про мо ви са ња на ста ве не мач ког је зи ка у ино стран ству14). 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. 

1. Исто ри јат спољ не кул тур не по ли ти 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. Ка да се 
не мач ки Re ich рас пао, упра вља ње др жав ном вла шћу су пре у зе ле 
че ти ри др жа ве: Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве, Фран цу ска, Ве ли ка 
Бри та ни ја – ко је су, не што ка сни је, би ле обе ле же не као „за пад ни 
блок“ и „гво зде ном за ве сом“ одво је на ССС Ру си ја – ко ја је пред-
ста вља ла „ис точ ни блок“. Ка да је реч о спољ ној кул тур ној по ли ти-
ци Не мач ке и ње ном спро во ђе њу, под ра зу ме ва мо ње но де ло ва ње 
са мо под упра вом „за пад ног бло ка“. 

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 та15). 
Иако без зва нич не са рад ње, у овом пе ри о ду је по сто ја ла не зва нич-
на „ме ђу на род на кул тур на са рад ња“ Не ма ца у „за пад ном бло ку“ 
и три др жа ве ко је су упра вља ле тим бло ком. У пр вим го ди на ма, 
чак се мо же го во ри ти и о пр вим де це ни ја ма по сле ра та, на след ство 
прет ход ног ре жи ма игра ло је зна чај ну уло гу, у не га тив ном кон тек-
сту. 

Ак те ри не мач ке кул тур не ди пло ма ти је су увек мо ра ли да узи-
ма ју у об зи ру мо гућ ност да од ре ђе не ак тив но сти, ко је би се сма-
тра ле пот пу но нор мал ним од стра не њи хо вих не ка да шњих про-
тив ни ка, мо гу под ста ћи се ћа ња или пред ра су де на ште ту сли ке о 
Не мач кој ко ју су они же ле ли да пред ста ве. Дру ги зна ча јан про блем 
не мач ке кул тур не ди пло ма ти је био је у чи ње ни ци да је не ка да шњи 
глав ни град – Бер лин, ко ји је по ред дру штве но-по ли тич ког цен тра, 
пред ста вљао и кул тур ну пре сто ни цу, са да био по де љен и окру жен 
14)  A. Haigh, Cultural diplomacy in Europe, op. cit. стр. 33.
15)  A. Haigh, Cultural diplomacy in Europe, ibid, стр. 101.
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со вјет ском вла шћу. Но ва пре сто ни ца Бон ни је да вао зна ке да мо же 
по сти ћи кул тур ни зна чај16). 

Сле де ћу „пре пре ку“ у кул тур ној об но ви но ве др жа ве пред ста-
вља ло је и то да су са мо три пе ти не не мач ких уни вер зи те та би ли у 
„за пад ном бло ку“, док су и мно ги цен три кул ту ре (по пут Вај ма ра) 
оста ли у Ис точ ној Не мач кој. Те шка кул тур на по зи ци ја Не мач ке, 
у по сле рат ном пе ри о ду, од но си ла се и на зна чај не мач ког је зи ка 
у Евро пи. Ен гле ски и фран цу ски је зик убе дљи во од но се по бе ду, 
али се, ипак, не мо же за не ма ри ти чи ње ни ца да се 90 ми ли о на ста-
нов ни ка у Не мач кој, Аустри ји, у де лу Швај цар ске и ме ђу дру гим 
ма њи на ма и да ље слу же не мач ким је зи ком. Та ко ђе, ве ли ки број 
ими гра на та, ко ји су по сле Пр вог и Дру гог свет ског ра та оти шли у 
Се вер ну и Ју жну Аме ри ку ши ре свој је зик, али и кул ту ру ван гра-
ни ца аутен тич но не мач ког го вор ног под руч ја.

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 ни17) 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 Ре пу бли ка Не мач ка мо же да пот-
пи ше спо ра зум18).

У ју ну 1950. го ди не Кан це ла ри ја је пре у ре ђе на у 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.
16) A. Haigh, Cultural diplomacy in Europe, ibid, стр. 102.
17) Према Основном закону (Уставу) СР Немачке од 23.05.1949. године са изменама 

од 8.10.2008. године одређено је: у члану 73. да Савезна држава има искључиво 
законодавну надлежност, између осталог, у заштити немачког културног добра против 
изношења у иностранство (тачка 5.а) и у правној заштити индустријске својине, 
ауторских и издавачких права (тачка 9), док је у члану 74. одређена конкурентна 
надлежност Савезне државе и земаља: регулисање помоћи у образовању и унапређењу 
научног рада (тачка 13).

18) A. Haigh, Cultural diplomacy in Europe, op.cit. стр. 103.
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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 отва 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 DAAD (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 Mu si krat (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. 

У овом пе ри о ду осим ус по ста вља ња ве за са ино стран ством, 
ра ди ло се и на из град њи уну тра шње ин фра струк ту ре, из ме ђу Ми-
ни стар ства и дру гих ми ни стар ста ва у др жа ви, са дру гим парт не ри-
ма зе ма ља Не мач ке, али и при ват ним сек то ром. Спољ на кул тур на 
по ли ти ка Не мач ке би ла је де цен тра ли зо ва но за сно ва на и њом је 
упра вља ло Ми ни стар ство спољ них по сло ва и ње го ва те ла на раз-
ли чи тим ни во и ма, али и не ке не др жав не ин сти ту ци је. Чи ње ни ца 
да ад ми ни стра тив ни цен тар ни је ујед но био и кул тур ни цен тар, као 
и то да ни је по сто јао са мо је дан кул тур ни цен тар, већ ви ше њих, 
као и де цен тра ли зо ва на др жав на упра ва по де ље на на са ве зне по-
кра ји не, до ве ла је до то га да су мо де ли Фран цу ске, Ве ли ке Бри та-
ни је и Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва у обла сти спољ не кул тур не 
по ли ти ке од би је ни – и по ред те жње ових др жа ва да кон тро ли шу и 
овај сег мент но ве не мач ке др жа ве. 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-
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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 сти19). 

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 
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 но сти 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 ке20). 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.
19)  A. Haigh, Cultural diplomacy in Europe, ibid, стр. 108.
20)  A. Haigh, Cultural diplomacy in Europe, ibid, стр. 112.
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2. Од ли ке са вре ме не спољ не кул тур не по ли ти ке 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-
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 се21).

Са ве зно ми ни стар ство спољ них по сло ва22) 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 су23): 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 до не ла је и низ при о ри-
те та ра ди по сти за ња ових ци ље ва : 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-

21) www.culturalpolicies.net/web/germany.php?aid=241, приступљено 13.01.2010.
22) www.auswaertiges-ant.de, приступљено 10.02.2010.
23) У литератури и годишњим извештајима Савезног министарства спољних послова 

СР Немачке се појам спољне културне и образовне политика изједначава са појмом 
спољне културне политике.
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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-
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“24).

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“25). 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 EUNIC26). 

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 оси. 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 
24)  www.culturalpolicies.net/web/germany.php?aid=241, приступљено 13.01.2010.
25)  http://www.culturalpolicies.net/web/germany.php?aid=241, приступљено 13.01.2010.
26) European Union National Institutes for Culture – www.eunic-brussels.eu, приступљено 

20.01.2010.
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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 sionma 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.

3. Ин тер кул тур ни ди ја лог

Ин тер кул тур ни ди ја лог пред ста вља „про цес отво ре не и до сто-
јан стве не раз ме не или ин тер ак ци је ме ђу по је дин ци ма, гру па ма или 
ор га ни за ци ја ма са раз ли чи тим кул тур ним на сле ђем и по гле дом на 
свет. Ци ље ви су, из ме ђу оста лог, да се раз ви ја бо ље раз у ме ва ње 
раз ли чи тих ста во ва и прак си, да се по ве ћа уче шће, сло бо да и мо-
гућ ност из бо ра, да се под сти че рав но прав ност и да се по бољ ша ју 
кре а тив ни про це си.“27) 

Са ве зна Ре пу бли ка Не мач ка за циљ ин тер кул тур ног ди ја ло га 
има ја ча ње ме ђу соб ног раз у ме ва ња, то ле ран ци је и по што ва ња, пре 
све га, кроз ди ја лог са ислам ским све том и тран са тлан ске ме ђу дру-
штве не од но се. Кул тур на раз ме на гра ди ши ру осно ву за по ве ре ње, 
а ти ме се про ши ру је не мач ка по ли тич ка и при вред на парт нер ства 
и са рад ња. Све то ути че на оп ште од но се тих др жа ва. Кла сич на 
кул тур на раз ме на у обла сти ма фил ма, му зи ке, пле са и по зо ри шта 
раз ви ја се, та ко ђе, без др жав не ин тер вен ци је; ака дем ска и на уч-
на раз ме на – оства ре на кроз DAAD, Фул брај то ву ко ми си ју, DFG 
и AvH су већ де це ни ја ма не са мо осно ва ви со ко школ ске и на уч не 
са рад ње, већ ства ра ју по ред кул тур них и по ли тич ко-еко ном ске ве-
зе. За ус по ста вља ње и по бољ ша ње ин тер кул тур ног ди ја ло га и кул-
тур не раз ме не, Не мач ка са мно гим др жа ва ма и ре ги о ни ма гра ди 
парт нер ске од но се, ка ко у по ли тич ко-еко ном ској сфе ри, та ко и у 
обла сти кул ту ре, за ви сно од исто риј ских фак то ра али и са вре ме-
них тен ден ци ја.

Ин тер кул тур ни ди ја лог, раз у ме ва ње и са рад ња су на пр вом ме-
сту са ста рим парт не ри ма, са ко ји ма Не мач ка већ де це ни ја ма, па и 
ве ко ви ма гра ди од но се. Ту су др жа ве за пад не Евро пе (нпр. Фран-
цу ска је тра ди ци о нал но ва жан парт нер у са рад њи и већ де це ни ја ма 
је раз ви јен не мач ко-фран цу ски ди ја лог ме ђу кул тур ним по сред ни-

27) http://www.interculturaldialogue.eu/web/intercultural-dialogue.php, приступљено 28. 05. 
2010 
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ци ма), али и сред ње, ис точ не и ју го и сточ не Евро пе (што се од но си 
на пр вом ме сту на са рад њу са Пољ ском). Ин тер кул тур ни ди ја лог 
од ви ја се и са Се вер ном Аме ри ком. Ју жна Аме ри ка је, та ко ђе, већ 
тра ди ци о нал но фо кус не мач ке спољ не кул тур не и обра зов не по ли-
ти ке, јер је, сре ди ном два де се тог ве ка, ве ли ки број не мач ког ста-
нов ни штва еми гри рао на тај кон ти нент. Не мач ке шко ле за тим кул-
тур не ин сти ту ци је и уни вер зи тет ска са рад ња има ју ду гу исто ри ју 
у Бра зи лу, Ар ген ти ни и Чи леу. 

По след њих го ди на знат на па жња по све ће на је са рад њи са Ки-
ном, где је у то ку ре а ли за ци ја про јек та ко јим се пред ста вља Не мач-
ка и ко ји је ујед но и нај ве ћа пре зен та ци ја Не мач ке у ино стран ству 
до са да. Те жи шта са рад ње су усме ре на и на африч ки кон ти нент 
у ко ме се спро во ди Ak tion Afri ka и парт нер ства под стак ну та у др-
жа ва ма бив шег СССР, Бли ског и Сред њег ис то ка, у ко ји ма су раз-
ли чи ти сте пе ни тран зи ци је и из град ња ци вил ног дру штва. Ве о ма 
ва жна тач ка ин тер кул тур не са рад ње и фо кус спољ не кул тур не и 
обра зов не по ли ти ке је од нос Не мач ке и Тур ске, са ко јом по сто је 
уске и ви ше стру ке ве зе, услед чи ње ни це да се ве ли ки број осо ба 
у обе ове др жа ве осе ћа ју као „код ку ће“. Не мач ка и Тур ска су већ 
исто риј ски ду го по ве за не и ме ђу соб но кул тур но при сут не. Због 
то га се ре а ли зу ју ин тен зив ни про гра ми раз ме не. Нај зна чај ни је су 
ак тив но сти ErnstRe u terIni ti a ti ve ко ји по др жа ва про јек те не мач ко-
тур ског кул тур ног ди ја ло га у обла сти ма умет но сти, кул ту ре, ме ди-
ја, на у ке, омла ди не и ин те гра ци је. Зна чај но је и осни ва ње не мач ко-
тур ског уни вер зи те та у Ис тан бу лу.

ЗА КЉУ ЧАК

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“28), 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 
28) http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/KulturDialog/ZieleUndPartner/

ZielePartner.html
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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 њу29). 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 ин 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 ке 
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 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 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 
29)  Документ ,,Спољна културна политика - Концепт 2000“
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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. 

Ana Jo va se vic
CHA RAC TE RI STICS OF FO RE IGN CUL TU RAL PO LI TICS 

OF GER MANY
Sum mary

The me of this pa per is a pre sen ta tionanalysis of fo re ign 
cul tu ral po li tics of the Fe de ral Re pu blic of Ger many at 
the end of the 20th cen tury thro ugh the analysis of so me 
cha rac te ri stics of its cul tu ral po li tics in re gard to va ri o us 
sta tes. Wit hin the the me of the pa per, in par ti cu lar the re 
are analyzed the pla ce and the ro le and sig ni fi can ce that 
cer tain in sti tu ti ons, be ing main fac tors in Ger man cul tu
re, ha ve had in ac hi e ve ment of the ob jec ti ves of this po li
tics, its esta blis hment and im pro ve ment and de ve lop ment 
of the in tercul tu ral re la ti ons and co o pe ra ti ons bet we en 
the ot her sta tes and Ger many. In this pa per the word is al
so abo ut the no tion of fo re ign cul tu ral po li tics of Fe de ral 
Re pu blic of Ger many, its hi story and main cha rac te ri stics 
and ob jec ti ves. In the pa per the re is al so analyzed a ro le 
of cer tain pro ta go nists of Ger man cul tu re abroad as the 
me di a ting in sti tu tion of the Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs of 
Fe de ral Re pu blic of Ger many, which is re spon si ble for the 
plan ning and im ple men ta tion of fo re ign po li tics. Thro ugh 
the pre sen ta tion and analysis of ac ti vi ti es of the se in sti
tu ti ons it is pos si ble to get a cle ar ima ge and main cha
rac te ri stics of of fi cial sta te fo re ign po li tics that Ger many 
has been pre sen ting to cer tain ot her sta tes. Thro ugh the 
analysis of the Ger man fo re ign cul tu ral po li tics and so me 
of its me di a ting in sti tu ti ons' ac ti vi ti es the re are un der li ned 
ge ne ral cha rac te ri stics and par ti cu la ri ti es of Ger man cul
tu ral po li tics, as well as its ge ne ral gu i de li nes. It is al so 
analyzed in what way the re co uld be pro vi ded mo re ac ti
ve per for man ce and uti li za tion of ava i la ble re so ur ces and 
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po ten ti als in this fi eld. In ad di tion to that, this pa per re pre
sents a ba sis for fu tu re ac ti vi ti es of cul tu ral wor kers and at 
the sa me ti me it re pre sents an op por tu nity for bro a de ning 
of cul tu ral co o pe ra tion bet we en Ger many and ot her sta
tes.
Key Words: fo re ign cul tu ral po li tics, cul tu ral di plo macy, 
in ter na ti o nal re la ti ons, in ter na ti o nal cul tu ral co o pe ra
tion, in tercul tu ral di a lo gue 
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