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Увод

МотоЕвропскеунијегласи:„Уједињениуразноликости”1.
ОвајмотојеодговарајућинесамозаЕвропскуунијувећза
целуЕвропу.„Европскиидентитет”сестогатакођенеод
носи само на Европску унију већ такође на целу Европу.
Идентитетисеосимтоганезаустављајунаграницамапоје
диначнихземаљајерсунајвећимделомкултуролошкиусло
вљени.Културнипросторипревазилазеполитичкегранице.
Накрајујебитанпојединац.Радисеоњеговомидентитету.

Подразумеваседана„разноликост”наилазимосвуданасве
ту,алиуЕвропијеразноликост–такобисеусвакомслучају
моглоформулисати–посебноразнолика.Такојебиловећу
античкодоба,такојеиданас.„КадамислимнаЕвропуми
слимнаразноликост”–оваизрекаизражавакарактеристику
којајебитназаЕвропу.

„Европа”и„разноликост”сузаправосиноними–посебно
акосеодносенаевропскисубконтинент.

Једнисеплашедациљевропскогјединства,којизаступаи
отеловљујеЕвропскаУнија,раствараразноликост,адруги
изражавају бојазанда разноликостпотпирује конфликтеи
отежаваиличакспречавамеђусобноспоразумевање.Једни

1 Предоченитекстзаснивасенапредавањукоје јеаутородржао13.07.
2018. на Интернационалној конференцији „Нематеријално културно
наслеђеуДунавскомпростору–националнодоброилиприлогевроп
скомутврђивањуидентитета?”(Институтзавиртуелноиреалноучење
уобразовањуодраслихлицанауниверзитетуУлм–ILEU).Прерађена
верзијананемачкомјезикуналазисеовде:http://wolfgangschmale.eu/in
vielfaltgeeintuebereuropaeischeidentitaet/.
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желе да врате компетенције са европских на националне
институције, адругижеле „вишеЕвропе”даби спречили
поновно јачање пре свега национализма који у себи носи
конфликтнипотенцијал.

Дабиразноликостмогладауспевапотребанјојјемир,ами
рујепотребнаизвеснамерајединстваиспоразумевањада
бимогаодасеочува.ЗабудућностЕвропејеододлучујућег
значајадасетајбалансочува.Тозахтевавеомамногоодго
ворности–заполитикуизанаскаоЕвропљанкеиЕвропља
не јермикаоиндивидуеживимо,негујемоиуобличавамо
разноликост. Без нашег личног ангажмана разноликост ће
пресушити.

Уколико требадапружимдефиницију „европскогиденти
тета”онабигласилаовако: „Европскиидентитет јеинди
видуалноизаједничкоживљење,неговањеиуобличавање
разноликостиуЕвропинатемељупрекограничногспоразу
мевањаиузајамногпоштовања.”Европскиидентитетодго
варасходнотомепресвегапракси,практичномделању.

Удаљемтекстућупрворазјаснитишта„разноликост”тачно
представља,унаставкусепостављапитањешта„живети,
неговатииуобличаватиразноликостуЕвропипрекограни
ца”значиусвакодневномживоту,анакрајућукључнимре
чима„споразумевању”каои„узајамномпоштовању”дати
практичнудимензију.

ШтајеразноликостуЕвропи?

СвеједнонакојутемууЕвропиусмеримонашфокус–ра
зноликост јеприсутна.Европа је јошодпраисторијепро
сторциркулације.Тозначидаљуди,групељудиињихове
културе,објектикаоштосуроба,животненамирницеили
уметнички предмети, нематеријално културно добро као
штосурецептизаразнајела,идеје,техничкеифилозофске
компетенције,митовииприповеткеимноготогајошцир
кулишу одвајкада по Европи.Много тогашто се изворно
појављивалоендемскитј.локалнозахваљујућиовојцирку
лацијијеевропеизирано.

Разноликост постоји у сваком погледу, а ја ћу издвојити
самонеколикоаспеката:

Језици:УЕвропскојунијипостоје24службенајезиканако
јесепреводи,алиЕвропапознајејошмноговишејезика–
језикеземаљакојејошувекнисучланицеЕвропскеуније,а
пресвегамногерегионалноилилокалноприсутнејезикеи
дијалекте.Унапређујесетакођеодржање„малих”језикаи
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дијалекатајерјезикзасвакогпојединцапредстављаважан
доприносидентитету.

Људи:СтановништвокојеживиуЕвропидолазиизцелог
света.Одувек јебило тако, одпраисторије јеЕвропакон
тинентмиграције.Познатојеоко400различитихетнија–у
историјскомкаоиданашњемсмислу2.Прецизнадиферен
цијацијаљудикојисусенаконДругогсветскогратадосели
лиизАзијеиАфрикеповећалабиовајброј.Изтогарезулти
рагенетскаразноликостЕвропе,алипресвегаисторијско
културолошкаразноликост.

Разноликостуодносунаљудеипак сенеодноси самона
етничкуразноликост,већнадиверзитетљудскогбивствова
њаинапризнавањеовогдиверзитетаузискључивањебило
какведискриминације.Унашемвеку то се односинади
верзитет сексуалнеоријентацијељуди,наразноликостре
лигија,наразноликостпосебнихпотребаљуди–истотако
инаразноликостиндивидуалногстилакојисеизражавау
одећи,обликовањусопственогтелаитд.Разноликостсеод
носиинастароснодоба–свакостароснодобапризнајесе
каовредностзасебе.

Разноликост тако представља вредносни појам који се за
сниванапринципунедискриминације.Недискриминација
упрвојлинијисеповезујесаљудима,алисетакођерадио
поштовањувредностиуодносунакултуру.

Културни простори: На помен „европске разноликости”
најчешћепомишљамонакултурнуразноликосткојајеуско
повезанасалокалнимирегионалнимпросторима.Европска
разноликостјеутомконтекстузаистајединствена.Језичка
и етничка разноликостпостоји умногимкрајевима света,
маданебашсвуда;тонијеспецификумЕвропе,безобзира
натоштојеоваразноликостуЕвропипосебноразнолика.
Чинисеипакдајекултурнаразноликост,пресвегавелика
густинаразноликости,истакнутообележјеЕвропе.

Културна разноликост стоји у средишту Европске године
културногнаслеђа2018.Великиброј активностипосвеће
нихматеријалноминематеријалномкултурномнаслеђупо
казуједајевредностоверазноликостиуЕвропипрепозната
идасеунапређује.СаветЕвропеиЕвропскаунијаунапре
ђујукултурнеактивностиувезисакултурнимнаслеђем–
његовонеговање,његовоодржањеињеговбудућиразвој.

2 Каооријентацијанатемуисторијскихетнија:http://de.wikipedia.org/wi
ki/Kategorie:Historische_europ%C3%A4ische_Ethnie.
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Европајеуисторијскомсмислууживалаупривилегијида
небудеобјекатобимнекултуролошкеколонијализације–за
разликуодАмерике,АфрикеивеликихделоваАзијекојесу
Европљаниколонизовалиимењалиукултуролошкомсми
слу.УЕвропијебиломиграцијаљудиикултурнихдобара,
понекадивојнихпретњикаонапримеродХунаиликасни
јеодОсманскогцарства,алиништаодсвегатоганијепре
кинулокултуролошкусамоорганизацијуЕвропенаоснову
разноликости.

Политичка разноликост: Историја Европе познаје разно
ликостформиполитичкеорганизације заједница,снажних
породичнихсавезаиликлановапрекогрчкогполисадоцар
стваилиимперије,одцарствадонационалнедржавеидо
државнихсавезатј.државнихудружењакаоштојеЕвроп
скаунија.Формелокалнеаутономијесупритомеувекидо
данашњихданаигралеважнуулогубезобзиранатодали
јеполитичкикровнадтимконструктомбилаилијестеим
перија или мања територија или демократска национална
држава. Локална политичка, а често и локална економска
аутономијамеродавносуунапредилекултурнуразноликост.

УконтекстуоваквогисторијскогразвојајасноједаЕвропа
свакаконеморадасеразвијеусупердржавудабифункци
онисала,штавише је политичка разноликост у сваком по
гледу „норма”. Ова разноликост није довела до насилних
ексцеса20.века,штавишејенедостатакпоштовањапрема
разноликостиипринципунедискриминацијебиоједанод
елеменатаузроканасиља.

Упосматрању разноликости уЕвропи често заборављамо
биодиверзитет.Онједанасподвеликомпретњомтакодасе
оњемуводивишерачунанегораније.Веома јебитнона
гласитидасууЕвропикултурнаибиолошкаразноликост
каоиразноликостприроднихпросторавеомаускоповеза
ни.Биолошкаиприроднаразноликостнијенапростонешто
„природно” већ управо у Европи због густе насељености
и екстензивног коришћења природе често представља ре
зултаткултуролошкогутицајачовекакомесусееколошки
системиприлагодили.

Уколикосекултурамења,каоштосетодесилоу јекудве
индустријскереволуције–првајепочелаоко1800.године
претежноузападнојицентралнојЕвропи,другаупрвојпо
ловини20.векатј.након1945.годинеподвођствомСовјет
скогСавеза упосебнојмериуисточнојЕвропи– следеи
неизбежнепроменееколошкихсистема.

До сада је сваки монокултурни поступак – један при
мер би била пољопривреда – у садејству са културном
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разноликошћуделимично, ананекимместимаиупотпу
ностиуништиобиодиверзитет.

Одржањеразноликостидоприносиуодлучујућојмерина
шемопстанку–мислимдатовеомадоброобјашњавазашто
сам „разноликост” учинио језгромдефиниције „европског
идентитета”.

Живети,неговатииуобличаватиразноликосту
Европипрекограницапојединачнихземаља

Европскиидентитетпредстављаупрвојлинијипраксу.Он
непредстављаништаексклузивно,гдебисмоморалидаис
кључимо једно да бисмоимали нешто друго. То значи да
непостоји„или–или”измеђурегионалног,националноги
европскогидентитета.Референтнатачкајепојединачничо
век,појединацјеонајкојирасполажеидентитетом.Изтога
могуданастануколективниидентитети,наимекрозкоопе
рацијуикомуникацијуизмеђупојединаца.Упркостомесу
индивидуалниидентитетипримарнаинстанца,колективни
идентитети представљају последицу. У противном случа
ју колективни идентитети представљају политичке кон
структекојиседруштвиманамећупропагандистичкиипод
принудом.

Постојевеликеразликеурасподеличистоиндивидуалног,
породичног, припадности различитим социјалним група
маисавезима,локалног,регионалног,националног,европ
ског,амождаиглобалногуделауједнојособи.Утомесеи
састојиразноликостиндивидуалнихидентитета.

Колективниидентитетиодговарајуувеликојмериузорци
макојинастајуизмилионаиндивидуалнихидентитета,али
николективниидентитетинисуниексклузивнинитидис
криминишући. Онитомогупостатиизполитичкопропа
гандистичкихразлога.

Живети, неговатии уобличаватиразноликост означио сам
језгромевропскогидентитета.Оветрипраксеспроводепо
јединциузаједницисадругима.Мисмосубјектиилиауто
рииауторкеидентитета,нисмоњиховиобјекти.Онопото
њејеувекслучајкадасеједнојзаједницикаоштојенација
пропишеколективниидентитет,накојисепојединацувек
морапринудити.

Оноодлучујућеуидентитету јестедаоннастајеусваком
појединцу, али сенепрописује колективно.Ради седакле
о питању става. Свако мора за себе да допусти да преко
живљења, неговања и уобличавања разноликости настане
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идентитеткојиједелимичноевропски,делимичнорегиона
лан,делимичнолокалан–итд.

УодносунаЕвропуједодатак„прекограница”,дакле„жи
вети, неговати и уобличавати разноликост преко граница“
од одлучујућег значаја. Нематеријална и културна разно
ликостсвудауЕвропијекодкуће.Размењујемоискуствау
опхођењусакултурнимнаслеђем,размењујемоидејеипо
гледенакултурнонаслеђе.Желимодасазнамокојимсусе
активностимапопитањукултурногнаслеђадругибавилии
накојиначинможемодапренесемопоруке.

Живети разноликост значи такође да себи допустимо и
од себе очекујемо разноликост и да другима допустимои
од њих очекујемо разноликост. Индивидуални идентитет
захтеварадсампосеби.

Појам„Дунавскипростор”добар јепримерза„прекогра
ница”.Дунавскипросторјеуисторијскомсмислунастаоза
хваљујућирецикојајебилапловнаилисујељудиучинили
пловномтакодасуљудииобјектимоглиимогујошувек
релативнолакода стигнуузиниз реку одизвораДунава
кодДонауешингена до делтеДунава наЦрноммору (или
обрнуто).

Уполитичкомсмислу јеовајпросторувекбиоподељену
различитавладарскаподручјатј.државе,алитониуједном
тренуткунијеспречавалоциркулацију,разменуитрансфер
нематреријалнеиматеријалнекултуре.Узнекаограничења
товажичакизапериодХладнограта.

Стогаимасмисладауконтекстудугеисторијеовокултурно
наслеђезаједничкимснагамаживимоиуобличавамо.

Културнонаслеђе је настало учешћемипосредствомуче
шћаонотребадабуденегованоиуобличавано.Поштора
зноликостпредстављабитнуособинукултурногнаслеђау
Европиједанциљнеговањаиуобличавањајестедасеова
разноликостучинивидљивом.Товажитакођезаспоменике
иисторијсказдања,чијесеодређењемењалоипонеколико
путапроменомвластикоја јепододређенимоколностима
могладабудепраћенаипроменомрелигије.Битанаспект
неговањаиуобличавањаразноликостиукултурномнаслеђу
јестедасеоваврстаразноликостинесмепрећутати,већје
требаоткритиипоказатипосетиоцима.

Умногимрецептимазаприпремухранекојипредстављају
деонематеријалног кулутрног наслеђа, налазе се састојци
изразличитихрегиона,једнимделомиизванЕвропе.Они
садржетраговекултурнеисторијекојенеморамодапоста
немосвесникадаприпремамонекоодређенојело,алиова
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разноликостпореклаипакјеприсутнаиуједињујеизвесну
историјскуразноликостуконкретномрецепту.Помислимо
самонамађарскигулашкојиданасниконеможедазамисли
безпаприкекојајесадругогконтинентастиглауЕвропуи
овдесеодомаћилапренегоштојемогладаобогатимного
старијииисторијскирецептзагулаш.

ЗнамоврлодобродајесвудаусветупознатаБечкашницла
заправоМиланскашницла–оваквихпримераиманасто
тинекојинаосновунематеријалногкултурногнаслеђако
јенамдарује јелаинапитке,асамимтимиугоданживот,
указујунакултурнуразноликост.

ГетеИнститутобрађујеу једномпројектуповодомЕвроп
скегодинекултурногнаслеђа2018.тему„Успомене”.Тусе
напримернаилазинаједнумалупричуокоцкишећеракоја
јенасталауЧешкојинаконтогаосвојилаЕвропуицеосвет.
Или„задруга”,социјалнаформаорганизацијекојуможемо
приписатинематеријалномкултурномнаслеђу;насталајеу
Францускојтокоминдустријскереволуцијеиодржаласеу
Енглеској,Немачкојиусвимосталимевропскимземљама
доданашњихдана.

Уколикожелимодапредочимоштамото„уједињениура
зноликости”упраксизначитребалобинапростодазами
слимогулаш,пицу,кнедле,хлеб,пиво,вино,сок,сладолед,
чоколадуитд:Усвимјелимаинапицимакријесеразноли
какултурнаисторија,кријеселокалноилирегионално,де
лимично неевропско, али европеизирано стручно знање.
Основнеособине суипакувек јаснеимогу себезикакве
сумњеидентификоватибезобзиранатоштосесвакојелои
свакинапитакмогуприпремитинамногоначина.

То значи„уједињениуразноликости”, акулинарскаслика
можевеомадобродасепренесенадруге темеиобласти.
Узмимодемократију:Усвакојевропскојземљионајеуоб
личенанапомалодругачијиначин,алионапоседујеједин
ственојезгро.Упракситозначида,кадајеовојединствено
језгронападнуто,дасевишенерадиоразноликостидемо
кратскихформи,већседемократијапретварауаутократију
или,јошгоре,удиктатуру.

Аутократијаилидиктатурауједињујупринудом,алинера
зноликошћу.Овоуказујенатодаразноликостпредставља
такођеослонацдемократије.Живети, неговатииуоблича
ватиразноликостзначиизмеђуосталогподржатиевропску
демократију.Збогтогаевропскиидентитетможебитисамо
демократскиидентитет.
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Споразумевањеиузајамнопоштовање

„Споразумевање”и„узајамнопоштовање”навеосамрани
јекаосаставнидеодефиниције„европскогидентитета”.То
суосновниставовикојиуосталомзахтевајумногоиндиви
дуалнеиколективнесамодисциплине.Уколикосетренутно
осврнемопоЕвропиможемовидетиданедостајеовесамо
дисциплине.

Разноликостнеможедафункционишебез воље за спора
зумевањемиузајамногпоштовања.Докразноликостчесто
представљапроизводкултурногихуманогразвојаисамо
организације, а да иза тога не мора да се крије план или
генијални ум, за споразумевање и поштовање потребна је
изричита воља. Уколико бацимо поглед на дугу историју
овадваставасасвимочигледноиниукомслучајунеодра
жавајуприроднеособинечовека,већпредстављајурезултат
цивилизовањачовека.

Разноликостнапростонастајеиутомконтекступредставља
нештоприродно.Заопхођењечовекасаразноликошћупо
требнојенасупроттомецивилизовањечовекадабисесачу
валаразноликостодсталногпреиспитавањаиуништењаод
странечовека.

Свимисебесматрамоцивилизованим,алитонемењани
штаначињеницида за споразумевањеиузајамнопошто
вање,сациљемдасеразноликостодржииунапреди,увек
изноваморадапостојидобравољаитодобравољасваког
појединца.

Насупрот уобичајеном мишљењу ниједан идентитет није
замислив без разноликости. Тамо где недостаје разноли
кост,стварипостајуједнодимензионалнеиманипулативне.
Разноликостограничавамогућностманипулисањачовеком.

Завршнанапомена

Пошто сам размотрио појединачне саставне делове дефи
ниције „европског идентитета” поновићу још једном ову
дефиницију; „Европски идентитет је индивидуално и за
једничкоживљење,неговањеиуобличавањеразноликости
уЕвропинабазипрекограничногразумевањаиузајамног
поштовања.”

Овај„европскиидентитет”слажесевеомадобросанаци
оналном државом као политичком основном јединицом
Европе,слажеседобросарегионима,безобзиранатода
ли су као савезна покрајина део неке савезне државе или
поседујуодређенумеруаутономијекаоуШпанији,онасе



390

ВОЛФГАНГ ШМАЛЕ

слажевеомадобросакултурнимпросторимакоједанасчине
свивећиградови.Онасеслажевеомадобросапозитивним
прилозимаидодацимаиздругихрегионасвета.

„Европски идентитет” изражава се у практичном делању,
онакокакосамдефинисао,умирољубивомделањукојечу
ва и унапређује разноликост. Разноликост је, нека то буде
поновљено,гаранцијазанашопстанак.Подразумеваседа
морамодабудемопажљиви.Нијепозитивносвештонастаје
укултурнимпроцесимаиунеутралномсмислуспадаура
зноликост.Збогтогајевредноснипојамнедискриминације
толиковажан.

Збогтогазавршавамдопуномдефиниције:„Европскииден
титет је индивидуално и заједничко живљење, неговање
и уобличавање разноликости, предвођено принципом не
дискриминације,набазипрекограничногспоразумевањаи
узајамногпоштовања.”

СанемачкогпревелаМералТарарТутуш


