
ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И СОЦИОЛОГИЈУ КУЛТУРЕ И КУЛТУРНУ ПОЛИТИКУ

Бр. 173 ISSN 0023-5164 УДК 316.7



Издавач: Завод за проучавање културног развитка

Одговорни уредник: Марко Крстић

Главна уредница: др Слађана Илић

Редакција: др Јана Алексић, проф. др Саша Радојчић, 
др Слободан Пенезић, др Владимир Коларић

Дизајн: Атила Капитањ

Извршни уредник: Пеђа Пивљанин

Лектура и коректура: Маријана Милошевић

Превод на енглески и лектура превода: Татјана Медић

Припрема за штампу: Милан Богдановић

Редакција часописа Култура, Риге од Фере 4, Београд, 
тел. 011 2187 637, е-mail: kultura@zaprokul.org.rs 

Veb-sajt: casopiskultura.rs

Часопис излази тромесечно

Сви текстови у часопису се рецензирају

КУЛТУРА – Review for the Theory and Sociology of Culture 
and for the Cultural Policy (Editor in Chief dr Slađana Ilić); 

Published quarterly by Center for Study in Cultural 
Development, Belgrade, Rige od Fere 4, tel. (+ 381 11) 2637 565

Штампа: Ретро Принт д. о. о. 
Душана Вукасовића 74/2, Београд

Тираж: 300

Штампање завршено: у децембру 2021. године

 
ISSN 0023-5164 

УДК 316.7

Објављивање овог броја Културе омогућило је 
Министарство културе и информисања Републике Србије



САДРЖАЈ

Александра Колаковић 
КУЛТУРА И ДИПЛОМАТИЈА 

5

Љиљана Рогач Мијатовић 
КУЛТУРА У СПОЉНИМ ОДНОСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ:  

КА НОВОЈ ПАРАДИГМИ КУЛТУРНЕ ДИПЛОМАТИЈЕ? 
9

Синиша Атлагић 
КАКВУ НАМ ПОРУКУ ШАЉЕ РУСИЈА:  

РУСКА КУЛТУРНА ДИПЛОМАТИЈА У СРБИЈИ НА ПОЧЕТКУ 21. ВЕКА 
21

Драган Траиловић 
КУЛТУРНА ДИПЛОМАТИЈА НР КИНЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ: 

СРБИЈА У УПОРЕДНОЈ ПЕРСПЕКТИВИ 
35

Младен Лишанин 
КУЛТУРНА ДИПЛОМАТИЈА СЈЕДИЊЕНИХ АМЕРИЧКИХ ДРЖАВА:  

ОСОБЕНОСТИ И ДЕЛОВАЊЕ У СРБИЈИ 
69

Невена Даковић, Александра Миловановић 
МЕКА МОЋ БАЛКАНА 

83

Јелена Тодоровић 
КОМПОЗИТНА СЛИКА ДРЖАВЕ: УЛОГА КОЛЕКЦИЈА И  

КОЛЕКЦИОНАРСТВА У КУЛТУРНОЈ ДИПЛОМАТИЈИ 
97

Тијана Палковљевић Бугарски, Лолита Пејовић 
ДЕЛАТНОСТ ГАЛЕРИЈЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ У  

СЛУЖБИ КУЛТУРНЕ ДИПЛОМАТИЈЕ 
113

Слободан Селинић 
КЊИЖЕВНОСТ И ДИПЛОМАТИЈА:  

ПОУКЕ ИЗ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
125



Немања Радоњић 
КУЛТУРНА ДИПЛОМАТИЈА НЕСВРСТАНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ –  

ОДБЛЕСАК ЗАБОРАВЉЕНОГ НАСЛЕЂА 
137

Ивана Весић 
ПРОБЛЕМ МЕЂУОДНОСА КУЛТУРНЕ ДИПЛОМАТИЈЕ И НАЦИОНАЛНЕ 

 КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ У ПОЉУ МУЗИКЕ: ИСКУСТВА ИЗ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ 
ЈУГОСЛАВИЈЕ КАО МОГУЋИ ОРИЈЕНТИР 

155

Александра Колаковић 
НАУЧНИЦИ И КУЛТУРНА ДИПЛОМАТИЈА СРБИЈЕ 

175



5

Александра Колаковић
Виши научни сарадник, Институт за политичке студије

КУЛТУРА И ДИПЛОМАТИЈА

Од пролећа 2020. године, када је пандемија covid-19 затворила границе 
и значајно изменила животе људи у свим државама света, култура и 
дипломатија су наставиле да прелазе препреке које је „нова нормалност” 

наметнула. Изнова се потврдило да су ова два сегмента комуникације међу људима, 
народима и државама значајна и потребна. Успостављање, развијање, одржавање 
и унапређење спољних односа државе путем културе, уметности, спорта, науке и 
образовања у новим околностима добијају и нове задатке. Културна дипломатија 
као део јавне дипломатије и начин изградње „меке моћи” у овом контексту 
посебно је значајна за мале државе као што је Србија. Имајући све поменуто у 
виду, овај број часописа Култура посвећен је културној дипломатији као делу јавне 
дипломатије, која се наслања на циљеве и приоритете политичких, економских и 
војно-безбедносних компоненти, при чему подразумева свесно настојање државе 
да утиче на свој имиџ у свету, билатералне и мултилатералне односе. 

У овом броју Културе, поред теоријско-методолошког приступа и нових тема у 
проучавању културне дипломатије, наглашени су и примери из историје, с наме-
ром да пробуде нове идеје код креатора спољнополитичких и културних стратеги-
ја. Како су евроинтеграције један од стратешких циљева Републике Србије, као и 
простор где је потребно потврдити и развијати културну сарадњу, препознали смо 
потребу да први рад у овом броју Културе унесе један актуелни и нови поглед. По-
свећен је истраживању развоја агенде културне дипломатије Европске уније (ЕУ), 
од „културе у спољним односима” до „инклузивних културних односа” и „новог 
духа дијалога” као политичког наратива и институционалне логике, што покреће 
на размишања о основама за креирање савремених приоритета европске спољне 
културне политике, њених инструмената и програма. Сагледавање културне ди-
пломатије глобалних сила у Србији и на Балкану – Русије, Кине и САД – омогућа-
ва генерални увид у концепт и развој културне дипломатије поменутих држава, 
који су недовољно познати и препознати у стручној, а посебно у широј јавности. 
Стога су три рада посвећена осветљавању анализе културне размене и сарадње 
између Србије и Русије, односно, Србије и Кине, Србије и САД. Поред конкрет-
них примера, компарирања активности у региону и Србији, као и објашњавања 
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инструмената културне дипломатије које поменути кључни глобални актери ко-
ристе на простору Балкана и Србије, аутори радова су се определили и да разјасне 
и различита разумевања културне дипломатије и њене примене, посебно у кон-
тексту односа тзв. меке и тврде моћи, односно да одговоре да ли културни аспект 
спољне политике функционише само уколико се циљано остварује у склопу оп-
штих дипломатских напора, заједно с војним и стратешким аспектима. 

Сa циљем да прикажемо домете културне дипломатије, а посебно могућности 
које су на располагању Србији, пет аутора је у оквиру три рада, кроз сфере уни-
верзалног језика уметности, покренуло размишљања о серијама као мекој моћи 
Србије (пример серије Сенке над Балканом), улози колекција и колекционарства 
у грађењу алегоризоване слике државе (кроз истраживање односа идентитета и 
културне дипломатије), као и културних институција (пример рада Галерије Ма-
тице српске) у контексту развоја и оснаживања културне дипломатије Србије. 

Препоруке из прошлости, а посебно из југословенског искуства, јесу и у овим 
актуелним трансформацијама из традиционалног у модерно схватање културе и 
дипломатије, такође, део овог броја Културе. Дипломатија и књижевност су у доба 
социјалистичке Југославије деловале у циљу промоције југословенске културе и 
заштите спољнополитичких интереса. Стога је у једном од радова изнова осве-
тљена борба да Иво Андрић добије Нобелову награду, инсистирање на постојању 
посебне македонске нације, културе и језика у спору са Бугарском и настојање да 
се несврстана спољна политика искористи за јачање књижевних веза с несврста-
ним земљама. 

Важан сегмент историјског наслеђа некадашње Југославије представља сарад-
ња Југославије и афричких земаља и то на пољу: музелогије, књижевности, фести-
вала, гостовања уметника и интелектуалаца, организовања изложби и стварања 
институција за сарадњу. 

У контексту шездесетогодишњице Београдске конференције несврстаних зе-
маља посебно је било интересантно и важно сагледати значај наслеђа несврста-
них за могуће стратегије српске културне дипломатије у будућности. На основу 
анализе дискрепанце између појаве опадања развоја хорског аматеризма и успона 
ове праксе у културној дипломатији социјалистичке Југославије указано је и на 
повезаности културне дипломатије и националне културне политике. Додатно је 
важно и што овај рад одговара на питање да ли је развој различитих области у 
пољу музике у националним оквирима плодотворан и за културну дипломатију.

Темат завршавамо радом који, поред подсећања на историјски значај научника 
у оквирима дипломатских иницијатива од доба устаничке Србије и Краљевине 
Србије, као и кроз југословенске државе и различите државне и политичке систе-
ме, анализира актуелни став научника у Србији о културној (научној) дипломати-
ји. Поред препорука за креаторе државних политика о увођењу термина научна 
дипломатија у стратешка документа, циљ јесте да се у Србији поставе основе за 
ново академско поље истраживања – научну дипломатију. 
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Примарна идеја овог броја часописа Култура јесте да се унапреди истражива-
ње културне дипломатије, да се покрену нова истраживања, као и јавна дискусија 
о темама односа културе и дипломатије. Кроз призму историјског искуства и ак-
туелног односа дипломатије и културе дате су научно аргументоване препоруке 
креаторима културних политика и доносицима државних одлука. Подсећамо и да 
овај темат, иако верујемо да ће бити користан и научницима и државницима, није 
довољан да би се досегла финална и пуна моћ културне дипломатије, јер као што 
је Кисинџер рекао: „Ниједна спољна политика – ма колико била генијална – нема 
шансе за успех ако се рађа у главама неколицине и нико је не носи у срцима.” Кул-
тура долази из срца, стога је њена моћ да комуницира и гради мостове сарадње и 
утицаја, вековима егзистирала, док су многа хладна и ватрена оружја губила снагу 
или нису била увек довољна да „освоје срца и умове”. Дипломатија – вештина (не)
мо гућег и култура могу се посматрати и као јинг и јанг снаге једне државе у међу 
народним односима, уз традиционалну тзв. тврду моћ. Без намере да хиперболич-
но представимо домете културе и дипломатије, овим тематом изнова подсећамо 
колико је важан међуоднос ових области и позивамо на научно аргументоване ди-
скусије.





9

Љиљана Рогач Мијатовић
Факултет драмских уметности, Универзитет уметности у Београду

DOI 10.5937/kultura2173009R
УДК 327:316.7(4-672EU)

оригиналан научни рад

КУЛТУРА У СПОЉНИМ ОДНОСИМА 
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ: КА НОВОЈ 

ПАРАДИГМИ КУЛТУРНЕ 
ДИПЛОМАТИЈЕ?1

Сажетак: Рад се бави истраживањем развоја агенде културне дипломатије Европ-
ске уније (ЕУ), од културе у спољним односима до инклузивних културних односа 
и новог духа дијалога као политичког наратива и институционалне логике, на чи-
јим темељима се постављају основе за креирање савремених приоритета европске 
спољне културне политике, њених инструмената и програма. Теоријски и емпириј-
ски оквир анализе постављен је сагледавањем дихотомија дискурса и политичке 
реторике која окружује културну дипломатију ЕУ. Методологија рада заснована је 
на анализи дискурса и докумената јавне политике ЕУ, иницијатива, садржаја и са-
општења који се односе на културну дипломатију и спољну културну политику, 
како би се сагледале њихове развојне фазе, концепција и опсег деловања за унапре-
ђење међународних културних односа. У дефинисању и интерпретацији актуелног 
европског наратива и парадигме културне дипломатије, у раду се полази од мулти-
перспективног теоријског утемељења културне дипломатије и повезаних концепа-
та. Анализа показује како је деценијско настојање ЕУ ка уобличавању спољнополи-
тичке и културне стратегије од имплицитног добило свој ескплицитни израз.

Кључне речи: културна дипломатија; међународни културни односи; Европска 
унија; културна политика; мултиперспективни приступ

УВОД

Културна дипломатија у протеклих неколико година добила је значај међу 
приоритетима политика Европске уније (ЕУ). У тој политичкој ви зији, 
европски културни односи требало би да буду засновани на транс на ци о-

налним интеракцијама између двеју или више култура, да буду равноправни, не-
пројективни и непринудни, а вођени кроз узајамну сарадњу државних и недржавних 

1 Текст је настао као резултат рада у оквиру научноистраживачке делатности Факултета драмских умет-
ности коју финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС, бр. 451-03-68/2022-14.
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актера. Поставља се питање у којој мери и на који начин би било могуће борити 
се против стереотипа, екстремизма, популизма и осталих изазова, а у циљу 
унапређења дијалога, мира и стабилности, односно целокупне позиције ЕУ у 
међународним односима.

Дискурс и пракса културне дипломатије ЕУ обухватају читав низ активности у 
које је укључено мноштво заинтересованих страна. Заступањем концепције кул-
турне дипломатије као „културе у спољним односима” отворене су могућности за 
мотиве и циљеве различитих актера, било да су званичници ЕУ, културни опера-
тери испред организација цивилног друштва или појединци ‒ уметници и инте-
лектуалци. У перспективи културне политике, уобличавање културне диплома-
тије ЕУ обележено је процесом апропријације од стране различитих актера, који 
заступају дискурс „изван културне дипломатије” и разматрања „меке моћи”, а у 
духу глобалног културног грађанства које даје предност међукултурном дијалогу, 
узајамности и реципроцитету.2 Ипак, циљеви меке моћи су присутни, заједно са 
другим инструменталним циљевима, посебно у погледу извоза културних добара 
и услуга. Европска унија све више прибегава културним добрима и активностима 
како за унутрашње тако и за спољне сврхе, како би подстакла европску кохезију 
и унапређење интеграције, као и да би понудила одговоре на савремене изазове 
спољне политике.

У документима и институционалном оквиру ЕУ у употреби је првенствено 
термин спољни културни односи, који укључује културну сарадњу или културне 
односе са светом – овај појам је шири од ужег појма културне дипломатије. Ово се-
мантичко и концептуално разликовање додатно указује на широки опсег амбицио-
зног захвата и тежњи које ЕУ улаже у ову област.3 Како би се прецизније објасниле 
дихотомије политичких дискурса и реторике која окружује културну дипломатију 
ЕУ, неопходно је ближе сагледати теоријски оквир културне дипломатије.

МУЛТИПЕРСПЕКТИВНИ ТЕОРИЈСКИ ОКВИР 
КУЛТУРНЕ ДИПЛОМАТИЈЕ

У основи мултиперспективног приступа теорије међународних културних од-
носа су различити приступи концепту културе у међународним односима.4 Из 
традиционалних теорија међународних односа и концепта моћи, у којима јав-
на дипломатија има своје корене, развио се приступ који културну дипломати-
ју ставља у директну везу с меком моћи (soft power) државе.5 У теорији сложене 

2 Isar, Y. R. (2015) Culture in EU external relations’: an idea whose time has come?, International Journal of 
Cultural Policy, Vol. 21, No. 4, p. 494.
3 Видети: Helly, D. (2017) Europe’s enabling power: an EU strategy for international cultural relations. Bruges: 
College of Europe.
4 Видети: Димензије међународних културних односа, у: Рогач Мијатовић, Љ. (2014) Културна ди-
пломатија и идентитет Србије, Београд: Факултет драмских уметности и Clio, стр. 24–26.
5 Nye, J. (2004) Soft Power: The Means to Success in World Politics, New York: Public Affairs.
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међузависности створене су контуре света у којем се умножавају канали међуна-
родног комуницирања, као и врсте актера који, поред држава, узимају директно 
учешће у светској политици.6 Такве глобалне промене довеле су до ситуације у 
којој многи недржавни актери, као што су: међународне организације, мултина-
ционалне компаније, субнационални, као и наднационални субјекти, добијају све 
већу моћ на међународној сцени.

Многе студије културне дипломатије полазе од перспективе која културу по-
сматра као део спољне политике и средство за изражавање меке моћи у међуна-
родној арени, фокусирајући се на интервенцију националних држава као начин 
монополизације моћи кроз културу. 

На темељима теорије меке моћи, кроз политике међународне културне промо-
ције које заступају владе широм света, постоји тежња да култура буде подвргнута 
политичкој и економској инструментализацији. Ослањајући се на шири оквир јав-
не дипломатије, овај приступ често своди културну дипломатију на инструмент за 
изградњу имиџа земље.7 Таква концепција суштински остаје на трагу дефиниције 
културне дипломатије као „размене идеја, информација, уметности и других аспе-
ката културе међу нацијама и њиховим народима у циљу неговања међусобног 
разумевања”.8 

Ипак, културна дипломатија није само средство спољне политике, већ више-
димензионални процес међународне културне политике, заснован на различитим 
циљевима и друштвено-политичким контекстима, који укључује низ политика, 
иницијатива и активности. Теоријско смештање културне дипломатије у оквире 
културне политике и међународне културне политике оправдано је, будући да 
перспектива јавне политике омогућава испитивање и инструменталне и транс-
формативне / конститутивне логике културне моћи и идентитета.9 Ова оријента-
ција културне дипломатије кохерентна је с нормативним приступом космополит-
ског конструктивизма, заснованог на мултилатералном промовисању плурализма 
и интеркултуралног дијалога, као и разноликости културних вредности и иден-
титета у међународном систему. Штавише, овим се наглашава учешће локалних 
актера у спољној политици, претпостављајући релативно одсуство владине кон-
троле над креативним процесом, а који је повезан са уметничком дифузијом.10

Овако конципиран мултиперспективни приступ доминантним теоријским то-
ковима културне дипломатије може послужити за боље разумевање концепције и 
развоја политика које подупиру савремене културне односе ЕУ.

6 Keohane, R. and Nye, J. (2001) Power and Interdependence, New York: Longman, p. 20.
7 Zamorano, M. M. (2006) Reframing Cultural Diplomacy: The Instrumentalization of Culture under the 
Soft Power Theory, Culture Unbound, Volume 8, p. 178. 
8  Cummings, M. C. (2005) Cultural Diplomacy – The Linchpin of Public Diplomacy, U. S. Department of 
State, р. 5.
9 Singh, J. P. (2010) International Cultural Policies and Power, London: Palgrave McMillan, p. 15.
10 Villanueva, C. (2007) Representing Cultural Diplomacy: Soft Power, Cosmopolitan Constructivism and 
Nation Branding in Mexico and Sweden, Växjö: Växjö University Press, p. 55.



ЉИЉАНА РОГАЧ МИЈАТОВИЋ

12

РАЗВОЈ КУЛТУРНЕ ДИМЕНЗИЈЕ У СПОЉНИМ ОДНОСИМА ЕУ

Од првих година постојања Европске економске заједнице (ЕЕЗ) култура није 
била међу приоритетима спољних односа, мада се обриси спољне културне по-
литике могу пратити од усвајања докумената као што су: Декларација о европ-
ском идентитету из 1973, затим Тиндемансов извештај из 1975. године и други 
Адонинов извештај из 1985. године, чиме је успостављена веза између европског 
идентитета и деловања у културном пољу.11 Уговором из Мастрихта стављена је 
на дневни ред тема о културној димензији спољних односа ЕУ. Културна клаузула, 
позната као члан 151, описује амбициозан програм за развој културне сарадње 
унутар ЕУ и ЕУ с трећим земљама, као и интеграцију културних питања у друга 
поља деловања Заједнице.12 

У трагању за институционалним и практичним утемељењем културне димен-
зије спољних односа ЕУ, развило се низ иницијатива везаних за европску културну 
сарадњу, а објављено је и неколико студија са истим циљем, као што је Извештај 
о стању културне сарадње у Европи.13 Европска културна фондација (ЕЦФ) била 
је међу главним организацијама које су биле ангажоване у програмима европске 
културне размене, истраживања и евалуације културних политика, као и процеса 
заговарања за интеграцију културе у Стратегију ЕУ за спољне односе. Тако је уз 
подршку ЕУ основана иницијатива „Више Европе” (More Europe) уз учешће фон-
дација, мрежа цивилног друштва и националних културних института за обезбе-
ђивање визија и смерница за Стратегију међународних културних односа ЕУ. 

Као исходиште захтева за постојање тела које би представљало културу ЕУ на 
интегративан начин широм света, 2006. године основани су Национални инсти-
тути за културу Европске уније (ЕУНИК). Мрежу је креирало шест културних 
института ЕУ: Министарство спољних послова Аустрије, Британски савет, Дан-
ски културни институт, Гете институт, Француски институт и SICA, претходник 
Холандске културе. ЕУНИК је тиме формално постао партнер ЕУ за конципирање 
и спровођење културне дипломатије и културних односа на европском и међуна-
родном нивоу. 

У студији Културна компонента као саставни део спољне политике ЕУ? из 
2006. године идентификована су три кључна циља на којима би требало да се те-
мељи спољна културна политика ЕУ, у односу на: безбедност, видљивост и еко-
номски развој. Како се истиче у студији, Европска унија би добила подршку у 
координацији културне спољне политике у циљу промовисања интеркултурал-
ног дијалога и смањења предрасуда и нетолеранције. На основу увида у трендове 

11 Lasan, N. (2014) Article 128 in the Treaty of Maastricht: Harbinger of a New European Cultural Policy?, 
The Public Administration and Social Policies Review VI, 2 (13) Arad: „Vasile Goldiș” Western University of 
Arad, p. 8.
12 Council of European Communities, Commission of the European Communities (1992) Treaty on Euro-
pean Union, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, p. 5.
13 INTERARTS and EFAH (2003) The State of Cultural Cooperation in Europe: Final Report, Brussels: EFAH.
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спољних политика држава чланица ЕУ, сугерсан је двосмерни приступ међуна-
родној културној политици – заснован на прихватању и позитивним ставовима 
о мултикултуралној природи европских друштава. Развој културних компоненти 
спољне политике сагледан је у циљу промовисања културне и економске размене, 
где би ЕУ имала улогу у развијању ширих тржишта за европско културно насле-
ђе и културну индустрију.14 Тиме је указано на нужност појачане координације и 
подстицаја деловања ЕУ, спрам несклада између широко постављених заједничких 
интереса и намера и средстава за њихово спровођење, а у циљу ширења европске 
визије у иностранству и јачања унутрашње европске кохезије.

У оквиру пројекта LabForCulture, студијa Рода Фишера (Rod Fisher) из 2007. го-
дине указује на ставове о потенцијалима културне димензије спољне политике 
ЕУ на примерима неколико земаља чланица, како би се утврдило да ли постоји 
довољан интерес у државама чланицама за развој кохерентне културне димензије 
спољне политике ЕУ. Мапирано је шест приоритетних области за координирану 
акцију: изградња одрживе културне сарадње са земљама изван ЕУ; јачање разу-
мевања међу народима кроз интеркултурални дијалог; промовисање видљивости 
ЕУ и држава чланица; промовисање трговине у европским културним индустри-
јама; промовисање европске експертизе у области наслеђа и уграђивање културе 
у агенду одрживог развоја. У закључку студије истакнуто је да ЕУ треба да буде 
првенствено у улози иницијатора или посредника, а не организатора културних 
акција; да иницијативе ЕУ треба да обезбеде „додатну вредност” (added value) и да 
одражавају богату културну разноликост Европе.15

Културна дипломатија се, међутим, спомиње тек у документу Припремне акци-
је Комисије за културу у спољним односима ЕУ (2014) у контексту међународних 
културних односа као „кровног термина који се односи на подстицање разумевања 
између земаља, а посебно њихових народа”, док се културна дипломатија „у свом 
изворном смислу односи на пројекцију од стране владиних агенција, односно ди-
пломата, културних вредности и достигнућа својих земаља на остатак света”.16

Кључно питање у основи ових иницијатива било је: на који начин би ЕУ могла 
да допуни, а не и да дуплира постојеће активности и програме влада европских 
земаља у културној дипломатији и коју верзију наратива о европском културном 
идентитету би требало пројектовати ка страним јавностима? Изазов се, дакле, 
односио на могућу стратегију уобличавања европских вредности кроз културну 
дипломатију којом се не би нарушавао национални културни суверенитет земаља 
чланица.

14 Dodd, D. and Dittrich Van Weringh, K. (2006) A cultural component as an integral part of the EU’s foreign 
policy?, Amsterdam: Boekmanstudies, p. 5.
15 Fisher, R. (2007) А Cultural Dimension to the EU’s External Policies from Policy Statements to Practice and 
Potential, Amsterdam: Boekmanstudies, p. 15.
16 European Commission (2014) Preparatory Action ’Culture in EU External Relations’ Engaging the 
World: towards global cultural citizenship, Brussels: European Commission, http://ec.europa.eu/assets/eac/
culture/library/publications/global-cultural-citizenship_en.pdf (приступљено 10. 5. 2020)
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КА СТРАТЕГИЈИ КУЛТУРНЕ ДИПЛОМАТИЈЕ 
И КУЛТУРНИХ ОДНОСА ЕУ

Процес који је водио ка стратегији културне дипломатије и спољних културних 
односа ЕУ уобличен је иницијативама које су долазиле из цивилног сектора, као 
и других заинтересованих страна, и то је суштински одредило и саму перцепцију 
димензије културе у спољним односима ЕУ, у званичним документима. 

„ЕУ није само економски процес или трговачка сила, већ је нашироко перци-
пирана и као успешан друштвени и културни пројекат без преседана. ЕУ јесте, и 
мора тежити да постане још више од тога, пример ’меке моћи’, засноване на нор-
мама и вредностима као што су: људско достојанство, солидарност, толеранција, 
слобода изражавања, поштовање различитости и интеркултуралног дијалога – 
вредности које, под условом да се подржавају и унапређују, могу бити инспираци-
ја за свет сутрашњице.”17

У Европској агенди за културу у свету који се глобализује, која је донета 2007. го-
дине, предлажу се циљеви за нову агенду ЕУ за културу, имајући у виду мото „једин-
ство у различитости”. Ова агенда садржи главне циљеве везане за културну сарадњу 
и спољне односе ЕУ, кроз три тачке: промоција културне разноликости и интеркул-
туралног дијалога; промоција културе као катализатора креативности у оквиру Ли-
сабонске стратегије за раст и радна места; и промоција културе као виталног еле-
мента у међународним односима ЕУ. Иако се у Агенди не спомиње термин „културна 
дипломатија”, ова три главна циља показују корелацију са савременим одређењем 
праксе културне дипломатије. У Агенди се наводи да ће ЕУ следити приступ који 
захтева „систематску интеграцију културне димензије и различитих компоненти 
културе у све спољне и развојне политике, пројекте и програме – као средство за ја-
чање квалитета њених дипломатских напора”.18 Ова „систематска интеграција” кон-
кретизована је кроз специфичне циљеве Агенде, чиме се додатно наглашавају значај 
културне размене, заштите и промоције културне разноликости, као и приступа тр-
жишту и укључености ЕУ у рад међународних културних организација.

Европски парламент је 2011. године усвојио Резолуцију о културним димензи-
јама спољног деловања ЕУ, са циљем да се креира мапа пута ка заједничкој стра-
тегији о култури у спољним односима ЕУ. У Резолуцији су истакнути кључни 
аспекти спољне културне димензије ЕУ: култура и европске вредности; програми 
ЕУ; медији и нове информационе технологије; културна дипломатија и култур-
на сарадња; спољни односи ЕУ и Европска служба за спољне послове (ЕЕАС) и 
Унескова конвенција о заштити и промоцији разноликости културних израза.19 

17 European Commission (2007) Communication from the commission to the European Parliament, the 
council, the European economic and social committee and the committee of the regions on a European agenda 
for culture in a globalizing world, Brussels: European Commission, p. 3.
18 Исто, стр, 7.
19 European Parliament (2011) Resolution on the cultural dimensions of the EU’s external actions 
(2010/2161(INI)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011- 
0239+0+DOC+XML+V0//EN (приступљено 10. 5. 2020).
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Овај документ наглашава потребу ЕУ за позиционирањем као светског играча са 
глобалном перспективом и одговорношћу, тако да значај културне дипломатије и 
културне сарадње сагледава у контексту унапређења комуникације о интересима 
ЕУ и држава чланица, као и у промоцији вредности које чине европску културу. 
У том смислу, за спољно деловање ЕУ налази окосницу у промовисању мира и по-
мирења, међународне трговине и економског развоја, не занемарујући културне 
аспекте дипломатије. У Извештају се истиче мултикултурални приступ као могу-
ћи пут у осмишљавању стратегија за међукултурне преговоре и споразуме, док се 
додатно наглашава потреба за свеобухватним приступом у културном посредо-
вању и културној размени, те улози културе у подстицању демократизације, људ-
ских права, превенције сукоба и изградње мира.20 Суштински, овим се подстиче 
покретање дијалога о културној политици и постављање приоритета повезаних с 
културном димензијом спољних односа ЕУ, укључујући: јачање владавине права, 
управљања и превенцију сукоба, сарадњу цивилног друштва, слободе изражава-
ња, демократског учешћа грађана.

У оквиру Припремне акције Култура у спољним односима ЕУ, 2014. године об-
јављен је Извештај21 са анализом постојећег стања у 23 државе, који је потврдио 
да је култура важан фактор у спољним односима за већину држава чланица, као и 
да постоје разлике у приоритетима њихове спољне културне политике – од брен-
дирања нације, промоције креативних индустрија и привлачења инвестиција, до 
очувања културног наслеђа и развоја образовања. Документ је ставио нарочит фо-
кус на улогу ЕУ у оснаживању „глобалног културног грађанства” и указао на све 
значајнију улогу актера из приватног сектора.

Заједничко саопштење Ка стратегији ЕУ за међународне културне односе усво-
јено је само три недеље пре Глобалне стратегије ЕУ о спољној и безбедносној по-
литици, у јуну 2016. године. То је уједно представљало најважнији корак у про-
цесу формулисања политике, започетог 2007. године, када је Европска агенда за 
културу у свету који се глобализује идентификовала културу као основни стуб у 
спољним односима. Овај документ је израз настојања да се дефинише стратешки 
оквир који културној сарадњи с партнерима из ЕУ додељује важну улогу у подр-
шци циљевима ЕУ у погледу економског и социјалног развоја, мира и стабилности 
и промоције културне разноликости широм света. У документу се тежи ка инклу-
зивнијем и реципрочном приступу културној дипломатији, изграђеном око „но-
вог духа дијалога, међусобног слушања и учења, заједничке изградње капацитета 
и глобалне солидарности”.22 

20 European parliament (2011b) Report on the cultural dimensions of the EU’s external actions, by Marietje 
Schaake, Brussels: Committee on Culture and Education, p. 7.
21 European Union (2014) Preparatory action ’culture in EU external relations’. Engaging the world: towards 
global cultural citizenship, Brussels: European Union.
22 European Commission (2016) Joint Communication to the European Parliament and the Council. Towards 
an EU strategy for international cultural relations, Brussels: European Commission.
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Овај иновативни приступ и парадигматски обрт ка инклузивним културним 
односима23 обећавају далекосежне утицаје на друге области спољне политике ЕУ 
као што су међународни развој и сарадња и европска политика суседства. Међу-
тим, имплементација коју стратегија предвиђа представља велики изазов, јер кон-
цепт „новог духа дијалога” у суштини захтева приступ „одоздо нагоре” (bottom-
-up) који ограничава учешће владе у корист директне сарадње између народа и 
нарочито сарадње с локалним актерима.

„Баш као што се мења улога Европе у свету, мења се дипломатија, као и кул-
турна дипломатија, и то драстично: од говора до слушања, од репрезентације ка 
сарадњи, од билатералне до мултилатералне итд. Залагање за савремено схватање 
културе у спољним односима налази своје упориште у добрим праксама неких 
културних институција и парадржавним (arm’s length) моделима културних поли-
тика земаља чланица, као и у независним (bottom-up) иницијативама и праксама 
у културном сектору.”24

Како би се побољшао утицај спољне културне акције ЕУ и како би се превази-
шли изазови, посебно у погледу координације и сарадње с државама чланицама и 
њиховим културним институтима, осмишљен је низ инструмената. Поред пози-
вања на bottom-up перспективу и на промоцију културне разноликости, предвиђа 
се оснивање Радне групе за осмишљавање интегрисаног стратешког приступа ЕУ, 
која ће окупити све релевантне политике и актере.

Европска служба за спољне послове (ЕЕАС) у фебруару 2016. године покренула 
је Платформу за културну дипломатију, која окупља кључне европске културне 
институте и друге актере да усмеравају, подржавају и саветују спољне културне 
акције ЕУ у наредним годинама. У циљу развоја јавних политика, активности и 
различитих програма, Платформа је постављена са идејом да омогући равноправ-
но ангажовање европских институција уз различите актере као што су: међуна-
родне организације, националне владе, локалне власти, организације цивилног 
друштва, појединци итд. Поред тога, како би се постигла комплементарност, на 
плану координације дефинисан је партнерски аранжман између Мреже нацио-
налних института за културу Европске уније (ЕУНИК) и тела у оквиру ЕУ. До-
датно, покренута је идеја о успостављању фокалних тачака у делегацијама ЕУ и 
стварање европских кућа културе. 

Десет година након прве агенде, 2018. године донета је Нова европска агенда за 
културу као одговор на позив европских лидера за изградњу нове визије Европ-
ске уније кроз културу и образовање. У контексту културне димензије спољне 
политике постављени су следећи циљеви: подршка култури као покретачу одр-
живог друштвеног и економског развоја; промовисање културе и међукултурног 

23 Carta, C. and Higgott, R. (eds.) (2020) Cultural Diplomacy in Europe: Between the Domestic and the Inter-
national, London: Palgrave Macmillan, p. 108.
24 Wagner, G. (2012) Ten provocative arguments on the EU’s external cultural relations. EUNIC Cul-
ture Plus conference on Culture and Diplomacy, More Europe, http://moreeurope.org/wp-content/up-
loads/2019/03/10-arguments-on-EU-external-cultural-relations.pdf (приступљено 25. 5. 2021)
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дијалога за мирне односе међу заједницама и јачање сарадње у области културног 
наслеђа.25 Настављајући с промоцијом кохезије у култури, али фокусирaјући се 
на промоцију заједничког идентитета и шире ефекте које култура може имати, 
наглашавајући нарочито културну димензију одрживог развоја, Нова агенда први 
пут експлицитно наводи културну дипломатију као нову област спољних односа 
ЕУ. Тиме је деценијско настојање ЕУ ка уобличавању спољнополитичке и културне 
стратегије од имплицитног добило свој ескплицитни израз.

НОВИ ДУХ ДИЈАЛОГА У КУЛТУРНОЈ ДИПЛОМАТИЈИ ЕУ?

У развоју агенде културне дипломатије, Европска унија (ЕУ) је прешла путању од 
„културе у спољним односима” до „инклузивних културних односа” и „новог духа 
дијалога” као политичког наратива и институционалне логике, на чијим темељи-
ма се постављају основе за креирање савремених приоритета европске спољне 
културне политике, њених инструмената и програма. 

У неколико развојних ступњева ЕУ је усвојила нови модел културне диплома-
тије који комбинује елементе неколико дефиниција26 и теоријских оквира – јавне 
дипломатије и меке моћи, културне политике, међународних културних односа 
и културне сарадње. Овакав интегрисани стратешки приступ ЕУ заснован је на 
широкој дефиницији културе, међукултурног дијалога и сарадње, и на приступу 
„одоздо нагоре” (bottom-up), укључујући локалне културне актере и националне 
нивое власти. Као средство меке моћи, она доприноси повећању глобалне видљи-
вости и утицаја ЕУ, али такође фаворизује ангажовање ЕУ у конструктивном дија-
логу с трећим земљама у клими међусобне размене и поштовања. Ипак, предста-
вљање европске културе као средства меке моћи може отворити и нове изазове 
управо на плану унутрашње европске кохезије.27 Да би се уравнотежила димензија 
пројекције меке моћи, у политици и пракси културне дипломатије ЕУ неопходно 
је истрајно залагање за културолошку перспективу која се фокусира на колабо-
ративне приступе и процесе које генеришу пројекти и актери културне дипло-
матије, као и на везе које они стварају. То би суштински био и подстицај „новом 
духу дијалога” како међу државама чланицама тако и с трећим земљама које су на 
европском путу. 

25 European Commission (2018) A New European Agenda for Culture, Brussels: European Commission, p. 15.
26 Triandafyllidou, A. and Szűcs, Т. (2017) EU Cultural Diplomacy: Challenges and Opportunities, Policy 
Brief, Issue 2017/3, Florence: European University Institute, Robert Schuman Centre, p. 3. 
27 Trobbiani, R. (2017) EU Cultural Diplomacy: Time to Define Strategies, Means and Complementarity 
with Member States, Policy Brief, Issue 2017/13, Florence: European University Institute, p. 1.
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CULTURE IN THE FOREIGN RELATIONS OF THE EUROPEAN UNION: 
TOWARDS A NEW PARADIGM OF CULTURAL DIPLOMACY?

Abstract: In the past few years, cultural diplomacy has become important among the pri-
orities of European Union (EU) policies. In that political vision, European cultural relations 
should be based on transnational interactions between two or more cultures, be equal, un-
projective and non-coercive, and guided by mutual cooperation of state and non-state ac-
tors. The paper examines the development of the European Union’s (EU) cultural diplomacy 
agenda, from ”culture in external relations” to ”inclusive cultural relations” and the ”new 
spirit of dialogue” as a political narrative and institutional logic, laying the foundations for 
contemporary priorities of European foreign cultural policy, its instruments and programs. 
The theoretical and empirical framework of the analysis is set by considering the dichotomies 
of discourse and political rhetoric surrounding EU cultural diplomacy. The methodology of 
the work is based on an analysis of the EU public policy discourse and documents, initiatives, 
contents and announcements related to cultural diplomacy and foreign cultural policy, in 
order to see their development phases, concepts and scope of activities for improving interna-
tional cultural relations. In defining and interpreting the current European ”narrative” and 
the paradigm of cultural diplomacy, the paper starts from the multiperspectival theoretical 
foundation of cultural diplomacy and related concepts. The analysis shows how the EU ’s 
decade-long effort to shape its foreign policy and cultural strategy has gained its explicit ex-
pression from the implicit one. At several stages of development, the EU has adopted a new 
model of cultural diplomacy that combines elements of several definitions – and theoretical 
frameworks – of public diplomacy and soft power, cultural policy, international cultural re-
lations and cultural cooperation. This integrated EU strategic approach is based on a broad 
definition of culture, intercultural dialogue and cooperation, and a bottom-up approach. 
In order to balance the soft power projection dimension in EU cultural diplomacy policy 
and practice, it would be necessary to persist in advocating for a cultural perspective that 
would focus on collaborative approaches and field processes generated by cultural diplomacy 
projects and actors. It would essentially be an incentive for a ”new spirit of dialogue” both 
between member states and with third countries that are on the European path.

Keywords: cultural diplomacy; international cultural relations; European Union; cultural 
policy; multiperspectival approach. 
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КАКВУ НАМ ПОРУКУ ШАЉЕ РУСИЈА:  
РУСКА КУЛТУРНА ДИПЛОМАТИЈА У 

СРБИЈИ НА ПОЧЕТКУ 21. ВЕКА1 
Сажетак: У светлу новог приступа промоцији Руске Федерације у свету, аутор тек-
ста разматра њену културну дипломатију у Републици Србији. Основно питање 
на које тражи одговор је каква је вредносна оријентација руског деловања у Србији 
на овом плану и о којим средствима деловања је реч. Аутор налази да су главни 
правци персуазивног деловања Руске Федерације истоветни њеним политичким ци-
љевима у Србији и да је представа о Русији као заштитиници Срба у основи његове 
вредносне оријентације. Најзначајније недостатке у персуазивном деловању Русије 
аутор налази у одсуству проруски оријентисане културне елите у Србији и теле-
визијског канала. 

Кључне речи: културна дипломатија, политичка персуазија, Русија, Србија 

Синтагма „културна дипломатија” је у релативно честој употреби у савреме-
ној политичкој пракси и у научној и стручној литератури. Њоме се указује 
на специфични вид комуницирања, на посебну делатност и, у скорије време, 

на предмет изучавања на академским студијама. О њој се воде стручне дискусије, 
врше истраживања и формирају универзитетски студијски програми. Најчешће 
је разматрана у оквирима тзв. јавне дипломатије. Синтагмом „јавна дипломатија”, 
која је у употреби још од средине прошлога века, најчешће се означава активност 
неке земље да утицајем на иностране јавности допринесе реализацији својих 
спољнополитичких циљева.2 У већини студија о јавној дипломатији фокус је на 

1 Овај текст је резултат истраживања финансираног средствима Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије у оквиру Плана научноистраживачког рада Факултета поли-
тичких наука бр. 01-2330/1 од 17. 2. 2020. године. 
2 Jowett, G. S. and O’Donnell, V. (2012) Propaganda and persuasion (5th ed.), Thousand Oaks CA: Sage, p. 
287; Leonard, M., Stead, C. and Smewing, C. (2002) Public Diplomacy, London: The Foreign Policy Centre, 
pp. 9–10. 
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западним земљама, првенствено на Сједињеним Америчким Државама, но у 
последњој деценији као предмет озбиљних истраживања јавља се и јавна ди-
пломатија других земаља и, у том смислу, и Руске Федерације.3 Циљ овога рада је да 
се идентификују основне карактеристике руске културне дипломатије у Републици 
Србији на почетку 21. века. Значај овог питања не треба нарочито истицати – 
симболичка опозиција Русије и Запада у српској политици један је од најважнијих 
елемената колективног идентитета који одређују на који начин ће се приступити 
разматрању мноштва проблема у савременом српском друштву. Ово је питање 
стабилних структура, својеврсних интелектуалних константи, а одговор на њега је 
у вези с разумевањем слике света – механизама производње идеја и, затим, њихове 
циркулације и конкуренције. Полазећи од овога, потражићемо одговор на питање – 
какву поруку савремена Русија шаље Србији и како то чини? Другим речима: каква 
је вредносна оријентација руског деловања у Србији на плану културне дипломатије 
и о којим средствима деловања је реч? Пре него што се позабавимо овим, у првом 
делу рада покушаћемо да укратко одредимо појам културна дипломатија. 

ШТА ЈЕ КУЛТУРНА ДИПЛОМАТИЈА?

Активности о којима се данас говори као о „културно-дипломатским” – посете 
државних функционера и делегација задужених за област културе другим држа-
вама, учешће у раду међународних организација и на конференцијама, актив-
ности културних представништава земље у иностранству, културне активности 
дијаспоре, обезбеђивање публицитета о земљи у страним медијима посредством 
интервјуа, изјава и саопштења угледних јавних личности, посредством производа 
масовне културе итд., подвођене су, до средине прошлога века, под тзв. спољну 
пропаганду или пропаганду према иностранству усмерену ка јавности других зе-
маља или њиховим посебним циљним групама.4 Како је, међутим, „пропаганда” 
постала „прљава реч” у Сједињеним Америчким Државама између два светска 
рата5, а по завршетку Другог светског рата и у другим деловима „англо света”, она 
је до краја Хладнога рата одбачена и резервисана за недемократске, тоталитар-
не режиме, док су за персуазивне активности у демократским земљама уведени 
појмови: „политичко комуницирање”, „политички маркетинг”, „јавна дипломати-
ја”, „односи са јавношћу” и др.6 Тако је средином прошлога века Едмунд Гулион 

3 Свеобухватан приказ јавне дипломатије Руске Федерације дат је у: Velikaya, A. A. and Simons, G. eds. 
(2020) Russia’s Public Diplomacy: Evolution and Practice, Palgrave Macmillan.
4 Slavujević, Z. (2009) Političko komuniciranje, politička propaganda, politički marketing, Beograd: Grafo-
card, str. 68. 
5 Taylor, Ph. M. (1999) British Propaganda in the 20th Century: Selling Democracy, Edinburgh University 
Press, p. 91.
6 Slavujević, Z., нав. дело стр. 116–117; Атлагић, С. (2011а) Савремена политичка персуазија – ново 
рухо „старе” пропаганде, Политеиа бр. 2, Бања Лука: Факултет политичких наука, стр. 280‒281; 
Атлагић, С. (2011б) Нацистичка пропаганда – Од тоталне до тоталитарне пропаганде, Београд: 
Факултет политичких наука и Чигоја штампа, стр. 31.
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(Edmund Gullion), тадашњи декан Флечерове школе за право и дипломатију на 
Универзитету Тафтс, у употребу увео „јавну дипломатију” која се, према његовом 
одређењу, бави „[...] утицајем јавности на формирање и спровођење спољне поли-
тике [...] обухвата димензије спољних односа изван традиционалне дипломатије, 
обликује јавно мњење у другим земљама, интеракцију приватних група и интереса 
у једној земљи са онима у другој”.7 Гарт Џаует (Garth Jowett) и Викторија Одонел 
(Victoria O’Donnell), из реда водећих западних истраживача политичке персуа-
зије, виде културну дипломатију као њен елемент и одређују је као активност на 
„упознавању (иностране јавности – С. А.) и представљању културних ресурса јед-
не земље и њених достигнућа”.8 И ови, као и неки други савремени аутори који се 
баве јавном дипломатијом а који су, у основи, на линији њеног разумевања како 
ју је поставио Гулион, доводе је у везу с политичком пропагандом, стратешким 
комуницирањем, тзв. nation branding, па чак и с политичким маркетингом.9 Ипак, 
они је јасно одвајају од ових појмова, а нарочито од политичке пропаганде, мада 
мислимо да за то нема значајних теоријских разлога. Основни аргументи које 
ћемо изнети за ову тврдњу, а у недостаку простора у овом раду, јесу следећи – 
темељна начела којима се носиоци ових делатности руководе према стварности 
која је предмет њене обраде, као и према публици којој се презентују поруке, јесу 
истоветни. Једнаки су психолошки механизми којима се, овим порукама, утиче на 
свест и понашање публике. Истоветна је и намера – да се утиче на то како ће ми-
слити и како ће се понашати они којима су поруке намењене. Кровни аргумент је 
из доминантног теоријског оквира у којем се врше истраживања наведених појмо-
ва. Реч је о комуниколошким студијама, а у оквиру њих, о студијама персуазије. О 
културној дипломатији ћемо у овом раду говорити као активности која се одвија 
према принципима комуникативне делатности прилагођене потребама политике. 
Реч је о динамичном и интерактивном систему комуниколошке праксе који је, у 
крајњој линији, усмерен на спољнополитичке актере и садржаје и који подразуме-
ва јавну размену порука, а која се реализује различитим видовима комуникације 
(усменом, писаном, визуелном, невербалном комуникацијом, као и посредством 
друштвених и политичких акција). Културну дипломатију разумемо као вид тзв. 
дифузне пропаганде, која користи „широк спектар разноврсних неполитичких са-
држаја у неполитичкој форми, али са политичким циљем – да се постигне позити-
ван однос према основним карактеристикама друштва и његовим институцијама, 
а тиме и према значајним политичким субјектима”.10 „Спектар [...] неполитичких 
садржаја” из одређења дифузне пропаганде сузићемо на културне садржаје и тзв. 

7 Cull, N. J. ”Public Diplomacy” before Gullion: The Evolution of a Phrase, 18. April 2006, 20. novembar 
2021, https://uscpublicdiplomacy.org/blog/public-diplomacy-gullion-evolution-phrase 
8 Jowett, G. S. and O’Donnell, V. нав. дело, стр. 287–288. 
9 Lebedeva, M. M. (2021) Russian Public Diplomacy: From USSR to the Russian Federation, London and New 
York: Routledge, pp. 8–11. 
10 Slavujević, Z. нав. дело, стр. 63.
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разменску дипломатију (exchange diplomacy) будући да потоња има незамeњиву 
улогу у процесу акултурације. 

КУЛТУРА КАО СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИЈЕ СПОЉНОПОЛИТИЧКИХ 
ЦИЉЕВА РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ

Питање културе као политичког ресурса и инструмента у реализацији спољнопо-
литичких циљева једне земље неодвојиво је од концепта меке моћи. У Руској Феде-
рацији овај концепт почео је активно да се примењује у политичком животу и да се 
анализира од 2012. године.11 Тада је председник Руске Федерације Владимир Путин 
одредио меку моћ као „све у вези са промоцијом интересâ и политикâ убеђивањем 
и стварањем позитивне представе о земљи, заснованим не само на њеним мате-
ријалним достигнућима већ и на њеном духовном и интелектуалном наслеђу”.12 У 
стручним круговима се потом увелико почело расправљати о концепту меке моћи 
и јавне дипломатије у Русији, о томе како су повезани и како их даље развијати, 
као и о томе треба ли се у овом послу угледати на Сједињене Aмеричке Државе 
или је Русији неопходан сопствени концепт меке моћи, тј. специфична стратегија 
политичко-персуазивног деловања и њој прилагођене технике. Потоњој страни у 
дебати „ветар у леђа” давала је критика водећег светског теоретичара меке моћи 
Џозефа Наја (Ј. Nye), упућена Кини и Русији због њиховог наводног неразумевања 
њене природе и праксе. Његова основна тврдња – да меку моћ не може генериса-
ти само држава већ да она проистиче из развоја приватног сектора и цивилног 
друштва и да је, у ствари, нема у неслободним друштвима13 – у контексту теориј-
ског оквира овог рада, као и горепоменутог разумевања овог концепта од стране 
В. Путина, могла би се тумачити као још један покушај да се основне идеолошке 
дистинкције које вуку корен из прошлога века изразе на појмовно-категоријалном 
плану. Нажалост, обим овога рада не претпоставља расправу и о овој теми. Када је 
реч о културној дипломатији као елементу јавне дипломатије, наша позиција је да 
је улога државекључна у њеном развијању и спровођењу. 

Након што је у јавној политичкој комуникацији 2012. године мека моћ доведе-
на у везу са „духовним и културним наслеђем Русије”, већ следеће године нашла 

11 Федотова, К. Е. (2017) Культурные аспекты внешней политики Российской Федерации (на при-
мере сотрудничества с ЮНЕСКО, докторска дисертација, Дипломатска академија Министарства 
споњних послова Руске Федерације, Москва, стр. 45.
12 Meeting with Russian ambassadors and permanent representatives in international organizations, 9. July 
2012, 7. novembar 2021. http://en.kremlin.ru/events/president/news/15902. У исто време, у тексту Русија 
и свет у променама В. Путин говори о мекој моћи као о „[...] скупу алата и метода за постизање 
спољнополитичких циљева без употребе оружја, а посредством информационих и других полуга 
утицаја” – Путин, В., Россия и меняющийся мир, Российская газета, 27. фебруар 2012, 11. новембар 
2021, https://rg.ru/2012/02/27/putin-politika.html 
13 Johnson, M. What China and Russia Don’t Get About Soft Power, 29. april 2013, 10. novembar 2021, 
https://foreignpolicy.com/2013/04/29/what-china-and-russia-dont-get-about-soft-power/ 
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се у Концепцији спољне политике Руске Федерације, у којој се истиче улога култу-
ре као меке моћи у савременим међународним и спољнополитичким односима.14 
Значај културе као инструмента у реализацији спољнополитичких циљева истак-
нут је, међутим, и у државним документима који су претходили овоме. Тако се у 
Концепцији спољне политике из 2000. године наводи да су тадашње претње по-
горшане ограниченим ресурсима спољне политике, што смањује могућности ин-
формационог и културног утицаја Русије у иностранству.15 Касније, у Концепцији 
спољне политике из 2008. године16, горепоменутој Концепцији из 2013. и, нарочи-
то, у Концепцији спољне политике Руске Федерације из 2016. године17 листа зада-
така из области културе је проширена и укључила је, поред ширења руског језика 
у свету, популаризацију домаћих културних достигнућа, задатке консолидације 
руске дијаспоре у иностранству и, како се истиче, унапређивање међуцивилиза-
цијског дијалога у циљу јачања склада и међусобног богаћења постојећих култура. 
У списку докумената у којима се истиче улога културе у државној спољној поли-
тици посебно место заузима неколико уредаба председника Руске Федерације. У 
једној од њих, О мерама реализације спољнополитичког курса Руске Федерације, 
из 2012. године, Министарству спољних послова, као и другим савезним органима 
извршне власти, налаже се да „прошири руско културно присуство у иностран-
ству, ојача позицију руског језика у свету и развије мрежу руских центара науке и 
културе.”18. Значај културе за решавање спољнополитичких проблема додатно је 
конкретизовано у Стратегији националне безбедности Руске Федерације, одобре-
ној Уредбом председника Руске Федерације од 31. децембра 2015. године19, у којој 
се очување и развој културе одређује као дугорочни национални интерес и стра-
тешки национални приоритет (ст. 30 и 31), а „повећање улоге Русије у светском 
хуманитарном и културном простору” (став 76) препознато је као стратешки циљ 
безбедности у области културе.20

Решавање задатака спровођења државне политике у области међународне кул-
турне сарадње и промоција савремене Русије у иностранству поверени су Росо-
трудничеству, федералној агенцији при Министарству спољних послова Руске 
Федерације, формираној Уредбом председника Руске Федерације 2008. године. 
Росотрудничество обезбеђује реализацију пројеката на формирању и одржавању 
позитивне представе о Руској Федерацији у иностранству и на овом послу је ан-
гажовано 98 субјеката у његовом саставу – 74 руска центра за науку и културу 
(РЦНК) у 62 земље и 24 представништва агенције у саставу руских амбасада у 22 

14 Федотова, К. Е. нав. дело, стр. 5.
15 Исто, стр. 5.
16 Исто, стр. 5. 
17 Исто, стр. 6.
18 Исто, стр. 7.
19 Исто, стр. 25.
20 Исто, стр. 25.
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државе.21 Главне области деловања Росотрудничества обухватају пројекте чији је 
циљ подршка руском језику у иностранству, промоција образовних услуга Руске 
Федерације, сарадња са алумнистима руских и совјетских универзитета који раде 
у иностранству, сарадња с дијаспором, реализација Државног програма за помоћ 
добровољном пресељавању сународника у Руску Федерацију, координација про-
грама путовања у Руску Федерацију младих представника политичких, јавних, 
научних и пословних кругова из иностранства, као и помоћ руским регионима 
да развију међународне контакте у: образовној, научној, техничкој, културној и 
економској сфери. Фокус у раду ове државне агенције је на земљама Заједнице 
независних држава. 

Питању ефеката савремене руске јавне и културне дипломатије придаје се на-
рочит значај у стручним и научним круговима у Руској Федерацији, али и изван 
ње. Поред сагласности око тога да је пред Русијом дуг пут на успостављању задо-
вољавајуће представе у иностранству22, руски и инострани процењивачи сагласни 
су и у вези с тим да се замисао о јавнодипломатској активности савремене Русије 
разликује од приступа СССР-а и да је он одређен благостањем грађана Руске Фе-
дерације као дугорочним циљем и терминалном вредношћу у спољнополитичкој 
активности земље.23 

У основи новог стратегијског размишљања Русије на међународној полити-
чкој сцени, а које је нарочито дошло до изражаја током сиријске кризе, јесте њено 
позиционирање као носиоца алтернативног модела међународних односа (ономе 
што се види као сфера којом доминира Запад, односно САД), мада без интенције 
да се бави ширењем конкретне идеологије на међународном плану како је то чи-
нила у време Хладног рата. Чини се да су основни елементи њеног имиџа као прет-
поставке њене привлачности и трајнијег утемељења у међународној заједници 
садржани у делу говора Владимира Путина пред члановима Савета безбедности 
Руске Федерације 2013. године: „[...] отвореност, предвидљивост, прагматизам и 
остваривање националних интереса без икаквих конфронтација у складу са 
улогом Уједињених нација и владавином међународног права (истакао С. А.).”24 
Уз ово, на делу је настојање да се Русија промовише као један од центара светске 
културе. Ово је, према К. Е. Федотовој (Кира Е. Федотова), најважнији елемент 

21 Россотрудничество, 5. новембар 2021, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D
1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1
%82%D0%B2%D0%BE 
22 Simons, G. (2014) Russian public diplomacy in the 21st century: Structure, means and message, Public 
Relations Review, 15. септембар 2021. http://dx.doi.org/10.1016/j.pubrev.2014.03.002 
23 На ово је јасно указао министар спољних послова Руске Федерације Сергеј Лавров (Сергей Ла-
вров) речима: „[...] основни задатак Русије је да, активностима на међународном плану, обезбеди по-
вољне спољне услове за успон њене економије, њен прелазак на поље иновација и повећање живот-
ног стандарда грађана – Sergey Lavrov’s article Russia’s Foreign Policy: Historical Background for Russia 
in: Global Affairs magazine, 3. March 2016, 5. novembar 2021, https://www.mid.ru/en/foreign_policy/
news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2124391  
24 Simons, G. нав. дело, стр. 5.
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културне политике према иностранству.25 У покушају да синтезу наведеног иска-
же кроз вредносну оријентацију као основу политичко-персуазивне стратегије 
Руске Федерације, Игор Јургенс (Игорь Юргенс) истиче идеју о Русији као „кул-
турном и економском мосту између Истока и Запада,” којом су обухваћене уна-
пређене и измењене идеје којима је током два века исказиван потенцијал руске 
меке моћи – једна о Русији као о заштитници Словена и православних и као про-
мотер европске цивилизације на пространствима Евроазије и друга о Русији која 
је у комунизму понудила идеолошку алтернативу западном свету (дајући подршку 
левичарским и националноослободилачким покретима).26 

Је ли ово фон који се назире у позадини културних садржаја које Русија данас 
презентује у Србији?

КУЛТУРНА ДИПЛОМАТИЈА РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ У СРБИЈИ

Посредовање међу грађанским иницијативама у Србији и државним институци-
јама у Руској Федерацији, успостављање система координације међу иницијатори-
ма, промоција достигнућа руске културе и науке и популаризација руског језика и 
образовања основне су активности Росотрудничества у Србији, а којима се насто-
ји да се допринесе променама у општем приступу представљања Русије и њеног 
утицаја на иностране јавности. Реформа овог система поверена је средином 2020. 
године Јевгенију Примакову млађем (Евгений А. Примаков), познатом руском 
новинару и дотадашњем члану Комитета државне Думе за међународне односе. 
Медијској логици као елементу руске персуазије на глобалном плану, који је с по-
четка овог века дошао до изражаја комуникационо-информативним деловањем 
руских медија на енглеском језику, могло би се приписати не само поменуто него 
и недавно именовање новог шефа београдске филијале Росотрудничества – иску-
сног руског телевизијског новинара Јевгенија Баранова (Евгений Баранов). Упра-
во се одсуство телевизијског канала који би, покривајући широки спектар вести, 
понудио руску перспективу публици на српском језику, сматра једним од основ-
них недостатака руске јавне дипломатије у Србији, поготово имајући у виду налаз 
да најзначајнији руски масовни медиј у Србији Спутњик Србија – радио станица 
/ портал вести / Јутјуб канал тренутно не може да парира прозападним телеви-
зијским станицама попут Aл Џазире Балкан и Н1.27 Отуда се Баранов залаже за 
покретање телевизијског канала у Србији који би био у руском власништву – при-
ватном или, како каже, „још боље у државном”, јер ће „без стабилне медијске базе 
у коју се дугорочно улаже, сви успеси у промоцији не само руске културе, него и 

25 Федотова, К. Е. нав. дело, стр. 31. 
26 Юргенс, И. Жесткий вызов мягкой силы, 16. септембар 2011, 22. октобар 2021, https://rg.ru/2011/ 
09/16/yurgens.html 
27 Reid, E. (2020) Moscow’s Public Diplomacy and Russophilia in Serbia 2012‒2019, Godišnjak Fakulteta 
političkih nauka, br. 23, Beograd: Fakultet političkih nauka, str. 127.
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знања о савременој Русији у ширем смислу, остати епизодни и неприметни”.28 Ово 
је супротно ставу Алексеја Николова (Алексей Николов), генералног директора и 
извршног уредника РТ (Русија данас) који је, гостујући у Центру за руске студије 
Факултета политичких наука у Београду, истакао да ова телевизијска кућа неће 
покретати телевизијски канал РТ Балкан из два разлога: „Први је финансијски. Те-
левизија много кошта. Међутим, чак и да имамо пара, опет не бисмо уложили у те-
левизију јер верујемо да је будућност вести на интернету.”29 Николовљево уверење 
демантују подаци да је у Србији телевизија још увек најкредибилнији и најчешће 
коришћени медиј30 и остаје отворено питање медијских ефеката бројних сајтова 
који, попут Спутњика и Факата (Fakti.rs), свакодневно, из проруске перспективе, 
информишу публику о дешавањима у свету, Србији и региону или се претежно 
баве дешавањима значајним за јачање политичких и културних веза Србије, Репу-
блике Српске и Руске Федерације.31 Телевизијски канал за чије се отварање залаже 
Баранов допринео би популаризацији руске масовне културе, која је у Србији ве-
ома слабо представљена. Тако је, на пример, савремена руска кинематографија не-
довољно позната у Србији.32 Ово је условљено бројним факторима, међу којима је 
најзначајнији мало домаће (српско) тржиште. Сарадња с телевизијским каналима 
би вероватно дала боље резултате, али они су у Србији преплављени производима 
западне кинематографије. Уз ово, руска филмска продукција је оријентисана на 
богатија тржишта и не труди се нарочито да промовише своје производе у Срби-
ји. Веће су могућности сарадње с кабловским и регионалним каналима, али ови 
не успевају да обезбеде довољна финансијска средства за превођење обимног са-
држаја с руског на српски језик.33 Сумирајући стање ствари у вези с промоцијом 
руске масовне културе у Србији, Баранов подвлачи да је тржишна оријентација 
кључна у производњи масовне културе и да држава готово да нема инструмената 

28 Илич, Д. (Весна 2021 No 3) Отсуствуют бюджетные рейсы между Сербией и Россией, Слово југа 
(руско издање), стр. 6‒7.
29 Стевановић, Ј. (24. април 2019) Срушили смо монопол западних медија, Политика, стр. 2.
30 Reid, E. нав. дело, стр. 127.
31 Међу потоњима се издвајају srbija.ru московског бизнисмена и мецене Андреја Пасадског; senica.ru 
– двојезични информативни портал руске дијаспоре у Србији, serbskoeslovo.ru – двојезични пор-
тал српске дијаспоре у Русији; rs-rf.ru – двојезични портал формиран са циљем да се њиме обез-
беди информациона подршка сарадњи Нижњеновгородске области и Републике Српске, па потом 
трансформисан у гласило НВО „Руско-балкански дијалог”; srpska.ru са израженом православном 
оријентацијом; двојезични balkanist.ru са Јутјуб и Телеграм каналом и дискурсом блиским властима 
у Србији; rs.rbth.com – бивши Глас Русије у чијој балканској секцији се пише на српском о Русији и де-
шавањима у њој и pulsserbia.ru – сајт на руском језику о дешавањима у Србији и балканском региону. 
32 Веома ретко у првом плану бива савремени руски играни филм попут Михалковљеве „Сунчани-
це” или „Т-34” о Другом светском рату или високобуџетне „Балканске међе”, с популарним руским и 
српским глумцима, о ратним дешавањима на подручју бивше Југославије, приказаним из угла друга-
чијег од оног у филмовима западне продукције. 
33 Илич, Д. нав. дело, стр. 6.
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да на ово утиче. „Можемо да позивамо, али не и да захтевамо.”34 Ситуација је знат-
но повољнија с делима руске књижевности, која се у Србији активно преводе.35 

Пренесене на теоријски план, наведене потешкоће у вези с културно-дипло-
матским деловањем Руске Федерације у Србији посредством масовних медија ука-
зују на проблем у механизму ширења погледа на свет. Наиме, масовни медији чине 
нижи ниво у тзв. двостепеном систему интелигенције који је задужен за ширење и 
популаризацију идеја обликованих за масовну јавност.36 Уз њих, овај посао обавља 
школски систем који у савременој Србији, опет, не представља механизам којим 
би се жељена представа о Русији могла учинити широко прихватљивом младим 
нараштајима. Реформом система образовања у Србији, иначе устројеном према 
совјетском моделу после Другог светског рата, прекинут је процес „ширења и на-
турализације погледа на свет”37 који би погодовао политици савремене Русије у 
Србији. Као резултат, на пример, руски језик је не само изгубио позицију једног 
од два водећа страна језика у основним и средњим школама у Србији, него је и 
скрајнут.38 Отуда је циљ актуелног руководства Росотрудничества у Србији у вези 
с његовом промоцијом умерен – не очекује се обнављање његовог статуса из друге 
половине прошлога века, али се очекује његово препознатљиво место у понуди 
страних језика у Србији.39 У наставним програмима историје, међутим, историји 
Русије посвећена је пажња у вишим разредима основне и средње школе у Србији. 
Поред садржајних билатералних односа кроз историју који се изучавају у склопу 
националне историје, одређене наставне јединице или њихови делови посвећени 
су и историји Русије. Слично је и када је реч о настави географије. 

Статус руског језика у систему основношколског и средњошколског образо-
вања у Србији је показатељ да се Русија суочава и с проблемом у вези с вишим 
огранком у горепоменутом „двостепеном систему интелигенције”, оном кога чине 
интелектуалци који креирају поглед на свет, а нарочито у оквирима савремене 
културне индустрије, истраживачких центара или машинеријама које формули-
шу политику.40. Русији, на плану креирања и одржавања одговарајуће слике света, 
у Србији недостаје организована и доминантна проруска интелектуална елита, 

34 Исто, стр. 6. 
35 Исто, стр. 6. 
36 Lou, E. P. (2013) Mediji i politički proces, Beograd: Fakultet političkih nauka, str. 168. 
37 Исто, стр. 168. 
38 Институција с највећим бројем полазника који похађају течајеве руског језика у Србији је РЦНК 
„Руски дом” у Београду. И у њему је укупан број полазника у благом паду у последњих пет година, 
али је међу полазницима порастао број деце заинтересоване за учење руског језика. Тако је 2017. го-
дине течајеве похађало 495 полазника, 2018. 519 полазника, 2019. године 465 полазника, 2020. године 
345 полазника и 2021. године 393 полазника (подаци Одељења за сарадњу са сународницима РЦНК 
„Руски дом” у Београду од 10. децембра 2021). 
39 RTS, Profesionalci: Jevgenij Baranov, novinar, 25. novembar 2021. https://www.rts.rs/page/tv/sr/story/22/
rts-svet/4600316/.html 
40 Lou, E. P. нав. дело, стр. 167.
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која би утицала на креирање културне политике у ширем смислу. При актуелном 
курсу Србије на међународном плану, рад на студентским разменама или другим 
видовима високог образовања (попут отварања представништва руских универ-
зитета или истраживачких центара) од кључног је значаја у њеној обнови и пут ка 
стварању проруског интелектуалног језгра у Србији, а које би на дужи рок могло 
да утиче на ставове јавног мњења и политичке одлуке. 

Системску тромост и инертност представљања Русије у иностранству41 пред-
ставници Росотрудничества у Србији покушавају да ублаже активностима на пла-
ну популаризације руског погледа на свет, полазећи од тога да бројни продукти 
елитне руске културе, попут изложби, књижевних сусрета, научних конферен-
ција, гостовања позоришних и балетских трупа и изузетних извођача класичне 
музике или споменика угледних руских скулптора, углавном привлаче пажњу сре-
довечне и старије публике у Србији и руске дијаспоре, при чему се интересовање 
прве групе јавља, највероватније, као последица социјализације и едукације из 
друге половине 20. века. Популаризација Русије је приметна у сфери образовања. 
Подаци РЦНК „Руски дом” у Београду говоре да Руска Федерација, из године у 
годину, повећава број стипендија за српске студенте на својим универзитетима 
(мада није познато у којој мери се ови људи враћају у Србију и на којим позици-
јама се запошљавају по повратку).42 Представници руских универзитета предста-
вљају наставне програме у средњим школама у Србији, а службеници РЦНК „Ру-
ски дом” подстичу локалне самоуправе у Србији да додатно финансијски помогну 
потенцијалне стипендисте руске Владе.43 Уз ово, поједине високошколске установе 
из Руске Федерације, попут Дипломатске академије при Министарству спољних 
послова Руске Федерације, шаљу своје најбоље студенте у Србију где ови, у свој-
ству гостујућих предавача, бораве у школским установама.44 На Универзитету у 
Београду, при Факултету политичких наука, отворен је крајем 2016. године Цен-
тар за руске студије, који сарађује с Росотрудничеством у циљу интензивирања 
академске сарадње овог факултета с научним институцијама у Руској Федерацији. 
Размена студената, организација научних истраживања и издавачка делатност су 
у фокусу Центра Руског географског друштва, отвореног у Београду 2016. године, 
а који је председник Руске Федерације наградио Пушкиновом медаљом за допри-
нос за истраживање и очување културног наслеђа Русије.45 У Београду је 2017. го-

41 Илич, Д. нав. дело, стр. 8.
42 Сваке године, Руска Федерација стипендира 18.000 иностраних студената. Грађанима Србије је 
у школској 2016/17. додељено 85 стипендија, 2017/18. квота је увећана на 100, а у 2018/19. на 120. 
Школске 2019/20. и 2020/21. квота је увећана на 122. 
43 Anonim (9. februar 2021) Mogućnost da zrenjaninski studenti dobiju stipendije Ruske Federacije, 24. 
oktobar 2021, https://www.zrenjaninski.com/drustvo/mogucnost-da-zrenjaninski-studenti-dobiju-stipendi-
je-ruske-federacije/ 
44 Reid, E. (2020) Moscow’s Public Diplomacy and Russophilia in Serbia 2012−2019, Godišnjak Fakulteta 
političkih nauka, br. 23, Beograd: Fakultet političkih nauka, str. 126.
45 Илич, Д. нав. дело, стр. 8.
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дине отворена и руска Основна школа „Валентина Терешкова”, у којој се реализује 
традиционални школски програм и у којој се настава одвија искључиво на руском 
језику. Намера је да се Руски балкански центар, формиран у Београду у пролеће 
2021. године, развије у савремени аналитички центар који ће се бавити односима 
Руске Федерације и земаља у балканском региону.46 

Фокус основних културних тема промовисаних у циљу неговања проруских 
ставова у српској јавности је у духу наратива историјског односа двеју земаља, 
заснованог на међусобном поштовању. Тако је један од кључних историјских 
наратива у вези с Првим светским ратом, o помоћи цара Николаја II Романова 
српској војсци, чија (царева – С. А.) је статуа постављена у једној од централних 
београдских улица 2014. године. Две иконе цара и његове породице су у Храму 
Светог Саве. Његову су унутрашњост мозаицима украсили руски мајстори, а фи-
нансирао их је руски привредни гигант „Гаспром њефт”, чиме се истиче духовно 
јединство двају народа. Гаспромов поступак, који би се у литератури о персуази-
ји могао подвести под тзв. „персуазију акцијом” (persuasion by deed), засновану 
на психолошком принципу идентификације, до изражаја нарочито долази током 
манифестација патриотског покрета Бесмртни пук, формираног у Руској Феде-
рацији 2014. године ради очувања сећања на учеснике Другог светског рата, које 
(манифестације – С. А.) се одржавају у Београду и другим градовима у Србији. 

Култура сећања, као значајна тема за промоцију руског погледа на свет у Србији, 
и персуазија акцијом47, у основи су кампање Росотрудничества за обележавање 
145 година Српско-турског рата, током којег је у Горњем Адровцу код Алексинца 
погинуо руски пуковник Рајевски, а који је послужио Лаву Толстоју као прототип 
за лик грофа Вронског у роману „Ана Карењина”. РЦНК „Руски дом”, у сарадњи 
са Нишком епархијом и Општином Алексинац, помаже у реконструкцији Цркве 
Свете Тројице, подигнуте у знак сећања на пуковника Рајевског.48 Теренске кам-
пање у Горњем Адровцу, у Новом Бечеју (у оквиру припрема за отварање музеја 
Толстојевих у објекту у коме су становали потомци Лава Толстоја након што су 
избегли из совјетске Русије) и у другим местима су интезивиране променом руко-
водства РЦНК „Руски дом” у Београду почетком 2021. године. Културно-дипло-
матске активности Русије почеле су да се примећују и изван Београда. Очекивано 
је да побољшању видљивости доприносе бројна локална удружења српско-руског 

46 Pavlov, E. Отворен Руски балкански центар у Београду, 29. 4. 2021, 24. 11. 2021, https://ruskidom.rs/
sr/2021/04/29/otvoren-ruski-balkanski-centar-u-beogradu/ 
47 Персуазија акцијом се може идентификовати у хуманитарним активностима које у Србији и шире 
на Балкану предузима Руска хуманитарна мисија (РГМ). Ова организација се, поред хуманитарног 
рада, бави и промоцијом руске културе. Тако се у поменутом Центру за руске студије при Факултету 
политичких наука у Београду настава руског језика изводи уз финансијску подршку ове организа-
ције, која снабдева књигама бројне библиотеке у Србији и у региону. Персуазија акцијом као пропа-
гандна техника може да изазове снажне пропагандне ефекте уколико има подршку масовних медија. 
48 Аноним (22. јун 2021) Одани поштоваоци покушавају да сачувају цркву у Горњем Адровцу, по-
дигнуту у знак сећања на Рајевског, 10. новембар 2021, https://rs.rbth.com/istorija-rusije/92844-ruska-
-crkva-gornji-adrovac 
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пријатељства и то би требало да представља значајну предност Русије у односу на 
конкурентске земље. Другим речима, активности на терену омогућене су широ-
ком подршком коју Русија још ужива у јавном мњењу у Србији што сe, вероватно, 
у највећој мери може приписати ефектима едукације и социјализације из претход-
них периода. На ову претпоставку указују резултати истраживања јавног мњења 
према којима, годинама уназад, око 85% грађана Србије у Русији види пријатељску 
земљу, односе двеју земаља оцењују високом оценама и надају се њиховом учвр-
шћивању, као и податак да међу испитаницима с позитивним односом према Ру-
сији преовлађују старији од 60 година.49 

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА

Како се на основу овог делимичног приказа културно-дипломатских активности 
Русије у Србији одредити према горенаведеној дилеми И. Јургенса и питању које 
смо у вези с њом упоставили? 

Полазећи од прагматичног приступа руске политичке елите спољној политици 
земље и њене решености да избегне грешке СССР-а, савремени руски поглед на 
свет који је прихватљив Србији и Србима није алтернативни поглед на свет идео-
лошки дијаметрално супротан Западном погледу, већ својеврстан коректив у ме-
ђународној политици, захваљујући коме би Србима на Балкану био компензован 
губитак бивше заједничке државе и враћено осећање достојанства и регионалне 
политичке моћи. Елементи оваквог приступа видљиви су у односу руског поли-
тичког вођства према нерешеном српском питању на Балкану и он се уклапа у тра-
диционалну представу о Русији као заштитници Срба. Ставови Руске Федерације 
према Резолуцији ОУН-а 1244 у вези са статусом Косова и Метохије и британском 
предлогу Резолуције ОУН-а о Сребреници примери су политичких активности 
Русије којима се одржава позитивна представа о њој у Србији и међу Србима у 
региону. У геополитичком контексту посматрано, Русији иде наруку чињеница да 
је Србија земља са најснажнијим људским, економским, културним и уопште инте-
грационим потенцијалом међу земљама Западног Балкана, чија је европска будућ-
ност неизвесна.

Посматрано из угла стратегије политичко-персуазивног деловања, културна 
дипломатија Русије у Србији се води у контексту њених (руских) политичких ци-
љева, а порукама које се пласирају у јавни простор излази се у сусрет већинском 
позитивном односу грађана Србије према Русији и њиховим претпостављеним 
очекивањима да ова буде поуздан ослонац док се суочавају с политичким при-
тисцима Запада. Вредносну оријентацију која им обезбеђује исту интенционал-
ност и емотивно-афективни набој сажето је формулисао Спутњик, интерпрети-
рајући став заменика директора РЦНК „Руски дом” у Београду Јевгенија Дјомина 

49 Stavovi građana Srbije prema Rusiji: Istraživanja javnog mnjenja (2020), Beograd: Institut za evropske 
poslove, str. 15. 
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(Евгений Демина) у наслову текста: „Срби и Руси – борба против заједничког 
непријатеља и одбрана истине”.50 Остаје да се види јесу ли прошлост, историјско 
сећање и сродне теме изгледна основа и за персуазивну делатност у будућности, 
имајући у виду промене на плану агенаса социјализације млађих генерација (про-
мене на нивоу породице, медија и образовног система) и промоције конкурент-
ских погледа на свет у Србији. 
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КУЛТУРНА ДИПЛОМАТИЈА НР КИНЕ 
НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ: СРБИЈА У 

УПОРЕДНОЈ ПЕРСПЕКТИВИ1

Сажетак: Народна Република Кина кроз различите и бројне форме јавне и културне 
дипломатије већ дуго настоји да у свету побољша слику о себи. Откад је постала 
један од значајних и утицајних актера међународног система, јавила се и потреба 
да се промени њена перспектива према другима, али и перспектива других према 
њој. Да би то остварила, НР Кина је почела да примењује проактивну стратегију 
јавне и културне дипломатије, да би се промовисала као одговорна велика сила и да 
би допринела формирању позитиваног наратива о себи у међународним односима. 
Кинеске власти кроз неколико великих иницијитава глобалног домета, које укључују 
економске, политичке и културне стратегије, настоје да побољшају и промовишу 
имиџ своје земље као поузданог политичког и економског партнера. У том процесу 
култура и културна размена постају једно од најважнијих оруђа Кине за увећање 
њене меке моћи. Како ове иницијативе обухватају и Западни Балкан, а тиме и Репу-
блику Србију, Кина користи различите методе и инструменте културне диплома-
тије који се крећу од оснивања Конфуцијевих института и академске сарадње, до 
интернационализације кинеских медија и њеног медијског присуства у овим земља-
ма. Циљ овог рада је да прикаже и опише како наведени инструменти функционишу 
на Западном Балкану и како се примењују у Републици Србији у поређењу с другим 
земљама региона. 

Кључне речи: мека моћ, културна дипломатија, мека моћ са кинеским карактери-
стикама, Кина, Западни Балкан, Србија 

1. УВОД

Поред утицаја на глобалне привредне и политичке токовe, огроман и брз 
раст економије омогућио је Кини значајан утицај и на област ме ђународне 
културне размене. Кина је постала способна да активно спроводи политике 

1 Рад је настао у оквиру научноистраживачке делатности Института за политичке студије, подржане од 
стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, на основу Уговора бр. 
451-03-9/2021-14, од 14. 1. 2021.
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у бројним областима на нивоу међународног система, од међународне трговине, 
финансија и међународне безбедности до међународне културне сарадње.2 
Нагли економски и војни развој, као и политички утицај, омогућио је Кини да 
ту остварену моћ пројектује глобално, а то може утицати на перцепцију о Кини 
као могућој претњи и може изазвати страх код других. У таквим околностима, 
веома је важно развити посебне стратегије и спровести напоре како би се та-
ква слика предупредила или променила. Из тих разлога, развој меке моћи је 
ос новни стуб кинеске спољне политике и један од главних циљева кинеске ду-
го рочне спољнополитичке оријентације. Према појединим анализама могу се 
иден тификовати три значајна приступа развоју меке моћи Кине и крећу се од 
про мовисања кинеског језика и културе, преко обликовање имиџа Кине кроз 
медије, до коришћења секундарних ефеката економске моћи за увећање њене 
меке моћи.3

Кинеско руководство одавно је препознало значај коју мека моћ може имати и 
од тада оно улаже велике напоре и покреће офанзиву у циљу увећања способности 
да на друге земље утиче без примене принуде или силе4, инвестирајући милијарде 
долара у овакве подухвате.5 У деловању Кине очитује се настојање да се она успо-
стави као значајна велика културна сила, чији ће успон на овом пољу пратити њен 
економски и политички глобални значај. У сврху побољшања перцепције других 
о себи, представљајући се као одговорни и поуздани партнер, кинеска држава 
формулисала је нове стратегије и кампање јавне и културне дипломатије, посебно 
се ослањајући на употребу културе као инструмента меке моћи.6 Базична одлика 

2 Траиловић, Д. (2020) Војна и безбедносна сарадња Кине и Србије: показатељ нове улоге Кине у 
Европи, Политика националне безбедности, бр. 1, Београд: Институт за политичке студије, стр. 128.
3 Dams, Т., Martin, X. and Kranenburg V. (2021) China’s Soft Power in Europe: Falling on Hard Times, A 
report by the European Think-tank Network on China (ETNC), Hague: The Netherlands Institute of Inter-
national Relations, ’Clingendael’, p. 3.
4 Ови напори се огледају и у томе да кинеске амбасаде и дипломатски представници који традици-
онално нису имали значајне интервенције у локалном јавном дисурсу, сада напуштају уобичајену 
дипломатску уздржаност уз директно учешће у јавном дискурсу у земљама Европе и делују проак-
тивно, посебно када се ради о питањима Хонг Конга, Синђанга и руковођењa пандемијом корона 
вируса. Šebok, F. and Turcsányi Q. R. (2021) China as a Narrative Challenge for NATO Member States, Riga: 
NATO Strategic Communications Centre of Excellence, p. 14.
5 У складу с тим, председник Ху Ђинтао је истакао потребу да би требало да земља повећа своју 
меку моћ, док је актуелни председник то исто поновио. Председник Си Ђинпинг је истакао идеју 
промовисања новог погледа на Кину као одговорног међународног актера, ангажованог на мирном 
развоју, одлучног да штити међународну правду и посвећеног доприносу хуманости у свету. Boboc, 
G. The Belt and Road Initiative: China’s soft power strategy, 5. June 2017, 25. November 2021, http://www.
chinadaily.com.cn/opinion/2017beltandroad/2017-06/05/content_29618551.htm ; Popovic, М., Jenne, К. Е. 
and Medzihorsky, J. (2020) Charm Offensive or Offensive Charm? An Analysis of Russian and Chinese 
Cultural Institutes Abroad, Europe-Asia Studies, No. 72:9, Glasgow: Informa UK Limited, Routledge: Taylor 
& Francis Group, pp. 1453−1454.
6 Boboc, G. нав. дело.
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кинеске јавне и културне дипломатије постаје настојање да се превазиђе јаз изме-
ђу слике какву она има о себи унутра и начина на који се Кина доживљава споља.7 

Према кинеским званичницима култура је сада постала трећи стуб кинеске 
дипломатије, после економије и политике. Стратегија културне дипломатије под-
разумева најпре спровођење званичних програма чији је циљ побољшање међуна-
родног имиџа Кине и њеног културног утицаја, тако што се програмима усмерава 
дугорочни развој и извоз културних производа и унапређује глобални утицај ки-
неских медија. Доносе се и реализују програми међународне културне размене и 
промоције извоза културних садржаја, који обухватају: уметност, забаву, филм, 
спорт, кухињу и медицину, као и промоцију учења кинеског језика и проучавања 
Кине.8 

Иницијатива „Појас и пут”, делује као велика и амбициозна стратегија, којом 
Кина настоји да, пре свега инфраструктурно, а затим у сваком другом смислу, по-
веже велики број земаља, стварајући тако услове за бољу економску повезаност, 
сарадњу и размену. Истовремено, настоји и да ојача постојеће и створи нове била-
тералне и мултилатералне механизме успостављања и развијања сарадње у обла-
сти културе, односно међукултурне размене и дијалога. Ова иницијатива пред-
ставља потенцијал за јачање способности Кине да привуче интересовање и пове-
рење других држава повећањем свог присуства и видљивости путем регионалног 
економског ангажовања, те да тако оствари секундарне користи јачања своје меке 
моћи преко економије, а кроз покушаје да створи слику о себи као одрживој ал-
тернативи другим државама.9 

У склопу Иницијативе „Појас и пут” налази се и формат сарадње Кине са зе-
мљама Средње и Источне Европе, па тако и са земљама Западног Балкана, позна-
тији као оквир сарадње „17+1”.10 Значајан аспект сарадње који се успоставља и 
развија у оквиру овог формата јесте и културна сарадња са земљама Западног Бал-
кана, док поред тога Кина своју културну дипломатију у овим земљама остварује и 
ван механизна „17+1”, а путем бројних билатералних и непосредних облика сарад-
ње у области културе са сваком од држава појединачно. Приступи кинеске јавне и 
културне дипломатије у европским земљама, па тако и земљама Западног Балкана, 
састоје се од неколико група инструмената који подразумевају промоцију кинеске 
културе и размене у образовању и истраживању, а која се посебно одвија преко 
Конфуцијевих института и учионица, као и уговора о универзитетској сарадњи. 
Други скуп инструмената односи се на медијско присуство у овим земљама, а које 

7 Becard, D. S. R. and Menechelli Filho, P. (2019) Chinese Cultural Diplomacy: instruments in China’s strat-
egy for international insertion in the 21st Century, Revista Brasileira de Política Internacional No. 64 (1), 
Brasília: Centro de Estudos Globais da Universidade de Brasília, p. 4.
8 Lai, H. China’s cultural diplomacy: going for soft power in: China’s Soft Power and International Relations, 
eds. Lai, H. and Lu, Y. (2012), London and New York: Routledge, p. 86.
9 Boboc, G. нав. дело.
10 Литванија је средином 2021. година објавила да се повлачи из овог оквира сарадње.
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се заснива на интернационализацији кинеских медија, као и на сарадњи с локал-
ним медијима у свакој од држава, те и кроз употребу друштвених медија.11

Циљ овог рада је да покаже који су инструменти, алати, активности, методе и 
форме јавне, односно културне дипломатије Кине у земљама Западног Балкана, 
с посебним освртом на Републику Србију, а којима се она служи у стварању и 
подизању позитивне слике о себи међу овим земљама. Потребно је напоменути 
да се рад у највећој мери неће бавити дометима, исходима и успешношћу помену-
тих оруђа кинеске културне дипломатије на Западном Балкану, већ само њиховим 
детектовањем и приказом начина на који функционишу. У складу с тим, рад је 
подељен на три главне целине. Прва је посвећена одређењу основних и сродних 
појмова – мека моћ, јавна дипломатија и културна дипломатија – као и њиховом 
разумевању и употреби у академском и јавном дискурсу НР Кине. Друга целина 
посвећена је приказу метода и активности кинеске културне дипломатије у земља-
ма Западног Балкана, док се трећа бави групама инструмената и активностима 
кинеске културне дипломатије у Србији.

2. МЕКА МОЋ И КУЛТУРНА ДИПЛОМАТИЈА – ОДРЕЂЕЊЕ 
ТЕРМИНА

Уопштено, моћ је „способност да утичете на друге како бисте постигли жељене ре-
зултате, а то се може учинити принудом, плаћањем или привлачношћу”.12 Под меком 
моћи најчешће се подразумева намера да ће се други, под утицајем привлачности 
вашег политичког, друштвеног, културног и вредносног система, понашати у складу 
с вашим жељама. Држава која има меку моћ у некој другој држави може постићи 
своје политичке циљеве и интересе, те остварити жељене исходе једноставним уве-
равањем, а не употребом силе, притисцима, санкцијама и условљавањима, јер код 
других постоји жеља да се опонашају њене вредности.13 Односно, како Липовац на-
води Џозефа Наја (Joseph S. Nye), творца термина мека моћ, она је аспект моћи који 
омогућава да подстакнеш друге да желе оно што ти желиш тако што ћеш им бити 
привлачан, уместо да их присилиш.14 Мека моћ има веома важну улогу у положају 
државе у међународним односима, јер омогућава да се односи постојеће сарадње 
лакше одвијају, повећава интересовање за одређену државу, промовише отвореност 

11 Dams, T., Rühlig, T. and Tonchev, P. Does China still care about soft power? Assessing the diversity of 
approaches in Europe in: China’s Soft Power in Europe: Falling on Hard Times, eds. Dams, Т., Martin, X., 
Kranenburg, V. (2021), A report by the European Think-tank Network on China (ETNC), Hague: The Neth-
erlands Institute of International Relations, ’Clingendael’, p. 7.
12 Nye, S. J. (2012) China and soft power, South African Journal of International Affairs No. 19:2, London: 
Routledge, p. 151.
13 Popovic, М., Jenne, К. Е. and Medzihorsky, J. нав. дело, стр. 1447.
14 Наведено према: Lipovac, M. Inicijativa „Pojas i put” između tvrde i meke kineske moći: u teorijskom 
promišljanju Džozefa Naja, u: Novi put svile: evropska perspektiva: bezbednosni izazovi/rizici unutar Inici-
jative 16+1, priredio Cvetković V. (2018), Beograd: Univerzitet u Beogradu – Fakultet bezbednost, str. 103.
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и дијалог између држава, али као најбитније промовише културу, идеје и вредности 
једне земаље у другој.15 Мека моћ једне земље почива првенствено на три ресурса: 
„њеној култури”, „њеним политичким вредностима” и „њеној спољној политици”.16 

Као посебно поље и део нове јавне дипломатије17, која је инструмент спољне 
политике, заснован на двосмерним комуникацијама међу државама ради оства-
рења меке моћи, јавља се културна дипломатија. Како Нај сматра, културна ди-
пломатија и јавна дипломатија су алати спољне политике за увећање меке моћи.18 
Како би државе додатно појачале своју меку моћ у некој другој земљи и како би 
додатно придобиле наклоност јавности у њој, оне се користе културном дипло-
матијом. Она подразумева међусобну размену културних производа као што су: 
књижевност, музика, популарна култура и друго, а ради подстицања и јачања 
међусобног разумевања.19 Дакле, културном дипломатијом, као посебним пољем 
јавне дипломатије, остварује се позитивни национални имиџ. Поред држава, кул-
турну дипломатију спроводе и други актери културе, који кроз међународне кул-
турне односе развијају међукултурно разумевање, а у складу са истим настојањи-
ма државе да оствари кредибилитет и поверење код других, сматра Ким (Hwajung 
Kim).20 Међутим, Нај сматра да успешност културне дипломатије зависи од кул-
турне сличности двеју земаља, њихових економских веза, политичке сличности и 
постојања отвореног интеркултуралног дијалога.21

2.1. Поимање термина мека моћ у Кини: мека моћ са кинеским 
карактеристикама (културна мека моћ)

Још деведесетих година, преко академске заједнице у Кину се уводи Најев појам 
мека моћ. Расправе о овом концепту у Кини постају с временом све учесталије и 
он почиње у академским круговима да се сагледава у контексту концепта peaceful 
development – мирног друштвеног успона и развоја земље, а што поједини ауто-
ри описују као „меку моћ са кинеским карактеристикама”.22 У овом приступу на 

15 Boboc, G. нав. дело.
16 Nye S. J. нав. дело, стр. 153.
17 Нова јавна дипломатија није ограничена само на одашиљање порука, промотивне кампање и не-
посредне контакте владе са страном јавношћу која служи спољнополитичким циљевима, већ се ради 
и о изградњи односа са актерима цивилног друштва у другим земљама и о олакшавању мрежа изме-
ђу невладиних актера у земљи и иностранству. Melissen, Ј, The New Public Diplomacy: Between Theory 
and Practice, in: The New Public Diplomacy Soft Power in International Relations, ed. Melissen, J. (2005), 
Hampshire: Palgrave Macmillan, p. 22.
18 Наведено према: Kim, H. (2017) Bridging the Theoretical Gap between Public Diplomacy and Cultural 
Diplomacy, No. 2, The Korean Journal of International Studies, Seoul: Korean Association of International 
Studies (KAIS), pp. 302−303.
19 Popovic, М., Jenne, К. Е. and Medzihorsky, J. нав. дело, стр. 1447.
20 Kim, H. нав. дело, стр. 319.
21 Наведено према: Popovic, М., Jenne, К. Е. and Medzihorsky, J. нав. дело, стр. 1449.
22 Becard, D. S. R. and Menechelli Filho, P. (2019) Chinese Cultural Diplomacy: instruments in China’s 
strategy for international insertion in the 21st Century, Revista Brasileira de Política Internacional No. 64 
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културу се гледа као на кључни ресурс државне моћи, односно мека моћ је култу-
ра, а она стога представља моћ земље. Култура је у кинеском академском дискурсу 
постала централна тачка концепта меке моћи, а како неки аутори наводе и то у 
толикој мери да се мека и културна моћ изједначавају и постају синоними.23

Термин културна мека моћ постепено замењује термине мека моћ и културна 
дипломатија. Овај нови термин − културна мека моћ − у јавном говору, поред ака-
демских кругова, почињу да користе и државни званичници, пре свега председ-
ници НР Кине, истичући вредновање културе у концепту меке моћи.24 Културна 
мека моћ, према кинеским мерилима представља средство за решавање проблема 
„погрешно схваћене” слике о Кини у свету.25 Кинеска културна мека моћ је пове-
зана с приступом go global / abroad26 у областима уметности и културе, медија и 
забаве, издаваштва и учења језика.27 Како Бајкара (Sıla Turaç Baykara) наводи, ки-
неска традиционална култура и конфуцијанске вредности – вредности друштве-
не хармоније − веома су привлачне за друге културе, те стога кинеска култур на 
дипломатија промовише у већој мери традиционалну културу у односу на попу-
ларну, јер се сматра да је културна традиција Кине привлачнија другима и да тако 
утиче на боље формирање позитивне слике о Кини у свету.28 Истраживања по-
казују да се свакако кинеска култура и традиција све више допадају другима и да 
постоје и они који јој се чак и диве, за разлику од кинеског политичког система и 
власти, чија је привлачност на знатно нижем нивоу.29 Кина је много више пажње 
посветила култури и економији, док је знатно мање пажње посветила политичким 

(1), Brasília: Centro de Estudos Globais da Universidade de Brasília, pp. 2−3; Митровић наводи да је Кина 
„[...] ојачала своју међународну позицију и своју ’меку моћ’ до нивоа који многи аналитичари виде 
као невиђени у њеној дугој историји или као равну оној коју је имала у 14. веку”. Mitrovic, D. China’s 
Response to the World Economic Crises and Her Rise in: Proceedings of the 7th Annual Conference of the 
Asian Association, ed. Ching Chan, S. (2012), Hong Kong; Shue Yan University, pp. 59−77.
23 Becard, D. S. R. and Menechelli Filho, P. нав. дело, стр. 2−5; Lai, H. China’s cultural diplomacy: going for 
soft power in: China’s Soft Power and International Relations, eds. Lai H. and Lu Y. (2012), London and New 
York: Routledge, pp. 82−103; Zheng Y. and Zhang C. ’Soft power’ and Chinese soft power in: China’s Soft 
Power and International Relations, eds. Lai H. and Lu Y. (2012), London and New York: Routledge, pp. 20−38. 
24 Becard, D. S. R. and Menechelli Filho, P. нав. дело, стр. 2–5.
25 Turcsanyi, R. and Kachlikova, E. (2020) The BRI and China’s Soft Power in Europe: Why Chinese Nar-
ratives (Initially) Won, Journal of Current Chinese Affairs No. 49 (1), Hamburg: GIGA Institute for Asian 
Studies, SAGE, pp. 60−62; Becard, D. S. R. and Menechelli Filho, P. нав. дело, стр. 2−5.
26 Након најаве националне стратегије go global и „културни фронт” је реаговао најављујући своју 
сопствену стратегију go global, а која је као мисију имала успостављање потпуно новог имиџа Кине, 
стварањем од ње међународног центра културе. Liu X. (2019) China’s Cultural Diplomacy: A Great Leap 
Outward with Chinese Characteristics? Multiple Comparative Case Studies of the Confucius Institutes, 
Journal of Contemporary China No. 28:118, Routledge, p. 646.
27 Wang, J. Introduction: China’s Search of Soft Power in: Soft Power in China: Public Diplomacy through 
Communication, ed. Wang, J. (2011), New York: Palgrave Macmillan, p. 9.
28 Baykara S. T. (2020) China’s Soft Power Tools in the Western Balkans, Современа македонска одбрана 
No. 38, Скопје: Министерство за одбрана на Република Северна Македонија, стр. 11−12.
29 Wang, J. нав. дело, стр. 7.
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аспектима попут национализма и улоге коју има цивилно друштво у ширењу меке 
моћи, сматра Нај.30 Поред тога, Де Хогхе (Ingrid d’Hooghe) истиче да су ипак ки-
неска култура, уметност, сликарство и калиграфија, књижевност, традиционална 
медицина, борилачке вештине и кинеска кухиња препознатљиви у свету, као и 
да имају снажан утицај у креирању позитивне слике о Кини и без организованих 
активности кинеских власти.31

Поред тога, према појединим анализама, растућа економска снага Кине је глав-
на одлика која утиче на њен међународни имиџ. Анализе наводе да и сам Нај ис-
тиче да економска снага као споредни (секундарни) исход може имати меку моћ, а 
то се посебно може односити на Кину .32 Како Нај каже, поред културе, вредности 
и политике, меку моћ могу произвести и економски ресурси.33

Појачано интересовање у Кини за то како свет види Кину започиње 2007. го-
дине када је кинески председник Ху Ћинтао изјавио да Кина мора унапредити 
културу као део меке моћи, а која постаје све значајнији чинилац у надметању у 
укупној националној снази.34 Према његовим речима велика обнова кинеске на-
ције ће бити омогућена с процватом кинеске културе. Након тога и предесник Си 
Ђинпинг је најавио потребу јачања меке моћи Кине како би се на најбољи начин 
пренеле свету кинеске поруке (добар кинески наратив).35 Кина би требало да у 
међународним односима буде позната као одговорна земља која се залаже за мир 
и развој и која је отворена и пријатељски настројена према свету.36 Према томе, 

30 Nye, S. J. (10. July 2015) The Limits of Chinese Soft Power, Project Syndicate, https://www.project-syndi-
cate.org/commentary/china-civil-society-nationalism-soft-power-by-joseph-s--nye-2015-07
31 D’Hooghe, I. Public Diplomacy in the People’s Republic of China, in: The New Public Diplomacy Soft 
Power in International Relations, ed. Melissen, J. (2005), Hampshire: Palgrave Macmillan, p. 88.
32 Dams, T., Rühlig, T. and Tonchev, P. Does China still care about soft power? Assessing the diversity of 
approaches in Europe in: China’s Soft Power in Europe: Falling on Hard Times, eds. Dams, Т., Martin, X., 
Kranenburg V. (2021), A report by the European Think-tank Network on China (ETNC), Hague: The Neth-
erlands Institute of International Relations, Clingendael, p. 7.
33 Nye, S. J. (2012) China and soft power, South African Journal of International Affairs No. 19:2, London: 
Routledge, p. 153
34 Исто, стр. 154.
35 Turcsanyi, R. And Kachlikova, E. нав. дело, стр. 60–61; Becard, D. S. R. and Menechelli Filho, P. (2019) 
Chinese Cultural Diplomacy: instruments in China’s strategy for international insertion in the 21st Century, 
Revista Brasileira de Política Internacional No. 64(1), Brasília: Centro de Estudos Globais da Universidade 
de Brasília, p. 4.
36 Наведено према: Šebok, F. and Turcsányi Q. R. (2021) China as a Narrative Challenge for NATO Mem-
ber States, Riga: NATO Strategic Communications Centre of Excellence, p. 8; „Поред снажног развоја 
економске сарадње са готово свим државама света Кина се […] током 90-их година прошлог 
и почетком овог века наметнула као добронамерни и конструктивни актер у међународним 
односима, који доприноси јачању мира и стабилности, како у односима са суседима, у ширем 
региону, кроз односе са ЗУР, великим силама, тако и кроз систем УН и тиме је ојачала своје 
међународне позиције, односно тзв. ’меку моћ’ [...]”, истиче Митровић. Mitrović, D. (2005) Strate-
gijsko-bezbednosna pozicija Kine posle 11. septembra 2001. godine. Beograd: Beogradski centar za bez-
bednosnu politiku, str. 4.
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културном дипломатијом би се повећало знање о Кини у иностранству, а са циљем 
стварања повољнијих услова за њено укључивање у шире међународно окруже-
ње.37 Као што је већ поменуто, према појединим ауторима, главна карактеристика 
кинеске интерпретације меке моћи је њен нагласак на култури – традиционалној 
кинеској култури. По њима, кинеска јавна дипломатија је државни подухват чији 
је циљ да истакне културу, пре свега њене традиционалне аспекте, као основни 
начин спровођења меке моћи.38 Када је у питању употреба традиционалне кинеске 
културе у јавној и културној дипломатији, главни елемент кинеског наратива јесте 
да се модерна Кина представи као директни наследник непрекидне пет хиљада 
година дуге цивилизације.39

2.2. Практична манифестација кинеске културне дипломатије – 
активности и инструменти

У складу с тим да се концепт меке моћи, односно културне меке моћи, уводи у 
кинески политички наратив, долази и до његове практичне манифестације када 
ови концепти почетком 21. века буду укључени у кинеску националну стратегију 
у односу према свету, али добију и своју унутрашњу политичку употребу.40 Кине-
ске власти покренуле су кампање културне дипломатије како би повећале своју 
привлачност и препознатљивост у иностранству. Кина је све оно што су њене ка-
рактеристике (традиција, култура, стара цивилизација, историја, језик, уметност 
и друго), пласиране кроз културне институте, али и путем других (од стране др-
жаве) спонзорисаних и организованих „невладиних” организацијa. 

Кина није штедела ресурсе да ојача своју културну дипломатију, а међу најва-
жнијим акцијама у овом процесу били су интернационализација кинеских меди-
ја и ширење Конфуцијевих института.41 Конфуцијеви институти постају један од 
најистакнутијих инструмената јавне дипломатије НР Кине, као и највидљивија 
манифестација кинеске културне меке моћи.42 Према наводима дневних новина 
Политика, које се позивају на истраживање часописа Економист, Кина за јавну 
дипломатију издваја десет милијарди долара годишње.43 

37 Becard, D. S. R. and Menechelli Filho, P. нав. дело, стр. 4.
38 Turcsanyi, R. And Kachlikova, E. нав. дело, стр. 61−62; Becard, D. S. R. and Menechelli Filho, P. нав. 
дело, стр. 1−5. 
39 Šebok, F. and Turcsányi Q. R. нав. дело, стр. 9; D’Hooghe, I. нав. дело, стр. 94.
40 Becard, D. S. R. and Menechelli Filho, P. нав. дело, стр. 1−4.
41 Исто, стр. 4−7. 
42 Исто.
43 Каваја, Ј. (31. март 2018) Глас Кине шири меку моћ џина у успону. Политика, https://www.politi-
ka.rs/scc/clanak/401143/Svet/Glas-Ki-ne-si-ri-me-ku-moc-dzi-na-u-uspo-nu; видети и код: Nye, S. J. (10. 
July 2015) The Limits of Chinese Soft Power, Project Syndicate, https://www.project-syndicate.org/commen-
tary/china-civil-society-nationalism-soft-power-by-joseph-s--nye-2015-07 
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2.2.1. Конфуцијеви институти
Кинеске власти су 2004. године увеле културне институте, назване по кинеском 
филозофу Конфуцију. Конфуцијеви институти су основани у партнерству са 
образовним институтима у другим земљама с циљем пружања, пре свега, услуге 
наставе кинеског језика и ширење кинеске културе.44 Кинеска културна дипло-
матија служи преобликовању имиџа Кине у смислу да се на Кину не гледа као 
на „културно друго” и „идеолошко друго”. Као инструмент деловања има Конфу-
цијеве институте, који су замишљени тако да буду усмерени само на културну 
димензију.45 Пекинг је још 1987. године основао Канцеларију међународног савета 
за кинески језик (Ханбан), Владино тело повезано с Министарством образовања, 
које је задужено за промоцију, пре свега, учења кинеског језика у иностранству, а 
под чијом управом функционишу Конфуцијеви институти. Од 2004. године, ки-
неска држава је уложила најмање 500 милиона америчких долара у оснивање 530 
Конфуцијевих института на партнерским универзитетима и факултетима и 631 
Конфуцијеве учионице у основним и средњим школама у 127 земаља. Сваки Кон-
фуцијев институт је основао Ханбан у сарадњи с кинеском Владом и повезаним 
институтом или универзитетом земље домаћина.46 Преко 400 универзитета из 76 
држава и школа је на листи чекања за одобрење Ханбана47. Конфуцијеви институ-
ти организују часове кинеског језика у складу с планом и програмом који је развио 
Ханбан. Поред курсева кинеског језика, сваки Конфуцијев институт организује и 
активности које промовишу кинеску древну културу и традицију, предавања из 
различитих области, филмове, часове музике и борилачких вештина, као и про-
славе обележавања важних датума из кинеске историје.

Председник Си Ћинпинг је посебно прогласио Конфуцијеве институте сим-
болом напора који Кина улаже за мир у свету, за остварење боље међународне 
сарадње и средством за повезивање кинеског народа с народима других држава.48 
По њему, циљ ових института је да „рашире модерне кинеске вредности и покажу 
шарм кинеске културе остатку света”.49 Додатно, наводи се и да је председник Си 
Ђинпинг 2015. године изјавио да је његов главни политички циљ да трансформи-
ше Кину у „социјалистичку културну суперсилу”.50 

44 Popovic, М., Jenne, К. Е. and Medzihorsky, J. (2020) Charm Offensive or Offensive Charm? An Analysis 
of Russian and Chinese Cultural Institutes Abroad, Europe-Asia Studies, No. 72:9, Glasgow: Informa UK 
Limited, Routledge: Taylor & Francis Group, p. 1449.
45 Liu, X. (2019) China’s Cultural Diplomacy: A Great Leap Outward with Chinese Characteristics? Mul-
tiple Comparative Case Studies of the Confucius Institutes, Journal of Contemporary China No. 28:118, 
Routledge, p. 654.
46 Popovic, М., Jenne, К. Е. and Medzihorsky, J. нав. дело, стр. 1449.
47 Popović, М. (17. april 2019) Konfučijevi instituti – kako Kina širi kulturni uticaj u svetu, Talas, https://
talas.rs/2019/04/17/konfucijevi-instituti/ 
48 Popovic, М., Jenne, К. Е. and Medzihorsky, J. нав. дело, стр. 1449.
49 Исто.
50 Исто, стр. 1454.
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Модел организације рада Конфуцијевих института јe посебан и донекле разли-
чит од других културних института, тј. Британског савета, Гете института или Ин-
ститута Сервантес. Конфуцијеви институти се могу основати у много различитих 
облика, с флексибилношћу да се прилагоде локалним потребама сваке земље, али 
се већина њих заснива на партнерству између три ентитета: Ханбана (седиште), 
кинеске институције (обично универзитет) и стране институције.51 Постоје три 
модела отварања института и то: под потпуном контролом Ханбана, као заједни-
чки подухват кинеског и домаћег универзитета или институти које искључиво 
воде домаћи универзитети по Ханбановој лиценци.52 Полазећи од тога, Конфуци-
јеви институти се оснивају уз сарадњу с домаћим партнерским универзитетима по 
принципу да сваки универзитет може изабрати партнерски универзитет у Кини 
и они се заједно пријављују код Ханбана за отварање Конфуцијевог института. 
Кина је заправо по угледу на културне центре других земаља направила свој модел 
који комбинује директну контролу Владе (слично Британском савету), Владино 
финансирање у комбинацији са аутономном агенцијом (слично Гете институту) 
и заједничка улагања с локалним партнерима (слично Институту Сервантес).53 
Како Поповић наводи, сваки партнерски универзитет може да рачуна на између 
сто и двеста хиљада долара инвестиција у нови институт, док је могуће пријавити 
се за додатне инвестиције у висини до милион долара.54 

Према Шопову, Кина све више настоји да изврши диверзификацију своје кул-
турне дипломатије у правцу допуне традиционалних активности и циљева Кон-
фуцијевих института активностима других институција, имајући овде, пре свега, 
на уму нову праксу Кине да отвара велике кинеске културне центре. Кинески кул-
турни центри ће имати значајно шири опсег деловања, биће усмерени ка широкој 
културној интеракцији, углавном се фокусирајући на: уметност, књижевност, фо-
тографију, концерте и изложбе.55

2.2.2. Интернационализација кинеских медија
Други правац ширења меке моћи, односно културне меке моћи Кине јесте и интен-
зивна интернационализација кинеских медија. Кина је значајно повећала улагања у 
своје медије с међународним дометом, а са циљем да у свет емитује своје ставове, 

51 Becard, D. S. R. and Menechelli Filho, P. (2019) Chinese Cultural Diplomacy: instruments in China’s 
strategy for international insertion in the 21st Century, Revista Brasileira de Política Internacional No. 64(1), 
Brasília: Centro de Estudos Globais da Universidade de Brasília, pp. 6–7.
52 Popović, М. нав. дело 
53 Popovic, М., Jenne, К. Е. and Medzihorsky, J. нав. дело, стр. 1455. Šebok, F. and Turcsányi Q. R. (2021) 
China as a Narrative Challenge for NATO Member States, Riga: NATO Strategic Communications Centre of 
Excellence, p. 16.
54 Popović, М. нав. дело 
55 Shopov, V. (2021) Decade of Patience: How China Became a Power in the Western Balkans, Policy 
Brief/371, The European Council on Foreign Relations, https://ecfr.eu/publication/decade-of-patience-
how-china-became-a-power-in-the-western-balkans/, p. 4.
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појачавајући свој глобални утицај.56 Кинеска централна телевизија, Xinhua новинска 
агенција и Peoples Daily последњих година добијају велику подршку Владе за глобалну 
експанзију.57 Новинска агенција Xinhua има преко стотину и осамдесет међународних 
канцеларија, China Global Television Network (CGTN) емитује већи број канала од ко-
јих су неки на: енглеском, арапском, француском и шпанском и доступни су у више 
од сто и шездесет земаља, а такође има потписане споразуме о сарадњи с бројним 
страним медијским кућама.58 China Radio International (CRI) емитује програм на више 
од шездесет језика.59 Нови корак ка међународној медијској експанзији најављен је 
2018. године стварањем медијског ентитета „Глас Кине”, који настаје интеграцијом: 
Кинеског међународног радија, Кинеског националног радија и Централне телевизије 
Кине с дописништвима широм света и програмима на око шездесет језика.60

2.2.3. Универзитети и think-tank организације
Академски кругови, професори и интелектуалци на кинеским универзитетима, 
као и бројнe think-tank организације такође имају значајну улогу у побољшању 
уг леда Кине у свету. Ове групе и појединци су ангажовани и повезани са бројним 
академским мрежама, често присуствују међународним научним и другим стру-
чним конференцијама, говоре пред страном публиком и учествују у различитим 
дебатама на међународном новоу. Поред тога, објављују у међународним часопи-
сима и интервјуише их и цитира страна штампа.61 

2.2.4. Друштвени медији (друштвене мреже)
Као још један алат Кине за ширење меке моћи види се и употреба друштвених 
медија у циљу ширења политичких порука. Поједине анализе кинеске меке моћи 
и њених алата у Европи указују да „последњих неколико година кинески званич-
ници све више улазе у свет друштвених мрежа попут Твитера и Фејсбука, иако су 
у Кини забрањени, те да Кина показује проактивнији став и асертивнији тон када 
реагује на политизованију јавну дебату о Кини и у многим европским земљама 
ко ристи друштвене медије да допре до шире публике”.62

56 Dams, T., Rühlig, T. and Tonchev, P., Does China still care about soft power? Assessing the diversity of 
approaches in Europe in: China’s Soft Power in Europe: Falling on Hard Times, eds. Dams, Т., Martin, X., 
Kranenburg V. (2021), A report by the European Think-tank Network on China (ETNC), Hague: The Neth-
erlands Institute of International Relations, ’Clingendael’, pp. 9−10.
57 Zhang X. China’s International Broadcasting: A Case Study of CCTV International in: Soft Power in 
China: Public Diplomacy through Communication, ed. Wang, J. (2011), New York: Palgrave Macmillan, p. 57.
58 Šebok, F. and Turcsányi Q. R. нав. дело, стр. 15. 
59 Becard, D. S. R. and Menechelli Filho, P. нав. дело, стр. 5.
60 Каваја, Ј. (31. март 2018) Глас Кине шири меку моћ џина у успону. Политика, https://www.politika.
rs/scc/clanak/401143/Svet/Glas-Ki-ne-si-ri-me-ku-moc-dzi-na-u-uspo-nu 
61 D’Hooghe, I. The Expansion of China’s Public Diplomacy System in: Soft Power in China: Public Diplo-
macy through Communication, ed. Wang, J. (2011), New York: Palgrave Macmillan, p. 22.
62 Dams, T., Rühlig, T. and Tonchev, P. нав. дело, стр. 10.
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2.2.5. Дипломатија маски
Пандемија корона вируса нанела је штету међународном престижу Кине, нате-
равши је да се укључи у глобалну кампању јавне дипломатије, чији је циљ попра-
вљање свог имиџа. Ова политика постала је позната као „дипломатија маски”, у 
којој Кина делује као донатор и добављач медицинске опреме за земље погођене 
епидемијом.63

3. КУЛТУРНА МЕКА МОЋ КИНЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ –  
МЕТОДЕ И ИНСТРУМЕНТИ ДЕЛОВАЊА

Део света на који је усмерена стратегија ширења и јачања кинеске меке моћи су и 
земље Централне и Источне Европе, а у оквиру тога и државе Западног Балкана. 
Последњих година, уочава се све већи ангажман Кине у овом региону, који се од 
првенствено економског креће и ка политичком и културном. Од периода еко-
номске кризе 2009. године односи између Кине и земаља Централне и Источне 
Европе, па тиме и Западног Балкана, улазе у нову фазу сарадње, када НР Кина 
своје ангажовање на овом простору почиње постепено да формализује кроз са-
мите са овим државама, што резултира стварањем оквира сарадње, најпре „16+1”, 
сада „17+1”, а који укључује и све државе Западног Балкана.64 Свих пет земаља 
Западног Балкана – Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Албанија и Северна 
Македонија – потписале су меморандуме о разумевању са Кином у оквиру меха-
низма „17+1”, а укључене су и у кинеску Иницијативу „Појас и пут”. Стога, утицај 
Кине у Централној и Источној Европи, укључујући Западни Балкан, добија све 
већу пажњу.65

Према појединим схватањима Иницијатива „Појас и пут” полако постаје кров-
на иницијатива, не само ширења економске моћи Кине већ и њене културне ди-
пломатије, којој ова иницијатива служи као „концептуални кишобран”, јер управо 
културна дипломатија постаје један од основних приступа кинеске дипломатске 
стратегије.66 Сонг (Lilei Song) и Чићи (Zhao Qiqi) сматрају да се циљеви кинеске 
културне дипломатије у Централној и Источној Европи могу поделити на дуго-
рочне, који подразумевају изградњу доброг имиџа Кине у јавности ових држава; 
средњорочне − који се односе на заједничку изградњу боље сарадње између Кине 

63 Vuksanovic, V. China and ”Mask Diplomacy” in the Balkans, 30. April 2020, 12. December 2021, https://
www.ispionline.it/it/pubblicazione/china-and-mask-diplomacy-balkans-25898 
64 Детаљније о томе видети: Митровић, Д. (2021) Притајени тигар, нескривени змај: Кина – развој, 
успон и глобални утицај, Београд: Институт за азијске студије и Mitrovic, D. (2019) From Socialist 
Modernization to Chinese Dream, Belgrade: Institute for Asian Studies.
65 Исто.
66 Song, L. and Qiqi, Z. A Model for the Belt and Road Initiative: China’s Cultural Diplomacy Toward Cen-
tral and Eastern European Countries in: The Belt & Road Initiative in the Global Arena, eds. Cheng Y. et al. 
(2018), Singapure: Springer, p. 68
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и Европе тако што ће земље Централне и Источне Европе бити повезница између 
Кине и Европске уније и оне краткорочне − који су усмерени ка томе да се неутра-
лизују наративи о „кинеској претњи” у медијима у Европи.67 Зато је Кина покре-
нула бројне програме развоја културне сарадње, у које су се укључиле: Владине 
агенције, Министарство спољних послова, Министарство просвете, Министар-
ство културе, Канцеларија за информисање Државног савета, кинеске компаније, 
медији и think-tank организације.68 

Тако Кина постепено шири и усавршава своје постојеће интеракције са земљама 
Западног Балкана у областима: културе, медија и политике, а кроз успостављање 
институционализованих дугорочних односа сарадње, примењујући приступ ин-
тензивне интеракције с различитим деловима друштава у овим земљама.69 НР Кина 
започиње сарадњу са званичним институцијама ових држава, а затим постепено 
укључује и друге друштвене институције и организације као што су универзите-
ти, институти, трговинске коморе и друге.70 Поред тога, Кина развија и партијску 
сарадњу која се одвија на билатералном и мултилатералном нивоу, као што је нпр. 
дијалог политичких странака Кине и земаља из формата „17+1” и Форум младих 
политичких лидера Кине и земаља Централне и Источне Европе.71 Иако Кина није 
географски блиска Западном Балкану, поједини аутори тврде да је њено присуство 
у овом региону повезано с њеном намером да стратегију већ примењену у Азији, 
употреби и на овом простору. Ова стратегија се ослања на напоре повећања меке 
моћи преко утицаја културе, језика, зајмова, трговине и инвестиција.72

Истраживања показују да је Кина за земље Западног Балкана привлачан актер 
пре свега због економског ангажмана на овом простору, те тако према резултатима 
истраживања Еуробарометра из 2017. и 2018. године Западни Балкан је простор 
где је Кина популарнија него у другим регионима у Европи.73 На графиконима 1 и 
2 приказано је мишљење, односно прецепција грађана поједних земаља Западног 
Балкана, од веома повољног до веома неповољног мишљења према НР Кини, а на 
основу истраживања јавног мњења, која су спровели National Democratic Institute 
(NDI) и International Republican Institute (IRI).

67 Song, L. and Qiqi, Z. нав. дело, стр. 56.
68 Исто, стр. 58.
69 Shopov, V. нав. дело, стр. 4−7.
70 Baykara S. T. (2020) China’s Soft Power Tools in the Western Balkans, Современа македонска одбрана 
No. 38, Скопје: Министерство за одбрана на Република Северна Македонија, стр. 12−17.
71 Црногорска Демократска партије социјалиста и Комунистичка партија Кине имају сарадњу од 
2010. године, а Србија и Кина укључиле су димензију партијске сарадње у своје стратешко партнер-
ство. Shopov, V. нав. дело, стр. 3.
72 Baykara S. T. нав. дело, стр. 9; Раст меке моћи Кине у Азији огледа се у томе што су многи потроша-
чки брендови из Кине, учење језика, мода, филмови и поп музика постали популарни, посебно код 
младих на простору Југоисточне Азије. D’Hooghe, I. Public Diplomacy in the People’s Republic of China, 
in: The New Public Diplomacy Soft Power in International Relations, ed. Melissen, J. (2005), Hampshire: 
Palgrave Macmillan, p. 95.
73 Наведено према: Baykara S. T. нав. дело, стр. 16−17.
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Графикон 1: Мишљење грађана земаља Западног Балкана о Кини (2018)74

Извор: Western Balkans Between East And West- Public Opinion Research, National Democratic Institute 
(NDI), 2018, доступно на: https://www.ndi.org/sites/default/fi les/Download%20Report_0.pdf , pp. 7−10 
(обрада аутора)

Графикон 2: Мишљење грађана држава Западног Балкана о Кини (2020)75

Извор: Western Balkans Regional Poll, International Republican Institute (IRI), 2020, доступно на: https://
www.iri.org/sites/default/fi les/fi nal_wb_poll_for_publishing_6.9.2020.pdf , pp. 49−54 (обрада аутора)

74 Проценат који је приказан је збир веома повољног и (донекле) повољног, односно (донекле) непо-
вољног и веома неповољног мишљења.
75 Проценат који недостаје до 100%, је онај проценат испитаника који није дао одговор.
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Скуп инструмената и облика кинеске културне дипломатије којима се она ко-
ристи у земљама Централне и Источне Европе, као и земљама Западног Балка-
на, углавном обухвата: „формалне институционалне ангажмане; научну сарадњу; 
културу и образовање; Конфуцијеве институте и учионице; културне центре; фе-
стивале и друге културне активности; кинеску традиционалну културу; кинеску 
модерну културу; кинеску кинематографију и туризам.”76 Поред тога, инструмен-
ти јавне дипломатије којима се Кина користи обухватају и медије, интернет, про-
јекте и публикације којима се промовише позитиван наратив о Кини.

Поред Конфуцијевих института, као најпрепознатљивијих инструмената ки-
неске културне дипломатије, којима она настоји да изврши културни утицај на 
Западном Балкану, као и другде, Кина развија и различите обрасце медијског ан-
гажовања преко традиционалних и друштвених медија, а кроз формалну сарадњу 
с националним новинским агенцијама и емитерима и кроз неформалну сарадњу 
са „пријатељским” медијима.77 У региону Западног Балкана Кина је непосредно 
присутна и путем својих интернационалних радио и телевизијских мрежа.

Кинеске амбасаде на Западном Балкану, такође, подржавају културне актив-
ности, као што су прославе кинеске Нове године, Пролећни фестивал, кампове 
учења кинеског језика и културе и слично.78 Западни Балкан је укључен и у тзв. 
дипломатију маски.79 

3.1. Конфуцијеви институти и културна сарадња Кине са земљама 
Западног Балкана 

У складу с новонасталим интересовањем Кине за регион Западног Балкана, по-
себно када је реч о промовисању кинеске културе и језика, Кина у сарадњи с парт-
нерским институцијама отвара Конфуцијеве институте у свим земљама Западног 
Балкана, служећи се њима као једним од најекспилицитнијих инструмената кул-
турне дипломатије. Конфуцијеви институти на Западном Балкану нуде пре свега 
курсеве кинеског језика, али обављају и бројне друге активности промовисања 
и ширења кинеске културе, а у циљу измене начина перципирања Кине у овим 
земљама, посебно кроз продубљивање међукултурног дијалога и успостављања 
people-to-people облика повезивања.80 

Поред оних који су већ постојали у Бугарској, Србији и Румунији, на Балкану 
је с временом отворено још петнаест института, укључујући и све земље Западног 

76 Tonchev, P. (2020) China’s Soft Power in Southeast Europe, Sarajevo: Friedrich-Ebert-Stiftung Dialogue 
Southeast Europe, pp. 6−16.
77 Исто, стр. 15−19.
78 Baykara S. T. нав. дело, стр. 17.
79 Vangeli, А. (2021) Western Balkan Discourses On and Positioning Towards China During the COV-
ID-19 Pandemic, Western Balkans аt the Crossroads: Analytical Study, Prague: Prague Security Studies In-
stitute, pp. 10−12.
80 Zweers, W., Shopov, V., Van der Putten, F. P., Petkova, M., Lemstra, M. (2020), China and the EU in the 
Western Balkans A zero-sum game?, Clingendael Report, Hague: The Clingendael Institute, p. 51.
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Балкана и то у: Словенији, Бугарској, Албанији, Румунији, Србији, Босни и Хер-
цеговини, Северној Македонији, Хрватској, Црној Гори и Грчкој. На Балкану по-
стоји укупно осамнаест Конфуцијевих института, од којих је седам на Западном 
Балкану.

Конфуцијев институт у Албанији отворен је при Универзитету у Тирани, 2013. 
године, с Пекиншким универзитетом за међународне студије (Beijing Foreign 
Studes University) као партнерском институцијом из Кине, а ради јачања сарадње 
две земље, посебно кроз развој културне сарадње и с намером даљег унапређења 
културног дијалога између Кине и Албаније. Институт нуди курсеве кинеског је-
зика при Департману за стране језике и Департману за економију Универзитета у 
Тирани и организује бројне друге културне активности, попут организовања јав-
них предавања о кинеској култури.81

У Северној Македонији Конфуцијев институт отворен је при Универзитету 
„Свети Ћирило и Методије” у Скопљу и представљен је као „непрофитна образов-
на институција, која има за циљ да промовише кинески језик и културу и посредује 
у проучавању кинеског језика и културе, успоставља и подржава наставу кинеског 
језика у образовним институцијама у Македонији и помаже културну размена из-
међу Македоније и Кине”.82 Институт као партнерску институцију из Кине има Ју-
гозападни универзитет за финансије и економију из Ченгдуа. Активности Инсти-
тута подразумевају организовање часова кинеског језика, обучавање наставника 
за кинески језик, спровођење теста знања кинеског језика, организовање боравка 
полазника курса кинеског језика у партнерској институцији у Кини ради проду-
бљивања знања језика и знања о кинеској култури , те пружање свих информација 
у вези са образовањем, културом и другим областима које се односе на Кину.83

Конфуцијев институт на Универзитету Црне Горе основан је 2015. године кроз 
партнерство са Чангша универзитетом науке и технологије. Као и када је реч о 
Конфуцијевим институтима у другим земљама и у Црној Гори циљ рада Институ-
та је промоција кинеског језика и културе организовањем различитих курсева и 
радионица, а како би се остварило што боље упознавање становника Црне Горе с 
Кином, те на тај начин унапредио развој пријатељских односа између две земље. 
Институт организује и пружање саветодавних услуга и информација о образов-
ним и културним дешавањима у Народној Републици Кини, учествује у подсти-
цању пословних партнерстава између Народне Републике Кине и Републике Црне 
Горе и бави се формирањем референтне базе свих материјала о кинеској култури 
и језику који су доступни у Црној Гори.84

У Босни и Херцеговини постоје два Конфуцијева института, у Сарајеву и Ба-
њој Луци. Конфуцијев институт у Сарајеву успостављен је између Универзитета у 

81 Confucius Institute at the University of Tirana, https://kzxy.bfsu.edu.cn/info/1088/1253.htm 
82 Конфуцијев институт у Скопљу, https://www.facebook.com/institutkonfucij.mk/about/?ref=page_internal 
83 Исто.
84 Конфуцијев институт, Универзитет Црне Горе, https://www.ucg.ac.me/objava/podorg/0/80/poz/info 
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Сарајеву и Северозападног универзитета у Ланџоу. Институт је отворен у окви-
ру Центра за интердисциплинарне студије Сарајева, који представља својеврсно 
чвориште за различите пројекте и припада ректорату. Институт Конфуције у Са-
рајеву такође организује јавне курсеве кинеског језика, док је највеће интересова-
ње полазника за све оне активности које су у вези са здрављем, односно традици-
оналном кинеском медицином. Конфуцијев институт Универзитета у Бањој Луци 
основан је на иницијативу Универзитета у Бањој Луци и Владе Републике Српске, 
а крајем 2017. године званично је потписан уговор са Ханбаном, када је пре тога 
потписан и уговор са Тјанђинским универзитетом за технологију и образовање, 
као партнерском институцијом из Кине. Циљ рада Института Конфуције Универ-
зитета у Бањој Луци је увођење програма кинеског језика и изучавања кинеске 
културе за децу основних и средњих школа и предшколског узраста, као и свих 
заинтересованих за учење кинеског језика и изучавање културе и обичаја. Поред 
учења језика, Институт има различите курсеве и едукације, упознавање са: кине-
ском етиком и начином пословања у Кини, кинеском калиграфијом, традицио-
налним кинеским сликарством и друго.85 Конфуцијев институт на Универзитету 
у Бањој Луци је проширио активност на истраживање и наставу (укључујући ди-
пломске курсеве) о темама везаним за Кину. Руководиоци Института редовно по-
сећују средње школе како би код ученика подстакли интересовање за синологију.86

Неколико земаља Западног Балкана основало је и локалне невладине и непро-
фитне организације које раде на промовисању културних активности с Кином. 
Тако је настало и Удружење „Босанско-кинеско пријатељство” као и Друштво ки-
неско-црногорског пријатељства, односно Асоцијација кинеско-црногорског Дру-
штва пријатељства. Удружење „Босанско-кинеско пријатељство” основано је 2014. 
године ради грађења чвршћих и дубљих односа између Кине и Босне и Херцего-
вине и у сврху развијања и унапређења културних, уметничких, хуманитарних, 
спортских и других активности везаних за кинеску традицију и културу. Односно, 
Удружење се примарно залаже за изучавање и неговање кинеске историје, језика, 
књижевности, уметности, фолклора, традиције и обичаја.87 Асоцијација кинеско-
-црногорског Друштва пријатељствa је једино удружење ове врсте у Црној Гори, 
с великим утицајем у промовисању свестране сарадње између Црне Горе и Кине, 
која је остварена кроз велики број пројеката. Тако је 2015. године Асоцијација са 
Шангајским институтом за међународне студије потписала Споразум о сарадњи, 
којим су дефинисана три пројекта: Кинеска културна палата у Подгорици, промо-
ција оквира сарадње„16+1” у оквиру Иницијативе „Појас и пут” и успостављање 

85 Stevic, Lj. (2020) The Evolution of Chinese Cultural Diplomacy and its impact on the BiH perception of 
the Belt and Road Initiative and China CEE Cooperation, Working Paper, Budapest: China-CEE Institute, 
pp. 11−13.
86 Shopov, V. (2021) Decade of Patience: How China Became a Power in the Western Balkans, Policy 
Brief/371, The European Council on Foreign Relations, https://ecfr.eu/publication/decade-of-patience-
how-china-became-a-power-in-the-western-balkans/ , p. 7
87 Udruženje „Bosansko-kinesko prijateljstvo”, https://www.boskin.ba/ 
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Координационог центра за поморство.88 У Србији од 2018. године постоји Кине-
ско-српско привредно удружење.

Поред изградње великог Кинеског културног центра у Београду, на месту бив-
ше кинеске амбасаде, која је срушена у НАТО бомбардовању 1999. године. Кина 
планира отварање и културног центра у Тирани, након што их је успоставила и у 
другим земљама Југоисточне Европе: у Софији, Атини и Букурешту.89 

Културну сарадњу са земљама Западног Балкана НР Кина додатно развија и у 
оквиру формата сарадње „17+1”. Северна Македонија је изабрана за секторског 
координатора за културу, а Скопље за домаћина Центра за координацију културне 
сарадње „17+1”. У Србији се налази Секретаријат Конзорцијума институција ви-
соког образовања, а у Албанији Омладински развојни центар.90 

3.2. Сарадња са универзитетима, академским и научним 
институцијама на Западном Балкану 

Како поједини аутори запажају, образовање и култура су веома успешни сегмен-
ти сарадње Кине и држава Јужне и Источне Европе, а тиме и сарадње са земљама 
Западног Балкана, јер дају опипљиве резултате, посебно када је реч о промоцији 
кинеског језика и културе.91 Повезивање и сарадња кинеске стране с локалним 
универзитетским и истраживачким центрима подразумева нпр. стварање но-
вих академских програма; редовну размену кадрова; заједничке истраживачке 
пројекте; наручивање анализа из различитих области (економија, политика) и 
слично.92

Кинески универзитети и универзитети са Западног Балкана имају бројне спо-
разуме о сарадњи. Кинеска академија наука учествује у научним разменама и 
заједничким истраживањима у области науке и технологије са универзитетима 
у Србији, Северној Македонији и Црној Гори.93 Академска сарадња Кине и Црне 
Горе је у порасту и огледа се у потписивању меморандума о сарадњи између ло-
калних универзитета с Кином, а који подразумевају и размену студената и преда-
вача.94 Такође, и у Албанији су видљиви покушаји шире академске сарадње кроз 

88 Osniva se Centar za kineske studije u CG, RTCG, 6. novembar 2015, 19. decembar 2021, http://www.rtcg.
me/vijesti/drustvo/108936/osniva-se-centar-za-kineske-studije-u-cg.html 
89 Shopov, V. нав. дело, стр. 4.
90 Karásková, I., Bachulska, A., Szunomár, A., Vladisavljev, S. eds. (2020) Empty shell no more: China’s grow-
ing footprint in Central and Eastern Europe. Prague, Czech Republic, Association for International Affairs 
(AMO), p. 63.
91 Bachulska, A., Bērziņa-Čerenkova, U. A. and Pejić, N. We the people? The challenges of societal relations 
with China in: Empty shell no more: China’s growing footprint in Central and Eastern Europe, eds. Karásková, 
I., Bachulska, A., Szunomár, A., Vladisavljev, S. (2020), Prague: Association for International Affairs, p. 71.
92 Shopov, V. нав. дело, стp. 13.
93 Исто, стp. 6−9. https://gop-foreignaffairs.house.gov/china-regional-snapshot-western-balkans/ 
94 Zweers, W., Shopov, V., Van der Putten, F.P., Petkova, M., Lemstra, M. (2020), China and the EU i n the 
Western Balkans A zero-sum game?, Clingendael Report, Hague: The Clingendael Institute, pp. 31−33.



КУЛТУРНА ДИПЛОМАТИЈА НР КИНЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ: СРБИЈА У УПОРЕДНОЈ ПЕРСПЕКТИВИ

53

програме размене студената и предавача, као и покретања нових веза с Кинеском 
академијом друштвених наука. Академска сарадња се углавном одвија са Универ-
зитетом у Тирани, главним државним универзитетом Албаније.95 И у Босни и Хер-
цеговини повећан је ниво академске и културне сарадње с Кином.96

Поред тога што државни универзитети остварују сарадњу с кинеским институ-
цијама високог образовања и приватни универзитети почињу да развијају значајне 
институционалне односе са својим кинеским колегама, па тако Универзитет Доња 
Горица у Црној Гори, који угошћује бројне предаваче из Кине, има магистарске 
курсеве о темама везаним за Кину, а има и верзију свог сајта на кинеском језику.97 

3.3. Сарадња са локалном самоуправом и локалним заједницама 
Локална сарадња, сарадња с јединицама локалне самоуправе, историјски посма-
трано, дуго је већ стратегија спољних односа Кине, која се највише огледала у 
стварању партнерстава и братимљења кинеских региона и градова с регионима и 
градовима у европским земљама, међу којима су били: Велика Британија, Немач-
ка, Пољска, Југославија и друге, а које су успостављене још осамдесетих година 20. 
века.98 Сарадња на субнационалном нивоу је пре свега повезана са Иницијативом 
„Појас и пут”, а поред економских користи, она представља и део кинеске јавне 
дипломатије у ширењу њене меке моћи.99

Примери овакве врсте сарадње на субнационалном нивоу су братимиљење Ти-
ране и Пекинга 2016. године, а још пет албанских градова има такве видове сарад-
ње са градовима из Кине. Још један пример су и посебни односи сарадње између 
Сарајева и Шангаја.100 

3.4. Медијско представљање Кине на Западном Балкану – кинески 
интернационални медији, присуство у локалним традиционалним 

медијима и на друштвеним мрежама
Један од значајних алата кинеске јавне дипломатије и ширења њеног културног 
утицаја јесте и интернационализација кинеских медија, као и сарадња с локалним 
медијима у државама Западног Балкана. Сврха оваквог приступа јесте достизање 
шире публике којој ће се пласирати позитиван наратив о НР Кини. 

Кинески међународни радио (CRI) покренуо је нове канале који циљају земље 
Централне и Источне Европе и који се емитују на девет језика: албанском, бугар-
ском, хрватском, чешком, грчком, мађарском, пољском, румунском и српском.101 

95 Исто, стр. 34−36
96 Исто, стр. 30−31.
97 Shopov, V. нав. дело, стp. 9.
98 Karásková, I., Bachulska, A., Szunomár, A., Vladisavljev, S. нав. дело, стр. 26.
99 Исто.
100 Shopov, V. нав. дело, стp. 12.
101 Karásková, I., Bachulska, A., Szunomár, A., Vladisavljev, S. нав. дело, стр. 71.
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Кинески међународни радио има и своје интернет странице на којима преноси 
различите друштвене, политичке, економске и културне информације које се тичу 
Кине и то на укупно четрдесет и осам језика, укључујући и готово све језике зема-
ља Западног Балкана.102

Новинска агенција Синхуа такође је присутна у балканским државама, с не-
колико кинеских дописника који покривају регионална питања. Локални медији 
у земљама Западног Балкана често преузимају садржај из кинеских агенцијских 
кућа (као што је Синхуа) и преносе их на локалним језицима. Тако Синхуа има 
уговор о дељењу садржаја с националним медијима у Албанији.103

Кинеске дипломате и медији убрзано повећавају своје присуство на друштвеним 
мрежама Западног Балкана, а амбасадори отварају налоге на Фејсбуку и Твитеру. У 
Северној Македонији нпр. поједине кинеске дипломате преузеле су амбициознији 
приступ, јер су креирали и сoпствене интернет странице и налоге, на којима про-
мовишу садржај који је критичан према Западу.104 Поред тога, Северна Македонија 
не бележи значајан пораст присуства кинеских медија. Међутим, кинеске интернет 
портале са седиштем у Албанији, као што је Радио Ејани (CRI Shqip), прати албан-
ска мањина која живи у Северној Македонији, те се и на тај начин видљивост Кине 
у Северној Македонији повећава.105 Интернет страница albanian.cri.cn, покренута 
као део CRI online, мултимедијалног је карактера и спаја вести, фотографије, аудио-
-видео материјале и дигиталне новине.106 У Албанији постоји и часопис који излази 
двомесечно и чије је циљ да албанским грађанима пренесе што више информација 
о кинеској политици, економији и култури. Према једном од извештаја невлади-
не организације China Observers in Central and Eastern Europe Босна и Херцеговина 
се издваја у области новинарства, посебно захваљујући покровитељству Амбасаде 
Кине у Сарајеву, која помаже одржавање интернет странице „Кина-данас”, која се 
бави кинеском политиком, економијом и спортом у Кини. 107 

4. КИНЕСКА КУЛТУРНА ДИПЛОМАТИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ – 
ФОРМЕ И АКТИВНОСТИ КИНЕСКЕ КУЛТУРНЕ МЕКЕ МОЋИ

Република Србија своје односе с Народном Републиком Кином заснива на успо-
стављеном свеобухватном стратешком партнерству. У складу с тим, Србија је у 

102 Song, L. and Qiqi, Z. A Model for the Belt and Road Initiative: China’s Cultural Diplomacy Toward 
Central and Eastern European Countries in: The Belt & Road Initiative in the Global Arena, eds. Cheng Y. et 
al. (2018), Singapure: Springer, p. 58.
103 Šebok, F. and Turcsányi Q. R. (2021) China as a Narrative Challenge for NATO Member States, Riga: 
NATO Strategic Communications Centre of Excellence, p. 16.
104 Shopov, V. нав. дело, стp. 6.
105 Zweers, W., Shopov, V., Van der Putten, F. P., Petkova, M., Lemstra, M. нав. дело, стр. 25
106 CRI Online – Shqip, http://albanian.cri.cn/ 
107 Karásková, I., Bachulska, A., Szunomár, A., Vladisavljev, S. нав. дело, стр. 70.
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односу на друге земље Западног Балкана један од највећих партнера Кине у регио-
ну, у економији, политици, култури и безбедности. Србија је и највећи трговински 
партнер Кине у региону. Република Србија постала је једно од главних чворишта 
кинеских инвестиција. Народна Република Кина је преко својих компанија и ба-
нака присутна у Србији и путем зајмова, посебно у области инфраструктурних 
пројеката – изградње мостова, ауто-путева и пруга. Поред тога, значајна кинеска 
улагања остварена су и у металургији, енергетици и рударству. Последњих годи-
на уочава се да су војна сарадња и сарадња Кине и Србије у области безбедности 
такође у успону, а томе се још раније придружио велики обим сарадње у области 
културе и високог образовања.108

У извештају који је објавио Netherlands Institute of International Relations Clin-
gen dael истиче се да је Србија у односу на друге земље Западног Балкана на ви-
соком степену институционализације билатералних односа са НР Кином, а који 
су у јасно уочљивом и стабилном узлазном тренду.109 Поред јачања политичких и 
економских веза, међу грађанима Србије перципирање Кине одликује и увођење 
појма „челично пријатељство” у јавни дискурс. Овај појам постао је доминантан у 
медијима у Србији током пандемије коронавируса, а промовисали су га највиши 
српски званичници.110 Према многима, из наведених разлога, кинеска стратегија 
ширање културне меке моћи упадљиво је успешнија и даје више резултата у Срби-
ји него у другим земљама Западног Балкана, па чак и региона Централне и Источ-
не Европе. Ово потврђују и истраживања Института за политичке студије, која из 
године у годину указују да је позитивна слика грађана Србије о НР Кини на ста-
билном проценту, око 30% испитаника има веома повољно мишљење о Кини, док 
је проценат оних који имају веома негативно мишљење о њој увек око 4% (видети 
графикон 3). Истраживања Института за политичке студије такође показују да у 
2020. и 2021. години, после Русије, која је увек на првом месту и Европске уније на 
другом, по мишљењу грађана Србије, Кина би требало да се нађе на трећем месту 
приоритета спољне политике земље.111 

108 Траиловић, Д. (2020) Војна и безбедносна сарадња Кине и Србије: показатељ нове улоге Кине у 
Европи, Политика националне безбедности, бр. 1, Београд: Институт за политичке студије.
109 Zweers, W., Shopov, V., Van der Putten, F. P., Petkova, M., Lemstra, M. нав. дело, стр. 30.
110 Видети: Колаковић, А. Слика Кине међу Србима: од Мао Цедунга до „челичног пријатељства” у: 
Кинески социјализам и модерни светски поредак, приредили Цветковић, В., Обрадовић, Ж. и Ајзен-
хамер, В. (2021), Београд: Факултет безбедности Универзитета у Београду, стр. 121–134.
111 Истраживања јавног мњења (2020, 2021) Београд: Институт за политичке студије, Београд.
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Графикон 3: Мишљење грађана Србије о НР Кини (2015−2018)112

Извор: Истраживања јавног мњења113, Институт за политичке студије, Београд, 2015, 2016, 2017/1, 
2017/2, 2018. (Израда аутора)

Сличне резултате о ставовима испитаника у Србији добило је и истраживање 
European public opinion on China in the age of COVID-19, које је 2020. године спровео 
Central European Institute of Asian Studies са Palacky University Olomouc, и које пока-
зује висок степен позитивног мишљења грађана Србије према Кини.114

4.1. Kултурна сарадња две земље – Конфуцијеви институти и 
удружења културне сарадње

Две земље имају традиционално добру сарадњу у области културе и културних ак-
тивности. Како Ђијанђун (Li Jianjun) наводи, културна промоција Кине у Србији се 
остварује кроз рад: Конфуцијевих института, Oдељењa за културу при Амбасади 

112 Део процента који недостаје до 100% у збиру је проценат испитаника који је одговорио: „не знам 
/ без одговора”. 
113 Институт за политичке студије спровео је истраживања јавног мњења путем упитника на стра-
тификованом узорку на целокупној територији Србије, без Косова и Метохије. Спроведено је пет
истраживања, једно 2015. године, једно 2016. године, два 2017. године, те једно 2018. године и то: 
2015. године истраживање је вршено од 16. до 26. новембра, на узорку 1.272 испитаника; 2016. године 
од 20. до 30. новембра, на узорку 1.272; од 25. маја до 5. јуна 2017/1 на узорку 1.272 и 2017/2 од 20. 
до 30. новембра на узорку 1.474 и у мају 2018. године на узорку од 1.480 испитаника. Спроведено је 
интервјуисање „лицем у лице”. Интервјуи су спроведени путем структурисаних упитника. Узорак 
је заснован на подацима пописа становништва из 2011. године. Испитаници су насумично бирани 
кроз тростепени поступак. Узорковање је прво обављено по територији бирачког места, затим по 
насумично одабраном домаћинству, и треће, насумично су одабрани испитаници у оквиру дома-
ћинстава.
114 Детаљније о процентима видети: Turcsányi, R. Q., Šimalčík, M., Kironská, K. et al., (2020) European 
public opinion on China in the age of COVID-19: Diff erences and common ground across the continent, 
Central European Institute of Asian Studies, Palacký University Olomouc, https://ceias.eu/wp-content/up-
loads/2020/11/COMP-poll-report_3.pdf , p. 11.
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НР Кине, Програма учења кинеског језика под секцијом за просвету при Амбасади 
НР Кине, Удружења за културну сарадњу између Кине и Србије, радом организа-
ција српско-кинеског пријатељства и радом Конфуцијевих института и других.115 
Министарство културе Кине и Министарство културе Србије имају потписане и 
уговорене планове културне сарадње, уназад неколико година, који обухватају раз-
мену и пројекте сарадње у различитим областима: културни фестивали, књижев-
ност, уметност, издаваштво, књиге, музеји, археологија, архиви, радио, телевизија, 
филм итд. У оквиру Амбасаде Кине у Београду делује Канцеларија за културу, која 
је задужена за спровођење културне промоције Кине кроз различите активности 
у области културе. Она сарађује са Унивезитетом у Београду, Универзитетом Џон 
Незбит, Отвореним универзитетом у Суботици, Библиотеком града Београда, Му-
зејем српске кинотеке и Југословенским историјским музејем. Канцеларија за кул-
туру са српским партнерима сваке године организује „Недељу кинеског филма” и 
позивају разне уметничке делегације из Кине да наступају у Србији.116

Кинеско-српско удружење за културну размену основао је Гуо Шао (Guo Xiao) 
2013. као председник Кинеског пословног удружења Србије, полазећи од тога да по-
словна сарадња мора бити заснована на културном разумевању. Удружење редовно 
организује активности, као што је „Недеља кинеске културе” и многе друге.117

Резултати истраживања које је спровео Централноевропски институт за азиј-
ске студије (Central European Institute of Asian Studies) показује да грађани Србије 
сматрају кинеску културу веома привлачном, док је проценат оних који је сматрају 
веома непривлачном прилично мали.118

Конфуцијев Институт у Београду делује у оквиру Филолошког факултета, и 
званично је отворен 2006. године, а кинеска партнерска институција је Универзи-
тет за медије и комуникације из НР Кине. Када је основан Конфуцијев институт у 
Београду, 2006. године, партнерска институција из Кине са којом је потписан спо-
разум о оснивању Института код Ханбана био је Универзитет Нанђинг Нормал. 
Институт у Београду оснива се након потписивања Меморандума о просветној 
и културној сарадњи између Министарства просвете Републике Србије и Мини-
старство просвете Народе Републике Кине, 2005. године.119 Од децембра 2009. го-
дине, кинески партнер је Универзитет за медије и комуникације НР Кине. Циљ 
рада Конфуцијевог института је промовисање кинеске културе и језика и што 
боље упознавање народа Србије с Кином, кроз активности културне и образовне 
сарадње између две земље. Посебно се наводи да Конфуцијев институт у Београду 
има за циљ формирање референтне базе свих материјала о кинеској култури и 

115 Jianjun, L. (2018) Chinese Cultural Promotion in Serbia, Azijske sveske br. 1/2018, Beograd: Institut za 
azijske studije, p. 55.
116 Исто, стр. 57.
117 Исто, стр. 58.
118 Детаљније о процентима видети: Turcsányi, R. Q., Šimalčík, M. Kironská, K. et al. нав. дело, стр. 9.
119 Конфуцијев институт у Београду, https://konfucije.fil.bg.ac.rs/wp/o-nama/ 
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језику доступних у Србији. При Институту у Београду постоји и Клуб љубитеља ки-
неске културе, који нуди могућност изнајмљивања материјала о кинеској култури 
и језику.120 Члановима клуба на располагању стоји више од 3.000 књига (класична 
и савремена кинеска књижевност, књиге о кинеској уметности, историји и филозо-
фији, уџбеници, речници и језички приручници итд.), најновија издања кинеских 
часописа (из области економије, друштва, спорта итд.), велики избор савремене и 
класичне кинеске музике, као и више стотина документарних и играних филмова.121

На Универзитету у Новом Саду, Конфуцијев институт основан је 2014. годи-
не на иницијативу Амбасаде Народне Републике Кине у Србији и Ханбана.122 За 
партнерску институцију из Кине предложен је Универзитет за пољопривреду и 
шумарство Џеђијанг.123 И овај Институт примарно организује курсеве кинеског 
језика и културе и спроводи програме упознавања с вештинама: кинеске калигра-
фије, кинеске културе испијања чаја, кинеске традиционалне медицине и кинеске 
кухиње. Конфуцијев институт на Универзитету у Новом Саду је званични центар 
за полагање тестова из кинеског језика ради стицања сертификата. Такође, посто-
ји и сајт Универзитета у Новом Саду на кинеском језику, који је настао уз подршку 
Конфуцијевог института Универзитета у Новом Саду. Поред часова на Филозоф-
ском факултету, Конфуцијев институт организује часове и у партнерским инсти-
туцијама с којима има потписане протоколе о сарадњи: у Предшколској установи 
„Маштоленд”; Основној школи „Ђорђе Натошевић”; Карловачкој гимназији; Гим-
назији „Светозар Марковић”; Гимназији „Исидора Секулић”; Гимназији „Јован 
Јовановић Змај” и Градској библиотеци у Новом Саду. Партнер Института је и 
Шабачка гимназија.124 Конфуцијев институт у Новом Саду повезан је и с локал-
ним кинеским пословним круговима и локалном самоуправом, па тако Институт 
има сарадњу са: Кинеском пословном федерацијом Србије, Кинеском пословном 
федерацијом Војводине, Привредном комором Лишуи, покрајинском Владом и 
управом града Новог Сада.125

Поред Конфуцијевих института, у Србији постоје и Конфуцијеве учионице, 
које се налазе у Гимназији у Сремским Карловцима, као и у још 14 основних и 
средњих школа у Београду и Новом Саду.126

120 Cvetković, Lj. i Živanović, M. Bliske veze srpskih i kineskih državnih univerziteta, Radio Slobodna 
Evropa, 6. maj 2021, 17. novembar 2021, https://www.slobodnaevropa.org/a/kina-i-u-srbiji-sara%C4%91u-
je-sa-univerzitetima/31241214.html 
121 Конфуцијев институт у Београду, https://konfucije.fil.bg.ac.rs/wp/o-nama// 
122 Србија има и званично потписан меморандум о реализација пилот-пројекта „Курсеви кинеског 
језика у српским основним и средњим школама”. Пројекат је добио подршку Ханбана.
123 Конфуцијев институт Универзитета у Новом Саду, http://konfucije.ff.uns.ac.rs/o-nama/# 
124 Исто.
125 Jianjun, L. (2018) Chinese Cultural Promotion in Serbia, Azijske sveske br. 1/2018, Beograd: Institut za 
azijske studije, p. 56.
126 Cvetković, Lj i Živanović, M. нав. дело.
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У Србији је завршена и изградња Кинеског културног центара, као првог такве 
врсте на Балкану и једног од већих у Европи, а који ће бити мултифункционалног 
карактера (Кинески културни центар, ресторан, хотел, пословни простор). Про-
јекат изградње реализује кинеска компанија, а према неким наводима коштаће 
четрдесет и пет милиона долара и требало би да садржи и биоскоп, позориште, 
библиотеку кинеских књига и разне образовне објекте.127 Како су известили ме-
дији у Србији, у мају 2021. године завршена је изградња здања и очекује се њего-
во званично отварање. Зграда културног центра замишљена је као платформа за 
продубљивање културне и економске сарадње два народа – Кине и Србије.128 С 
друге стране, и Србија у својој Стратегији развоја културе планира проширење и 
отварање нових културних центара, док је Културно-информативни центар Репу-
блике Србије у Кини већ активан.129

4.2. Универзитетска, академска и научна сарадња
Република Србија и НР Кина имају добро развијену и богату академску сарадњу 
између универзитета. Како Митровић истиче, ова сарадња је заснована на међудр-
жавном споразуму о универзитетској сарадњи, те се стога она одвија на принципу 
међудржавне билатералне сарадње, али се неретко успоставља и под окриљем кине-
ске Иницијативе „Појас и пут”.130 Њу карактерише постојање читавог низа уговора 
о сарадњи између универзитета из Србије и Кине, посебно Београдског универзи-
тета, и таква сарадња најчешће подразумева да између две земље постоји велики 
број државних стипендија за кинеске студенте који би студирали у Србији, као и 
студената из Србије који би студирали у Кини. Оваквим видовима сарадње Кина 
јача свој културни утицај и приближава своју културу локалном становништву.131 

У Српској академији наука и уметности у Београду су 2018. године три уни-
верзитета из Србије (из Београда, Новог Сада и Ниша) потписала Споразум о 
сарадњи са Универзитетом Ђао Тонг из Шангаја. Поред државних универзитета 
на којима се успоставља сарадња Србије и Кине кроз науку и образовање, и на 
приватним универзитетима у Србији, нпр. на Универзитету Мегатренд, изучава 
се кинески језик, основан је и Кинески центар који сарађује с Конфуцијевим ин-
ститутом при Универзитету у Новом Саду.132

127 Karásková, I., Bachulska, A., Szunomár, A., Vladisavljev, S. eds. (2020) Empty shell no more: China’s 
growing footprint in Central and Eastern Europe, Prague, Czech Republic, Association for International Af-
fairs (AMO), p. 63.
128 Београд добија Кинески културни центар – први на Балкану, Sputnik, 10. мај 2021, 5. децембар 
2021, https://rs.sputniknews.com/20210510/beograd-dobija-kineski-kulturni-centar--prvi-na-balkanu-fo-
to-1125312200.html 
129 Стратегија развоја културе Републике Србије од 2020. до 2029, доступно на: https://www.kultura.
gov.rs/extfile/sr/3993/strategija-razvoja-kulture-od-2020--do-2029-godine.pdf , стр. 94−95.
130 Cvetković, Lj. i Živanović, M. нав. дело.
131 Исто.
132 Исто.
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4.2.1. Сарадња универзитета из Србије са кинеским компанијама

Продубљивање присуства Кине у Централној и Источној Европи одвија се и 
кроз сарадњу кинеских компанија са универзитетима у Србији. Универзитет у 
Крагујевцу је с једном од кинеских компанија успоставио сарадњу потписујући 
споразум о стварању заједничке лабораторије из области информационо-кому-
никационих технологија. Кинеска компанија Линглонг, која гради фабрику гума 
у Зрењанину, понудила је стипендије за студенте друге, треће, четврте године и 
мастер студија Факултета техничких наука. Успостављена је и сарадња између На-
ционалног центра за вештачку интелигенцију, роботику и образовне технологије, 
који делује при Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду и кинеске 
компаније Net-Dragon.133

4.3. Кинеско медијско присуство у Србији
У склопу ширег процеса интернационализације кинеских медијских мрежа, одно-
сно јачања утицаја кинеских медија у иностранству, налази се и регион Западног 
Балкана као атрактиван за овакве подухвате НР Кине. Према појединим гледи-
штима није довољно транспарентно да ли су медији на Западном Балкану директ-
но или индиректно у власништву субјеката из Кине, и наводи се да постоје приме-
ри и формалне и неформалне сарадње са кинеским новинским агенцијама.134 Тако 
се као пример, када је реч о Србији, може навести Новинска агенција Танјуг, која 
објављује вести с позитивним садржајем о Кини, као део споразума о сарадњи са 
кинеском агенцијом Синхуом.135 Ова сарадња функционише тако што српска но-
винска агенција преноси националним медијима извештаје Синхуе.136

У оквиру пројекта Western Balkans at the Crossroads: Ways Forward in Analyzing 
External Actors’ Influence Владисављев је истраживачким радом дошао до закључка 
да у Србији постоје два главна канала медијског представљања Кине у позитивном 
светлу, а са циљем јачања кинеске меке моћи у Србији и стварања слике о Кини 
као пријатељској земљи, поузданом партнеру и пружаоцу помоћи. Први су дома-
ћи државни и приватни медији, а други су кинески медији који непосредно делују 
у Србији или домаћи медији које Кина подржава.137 Путем ова два канала, јавно-
сти Србије се пласира позитивна слика Кине, која поред политичких и економ-
ских порука, подразумева и приче о кинеском животном стилу, култури, туризму 
и слично. Према његовој анализи, међу медијима који преносе позитиван наратив 

133 Исто.
134 Zweers, W., Shopov, V., Van der Putten, F.P., Petkova, M., Lemstra, M. (2020), China and the EU in the 
Western Balkans A zero-sum game?, Clingendael Report, Hague: The Clingendael Institute, p. 44.
135 Исто.
136 Tonchev, P. (2020) China’s Soft Power in Southeast Europe, Sarajevo: Friedrich-Ebert-Stiftung Dialogue 
Southeast Europe, p. 15.
137 Vladisavljev, S. (2021) Veliki Brat: Mediji u Srbiji stvaraju naciju koja voli Kinu, Balkaninsight, 26. mart 2021, 
https://balkaninsight.com/2021/03/26/veliki-brat-mediji-u-srbiji-stvaraju-naciju-koja-voli-kinu/?lang=sr 
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о Кини, поред појединих телевизијских станица (посебно Радио-телевизија Срби-
је)138, налазе се и лист Недељник, као и дневне новине Политика, с посебним дода-
цима о Кини. Радио-телевизија Србије од новембра 2021. године у наредних шест 
месеци емитује 25 епизода документарног серијала „Очаравајући Пекинг”, Пекин-
шке радио-телевизије, о култури, моди, храни, економији и геополитичком успону 
Кине.139 Од кинеских медија који најактивније и непосредно делују у Србији Вла-
дисављев издваја Кинески међународни радио, који највећи део својих активности 
обавља преко интернет презентације на српском језику, док је друга медијска кућа 
из Кине која је присутна у Србији China Global Television Network (CGTN), чији је 
програм укључен у понуду два највећа кабловска дистрибутера у земљи.140 

5. ЗАКЉУЧАК

Како други перципирају и разумеју Кину постаје веома важан аспект нове уло-
ге Кине у светској политици, а која се огледа, између осталог, и у њеној способ-
ности да своју политичку, економску и војну моћ пројектује глобално. Кинеске 
власти новим стратегијама јавне и културне дипломатије настоје да своје намере 
представе као мирољубиве и пријатељске. У том процесу показало се да се она у 
великој мери ослања на бројне инструменте, технике и методе јавне и културне 
дипломатије: промоција кинеског језика и културе кроз Конфуцијеве институте и 
учионице, универзите и медије (традиционалне и модерне). Из тих разлога, кул-
тура у кинеској дипломатији и спољној политици, поред економске моћи, добија 
значајно место и улогу. 

Када је реч о Западном Балкану, Кина је најпре присутна економски и то до-
минантно преко Иницијативе „Појас и пут” и платформе „17+1”. У оквиру поме-
нутих процеса, последњих година видљив је динамичан приступ Кине у региону, 
који се огледа у успостављању односа сарадње од инфраструктуре и енергије до 
културе, медија и партијске политике.141 Кина и на Западном Балкану користи 
исте инструменте јавне и културне дипломатије као и другде, а који подразумевају 

138 Радио-телевизија Србије је у посебном термину емитовала кинеске документарне филмове – 
Пећина Могао и Пут свиле. У ова два серијала приказивани су будистичка уметност и како се током 
историје развијао Пут свиле, као највећи трговински караван између Истока и Запада. Најбољи ки-
нески документарци – уторком на Другом, РТС, 27. октобар 2017, 28. новембар 2021, https://www.rts.
rs/page/rts/ci/rtspredstavlja/story/266/najnovije/2919594/najbolji-kineski-dokumentarci---utorkom-na-
drugom.html 
139 Како се Кина поново пробудила – серијал „Очаравајући Пекинг” на РТС-у, РТС, 16. новембар 
2021, 12. децембар 2021, https://www.rts.rs/page/magazine/ci/story/401/film-i-tv/4590932/ocaravajuci-
-peking-dokumentarac-serijal-kina-budjenje.html 
140 Vladisavljev, нав. дело.
141 Shopov, V. (2021) Decade of Patience: How China Became a Power in the Western Balkans, Policy 
Brief/371, The European Council on Foreign Relations, https://ecfr.eu/publication/decade-of-patience-
how-china-became-a-power-in-the-western-balkans/ 
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успостављање седам Конфуцијевих института, академску сарадњу и размену, ус-
постављање медијског присуства и сарадње, организовање културних догађаја, 
спровођење пројеката из области културе и објављивање публикација и многе 
друге.142

Као једно од најзначајнијих оруђа кинеске јавне и културне дипломатије, поред 
Конфуцијевих института, јесте медијско присуство Кине у региону, а чији је циљ 
промовисање кинеског наратива и имиџа Кине као добронамерног и поузданог 
партнера. Уочљиво је да је последњих година дошло до значајног пораста њеног 
медијског присуства на Западном Балкану, јер се Кина појављује у све већем броју 
вести и других програма у региону. Кина је своје медијско присуство у региону 
успоставила преко Новинске агенције Синхуа и Кинеске глобалне телевизијске 
мреже, Кинеског међународног радија, али и путем сарадње с локалним медијима, 
као и преко друштвених медија (мрежа). Кина користи традиционалне медије и 
друштвене мреже преко којих се, поред промоције и позитивног наратива о кине-
ском економском присуству у региону, велика пажња посвећује и култури, умет-
ности, кинеском животном стилу, кулинарству, посебно кроз различите додатке 
који се објављују у новинама, на телевизијама и интернету.

Такође, кинеске амбасаде на Западном Балкану подржавају бројне културне ак-
тивности, као што су: прославе кинеске Нове године, Пролећни фестивал и летњи 
кампови кинеског језика и културе и многе друге.

Према бројним ауторима, анализама и истраживањима Србија се издваја на За-
падном Балкану као земља у којој је промоција кинеске меке моћи успешнија него 
у другим земљама региона, а у којој Кина, како смо у раду приказали, примењује 
исте методе, инструменте и активности културне дипломатије као и другде143 − 
Конфуцијеве институте и учионице, академску, универзитетску и научну сарадњу, 
активности амбасаде и медијско присуство у Србији. Како поједини аутори наводе, 
Србија је и једино место где је кинеска „дипломатија маски” заиста дала позитивне 
резултате.144 За овакво стање, анализе кажу, одговорно је неколико чинилаца, који 

142 Fenkart, S. (2021) China’s Influence in the Western Balkans: Partnership or Confrontation?, The Inter-
national Institute for Peace (IIP), 21. September 2021, https://www.iipvienna.com/new-blog/2021/9/21/chi-
nas-influence-in-the-western-balkans-partnership-or-confrontation; D’Hooghe, I. Public Diplomacy in the 
People’s Republic of China, in: The New Public Diplomacy Soft Power in International Relations, ed. Melissen, 
J. (2005), Hampshire: Palgrave Macmillan, p. 96.
143 China Regional Snapshot: Western Balkans, House Foreign Affairs Committee Republicans, 16. March 
2021, 19. Decembre 2021, https://gop-foreignaffairs.house.gov/china-regional-snapshot-western-balkans/; 
Tonchev, P. (2020) China’s Soft Power in Southeast Europe, Sarajevo: Friedrich-Ebert-Stiftung Dialogue 
Southeast Europe; Western Balkans Between East And West- Public Opinion Research, National Democrat-
ic Institute (NDI), 2018, available at: https://www.ndi.org/sites/default/files/Download%20Report_0.pdf; 
Zweers, W., Shopov, V., Van der Putten, F. P., Petkova, M., Lemstra, M. (2020), China and the EU in the 
Western Balkans A zero-sum game?, Clingendael Report, Hague: The Clingendael Institute; https://balka-
ninsight.com/2021/03/26/veliki-brat-mediji-u-srbiji-stvaraju-naciju-koja-voli-kinu/?lang=sr 
144 Председник Србије Александар Вучић дочекао на београдском аеродрому авион са кинеском 
медицинском помоћи и том приликом пољубио кинеску заставу.
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се крећу од тога да за Кину Србија представља стратешки центар у региону, да с 
њом има успостављено свеобухватно стратешко партнерство, преко тога да српски 
медији пласирају позитиван наратив о Кини, до постојања добрe политичке сарад-
ње на највишем нивоу. Блиске везе с политичком елитом у Србији и позитивно 
представљање Кине у српским медијима, учиниле су Кину једним од најпопулар-
нијих спољнополитичких актера у очима грађана Србије,145 јер се „кинески нара-
тив све више промовише кроз јавну дипломатију у смислу пласирања у јавности 
политичких идеја, слогана и тумачења од стране наших и кинеских званичника”.146
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CULTURAL DIPLOMACY OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA IN THE 
WESTERN BALKANS: SERBIA FROM A COMPARATIVE PERSPECTIVE

Abstract: The People’s Republic of China has long sought to improve its image in the world 
through various and numerous forms of public and cultural diplomacy. Since China became 
one of the important and influential actors at international level, there was a need to change 
their perspective concerning others, but also to change the perspective of others concerning 
China. To achieve that, the People’s Republic of China has begun to implement a proactive 
strategy of public and cultural diplomacy, which will promote it as a responsible great power 
and which will contribute to the formation of a positive narrative in international relations. 
The Chinese authorities, with several major initiatives involving economic, political and cul-
tural strategies are seeking to improve and promote their country’s image as a trusted polit-
ical and economic partner. In the process, culture and cultural exchange are becoming one 
of China’s most important tools for increasing its soft power. As these initiatives include the 
Western Balkans, and thus the Republic of Serbia, China, as elsewhere, uses various meth-
ods and instruments of cultural diplomacy, ranging from Confucius Institutes and academic 
cooperation to the internationalization of the Chinese media as well as Chinese presence in 
the media of these countries. Accordingly, the aim of the paper is to present and describe how 
these instruments work in the Western Balkans, and how they are applied in the Republic of 
Serbia in comparison with other countries in the region.

Key words: soft power, cultural diplomacy, soft power with Chinese characteristics, China, 
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КУЛТУРНА ДИПЛОМАТИЈА 
СЈЕДИЊЕНИХ АМЕРИЧКИХ ДРЖАВА: 

ОСОБЕНОСТИ И ДЕЛОВАЊЕ У СРБИЈИ1

Сажетак: Циљ овог чланка је да осветли историјске и интелектуалне оквире уну-
тар којих је концепт америчке културне дипломатије настајао и мењао се, као и 
да идентификује особености његовог теоријског формулисања и практичне примене. 
Америчко историјско искуство, најпре оно међуратно, а затим ратно и хладнора-
товско, суштински је одредило начине на које се развијао дипломатски систем Сје-
дињених Америчких Држава. Такође, академске и друштвене дебате о улози и значају 
културе у остваривању националног интереса биле су, и до данас су остале, одраз 
трансформација међународног система и америчке позиције у њему. Искуство супер-
силе током хладноратовског биполарног система, као и потоњег неупоредивог ста-
туса глобалног хегемона током постхладноратовског униполарног момента, облико-
вало је праксу америчке дипломатије на начин који је повремено замагљивао разлику 
између природе и обима војног и културног преимућства Сједињених Држава. Ово 
је евидентно и из примера америчких културно-дипломатских односа са Србијом 
и бившом Југославијом, анализираних у трећем одељку текста. Кључни налаз је да, 
поготово у контексту политике великих сила, културни аспект спољне политике 
функционише само у садејству с војностратешким; те да се културном диплома-
тијом може сматрати само она врста културног утицаја која се циљно остварује у 
склопу општих дипломатских напора. 

Кључне речи: Сједињене Америчке Државе, међународни односи, културна дипло-
матија, Хладни рат, мека моћ, пропаганда, Србија

УВОД

Разматрање питања културне дипломатије Сједињених Америчких Држава 
намеће суочавање са двема групама проблема, више пута обрађиваних у 
стручној и научној литератури, али никада до краја разрешених. Прва група 

1 Рад је настао у оквиру научноистраживачке делатности Института за политичке студије, подржане од 
стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, на основу Уговора бр. 
451-03-9/2021-14, од 14. 1. 2021.
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проблема односи се на питање одређења појма културне дипломатије и његовог 
смештања у координатни систем сродних и повезаних концепата и инструмената, 
пре свега у односу на концепт меке моћи. Друга група проблема везана је за питања 
историјско-интелектуалног контекста у којем су настајале савремене представе о 
америчкој културној дипломатији, као и особености које су проистекле из овог 
контекста. Постоје три кључне групе фактора које у том смислу раздвајају Сједиње-
не Државе од других савремених великих сила. Најпре, релативно касни улазак у 
ме ђународну арену у пуном капацитету, у распону од краја 19. века до окончања 
Првог светског рата, што је узроковало да се свест о нужности и начинима невојног 
ути цаја на светске послове такође развије релативно касно – у међуратном периоду. 
За тим, искуство Другог свестког рата које је Сједињене Државе, уз Совјетски Савез, 
по  зиционирало у сам врх глобалних актера и током Хладног рата учинило једном 
од двеју суперсила. Треће, и јединствено у савременој историји света, непосредно 
по окончању Хладног рата, током периода који је Чарлс Краутхамер, колумниста 
Ва шингтон поста, назвао „униполарним моментом”2, искуство Америке као ме ђу-
народног актера обликовало је незабележено глобално преимућство у готово свим 
аспектима моћи, укључујући економску, војну и културну. 

Најпре ћемо се, у наставку уводног одељка, укратко осврнути на проблеме одре-
ђења културне дипломатије и покушати да образложимо зашто културном диплома-
тијом сматрамо само формални ангажман дипломатског апарата државе, употребом 
инструмената из области културе (укључујући науку и уметност), а не сваку врсту 
присуства, утицаја, дистрибуције и интерпретације културних садржаја из једне др-
жаве унутар друге. Након тога, у наредном сегменту, осврнућемо се на кључне тачке 
у историјско-интелектуалном контексту унутар кога су настале и развијале се савре-
мене теоријске и практичне концепције културне дипломатије Сједињених Амери-
чких Држава. Сасвим кратко ћемо се дотаћи питања места и улоге културне дипло-
матије у америчко-српским и америчко-југословенским односима, пре него што, у 
финалном сегменту, рекапитулирамо кључне налазе и извучемо коначне закључке.

Према Кејтлин Бирн (Caitlin Byrne) јавна дипломатија је „истовремено компле-
ментарна традиционалној дипломатији и дубоко интегрисана у њу”.3 Потешкоћа 
коју примећују Анг (Ang) и коаутори јесте у порозној граници између културне 
дипломатије и других видова јавне дипломатије. Ипак, културна дипломатија 
несумњиво остаје чврсто у оквиру јавне дипломатије, по томе што потоња пред-
ставља „облик дипломатије окренут према грађанину више него што је то стан-
дардни модел, чије ’мете’ више нису друге владе колико су то разнолике нацио-
налне и глобалне публике и јавности”.4 Наведена тврдња Кејтлин Бирн је, отуда, 

2 Krauthammer, C. (1990) The Unipolar Moment, Foreign Affairs, Vol. 70, No. 1, New York [NY]: Council 
on Foreign Relations, pp. 23–33.
3 Byrne, C. Public Diplomacy, in: Foreign Policy: Theories, Actors, Cases, eds. Smith, S., Hadfield, A. and 
Dunne, T. (2016), Oxford: Oxford University Press, p. 169.
4 Ang, I., Isar, Y. R. and Mar, P. (2015) Cultural diplomacy: beyond the national interest?, International Journal 
of Cultural Policy, Vol. 21, No. 4, Coventry: Centre for Cultural Policy Studies – University of Warwick, p. 368.
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несумњиво тачна; међутим, она не разјашњава због чега је културна дипломатија 
упечатљиво запостављен сегмент у већини студија о међународним односима и 
традиционалној дипломатији, и о јавној дипломатији као њеном саставном делу. 
Овим питањем се у делу о америчкој културној дипломатији и археологији баве 
Кристина Лук (Christina Luke) и Мораг Керсел (Morag Kersel), цитирајући елабо-
рацију Сајмона Марка (Simon Mark) о незахвалној позицији културне диплома-
тије у међународним студијама. Марк сматра да постоје три кључна разлога због 
којих је културна дипломатија одбачена на маргину међународних односа: 

„1. Политичари и дипломате сматрају културну дипломатију мање битним ин-
струментом дипломатије, коју неки заузврат сматрају мање битним инструмен-
том спољне политике. […] 2. Тешко је процењивати исходе културне дипломатије: 
изазов је одредити њен дугорочни утицај на понашање земаља и још теже плани-
рати примену дугорочних агенди. […] 3. Одсуство истраживачке пажње потиче 
од одсуства прецизне дефиниције културне дипломатије: шта је она и како се ма-
нифестује у сфери међународних односа?”5

Додатну конфузију уноси неразликовање међународних културних односа у це-
лини од културне дипломатије. Културни односи који надилазе државне границе и 
пробијају баријере националних културних оквира неретко су плод индивидуалног, 
приватног напора, подржаног од бројних недржавних актера. Међутим, да би се мо-
гли сматрати делом културне дипломатије, они морају бити свесно и циљно орга-
низовани и/или употребљени од формалних државних институција као средство 
остваривања националног интереса. Ричард Арнт (Richar Arndt) инсистира на овом 
разликовању када каже да се културни односи „развијају природно и органски, без 
државне интервенције”, док се за културну дипломатију може рећи да се одвија „је-
дино када званичне дипломате, служећи националним владама, покушавају да обли-
кују и усмеравају тај природан ток у циљу остваривања националних интереса”.6

Културном дипломатијом, дакле, сматрамо ону врсту активности које држава 
спроводи у склопу своје званичне дипломатске стратегије, а које су ослоњене на 
културне (пре него политичке и економске) инструменте и усмерене су више на 
јавност него на непосредне доносиоце одлука у циљаној држави. Отуда се кул-
турна дипломатија може сматрати сегментом традиционалне дипломатије, и по-
себно јавне дипломатије као њеног специфичног дела, али не мора нужно бити 
део концепта тзв. меке моћи државе, будући да представља тек придружени део 
традиционалног дипломатског арсенала, заснованог на тврдој моћи и не постоји 
мимо њега. Односом културне дипломатије и меке моћи у модерном америчком 
контексту бавићемо се у наредном одељку.

5 Luke, C., Kersel, M. M. (2013) U. S. Cultural Diplomacy and Archaeology: Soft Power, Hard Heritage, 
Abingdon: Routledge, p. 3.
6 Arndt, R. T. (2005) The First Resort of Kings: American Cultural Diplomacy In the Twentieth Century, Wash-
ington, D. C.: Potomac Books, p. xviii.
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ИСТОРИЈСКИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ОКВИРИ НАСТАНКА 
САВРЕМЕНЕ АМЕРИЧКЕ КУЛТУРНЕ ДИПЛОМАТИЈЕ

Концепти пропаганде и јавног мњења, онако како су формулисани у кључним 
делима Едварда Бернејса (Edward Bernays) и Волтера Липмана (Walter Lippmann) 
двадесетих година 20. века, могу се одредити као родно место јавне и, последично, 
културне дипломатије.7 Реч је о делима која обликују тадашње размишљање о не-
традиционалним начинима остваривања политичког утицаја (нетрадиционалним 
првенствено у америчком контексту, јер, како примећује Арнт, у питању су инстру-
менти и технике познати човечанству миленијумима уназад). Поред њих, у новије 
време концепт меке моћи неретко фигурира у дебатама о културној дипломатији, а 
дискусије о мекој моћи представљају екосистем у којем се развија културно-дипло-
матска мисао и пракса на сличан начин као што су Липманове и Бернејсове идеје 
представљале екосистем њиховог настанка.8 Статус и улога концепта меке моћи у 
овом контексту, међутим, зависе од разумевања и операционализације самог појма 
културне дипломатије, о чему је било речи у претходном одељку. Уколико целокуп-
не културне односе сматрамо сегментом меке моћи државе, тада је јасно да се мека 
моћ не односи само на циљно и свесно деловање званичних дипломатских инсти-
туција земље. Истовремено, уколико усвојимо становиште да се културни односи 
својим знатним делом могу сматрати делом културне дипломатије, јасно је да су 
они тада инструмент шире дипломатске и тиме par excellence политичке стратегије 
државе. Отуда се културна дипломатија, посебно ако њоме управљају институције 
безбедносно-обавештајног сектора (као што је, у случају Сједињених Држава, Цен-
трална обавештајна агенција), не мора нужно сматрати инструментом меке моћи.

Идеја о уметности као оружју развија се и стиче особити утицај у политичко-
-безбедносним и дипломатским, као и у културним круговима крајем четрдесе-
тих и почетком педесетих година 20. века.9 Како је реч о златном добу Холивуда, 
било је логично да филмска уметност, уз савремену музику, преузме примат као 
културно-дипломатски инструмент. Постоје супротстављене идеје о томе да ли 
је америчка мејнстрим кинематографија, коју симболизује Холивуд, била тек ди-
фузни одраз разноликих спољнополитичких традиција – онако како их је форму-
лисао историчар Волтер Расел Мид (Walter Russell Mead)10 – или оружје у рукама 

7 Lippmann, W. (1922) Public Opinion, New York [NY]: Harcourt, Brace and Company; Bernays, E. (1928) 
Propaganda, New York [NY]: Horace Liveright.
8 Nye, J. S. (1990) Soft Power, Foreign Policy, No. 80, pp. 153–171; Nye, J. S. Think Again: Soft Power, Foreign 
Policy, 26. February 2006, 1. December 2021, https://foreignpolicy.com/2006/02/23/think-again-soft-pow-
er/; Ferguson, N. (2003) Power, Foreign Policy, No. 134, pp. 18–24.
9 Krenn, M. (2005) Fall-Out Shelters for The Human Spirit: American Art and the Cold War, Chapel Hill-Lon-
don: University of North Carolina Press, pp. 53–55. 
10 Mead, W. R. (2001) Special Providence: American Foreign Policy and How it Changed the World, New York 
[NY]: Knopf. Мид класификује америчке спољнополитичке традиције унутар четворочлане струк-
туре, засноване на наслеђима четворице значајних председника Сједињених Држава: Томаса Џефер-
сона, Александера Хамилтона, Ендрјуа Џексона и Вудроа Вилсона. Мидове традиције јесу засноване 
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промишљених доносилаца одлука који су, посебно у временима дубоких криза и 
међународних превирања, управљали дипломатским системом земље.

Прво становиште заступа Коб (Cobb), за кога кинематографија ангажована у 
културно-дипломатским напорима представља тек „фрагменте калеидоскопа”.11 На 
супротној позицији су Френсис Стонор Сондерс (Frances Stonor Saunders) и Тони 
Шо (Tony Shaw), који наглашавају циљно-рационалну и понекад злослутну инстру-
ментализацију културе од стране државног апарата.12 Посматрано са стране, ови 
погледи нису нужно супротстављени: разуме се да мејнстрим кинематографија 
нити је била под стопроцентном контролом политичких и безбедносно-обавештај-
них структура, нити је то могла бити, нити је то, уосталом, био циљ носилаца поли-
тичке моћи – између осталог због стигме коју је концепт државно спровођене про-
паганде подразумевао у годинама пред Други светски рат, формативним годинама 
америчке културне дипломатије. Наиме, како у својој ванредно информативној 
књизи пише дипломатски ветеран Арнт, сматрало се да су тадашње недемократске 
и тоталитарне силе, попут Совјетског Савеза, Немачке и Јапана, у тој мери компро-
митовале идеју и праксу непосредног и масовног медијског утицаја државног апа-
рата на јавно мњење путем пропагандних техника, да за демократску државу попут 
САД не би било ни разборито, а ни изводљиво, да покуша да иде сличним путем.13

Искуство Другог светског рата радикално ће изменити ову перспективу14, мада 
ће председник Ајзенхауер у првој половини педесетих година 20. века, дискутујући 
о улози новоосноване Информативне агенције Сједињених Држава (United States 
Information Agency – USIA) изнети исту бојазан. Према Ајзенхауеру, поруке које 
би требало да пласира америчка јавнодипломатска служба биле би неупоредиво 
пријемчивије уколико не би биле доживљене као пропаганда.15 Истовремено, дале-
ко од тога да је холивудска продукција представљала поље апсолутне и неупитне 
уметничке слободе, заштићено од политичких утицаја и отпорно на дипломатско-
-безбедносну инструментализацију. Студија Френсиса Стонора Сондерса пoузда-
но сведочи о томе да иза дипломатске инструментализације културних садржа-
ја нису увек стајала само тела задужена за јавну и културну дипломатију у Стејт 

на специфичним, идеалтипским историјско-политичким аналогијама, али током потоњег развоја 
америчког спољнополитичког система оне у великој мери прелазе и надилазе постојеће друштвене, 
политичке, а посебно страначке расцепе. Зато их и треба схватати управо као идеалне типове и у 
томе јесте њихова највећа аналитичка вредност.
11 Cobb, T. J. (2020) American Cinema and Cultural Diplomacy: The Fragmented Kaleidoscope, Cham: Springer.
12 Shaw, T. (2007) Hollywood’s Cold War, Edinburgh: Edinburgh University Press; Saunders, F. S. (2013) The 
Cultural Cold War: the CIA and the World of Arts and Letters, New York [NY]: The New Press.
13 Arndt, R. T. (2005) The First Resort of Kings: American Cultural Diplomacy in the Twentieth Century, 
Washington, D. C.: Potomac Books, p. xii. 
14 Ninkovich, F. A. (1981) The Diplomacy of Ideas: U.S. Foreign Policy and Cultural Relations, 1938−1950, 
New York [NY]: Cambridge University Press, pp. 35–60; Graham, S. E. (2015) Culture and Propaganda: The 
Progressive Origins of American Public Diplomacy, 1936–1953, Farnham: Ashgate, p. 131.
15 Osgood, K. (2006) Total Cold War: Eisenhower’s Secret Propaganda Battle at Home and Abroad, Lawrence 
[KS]: University Press of Kansas, p. 77.
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департменту, већ и делови безбедносно-обавештајне заједнице, а пре свих Цен-
трална обавештајна агенција (Central Intelligence Agency – CIA).16 Оно што аутори 
као што су Сондерс и Шо исправније захватају, јесте чињеница да се делом култур-
не дипломатије у ужем смислу могу сматрати само она уметничка остварења која 
су део званичне државне дипломатске стратегије. Лукас (Lucas) у овоме иде и даље, 
тврдећи да се, у погледу државних напора да инструментализује културне садржаје 
за остваривање спољнополитичких циљева, у истраживањима неретко пропушта 
онај део активности који није формализован и/или видљив; који се, дакле, циљано 
спроводи у склопу тајних акција безбедносних структура. Ово нас враћа на дебату 
о односу меке моћи и културне дипломатије, наговештену у уводном делу, али и 
актуелизује питања о употребљивости концепта меке моћи у овом контексту.

Наиме, позната дебата Нај (Nye) – Фергусон (Ferguson) о природи меке моћи-
сводила се на питање да ли је мека моћ уопште моћ, и уколико јесте, да ли је засеб-
на од традиционално испољаване моћи државе, засноване на економској и војној 
снази. Критикујући Најев концепт, Фергусон је заступао скептичку позицију, пре-
ма којој мека моћ није заправо моћ, јер нема капацитет да било кога принуди на 
промену понашања у жељеном смеру, те да је у најбољем случају реч о придруженој 
димензији традиционалне моћи. Ово је позиција на којој и ми стојимо приликом 
изучавања америчке културне дипломатије: она није средство примене меке моћи, 
јер нужно представља део ширих дипломатских напора који су, per definitionem, 
политички и у крајњој инстанци засновани на имплицитној могућности примене 
физичке силе. Отуда је и Лукасово горње становиште донекле таутолошко: све 
активности које држава реализује како би културне садржаје употребила за оства-
ривање националних интереса, који год сегмент државе да то циљно-рационално 
спроводи, нужно су политичке. Као такве, оне могу бити, и јесу, предмет истражи-
вања с различитих аспеката, при чему је кључ у појмовној операционализацији: 
једном када се политички инструментализована култура схвати као део спољне, 
а не (или барем не само) културне политике, тада се и истраживачки фокус изо-
штрава и самонаметнуте категоријално-појмовне баријере се одбацују. Отуда је 
у праву Ленчовски (Lenczowski) када тврди да се културна дипломатија најбоље 
разуме као део интегрисане стратегије:17 дакле, у односу на друге технике оства-
ривања стратешког утицаја, а не само у односу на сопствене чиниоце и својства.

Хладни рат је средишња тачка већине познатих студија о настанку и развоју 
културне дипломатије Сједињених Држава.18 Међутим, историјски периоди који 
су или непосредно претходили Хладном рату или долазили након њега та-
кође су својеврсни контексти и индикатори који сведоче о посматраним 

16 Saunders, F. S., нав. дело.
17 Lenczowski, J. Cultural Diplomacy, Political Influence, and Integrated Strategy, in: Strategic Influence: 
Public Diplomacy, Counterpropaganda, and Political Warfare, ed. Weller, J. M. (2008), Washington, D. C.: 
Institute of World Politics Press, pp. 77–78.
18 Barnhisel, G. (2015) Cold War Modernists: Art, Literature, and American Cultural Diplomacy, New York 
[NY]: Columbia University Press.
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трансформацијама. Институционализовани систем америчке културне диплома-
тије отеловљује се кроз три критичне тачке у трима кључним периодима савреме-
не америчке спољне политике. Најпре се 1938. године културна дипломатија први 
пут препознаје и институционализује као засебан сегмент националних дипло-
матских напора, оснивањем Одељења за јавну дипломатију у Стејт департменту:19 
ова епизода симболизује новопронађену америчку позицију у светској полити-
ци, карактеристичну за међуратни и ратни период. Затим, 1953. године долази 
до оснивања Информативне агенције Сједињених Држава (USIA), под руковод-
ством Теодора Страјберта (Theodore Streibert), са четвороделном структуром са-
стављеном од одељења за: електронске медије, изложбену и библиотечку делат-
ност, штампане медије и филм. До овог периода искуство пропагандних битака из 
Другог светског рата у потпуности је интернализовано и Сједињене Државе биле 
су спремне да у логистичком и организационом погледу учине све да осигурају 
јавнодипломатску и културно-дипломатску победу у надолазећем Хладном рату.20 
Расформирање Агенције 1999. године јесте трећа критична тачка: десетогодишњи 
„униполарни моменат” подстакао је тежњу да се још једном покуша са деполи-
тизацијом културне дипломатије, иако је, више од две деценије касније, готово 
извесно да ни унутрашње ни међународне околности тако нешто неће дозволити. 

У најновије време, јавна дипломатија Сједињених Држава (и културна дипло-
матија као њен динамични сегмент) посебно је постала значајна након терори-
стичких напада на Њујорк и Вашингтон, у септембру 2001. године. Амерички до-
носиоци спољнополитичких одлука разумели су да је, осим рефлексног посезања 
за војним одговором, што је Америку одвело у беспућа војних интервенција у Ав-
ганистану и Ираку, рат против тероризма неопходно, више него раније, водити и 
на нивоу идеја.21 У јеку глобалног рата против тероризма, 2005. године (прва го-
дина друге администрације Џорџа В. Буша) Саветодавни комитет за културну ди-
пломатију Стејт департмента усвојио је извештај у којем се тврдило да „културна 
дипломатија представља осовину јавне дипломатије” и да она „може унапредити 
нашу националну безбедност на суптилне, широко примењиве и одрживе начи-
не. Заиста, историја сведочи да америчка културна богатства нису играла ништа 
мању улогу од војних дејстава у обликовању нашег међународног вођства, укљу-
чујући рат против тероризма”.22 Нити Бушова нити потоње администрације, ме-
ђутим, нису своју стратегију борбе против међународног тероризма базирале на 
културно-дипломатским пре него на војним видовима деловања. До данас су ин-
струменти из области културне дипломатије остали само допуна инструментима 

19 Arndt,R. T.нав. дело, стр. 22–23. 
20 Fousek, J. (2000) To Lead the Free World: American Nationalism and the Cultural Roots of the Cold War, 
Chapel Hill [NC]: The University of North Carolina Press, p. 13.
21 Byrne, C. Public Diplomacy, in: Foreign Policy: Theories, Actors, Cases, eds. Smith, S., Hadfield, A. and 
Dunne, T. (2016), Oxford: Oxford University Press, pp. 168, 176.
22 U. S. Department of State (2005) Cultural Diplomacy: The Linchpin of Public Diplomacy, Report of the 
Advisory Committee on Cultural Diplomacy, Washington, D. C.: U. S. Department of State, p. 1.
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из сфере тврде (војно-политичке и економске) моћи, и тиме њен придружени део. 
Овиме се потрђује да, мимо традиционалне дипломатије ослоњене на тврду моћ и 
њена уобичајена средства, нема ни јавне дипломатије, па ни културне дипломатије 
као њеног саставног дела.

ДОМЕТИ АМЕРИЧКЕ КУЛТУРНЕ ДИПЛОМАТИЈЕ У  
ОДНОСИМА СА СРБИЈОМ И ЈУГОСЛАВИЈОМ

Културно-дипломатски инструменти били су нарочито значајни за развој савре-
мених америчко-српских и америчко-југословенских односа. Разуме се да у пр-
вим декадама дипломатских односа, успостављеним 1881/1882. године, није могло 
бити говора о живој културној дипломатији између Сједињених Држава и Кра-
љевине Србије /СХС/ Југославије, пре свега услед чињенице да, како смо видели, 
културно-дипломатски систем САД још увек није био развијен. Ипак, током прве 
половине 20. века, америчка култура налазила је пут до српске публике, пре свега 
кроз преводе и издавачку делатност, а затим, мада у нешто скромнијем обиму, 
кроз филмску и музичку уметност. Такође, значај културе за развој међудржавних 
односа од њиховог самог зачетка илустрован је тиме што је интересе Србије (и 
Црне Горе) као генерални и почасни конзул током дугог периода почетком века у 
Сједињеним Државама заступао човек који није био, Арнтовим речником, типи-
чан „званични дипломата”, већ управо човек културе и науке: Михајло Пупин.23

Убрзо након што су Сједињене Државе 1938. године институционализовале свој 
културно-дипломатски систем, обе земље су се нашле у гротлу Другог светског 
рата; већ тада постаје јасно да се, нарочито са америчке стране, на културну дипло-
матију озбиљно рачуна као на инструмент борбе против заједничког нацистичког 
и фашистичког непријатеља. У погледу ратних дешавања у Југославији, холивуд-
ска продукција пратила је тенденцију да филмска издања неретко буду на линији 
званичне америчке политике: тако је редитељ Луис Кинг 1943. године за проду-
центску кућу 20th Century Fox снимио филм „Четници! Герилски борци” (Chetniks! 
The Fighting Guerillas) о Југословенској војсци у отаџбини. Крајем рата, Сједињене 
Државе, попут других савезника, своју подршку преусмеравају ка партизанском 
покрету и Народноослободилачкој војсци Југославије, да би у првим годинама на-
кон рата америчко-југословенски односи захладнели услед америчких сумњи да 
Југославија клизи ка стаљинистичком уређењу друштва. Од 1995. године и периода 
у којем су односи још увек били оптерећени ратним сукобима у Босни и Херцего-
вини и америчким санкцијама против Савезне Републике Југославије, долази до 
постепеног оживљавања америчких јавнодипломатских и културно-дипломатских 
пракси везаних за Југословенску војску у отаџбини, пре свега у контексту очувања 
сећања на мисију Халијард, највећу акцију спасавања савезничких пилота иза не-
пријатељских линија током Другог светског рата. Обележавање се са српске стране 

23 Живојиновић, Д. (2010) У потрази за заштитником: Студије о српско-америчким везама 
1878−1920. године, Београд: Албатрос плус, стр. 7, 55–96. 
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институционализује након 2004. године, а представници америчке амбасаде редов-
но присуствују обележавању и подржавају пратеће културне програме.24

Политички односи ће оживети након југословенско-совјетског расцепа 1948. 
године. Југославија ужива економску, политичку и безбедносну подршку Сједи-
њених Држава, а ове трендове прате и културни односи, што кулминира шезде-
сетих година 20. века, упркос краткотрајним трзавицама 1961–1963. године.25 Ма-
совна, као и висока култура Сједињених Америчких Држава остварује свеобухва-
тан уплив у југословенско друштво. Свакако да значајан сегмент таквог уплива 
представљају „природни и органски” подухвати, како их одређује Арнт. Ипак, иза 
једног значајног дела стоје званичне америчке институције, пре свих Информа-
тивна агенција Сједињених Држава, која организује изложбе америчке ликовне 
уметности, посебно графичке и апстрактно-експресионистичке, представе модер-
ног балета и театра, као и извођења класичне, модерне и електронске музике.26

Американизација културе, како спонтана тако и политички промовисана, 
остала је трајно својство југословенског друштва све до распада заједничке држа-
ве, па и надаље, у државама-наследницама социјалистичке Југославије. У случају 
Србије, америчка политика је неретко била неуравнотежено заснована на инстру-
ментима тврде моћи, укључујући и војне, али се током постхладноратовског пери-
ода мењала у складу са глобалним трендовима и редистрибуцијом моћи у међуна-
родном систему.27 Током администрације Доналда Трампа, упркос очекивањима, 
културно-дипломатска активност Сједињених Држава у Србији била је нарочито 
жива. Сједињене Државе покренуле су јавнодипломатску кампању „Ви сте свет” 
2018. године, користећи се, поред осталог, богатим материјалом из историје кул-
турних односа двеју држава, илустрованих биографијама личности попут Михај-
ла Пупина или Борислава Пекића.28 У истом периоду, Сједињене Државе финан-
сијски и организационо подржавају велики број уметничких и историјских изло-
жби, попут оне отворене у јулу 2018. године у Архиву Србије, под називом „Србија 
и Сједињене Америчке Државе”. Месец дана раније, такође уз америчку подршку, 
у Историјском архиву отворена је изложба „САД−Србија 1918–2018”. Амерички 
амбасадор Кајл Скот, као аутор предговора, 2019. године подржава пројекат об-
јављивања првог српског превода Аутобиографије Теодора Рузвелта.29 Најнови-

24 Тимотијевић, М. (2020) Мисија ’Халијард’: Ратна пропаганда, бомбардовање српских градова и 
евакуација савезничких авијатичара 1943–1944. године, Београд: Службени гласник.
25 Bogetić, D. (2012) Jugoslovensko-američki odnosi 1961−1971, Beograd: Institut za savremenu istoriju, str. 
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ји период, дакле, доноси покушај Сједињених Држава да у односима са Србијом 
поново ангажује нешто више јавнодипломатских и културно-дипломатских ре-
сурса, мада је могуће замислити и супротну трајекторију уколико то унутрашњи 
подстицаји, али и они с регионалног и глобалног нивоа, буду диктирали.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

У овом чланку покушали смо да осветлимо кључне аспекте и својства културне 
дипломатије Сједињених Америчких Држава, осврћући се на две кључне групе 
проблема: једну везану за тешкоће у одређивању садржине појма културне дипло-
матије и његовог разграничења у односу на друге сродне појмове; и другу везану 
за специфичности историјског и друштвено-интелектуалног контекста унутар 
којег су савремени концепти америчке културне дипломатије формулисани. Суо-
чавање са овим групама проблема омогућило нам је да остваримо увиде у неке од 
особености и специфичности америчке културне дипломатије.

Ове особености огледају се у чињеници да је америчко искуство као глобалног 
актера било јединствено: од уласка у арену релативно касно у односу на етабли-
ране европске силе, преко наглог успона до самог врха и статуса једне од двеју 
суперсила током Хладног рата, до позиције неупитног глобалног хегемона током 
постхладноратовског „униполарног момента”и потоњег суочавања с надолазећим 
мултиполарним светом. Истовремено, аутентичне америчке верзије концепата 
пропаганде и јавног мњења, а касније и меке моћи, у спрези с јединственим исто-
ријским искуством које се, када је реч о институционализацији културне дипло-
матије, прелама кроз неколико критичних тачака (1938, 1953, 1999), допринеле су 
развоју културно-дипломатског система какав познајемо данас.

У односима са Србијом и бившом Југославијом демонстриране су све особе-
ности културно-дипломатске праксе Сједињених Држава. Системски подстица-
ји одлучујуће су обликовали америчко-српске односе, а културно-дипломатска 
пракса формулисана је у складу с тим. Нарочито у периоду Хладног рата, кул-
турна дипломатија била је динамично поље у којем су невојни спољнополитички 
инструменти били комплементарни традиционалном апарату заснованом на еко-
номској и оружаној снази. Крај Хладног рата и распад социјалистичке Југославије 
у први план су гурнули политичко-безбедносни аспект односа, да би тек почетком 
21. века културна дипломатија поново пронашла своје место у америчком спољ-
нополитичком инструментаријуму.

Кључни налаз рада, илустрован кроз критички преглед изабране литературе, 
али и кроз приказ развоја културно-дипломатске праксе у Сједињеним Држава-
ма, јесте да поготово у контексту политике великих сила, културни аспект спољне 
политике функционише само у садејству са војностратешким; те да се културном 
дипломатијом може сматрати само она врста културног утицаја која се циљно 
остварује у склопу општих дипломатских напора.

Будућност америчке културне дипломатије зависиће од скупа ендогених и 
егзогених фактора. Домаћа институционална превирања извесно ће довести до 
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нових трансформација културно-дипломатских актера и њихових капацитета да 
одговоре на изазове који долазе са нивоа структуре међународног система, пре 
свега зато што процес редистрибуције глобалне моћи, чији смо сведоци у 21. веку, 
још увек није окончан. Релативно краткотрајно, али богато историјско искуство 
Сједињених Држава на пољу културне дипломатије пружиће неке смернице, али 
за суочавање с радикално измењеним глобалним окружењем захтеваће пажљиво 
развијање свеобухватне стратегије утицаја, чији културна дипломатија може бити 
тек један мање или више успешан део.
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Abstract: The objective of the article is to shed light on the historical and intellectual frame-
works within which the concept of American cultural diplomacy has emerged and trans-
formed, as well as to identify the features of its theoretical formulations and practical ap-
plication. American historical experience, first the inter-war, and subsequently World War 
II and Cold War, essentially determined the ways in which the diplomatic system of the 
United States developed. Academic and social debates on the role and significance of culture 
in pursuing national interest have been, and remained until today, reflections of internation-
al system transformations and the American position therein. The superpower experience 
during the bipolar system of the Cold War, as well as subsequent incomparable status of the 
global hegemony during the post-Cold War ”unipolar moment”, has shaped the practice of 
American diplomacy in a way which occasionally blurred the difference between the natures 
and extents of military and cultural dominance of the US. This is evident from the case of 
American cultural-diplomatic relations with Serbia and former Yugoslavia, analyzed in the 
third section of the paper. The key finding is that, in the context of great power politics, the 
cultural aspect of foreign policy functions only in cooperation with the military-strategic as-
pect; thus, only cultural influence purposefully exerted as part of general diplomatic efforts 
can be considered cultural diplomacy.
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МЕКА МОЋ БАЛКАНА
(МЕКА МОЋ ТВ СЕРИЈА: СЕНКЕ НАД БАЛКАНОМ)

Сажетак: Тема овог рада је истраживање потенцијала меке моћи српских ТВ серија 
насталих од 2015. до 2021. године, посебно кроз анализу игране ТВ серије Сенке над 
Балканом (Драган Бјелогрлић, 2017) и њихову улогу у областима културних односа 
и дипломатије Републике Србије. Рад користи методе квалитативне (текстуал-
не, наративне и жанровске) и квантитативне (остварени финансијски резултати 
емитовањем, дистрибуцијом и пласманом на фестивалима и друштвеним мрежа-
ма) анализе. Циљ рада је да кроз тематски и жанровски разноврсне, наративно 
комплексне и слојевите студије случаја мапира потоње моделе анализе меке моћи 
ТВ серија, као и њихов значај за националну културну политику и дипломатију. 
У том кључу мултифасетни наратив Сенки над Балканом, пратећи узбудљива 
збивања историјског трилера у interbellum Београду, постаје прича прошлости и 
садашњости, културних и политичких тензија, супротстављених страна и кон-
фликтних идентитета у земљи и региону. Истовремено, серија ствара слику Ср-
бије – национални имиџ, брендирање нације и земље – окренуту и намењену свету, 
али не нужно насталу у оквирима државних приоритета и модела. Регионални и 
светски одјек Сенки над Балканом, добар пласман, промоција и позитивне крити-
ке сведоче о вештом преображају глобалног у локални (глокалној експлоатацији и 
расту меке моћи ТВ серија) феномен, као и о успешно оствареној мисији културне 
дипломатије – апроприсаном идентитету и повећаној видљивости земље и нације. 

Кључне речи: ТВ серије, мека моћ, културна дипломатија, Сенке над Балканом

УВОД

Популарност серијских програма и њихова продукциона експанзија, без 
обзира на културни простор у којем настају или медијску платформу на 
којој су дистрибуиране (класична, кабловска или „на захтев” телевизија), 

допринели су, посебно, учвршћивању статуса ТВ серија као најтраженијих про-
извода на тржишту аудио-визуелних садржаја.1 Мека моћ ТВ серија поље је којим 
традиционално доминирају медијске индустрије Америке, Велике Британије, 

1 За више видети: Milovanović, A. (2019) Ka novim medijima: transmedijalni narativi između filma i tele-
vizije, Beograd: FDU i FCS.
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Француске и других земаља северноатлантског културног простора, али које су 
однедавно добиле неспорну конкуренцију из другог, иновираног геополитичког 
контекста. Неки од најзначајних нових трендова су нордијски ноар (Nordic Noir)2, 
корејски К-талас (K-wave)3, те ТВ серије Глобалног Југа, попут мексичко-бразилске 
продукције теленовела, индијског Боливуда за мале екране и посебно турских 
дизи сапуница (dizi – longform soap operas)4. 

Као значајан и динамичан сегмент медијске индустрије, ТВ серије су непосред-
ни носиоци меке моћи и канали културне дипломатије – меког и ненаглашеног 
деловања у изградњи имиџа и идентитета земље и брендирања нације. Интегра-
цијом и позиционирањем у развојне токове културне политике, повратно регули-
шу обим учешћа и утицаја државе у обликовању и пласману текстова меке моћи. 
Ипак, за разлику од филма, досад је у Србији телевизија – стандардизацијом и 
генерализацијом као локалног, популарног и комерцијалног производа – на гра-
ници домашаја државне регулације, како у домену продукције тако и у домену 
међународне дистрибуције и пласмана. Државно финансирање је значајно мање, 
а учешће приватног и страног капитала знатно веће, док су извоз, дистрибуција и 
промоција препуштани тржишној потражњи и иницијативи продуцената.

Пионир теорије меке моћи Џозеф Нај (Joseph Nye) износи тврдњу да култура, 
политика и дипломатија сваке земље развијају моделе привлачности, којима стра-
тешки теже да заинтересују најширу публику.5 Аудио-визуелни сектор (ТВ серије, 
филм, видео-игре и сл.), као културна променљива, није увек директно препознат 
као област деловања и средство успостављања меке моћи широког спектра. Ме-
ђутим, управо су медијска оптика и њој инхерентни наративи (најпре структуре 
фикције анализиране у овом раду), ефикасни инструмент државе за успостављање 
(само)замишљене слике нације. ТВ серије граде и одржавају слику stiff upper lip Ве-
лике Британије, романтичне Француске, турских породичних вредности и историј-
ског наслеђа и других национално парадигматских слика равноправно намењених 
„унутрашњој” и „спољашњој” употреби. Постајући извор конкурентне предности, 
ТВ серије активно доприносе диверзитету међународних културних односа; јачању 
свести о значају културе и аудио-визуелног сектора; и развоју дисциплина кључних 
за анализу творбе идентитета, имиџа, меке моћи и културне дипломатије. 

Генерални секретар Уједињених нација Бан Ки Мун (Ban Ki-moon) на отварању 
Global Soft Power Summit (Лондон, 2020) убедљиво објашњава овај феномен: 

2 Toft Hansen, K. and Waade, A. M. (2017) Locating Nordic Noir: From Beck to The Bridge, London: Palgrave 
Macmillan.
3 Kim, K. The rising East Asian wave: Korean media go global, in: Media on the move: Global flow and con-
tra-flow, ed. Thussu, D. (2007) London: Routledge, pp. 135–152.
4 У бројним медијским извештајима из Сједињених Америчких Држава Турска је рангирана као 
други највећи извозник ТВ серија – 150 наслова дистрибуирано је у 146 земаља. Очекује се да ће 
Турска до 2023. године зарадити милијарду долара од извоза ТВ серија. Извор: Turkish TV series 
attract audience from 146 countries, Hurriyet Daily News, 13. 11. 2019, 25. 10. 2021, https://www.hurriyet-
dailynews.com/turkish-tv-series-attract-audience-from-146-countries-148651 
5 Nye, J. (2004) Soft power: The means to success in world politics, New York: Public Affairs.
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„Моја отаџбина на глобалном нивоу тренутно снажно развија своју меку 
моћ. Док у поређењу са другима, корејска војно-политичка тврда моћ не пред-
њачи, наше стратегије за ширење меке моћи постале су познате и популарне 
широм света. Ту су примери K-Pop музике […], корејске телевизије и кине-
матографије [Награда Оскар за филм Паразит/Parasite, Bong Joon-ho, 2019 
– прим. ауторки: Н. Д. и А. М.], корејског спорта […], К-технологије на нај-
вишем ступњу развоја. Овај корејски талас очарао је јавност широм света. 
Као позитиван ефекат, други народи сада покушавају да успешно понове наш 
успон – земље средње моћи која је развила културу са супермоћима”.6 

Културна дипломатија7 и промоција културе неки су од основних циљева спољ-
нополитичког деловања Америке, Немачке, Француске или Русије, али и подјед-
нако значајна прилика и задатак за мале земље каква је Србија8. Бројни аспекти 
утицаја меке моћи, наводи Јан Мелисен (Jan Melissen), одговарају краткорочним и 
дугорочним циљевима спољне политике сваке земље.9 Такође, за јачање индекса 
меке моћи – који поред аудио-визуелног сектора обухвата низ фактора као што 
су: државна администрација, образовање и наука, слобода говора, поштовање 
људских права, међународни односи и трговина – подједнако је важна распро-
страњеност дипломатске мреже, али и повезаност културе, језика и историје.10 
Због некадашње колонијалне доминације Француске, њена мека моћ је трајно 
присутна у земљама Северне Африке. Турска традиционално влада територијама 
Азије, Блиског истока и Балкана11, а Србија бившим југословенским простором. 
Ширењем меке моћи каналима (популарне) културе и (масовних) медија, америч-
ка индустрија забаве делује кроз холивудске филмове, телевизијске продукције 
(CNN, Netflix, Disney) и друштвене мреже (Youtube, Facebook, Instagram). Ипак, 
САД заузимају тек шесто место на листи Global Soft Power Index 202112, начињеној 
на основу свих поменутих фактора, од културних до трговачких. Поређења ради, 
на листи од сто земаља прво место заузима Немачка, Француска је седма, Турска 
двадесет седма, док се Србија први пут појављује (2021) као међународни фактор 
меке моћи на шездесет седмом месту.

6 Ki-moon, B. (2020) Global Soft Power Index 2020, p. 7.
7 Pigman, Geoffrey A. (2014) Contemporary Diplomacy, Cambridge: Polity Press. 
8 Рогач Мијатовић, Љ. (2014) Културна дипломатија и идентитет Србије, Београд: Факултет драм-
ских уметности и Clio.
9 Melissen, J. The New Public Diplomacy: Between Theory and Practice, in The New Public Diplomacy: Soft 
Power in International Relations, ed. Melissen, J. (2005), New York: Palgrave Macmillan, pp. 3–28, p. 15.
10 Традиционални пријатељи и савезници у два светска рата Француска и Србија, током посете 
председника Макрона (Emmanuel Macron) 2019. године, потписали су 22 билатерална уговора која 
повезују економију и уметност (образовни програми и копродукциони пројекти у сферама: филма, 
телевизије, позоришта и стрипа). Видети: Потписано више споразума између Србије и Француске, 
15. 7. 2019, 5. 5. 2021, http://www.mpn.gov.rs/potpisano-vise-sporazuma-izmedju-srbije-i-francuske/
11 За развој дипломатских, економских и културних односа значајне су посете турског председника 
Ердогана (Recep Tayyip Erdogan) нашој земљи 2017. и 2019. године.
12 Brand Finance (2021) Global Soft Power Index 2021, p. 108.
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ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ СЕРИЈЕ И МЕКА МОЋ

Европска унија је годишње (2015–2016) произвела 922 серије, односно преко 
16.400 епизода телевизијског програма.13 Упоредо, америчка индустрија забаве је 
у 2017. години (рачунајући премијере и обновљене сезоне већ популарних сери-
ја) снимила „500 играних серија, више него икада раније у историји овог медија. 
Квантитативно, њихов број се утростручио, а квалитативно подстакнут другим 
тржиштима, изненађујуће велики део постао је изузетно креативно и продукцио-
но амбициозан”.14 У Србији, на програмима различитих медијских оператера, то-
ком три године (2015–2017) премијерно је приказано осам ТВ серија, док је десет 
добило нове сезоне. Домаћи серијски садржаји слојевитим наративом и жанров-
ском разноврсношћу, уједно су испунили очекивања и повратили популарност и 
успех код публике, како у Србији тако и у региону.

Осврћући се на феномен регионалног успеха ТВ серије Сенке над Балканом 
Јурица Павичић запажа:

„I prije i nakon 1990. medijske industrije jugoslavenskih zemalja proizvele su 
mnoge TV serije. Neke su od njih bile popularne, pa i obljubljene. Mnoge od njih 
bile su medijska tema i žarište velike pažnje. No, dojam je da nikad, ni prije ni 
nakon 1990., jedna televizijska serija nije u toj mjeri postala središnji društveni i 
medijski događaj kao što su to u Srbiji ՚Senke nad Balkanom՚”.15 

Двадесет нових серија, обновљена сезона пет серија и мноштво дигитално рема-
стерованог телевизијског наслеђа, емитовани током 2020. године, јасно и ефектно 
су потврдили успешан раст и ширење ТВ наратива. На основу претпоставке да „у 
домаћим условима, просечна серија кошта између 80.000 и 100.000 евра по епизо-
ди”16, може се проценити да је у Србији током 2020. године у све фазе продукције се-
ријског програма (припреме, реализације, емитовања) уложено чак око 58 милиона 
евра. Надовезујући се на актуелне трендове економске трансформације и транзици-
је у Републици Србији, ритмичном сменом савремене продукције и реприза старих 
дигитализованих наслова, створена је препознатљива национална продукција за-
бавног програма. Она успешно привлачи регионалну публику, али и подстиче кри-
тичко-теоријску проблематизацију феномена у домену ширења меке моћи.

13 Fontaine. G. (2017) TV fiction production in the European Union, European Audiovisual Observatory, 
Strasbourg: Council of Europe, p. 1. 
14 Landgraf, J. Foreword, in: We Now Disrupt This Broadcast, ed. Lotz, A. (2018), Cambridge, MA: The MIT 
Press, pp. IX–XII, p. X.
15 Pavičić, J. (6. 1. 2018) Senke nad Balkanom, kako je serija Dragana Bjelogrlića postala središnji medijski 
događaj u Srbiji, Jutarnji list, 20. 10. 2021. https://www.jutarnji.hr/kultura/film-i-televizija/kako-je-serija-
-dragana-bjelogrlica-postala-sredisnji-medijski-dogadaj-u-srbiji-gangsterska-prica-u-nostalgicnom-sjaju-
-prve-jugoslavije-6907032 
16 Investitori u serije i filmove moraju da ulaže minimum svote, Telegraf.rs, 16. 1. 2021, 12. 11. 2021, https://
www.telegraf.rs/pop-i-kultura/film-tv/3289388-vlada-donela-uredbu-investitori-u-serije-i-filmove-mora-
ju-da-ulaze-minimum-ove-svote 
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Сарајевски филмски фестивал 2021. године први пут је отворио гласање за нај-
боље регионалне ТВ серије. Концептом сличним телевизијској академији која у 
Америци додељује Еми награде (Emmy Awards), о добитницима је одлучивао жири 
сачињен од више стотина филмских и телевизијских професионалаца с подручја 
бивше Југославије. Посебно дизајнирано Срце Сарајева за најбољу драмску сери-
ју добила је српска ТВ серија Породица (Бојан Вулетић, 2020)17 која је остварила 
оно што нису успеле тврда моћ и спољна политика деведесетих година прошлог 
века – регион је гласао „за” Слободана Милошевића, за причу о његовом паду и 
последњим данима слободе. 

Ипак, у неочекиваном обрту, ребрендирање слике Србије и учинковитост де-
ловања меке моћи у супротности су са критичким годишњим извештајима Европ-
ске комисије.18 Потоњи истичу чињеницу да, иако је Србија направила одређени 
помак на путу придруживања ЕУ, области слободе изражавања, аудио-визуелних 
регулатива и нове медијске стратегије не показују никакав напредак. Freedom 
House истиче да је Србија, заједно с Турском, Мађарском, Пољском и још 23 зе-
мље, у последњој деценији забележила највећи пад у области политичких права, 
медијских и грађанских слобода.19 

Парадоксална ситуација упоредива је са случајем Турске и глобалне популарно-
сти њихових ТВ серија. Анализирајући како су за само неколико година ТВ серије 
постале симбол меке моћи Турске и једно од спољнополитичких оруђа Анкаре, Сте-
фано Торели (Stefano Torelli) њихов утицај сагледава кроз теоријски концепт ди-
пломатије телевизијских сапуница (diplomacy of soaps)20. Краиди (Marwan Kraidy) 
и Ал-Гази (Omar Al-Ghazzi) уводе особени термин neo-ottoman cool21 – модерни не-
ологизам који реферише на повећану видљивост турских серија, импресивну про-
дукцију, представљање младих глумаца, приче пуне страсти, интрига и егзотичних 
локација, које привлаче десетине хиљада туриста да посете Истанбул. 

Раскорак успеха српских и турских ТВ серија у региону, али и на међународној 
сцени, и чињенице да оне не улазе у европске оцене аудио-визуелног сектора – 
може се различито тумачити. Једно од објашњења јесте да велика улагања сведоче 
о финансијском напретку овог сектора, да ТВ серије онда јесу последично огле-
дало утицаја, културне дипломатије и меке моћи ове две земље, али да тек тре-
ба да буду препознате на свим нивоима, као интегрални елементи оцене стања у 

17 Dodijeljene nagrade Srce Sarajeva za TV serije, Al Jazeera Balkans, 17. 8. 2021, 15. 10. 2021, https://bal-
kans.aljazeera.net/news/culture/2021/8/17/sff-dodijeljene-nagrade-srce-sarajeva-za-tv-serije 
18 Годишњи Извештаји Европске комисије (2005‒2021), Министарство за европске интеграције 
Републике Србије, https://www.mei.gov.rs/srp/dokumenta/eu-dokumenta/godisnji-izvestaji-ek 
19 Freedom in the world (2021), Freedom House, p. 8.
20 Torelli, S. Soap Operas and Foreign Policy: How Turkey Creates and Promotes, in: The Turkish Touch. 
Neo-ottoman Hegemony and Turkish Television in the Middle East, eds. Carney, J. et. al (2013), Arab Media 
Report, pp. 43–47. 
21 Kraidy, M. M. and Al-Ghazzi, O. (2013) Neo-Ottoman Cool: Turkish Popular Culture in the Arab Public 
Sphere, Popular Communication 11 (1), pp. 17–29.
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медијима. Такође, њихов међународни успех последица је творбе имагинарне сли-
ке нације која комбинује нарцисоидно самовредновање и егзотизацију, утемељену 
на међународним стереотипима и предрасудама, испуњавајући тиме очекивања 
најшире публике. 

НАРАТИВ МЕКЕ МОЋИ: ИСТОРИЈА КОЈУ НАС НИСУ УЧИЛИ

Прва сезона Сенки над Балканом емитована је 2017. године на јавном медијском 
сервису Србије. У постјугословенском културном и медијском простору одмах је 
препозната као један од најбољих и најамбициознијих ТВ пројеката. РТС се вра-
тио међу најгледаније ТВ станице у региону, пре свега захваљујући резонантности 
заплета серије у односу на актуелна политичка кретања, односе и тензије балка-
низације и европеизације. Серију је креирао Драган Бјелогрлић, а вешто написан 
сценарио прве сезоне овог политичко-криминалистичког трилера, детективске 
интриге и гангстерске саге потписују: Даница Пајовић, Дејан Стојиљковић и Вла-
димир Кецмановић. Сценарио користи мотиве кратке приче Стевана Копривице 
– ослоњене на историјске записе – о неизвесним судбинама белогардејаца који су 
емигрирали у Београд након Октобарске револуције. На моменте, тенденциозно 
приказано проклетство балканске и југословенске историје, исконски сукобље-
ни етницитети/идентитети и особени културни амбијент, видљиви су већ у увод-
ној шпици која парафразира култну серију Игра престола (Game of thrones, David 
Benioff, D. B. Weiss 2011–2019). У другој сезони матрица је графички редизајнирана 
према препознатљивој раскоши шпица серијала о Џејмсу Бонду (Goldeneye, Martin 
Campbell, 1995; Skyfall, Sam Mendes, 2012; Spectre, Sam Mendes, 2015). 

Регионално утемељена мека моћ добар је пример Моисијевих (Dominique Moi-
si)22 теоријских ставова да су ТВ серије пресудан медијски наратив за разумевање 
савременог света, од (специфичне) унутрашње до глобалне (културне) политике. 
У том погледу, телевизијски наратив Сенки над Балканом нова је историјска и по-
литичка фикција, огледало страхова, нада и понижења нестабилног мултиетни-
чког Балкана. Сенке из наслова, поимљене као сенке империјалне епохе – Балкана 
подељеног између Османског и Аустроугарског царства – обавијају идентитет и 
судбину Србије, разапете између Истока и Запада. Нестабилност земље и нације 
укорењена је у конкретним и метафоричким тврдњама о Балкану/Србији као гео-
политичкој раскрсници светова: софистициране Европе и егзотичног Оријента; 
простору прожимања традиционалног патријархата и модерности, (вечитог) пре-
вирања и (унапред изгубљених) борби за територију, власт и моћ.

Свирепо убиство – ритуалним одсецањем главе – током костимиране забаве 
београдског високог друштва, поставља колоритни амбијент епохе и простора. 
Инспектор Андра Танасијевић (Драган Бјелогрлић) и његов млађи колега Станко 

22Видети: Moisi, D. (2010) The Geopolitics of Emotion, New York: Anchor.; Moisi, D. (2016) La géopolitique 
des séries, Paris: Stock.
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Плетикосић (Андрија Кузмановић) – којима је додељен случај – откривају да је низ 
убистава повезан с древном реликвијом, украденом из Руске православне цркве у 
Београду, за коју се верује да има мистично дејство. Траг злочина води до бројних 
фиктивних и стварних ликова у Београду између два светска рата; до чланова кра-
љевске породице Карађорђевић, емигрантских кругова белих Руса, Комунистичке 
партије и црвених Руса, те тајних служби/друштава: Тула, Црна рука, Коминтерна, 
ВМРО. Уверљивости серије посебно доприносе познате историјске личности, као 
што су: Арчибалд Рајс (Никола Ристановски), генерал Петар Живковић (Небојша 
Дугалић), Мустафа Голубић (Горан Богдан) и Анте Павелић (Бојан Навојец) који 
се хармонично преплићу с фиктивним ликовима Калуђера (Гордан Кичић), не-
знаних јунака Јатаган мале, Кројача (Ненад Јездић) и Ниског (Милош Самолов).

Измишљена/замишљена слика Београда, као главног града Краљевине СХС / Ју-
гославије, створена је комбинацијом хронотопа и урбаних легенди, а обриси Ја та ган 
мале инспирисани су варијацијама прича скупљених са целог Балкана. Теле визијски 
наратив је, тако, подједнако натопљен историјом на једној, и митовима и мистици-
змом који су, на другој страни, посебна тачка ослонца меке моћи и сенза ционалистичке 
представе историје која се шири медијским и (поп)културним при чама. Београд је 
поприште сукоба – финансијских, политичких, етни чких, кул  турних – и васколике 
борбе за моћ у којој су „сви или потенцијалне убице или ве роватне жртве”.23 И док 
Краљевина Југославија незаустављиво тоне у хаос, Београд постаје: 

„космополитски простор налик оним европским, у којем се одвија битка за 
моћ и превласт између различитих нација, политичких фракција и финансиј-
ских група. Историјске фрустрације етнички различитих друштвених група 
које су у новој држави виделе прилику за испуњењем властитих амбиција, 
глатко су пренете у заплет серије”.24 

Бјелогрлићева филмско-телевизијска трилогија Монтевидео (2010–2014) и 
Сенке над Балканом, усклађено портретишу имагинарни Београд као „раскрсницу 
империја на размеђи епоха, балканску метрополу која трага за сопственим иден-
титетом”.25 С друге стране, умножене наративне линије ТВ серије наговештавају и 
коначно откривају суштаствене кризе асиметричних/етничких односа моћи уну-
тар краљевине који ће одредити њену судбину. Слободна ауторска мистификација 
и замена теза у промотивном слогану Историја коју нас нису учили, имплицира да 
се међуратна историја у овој серији (први пут) открива и (иновативно) приповеда. 
Тензије мултикултуралности и мултиконфесионалности, које су „цепале” Краље-
вину Југославију, постају парадигматске геополитичке слике овог поднебља. При-
зори (не)забележене и (не)научене историје, слажу се као слојеви палимпсестног 

23 Daković, N. (2020) Belgrade between the Wars: Imperial Shadows on the Screen, European Review, No. 
28, pp. 90–101, p. 93.
24 Исто, стр. 94.
25 Исто, стр. 92.
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наратива историје некадашње монархије и савремене Србије. У прецизно развије-
ном политичком заплету Сенки, јукстапозиција прошлости, садашњости и будућ-
ности тематизује: 

„упадљиву сличност између све три временске димензије, пружајући осећај 
да серија ствара ’сурогатни идентитет’ данашње Србије и да говори о про-
клетој судбини Балкана, […] стварног живота и сукобљених етничких група 
које су живеле или живе у било ком облику Југославије, од настанка до данас 
у државама наследницама”.26

Истовремено, наратив меке моћи ове серије наглашава double occupancy Срби-
је и Балкана у европском контексту, када се регион посматра и као неодвојиви 
део Европе и као њено вечито одбачено „мало друго”. Заправо, ТВ серија пружа 
призоре исконске растрзаности између Оријента и Окцидента, Балкана и Европе, 
повезујући елементе нашег (само)замишљања и (увек) стереотипног виђења „спо-
ља”. Стигма балканизације у серији видљива је кроз распад некадашње заједничке 
државе према етничким линијама, где на једној страни остају Хрватска и Слове-
нија, као наследнице Аустроугарске монархије, а на другој Србија и Македонија 
као простори Османског царства. Коначно, Краљевина Југославија постаје место 
додира и разликовања „крвавог” Оријента и завереничке централне Европе. 

У Сенкама из европске перспективе ишчитана историја Србије – често занема-
рена услед комплексних политичких кретања и дисонантних националисти чких 
оптика – подржана је поштовањем светских ТВ образаца. Сам креатор серије као 
жанровски узор истиче серије Царство порока (Boardwalk Empire, Terence Winter, 
2010–2014) и Бирмингемску банду (Peaky Blinders, Steven Knight, 2013), али не и 
ди рек тније текстуалне сличности које су допринеле да друга сезона у јавности бу-
де етикетирана као наша верзија ТВ серије Вавилон Берлин (Babylon Berlin, Tom 
Tykwer, 2017).27 Наиме, креатори одричу утицај немачке серије, јер је Вавилон Бер-
лин емитован после Сенки. Но, у Србији је роман Један нерешен случај (Der nasse 
Fisch, Volker Kutscher, 2007), према којем је она настала, објављен 2011. године, што 
чини могућом и ову линију утицаја и апропријације. Јасна паралела живота Берли-
на и Београда, политичке узавреле атмосфере и збивања у сенкама снажан су ар-
гумент за европеизирану слику Балкана. За синефиле јасне су алузије на призоре 
обрачуна у балканском вестерну, филму Прашина (Dust, Milcho Manchevski, 2001). 
Сложеношћу приповедања Сенке над Балканом следе светски тренд квалитетне 
телевизије (quality television) (McCabe/Akass 2007, Bianculli 2016, Dunleavy 2017)28, 

26 Исто, стр. 93.
27 Претеча Вавилон Берлина је немачка серија о руској мафији у Берлину Пред злочином (Im Angesicht 
des Verbrechens, Доминик Граф, 2010). Обе серије повезује глумац Мишел Матичевић који игра Ед-
гара Касабиана, вођу организованог криминала и власника кабареа Мока Ефти, односно Мишу, 
криминалца и власника ноћног клуба Одеса. 
28 Видети: McCabe, J. and Akass, K. (2007) Quality TV: Contemporary American Television and Beyond. 
London: Taurus & Co.; Bianculli, D. (2016) The Platinum Age of Television, New York: Doubleday; Dunleavy, 
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које одликују развој иновативних стратегија – сложених заплета који осцилирају 
кроз велики броја епизода, фрагментарне нарације, жанровске хибридизације, ди-
стрибуције 24/7 за глобалну публику на медијским платформама, узастопно гледа-
ње епизода (binge viewing). 

О потенцијалу ове серије као ефектном средству меке моћи сведоче њена гле-
даност, добијене награде, објављене критике и светска дистрибуција. Од 2017. до 
2021. године, претрагом на Гуглу пронађено је око 104.000 текстова посвећених 
серији, на свим регионалним језицима и на енглеском: од кратких приказа и вести 
до интервјуа и ауторских текстова. У дневним новинама Политика публикован 
је 41 чланак, а у недељнику Време 19 ауторских осврта. Неки од наслова чланака 
прихваћених и популарних у региону су: Сенке над Балканом, Историја коју нас 
нису учили (Vajb Magazin 2017), Сенке над Балканом као ревизија историје (Пе-
шчаник 2017), Сенке су и даље ту, али бар маске падају (Vreme 2019), Сенке над 
Балканом између Шекспира и Кума (Danas 2019).29 У тексту Сенке над српском ки-
нематографијом (Печат 2017)30 Андреј Тарасјев, председник Друштва за очување 
спомена на Русе у Србији, негодује због негативног контекста у којем су у серији 
приказани бели Руси. Анализирајући Сенке у ауторској колумни, књижевник Све-
тислав Басара наводи да је за сваку ТВ серију битно само да своју причу „прича 
уверљиво, а да је њена сличност са стварним историјским догађајима добродошла, 
али споредна”.31 

Сенке над Балканом наишле су на добар пријему и велику гледаност у балкан-
ским земљама (РТРС Босна и Херцеговина, РТЦГ 1 Црна Гора, МРТ 1 Северна 
Македонија, РТЛ Република Хрватска, Планет ТВ Словенија). Прву епизоду на 
РТС-у гледало је више од 2.123.000 гледалаца, а драматург и критичар Димитрије 
Војнов написао је да је њеним приказивањем РТС „сигурно закорачио у 21. век, 
када је реч о драмском програму”.32 Друга сезона постала је прва српска серија која 
је могла да се бинџује на дигиталној платформи за дистрибуцију медијског садр-
жаја ЕОН, на којој је у прва три дана њеног приказивања забележено 10.000 нових 
налога. Изабраним моделом дистрибуције ова домаћа серија се прикључила плат-
формама Нетфликс, Амазон, HBO GO и Хулу, чије серије могу да се гледају као ви-
шечасовни високо креативни филмови (Круна / The Crown, 2016; Прави детектив 

T. (2017) Complex Serial Drama and Multiplatform Television, London and New York: Routledge.
29 За више видети: Janošević, L. (1. 12. 2017) Senke nad Balkanom: Istorija koju nas nisu učili, Vajb ma-
gazin; Đurović, J. (5. 12. 2017) Senke nad Balkanom kao revizija istorije, Peščanik; Švarm, F. (26. 12. 2019) 
Senke su i dalje tu, ali bar maske padaju, Vreme, br. 1512–1513; Ćuk, A. (29. 10. 2019) Senke nad Balkanom 
2, između Šekspira i Kuma, Danas.
30 Тарасјев, А. (3. 11. 2017) Сенке над српском кинематографијом, Печат, бр. 494, 25. 10. 2021, http://
www.pecat.co.rs/2017/11/senke-nad-srpskom-kinematografijom/ 
31 Basara, S. (8. 12. 2017) Senke senki nad Balkanom, Danas, 1. 11. 2021, https://www.danas.rs/kolumna/
svetislav-basara/senke-senki-nad-balkanom/
32 Vojnov, D. (23. 10. 2017) Fejsbuk link, 25. 10. 2021. https://www.facebook.com/dimitrije.vojnov/
posts/10156148244257697 
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/ True Detective 2014–2019). Уз енглеске преводне наслове, Black Sun (Црно сунце)33 
и Legacy (Убице мог оца, Предраг Антонијевић, 2016), ове ТВ серије постале су 
доступне на Amazon Prime платформи. У истом таласу права на емитовање шпи-
јунско-криминалистичке ТВ серије Државни службеник (Предраг Антонијевић, 
Димитрије Војнов, 2019) откупила је бразилска дигитална платформа Globoplay. 
Формат криминалистичке серије Беса (Tony Jordan, 2018) адаптирана је и у Либану 
(Крвна заклетва / Blood Oath, 2020), Грчкој и на Кипру. Пробој свих ових наслова 
на светско тржиште сведочи о новој епохи културне дипломатије и потенцијалу 
меке моћи, који чека државну регулацију и нове стратегије, угледајући се на успех 
других серијалних садржаја на глобалном тржишту. 

У дигиталној бази података ИМДБ, 10.673 корисника Сенке над Балканом 
/ Black Sun оценило је са 8,9/10. Пажљиво осмишљена промотивна кампања за 
Facebook, Instagram и Twitter умрежила је пратиоце серије који су желели да зави-
ре иза сцене, остављајући коментаре: „Серија је светска”, „Бјелогрлићу капа доле”, 
„Показао да и наше серије могу да буду занимљиве и узбудљиве”, „Због ове серије 
сам почела да гледам телевизију после десет година”, „Маестрално одрађен сваки 
сегмент”, „Гледање без даха” и сл. 

Проширењем филмских фестивала програмима посвећеним ТВ серијама, 
Сенке над Балканом приказане су на Сарајевском филмском фестивалу (2017. и 
2019), Филмским сусретима у Нишу (2017. и 2019), Фестивалу филмског сценарија 
у Врњачкој Бањи (2017. и 2019) и Браћа Манаки у Битољу (2017). На Фестивалу 
домаћих играних серија (ФЕДИС) досадашње сезоне освојиле су десет награда. У 
контексту ширења меке моћи, овај феномен даље јачају серије Кљун (Јелена Гаври-
ловић, Урош Томић, 2021), лауреат публике на Фестивалу Canneseries и Подручје 
без сигнала (Далибор Матанић, 2021), хрватско-српска копродукција проглашена 
за најбољу серију на највећем ТВ фестивалу Series Mania. 

ЗАКЉУЧАК 

Захваљујући продукционој раскоши и сложеним односом телевизијских тексто-
ва и контекста (културног, друштвеног и политичког) – надасве у пољима меке 
моћи и културне дипломатије – Сенке над Балканом постају више од компилације 
и парафразе глобално популарних телевизијских наслова. Ова ТВ серија (изнова) 
открива бурну прошлост и (циклично) приповеда вековне митове ових простора, 
промовишући националне културне вредности и преобликујући традиционал-
не праксе и активности културне дипломатије у нове и дугорочно одрживе об-
расце меке моћи аудио-визуелног сектора. Високо квалитетне серије националне 

33 Црно сунце, познати нацистички симбол јавља се као мотив на сликарским платнима принца 
Ђорђа Карађорђевића (Жарко Лаушевић), смештеног у санаторијум и блиског немачкој политици. 
Украдено копље судбине једна је од древних реликвија изузетне моћи, за којима су нацисти трагали 
како би разорили Балкан и свет. 
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продукције, свестрано повећавају видљивост Републике Србије на међународној 
сцени, али као елементи културне дипломатије који потврђују озбиљне ефекте 
меке моћи (боље пословање, размену идеја и успешних модела) и даље чекају оп-
сежнију државну регулацију. 

Метафорички наслов ове ТВ серије говори о дугим сенкама прошлости које про-
гоне оне који живе на овим просторима. Мека моћ телевизијских наратива редефи-
нише и популарише Балкан и Србију као геополитички појам, историјски ентитет, 
културни и цивилизацијски простор, део колективног памћења и духовног наслеђа. 
У обрасцу double occupancy (простора за двоје) подржана је слика Балкана као Евро-
пе, али и увреженог стереотипа Европе о Балкану, који је за сваког од нас на овим 
просторима заправо (клета) судбина и идентитет, наш свакодневни живот у сталном 
превирању и сукобима. Помирењем ставова и вредност две оптике ТВ серије Сенке 
над Балканом успева да оствари и оно што измиче тврдој моћи спољне политике.
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SOFT POWER OF THE BALKANS
(SOFT POWER OF THE TV SERIES: BLACK SUN/SHADOWS OVER THE BALKANS)

Abstract: The paper explores the soft power of the Serbian TV series produced in the period 
2015–2021 – as focused on the in depth analysis of the TV series Senke nad Balkanom (Black 
Sun/Shadows over the Balkans, 2017, Dragan Bjelogrlić) – and their role in the domains of 
cultural diplomacy and international relations of Republic of Serbia. The research uses the 
methods of the qualitative (textual, narrative, genre) and quantitative (the financial success 
in terms of distribution, placement at the festivals, promotions on the social webs) analy-
sis. The aim of this paper is to map out – reading the thematically and generically diverse 
case studies of multilayered narrative complexity – the emerging patterns of the soft power 
analysis of TV series and their importance and value for the national cultural policy and 
diplomacy. Consequently, the multifaceted narrative of the Shadows over the Balkans be-
comes the story of the past and the present; cultural and political tensions; opposed parties 
and conflicting identities in the country and in the region. At the same time the TV series 
creates the image of Serbia – process of ’branding the nation and the state’ – aimed for and 
turned toward the world, but not necessarily made in accordance with the state priorities 
and strategies. Regional and global reactions and critical response to the Shadows over the 
Balkans, its international placement, distribution and promotion argue the skilful change of 
the global into the local phenomenon (global exploitation and the growing soft power) as well 
as the successfully achieved mission of the cultural diplomacy – have appropriated identity 
and enhanced visibility of the country and of the nation. 

Key words: TV series, soft power, cultural diplomacy, Black Sun/Shadows over Balkan
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КОМПОЗИТНА СЛИКА ДРЖАВЕ: УЛОГА 
КОЛЕКЦИЈА И КОЛЕКЦИОНАРСТВА У 

КУЛТУРНОЈ ДИПЛОМАТИЈИ

Сажетак: Већ у доба касне ренесансе, а посебно у време барока, израња један нови 
комплексни вид идентитета који, у складу с друштвеним нормама и очекивањима, 
ствара и обликује сама индивидуа. Слика коју приказујемо и остављамо свету није 
неминовно био само сликани или вајани лик, наручивање архитектонског дела или 
писање мемоара, то је могао да буде и вишеструки приказ сопства какав су пружале 
раскошне библиотеке и први кабинети реткости. Истовремено с развојем идеје о 
колекцији као огледалу индивидуе, развијао се и паралелни концепт где је збирка пре-
растала међе индивидуалног и постепено настајала симболичка слика колективног 
идентитета држава тога доба. Улога колекција у грађењу алегоризоване слике др-
жаве и њено место у културној дипломатији биће идеја водиља овога текста. Али 
да би се на прави начин схватило како једна колекција постаје огледало државног 
идентитета мора се овај механизам прво објаснити на личном, па тек потом на 
колективном плану. 

Кључне речи: колекција, идентитет, огледало, културна дипломатија, Wunder-
kam mer

Када је Марсилио Фићино (Marsilio Ficino) написао чувену сентенцу да „човек 
може бити све што хоће” она је означила истинску револуцију у поимању 
индивидуе и идентетита који ће бити надограђивани и проширивани у 

наредним вековима. Већ у доба касне ренесансе, а посебно у време барока, израња 
један нови комплексни вид идентитета који, у складу с друштвеним нормама и 
очекивањима, ствара и обликује сама индивидуа. „Самообликовање” ренесансног, 
а касније и барокног човека, како га је назвао Стивен Гринблат (Steven Greenblat)1, 
потражиће различита изражајна средстава за своје остварење. Слика коју при ка зујемо 
и остављамо свету није неминовно био само сликани или вајани лик, наручивање 

1 О идеји самообликовања у ренесанси види: Grinblat, S. (2011) Samooblikovanje u renesansi, Beograd: Clio.
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архитектонског дела или писање мемоара, то је могао да буде и вишеструки 
приказ сопства какав су пружале раскошне библиотеке и први кабинети реткости. 
За разлику од овековеченог сопственог одраза, колекције су нудиле много шири 
дијапазон самопрезентације својим творцима – биле су флуидне и композитне 
попут човека самог. С друге стране, оне су постављале свог творца на позорницу 
света и омогућавале му да остави трајни мементо постојања.2

Истовремено с развојем идеје о колекцији као огледалу индивидуе, развијао се 
и паралелни концепт, у којем је збирка прерастала међе индивидуалног и посте-
пено постајала симболичка слика колективног идентитета држава тога доба. Уло-
га колекција у грађењу алегоријске слике државе и њено место у културној ди-
пломатији биће идеја водиља овога текста. Али да би се на прави начин схватило 
како једна колекција постаје огледало државног идентитета мора се овај механи-
зам прво објаснити на личном, па тек потом на колективном плану. 

Када је 1595. године Јакомо Контарини (1536−1595) (Jacomo Contarini), угледни 
венецијански сенатор, математичар и надасве колекционар, сачинио своју опору-
ку, једна од главних ставки била је и његова колекција: „Једна од најдражих и мом 
срцу најближих ствари које сам поседовао и које поседујем, је мој studiolo, који је 
мојој личности донео сав престиж и поштовање.”3

Скоро идентичне речи можемо прочитати и у опоруци другог великог колек-
ционара тога доба Улиса Алдровандија (1522−1605) (Ulisse Aldrovandi).4 Он је 
1603. године један од најбогатијих кабинета реткости, свој Алдровандијев музеј 
(Museo Aldrovandi), оставио Универзитету у Болоњи где је деценијама предавао и 
у чијем ректорату се збирка налази до данашњег дана. За обојицу колекционара, 
њихова колекција, њихов кабинет реткости (Wunderkammer) није био само одраз 
њихове економске моћи и софистицираног укуса: много више од тога, колекција 
је постала њихов симболички alter ego, композитни портет њихових комплексних 
и вишеструких идентитета.5

Приказивање кабинета реткости као симболичког огледала њеног творца по-
себно је видљиво на примеру Џона Традесканта (1570−1638) (John Tradescant), 
главног дизајнера вртова енглеског краља Чарлса I (Charles I).6 Састављена од им-
пресивног броја егзотичних драгоцених, али и често фантастичних артефаката, 
Традескантова колекција је прославила свог власника још за живота, да би је после 

2 О идеји колекције као слике идентитета види: Elsner, J. (ed.) (1994) The Cultures of Collecting, London: 
Reaktion books. 
3 Види и: Тодоровић, Ј. (2014) Каталог државне уметничке колекције Дворског комплекса на Дедињу, 
том И европска збирка, Нови Сад: Платонеум, стр. 14−41.
4 О Улису Алдровандију и његовој колекцији види: Hexhiraj, M. (2016) Ulisse Aldrovandi: Il museografo, 
Bononia University Press, p.p. 42−51.
5 О кабинетима реткости види: The Origins of Museums: The Cabinet of Curiosties in Sixteenth and Sev-
enteenth-century Europe, eds. Oliver R. Imprey and Arthur MacGregor (2001), London: House of Stratus. 
6 О колекцији Џона Традесканта и Старијег и Млађег види исцрпну студију: Leigh-Ross, P. (1984) The 
John Tradescants: Gardeners to the Rose and Lily Queen, London: Peter Owen. 
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његове смрти наследио син, Традескант Млађи и претворио у музеј. У наредним 
деценијама колекција је допуњавана и постала је симболички портрет како оца 
тако и сина. Неколико векова касније, ова драгоцена збирка представљаће један 
од камена темељаца чувеног Ашмолијен музеја (Ashmolean) у Оксфорду.7 Многи 
посетиоци су се дивили штиту с Молучких острва, загонетним кутијама из Кине, 
чаши од носороговог рога, али и вредним предметима нововековног имагинарију-
ма – репу од сирене и руци невидљивог човека. Крајем 1638. године немачки пут-
ник Георг Кристоф Штирн (Georg Christoph Stirn) посетио је Традескантов музеј и 
оставио овај импресивни попис предмета:

„На самом улазу у двориште лежала су два китова ребра, као и генијално на-
прављен модел брода од коре дрвета; затим су у башти биле засађене најразли-
читије врсте егзотичних биљака, које сте могли видети и у малој књижици коју 
је о њима написао г. Традескант. У музеју смо видели саламандера, камелеона, 
пеликана, ремору, лнхадо из Африке, белу јаребицу, гуску која расте у Шкот-
ској на дрвету, летећу веверицу, још једну врсту веверице у облику рибе [...]”8 

Ова задивљујућа листа чудеса показује нам да је, попут барокног концепта про-
стора, времена и човека самога, кабинет реткости био заснован на принципу плу-
ралитета. Он је истовремено, као и барокни идентитет, био полицентричан и су-
штински флуидан, дозвољавајући наизглед бесконачне процесе надоградње и раз-
градње. У доба у којем су реалност и илузија виђени као две стране истог новчића, 
свет чињеница није никада био једина реалност. Попут одраза у барокним салама 
огледала реалности и сами идентитети били су склиски и нестални. 

Ту истоветну флудиност колекције и идентитета посебно је истакао Традескант 
Млађи на портрету Томаса Крица (Thomas Kritz), на којим је приказан са својим 
пријатељем и раскошном колекцијом егзотичних шкољки.9 У касном 16. и током 
17. века није било ретко да се сама колекција овековечи на платну и на тај начин 
обезбеди њено трајање. Чувене су представе кабинета реткости: Олеа Ворма (Olle 
Worm), Императа Ферантеа (Imperato Ferrante), Рудолфа II (Rudolph II), као и Ви-
лијема Пастона (William Paston). На свакој од ових слика протагониста је била сама 
колекција и драгоцени предмети приказивани су с посебном прецизношћу. Ипак, 
ретке су биле слике на којима су кабинети реткости били интегрални део портрета 
њихових твораца, као код Џона Традесканта Млађег. Судећи по овом портрету, за 
Џона Традесканта Млађег његова збирка више није само начин грађења сопственог 

7 О настанку Ашмолијен музеја и улози колекција Џона Традесканта види: MacGregor, A. (ed.) (1983) 
Tradescant’s Rarities: Essays on the Foundation of the Ashmolean Museum, Oxford: OUP. 
8 „[F]irst in the courtyard there lie two ribs of a whale, also a very ingenious little boat of bark; then in the 
garden all kinds of foreign plants, which are to be found in a special little book which Mr. Tradescant has had 
printed about them. In the museum itself we saw a salamander, a chameleon, a pelican, a remora, a lanhado 
from Africa, a white partridge, a goose which has grown in Scotland on a tree, a flying squirrel, another in 
the shape of a fish.” Исто, стр. 21.
9 Портрет Џона Традесканта Млађег налази се у Ашмолијен музеју, inv. no. WA1898.11.
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идентитета, она је постала његов 
нераскидиви део.

Сличне концепте композит-
ног идентитета налазимо, у сада, 
нажалост, изгубљеном, а нека-
да чу веном кабинету реткости 
(Wun  der kammer) барокног Рима, 
у Кирхеровом музеју (Museo Kir-
cheriano), заоставштини најслав-
нијег од свих језуитских научни-
ка – Атанасијуса Кирхера (1602− 
1680) (Athanasius Kircher).10 Че-
сто називан „последњим чо ве-
ком који је све знао” Кирхер је у 
својим делима обухватио неслу-
ћени збир најразличитијих зна-
ња. Током своје невероватне ка-
ријере Кирхер се бавио скоро 
несагледи вим дијапазоном ди-
сциплина и нау ка. Он је тврдио 
да је дешифровао хи јеро глифе и 
Кабалу, да је проникао у са ме по-
четке хришћанства, да је напи-
сао монументлну монографију о 

Ки ни и створио први универзални језик. Овај фасцинантни ерудита с јед на ким ау-
торитетом писао је о вул ка ни ма, геолошким феноменима, оп ти ци и астрономији. 
Захваљујући Кир херу, усавршена је laterna magi ca тако да је прва покретна сли ка по-
стала важно средство језуитске про паганде широм света. И поред свих заблуда у 
које је упадао, и ма  теријалних грешака које је правио (ње  гова интерпретација хије-
роглифа би ла је погрешна), Атанасијус Кирхер је био један од врхунских барокних 
на у чника, истински полимат свога доба.

Зато је и Кирхеров кабинет реткости (Wunderkammer), смештен у срцу језу-
итског реда у Римском колегију (Collegio Romano), требало да оде корак даље од 
свих збирки тога доба и представи посетиоцу свеукупни микрокосмос једног по-
себног света. У Римском колегију пред посматрачем се није отварао одраз оног 
макрокосмоса који је окруживао барокног човека, то је првенствено био Кирхе-
ров универзум, микрокосмос макрокосмоса, виђеног кроз призму једног од најин-
тригантнијих припадника језуитског реда. У процесу грађења кабинета реткости 

10 О Атанасијусу Кирхеру види: Findlen, P. (2004) Athanasius Kircher: Th e Last Man Who Knew 
Everything. New York: Routledge; Godwin, J. (2015) Athanasius Kircher’s Th eatre of the World: His Life, Work 
and Search for Universal Knowledge, Inner Traditions, London: Bear. 

Абрахам Мињон, Мртва природа, 17.век, уље на 
платну, Државна уметничка колекција Дворског 

комплекса
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(Wunderkammer) Кирхер се руководио идејом јединства фрагментарног универ-
зума, која је уједно прожимала и све његове научне списе. Ова комплексна барок-
на идеја обележила је оновремену космологију, али је и суштински одредила по-
имање света као садејства фрагмената у савршеном складу.11 Иако наизглед па-
радоксалан, концепт јединства фрагментарности обележиће и ликовне уметно-
сти и књижевност тога доба: од тријумфалних таваница римских цркава Бачичо 
(Bacciccio) и Андреа Поцо (Andrea Pozzo), преко вртоглавих сегмената архитекту-
ре Гуарина Гуаринија (Guarino Guarini), до исфасетираних скулптура Јохана Геор-
га Пинсела и поезије Кулмана (Kuhlmann) – фрагментарност је дубоко продрла у 
барокни ликовни идиом. Али појам фрагментарности, што је Кирхер добро схва-
тао, у бароку је отишао даље и превазишао ниво саме опипљиве форме, поставши 
одредница комплетног поимања света. У то доба фрагментарност, као што је Кир-
хер и тежио да отелотвори у свом музеју, обележила је поимање простора време-
на и човека самога. 

Највећи број артефаката у Кирхеровом музеју прикупили су језуитски миси-
онари у свим крајевима глобалног барокног света од Ваљадолида до Куска, од 
Мексика до Макаоа. Неслућени егзотични артефакти, узорци флоре, фауне и 

11 О Кирхеровом кабинету реткости види: Alberto Bertola, At the Origins of the Roman College Muse-
um, in: Nuncius no. 1, 2004, pp. 297−356.

Палма ил Векијо, Света породица са Св. Катарином, Св. Јованом и донатором, уље на 
дрвету, 1529, Државна уметничка колекција Дворског комплекса
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споменици далеких култура сливали су се у Кирхеров музеј у Римском колеги-
ју (Collegio Romano). Узимајући у обзир језуитску склоност ка театралном виђењу 
света и спектаклима презентације, њихова поставка била је сачињена на такав на-
чин да посматрача урони у језуитско виђење света и мишљење о њему. Поред уо-
бичајених предмета који су красили нововековне кабинете реткости, чудесних и 
егзотичних творевина природе и виртуозних дела човека, Кирхеров музеј је при-
казивао и фантастичне машине које су биле дело његовог творца.12 Међу Кирхе-
ровим чудесним машинама најчувеније су биле магична направа која посматрачу 
дочарава Христа како спасава Светог Петра из немирнога мора, направа за при-
слушкивање, као и врхунски загонетна Катоптичка кутија итд. Сви Кирхерови 
апарати имали су једну кључну функцију – требало је да буду главни медијуми је-
зуитског мисионарства. Зато с правом можемо рећи да је колекција у Кирхеровом 
музеју (Museo Kircheriano) била идеално огледало верске и културне дипломатије 
језуита, та главна снага католичке реформације.

Овај чувени полимат, који је проучавао тако разнородне области као што је 
функционисање вулкана, одгонетање хијероглифа и истраживање Кине, створио 
је колекцију која је суштински приказивала сву непрегледну вишеструкост њего-
вог сопства. Али Кирхеров музеј (Museo Kircheriano) је био нешто много више – он 
је представљао фрагментарни портрет свеукупне светске славе и моћи језуитског 
реда. По речима самога Кирхера, његова колекција требало је да буде велика алего-
рија језуитског реда, али и да служи као грандиозна „палата сећања”, да буде фраг-
ментарни, вечно променљиви простор у којем ће бити сакупљено комплетно сећа-
ње света.13 Када узмемо у обзир да је концепт „палате сећења” у барокно доба уса-
вршио други велики језуита и Кирхеров савременик Матео Ричи (Matteo Ricci) – 
онда видимо на колико нивоа је Кирхеров музеј (Museo Kircheriano) био огледало 
саме суштине језуитског реда и барокног света у свој његовој сложености.

Од индивидуалног и приватног принцип поистовећења колекције и идентите-
та је бешавно пренет на ниво колективног и државног. Ако је збирка нудила могућ-
ност симболичке интерпретације личног идентитета, њено коришћење за држав-
ну презентацију и културну дипломатију отварало је нове неслућене могућности. 
Као и на примерима великих колекционара нововековне Европе, Kunstkammer, 
Wunderkammer или уметничка колекција пружала је флудини плуралитет иден-
титета који је могао да симболички представи и најкомплексније владарске иде-
ологије. 

Сличну двојност индивидуалног и колективног, које је ујединила збирка у Рим-
ском колегију (Collegio Romano) Атанасијуса Кирхера, поседовао је раскошни кабинет 

12 О машинама Атанасијуса Кирхера види: Michael John Gorman, M. J. Between the Demonic and the 
Miraculous: Athanasius Kircher and the Baroque Culture of Machines, in: The Great Art of Knowing: The 
Baroque Encyclopedia of Athanasius Kircher, ed. Daniel Stolzenberg (2001), Stanford: Stanford University 
Libraries, pp. 59–70.
13 О палати сећања Матеа Ричија види: Johnatan Spencer, D. (1984) The Memory Palace of Matteo Ricci, 
New York: Viking.
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реткости хабзбуршких царева. Још од раног средњег века Хабзбурзи су своју ко-
лекцију сабирали у форми ризнице (Schatzkammer) где су прикупљане велике дра-
гоцености Царства. У доба владавине цара Максимилијана I хабзбуршки кабинет 
реткости (Wunderkammer) се значајно обогатио драгоценим артефактима, како 
кроз наруџбине самога цара тако и бројним вредним дипломатским поклонима од 
којих је Сланик Бенвенута Челинија (Benvenutto Cellini) сигурно био најпознати-
ји.14 Управо ова комбинација наручивања и дипломатског поклона дефинисаће, у 
вековима који ће доћи, начин грађења великих државних репрезентативних збир-
ки. Биограф цара Максимилијана I записао је да је кроз његову државну збирку, 
приказан универзум под влашћу нашег цара.15 Иако се на први поглед може учини-
ти да је то идентични принцип поистовећења колекције и сопства који смо виде-
ли на примерима колекција Јакома Контаринија, Улиса Алдровантија и Џона Тра-
десканта, овде је постојала кључна разлика. Индивидуа и њен идентитет били су 
сасвим другачији. Сам цар, као и донекле Атанасијус Кирхер нису били приватне 
индивдуе, они су првенствено били persone publice, оличење политичког тела сво-
је државе. На тај начин и колекција која је била симболички alter ego није рефлек-
товала њихов лични идентитет већ једнако полифони политички идентитет, онај 
који је градила сама држава.

Ту идеју додатно ће развити Максимилијанов син Рудолф II (1576−1612) за вре-
ме владавине у Прагу, где ће сакупити можда најимпресивнију колекцију раног ба-
рокног доба. Окруживши се врхунским научницима и хуманистима, међу којима 
су били Тихо Брахе и Јохан Кеплер, Рудолф II ће систематски градити монумен-
тално композитно огледало своје владавине. Наследивши колекцију свог оца, али 
и других Хабзбурга, Рудолф II је успео да надогради импресивним бројем артефа-
ката који је требало не само да прикажу разноврстност и комплексност његовог 
идентитета као колекционара, него су уистину престављали alter ego саме држа-
ве, алегоризовану идеологију власти. Следећи барокну визију света која је бешав-
но уједињавала домен реалног и имагинарног, као и код приватних кабинета рет-
кости Џона Традесканта и Атанасиуса Кирхера, кабинет реткости (Wunderkammer) 
Рудолфа II је ујединио реално и окултно, географско и астрономско приказивање 
универзума. 

Када говоримо о вишеструким идентитетима приватне или јавне личности 
које је колекција могла да представи, важно је поменути да је кабинет реткости 
(Wunderkammer) Рудолфа II садржао један јединствени елеменат. Ако је колекција 
Рудофла II била микрокосмос његове идеологије власти, у њој је чуван и микроко-
смос микрокосмоса, композитни фрагментарни портрет самог хабзбуршког цара, 
који је попут кабинета реткости (Wunderkammer) идеју личне и државне моћи 

14 Данас један од драгуља Кунсткаммера Историјско-уметничког музеја у Бечу (Kunsthistorisches 
museum), (Inv. no. KK 881).
15 Цитирано у: Da Costa Kaufmann, T. From Treasury to Museum: The Collections of the Austrian 
Habsburgs, in: The Cultures of Collecting, ed. John Elsner (1994), London: Reaktion books, pp. 137−155.
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стапао у јединствену композитну визију. Међу драгоценим артефактима који су 
били изложени у његовом кабинету реткости налазио се и специфични Рудол-
фов портрет, дело Ђузепеа Арчимболда (Giuseppe Arcimboldo). Компонован по-
пут других алегоријских портрета славног маниристичког уметника, портрет Ру-
долфа II требало је да буде симболички и уједно загонетни лик самог цара. Познат 
и као Вертиминус, антички бог обиља, Рудолфов портрет био је сачињен од ра-
зличитог поврћа, биља и воћа које је, као и фрагментарна слика његове моћи коју 
нам је пружао његов кабинет реткости, био алегорија раскоши и богатства Хаб-
збуршког царства. Све представљене биљке сведоче о моћи и преображају света 
под скиптром Рудофла II. 

Као што Томас да Коста Кауфман истиче у тексту о кабинету реткости (Wun-
derkammer) овог изузетног колекционара, Рудолфова колекција је представљала 
огледало његове културне дипломатске активности.16 Набавка и наручивање дела, 
као и излагање посебно (политички) значајних дипломатских поклона, имало је 
једнаки значај попут великих дипломатских преговора. Иако није била у потпу-
ност доступна јавности, изузетна пажња се поклањала коме ће и у ком тренутку 
ова збирка бити представљена. Приступ колекцији био је омогућен страним ам-
басадорима и званичним гостима, а предмети у њој сакупљени, попут скоро бес-
крајног скупа артефаката у Римском колегију (Collegio Romano), требало је да по-
сведоче о слави самога цара, али и о несагледивим просторима моћи његовог по-
седа. Рудолфова колекција је испуњавала сложену функцију – била је вишеструки 
симболички портрет хабзуршког императора, али и представа његове владавине 
царством, као и целокупним микрокосмосом света. 

Специфични механизам презентације идентитета државе кроз кабинете рет-
кости и прве колекције биће присутан у свим великим државним збиркама ново-
вековног периода. Класификација и уређеност кабинета требало је да одрази уре-
ђеност државе под управом њеног владара, да истакне све фасете дате владарске 
идеологије, али и да пружи идеалну пројекцију вечног и утопијског, коме је сва-
ка држава тежила. Иако су од 18. века и доба просветитељства осниване прве јав-
не и националне колекције (Ашмолијан музеј, Лувр, Британски музеј), које су у ве-
ликој мери поред улоге општег образовања нације преузимале улогу симболичке 
презентације државе кроз уметничку збирку, многе краљевске и империјалне ко-
лекције Европе су све до прве половине 20. века формиране на тим постулатима.

Зато је за наш преглед колекције као композитног идентитета државе од посеб-
ног значаја историја и начин функционисања Државне уметничке колекције (ДУК) 
Краљевине Југославије којим ћемо и закључити ово разматрање. Оснивање ДУК 
везује се за проглашење Југославије 1929. године – и поклапа се са изградњом но-
вог центра моћи, краљевске резиденције у Старом двору на Дедињу.17 Попут сво-

16 Исто, стр. 137−155.
17 О делима која се чувају у ДУК види каталог ликовне збирке: Тодоровић Ј. и Црвенковић, Б. (2014) 
Каталог државне уметничке колекције Дворског комплекса, том 1&2, Нови Сад: Платонеум.
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јих нововековних претходника, колекција Краљевине Југославије требала је да са-
жме вишеструке идентитете и буде врхунско остварење културне дипломатије но-
востворене државне заједнице. Од самих почетака ДУК је била замишљена као 
огледало два водећа принципа културне политике и културне дипломатије Југо-
славије – заједничког југословенског и европског начела. У то име сакупљана су и 
наручивана дела која ће током целе историје државе представљати две интегралне 
целине – збирку југословенских аутора и збирку европске уметности од 15. до 20. 
века. Док је један део колекције кроз дела југословенских аутора требало да пред-
стави идентитет нове заједнице Јужних Словена, европски део збирке је кроз дела 
неких од највећих уметника европске уметности новога века требало да утврди 
апсо лутну припадност младе државе европској културној историји. Иако је ства-
рана кроз различита државна уређења (монархију па потом републику) и отело-
творила идентитет вишеструких Југославија (Краљевине, ФНРЈ и СФРЈ), сакупља-
на и чувана дела сведочила су о нераскидивом континуитету ових двеју носећих 
идеја.18 

Распон стварања колекције протезао се од симболичког проглашења Југослави-
је 1929. године до смрти Јосипа Броза Тита 1980. године.19 Иако ДУК наставља да 
постоји у истим просторима за које је сакупљана у Дворском комплексу на Деди-
њу, она више нема функцију јавне презентације коју је имала за време историје Ју-
гославија, али представља важан споменик југословенске и европске културне ба-
штине. 

За стварање ДУК као композитног симболичког идентитета нове државе најза-
служније су биле две личности – краљ Александар Карађорђевић и његов брат од 
стрица, кнез Павле Карађорђевић. Кнез Павле још од 1929. године ће бити краљев 
саветник на уређењу дворова и стварању ДУК, а од 1934. године у улози регента 
Краљевине Југославије његова улога ће бити још активнија. Као владар, краљ 
Александар је имао главну реч у формирању слике коју је ново седиште моћи и 
нова државна збирка требало да прикаже јавности, али је улога кнеза Павла као 
великог ерудите и колекционара била пресудна. Образован на Оксфорду, кнез Па-
вле је још од раних двадесетих година постепено изграђивао свој изузетно истан-
чан уметнички укус и стварао је импресивну мрежу контаката у уметничком све-
ту тога доба. Био је пријатељ с највећим познаваоцима уметности и великим 
трговцима уметничким делима међуратног периода.20 О одабиру уметничких дела, 

18 О настанку евопске збирке ДУК види уводни текст: Тодоровић, Ј. (2014) Каталог државне умет-
ничке колекције Дворског комплекса, том 1 европска уметност, Нови Сад: Платонеум, стр. 14−41.
19 Од 1952. године па све до смрти Јосипа Броза Тита о ДУК води рачуна тело под називом КПР 
Кабинет Председника Републике, а касније Служба за репрезентативне објекте СФРЈ. Иако је Ју-
гославија наставила да постоји још више од деценију, а СР Југославија и дуже, још 1979. године 
(по архивксим подацима КПР који се чувају у Архиву Југославије фонд 804 Картотека Службе за 
репрезентативне објекте) набављено је последње дело за ДУК. Од тада па до данашњег дана ДУК 
функциониште као затворена збирка.
20 О кнезу Павлу као колекционару и познаваоцу уметност види: Subotić, I. (2011) Prince Paul 
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Буонани Филипо, Museum Kircherianum, насловна страница каталога, 1709,  Wikimedia commons
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прво за своју личну колек цију, а касније и за ДУК, кнез Павле се често саветовао 
са Кенетом Клар ком (Ken neth Clark)21 док је по Италији путовао с Бернар дом Берен-
соном, најчуве ни јим познаваоцем итали јан ске ренесансне уметно сти. Кнез Павле је 
још од раних двадесетих година постао близак пријатељ са Џозефом Дивином 
(Joseph Duveen), кога су с правом називали „прин цем међу тр говцима”.22 Суштин-
ско ин тересовање и велика стр аст кнеза Павла било је проучавање умет ности и 
колек ционар ство. Као што је кнез Павле написао у јед ном веома личном писму Џо-
зефу Дивину, његова неостварена жеља била је да буде кустос Ашмолијен му зеја у 
Оксфорду.23 На жалост, историјски догађаји су му усмерили каријеру у сасвим дру-
гом пра вцу. Своју богату еруди ци ју и искуство колекцио нара, као и све драгоцене 
контакте и пријатељства кнез Павле је уградио у стварање ДУК, која је требало да 
служи као врхунско огледало културне дипломатије Краљевине Југославије. 

И поред чињенице да је развој југословенског сег мента Државне уметничке ко-
лекције представљао нај директнији начин визуализације идентитета новооснова-
не државе, од посебног интересовања за наше разматрање имаће идеја коју је тре-
бало да пројектује европска уметничка збирка – концепт идеала ренесансне кул-
туре. Иако европска збирка ДУК у свом саставу има нека драгоцена дела фран-
цуског барокног сликарства: Три монаха Николе Пусена (Nicholas Poussin), Ар-
кадијски пејзаж са стадом Гаспара Дигеа (Gaspard Dughet) и Пејзаж са класич-
ним фигурама и про сјаком Франциска Мијеа (Francisque Millet); холандске Разне 
птице Хондекотеа, Ваза са цвећем Абрахама Мињона (Abraham Mignon), фламан-
ске уметности: Аноним, Скидање са крста, 15. век Фландрија; неке од најдраго-
ценијих слика припадају ренесансном сли карству Италије.24 Захваљујући изузет-
ној сарадњи са Џо зефом Дивином из Бен  сон колекције за ДУК су почетком три-
десетих година на  бављене врхунске слике Јакопа Палме Векија (Jacopo Palma il 
Vecchio) Палма ил Векијо, Света породица са Св. Катарином, Св. Јованом и 

Karađorđević – Art Collector, in: The Prince Paul Museum, Belgrade: Narodni muzej, p. 137−155.
21 Кенет Кларк је био један од кључних историчара уметности прве половине 20. века. Био је директор 
Ашмолијен музеја у Оксфорду, Националне галерије у Лондону. Аутор је великих студија попут Land-
scape into Art (Пејзаж у уметности), The Nude (Акт), Animals and Man (О животињама и људима), док 
се његова серија Civlisation (Цивилизација) за Би-Би-Сија сматра револуционарним делом у историји 
телевизије. О Кенету Кларку види одличну монографију: Stourton, J. Kenneth Clark, Life, Art and Civilisa-
tion, London: Knopf, 2016.
22 О Џозефу Дивину види: Behrman, S. N. (1952) Duveen, London: Hamish Hamilton; Hook, P. (2017) 
Rogues Gallery – A History of Art and its Dealers, London: Profile Books, pp. 73−93; Secrest, M. (2004) 
Duveen: A Life in Art, New York: Knopf; Simpson, C. (1986) Artful Partners: Bernard Berenson and Joseph 
Duveen, New York: Macmillan.
23 Истраживачки институт Гети, Архива браће Дивин, 1925−1940, кутија 497, филм 352, 27. 4. 1935.
24 Многа од дела су од момента куповине променила атрибуције, посебно у току истраживања које 
смо спровеле колегиница Црвенковић и ја – тако је дело купљено као дело Питера Бројгела Млађег 
правилно атрибуирано као дело Абрахама Мињона. Слика Увођења Богородице у храм купљена као 
дело Алберта Алтдорфера је тек 2014. атрибуирана као дело Мајстора из Пулкауа, првог ученика 
Алтдорферовог.
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донатором, уље на дрвету, 1529, Државна уметничка колекција Дворског ком-
плекса и Портрет младића истог аутора; Клелијин бег Доменика Бекафуми-
ја (Domenico Beccafumi), тондо Богородице са Христом Бјађа Д’Антониа (Biaggio 
D’Antonio), Пор трет племкиње Бернарда Личинија (Ber nardo Li ci nio), тондо са 
Светом По родицом Мајстора ди Тон до Кампано (Maestro di Tondo Campano), као 
и Отмицу Европе Карла Ка љарија (Carlo Cagliari).25

Иако потпуно различите по тематици, од класичне митологије до новозавет них 
тема, све ове слике поседују један важан елеменат – оне су оличење врхунца епо-
хе коју је кнез Павле видео као колевку наше модерне цивилизације. Сакупљена на 
једном месту, сва ова дела су имала задатак да свом одабраном посматрачу прика-
жу узвишену раскош ренесансног доба и да на тај начин симболички прикажу мла-
ду југословенску заједницу као баштиника тих идеала. Хармонија и достојанстве-
ност, елеганција и грација, узвишена лепота протагониста, идеали владавине рене-
сансних принчева, сви ти елементи велике европске културне прошлости требало 

25 И међу делима италијанског сликарства дошло је до промена атрибуције. Отмица Европе
купљена је као дело Веронезеа, да би модерна атрибуција установила да се ради о делу Веронезеовог 
сина Карла Каљарија. 

Емануел де Криц, Портрет 
Џона Традесканта,

уље на платну, 1638−65,
Wikimedia commons
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је да буду рефлектовани у држави која их је сакупила. Али ова величанствена визи-
ја постулата ренесансне цивилизације у ДУК није се завршавала на међама ликов-
не збирке већ је додатно била истакнута и избором декорације ентеријера Краљев-
ског двора на Дедињу, у којем је државна збирка била изложена. 

Још на самом почетку градње Краљевског двора на Дедињу, краљ Алексан-
дар Карађорђевић је ангажо вао угледну мануфактуру Бернхард Лудвиг (Bernhardt 
Ludwig) из Беча.26 Одабир ове реномиране куће није био случајан пошто се бечка 
фирма још од средине 19. века специјализовала за уређење прво хабзбуршких ау-
стријских, а касније и других европских дворова.27 Основао ју је Бернхард Лудвиг 
Хијеронимус Старији (Bernhard Ludwig Hieronimus) још половином 19. века као 
радионицу луксузног намештаја, а наставиће је његов син, истога имена, Берн-
хард Лудвиг до педесетих година 20. века. Због врхунског дизајна и виртуозности 
израде Бернхард Лудвиг Старији је веома брзо постао дворски уметнички столар 
цара Франца Јозефа, од кога ће 1873. године добити „диплому части” и титулу ви-
теза. С владарским покровитељством и растом броја угледних клијената фирма 
Бернхарда Лудвига проширује свој рад на комплетно уређење ентеријера и ту де-
латност са изузетним успехом преноси у прву половину 20. века. На врхунцу сла-
ве фирма Бернахрда Лудвига имала је радње у Бечу, Линцу и Трсту – тада првој 
луци Аустроугарског царства. Захваљујући изузетном угледу мануфактура је пре-
живела распад Аустроугарског царства и наставила да ради у Бечу. Међу просла-
вљеним делима фирме Бернхарда Лудвига било је и тотално решење декораци-
је двораца румунске краљевске породице у Пелешу и Пелишору у Синаји и па-
лате у Букурешту. Узимајући у обзир чињеницу да је супруга краља Александра, 
краљица Марија, била румунска принцеза, постаје потпуно јасно одакле је стигла 
препорука за угледну бечку фирму.28 Детаљно истраживање приватне архиве по-
родице Берхард (где се данас чува целокупна архива ове угледне куће) омогућује 
нам да реконструишемо комплетну декорацију Краљевског двора на Дедињу. За 
разлику од других ентеријера које је фирма Бернахрда Лудвига радила у Београ-
ду (реконструкцију Старог двора у граду), краљ Александар од Бернхарда Лудви-
га Млађег наручује раскошан ентеријер у неоренесансном стилу. Иако је 1929. го-
дине стил арт деко био доминантан у Европи, одабир неоренесансе за обликовање 
ентеријера имао је посебну важност. С једне стране, то је био стил монументалног 

26 Најважнији извори примарни за изучавање дела Бернхарда Лудвига су: Архив Југославије Фонд 
74 Краљевски двор и Приватна архива Бернхарда Лудвига у Бечу. О раду Бернхарда Лудвига за Кра-
љевски двор у Београду види много ширу студију: Тодоровић Ј. и Црвенковић, Б. (2013) Стварање 
простора моћи: Бечка уметничка радионица Бернхард Лудвиг и уређење дворова у Београду, Саоп-
штења бр. 44, стр. 263‒278.
27 Windisch-Graetz, Ludwig, Bernhard Hieronymus, Österreichische Biographische Lexikon 1815–1950, 
Band 5, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1972, 347.
28 Румунска краљица Марија долази у Београд непосредно пре венчања краља Александра и њене ћер-
ке, такође Марије. О томе видети: Аноним (1922 бр. 14) Румунска краљица у Београду, Илустровани 
лист, стр. 4.
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уређења владарских дворова средње Европе, а с друге стране, још значајније, но-
сио је у себи исте идеалне асоцијације на ренесансну културу као и дела која ће у 
наредним годинама бити набављена за Државну уметничку колекцију. Коришће-
ње овог историјског стила декорације ентеријера краљ Александар је створио иде-
алне основе на којој ће бити изграђена, како целокупна збирка, тако и сама идео-
логија презентације нове државе. Могло би се рећи да је наручивањем оваквог ен-
теријера начињен идеални простор за чување и презентацију уметничке збирке. 

Наручена декорација обухватала је не само намештај већ и комплетан дизајн 
ентеријера од касетираних и позлаћених таваница преко паркета, решетки за вра-
та и прозоре у кованом гвожђу, пресвлака за намештај. Захављујући Архиву Југо-
славије фонд 74 (Краљевски двор) као и Приватној архиви Бернхарда Лудвига у 
Бечу, може се видети да је комплетан ентеријер приземља и првог спрата Краљев-
ског двора био један велики омаж ренесансној култури.29 Због уништавања током 
Другог светског рата нестали су, нажалост, у потпуности ентеријери првога спра-
та. Ипак, преостало је приземље, тај piano nobile Краљевског двора, да сведочи о 
величанственој замисли Бернхарда Лудвига и краља Александра. Библиотека, тр-
пезарија и златни салон Краљевског двора и данас сведоче о раскоши декорације 
и комплексне визије ренесансе културе као огледала идеала нове државе. Следећи 
најчувеније примере колекција прошлости краљ Александар и кнез Павле тежи-
ли су да створе не само збирку него и простор који ће одисати истим идејама, јед-
но тотално уметничко дело државне презентације и споменик културне диплома-
тије Краљевине Југославије. 

И поред наизглед апсурдне чињенице да Југославија није постојала у доба ре-
несансе и да се ренесансна култура појавила само на одређеним деловима њене те-
риторије не умањује се значај идеалне визије коју су европске збирка ДУК и уређе-
ње краљевског двора приказивали свету. Као у многим примерима из прошлости 
идеали приказани кроз колекцију били су дубоко утопијски, нудећи посматрачу 
призоре једне блиставе политичке фикције. 
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Аноним (1922 бр. 14) Румунска краљица у Београду, Илустровани лист, стр. 4. 

29 Не постоји један докуменат на основу кога се овај сјајни склад да видети, него напротив само 
сагледавањем цртежа Бернхарда Лудвига и ренесансних дела купљених за ДУК (илустрованих у овом 
чланку) читалац и посматрач могу видети праву идеју којим су одисали ентеријери Краљевског двора. 
За цртеже Бернхарда Лудвига у Архиву Југославије видети: АЈ фонд Војислава Јовановића Марамбоа 
бр. 335, фасцикла 5; као и материјал из Приватне архиве Бернхарда Лудвига у Бечу, година 1929.
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A COMPOSITE IMAGE OF THE STATE: THE ROLE OF COLLECTIONS 
IN THE CULTURAL DIPLOMACY OF THE EARLY MODERN STATE

Abstract: A new form of identity that emerged in the late Renaissance grew even more viv-
id in the Baroque Age. It was a novel, complex type of identity, that was fashioned by the 
individual, according to social norms and expectations. That type of identity was often im-
mortalised in the painted or sculpted portraits, but not only there. The image that one left for 
posterity could have been a manifold one, represented in lavish libraries and the first cabinets 
of curiosities. 
Simultaneously with the development of the first collections as mirrors of identity, grew a par-
allel notion where a collection surpassed the confines of the particular and became a symbolic 
signifier of the collective identity of the state. 
The role of the collections in the cultural diplomacy of the early modern state are the main 
topic of this article. But in order to be fully understood, this mechanism would need to be 
explained first on the individual and then on a wider plane.112 
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ДЕЛАТНОСТ ГАЛЕРИЈЕ МАТИЦЕ 
СРПСКЕ У СЛУЖБИ КУЛТУРНЕ 

ДИПЛОМАТИЈЕ

Сажетак: У оквирима богате и разноврсне делатности музеја која подразумева 
изложбене, издавачке, едукативне и конзерваторско-рестаураторске активности 
посебно место имају програми међународне сарадње који, уколико су добро осми-
шљени, могу имати важну улогу у систему културне дипломатије сваке земље. У 
процесу трансформације од традиционалног ка модерном музеју 21. века Галерија 
Матице српске важан део својих активности усмерила је ка међународној сарадњи 
и самим тим и културној дипломатији. Те активности реализују се кроз прихва-
тање изложби установа из иностранства, гостовања изложби Галерије Матице 
српске у европским музејима, приређивање заједничких изложби с музејима у регио-
ну, сарадњу са страним културним центрима и протоколарне посете. Кроз добро 
осмишљене теме и програме који промовишу националну уметност, везе с другим 
културама и културу других народа, делатност музеја – изложбе и публикације, 
могу постати важно оруђе бољих међународних односа и темељ активне сарадње 
међу музејским установама на широком простору Европе.

Кључне речи: музеј, међународна сарадња, културна дипломатија, међумузејска 
сарадња

УВОД

Делатност музеја веома је разноврсна и комплексна. Пo дефиниција Светске 
му зејске асоцијације (ICOM): ,,Музеј је непрофитна, стална установа у 
служ би друштва и његовог развоја и отворена јавности, која сабира, чува, 

истра жује, комуницира и излаже материјална сведочанства човека и његове око-
ли не, ради проучавања, образовања и забаве.”1 Уз све побројане, али и друге, с 

1 http://www. ICOM.museum/en/
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времeном додате активности, које су одраз друштвених и историјских прилика, 
једна од улога музејâ која се никад не наводи, а коју можемо посебно истаћи, јесте 
њихово учешће у пројектима културне дипломатије. 

Посета националним музејима једно је од приоритетних полазишта сваког ту-
ристе када отпутује у неку земљу. Да бисте неку државу вредновали и разумели, 
потребно је да упознате њену културу и сагледате њен однос према наслеђу, савре-
меној уметничкој продукцији и презентовању уметности и наслеђа других нација. 
Све наведено огледа се у делатности музеја. Музеј јесте место спознаје о наци-
оналним и локалним особеностима, јер разноврсни музејски програми пружају 
могућност да се другима исприча прича о себи, свом националном идентитету и 
култури. Музеј стога јесте важно место за спровођење културне дипломатије као 
места продукције и гостовања изложби и одвијања различитих програма и дебата. 

Уметност је најбољи амбасадор сваке земље. Она говори универзалним језиком 
и разумљива је и без речи, јер ангажује емоције, интелект и доприноси јединстве-
ном естетском ужитку. Кроз одабир добре теме и квалитетних уметничких дела, 
могу се поставити бројна питања и понудити различити одговори. Музеј тако по-
стаје место дијалога, а одабране теме и предмети модел за исказивање важне на-
ционалне особености, идеје и поруке.

Почетком 21. века Галерија Матице српске (ГМС) започела је свеобухватни 
про цес трансформације од традиционалног уметничког музеја (који је успешно 
преживео друштвену, политичку и економску кризу деведесетих година 20. века) 
до савременог активног музеја 21. века. Та промена била је усмерена на основне 
принципе деловања музејске установе: адаптацију зграде, како би се унапредили 
услови чувања и излагања колекције и перманентно образовање стручњака, а како 
би се створили људски ресурси за креирање и реализацију атрактивне музејске 
делатности кроз изложбене, издавачке и програмске активности.

Један од основних циљева било је формирање нове сталне поставке, која ће 
у духу савременог тренутка представити причу о: настанку, развоју и дометима 
српске ликовне уметности од 16. до 21. века. Паралелно с тим, радило се на осми-
шљавању изложбених програма који би привлачили локалну и регионалну публи-
ку. Да би се то постигло, поред редовне изложбене активности, било је неопход-
но поново покренути праксу гостујућих изложби, како изложби Галерије Матице 
српске у другим установама тако и гостовања других музејских установа из земље 
и региона у Галерији. Да би се то остварило било је потребно успоставити све са-
времене стандарде за излагање уметничких дела и омогућити неопходне безбед-
носне, микроклиматске и техничке услове.

Такође, процесом стратешког планирања, међународна сарадња је дефинисана 
као један од приоритетних циљева развијања партнерстава са сродним музејским 
установама на реализацији различитих едукативних и конзерваторских пројека-
та и, коначно, размени изложби. Један од основних приоритета било је успоста-
вљање међународне сарадње као вида специфичне културне дипломатије кроз 
делатност установа културе. За постизање тог циља било је неопходно предузети 
неколико корака. Пре свега било је потребно успоставити европске стандарде у 
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самој Галерији, како би се подизањем капацитета изложбених просторија створи-
ли услови за прихватање гостујућих изложби из европских музеја. Истовремено, 
било је потребно подићи стручне компетенције запослених за спровођење међу-
народних пројеката, као и изградити мрежу сарадника способних да изведу ком-
плексне процедуре међународног транспорта, осигурања и сл.

ГОСТУЈУЋЕ ИЗЛОЖБЕ

У процесу трансформације делатности Галерије Матице српске, као посебан мо-
дел, дефинисане су гостујуће изложбе, осмишљене тако да презентују установу 
и успоставе сарадњу с другим сродним установама у региону. Током овог перио-
да поново су покренута гостовања иностраних изложби која су била део редовне 
музејске праксе током шездесетих, седамдесетих и осамдесетих година 20. века. 
На почетку 21. века успоставља се поново пракса гостујућих изложби, али сада 
у сарадњи с културним центрима или институтима европских држава у Србији, 
као и сарадња с музејима из држава с простора бивше Југославије. У сарадњи са 
Амбасадом Италије и Италијанским институтом за културу у Београду, у Галерији 
је 2013. године одржана изложба Хуманизам и ренесанса у Централним Апенини-
ма. Паралеле.2 Уз бројна уметничка дела која су стигла из италијанских музеја и 
цркава, изложен је један део копија који је указао на копирање као модел очувања 
и презентације културног наслеђа. Истовремено, делима италијанске ренесансе 
додате су паралеле, дела из српског националног уметничког корпуса која указују 
на утицаје, везе или идентичне праксе у нашој средини. Изложба је имала велики 
одјек у јавности, јер је посетиоцима пружила прилику да виде оригинална дела 
италијанске уметности, али и копије које су им прошириле увид и знања о итали-
јанском културном наслеђу и моделима заштите и презентације.

На сличан начин, у сарадњи са Британским саветом, реализована је изложба 
Перцепције. Жена по мери друштва3 као део великог регионалног пројекта. Ку-
стоси из региона (Србија, Македонија, Црна Гора, Република Српска) одабрали су 
из богатог фонда Британског савета радове уметница, а затим их, свако у својој 
држави, у простору свог музеја изложили паралелно са делима уметница из своје 
колекције или радовима актуелне уметничке праксе. Овако конципирана изло-
жба пружила је могућност да се истовремено сагледају дела актуелних британских 
уметница и дела из колекције ГМС која имају исте теме, говоре истим ликовним 
језиком или шаљу исте поруке. Тиме су две културе, у уметничким везама не по-
себно блиске, стављене у директан дијалог.

Трагајући за најадекватнијим моделом презентовања врхунских национал-
них уметничких вредности, Галерија Матице српске је осмислила посебну групу 

2 Група аутора (2013) Хуманизам и ренесанса у Централним Апенинима. Паралеле / Umanesimo e 
rinascimento nellʼAppennino centrale. Paralleli, Нови Сад: Галерија Матице српске.
3 Огњановић, Ј. (2019) Перцепције. Жена по мери друштва, Нови Сад: Галерија Матице српске.
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својих гостујућих изложби, наменски прављених за друге просторе. Оне најчешће 
настају као резултат рада на некој изложби у ГМС, која се по потреби умањи и 
трансформише да одговара другом простору. 

Галерија је своју дугогодишњу сарадњу с регијом Умбрије крунисала 2015. го-
дине великом изложбом Зографи. Између традиције и модерности. Паралеле.4 
Ова изложба је настала као узвратна, на позив Националне галерије Умбрије у 
Перуђи, а након гостовања изложбе Хуманизам и ренесанса у Централним Апе-
нинима. Паралеле, реализоване 2013. године у Галерији Матице српске. Сачињен 
је избор од четрдесетак најрепрезентативнијих икона из прве половине 18. века, 
занимљивих европској публици као аутентични ликовни израз сликара зографа. 
Излагање у Националној галерији Умбрије у Перуђи представљало је прворазред-
ни билатерални догађај, који је под истим кровом омогућио излагање ремек-дела 
италијанске и српске уметности. Таквим излагачким концептом постиже се боље 
позиционирање и препознавање српске уметности у европском контексту. Ова 
изложба била је пример остварења дугогодишњих тежњи Галерије Матице српске 
да сарађује са европским музејским установама и да с њима размењује изложбе, 
презентујући тако националну ликовну уметност по највишим стандардима.

На сличним основама реализована је последња у низу тако великих гостова-
ња изложба Српски модернизам 1880−1950. Из колекције Галерије Матице српске5. 
Настала је на позив Народне галерије Словеније у Љубљани, са идејом да се кроз 
репрезентативни избор 86 дела представи колекција ГМС, али и везе са словена-
чком уметношћу тог доба, као илустрација јединственог уметничког и културног 
простора. Избор изложених дела настао је у заједничком раду кустоса две нацио-
налне галерије као хармонизација референтних дела из Галерије, а које су кустоси 
Националне галерије у Љубљани препознали као атрактивне за њихову публику. 
На тим темељима настала је изложба којом је Галерија истовремено представи-
ла своју колекцију и испричала причу о својој специфичној историји. Изложба је 
имала велики успех због интересовања публике и изузетне заступљености у ме-
дијима, а велику заслугу имала је и кампања српске дијаспоре у Словенији. Тако 
формирана изложба била је у потпуности примерена и за приказивање у Србији 
и због тога је понуђена Галерији САНУ, репрезентативном излагачком простору 
у центру Београда, отвореном за гостовања других установа. Изложба Колекција 
као огледало. Модернизам у делима из Галерије Матице српске6 отворена је у Га-
лерији Српске академије наука и уметности од 24. децембра 2021. године до 20. 
марта 2022. године.

4 A Group of Authors (2015) Zоgrafi. Icone serbe fra tradicione e modernita. Paralleli / Serbian Icons between 
Tradition and Modernity. Parallels, Perugia – Novi Sad: Galleria Nazionale dellʼUmbria – The Gallery of 
Matica Srpska. 
5 Palkovljević Bugarski T. (2020) Srpski modernizem 1880−1950 / Serbian Modernism1880−1950, Ljubljana: 
Narodna galerija – National Gallery of Slovenia. 
6 Палковљевић Бугарски, T. (2021) Колекција као огледало. Модернизам у делима из колекције Галери-
је Матице српске, Нови Сад: Галерија Матице српске.
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Још један пример измештања готове изложбене поставке је гостовање изложбе 
Европски феномени у колекцији Галерије Матице српске7 у Националном уметни-
чком музеју у Темишвару. Ова изложба настала је 2018. године, која је по одлуци 
Европске уније проглашена годином европског културног наслеђа. Пошто у сво-
јој колекцији не баштини дела страних/европских уметника поставило се питање 
шта је то европско у националној колекцији ГМС. Четири кустоса одабралa су 
четири основне вредности или феномена европске цивилизације и илустровала 
су их делима из колекције Галерије. Слобода, Разноликост, Наслеђе и Напредак 
послужили су нам као тематски оквири изложбе. Настао је јединствен приказ ко-
лекције кроз дела настала у распону од једног века. Изложба је најпре предста-
вљена у Новом Саду, затим у Музеју савремене умјетности у Бањалуци, коначно, 
у Темишвару. 

Три наведене изложбе указују на модел измештања сталних поставки или из-
бора најрепрезентативнијих дела у друге просторе као вид представљања актуел-
них музеолошких и научних приступа. Овако осмишљене изложбе резултат су ви-
шегодишњих планирања и засноване су на дугогодишњим партнерским односима 
с музејима у земљи и региону и потписаним протоколима о сарадњи. Циљ ова-
квих изложби је представљање националне уметности кроз излагање најрепре-
зентативнијих дела и могу се посматрати као врхунски модел културне политике, 
односно коришћења делатности музеја у сврху културне дипломатије. Готово све 
наведене изложбе отварали су актуелни министри културе, чиме су ови догађаји 
уздигнути на ранг најзначајнијих билатералних догађаја у култури. 

ГОСТОВАЊА У КУЛТУРНИМ ЦЕНТРИМА У ИНОСТРАНСТВУ 

Други модел међународних гостовања представљају изложбе приређене у просто-
рима српских културних центара као вид презентације установа, односно сегме-
ната националне уметности, кроз одабрана дела из колекција и атрактивно дефи-
нисане теме. Галерија Матице српске је последњих година чак два пута гостовала у 
Културном центру Србије у Паризу. У децембру 2018. године приказана је изложба 
Слике пролазног света. Односи француског и српског интимизма.8 Била је то ума-
њена форма раније реализоване изложбе ауторке др Дијане Метлић, приређене у 
Галерији поводом јубилеја 170 година трајања. Париска верзија изложбе била је за-
снована на делима из колекције ГМС и неколико дела из приватних збирки. Идеја 
је била да се покаже блискост и повезаност српског и француског интимизма и 
снажни утицај који су сликари Бонар (Bonnard) и Вијар (Vuillard) с једне стране, 
а с друге сам Париз, као место боравка и школовања, имали на српске сликаре. 

7 Група аутора (2018) Европски феномени у колекцији Галерије Матице српске, Нови Сад: Галерија 
Матице српске.
8 Метлић, Д. (2020) Слике пролазног света. Односи француског и српског интимизма, Нови Сад: Га-
лерија Матице српске.
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Друга изложба била је Сава Шумановић и тајна под куполом9, отворена у мају 
2019. године, заснована је на делу Саве Шумановића које се трајно чува у Паризу 
на стубу у кафеу Ла Купол (La Coupole). Излагањем скице за наведено дело, које се 
чува у приватном власништву у Србији, доказано је коначно да је Сава Шуманови-
ћа извео композицију са четири фигуре на стубу знаменитог кафеа и указано је на 
део српске културне баштине који ће трајно остати у престоници Француске. По-
ред реплике стуба, оригиналне скице и фотографија које документују како је тих 
бурних тридесетих година 20. века изгледао Ла Купол у који је долазио Шумано-
вић, изложено је и неколико његових слика које указују на снажан утицај францу-
ске ликовне уметности на Шумановићево сликарство. Овом изложбом приказана 
је Шумановићева делатност у Паризу, а доказивањем његовог ауторства решена је 
и деценијска „тајна под куполом”. Истовремено, ова изложба била је прилика да 
се француској јавности представи Шумановић као сликар европског модернизма, 
преко слика које се чувају у колекцији ГМС. Циљ овако осмишљених изложби је 
презентација српске културе у иностранству и указивање на европску припад-
ност, кроз мапирање утицаја и узора. У институционалном смислу, њихов циљ 
је препознавање партнерских установа с којим би се могла остварити сарадња у 
будућности, кроз реализацију заједничких програма и гостовања. 

Овај модел гостујућих изложби допринео је успостављању дијалога с другим кул-
турама кроз промоцију националне уметности и указивање на уметност као везива с 
другим националним културама и државама. На тим основама тренутно је у припре-
ми изложба Олга Кешељевић и Марк Барбеза. Једна сасвим (не)обична српско-фран-
цуска веза.10 Заснована на књизи проф. Дијане Метлић, ова изложба делима ликовне 
уметности (сликама, цртежима) и књигама, визуелизује однос двоје интелектуала-
ца, Српкиње и Француза који су заједничким деловањем допринели повезивању и 
дијалогу француске и српске културе. Циљ презентовања изложбе и публикације у 
Културном центру Србије у Паризу је да укаже на улогу појединца у промоцији наци-
оналних уметничких остварења и у повезивању с другим културама.

На сличан начин реализована је 2020. године и изложба у Италијанском инсти-
туту за културу у Србији. На основама добре сарадње и препознавања италијан-
ске културе као узорне за бројне европске народе, формирана је изложба Инспи-
рисани Италијом.11 Направљен је одабир уметничких дела из различитих епоха и 
збирки које су настала под утицајем италијанске уметности, културе, предела или 
традиције. Изложба је обухватила 21 дело из колекције Галерије Матице српске 
и након представљања у Београду приказана је и у Новом Саду, уз богат пратећи 
програм – предавања, тумачења и радионице. Овакав тип изложби промовише 
добре односе међу европским земљама. 

9 Група аутора (2013) Сава Шумановић и тајна под куполом, Нови Сад: Галерија Матице српске.
10 Метлић, Д. (2017) Олга Кешељевић и Марк Барбеза. Једна сасвим (не)обична српско-француска 
веза, Нови Сад: Галерија Матице српске. 
11 Јовановић С. (2020) Инспирисани Италијом / Inspirati dallʼItalia, Нови Сад: Галерија Матице српске.
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ИЗЛОЖБЕ УМЕТНИЧКИХ ПРИНТОВА 

Трећи модел изложби настао је на трагу вишедеценијске присутности Галерија 
Матице српске на широком српском културном простору, односно у региону. На 
тим основама покренули смо посебну серију изложби намењених мањим изложбе-
ним просторима и српским заједницама у региону. То су специјално осмишљене 
изложбе дигиталних принтова на различите, пажљиво одабране теме: Сава Теке-
лија. Велики српски добротвор, Српска уметност у 10 слика, Европски феномени 
у колекцији ГМС, намењене српским заједницама у Мађарској, Румунији, Хрват-
ској.12 Циљ ових изложби је да се омогући приказивање сегмената српске ликовне 
уметности који повезују српски народ и уједно указују на значај присуства српске 
културе у другим земљама. Без великих трошкова за припрему, транспорт и из-
лагање, једноставне за постављање, оне постају место окупљања српске заједнице, 
али и поноса због припадности истој. Овај вид мобилности колекције има иден-
титетски смисао, али релативно слабо остварује контакт са ширим окружењем, 
а не доприноси значајно ни повезивању са локалим музејским установама. Ме-
ђутим, значај овог модела ипак је вишеструк. Излагање националне уметности 
увођењем дигиталног принта је нови модел презентовања употребом савремене 
технологије. Он се наслања на раније присутни модел гостовања, али га надогра-
ђује, јер дигитални принт постаје копија новог доба, а мултиплицирање збирке 
доприноси њеној заступљености у другим музејима и срединама. Коначно, овако 
замишљене изложбе имале су увек своје трајно одредиште у некој од установа или 
институција. Тако је изложба о Сави Текелији поклоњена његовој Задужбини Те-
келијануму у Будимпешти, баш као и изложба Српска уметност у 10 слика, док 
је изложба Европски феномени у колекцији ГМС тренутно изложена у простору 
Фонда за европске послове АП Војводине у Новом Саду. 

ЗАШТИТА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА СРПСКОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 
У МАЂАРСКОЈ

Посебан пројекат који би се могао посматрати као јединствен и успешан модел 
културне дипломатије био је комплексни вишегодишњи пројекат Српска црквена 
уметност у Мађарској.13 Реализован је од 2011. до 2014. године у сарадњи Галерије 
Матице српске и Српског црквеног музеја у Сентандреји. Започет је као захтеван 
стручни посао на конзервацији и рестаурацији 40 икона, прикупљених на про-
стору Будимске епархије. Након завршених радова, формирана је изложба с пра-
тећим каталогом која је представљена у Галерији Матице српске за Дан Галерије 

12 Изложбе овог типа организоване су у: Сентандреји, Печују, Будимпешти, Араду, Темишвару, Ву-
ковару. Реализују се уз пратеће каталоге на српском и језику земље у којој изложба гостује, како би 
биле доступне свима.
13 Вуковић, К., Королија Црквењаков Д. (2011) Српска црквена уметност у Мађарској, Нови Сад: 
Галерија Матице српске.
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2011. године. Затим је изложба пренета у Српски црквени музеј у Сентандреји 
2012. године, а каталог преведен на мађарски језик. Увиђајући важност поруке да 
су две државе у добрим билатералним односима, приступило се реализацији за-
једничког пројекта заштите угроженог културног наслеђа. Влада Републике Ма-
ђарска је у сарадњи са својом амбасадом у Белгији преузела организацију изложбе 
у Kултурном сервису Амбасаде Мађарске – Балаши институту у Бриселу (Balassi 
Institute). Изложба и каталог, који је за ову прилику реализован и на енглеском 
језику, показали су на најбољи начин заједнички рад на заштити европског кул-
турног наслеђа које је презентовано у центру Европске уније. Успех изложбе у 
Бриселу довео је до њеног приказивања и у Балаши институту у Москви 2014. 
године, где се Република Мађарска представила као држава одговорна према за-
штити православног наслеђа у својој држави. Коначно, након бројних путовања 
експоната, формирана је стална изложба при цркви у Печују, те су они ту прона-
шли своје трајно одредиште. 

На темељима тако успешно реализованог пројекта настала је још једна про-
ширена сарадња с музејским институцијама у Републици Мађарској. На основу 
потписаног споразума о сарадњи, Галерија Матице српске је преузела посао ком-
плетне рестаурације иконостаса Арсенија Теодоровића из некадашње српске цр-
кве у Будиму, срушене након Другог светског рата. Иконостас је у целости пред-
стављен на изложби у Галерији Матице српске, а затим су се у сарадњу укључили и 
Историјски музеј Будимпеште и Српски институт у Будимпешти, који су изложбу 
проширили и представили је мађарској публици. Тако је уметнички рад Арсенија 
Теодоровића, односно његов иконостас, употпуњен бројним историјским, доку-
ментарним и уметничким предметима и формирана је изложба Српска саборна 
црква у Табану. Трагом нестале српске вароши у Будиму.14 Заједничка публикација 
која је настала поводом ове изложбе добила је Награду Opus Mirabile, коју додељује 
Мађарске академија наука за најбољу изложбу и пратећу монографију у 2019. го-
дини. Овај пројекат допринео је упознавању и сарадњи институција и стручњака 
и реализован је заједнички на понос обе државе. Он је указао на суживот српског 
и мађарског народа, преплетену историју и наслеђе, као и узајамно вишедецениј-
ско поштовање. 

ПРОЈЕКТИ ЕВРОПСКЕ ПРЕСТОНИЦЕ КУЛТУРЕ

Коначно, година када ће Нови Сад носити титулу Европске престонице културе 
изузетна је прилика за међународна позиционирања и коришћење уметности за 
културну дипломатију. Препознавање Новог Сада као Европске престонице кул-
туре даје прилику установама и појединцима да унапреде међународну сарадњу 
и представе њене резултате. Година Европске престонице културе прилика је, с 

14 A Group of Authors (2018) Szerb Székesegyház a Tabánban. Az eltünt Rácváros emlékezete, Budapest: 
Budapesti Történeti Múzeum.
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једне стране, да се изложбе других музеја представе у Новом Саду и истовремено 
да се промовише сопствено наслеђа и савремене уметничке праксе. 

У оквиру припрема за 2022. годину, када Нови Сад носи титулу Европске пре-
стонице културе, Галерија није планирала класичне гостујуће изложбе у свом 
простору. Определила се за пројекте који се баве неким глобалним темама или 
стиловима и местом српске уметности у ширем контексту, а које подразумева-
ју окупљање експоната из различитих европских музеја. Намера је да се током 
2021/2022. године реализују два велика међународна пројекта. Изложбе Живот 
– Сан – Смрт. Европски оквири српског симболизма15 на којој ће се паралелно из-
лагати дела европских и националних сликара, а чији је циљ да укаже на везе, ути-
цаје и домете српског симболизма у ширем европском контексту. Друга је изложба 
Уметност миграција. Миграције у уметности, која ће бити комбинација нацио-
налних икона (Сеоба Срба Паје Јовановића), ремек-дела из европских музеја умет-
ника миграната из прошлих времена као што су Ел Греко (El Greco), Вижен ле Брун 
(Vigée Le Brun), Шагал (Chagall) и актуелних радова савремене уметничке сцене. 
Идеја комбиновања страних и домаћих сликара, као и сликара различитих епоха 
има циљ да укаже на јединство уметничке сцене и целине европског културног 
наслеђа, о којем сви заједно треба да промишљамо, бринемо и да га презентујемо. 

Изузетак међу планираним изложбама представља сарадња с Националним 
уметничким музејем у Темишвару, који је требало да буде европска престоница 
истовремено када и Нови Сад, али је услед епидемиолошке ситуације њихова ти-
тула померена на 2023. годину. Развијајући партнерство на темељу потписаног 
Протокола о сарадњи два музеја, настао је договор да Галерија гостује у Темишва-
ру са изложбом Европски феномени у колекцији ГМС која указује на европске теме, 
идеје и вредности српске уметности у распону од 19. до 21. века. Та изложба успе-
шно је реализована током 2021. године и на темељима заједничког рада створиле 
су се могућности за наредни заједнички пројекат. Током 2022. године планира се 
реализација изложбе Паралеле, на којој ће се паралелно изложити радови сли-
кара присутних у колекцијама оба музеја, с обзиром на то да је то некада, кра-
јем 19. и почетком 20. века, био јединствени уметнички простор. Комбиновањем 
радова сликара које оба музеја сматрају националним, приказала би се изложба 
која заправо илуструје јединствен европски уметнички простор, без националних 
граница. Планирано је да на потписним легендама уз каталошке податке, уместо 
навођења имена музеја, стоји Европска престоница културе ‒ како би се указало 
на јединство европског наслеђа. Таквим приступом указало би се и на суживот 
Срба и Румуна на овим просторима и кроз заједничка остварења из прошлости 
допринело би се бољим и квалитетнијим односима у будућности. 

Мобилност уметничких дела и комбиновање колекције ГМС са делима других 
музејских установа у контексту пројекта Европска престоница културе има за 

15 Борозан И., Мишић С. (2021) Живот – Сан – Смрт. Европски оквири српског симболизма / Life – 
Dream – Death. European Framework of Serbian Symbolism, Нови Сад: Галерија Матице српске.
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циљ повезивање, јачање међуинституционалне сарадње и стварање слике о једин-
ствености уметничког наслеђа европског континента. Све су то циљеви који де-
латност музеја стављају у функцију спровођења културне дипломатије. А зар није 
пројекат Европске престонице културе управо то: дијалог, сарадња, поштовање 
различитости и успостављање бољих односа кроз уметност?

ПРОТОКОЛАРНЕ ПОСЕТЕ

Посебан вид стављања музеја у контекст културне дипломатије су и протоколарне 
посете. Могућност да се страним дипломатама представи национална култура, 
њене особености и вредности пред уметничким делима у простору музеја је једин-
ствен вид промоције. Галерија Матице српске често користи ту привилегију да, 
водећи протоколарне посете кроз сталну поставку, укаже на важност национал-
ног идентитета некад и сад. На тим основама развила се сарадња са бројним ам-
басадама која је с временом резултирала различитим програмима. Једна од таквих 
великих државних посета била је посета британског престолонаследника, принца 
Чарлса и Камиле Паркер, војвоткиње од Корнвола, 2016. године. Галерија Матице 
српске искористила је прилику да кроз осмишљено вођење укаже не само на дела 
своје сталне поставке већ да истовремено истакне сарадњу са сродним установама 
у региону, рад са децом и младима и професионални приступ у заштити култур-
ног наслеђа кроз делатност конзерваторске радионице. Добро осмишљена триде-
сетоминутна посета пружила је прилику да се укаже на разноврсност активности 
које се спроводе у музејима у Србији и да се кроз причу о једном српском музеју 
покаже друштвена улога и значај музејске праксе у Србији. Друштвена популар-
ност британског пара Галерији је донела изузетну медијску видљивост и доприне-
ла њеном препознавању у европским оквирима. 

ЗАКЉУЧАК

На основу свих наведених примера јасно је да је један сегмент делатности Гале-
рије Матице српске у служби културне дипломатије. Галерија у тим процесима 
има проактивну улогу. Она осмишљава, иницира и реализује пројекте пажљиво 
бирајући партнере и теме, водећи рачуна да за сваки предложени пројекат по-
стији обострани интерес. Тако конципиране програме предлаже Министарству 
културе и информисања Републике Србије и Покрајинском секретаријату за кул-
туру, јавно информисање и односе с верским заједницама који, у складу са сво-
јим могућностима, подржавају њихову реализацију. Галерија се труди да кроз ме-
ђународне пројекте буде подједнако присутна и у региону и на простору читаве 
Европе. Истовремено, своју међународну делатност ставља у службу промоције 
српске уметности у иностранству и уметности других европских народа у Србији. 
На тај начин, кроз изложбену делатност, гостујуће и заједничке изложбе, Галерија 
може допринети бољем препознавању особености српске националне уметности 



ДЕЛАТНОСТ ГАЛЕРИЈЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ У СЛУЖБИ КУЛТУРНЕ ДИПЛОМАТИЈЕ

123

у Европи. Такође, кроз сарадњу с колегама из других установа и држава успоста-
вљају се не само професионални него и пријатељски односи који сваку наредну са-
радњу чине лакшом и успешнијом. Коначно, музеј представља и врсту платформе 
за дијалог која доприноси бољем разумевању, познавању и заједничком деловању 
у будућности: јер културно наслеђе јесте заједничка вредност о којој сви треба за-
једнички да бринемо, а културна дипломатија представља један од најбољих при-
мера њене промоције.
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ACTIVITIES OF THE GALLERY OF MATICA SRPSKA IN THE SERVICE 
OF CULTURAL DIPLOMACY

Abstract: Within the framework of rich and diverse activities of museums, which include 
exhibitions, publishing, educational and conservation / restoration activities, a special place 
is given to international cooperation programs which, if well designed, can play an important 
role in the cultural diplomacy system of each country. In the process of transformation from 
a traditional to a modern museum of the 21st century, the Gallery of Matica Srpska has di-
rected an important part of its activities towards international cooperation and thus cultural 
diplomacy. These activities are realized through hosting of exhibitions of foreign institutions, 
visiting exhibitions of the Gallery in European museums, organization of joint exhibitions 
with museums in the region, cooperation with foreign cultural centers and through protocol 
visits. Well-designed themes and programs that promote national art, connections with other 
cultures and the culture of other nations, museum activities – exhibitions and publications 
– become an important tool for better international relations and a foundation for active 
cooperation among museum institutions throughout Europe.

Key words: museum, international cooperation, cultural diplomacy, intermuseum cooper-
ation.
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КЊИЖЕВНОСТ И ДИПЛОМАТИЈА: 
ПОУКЕ ИЗ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ 

ЈУГОСЛАВИЈЕ1

Сажетак: У социјалистичкој Југославији су дипломатија и књижевност често дело-
вале заједно у циљу промоције југословенске културе у свету или заштите спољно-
политичких интереса. У овом раду смо описали неке од важнијих примера: борба 
да Иво Андрић добије Нобелову награду, инсистирање на постојању посебне маке-
донске нације, културе и језика у спору са Бугарском и настојање да се несврстана 
спољна политика искористи за јачање књижевних веза с несврстаним земљама.

Кључне речи: књижевност, дипломатија, Југославија, Бугарска, македонски језик, 
Иво Андрић, несврстане земље

У проучавању дипломатије и спољне политике Југославије важно место за-
узима спознаја о значају који су културна политика државе и достигнућа 
у култури имали за углед земље у свету и позицију у међународним одно-

сима. Мирослав Перишић је уочавао историјске вододелнице у којима је култура 
била „претходница и саставни део спољне политике”, апострофирајући деценије 
после сукоба са ИБ-ом у којима су културне везе Југославије са иностранством 
биле „значајно разгранате и по обиму и по квалитету и по разноврсности”.2 И у 
сфери књижевности Југославија је имала своју дипломатију и спољну политику, 
тачније и овај сегмент југословенске културе имао је међународни значај и про-
жимао се са спољном политиком. Такво схватање је писац Томислав Кетиг 1980. 
преточио у закључак да с књигама у свет одлазе и „идеје [...] и комплексна порука 
друштва”. Додао је: „Књиге су видљиво обележене простором и временом и имају 

1 Текст је настао као резултат рада у Институту за новију историју Србије који финансира Министар-
ство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а на основу Уговора о реализацији и 
финансирању научноистраживачког рада НИО у 2021. години бр. 451-03-9/2021-14/200016 од 5. 2. 2021.
2 Перишић, M. (2008) Од Стаљина ка Сартру. Формирање југословенске интелигенције на европским 
универзитетима 1945–1958, Београд: Институт за новију историју Србије, стр. 359, 361.
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особину да тамо где се налазе трају дуже него неки други облици порука једне 
средине другим срединама.”3

Југословенски политичари и руководиоци Савеза књижевника Југославије би-
ли су свесни да је књижевна сарадња са светом била не само културно већ и прво-
разредно политичко питање. У том смислу је током трајања социјалистичке Југо-
славије било много примера повезаности књижевног стваралаштва и диплома-
тије који се могу довести у везу и са савременим процесима и појавама или могу 
бити поучни за садашњост и будућност. Осврнућемо се на неке од њих.

***
Коментар читаоца Вечерњих новости на вест да је аустријском писцу Петеру 
Хандкеу уручена Нобелова награда 2019, у којем је закључио да је тај „Нобел Ср-
бима важнији од оног Андрићевог”, на добар начин осликава повезаност политике 
и културе, дипломатије и књижевности.4 Вишедеценијским истицањем да је у ра-
товима у којима се распала Југославија постојала и друга страна медаље, осим оне 
представљене у антисрпској пропаганди, Хандке је постао омражена личност у 
оним круговима у Србији и ван ње чије је мишљење креирано на таквој пропаган-
ди или ју је стварало, али је истовремено оном делу српске јавности који се слаже 
с његовим ставовима дао повода да га доживи као још једног српског нобеловца, 
после Иве Андрића. А искуство са Нобеловом наградом коју је добио Андрић по-
тврђује колика је важност тог признања и колико је труда држава морала да уложи 
да би пишчево умеће било на тај начин вредновано.

Није било довољно само да Андрић напише врхунска књижевна дела већ је био 
неопходан четворогодишњи труд југословенске дипломатије. Култура и политика 
(дипломатија) ишле су руку подруку, узајамно се помажући. Дипломатска актив-
ност и углед земље помогли су Андрићу да добије Нобелову награду, а његово дело 
и награда подизали су углед земље у свету и још више оснажили промоцију њене 
културе.

Кандидатуру за Нобелову награду поднео је Савез књижевника Југославије 
писмом Шведској академији наука 23. јануара 1958. Равноправно је предложио 
двојицу писаца – Мирослава Крлежу и Иву Андрића. Дипломатски представници 
Југославије у Шведској будно су пратили одјеке југословенске кандидатуре. Први 
утисак је био да је југословенском предлогу поклоњена „велика пажња не само у 
Шведској академији, него и у ширим литерарним круговима у Шведској”.5

3 Архив Југославије (АЈ), 498, Савез књижевника Југославије, фасцикла (ф.) 57, Наше међународне 
књижевне везе.
4 Петеру Хандкеу уручена Нобелова награда за књижевност: Србија била уз свог пријатеља, 
неколико земаља бојкотовало церемонију, 10. 12. 2019, 17. 10. 2021, https://www.novosti.rs/%D0%
B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0
%B0.487.html:835242-Peteru-Handkeu-urucena-Nobelova-nagrada-za-knjizevnost-Srbija-bila-uz-svog-
-prijatelja-nekoliko-zemalja-bojkotovalo-ceremoniju
5 Селинић, С. (2019) Књижевна дипломатија. Међународна сарадња југословенских писаца од средине 



КЊИЖЕВНОСТ И ДИПЛОМАТИЈА: ПОУКЕ ИЗ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

127

Потом су југословенске дипломате прионуле на лобирање у шведским ака-
демским круговима у корист југословенских писаца. Југословенски амбасадор у 
Шведској Макс Баће је убрзо после подношења кандидатуре разговарао са чла-
ном академије и секретаром Нобеловог комитета Академије Уном Вилерсом (Uno 
Willers) и председником Владе и њихови први утисци били су позитивни. Југосло-
венску кандидатуру су примили са задовољством, али су желели да се најпре „убе-
де у литерарну предност предложених”. Југославија је била свесна да ће на награду 
можда чекати више година. Баће је апеловао да се не прави питање хоће ли награ-
да завршити у рукама југословенског писца „ове године, догодине или треће годи-
не”. Водило се рачуна о свему, па је Баће од власти у земљи тражио да контролошу 
писање штампе, како оно не би у Шведској било схваћено као притисак.6

Један од ослонаца југословенске дипломатске акције у циљу добијања Нобе-
лове награде био је шведски академик, филозоф, писац и члан Шведске академи-
је Хари Мартинсон (Hary Martinson). Вишегодишња настојања Југославије да је 
он посети нису уродила плодом, али је шведски академик остао најважнији за-
говорник додељивања награде југословенском писцу. Југословенски амбасадор у 
Шведској Јово Капичић је у писму Министарству иностраних послова 13. марта 
1960. подвукао да је Мартинсон подржавао додељивање Нобелове награде Андри-
ћу. Амабасада је додала: „Андрић је Мартинсонов кандидат за Нобелову награду, 
атешеу за штампу је он то лично рекао [...]”7 Нешто касније Капичић је упознао 
руководство Савеза књижевника да је Мартинсон био „један од главних људи од 
којих зависи наша Нобелова награда”.8

Колико је добијање Нобелове награде зависило од дипломатије и лобирања 
сведочила је борба за то признање 1960. године. Мартинсон је 6. априла 1960. упо-
знао аташеа за штампу Југословенске амбасаде у Стокхолму Вјеру Влаховић да 
је већ четири године настојао да Андрић добије награду. Оценио је да је Андрић 
претходне године био „на трећем месту”, те године би требало да буде други, а за 
идућу, 1961. годину, Мартинсон је веровао да ће добити награду. Уверавао је саго-
ворницу да „Андрића јако цени”, нарочито роман На Дрини ћуприја. За једну од 
тешкоћа које је Андрић имао навео је то што је за награду кандидован и Крлежа 
и додао: „Стало се на становиште да се за књижевност не могу делити награде (то 
је само једном учињено), сем тога заједно разматрање оба кандидата захтевало би 
губитак још 4−5 година, јер је Крлежа непознат, треба га читати, а то је прилично 
тешко јер није много преведен.”9

педесетих до краја седамдесетих година 20. века, Београд: Институт за новију историју Србије, стр. 
305–312; АЈ, 498, ф. 13, XVII пленум.
6 Дипломатски архив Министарства спољних послова Србије (ДАМСП), Политичка архива (ПА), 
1958, Шведска, ф. 124, 30; АЈ, 498, ф. 25, 158.
7 ДАМСП, ПА, 1960, Шведска, ф. 132, д. 32, 42727, 47921; АЈ, 498, ф. 41, Шведска.
8 АЈ, 498, ф. 33, Састанак комисије за везе са иностранством, 25. IV 1960.
9 АЈ, 559, Савезна комисија за културне везе са иностранством, 71, 160, пов. бр. 648.
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Испоставило се да се Мартинсона прогноза обистинила иако се Југословенска 
амбасада у Шведској и даље надала да ће Андрић награду добити те, 1960. године. 
У јесен 1960. веровали су да наде нису биле без основа, јер је шведска јавност по-
казивала велико интересовање за југословенског писца. Објављивање На Дрини 
ћуприја и Травничка хроника на шведском језику додатно је ојачало Андрићеве 
позиције. Само у једном дану три шведска листа су од југословенске амбасаде тра-
жила материјал о њему, јер се знало да је у најужем кругу кандидата за лауреата 
Нобелове награде. Зато је амбасада 20. октобра 1960. захтевала од Министарства 
иностраних послова Андрићеве фотографије, приказе његових дела у страној 
штампи на енглеском и његову опширну биографију „услед повећаног интересо-
вања за Андрића с обзиром на могућност да добије Нобелову награду”. Међутим, 
Мартинсонове процене су биле реалније од југословенских надања. Награда је те 
године измакла.10

Југословенска очекивања се нису испунила те, али јесу следеће године, тачно 
онако како је предвидео Мартинсон. Дуго очекивана вест је обелодањена 26. окто-
бра 1961. Вишегодишњи напор југословенске дипломатије уродио је плодом. На-
граду је Андрићу на годишњицу смрти Алфреда Нобела, 10. децембра 1961. го ди-
не, уручио шведски краљ Густав VI у раскошној дворани Концертне палате Швед-
ске академије, у присуству седамсто званица. На дипломи коју је том приликом 
Андрић добио било је записано да му је награда додељена „за епску снагу” којом је 
описао „мотиве и судбине” из историје своје земље.11

Завршивши успешно вишегодишње активности у борби за добијање прести-
жног признања, Амбасада у Шведској је између осталог закључила: „Неподеље-
ност оцена о одлуци додељивања награде, приказ његовог дела у штампи, на ради-
ју и ТВ, ванредно велики публицитет од доношења одлуке до додељивања награ-
де, пријем саме личности Андрића од стране шведске јавности, омогућили су да 
преко Андрића наша савремена литература, наша култура, наша историја и наше 
културно наслеђе добију у Шведској, а преко ње у читавој Скандинавији, своју до 
сада најуспешнију афирмацију.”12 Како су многи шведски литерарни критичари у 
приказима Андрићевих дела давали пресек целокупне југословенеке књижевно-
сти и културе, то је Нобелова награда помогла да се Југославија представи швед-
ској публици у новом светлу, као „земља богате културе”. Амбасада је закључила 
да Југославија у шведској јавности до тада није имала такав публицитет.13

Ова оцена о одјеку Андрићевог успеха у Шведској суштински је важила и за 
многе друге земље. У говору који је одржао приликом уручења награде Андрић 
је тачно уочио да ће Нобелова награда која је њему додељена бацити „сноп све-
тлости” на југословенску књижевност и помоћи јој да се приближи читаоцима 

10 ДАМСП, ПА, 1960, Шведска, ф. 132, д. 33, 423610.
11 Селинић, С. нав. дело, стр. 310. ДАМСП, ПА, 1961, Југославија, ф. 54, д. 3, 432334.
12 ДАМСП, ПА, 1962, Шведска, ф. 135, д. 101/I.
13 АЈ, 559, ф. 1, ј. 2, 18, 27. 1. 1962.
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широм света „у оправданој тежњи да светској књижевности она да свој одгово-
рајући прилог”.14 Спона књижевности и дипломатије је настављена и наредних го-
дина. Нобелова награда значајно је подизала углед земље у свету, јер је допринела 
великом порасту интересовања светске јавности за Југославију и њену културу. 
То је било видљиво из повећања броја превода југословенских књижевних дела 
на стране језике наредних година. Највише је објављено 1965. године (105 наслова 
или четвртина наслова објављених у првих 15 година после рата). Нобелова на-
града нарочито је повећала интересовање за Андрића у свету. Током 1960. и 1961. 
објављено је 36 његових књига у иностранству, што је чинило 29% свих превода 
југословенских дела тих година. Најпопуларнији је био 1962, после добијања вели-
ког признања. Те године се у свету појавила 91 југословенска књига. Андрићева је 
била свака друга – 46 књига.15

Никада касније се југословенска (српска) дипломатија и књижевност нису 
на овај начин удружили у напору за добијање Нобелове награде иако је одлич-
них књи га било и касније, као и размишљања о Милораду Павићу као кандидату 
за Но белову награду. Андрићева награда је показала да је за то признање било 
неоп ход но прожимање одличних књижевних дела, упорног дипломатског рада и 
спољно политичког угледа земље, који је Југославија свакако имала у години када 
је у Београду одржана конференција несврстаних земаља, а у свету беснео Хладни 
рат. Надовезујући се на поменути коментар читаоца Вечерњих новости о Ханд-
кеовој награди, могли бисмо закључити да је пре шест деценија ондашња српска 
(тада југословенска) држава морала снажним дипломатским напорима да подржи 
свог писца да добије Нобелову награду, док је данашња српска држава у позицији 
да је довољно да дипломатски подржи „свог” писца пошто је већ добио ту награду.

***
Други пример снажног садејства југословенске дипломатије и књижевности била 
је заштита македонске нације, културе и језика од негирања које је долазило из Бу-
гарске.16 Реч је о вишедеценијском југословенско-бугарском спору.17 Југословен-
ски писци су се сасвим ставили у службу југословенске државне политике према 
Бугарској. Када је Савез књижевника Бугарске у јесен 1966. у Софији одбио да 
потпише споразум са делегацијом писаца из Македоније који је с југословенске 

14 ДАМСП, ПА, 1961, Југославија, ф. 54, д. 3, 432334.
15 Селинић, С. нав. дело, стр. 329–331.
16 Селинић, С. (2019) Сукоб Савеза књижевника Југославије и Савеза књижевника Бугарске око ма-
кедонског језика 1966–1987, Токови историје бр. 2019, Београд: Институт за новију историју Србије, 
стр. 177–202.
17 Petranović, B. (1991) Balkanska federacija 1943–1948, Beograd: Zaslon; Трипковић, Ђ. (2009) Југосло-
венско-бугарски односи 50-их и 60-их година 20. века, Токови историје бр. 2, Београд: Институт за 
новију историју Србије, стр. 84–106; Dragišić, P. (2007) Jugoslovensko-bugarski odnosi 1944–1949, Beograd: 
Institut za noviju istoriju Srbije; Cvetković, S. (1994) Balkanska komunistička federacija i makedonsko 
nacionalno pitanje, Istorija 20. veka, br. 2, Beograd: Institut za savremenu istoriju, str. 49–60.
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стране био припремљен на македонском језику, Савез књижевника Југославије је 
прекинуо званичну сарадњу са Савезом писаца Бугарске и она наредних деценија 
није обновљена. Савез књижевника Југославије је инсистирао да услов за обна-
вљање сарадње буде бугарско прихватање македонског језика и нације, тј. потпи-
сивање споразума о сарадњи два савеза на бугарском и македонском језику, што је 
бугарска страна одбијала. Сви југословенски републички савези писаца су се со-
лидарисала с македонским.18 Југословенски савез књижевника је подржао захтев 
македонског да се Бугарима као услов за сарадњу у будућности постави признање 
македонског језика.19

Македонски писци су у спору са бугарским колегама добили максималну за-
штиту и подршку југословенске државе и њеног Савеза књижевника. Српски пи-
сци су се солидарисали с македонским у одбрани македонског језика и нације иако 
нису имали посебан интерес да улазе у конфликт са источним суседима. Штавише, 
када је српски писац Младен Ољача 10. марта 1969. године (у својству секретара 
Савеза књижевника Југославије) неформално примио председника Савеза писаца 
Бугарске Георгија Џагарова, који се враћао из Будимпеште са састанка руковод-
става писаца социјалистичких земаља, наишао је на оштре критике Македонског 
савеза писаца иако је током разговора доследно заступао југословенски став о ма-
кедонском језику.20 Из Македоније је стигао захтев да се Координациони одбор 
Савеза књижевника Југославије огради од тог поступка секретара Савеза. Ољача 
се бранио уверавањем да је посета била приватна, али је морао да призна да је на-
правио грешку примивши госта у просторијама Савеза књижевника Југославије.21

Прекид званичне сарадње није значио и потпун прекид веза наредних деце-
нија, али је Савез књижевника Југославије оцењивао иницијативе из Бугарске 
првенствено на основу политичког става југословенске дипломатије, прихвата-
јући учешће само на оним манифестацијама у Софији које су имале шири међу-
народни значај и које су биле таквог карактера да би одсуствовање са њих нане-
ло Југославији дипломатску штету. Тако је уз сагласност Савезног секретарија-
та за иностране послове (ССИП) прихваћен позив за учешће на Међународном 
сусрету писаца „Писци и мир” 1977, јер југословенско неодазивање, „с обзиром 
на веома широк аудиторијум европских и ваневропских писаца и управо у вре-
ме презентаци је наше широке културне међународне активности на КЕБС, не би 
могло имати оправдане разлоге”. ССИП је прихватио да југословенска књижевна 
делегација отпутује у Софију, али да буде продужена рука југословенске спољне 
политике.22 Из истих разлога је Југославија прихватила одлазак своје делегације 
писаца на скуп писаца посвећен миру у Софији 29. септембра – 1. октобра 1982, 

18 AJ, 498, ф. 16, KOO, 1966, III седница; AJ, 498, ф. 38, Бугарска, 1000/1-66.
19 AJ, 498, ф. 18, Секретаријат KOO, 1967.
20 AJ, 498, ф. 38, Бугарска.
21 AJ, 498, ф. 16, KOO, 1969, IX.
22 AJ, 498, ф. 57, Бугарска, 120/1, 138/V.
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али је југословенска страна обавестила бугарску да неће потписати припремље-
ни уговор и протокол о сарадњи са Бугарском ако бугарска страна не прихвати 
да југословенски текст буде на македонском језику. Југославија је потписала само 
заједнички апел за мир који су потписале све делегације, јер је проценила да текст 
није био „одраз блоковских надметања и једностраних лагерских виђења”, већ је 
садржао за све стране прихватљиве хуманистичке ставове. Билатерални односи 
са бугарским писцима нису ни овом приликом поправљени, јер је председник Са-
веза писаца Бугарске Љубомир Левчев одбио југословенски захтев да споразум о 
сарадњи два савеза писаца буде састављен на бугарском и македонском језику.23

Исти исход имали су и бројни други званични и незванични контакти пред-
ставника бугарског и југословенског савеза писаца осамдесетих година, укључу-
јући онај „у кулоарима и за време званичних пријема” на Међународном конгресу 
писаца у Келну од 18. до 25. јуна 1982. године, између југословенског представника 
Ивана Ивањија и председника Савеза писаца Бугарске Љубомира Левчева.24 Ста-
вови нису приближени. Бугарска страна је избегавала да призна македонски језик, 
а југословенска држава је доследно стајала иза ставова и интереса своје македон-
ске републике.25

Југословенска држава је борбу за заштиту македонског језика постављала на 
шире основе од односа савеза писаца две државе. Савезна комисија за културне 
везе са иностранством је на седници у Скопљу 28. марта 1969. поставила смернице 
државне политике у циљу заштите македонског националног и културног иденти-
тета. Афирмација македонске културе у свету је проглашена за „акцију од опште-
југословенског интереса”. Захтевано је да у тој акцији учествују културни и науч-
ни радници из свих република, посебно на научним скуповима у иностранству, 
где би заједничка презентација тема из области македонског језика, литературе, 
историје, етнологије, етнографије била „ефикасан допринос” зацртаној политици. 
Инсистирано је на популаризацији македонске културе у иностранству преко ју-
гословенских лектора и отварању лекората на македонском језику на универзите-
тима у свету.26 До које мере је југословенска дипломатија бранила став о посебном 
македонском језику сведочи и то што је седамдесетих година потписивање прото-
кола о спровођењу Споразума о културној сарадњи са Чехословачком условљава-
ла отварањем македонског лектората на Карловом универзитету у Прагу.27

Током деценија у заједничкој држави с југословенским народима македонска 
нација је доживела потпуну афирмацију, а њена култура и језик уживали су зашти-
ту и подршку југословенске државе у међународним односима. Када је почетком 

23 AJ, 498, ф. 59, Бр. 598.
24 AJ, 498, ф. 59, Забелешка о разговорима.
25 AJ, 498, ф. 45, Бугарска, 260; Исто, ф. 59, Бр. 442.
26 AJ, 498, ф. 37, 203/69.
27 Пеликан, Ј. и Војтјеховски, О. (2021) Чехословачка и Југославија у другој половини седамдесетих 
година 20. века, Токови историје, бр. 2, Београд: Институт за новију историју Србије, стр. 147–174.
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деведесетих почело разбијање државе, Македонија је одлучила да напусти Југосла-
вију. Таква одлука потврђена је на референдуму одржаном 1991.28 У Републици Се-
верној Македонији, изложеној унутрашњим етничким сукобима и зависној од по-
литике западних сила, македонски национални и језички идентитет је последњих 
деценија изложен много озбиљнијим претњама и негацијама у односу на деценије 
проведене у Југославији. Бугарско и грчко оспоравање македонског идентитета 
и албанске претензије на делове Македоније обележавају савремену македонску 
историју. Заштита од негација из Бугарске, коју је македонски језик добијао у југо-
словенској држави, била је делотворнија и одлучнија од оне коју последњих година 
добија од Европске уније, којој Македонија тежи. Тврдње бугарских политичких 
или научних кругова, укључујући Бугарску академију наука и њихове историча-
ре, да је Македонија један од стубова бугарског националног идентитета, негирање 
македонског језика и његово прихватање само као „облик бугарског језика” који је 
„писан српском писаћом машином”, непризнавање македонске нације и македон-
ске државе изван бугарске државности29 у време Југославије би наишли на оштру 
осуду и кампању југословенске дипломатије у циљу заштите македонског иденти-
тета. Данас наилазе на вербалне апеле из Европске уније и колебљиву политику 
македонског руководства које (притиснуто аспирацијама неких суседних држава 
према Македонији, унутрашњим политичким сукобима унутар македонског наро-
да и међуетничким поделама између Македонаца и Албанаца) инсистира на посеб-
ности македонске нације и језика, али и води рачуна о неопходности постизања 
споразума са Бугарском на путу евроатланских интеграција.

***
Подсећање на одређене споне дипломатије и књижевности у прошлости може 
указати и на прилике које се пропуштају у садашњости. Несврстана спољна по-
литика била је једна од основних одредница СФРЈ, али је сарадња с несврстанима 
у сфери књижевности осетно заостајала за политичким везама с тим земљама.30 
Југословенска дипломатија била с је весна и значаја и специфичности односа с 

28 Цветковић, В. Српска штампа о референдуму за независност Републике Македоније 1991. године, 
у: Сто година од пробоја Солунског фронта, приредио Жугић З. (2021), Скопље – Битољ: Слово љуб-
ве, Буквибукс, стр. 301–318.
29 Божинов, В. (2017) Република Македония в съвременната геополитика, София: ИК Гутенберг; 
Раковић, А. (2019) О Републици Македонији у савременој геополитици, Токови историје, бр. 2, Бео-
град: Институт за новију историју Србије стр. 201–210; Bugari tvrde da je makedonski jezik zapravo 
bugarski ali „pisan srpskom pisaćom mašinom”, a sada je stigao odgovor iz Skoplja, 13. 12. 2019, 23. 10. 
2021, https://www.blic.rs/vesti/svet/bugari-tvrde-da-je-makedonski-jezik-zapravo-bugarski-ali-pisan-srp s-
kom-pisacom/c0smmct
30 Радоњић, Н. (2020) Испод Анда, Хималаја и Багдале: Издавачка делатност крушевачкoг књижев-
ног клуба „Багдала” и несврстани свет, Жупски зборник, нова истраживања, Александровац: Зави-
чајни музеј Жупе, стр. 153–172; Selinić, S. (2019) Savez književnika Jugoslavije i nesvrstane zemlje od 
kraja pedesetih do početka osamdesetih godina 20. veka, Istorija 20. veka, Beograd: Institut za savremenu 
istoriju, br. 1, str. 175–192.
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писцима афричких и азијских земаља, па је на састанаку о политичко-културној 
пропаганди у афро-азијским земљама, који је одржан 27. и 28. октобра 1958. го-
дине, у Државном секретаријату за иностране послове Маријан Осолник рекао: 
„Сваки човек који одлази у афро-азијске земље по било којем послу мора бити 
пропагандиста. Водити рачуна како се прилази тамошњем свету, како писати и 
прилагодити се њиховом менталитету, јер наше прилажење је неки пут увредљиво 
за тај свет.”31 Специфичност односа с несврстанима сублимирао је и Драго Вучи-
нић, секретар Комисије за културне везе са иностранством 1962. године: „Онај ко 
буде тамо ишао мора бити и физички спреман за остварење задатка: ако он буде 
тамо патио од срца или не буде могао поднети врућину – готово је с његовом уло-
гом.” Истовремено, требало је да писци буду „генерални информатори” тих зема-
ља о приликама у Југославији и Југославије о приликама у тим земљама.32

Покушавајући да спроведу у дело овакву политику, југословенски писци су ус-
постављали контакте са учесницима конгреса „црначких књижевника и уметни-
ка” у Паризу 1956. године и са учесницима конференција афро-азијских писаца. 
Још конкретнији потез учињен је 1981. када је Октобарски сусрет писаца у Бео-
граду искоришћен за одржавање неформалног састанка писаца несврстаних зе-
маља. Скуп је 16. октобра 1981. уприличен поводом две деценије од Конференције 
шефова држава и влада несврстаних земаља. Учествовало је 13 писаца из осам 
земаља (Нигерија, Индија, Куба, Бразил, Гвинеја, Југославија и др.). Састанком је 
руководио Душко Роксандић, који је одржао и уводно излагање. Говорили су сви 
учесници, а размена мишљења је оцењена као „жива и корисна”. Констатовано је 
да се писци из несврстаних земаља међусобно довољно не познају и да њихова 
удружења не сарађују довољно мада су шефови држава и влада несврстаних зема-
ља на састанку у Хавани 1979. препоручили овакву сарадњу и за њу је постојала 
„повољна политичка и друштвена клима”. Учесници састанка су 17. и 18. октобра 
били гости града Крушевца и Издавачке куће „Багдала”. Обишли су град, фабрику 
„Мерима” и подруме „Навипа”. Увече су за Крушевљане приредили „веома успело 
и лепо посећено” књижевно вече.33

После деценија у којима је постојао став о превазиђености Покрета несврста-
них, испоставило се да те земље за Србију имају велики значај, јер већина није 
признала албанско проглашење независности јужне српске покрајине. Српска 
спољна политика увиђа важност одржавања добрих односа с тим земљама. Шест 
деценија од Београдске конференције и четири деценије од сусрета писаца несвр-
станих земаља у Београду је 11. и 12. октобра 2021. одржан Самит Покрета несвр-
станих у част Београдске конференције. Годишњица је обележена и бројним кул-
турним и научним манифестацијама, пре свега изложбама и научним радовима. 

31 АЈ, 559, ф. 19, ј. 38, Белешка.
32 АЈ, 498, ф. 33, Бр. 1549.
33 АЈ, 498, ф. 54, Несврстани, 1981, 1982; Исто, Документација са скупа писаца из несврстаних зе-
маља.
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Архив Југославије је у октобру организовао изложбу докумената посвећену првој 
Конференцији шефова држава и влада несврстаних земаља, у Музеју Југославије 
је у септембру отворена изложба посвећена културној сарадњи несврстаних зема-
ља „Прометеји новог века”, Институт за међународну политику и привреду је об-
јавио зборник радова The 60th Anniversary of the Non-Aligned Movement, а у Музеју 
афричке уметности је почетком септембра отворена изложба „Несврстани свет”. 
Изостала је, дакле, реприза састанка писаца несврстаних земаља, попут оног из 
1981, али су српска дипломатија, наука и култура ипак разноврсно обележили го-
дишњицу догађаја који има велики значај и за светску историју.

РЕЗИМЕ

Дипломатија социјалистичке Југославије много пажње је поклањала међународ-
ном угледу земље у сфери културе, па тиме и књижевности. Истовремено, југо-
словенски писци, и појединачно и институционално кроз своје удружење – Савез 
књижевника Југославије, верно су подржавали југословенску спољну политику. 
Најупечатљивији пример сарадње књижевности и дипломатије било је лобирање 
да Иво Андрић добије Нобелову награду. Савез књижевника Југославије кандидо-
вао је писца 1958, а југословенска дипломатија је више година лобирала у Андри-
ћеву корист. Напори су успешно крунисани 1961. У социјалистичкој Југославији је 
инсистирано на постојању посебне македонске нације и њене културе и језика, па 
је у том смислу велики изазов било негирање македонског идентитета које је дола-
зило из Бугарске. Савез књижевника Југославије је, доследно спроводећи држав-
ну политику, у другој половини шездесетих година прекинуо званичну сарадњу 
са Савезом писаца Бугарске због бугарског одбијања да призна македонски језик. 
Југословенски писци су се прилагођавали и државној политици несврстаности. 
Нису достигли ниво сарадње с тим земљама какав је постојао у сфери политике, 
економије или науке, али су одржавали везе с писцима из тих делова света. Изме-
ђу осталог, двадесета годишњица београдске Конференције шефова држава и вла-
да несврстаних земаља је октобра 1981. године искоришћена за састанак писаца 
несврстаних земаља у Београду.
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LITERATURE AND DIPLOMACY: 
LESSONS FROM SOCIALIST YUGOSLAVIA

Abstract: The diplomacy of socialist Yugoslavia paid a lot of attention to the international 
reputation of the country in the sphere of culture, and thus literature. At the same time, 
Yugoslav writers in the Writer’s Union of Yugoslavia, faithfully supported Yugoslav foreign 
policy, both individually and institutionally. The most impressive example of collaboration 
between literature and diplomacy was awarding Ivo Andrić a Nobel Prize. The Writers' Un-
ion of Yugoslavia nominated the writer in 1958, and Yugoslav diplomacy lobbied in favor of 
Andrić for several years.
The efforts were successfully crowned in 1961. In socialist Yugoslavia, the existence of a spe-
cial Macedonian nation and its culture and language was insisted on, so in that sense, the 
greatest challenge was denying the Macedonian identity that came from Bulgaria.
The Yugoslav Writers’ Union, consistently pursuing state policy, suspended official co-oper-
ation with the Bulgarian Writers' Union in the second half of the 1960s due to Bulgaria's 
refusal to recognize the Macedonian language.
Yugoslav writers also adapted to the state policy of non-alignment. They did not reach the 
level of cooperation with those countries that existed in the field of politics, economics or 
science, but they maintained ties with writers from those parts of the world in various ways.
Among other things, the twentieth anniversary of the Belgrade Conference of the Non-Aligned 
Nations in October 1981 was a meeting of writers of non-aligned countries in Belgrade.

Keywords: Literature, diplomacy, Yugoslavia, Bulgaria, Macedonian language, Ivo Andrić, 
non-aligned countries
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КУЛТУРНА ДИПЛОМАТИЈА 
НЕСВРСТАНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ – 

ОДБЛЕСАК ЗАБОРАВЉЕНОГ НАСЛЕЂА 

Сажетак: У раду се укратко представља историја културне дипломатије несвр-
стане Југославије у односу на Глобални Југ. Посебна пажња посвећена је сарадњи Ју-
гославије и афричких земаља и то на пољу: музелогије, књижевности, фестивала, 
гостовања уметника и интелектуалаца, организованих изложби и стварања ин-
ституција за сарадњу. Истакнуте су главне институције и облици сарадње. Рад са-
држи и преглед и интерпретације несврстаног наслеђа поводом шездесете годишњи-
це Београдске конференције несврстаних земаља, посебно приказ двеју најважнијих 
изложби организованих тим поводом – Музеја афричке уметности Несврстани свет 
и Музеја Југославије Прометеји новог века. Посебно су обрађене и могућности кул-
турне дипломатије данас, а које узимају у обзир неке скорије примере сарадње из 
земље и региона.

Кључне речи: Југославија, несврстаност, Африка, Азија, Латинска Америка, Хлад-
ни рат, културна дипломатија

У марту 1980. године, у Београд су слетеле делегације из 19 афричих земаља.1 
Дочекала их је истакнута група југословенских „културних радника”, што је 
ондашњем политичком жаргону био термин за прилично шаролику групу 

интелектуалаца и запослених у институцијама културе – музејима, институтима, 
комисијама за културна питања. Повод састанка 20 делегација и око 100 
интелектуалаца била је јединствена манифестација Дани информација о култури 
Африке, на којој су југословенска и афричке делегације између 23. и 29. марта у 
Београду, Новом Саду и Љубљани учествовале у предавањима и на округлим сто-
ловима. Изложено је преко 1.000 књига, уз бројна стручна предавања афричких 

1 Овај текст је резултат рада у Институту за новију историју Србије који финансира Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а на основу Уговора о реализацији и фи-
нансирању научноистраживачког рада НИО у 2021. години бр. 451-03-9/2021-14/200016 од 5. 2. 2021.
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писаца и приказивање афричких филмова на специјалним пројекција ма. До го-
ворена је сарадња у области библиотекарства, издаваштва, кинематографије, об-
ра зовања, медија, музеологије, а све под паролом да треба помоћи афричким др-
жавама које „теже очувању сопственог идентитета и афирмисању и заштити на-
ци оналне културе и њених сведочанстава”.2 Делови ових разговора, као и текстови 
уче сника, преношени су током 1980. године управо на страницама часописа 
Култура.

Југославија је, како ће се видети само пар месеци касније, маја 1980. године, на 
сахрани њеног доживотног председника Јосипа Броза Тита, тих година уживала 
огроман углед у свету – на хладноратовском Западу, Истоку, али и на Глобалном 
Југу, како се данас углавном називају државе Латинске Америке, Азије и Африке. 
Политичке везе које је омогућила далековида и веома успешна политика несвр-
станости, пратила је најпре економска сарадња, али и просветна, научна и култур-
на сарадња. Управо је културна мрежа несврстаних омогућила Југославији дотад 
неслућену културну размену с националним државама тзв. Трећег света. 

Историографија и сродне науке све више посматрају Хладни рат кроз призму 
„рата за срце и умове”.3 Поред војних савеза, НАТО пакта и Варшавског пакта, и 
политичких идеологија социјализма и капитализма, сукобљавале су се и култу-
ре, „системи размишљања”, „светови снова,” оличених у манифестацијама „запад-
них” и „источних” култура.4 Источна Европа је половином педесетих почела свој 
културни продор на Глобални Југ. Тамо је већ деценијама постојао огроман кул-
турни утицај колонијалних метропола: Француске, Британије, Шпаније, Португа-
ла, Холандије, Белгије. Стратегија многих од источноевропских земаља била је да 
се прикажу као „природни савезници” ослобођених земаља и да на отпору према 
„колонијалним” културама створе простор за размену на једнакој основи.5

Југославија је још од „изгона” из Источног блока 1948. правила сопствени спољ-
но политички пут, најпре у Европи, а потом и глобално. Из њеног хладнора товског 
лавирања настаће и сасвим специфична спољнополитичка доктрина која ће се 
педесетих претворити у „активну мирољубиву коегзистеницију”, да би се потом 

2 Zafirovski, P. (4. 4. 1980) Značajna manifestacija, Komunist; Petkovska, V. (30. 3. 1980) Saradnja, Večernje 
novosti; Аnonim (31. 3. 1980) Bolje upoznavanje za buduću saradnju, Borba; Anonim (31. 3. 1980) Saradnja, 
TANJUG-Pobjeda; Anonim (31. 3. 1980) Afrika sve bliža, Večernji list. 
3 Scott-Smith, G. and Segal, J. Introduction. Divided Dreamworlds? The Cultural Cold War in East and West, 
in: Divided Dreamworlds? The Cultural Cold War in East and West, ed. Romijin et. Al (2012), Аmsterdam: 
Amsterdam University Press, p. 4; 
Види и: Marković, P. (1996) Beograd između Istoka i Zapada, Beograd: Službeni list SRJ; Vučetić, R. (2012) 
Koka kola socijalizam, Beograd: Službeni glasnik; Stonor Saunders, F. (1999) Who Paid the Piper? The CIA 
and the Cultural Cold War, London: Granta Books; Masey, J. and Morgan, C. (2008) Cold War Confrontati-
ons: US Exhibitions and their Role in the Cultural Cold War, Baden: Lars Muller; Shaw, T. (2007) Hollywood’s 
Cold War, Edinburgh: Edinburgh University Press.
4 Scott-Smith, G. and Segal, J. nav. delo, str. 1.
5 Dragostinova, T. (2018) The Natural Ally of the Developing World: Bulgarian Culture in India and Mexico, 
Slavic Review, No. 77, Vol. 3, pp. 661‒684.
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трансформисала у „неангажованост” и „несврстаност”, а данас је у науци и јавно-
сти углавном позната и препозната по овом потоњем називу.6 Из тог „специфич-
ног положаја” Југославије проистекло је и њено специфично постављање у хлад-
норатовском свету. Пошто се налазила на размеђи светова, била је једно од ретких 
места где су се сусретале културе, а сама је прошла кроз фазе совјетизације, евро-
пеизације, медитеранизације, американизације.7 Та отвореност за пријем страних 
култура шездесетих ће, а нарочито седамдесетих и осамдесетих, дати много про-
стора за промоцију култура с којима је јужнословенски простор имао релативно 
мало додира. Тај простор ће се у југословенској терминологији полако обликовати 
у геополитички појам несврстани свет.8 

Овај специфични положај Југославије, и улога њене културне дипломатије пре-
ма несврстаном свету, привлачи изузетну пажњу научника. Тако, на пример, скре-
ћемо пажњу на пројекат Socialism Goes Global, Универзитета Ексетер, који је оку-
пио научнике који се баве сусретима Источне Европе и Глобалног Југа. У оквиру 
овог пројекта професорка Филозофског факултета у Београду Радина Вучетић об-
јавила је два рада о месту југословенске културе у контексту Глобалног Југа – као 
мосту између светова.9 Бојана Видеканић, доцент на Универзитету Ватерло, об-
јавила је и монографију о феномену „несврстаног модернизма” и улози југосло-
венске уметности у придруживању „постколонијалним естетикама”.10 Oво су само 
најновији примери овог тренда у историографији о Хладном рату. 

Сарадња несврстаних земаља била је вишеструка. Политичка сарадња под-
стакла је економску, а ове везе биле су комплементарне глобализацији у 20. веку. 
Створене политичке, економске, саобраћајне и интелектуалне везе функциони-
сале су као мрежа која је омогућила интелектуалну и културну размену. Постепе-
но, уз оружје за ослободилачке покрете и индустријске машине за земље у разво-
ју, као део сарадње, а на основу међудржавних уговора, упућивани су студенти, 
уметници, а слате су и скулптуре, историјски артефакти, уметничке слике и књи-
ге. Несврстаност се, после антиколонијализма, појавила као главна алтернатива 

6 Јаkovina, T. (2011) Treća strana hladnog rata, Zagreb: Fraktura; Bogetić, D. (2006) Nova strategija spoljne 
politike Jugoslavije 1956–1961, Beograd: ISI.
7 Vučetić, R. nav. delo; Miloradović, G. (2012) Lepota pod nadzorom. Sovjetski kulturni uticaji u Jugoslaviji 
1945‒1955, Beograd: ISI; Buhin, A. (2019) Flavoured with sea, flavoured with salt. Mediterranisation of Yu-
goslav popular Culture, doktorska disertacija, EUI, Florence; Ivanović, V. (2012) Geburtstag pišeš normalno: 
Jugoslovenski gastarbajteri u Austriji i SR Nemačkoj: 1965‒1973, Beograd: ISI. 
8 О терминима под којима се појављује Глобални Југ види више: Radonjić, N. (Post)jugoslovenska 
istoriografija i „Treći svet” sa posebnim osvrtom na područje Afrike у: Reprezentacije socijalističke Jugoslavije: 
preispitivanje i perspektive, ur. Grandits, H. еt al., (2019) Zagreb–Sarajevo: Srednja Europa – UMHIS, str. 
83–107. 
9 Vučetić, R. Exhibition as Spaces of Cultural Encounters: Yugoslavia and Africa, Socialism Goes Global, 
Vol 2., Оxford: Oxford University Press (у штампи); Betts, P. Vučetić, R. ’To Know You Better’: East-South 
Cultural Encounters, Socialism Goes Global, Vol 1, Oxford: Oxford University Press (у штампи)
10 Videkanić, B. (2020) Nonaligned Modernism. Socialist Postcolonial Aesthetics in Yugoslavia, 1945–1985, 
Toronto: McGills-Queens University Press. 
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колонијалном дискурсу, као „најзначајнији нови чинилац у негирању постојећих 
неравноправних односа у култури” те јој је додељивана „основна и пресудна уло-
га у стварању спона”.11 Био је то простор да се и jугословенска култура, заједно с 
културама њених нових савезница из Азије, Африке и Латинске Америке, издиг-
не изнад перцепције „живописне и примитивне земље у којој је фолклор највећи 
уметнички домет”.12

Полазећи од земаља у којима се најпре зачела идеја несврстаности, Египта, Ин-
дије и Југославије, културна размена захватала је и обухватала све више земаља. 
Преплитање европских, афричких, азијских и латиноамеричких културних моде-
ла створило је нове основе међусобног препознавања и уважавања. У Југославији 
је културна дипломатија према несврстанима, која је у основи била само још један 
модел хладноратовског такмичења, започела већим акцијама управо према двема 
главним савезницама средином педесетих – Египту и Индији. Постепено се мре-
жа ширила, да би већ почетком шездесетих Београд био само тачка у мрежи коју 
су чинили и: Мексико Сити, Њу Делхи, Каиро, Акра, Лагос, Алжир, Хавана итд. 
Тако је створена права мрежа која је деценијама опстајала упркос различитим ви-
зијама, притисцима других постојећих културних мрежа, и каткад недоследно-
сти у спровођењу договореног или недостатка финансија за спровођење плано-
ва. Пол Стабс је скорије предложио посматрање покрета несврстаних као „мулти-
нодалне” и препоручио да новија истраживања узму у обзир овај оквир.13 Свака-
ко, још је одраније у историографији подстакнуто истраживање „алтернативних 
просторности” (alternative spatialities) и „мрежа” (networks), што је заиста захвалан 
оквир за посматрање културне сарадње у оквиру несврстаности.14 У том смислу, 
Теја Мехар, кустосткиња Модерне галерије из Љубљане, и уметник Ђорђе Балма-
зовић приказали су 2019. године и визуално, на основу материјала из Архива Југо-
славије, како је та мрежа југословенске културне дипломатије била изузетно ши-
рока и, током шездесетих и седамдесетих покрила Азију, Африку и Латинску Аме-
рику.15 У овом раду ћемо кратко приказати неке примере из југословенске кул-
турне дипломатије према несврстаним земљама, са посебним освртом на подру-
чје Африке, а потом ћемо анализирати моделе сећања и могућности обнове веза.

11 Momčilović, V. (1985) Kultura i nesvrstanost. Naučni skup u Centru za marksizam univerziteta u Beo-
gradu, Kulture Istoka, br. 6, oktobar–decembar, str. 56; Вујачић, Ј. (24. 10. 1985) Сарадња за будућност, 
Побједа.
12 Цитирано у: Панић, А. (2021) Југославија и Индија – културни сектор спољне политике, Проме-
теји новог века, каталог изложбе, Београд: Музеј Југославије, стр. 90.
13 Stubbs, P. (2019) Socialist Yugoslavia and the Antinomies of the Non-Aligned Movement, https://lefteast.
org/yugoslavia-antinomies-non-aligned-movement/
14 Conrad, S. (2016) What is Global History?, Princeton: Princeton University press.
15 Меrhar, T. (2021) Kartografija međunarodne kulturne suradnje SFR Jugoslavije i zemalja u razvoju, Južna 
sazviježđa: poetike nesvrstanih, katalog izložbe, Rijeka, str. 28–29.
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ПРИМЕРИ САРАДЊЕ У НЕСВРСТАНИМ КУЛТУРНИМ МРЕЖАМА

У припреми за Конференцију шефова држава или влада несврстаних земаља 1961, 
која ће касније у историографији и јавном дискурсу остати позната као Прва кон-
ференција несврстаних, своју улогу имала је и културна дипломатија. Те 1961. го-
дине државе Глобалног Југа покушавале су да допуне своје физичко ослобођење 
од колонијализма даљим ослобођењем, економским, али и културним у процесу 
који се некада назива деколонизација ума. У том смислу београдском Народном 
музеју 1961. године понуђена је изложба 5000 година египатске уметности, прва 
изложба о древном Египту коју су сами Египћани направили. Међутим, у то вре-
ме овај југословенски музеј већ је угостио огромну изложбу 3000 година мексичке 
културе.16 Дакле, исте године када је Београд окупио 25 државних делегација из 
несврстаног света у неспорном успеху југословенске дипломатије, главни престо-
нички музеј могао је да бира између важних изложби о историји, уметности и кул-
тури значајних земаља и светских цивилизација. Истовремено са изложбама које 
су величале прошлост великих несврстаних нација, и сама несврстаност је исто-
ризована кроз покретне и отворене изложбе, попут изложбе о земљама учесни-
цима конференције, постављене у Алеји нација у Пионирском парку у Београду.17

Конкретно, у случају Африке: од 1959. до 1991. тематизована је на више од 60 
великих (и небројено мањих) изложби широм земље, а представљале су афричку 
уметност, традиционалну и савремену, етнографију Африке, фотографију конти-
нента, ослободилачку борбу, модерну изградњу итд. У складу са поимањем дисе-
минације културе у југословенском социјализму, изложбе су гостовале у највећим 
југословенским градовима, али и у домовима културе, касарнама и радни чким ха-
лама.18

Веома рано је несврстана културна мрежа схваћена као нешто што треба да по-
стоји само уз подршку, а не уз „контролу” и „осмишљавање” на високом политич-
ком нивоу, на нивоу министарстава и комисија за културу, науку и просвету. Тако 
је држава склапала споразуме о културној сарадњи (који су често комбиновани 
са споразумима о научној и техничкој сарадњи) који је требало да представљају 

16 Bergman, D. Historiography of Ancient Egyptian Art, in: A Companion to Ancient Egyptian Art,  
ed. Hartwig, Melinda K. (2015), Oxford: Oxford University press, p. 31; Аrhiv Јugoslavije (АЈ), Komisija 
za kulturne veze sa inostranstвom 559-3-6, Opšti poverljivi materijali, Odeljenje za štampu i informaci-
je Komisiji za kulturne veze sa inostranstvom 18. 5. 1960; АЈ, 559, 100-221, Izložbe stranih umetnika u 
Јugoslaviji, Ambasada Kairo Komisiji za kulturne veze sa inotranstvom 2. 3. 1962; АЈ, 559, 100-221 Izložbe 
stranih umetnika u Јugoslaviji, Upravi Narodnog muzeja, Šef Antičkog odeljenja Đorđe Mano Zisi; AJ, 559, 
100-221, Izložbe stranih umetnika u Jugoslaviji, direktor Narodnog muzeja Veljko Petrović Komisiji za kul-
turne veze 28. 7. 1962.
17 Епштајн, Е., Кнежевић, А., Радоњић, Н., Наумов, М. Несврстани свет, Несврстани свет, ур. Еп-
штајн, E. (2021), Београд: МАУ, стр. 11.
18 Види детаљно о репрезентацији афричке културне баштине у: Радоњић, Н. (2020) Слика Африке 
у Југославији (1945–1991), докторска дисертација, Филозофски факултет, Универзитет у Београду, 
Београд, стр. 284–296.
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оквир сарадње. У случају афричких земаља, Југославија је прве споразуме пот-
писала са Суданом и Египтом, 1958. односно 1959. године. До 1973. ови споразу-
ми потписани су са 16 афричких земаља. Касније се наставио узлазни тренд, па је 
1980. Југославија имала склопљене споразуме са 23 земље, а са још пет земаља је 
имала вишегодишње програме културне сарадње. Крајем седамдесетих се присту-
пило и свеобухватнијим плановима попут стварања Акционог програма за сарад-
њу у области културе и образовања између несврстаних земаља.19

Међутим, ови споразуми често су били непрактични и преамбициозни, а већ 
раних шездесетих приступило се децентрализацији система па је, осим у изузет-
ним случајевима, политичка елита препустила сарадњу с несврстаним светом ди-
ректно институтима, музејима, галеријама, па и културно-уметничким друштви-
ма.20 Стога, како ћемо показати на неколико примера, држава је као подстицај 
обично отпочињала сарадњу, а потом су сами уметници, писци и научници насто-
јали да одрже ове везе. Југословенска држава је спонзорисала културну диплома-
тију само у изузетним приликама када је могла да заради додатне политичке поене 
међу афричким земљама.Често је у државном наступу доминирала привреда. Тако 
су Југословени имали значајне изложбе, али оне су доносиле павиљоне опремљене 
модерном машинеријом, постројењима и макетама фабрика. Тако је 1971. у Аби-
џан упловио југословенски крузер Либурнија, с привредном делегацијом и вели-
ком привредном изложбом; дочекао га је заменик председника Обале Слоноваче 
Maрсел Аугуст Денисе (Marcel Auguste Denise).21 Ретко се комбиновала привредна 
и културна ауторепрезентација, као када је послат допис о потреби oтварања југо-
словенског изложбеног павиљона у Лагосу 1977. Сматрало се да би у нафтом бога-
тој Нигерији, у којој се те године одржавао и велики свеафрички фестивал, било 
веома значајно представити Југославију преко њене привреде и културе.22

Државна рука у области културне дипломатије била је највидљивија у слу-
чају спасавања споменика старе Нубије (1960–1970). Циљ Унескове акције, под-
стакнуте изградњом велике бране и језера Насер на Нилу, био је премештање 

19 Cvjetičanin, B. (1973) Kulturna i znavstveno-studijska suradnja SR Hrvatske sa zemljama u razvoju, Za-
greb: Institut za zemlje u razvoju, str. 220‒224; AJ 559-59-133 Остала „Црна Африка”, Konvencija o kultur-
noj i naučnoj saradnji između Zambije i SFRJ, 1971; AJ 559-59-133 Остала „Црна Африка”, Predlog plana 
kulturne i sportske saradnje između Јugoslavije i Kenije 1971–1972; Razgovor o mogućnostima kulturne 
saradnje, Kultura, maj 1980, str. 115; Benin, Gabon, Obala Slonovače, Kultura, maj 1980, str. 180; Razgovor 
o mogućnostima kulturne saradnje, Kultura, maj 1980, str. 129; АЈ, 559-70-157, Стање и оцене наших 
културних веза и сарадње са земљама Азије и Африке, 26. 9. 1967.
20 АЈ 559-124-263, Мuzički folklor i amaterizam 1960‒1964, Gostovanje ansambla ljubljanskog Univerzite-
ta u UAR 16. 10. 1961; Види појашњење које упућује на захтев за финансијску подршку фолклорном 
ансамблу „Шота”: AJ, 559-124-264, Muzički folklor i amaterizam, 1965–1966, Dušan Vejnović, pomoćnik 
predsednika komisije folklornom ansamblu „Šota”, 13. 4. 1966; Vejnović, D. (1972) Međunarodna kulturna 
politika Jugoslavije, Kultura, str. 148−156.
21 Аrhiv Мuzeja afričke umetnosti, dokumentacija, k. 54, Izveštaj ambasadora Zdravka Pečara posle 
obavljene misije u Maliju, Obali Slonovače i Gornjoj Volti 1967–1971, list 106.
22 АЈ, 320-49-73,O potrebi jugoslovenog paviljona u Lagosu, Nigerija, 1977.
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староегипатских, нубијских и коптских споменика културе на виши терен, међу 
којима је најзначајнији био комплекс Абу Симбел. Југославија је овој акцији дала 
значајан новчани допринос, затим, њена предузећа су учестововала у транспор-
товању споменика, а послала је и специјални тим конзерватора и археолога. То је 
наишло на позитиван одјек Судана, Египта и Унеска, али одређене недоследно-
сти у југословенској асистенцији указале су на потенцијалне дубље проблеме југо-
словенског наступа. Ове су недоследности често биле везане за саму самоуправну 
природу Југославије.23 

Важност Југославије у афирмисању културног наслеђа несврстаног света види 
се у подршци коју је пружила Првом панафричком фестивалу културе 1969. годи-
не, одржаном у граду Алжиру, великом догађају који је афримисао стваралаштво 
и културу континента.24 Премда није могла да испуни захтеве својих алжирских 
партнера да пошаље и „један крузер који ће функционисати као хотел за учеснике 
фестивала”, Југославија је новчано подржала овај фестивал, промовисала га и по-
слала своје африканисте да на њему учествују.25 И овде се видела тромост југосло-
венских институција које су, премда вољне да подрже, касниле, односно нису има-
ле довољно слободе или финансија да подрже промоцију афричке културе, а с њом 
и промоцију југословенске културне дипломатије. Све већа децентрализација ју-
гословенске државе довела је, међутим, до све мањих могућности да се акције кул-
турне дипломатије усмере ка одређеним земљама партнерима у несврстаном свету.

Често су се традиције из борбе за слободу несврстаних народа, дакле антико-
лонијалне борбе, лако претапале у повезивање на бази несврстаности. Већ у току 
борбе за ослобођење држава је, поред оружја, слала и мале покретне изложбе фо-
тографија које су промовисале Југославију, НОБ или несврстаност, као што је био 
случај у Алжирском рату за независност.26 Добар пример чини и личност и дело 
др Агостиња Нета који је 1968, као вођа Народног покрета за ослобођење Анголе 
(МПЛА), био гост председника Југославије Јосипа Броза Тита, Социјалисти чког 
савеза радног народа Југославије који је обезбеђивао оружану подршку анголској 
борби за ослобођење, али је и на Октобарским сусретима представио српскохр-
ватски превод своје збирке поезије Очију без суза. Ова збирка, као и сам Нето, по-
стали су веома популарни у Југославији, а књижевнику ратнику дата је и улица на 

23 Види више: Радоњић, Н. Дух заједништва? Југославија и Унеско у акција спасавања споме-
ника старе Нубије током шездесетих година ХХ века, у: Под лупом. Староегипатске збирке у  
музејима у Србији, ур. Епштајн, Е. (2019), Београд: МАУ, стр. 95−101.
24 Аdi, H. (2018) Pan-Africanism. A History, London: Bloomsbury academic, pp. 192–193, 195–200.
25 Pavlović, P. (septembar 1969) Prvi sveafrički festival kulture, Kultura, str. 250–255, 261; АЈ 559-70-157, 
1966–1969 Izvještaj sa službenog puta u Alžir. Prisustvovanje Prvom panafričkom festivalu kulture, Biserka 
Cvjetičanin i Dunja Pastizzi Ferenčić Saveznoj komisiji za kulturne veze s inostranstvom 9. 9. 1969; АЈ 559-
70-157, Аzija i Afrika, opšti pregled kulturno-prosvetne saradnje, 1966–1969 Informacija o Prvom festivalu 
panafričke kulture. 
26 Интервју са Стеваном Лабудовићем (Немања Радоњић, Емилиа Епштајн, Музеј афричке уметно-
сти 16. 11. 2016)
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Новом Београду као потврда његовог места у несврстаној мрежи, која је и култу-
ру видела као оруђе за ослобођење.27

У области књижевности држава је најпре слала делегације писаца, често дру-
горазредних, у несврстане земље, што се није показало као нарочито успешан мо-
дел.28 Тек касније, тачније седамдесетих година, две културне институције започе-
ће изузетан подухват у овој области. Институт за Африку из Загреба и Књижевни 
клуб „Багдала” из Крушевца имали су плодоносну сарадњу која је донела посебну 
појаву на југословенском књижевном небу – Библиотеку несврстаних. У овој би-
блиотеци издато је око 80 наслова попут: Савремена поезија Кубе, Савремена по-
езија Кувајта, Савремена поезија Нигерије, Камеруна и Конга, Савремена поези-
ја Боливије, Савремена поезија Венецуеле, Савремена поезија арапског истока, Са-
времена поезија Бурме, Савремена поезија Шри Ланке, Савремена поезија Кени-
је, Танзаније и Уганде, Савремна поезија Бразила. Ова издања зналачки су прире-
ђивана, па је тако за Сачувај моје ријечи: избор из афричке усмене поезије, предго-
вор написала др Бисерка Цвјетичанин са Института за Африку из Загреба, која је 
и докторирала на теми афричке књижевности.29 Јака и континуирана сарадња на 
пољу књижевности омогућила је и да оба афричка нобеловца из периода Хладног 
рата буду преведена и угошћена у Југославији – Воле Сојенка (Wole Soyinka) и На-
гиб Махфуз (Naguib Mahfouz). Ослоњена на несврстану мрежу, југословенска кул-
турна сцена је успевала да у реалном времену преводи најзначајнија дела афричке 
поезије и прозе.30 Ово је позитиван пример како су културни радници који нису 
припадали државном врху успели да створе трајну размену која је подстицала са-
радњу и органски пратила државну политику несврстаности. 

Несврстана културна мрежа омогућила је и да се у Титограду (данас Подгори-
ца) отвори јединствена галерија – Галерија несврстаних. Како својим предметима 
(750 предмета из 55 земаља) тако и својим правним статусом (заједничко власни-
штво свих несврстаних земаља), а посебно и ангажманом који је био блиско везан 
за спољну политику, ова галерија представљала је највидљивији израз „културе 
несврстаних”, подухвата у којем су равноправно учествовале Југославија и оста-
ле несврстане земље.31

Приватна иницијатива у несврстаној мрежи најчешће је давала најаутентич-
није резултате на подручју културне дипломатије. Тако је делатност брачног пара 

27 Селинић, С. (2019) Књижевна дипломатија. Међународна сарадња југословенских писаца од среди-
не педесетих до средине седамдесетих година 20. века, Београд: Институт за новију историју Србије, 
стр. 77; Grbić, S. Književnost Angole kao oružje u antikolonijalnoj borbi, u: Antikolonijalna revolucija, ur. 
Grličkov, A. (1986) Skopje: SSRNM, str. 215–247.
28 Селинић, С. нав. дело, стр. 239–269.
29 Сачувај моје ријечи: избор из афричке усмене поезије (1977), Цвјетичанин, Б. (прир.) Крушевац–За-
греб: Багдала – Институт за земље у развоју.
30 Види више у: Радоњић, Н. нав. дело, стр. 259–280.
31 Аnonim, Izložba u Centru Sava (1. 9.1989), Borba, Репродукције из Галерије несврстаних у посебном 
броју часописa Razvoj / Development, Vol 4. No. 2. July–December 1989.
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Веде Загорац и др Здравка Печара, социјалистичких функционера, револуциона-
ра, новинара, амбасадора несврстане Југославије и колекционара афричке умет-
ности од 1959. до 1977, довела до стварања Музеја афричке уметности у Београ-
ду. Они су своју збирку од око 2.000 предмета традиционалне уметности и пред-
мета за свакодневну употребу понудили најпре Ровињу, па Загребу, да би, конач-
но, за њу 1977. године била изграђена посебна зграда на београдском Сењаку. Ка-
сније је збирка допуњавана поклонима у званичним дипломатским сусретима ју-
гословенских и афричких државника, што је чини изузетном у овом делу Европе 
по начину аквизиције предмета, а такође и у начину функционисања као култур-
ног моста.32 Тадашњи градоначелник Београда је на свечаности отварања истакао: 
пријатељство са афричким државама, несврстаност као мрежу која отвара пут ка 
афримацији културног стваралаштва Другог, географску удаљеност, а идеолошку 
блискост.33 Данас овај музеј у земљи и иностранству покушава да задржи статус је-
диног антиколонијалног музеја у Европи, што је директан производ културне ди-
пломатије несврстаних.

Слобода и пријемчивост несврстане културне мреже значиле су и сталну ин-
теракцију културе и политике. Тако је инжињер Драго Муврин, са дугогодишњим 
искуством у Нигерији, где је преко економске мреже несврстаних био на јаким по-
зицијама при државним министарствима, искористио свој утицај и обезбедио го-
стовање 2000 година нигеријске уметности у Југославији, а која је оригинално на-
прављена за велики свеафрички фестивал у Лагосу FESTAC ’77.34 Са друге стра-
не, велики политички догађаји у Југославији подстакли су нове акције у култу-
ри. Тако је поводом IX конференције несврстаних у Београду, Остоја Грозданић 
Балкански, уметник који је већ седамдесетих снимио велики број фотографија у 
Африци и Азији и приказао их на изложби Људи. Боје. Пријатељи, извајао грбо-
ве и рељефе учесника конференције, што је у медијима представљено као борба 
„длетом за Трећи свет”.

Југославија је културном дипломатијом у несврстаном свету успела да прика-
же како се култура Југославије разликује од осталих европских култура, али тако-
ђе да направи дистинкцију у односу на остале социјалистичке земље. У том погле-
ду несврстаност је послужила као оригинални и касније незаменљиви аспект кул-
турне размене. Међутим, југословенски културни канали остали су лимитирани 
њеном финансијском моћи и инфраструктуром на терену, а делимично неуређе-
ношћу наступа. Укратко, тој културној дипломатији није мањкало амбиције, али 
су јој недостајали конкретни циљеви. 

32 О музеју види више у зборнику насталом поводом 40 година: Nyimpa kor ndzidzi. Čovek ne može 
opstati sam. One Man, No Chop. Rekonceptualizacija muzeja afričke umetnosti, ur. Epštajn, E. i Sladojević, 
A. (2017) Beograd: MAU.
33 Извод из говора градоначелника Живорада Ковачевића од 23. 5. 1977. видети у: Еpštajn E. i 
Sladojević, A. nav. delo, str. 32.
34 Интервју с Драгом Муврином. Радоњић, Н. (11. 4. 2019) Загреб, лична архива аутора.
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ЈУБИЛЕЈ НЕСВРСТАНОСТИ – ЈЕДАН ТРЕНУТАК 
ИЛИ ПОЧЕТАК ДУГОТРАЈНОГ ПРОЦЕСА?

Делимичну обнову интересовања за везе са Глобалним Југом донела је шездесето-
годишњица Београдске конференције несврстаних земаља. На саму годишњицу, 
1. септембра, у организацији Института за новију историју Србије и Музеја афри-
чке уметности отворена је изложба Несврстани свет, аутора др Немање Радоњи-
ћа, Ане Кнежевић, Емилие Епштајн и Милице Наумов. У Малој сали Музеја на Се-
њаку представљен је поглед млађих генерација научника на место несврстаности 
и Југославије у ондашњем свету и представљен је интердисциплинарни приступ 
историји несврстаности. Кроз обиље материјала из: Архива Југославије, Историј-
ског архива града Београда, Музеја града Београда, Дипломатског архива мини-
старства спољних послова Србије, Републичког завода за заштиту споменика кул-
туре, Музеја афричке уметности и личних колекција, несврстаност је приказана 
као свеобухватни, идејни покрет који је превазилазио спољнополитичку доктри-
ну појединих европских, афричких, азијских и латиноамеричких земаља и каби-
нете политичара.

Усвојен је приступ „одоздонагоре” (bottom-up) приступ као један иновативан 
начин да се прикаже како је несврстаност изгледала кроз сочиво радника, учени-
ка или новинара, док је Београдска конференција послужила само као временска 
тачка за испитивање идеја које су се везивале за несврстаност, а које су на изложби 
представљене кроз плакате који фотографијом и цитатом илуструју појмове: ан-
тиколонијализам, антирасизам, солидарност, мир, једнакост, еманципација. Сви 
ови појмови више пута су променили значење за протеклих шездесет година, а да-
нас су и те како актуелни, па и употребљиви на пољу културне дипломатије. Изло-
жбу је пратио каталог, а отворили су је министар спољних послова и министар-
ка културе, присуствовали су амбасадори афричких и азијских земаља, а посетиле 
су је и делегације афричких земаља. Заменик министра спољних послова Јужноа-
фричке републике, Алвин Ботес (Alvin Botes) уписао је у књигу утисака „Solidarity 
forever” („солидарност заувек”) док је један члан делегације из Боцване рекао да 
је изложба пробудила у њему пре свега „a sense of belonging” („осећај припадно-
сти”). Као стални (и стално еволуирајући) експонат ове изложбе, представљен је 
сајт nesvrstani.rs. На њему је приказана дигитализована мапа несврстаног Београ-
да, шире градске територије бивше престонице Југославије који садржи праву ар-
хеологију несврстаних: од имена улица, плакета и споменика, студентских домова 
и мурала, до импозантног потенцијала Парка пријатељства.

Другог септембра 2021. године, у склопу ове манифестације, у Великој сали 
Музеја афричке уметности организован је стручни скуп NAM Talks / Несврста-
ни разговори на којем су учествовали историчари из Србије, Хрватске и Слове-
није; затим бивше дипломате несврстане Југославије; кустоси, историчари умет-
ности, теоретичари уметности и архитекте.35 Главне теме успешно су испрепле-

35 http://www.mau.rs/sr/61-vesti/najava-doga%C4%91aja/1836-nesvrstani-svet.html 



КУЛТУРНА ДИПЛОМАТИЈА НЕСВРСТАНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ – ОДБЛЕСАК ЗАБОРАВЉЕНОГ НАСЛЕЂА 

147

ле размишљања о прошлости, садашњости и будућности несврстаности.36 Исто-
ричари проф. др Радина Вучетић, проф. др Твртко Јаковина и др Јуре Рамшак 
показали су како су висока политика, економија и култура ишле руку подру-
ку на бази сарадње једнаких, „раван са равним”. Смањена улога државе предста-
вљала је како предност тако и ману ових веза, јер су самоуправни делатници у 
иностранству зависили већином сами од себе. Дипломате Живадин Јовановић, 
Драган Бисенић и др Чедомир Штрбац истакле су у панелу како је тај специфи-
чан положај Југославије био ојачан снажном дипломатском мрежом од 136 амба-
сада, мисија и конзулата, са 2.300 службеника у Министарству спољних послова. 
Истакнути су примери сарадње, отворености и поверења који су доводили и до 
стварања тзв. новинског пула (press pool) несврстаних као средства деколониза-
ције културе и информисања. Уклањањем Југославије са геополитичке мапе до-
вело је и до празнине (lacunae) у сећању на овај положај. Ове рупе у сећању да-
нас покушавају да макар делимично попуне уметници, архитекте и кустоси, који 
изложбама, инсталацијама и истраживањима освешћују публику у вези са овом 
баштином. О томе су разговарале др Бојана Пишкур, др Ана Сладојевић и Лина 
Џуверовић, од којих је последња представила и приватне архиве (своје баке Оље 
Џуверовић, стручно-политичког радника у Социјалистичком савезу радног на-
рода Југославије (ССРНЈ)) као места сећања на несврстаност. У последњем па-
нелу тог дана др Олга Манојловић Пинтар, др Владана Путник Прица и Јелица 
Јовановић мапирале су несврстаност – почевши од Парка пријатељства на Но-
вом Београду до неизграђеног Несврстаног града, пројекта који је требало да се 
реализује на обалама Саве. Иако потпуно одвојена манифестација од државног 
програма, поводом јубиларног Самита несврстаних, изложба и разговори, инте-
ресовање публике и медија, стручне и опште јавности, показали су колико је ва-
жно да се и данашња култура и дипломатија, као и културна дипломатија, одре-
де према овом наслеђу.

Око месец дана касније, пратећи јубиларни Самит несврстаних 11‒12 октобра 
2021, као најважнија манифестација из пратећег програма, који је још укључивао 
и изложбе Архива Југославије и Завода за проучавање културног развитка, иста-
кла се изложба Прометеји новог века, ауторки Ане Панић и Јоване Недељковић, 
и пратећи програм у Музеју Југославије.37 Изложба је тематизовала везе Југосла-
вије и Индије и посебно дело југословенског сликара Петра Лубарде, који је раних 
шездесетих управо преко несврстане културне мреже провео неко време у овој 
азијској земљи и инспирисао се њоме. Премда се углавном састоји од експоната из 
музејске колекције поклона и Куће легата, кроз вешто контрастирање Лубардиних 
и уметничких дела индијских стипендиста у Југославији стиче се управо утисак 

36 Снимку целокупне трибине можете приступити на: https://www.youtube.com/watch?v=YI-7KPA-
xVew&t=264s&ab_channel=africanmuseum 
37 https://www.muzej-jugoslavije.org/exhibition/prometeji-novog-veka/ 
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дехијерархизације уметности.38 Директорка Музеја Југославије мр Неда Кнежевић 
истакла је важност музеализације теме несврстаности као „једног од најважни-
јих феномена државе чије наслеђе баштинимо”.39 И заиста, као чврсти сведоци те 
сарадње стоје дела индијских стипендиста у Музеју Југославије и југословенског 
стипендисте Петра Лубарде у National Gallery of Modern Art у Њу Делхију.40 Важно 
је истаћи да је након ове изложбе, а на маргинама јубиларног Самита несврстаних 
у Београду, потписан Програм размене о сарадњи у области културе и уметности 
између Србије и Индије, а који представља конкретизацију и допуну Споразума 
између Републике Србије и Владе Републике Индије о сарадњи у области култу-
ре, уметности, младих, спорта и медија из 2018.41 Главно је питање, након свих ма-
нифестација које су пратиле овај јубилеј: хоће ли сарадња заиста ухватити дубоке 

38 За приказ ове две изложбе види: Karanović, D. and Mladenović, J. Non-Alignment Summit Anniversary 
a diffi  culty to re-member, http://wcscd.com/index.php/wcscd-curatorial-inquiries/as-you-go-journal/non-
-alignment-summit-anniversary-a-diffi  culty-to-re-member/
39 Кнежевић, Н. Реч унапред, Прометеји новог века, ур. Недељковић, Ј. и Панић, А., Београд: Музеј 
Југославије, стр. 11. 
40 Панић, A. Југославија и Индија, Прометеји новог века, Београд: Музеј Југославије, стр. 96.
41 Аноним (11. 10. 2021) Србија и Индија потписале Програм размене о сарадњи у области културе и 
уметности, Danas, https://www.danas.rs/vesti/politika/srbija-i-indija-potpisale-program-razmene-o-sarad-
nji-u-oblasti-kulture-i-umetnosti/; Potpisani međudržavni bilateralni ugovori u oblasti kulture https://www.
kultura.gov.rs/tekst/sr/65/sektor-za-medjunarodne-odnose-i-evropske-integracije-u-oblasti-kulture.php

Део изложбе Несврстани свет, Музеј афричке уметности, 
фотографија аутора



КУЛТУРНА ДИПЛОМАТИЈА НЕСВРСТАНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ – ОДБЛЕСАК ЗАБОРАВЉЕНОГ НАСЛЕЂА 

149

корене или ће остати манифестационог карактера, без јаке и сталне државне по-
дршке. 

ПРИЛИКЕ ЗА САРАДЊУ ДАНАС

Чини се да постоји најмање два разлога зашто је културна дипломатија Србије 
окренута пре свега европским партнерима. Први разлог чини комбинација фи-
нансија, веза, институција које свака земља има на располагању, а што у случа-
ју Србије као мале европске земље логично усмерава сарадњу на регион и Евро-
пу. Други пак разлог чини често намерно заборављено и запостављено наслеђе Ју-
гославије. Из политичко-идеолошких разлога гледано као „неповољно”, „нежеље-
но”, „штетно”, ово наслеђе се реактуелизује само у изузетним тренуцима када се 
на дневнополитичком нивоу преводи у „жељено наслеђе”. Премда несврстаност 
није ни изблиза толико „спорна” за политичку елиту колико нпр. социјалистич-
ко уређење и комунистичка идеологија, њена се делатност везује за исте лично-
сти (Тито) премда их далеко превазилази. У том смислу подршка иницијативама 

Свечано отварање изложбе Прометеји новог века, Музеј Југославије,
фотографија аутора
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уметника и научника, културним и научним институцијама је у најмању руку спо-
радична. Несврстаност је била важан феномен Југославије, па се и сама држава 
од почетка седамдесетих представљала у земљи и иностранству као „несврстана 
и социјалистичка”. Негде се, уз братство и јединство, самоуправни социјализам и 
несврстаност посматрала као стуб опстанка те земље. Трагови, споменички, књи-
жевни и историјски тог наслеђа налазе се свуда око нас. Треба пропитати њихово 
значење данас, у глобално доба, и искористити њихов потенцијал за повезивање – 
људско, културно, економско, па и политичко.

Треба пак истаћи успехе које су неки догађаји из земље и региона постигли на 
фронту културне сарадње ван грубо дефинисаног домена културне дипломати-
је, а које упућују управо на могућност коришћења баштине несврстаности за ак-
тивирање сећања, али и акције у културној сфери, упркос неповољној атмосфери.

Прва таква изложба одржана је у Музеју Југославије 2017. године: Тито у Афри-
ци. Слике солидарности. Користећи богат фонд фотографија музеја, историчари 
Радина Вучетић и Пол Бетс приказали су комплексну слику Титових путовања у 
Африку, чија је позадина била утврђивање несврстаних политичких позиција Ју-
гославије. Кроз ове фотографије читане су и поруке које су слате југословенској, 
афричког и глобалној јавности, а које су биле поруке пријатељства, сарадње и со-
лидарности. Изложба је потом гостовала у Лондону и Лос Анђелесу.42

Сличан пример налазимо у Словенији, где се изложба Southern Constellations. 
The Poetics of the Non-aligned појавила у Модерној галерији и окупила уметнике из 
бивших несврстаних земаља око тема: различитих модерности, отпора, култур-
ног идентитета, међународне сарадње и културног империјализма.43 Наставак ове 
изложбе оличен је у пројекту Solidarity Spores 2020. у Jужној Кореји. Трећа итера-
ција изложбе појавила се под називом Написати револуционарну пјесму није до-
вољно у склопу Ријечке манифестације Моје, твоје, наше. Овде су, као и на конфе-
реницији Према конјуктурној политичкој економији несврстаности и културној 
политици, постављена питања: може ли несврстани интернационализам поново 
заживети; како користити те идеје у практичном и политичком смислу; шта ура-
дити с културном баштином покрета несврстаних? Ове манифестације реализи-
ване су уз државну подршку Словеније и Хрватске које, премда чврсто у Европ-
ској унији, препознају потенцијал баштине несврстаних.44

У том смислу треба размишљати о подршци изложбама, уметницима, научни-
цима и осталим културним делатницима у приступу већим фестивалима на Гло-
балном Југу. Будући да је данашњи свет пуно пријемчивији за овакву врсту сарад-
ње од хладноратовског, да идеје и делатници већ постоје, чини се да би улога кул-
турне дипломатије Србије била пре свега да препозна и подржи овакве подвиге у 

42 Betts, P. i Vučetić, R (2017) Tito u Africi. Slike solidarnosti, Beograd: Muzej Jugoslavije.
43 Southern constellations. The Poetics of Non-aligned, ed. Piškur, B. (2019), Ljubljana: Moderna galerija.
44 Мine, yours, ours #16. Nesvrstani. Istraživačka radionica. Prema konjukturnoj političkoj ekonomiji nesvr-
stanosti i kulturnoj politici, prir. Piškur, B. (2021) Rijeka: Naše more.
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њиховом зачетку или интернационализацији. Такође, треба имати у виду да ова 
тема током последње деценије привлачи и све већу пажњу у западним културним 
и научним институцијама. Стога научници из Србије не треба да пропусте прили-
ку да допринесу овом истраживачком пољу у тренутку његовог зенита, имајући у 
виду да је то био случај с проучавањем и тематизовањем „распада Југославије” и 
„социјалистичке Југославије”. Чини се да би „несврстана Југославија” могла бити 
прилика за искупљење према југословенском наслеђу, нарочито имајући у виду 
специфичан положај Републике Србије у данашњем свету, а и постојеће потен-
цијале на простору њеног главног града, само се мора деловати брзо и доследно.
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CULTURAL DIPLOMACY OF NON-ALIGNED YUGOSLAVIA –  
REFLECTIONS OF A FORGOTTEN HERITAGE

Abstract: Cultural diplomacy of Yugoslavia 1945-1991 is often represented through its so-
cialist, European or westernization aspects. However, one specific characteristic of this mul-
tinational federation is often overlooked. Non-alignment was the main axis of the Yugoslav 
foriegn policy from c. 1956 to 1989. This foreign policy doctrine made possible a wide array of 
networks to be formed with the newly liberated post-colonial states of Africa, Asia and Latin 
America. This paper presents a short history of these networks. The given examples present 
Yugoslav-African cooperation in the fields of museology, literature, artistic and intellectual 
exchange, exhibitions and institutions created based on this cooperation – such as the Mu-
seum of African Art in Belgrade. Yugoslavia was very present on the African continent and 
signed official cultural cooperation treaties with over 30 of its nation states. Belgrade and 
the rest of the Yugoslav federation was extremly receptive of initiatives from the non-aligned 
and, to the limits of their infrastructural and financial possibilities, supported them. The 
specificities of socialist Yugoslavia, however, made possible for a decentralization of cultural 
cooperation. The paper also examines the most recent interpretations of Non-Aligned herit-
age and history in lieu of events following the 60th anniversary of the Belgrade Conference 
and the Jubilee Conference of the Non-Aligned (Belgrade, October 2021). A special emphasis 
is placed upon the analysis of two exhibitions – The Non-Aligned World in the Museum of 
African Art, and the Prometheans of the New Century in the Museum of Yugoslavia. The last 
part of the text elaborates on the renewal of these old trends of cooperation and gives some 
thought to the reach and possiblities of cultural diplomacy in the post-colonial space of Afri-
ca, Asia and Latin America, highlighting recent examples from the Republic of Serbia and its 
neighbours. In a globalised world and with Serbia rapidly forming partners on all continents, 
these links should be re-examined and renewed. 

Keywords: Yugoslavia, non-alignment, Africa, Asia, Latin America, Cold War, cultural di-
plomacy
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ЈУГОСЛАВИЈЕ КАО МОГУЋИ ОРИЈЕНТИР1

Сажетак: У раду ћемо детаљно размотрити дискрепанцу између две појаве: опада-
ња развоја хорског аматеризма започетог половином педесетих година протеклог 
столећа и истовременог успона ове праксе у културној дипломатији социјалисти-
чке Југославије. На основу, с једне стране, увида у различите фазе кроз које је хорски 
аматеризам пролазио у првим деценијама након Другог светског рата, заједно са 
интервенцијама креатора југословенске културне политике у правцу његове реви-
тализације и експанзије, као и с друге стране, на јачање његове улоге и престижа у 
билатерним културним разменама у овом периоду, покушаћемо да укажемо на то: 
1. колико је важна повезаност културне дипломатије и националне културне поли-
тике и да одговоримо на питање: 2. да ли је фокусирање на развој различитих обла-
сти у музици у националним оквирима плодотворно и за културну дипломатију. 

Кључне речи: ФНР / СФР Југославија, хорски аматеризам, културна дипломатија, 
национална културна политика, културни развој

УВОД

Период широко постављене „обнове и изградње” земље, који је обележио 
прве године постојања ФНР Југославије довео је, између осталог, и до 
изузетног успона хорског аматеризма у већини југословенских крајева, 

1 Ова студија је резултат рада на међународном билатералном пројекту „Музика као средство 
културне дипломатије у малим земљама у транзицији: случај Словеније и Србије” / ”Music as an 
instrument of cultural diplomacy of small transition states: Тhe case of Slovenia and Serbia”, бр. 337-00-
21/2020 (руководиоци: др Весна Пено и др Боштјан Удович) који финансира Министарство просве-
те, науке и технолошког развоја РС и словеначка АРРС.
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не ограничавајући се само на простор већих републичких центара. Масовност и 
ентузијазам с којим се и у градовима и у селима приступало оснивању хорских 
ансамбала у првим послератним годинама био је изненађујући и за многе 
савременике, без обзира на дугу традицију хорског певања на југословенским 
просторима, као и на његову популарност међу различитим слојевима, укључујући 
и раднике и сељаке. Иако је ова појава углавном тумачена као део процеса 
„демократизације културе”, те, из угла марксистичке теорије, неопходног рушења 
баријера између припадника ширих слојева друштва и културне продукције 
високе вредности, разлози постепеног, а потом и све израженијег стагнирања и 
опадања хорског певаштва у наредној деценији препознати су у бројним, неретко 
неподударним факторима. Темељна анализа узрока наглог губљења интересовања 
Југословена за хорски аматеризам махом је изостајала, а чињеница да је ова пракса 
у ери свог слабљења постала важно средство у креирању југословенске културне 
дипломатије такође није подстакла савременике на брижљивији осврт. Премда 
доступни подаци показују да нема јасне корелације између ове две појаве – 
опадања хорског певаштва и јачања његове улоге у културној дипломатији – већ је 
реч искључиво о временском паралелизму, ипак се не може рећи да потоња појава 
није имала никаквог утицаја на ток развоја југословенског хорског аматеризма. 
Наиме, како је раније истраживање показало2, а и овим истраживањем је додатно 
потврђено, пораст значаја улоге аматерских хорова у југословенској културној 
дипломатији допринела је њиховом још израженијем отуђењу и изоловању у 
југословенској средини: 

1. учешће хорова у локалним и регионалним културним оквирима контину-
ирано се смањивало услед међународних обавеза и потребе за реализовањем за-
хтевних наступа и турнеја;

2. притисак да се остваре врхунски резултати у иностранству деловао је обес-
храбрујуће на хорске ансамбле из мањих средина, јер тамо није било могуће обез-
бедити довољно квалитетне певаче и диригенте, 

3. мања група елитних аматерских хорова, која се издвојила у првој послератној 
деценији, постала је окосница у међународним и националним културним актив-
ностима, док је креирање нових квалитетних ансамбала текло отежано и најчешће 
је било спој неколико фактора – појаве стручног и мотивисаног хоровође и једна-
ко мотивисаних и талентованих певача. 

Једном речју, врхунски хорски аматеризам постао је сам себи циљ, а његово пла-
сирање у иностранству није се темељило на некој врсти природне селекције, којом 
би се од активних аматерских хорова искристалисали они високих домета. Управо 
је оваква врста дискрепанце – одсуство широке базе ансамбала и постојање изу-
зетно квалитетних појединачних хорова ‒ важна за разумевање значаја међуодноса 

2 Vesić, I. and Peno, V. (2018) The Structural Transformation of the Sphere of Musical Amateurism: A Case 
Study of the Beogradski madrigalisti choir, New sound, Vol. 51, No. I, Belgrade: Faculty of Music of the 
University of Arts, pp. 43–63. 
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културне дипломатије и националне културне политике на пољу музике. Уколико 
је циљ културне дипломатије представљање различитих културних постигнућа зе-
мље, проистеклих из адекватно вођене националне културне политике и достиг-
нутог степена културног развоја, онда свакако није небитно да ли су постигнућа 
резултат затеченог стања у одређеној области културне продукције и спонтаног 
процеса одабирања или то пак није случај. Имајући у виду пример југословенских 
хорских ансамбала, како ће у наредним потпоглављима бити детаљно анализира-
но и образложено, кроз културну дипломатију није посредована слика реалног 
стања хорског аматеризма, већ је она пре осликавала артифицијелност услова у 
којима се ова пракса развијала од половине педесетих година.3 И премда су југо-
словенски хорови изазивали велику пажњу и одушевљење у концертним двора-
нама у иностранству, чињеница да нису имали никакве додирне тачке с општим 
стањем хорског аматеризма у земљи, да често нису били присутни на локалним и 
регионалним концертима, те да, самим тим, нису учествовали у процесу подизања 
културног нивоа ширих слојева (као једном од кључних прокламованих циљева 
југословенске политичке елите) поставља се питање оправданости и одрживости 
такве културне дипломатије. Као што ћемо видети у завршном одељку рада, уколи-
ко није праћена доследно вођеном националном културном политиком и на неки 
начин служи ширењу „искривљене представе” о општем културном развоју и до-
стигнућима земље, културна дипломатија можда може постићи упечатљив ефекат 
у међународним оквирима, али је из угла шире друштвене користи потенцијално 
проблематична. Наиме, у ситуацији недоступности врхунске културне продукције 
и извођаштва ширим друштвеним слојевима, не само услед недостатка културног 
капитала већ и централизације културе, поставља се питање оправданости тро-
шења ресурса на врло неизвестан, и не увек мерљив резултат, процеса стварања 
позитивне слике о земљи у иностранству кроз културну дипломатију. 

3 Треба напоменути да су истраживања улоге музичких ансамбала и уметника, као и институција 
у реализовању међународних културних односа на подручју Србије и бивше Југославије још увек у 
почетној фази, те да се неретко заснивају на представљању појединачних студија случаја, док се, тек 
спорадично, улази у обухватнија теоријско-методолошка преиспитивања, како функције музике у 
културној дипломатији тако и резултата постигнутих у том процесу. Покушај да се на овим просто-
рима тој теми приступи систематичније уз потцртавање њених многобројних и раније недовољно 
истакнутих димензија начињен је у зборнику из 2020. године: The Tunes of Diplomatic Notes. Music 
and Diplomacy in the Southeast Europe (18th‒20th century), eds. Vesić, I., Peno, V. and Udovič, B. (2020), 
Belgrade−Ljubljana: Institute of Musicology SASA, University of Ljubljana – Faculty of Philosophy. Ипак, 
даља истраживања овог феномена, особито у различитим фазама у новијој историји, неопходна су 
не би ли се из фазе „реконструисања” ко су били музички актери у српској и југословенској култур-
ној дипломатији дошло до сагледавања њених: домета, доприноса, идејних основа и сл. 

ПРОБЛЕМ МЕЂУОДНОСА КУЛТУРНЕ ДИПЛОМАТИЈЕ И НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ У 
ПОЉУ МУЗИКЕ: ИСКУСТВА ИЗ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ КАО МОГУЋИ ОРИЈЕНТИР
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УСПОН И ПАД ХОРСКОГ АМАТЕРИЗМА 
НАКОН ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

Изузетно интересовање за учешће у хорским ансамблима на територији тада-
шње ФНР Југославије уочено је убрзо након окончања рата.4 Нагли и упечатљиви 
развој био је карактеристичан и за друге аматерске извођачке ансамбле, који су 
углавном били под окриљем културно-уметничких друштава – омладинских, рад-
ничких, синдикалних, универзитетских итд. Томе треба додати и масовне омла-
динске радне акције (изградња пруге Брчко‒Бановићи 1946. године, подизање фа-
брика, хидроцентрала, као и Новог Београда) у којима је важно место заузимало 
учешће младих у аматерским хорским и другим ансамблима, те њихово контину-
ирано културно просвећивање кроз богат уметнички програм сачињен од насту-
па професионалних солиста, оркестара, балетских и глумачких трупа.5 Масовно 
описмењавање и унапређење културних компетенција ширих слојева, које су југо-
словенски комунисти почели да спроводе још током трајања рата, настављено је 
интензивно у мирнодопским условима. Судећи према коментарима савременика, 
одзив Југословена био је импресиван. Према речима једног од најистакнутијих 
диригената социјалистичке Југославије, предратног комунисте и учесника НОР-а, 
Оскара Данона: 

„Послије побједе наше народне револуције интерес широких народних маса за 
умјетност порастао је у толикој мјери да су скоро све умјетничке приредбе пре-
трпане и све дворане премалене. Жеља народа да се поред напорног свакодневног 
посла подиже и политички и културно запажа се сваким даном на митинзима, 
предавањима, позоришним представама, концертима, на приредбама културно-
-умјетничких друштава. На приредбама културно-умјетничких група и ансамбала 
синдикалних организација, на концертима солистичким, коморним и симфониј-
ским, на представама драме и опере, сусрећемо нову публику – радни народ. Није 
само порастао број гледалаца и слушалаца, порастао је и број културних активиста 
у многобројним синдикалним умјетничким друштвима, у културним друштвима 
на селу, у културним организацијама наше трудбеничке и школске омладине. Онај 
исти елан који се осјећа код наших радних маса у остварењу првог Петогодишњег 
плана [...] осјећа се и у учешћу народа на културно-умјетничком пољу. Незапамће-
ни пораст пјевачких хорова, оркестара, умјетничких група и интерес свих слојева 
наших народа за музику тражи од наших композитора нова дјела, дјела која ће 

4 Pejović, R. (2006) Choirs in Belgrade Music Life in the First Years after World War II (1944–1950), New 
sound, No. 28, Belgrade: Faculty of Music of the University of Arts, pp. 33–47. 
5 Вукдраговић, М. (1949) Музика на Фестивалу Народне омладине Југославије, Музика, бр. 2, Београд: 
Удружење композитора Србије, стр. 81.; Уп. Baković, N. (2015) ՚No One Here is Afraid of Blister Work!’: 
Social Integration, Mobilizationand Cooperation in Yugoslav Youth Brigades. The Example of Čačak Region 
Brigades (1946–1952), The Hungarian Historical Review, Vol. 4, No. 1, Budapest: Institute of History, Rese-
arch Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences, pp. 43–50; Mihailović, S. i Spasović, G. 
(1979) Tito, radne akcije. Stvaraoci neodoljivog poleta, Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSOS. 
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их надахњивати у раду, у изградњи социјализма и испунити им срца радошћу и 
одушевљењем”.6

Иако је објективност Данонових оцена упитна имајући у виду његову улогу 
у изградњи социјалистичког поретка, што делимично поткрепљују и први изве-
штаји Пословнице за културно-уметничке приредбе Министарства просвете НР 
Србије7 као и истраживања о културној дистрибуцији и потрошњи у првој после-
ратној деценији8, ипак је тешко у потпуности порећи постојање изразитог полета 
у пољу уметничког, а особито музичког аматеризма у то време у различитим кра-
јевима земље. У недостатку прецизних статистичких података о укупном броју 
аматерских хорова на територији ФНР Југославије и појединачних република пре 
1955. године, као потврда омасовљења овакве врста ансамбала могу послужити 
различити посредни подаци, укључујући и тврдње неких од водећих личности 
музике и музичког аматеризма из тог периода. На пример, на првој Републичкој 
смотри омладинских културно-уметничких друштава, у организацији главног од-
бора ЈС Србије, која је заокружена великим концертом у Народном позоришту 1. 
фебруара 1948, учествовала су укупно 102 друштва с преко 10.000 извођача: у хо-
ровима, оркестарским ансамблима, драмским секцијама и фолклорним групама.9 
Иако су детаљи о програму и врсти ансамбала наведени само за девет културно-
-уметничких друштава из Србије, Војводине, са Косова и Метохије и из Београда 
који су победили на тзв. зонским смотрама и који су сви имали мешовите или 
мушке хорове, претпоставка је да је и у већини осталих друштава био организо-
ван хорски одсек. Треба навести и пример првог Фестивала Народне омладине 
Југославије, одржаног 1948. у Београду. Учествовало је укупно двадесет хорова 
из целе земље, а након претходне селекције на републичком нивоу: по пет из НР 
Србије и НР Хрватске, три из НР Словеније и НР БиХ, и по два из НР Македоније 
и НР Црне Горе.10 То је двоструко више ансамбала у односу на једнако значајно 
такмичење хорова из читаве Југославије које је организовано као део прославе 
педестогодишњице смрти Стевана Ст. Мокрањца у Београду 1964. године, премда 
није познато какви су критеријуми тада примењени, нити да ли је процес елими-
нације био сличан оном из 1948.11 Нажалост, подаци о укупном броју хорова и 

6 Данон, О. (1948) Улога савремене музике у друштву, Музика, бр. 1, Београд: Удружење композитора 
Србије, стр. 12.
7 М. (1949) Годину дана рада Пословнице за културно-уметничке приредбе Министарства просвете 
НР Србије, Музика, бр. 2, Београд: Удружење композитора Србије, стр. 115–123.
8 Добривојевић, И. (2012) Под будним оком партије. Културни и забавни живот у српским градо-
вима 1945–1955, Токови историје, бр. 3, Београд: Институт за новију историју Србије, стр. 134–158.
9 Музиколошки институт САНУ – Архивска колекција (МИ САНУ – АК), Завршна смотра најбољих 
синдикалних културно-уметничких друштава Народне Републике Србије, зграда Народног позори-
шта 1. фебруара 1948. Београд, програмска књижица бр. 7. 
10 Вукдраговић, М. (1949) нав. дело, стр. 83. 
11 Трбојевић, Д. (1964) Прослава 50-годишњице смрти Ст. Мокрањца, Pro musica, бр. 2, Београд: 
Удружење музичких уметника Србије, стр. 5–6. 
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певача који су суделовали у предтакмичењима за Фестивал није обелодањен, што 
би знатно олакшало стварање прецизне процене раширености и популарности 
хорског певаштва у годинама након завршетка рата. Индикативан је квантитати-
ван и квалитативан успон који се тих година догодио у срединама у којима тра-
диција хорског аматеризма није била дуга нити једнако респектабилна као што 
је била у водећим градовима југословенских народних република (Београд, Нови 
Сад, Загреб, Љубљана, Марибор, Скопље). Тако је, примера ради, у Нишу од 1948. 
до 1956. деловало пет аматерских хорова који су након тога престали са радом.12 
У Чачку су као део општег процвата музичког аматеризма „у скромним услови-
ма једне мале сале и сцене [...] даване премијере оперета и зингшпила”, а дечји 
хор локалне ниже музичке школе приређивао је самосталне концерте и гостовао у 
Београду, добијајући похвале и награде.13 

Да је замах у области хорског аматеризма од 1945. до 1955. био изразит и да није 
био типичан само за веће културне центре већ и за провинцијске градове, сведо-
чили су увиди појединих утицајних савременика. Радомир Петровић, дугогоди-
шњи диригент хора КУД „Бранко Цветковић” и својевремено председник Савеза 
музичких друштава Србије, тврдио је да је у првим поратним годинама хорски 
аматеризам „показивао изузетну виталност и масовност”.14 Сличну опсервацију 
изнели су и композитори Миховил Логар и Александар Обрадовић сумирајући 
успехе на музичком пољу у првој деценији постојања ФНР Југославије. Они су 
истакли како је хорско певање „одмах постало једно од најважнијих чинилаца у 
омасовљењу музичке културе”.15 Иако готово идентичних запажања као и његове 
колеге и савременици, диригент Милан Бајшански тумачио је омасовљење хорова 
на југословенском тлу у не тако афирмативном виду. Наиме, за овог искусног по-
знаваоца хорског дириговања и хорског аматеризма, „непосредно по ослобођењу” 
та пракса се „разбуктала у масовни покрет, који је довео до оснивања по сваку 
цену културно-уметничких друштава с најмасовнијом хорском секцијом, претво-
ривши се у хороманију и неминовно је, иако извршавајући постављене задатке 
обнове и изградње, спустио уметнички ниво”.16 

Перспектива коју је заузео Бајшански изгледа да није била страна неким од 
кључних личности у обликовању музичког и хорског аматеризма управо у првим 
поратним годинама. Наиме, дајући општу оцену раније поменутог Фестивала На-
родне омладине Југославије, Михаило Вукдграговић сматрао је да је неопходно 

12 Ивановић, М (1966) Затишје у музичком животу Ниша, Pro musica, бр. 13, Београд: Удружење 
музичких уметника Србије, стр. 9.
13 Јовашевић, Д. Д. (1976) Пикова дама чачанског музичког живота, Pro musica, бр. 13, бр. 85–86, 
Београд: Удружење музичких уметника Србије, стр. 19. 
14 Петровић, Р. (1968) Хорски аматеризам у савременом друштву, Pro musica, бр. 32–33, Београд: 
Удружење музичких уметника Србије, стр. 14. 
15 Logar, М., Obradović, А. (1957) Srbija, Zvuk, br. 11–12, Beograd: Savez kompozitora Jugoslavije, str. 7.
16 Аноним (1968) Изјаве о ЈХС, Pro musica, бр. 32–33, Београд: Удружење музичких уметника Србије, 
стр. 24.
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да се озбиљније приступи питању одабира диригентских кадрова који воде омла-
динске хорове и да се омогући њихово стално усавршавање, особито када је реч о 
местима „у унутрашњости”. Начин рада у провинцијским хоровима није по њему 
био адекватан, а њихове хоровође, иако „добронамерне и вредне”, нису довољ-
но стручне нити имају додатну обуку. „Дилетантизам и недоученост” диригената 
истицани су као главни узрок лошијег квалитета извођења појединих хорова па, 
самим тим, и као проблем на којем је било потребно посебно радити.17

Намера да се у хорски аматеризам уведу строжи уметнички критеријуми које 
је наговестио Вукдраговић, у годинама након 1948. манифестована је кроз орга-
низовање такмичења на окружном, републичком и савезном нивоу и водила је ка 
постепеном издвајању квалитетних ансамбала, стицању друштвеног признања и 
престижа, а убрзо и ка међународној афирмацији. Милан Бајшански је веровао у 
позитивно дејство такмичења на хорски аматеризам, јер су се на тај начин одваја-
ли уметнички и извођачки вешти ансамбли од оних слабијег квалитета. Ипак, ма 
колико да је развој хорског аматеризма у првим послератним годинама из угла му-
зичких стручњака и функционера деловао превише спонтан и недовољно „усме-
рен”, несумњиво је да се управо таква његова карактеристика у потпуности покла-
пала с прокламованим културним програмом владајуће елите. Масовно учешће 
ширих слојева у неким облицима уметничких активности, попут хорског певања, 
давало је подстрек социјалном зближавању, усвајању идеја југословенских кому-
ниста, тј. некој врсти политичке индоктринације и стварало је подлогу за музичко 
описмењавање и непосредно упознавање с музиком као уметничком дисципли-
ном. Вишеструкост улоге хорског аматеризма у југословенском друштву у том пе-
риоду чини се да није довољно схватана, па су врло брзо превладали критерију-
ми и вредности које су наметали професионални музичари. То је подразумевало 
стављање акцента на уметничко-извођачке уместо на шире друштвене димензије 
аматерских хорова, као и инсистирање на квалитетној интерпретацији, а не на 
уживању у чину колективног певања, ентузијазму да се упознају неки сегменти 
музичке литературе, да се регрутују нови љубитељи уметничке музике итд. 

Нема сумње да су управо амбиције за „подизањем уметничког нивоа” у овој 
области заједно с још неколико фактора које су издвојили њени познаваоци, по-
пут измена у начину финансирања културно-уметничких друштава, као и оних 
које нису помињали, нпр. развијање гушће мреже места за забаву у градским сре-
динама (кафане и биоскопи), те новине у навикама и културној потрошњи ширих 
слојева, имале веома погубно дејство на област хорског аматеризма. Тако се од 
„помаме” за оснивањем хорских ансамбала већ до половине педесетих дошло до 
изразите кризе хорског аматеризма до те мере да су се многи музички критичари 
и хроничари питали да ли је ова пракса уопште преживела. Да је њен суноврат био 
упадљив и нагао указивали су подаци о броју хорова на територији Југославије 

17 Вукдраговић, М. (1949) Музика на Фестивалу Народне омладине Југославије, Музика, бр. 2, Бео-
град: Удружење музичких уметника Србије, стр. 83. 
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од 1955. до 1961. Наиме, за само шест година угасило се шездесет један посто ан-
самбала, тј. од 478 остало је свега њих 183.18 Негативан тренд је, чини се, додатно 
био поспешен ширењем могућности за наступање хорова на међународној сце-
ни током педесетих година и касније. Како ћемо детаљније анализирати у наред-
ном потпоглављу, све је то појачавало притисак на постојеће ансамбле у погледу 
креирања разноврсног репертоара, реализовања компликованих уметничко-из-
вођачких захтева, одржавања високог нивоа дисциплинованости певача, њихове 
увежбаности и припремљењости за велики број наступа у низу и сл. Таквим окол-
ностима најбоље су се прилагођавали ансамбли из великих републичких центара, 
ослоњени на талентоване, музички писмене и неретко музички образоване пева-
че, али и оне који су имали довољно слободног времена (студенти), као и искусне 
и изузетно стручне диригенте. Провинцијски хорови значајно су заостајали што 
је, врло вероватно, обесхрабривало њихове чланове и хоровође и водило ка гаше-
њу ансамбала. Доминантне вредности које су наметнуте у овом периоду довеле су 
до тога да је „у данашњим условима опстанак хорског аматеризма везан искључи-
во за квалитет, [па се] велики број хорова угасио и из тог разлога што није могао 
задовољити данашње критеријуме и захтеве који су све строжи и већи”.19 Колико 
је поље хорског аматеризма било дубоко трансформисано и како се све више при-
ближавало професионалном у бројним аспектима на посредан начин потврђују 
и сведочења неких од чланова тада најпрестижнијих југословенских хорова. Вла-
димир Холовка, дугогодишњи члан чувеног београдског ансамбла AКУД „Бранко 
Крсмановић”, пренео је своја искуства о припремама хора за наступ на Дубровач-
ким летњим играма и методама рада његовог диригента Богдана Бабића: 

„Рад са њим [...] је увек био пре забава него обавеза, пре уживање него напор. 
Чак и када је своје певаче терао да усред Дубровника, у златно доба југословенске 
музике почетком шездесетих година овог века, дневно диринче на осмосатним 
пробама, док поред њих у Интернационалном студентском кампу промичу жи-
вахне Францускиње и још живахнији Италијани, у костимима који су, за то вре-
ме непојмљиво, много више откривали него што скривају. А ми смо имали само 
двадесетак година и певали и певали, понекад чак до грла у води, зурећи у мокрог 
диригента који из нас даноноћно „истерује” петочасовни репертоар. Јер, знало се, 
кад се ради – ради се, све остало је споредно.”20 

Да је процес професионализације аматерских хорова узео маха и да је претио 
да ову праксу затвори у уске просторне (велики градови) и друштвене оквире (до-
минација економски и културно богатијих средина; наступи пред музички компе-
тентном публиком на престижним манифестацијама у земљи; високоуметнички 
репертоар недоступан ширим слојевима) примећивали су музички стручњаци још 

18 Петровић, Р. (1968) нав. дело, стр. 14. 
19 Исто. 
20 Холовка, В. Заувек у нама, у: Богдан Бабић. Уметност дириговања, ур. Олга Марковић (2004), Бео-
град: Музеј позоришне уметности, стр. 147. 
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половином педесетих година, с тим да су у другој половини шездесетих пробали 
да нешто предузму не би ли се тај проблем решио. Надајући се да ће хорски ама-
теризам поново заживети и да ће тиме омогућити „здрав развитак музичке кул-
туре”, стручњаци и руководиоци надлежних организација и савеза покренули су 
неколико важних иницијатива, међу којима посебно треба издвојити оснивање 
бијеналних Југословенских хорских свечаности у Нишу (1966), као јединствених 
сусрета најуспешнијих хорова из појединачних република, те Фестивала дечјих хо-
рова у Шапцу (1969) на коме су се такмичили хорови из српских основних школа. 
Као део тих настојања битно је било и формирање Савеза аматера Србије (1972), 
јединствене организације свих аматерских друштава, и музичких и позоришних, а 
један од његових главних приоритета представљало је управо развијање поменуте 
две манифестације, као и ревитализовање и усавршавање хорског аматеризма.21 
Сумирајући резултате који су постигнути током седамдесетих и осамдесетих годи-
на, чини се да је шабачки фестивал унео нову енергију у живот аматерских хорова 
у Србији, јер је успевао да из године у годину мобилише велики број наставника 
и ученика основних школа и подстакне их на континуирани рад.22 Насупрот томе, 
нишке Југословенске хорске свечаности, упркос сталном унапређењу садржаја и 
концепције, нису успевале да постигну ону врсту утицаја на југословенски хорски 
аматеризам који су његови креатори прижељкивали: омасовљење ова праксе и ње-
ног поновног продора у мање средине и међу мање образоване слојеве. Уместо тога, 
афирмирмисале су већ препознате и признате југословенске хорове.23 

Упркос бројним подухватима, узрок генерално слабом напретку у оживљава-
њу хорског певаштва у овом периоду, лежао је у великој мери и у све израженијој 
комерцијализацији културе на југословенском тлу од краја шездесетих, а особито 
од краја седамдесетих година. Осим пасивизације културних конзумената захва-
љујући масовној доступности музички пријемчивог садржаја путем грамофон-
ских плоча, радијских и телевизијских програма, не треба заборавити ни успон 
аматерског извођења рок музике и касније новог таласа.24 На тај начин је и иначе 
сужен круг поклоника хорског аматеризма додатно губио потенцијал за обухват-
нију експанзију.

21 Д. В. (1973) Прва годишњица рада Савеза аматера Србије, Pro musica, бр. 65, Београд: Удружење 
музичких уметника Србије, стр. 28‒29. 
22 Уп. М. В. (1972) Шабац. Поводом фестивала дечјих хорова, Pro musica, бр. 58, Београд: Удружење 
музичких уметника Србије, стр. 43; Аноним (1973) „Пети фестивал дечјих хорова”, Pro musica, бр. 70, 
Београд: Удружење музичких уметника Србије, стр. 5‒6.
23 Уп. Аноним (1968) Изјаве о ЈХС, Pro musica, бр. 32‒33, Београд: Удружење музичких уметника Ср-
бије, стр. 24‒25; Савић, Д. (1972) Југословенске хорске свечаности. Ниш, 3‒7. јул, Pro musica, бр. 61‒62, 
Београд: Удружење музичких уметника Србије, стр. 34‒35; Савић, Д. (1974) Југословенским хорским 
свечаностима у сусрет, Pro musica, бр. 72, Београд: Удружење музичких уметника Србије, стр. 16‒17. 
24 Janjetović, Z. (2011) Od Internacionale do komercijale. Popularna kultura u Јugoslaviji 1945–1991, Beo-
grad: INIS; Уп. и: Arnautović, J. (2012) Između politike i tržišta: popularna muzika na Radio Beogradu u 
SFRJ, Beograd: RTS. 
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МЕЂУНАРОДНИ УСПЕСИ И ЛОКАЛНА ОТУЂЕНОСТ

Убрзо након интензивирања културне размене ФНР Југославије са земљама 
западне Европе током педесетих година, што ће, поред осталог, довести до зна-
чајног пораста броја гостовања и турнеја југословенских уметника и ансамбала,25 
у овај процес почињу да се укључују и неки од најеминентнијих хорова са ових 
простора.26 Нешто мање од двадесет хорова, од којих је већина настала у предве-
черје Другог светског рата или непосредно по његовом окончању, постаје важно 
средство југословенске културне дипломатије још у првој половини педесетих. 
Хорови су били неизоставни учесници бројних међународних смотри, такмичења 
и фестивала у: Италији, СР Немачкој, Белгији, Француској, Швајцарској и Великој 
Британији, а касније и земљама Источног блока.27 Број хорова који су партици-
пирали у југословенској међународној културној размени растао је из године у 
годину. Упркос томе, никада није успевао да парира броју ангажованих фолклор-
них група и ансамбала. Судећи према подацима које је сакупило Културно-про-
светно веће Југославије, од 1953. до 1961. у иностранству је гостовало 57 култур-
но-уметничких друштава и то 312 пута, при чему је била евидентна доминација 
фолклорних група.28 Примера ради, током 1957. било је 22 гостовања фолклорних 
ансамбала у поређењу с 14 хорских, три оркестарска и једним позоришним. Три 
године касније (1960) разлика је била још израженија у корист фоклорних трупа 
(31 фолклорна и 11 хорова). Када је о земљама реч, апсолутну превласт имале су 
Италија (71 гостовање), Француска (57), СР Немачка (47) и Аустрија (36).29 И док 
се степен размене с различитим земљама мењао у наредним деценијама, захва-
љујући значајнијој улози земаља из Источног блока, скандинавских земаља, али 

25 Перишић, М. (2013) Дипломатија и култура. Југославија: преломна 1950, Београд: ИНИС, Народ-
на библиотека Србије, стр. 31–82; Milanović, B. Sounding the Turn to the West: Music and Diplomacy of 
Yugoslavia After the Split with the USSR and the countires of people’s democracy (1949–1952), in: The Tunes 
of Diplomatic Notes. Music and Diplomacy in the Southeast Europe (18th‒20th century), eds. Vesić, I., Peno, V. 
and Udovič, B. (2020) Belgrade–Ljubljana: Institute of Musicology SASA, University of Ljubljana – Faculty 
of Social Sciences, pp. 185–202; Hofman, I. Folklore diplomacy— the role of musical folklore in Yugoslavia’s 
foreign policy 1949–1971, in: The Tunes of Diplomatic Notes. Music and Diplomacy in the Southeast Europe 
(18th‒20th century), eds. Vesić, I., Peno, V. and Udovič, B. (2020) Belgrade–Ljubljana: Institute of Musicology 
SASA, University of Ljubljana – Faculty of Social Sciences, pp. 203–227; Kolaković, A. Music and Cultural 
Diplomacy: Presentation of the New Yugoslavia in France After 1945, in: The Tunes of Diplomatic Notes. Mu-
sic and Diplomacy in the Southeast Europe (18th‒20th century), eds. Vesić, I., Peno, V. and Udovič, B. (2020) 
Belgrade–Ljubljana: Institute of Musicology SASA, University of Ljubljana – Faculty of Social Sciences, pp. 
167–184. 
26 Уп. Vesić, I., Peno, V. (2018) ”The Structural Transformation of the Sphere of Musical Amateurism: A 
Case Study of the Beogradski madrigalisti choir”, New sound, Vol. 51, No. I, Belgrade: Faculty of Music of 
the University of Arts, pp. 54–55.
27 Списак хорова видети у Прилогу, Табела 1. 
28 Према МИ САНУ ‒ АК, Аматерски хорови у земљи и иностранству 1958‒1964; Вучковић, М. (6. 
децембар 1961) Мало наступа пред домаћом публиком, Борба.
29 Исто.
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и оних које су припадале покрету несврстаних, њена структура, када је о уделу 
различитих врста ансамбала реч, остајала је готово идентична.30 

Аматерски хорови су веома брзо стекли углед у спровођењу југословенске 
културне дипломатије, првенствено захваљујући запаженим наступима на разли-
читим иностраним такмичењима, те многобројним освојеним првим наградама. 
Тријумфално ступање југословенских хорова на међународну сцену започео је по 
много чему јединствен и посебан ансамбл АКУД „Бранко Крсмановић”, предвођен 
амбициозним, смелим и свестраним диригентом Богданом Бабићем, победом у 
свим категоријама на Фестивалу полифоне музике у Арецу 1955. године.31 Заједно 
с Фестивалом аматерских хорова у шкотском Ланголену (1946) који је обухватао 
надметање у чак 18 категорија, манифестација у Арецу, започета 1953, постала 
је омиљено место где су гостовали југословенски хорови. Поред изузетног „Кр-
сманца”, нема сумње да су и други хорови, који су из Ареца и Ланголена доносили 
награде у ФНР / СФР Југославију, представљали специфичне ансамбле у односу 
на фестивалску конкуренцију. Наиме, у већини случајева, њима су руководили 
изузетно искусни диригенти, који су иза себе имали озбиљан оперски и вокално-
-инструментални репертоар, те музички веома образовани појединци с дугогоди-
шњим или чак вишедеценијским искуством рада с вокалним ансамблима.32 Тако-
ђе, не мање важно је што су међу најуспешнијим југословенским хоровима били 
бројни тзв. академски хорови,33 сачињени од универзитетских студената, међу ко-
јима је било пуно музички писмених појединаца. На тај део популације ослањала 
се већина ансамбала из републичких центара. Оно што је, међутим, било каракте-
ристично за аматерске хорове који су наступали у Арецу, посебно за већину ита-
лијанских ансамбала у току првих десет година, јесу далеко скромнији извођачки 
капацитети и генерално знатно мање амбициозни уметнички циљеви.34 О томе се, 

30 Уп. Vesić, I., Golubović, M. and Spasić, V. (2020) Jeunesses Musicales of Yugoslavia (1954–1991), Activ-
ities in the Countries of Eastern Bloc Through the Prism of Socialist Yugoslavia Cultural Diplomacy, New 
sound, Vol. 55, No. I, Belgrade: Faculty of Music of the University of Arts, pp. 70–90.
31 Stefanović, D. (1955) Polifona muzika u Arecu, Zvuk, br. 4‒5, Beograd: Savez kompozitora Jugoslavije, 
str. 199‒202.
32 Видети: Прилог, Табела 1.
33 Исто.
34 Како је музиколог Димитрије Стефановић приметио, за италијанске хорове, којих је било при-
лично, конкурс није претстављао више од учествовања на једном, можда чак локалном, фестивалу. 
Поред тога, пуно је било хорова предвођених диригентима аматерима којима, дакле, дириговање 
није главни позив (Stefanović, D. (1955) Polifona muzika u Arecu, Zvuk, br. 4‒5, str. 201). Занимљиви су 
и подаци које је о овом фестивалу изнео италијански стручњак др Бруно Бочја. Наводећи да је он 
продукт приватне иницијативе коју је јавност изузетно добро прихватила, Бочја је, између осталог, 
констатовао како нпр. из северне Италије углавном долазе раднички хорови и како „у певању тих 
радника као да се ослобађала људска судбина горког терета” па самим тим строги критеријуми који 
важе „за неке дружине” које су достигле висок извођачки ниво на њих не треба да се примењују. 
Бочја, Б. (1968) Ренесанса хорске цивилизације у Арецу, Pro musica, бр. 32‒33, Београд: Удружење 
музичких уметника Србије, стр. 18. 
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нажалост, није толико често говорило у југословенској штампи, а тек понеки ко-
ментар (најчешће у стручним музичким гласилима) откривао је врло значајне ра-
злике у приступу хорском аматеризму у домаћим и иностраним оквирима. Ипак, 
уместо да укажу на постојање таквих дистинкција, дописници и извештачи тру-
дили су се да што сликовитије пренесу одушевљењост иностране публике квали-
тетом и дометима југословенских ансамбала и да, уколико су били награђени, то 
посебно потцртају.35 Неретко су извештаји о наступу хорова садржали и изводе из 
критика у иностраним листовима с похвалама упућеним диригенту и певачима. 
Након великог успеха АКУД „Бранко Крсмановић” на оба такмичења и каснијих 
успеха: Београдских мадригалиста, КУД „Бранко Цветковић”, Хора словеначких 
учитеља, „Пролетера”, академских хорова „Винко Водопивец” и „Мирче Ацев”, те 
Камерног мушког хора из Цеља у јавности је створена нека врста очекивања висо-
ких пласмана и награда, што је представљало додатни притисак на певаче и хоро-
вође, посебно у културно и економски мање развијеним републичким центрима у 
ФНР Југославији. 

Паралелно с оценама извођења југословенских ансамбала, у штампи је пуно 
пажње придавано реаговању публике на дела домаћих аутора, укључујући и ком-
позиције духовне музике које су биле саставни део иностраног репертоара, a са-
свим супротно концертној пракси у земљи.36 Осим тога, бележено је и како је ло-
кално становништво прихватало Југословене, како је изгледала њихова интерак-
ција изван концертних сала и какав су генерални утисак остављали. С обзиром на 
дугу традицију учешћа југословенских хорова у Арецу и Ланголену, с времена на 
време су се појављивали општији осврти на њихове резултате, на специфичност 
југословенског вокалног израза у односу на друге земље, те значаја учешћа на ова-
квим и сличним манифестацијама. На сличан начин су праћени наступи југосло-
венских ансамбала на другим музичким догађајима, укључујући масовну смотру 
аматерских хорова Еuropa Cantat (1963), као и бројне фестивале аматерских хоро-
ва, фестивале духовне музике и сл. Изузетак у том погледу представљале су ви-
шемесечне турнеје хора „Бранко Крсмановић” по САД и Канади 1960, 1961, 1965, 
1968, 1971, 1976. године, о којима је писано с нескривеним одушљевљењем, осо-
бито током шездесетих, и с потребом да се истакне какво је откриће представљао 
за тамошње љубитеље музике, критичаре и штампу. Између осталог, овај ансамбл 

35 Увид у извештавање југословенске дневне, недељне и стручне штампе о наступима југословен-
ских хорова у иностранству стекли смо на основу прегледа часописа: Музика (1948−1951), Savremeni 
akordi (1954‒1959, 1961), Zvuk (1955‒1990), Pro musica (1964‒2001), као и збирки исечака из штампе 
„Ланголен и Арецо” и „Аматерски хорови у земљи и иностранству 1958‒1964” из Архивске колекци-
је Музиколошког института САНУ. Реч је о преко пет стотина чланака и извештаја. 
36 Већина хорова из НР / СР Србије која је гостовала у иностранству имала је на програму духов-
не композиције неких од најзначајнијих српских и руских аутора: Стевана Мокрањца, Јосифа Ма-
ринковића, Стевана Христића, Марка Тајчевића, Дмитрија Бортњанског (Дмитрий Бортнянский), 
Александра Архангелског (Алекса́ндр Арха́нгельский) и других која су изузетно ретко извођена на 
концертима у земљи. Уп. Vesić, I., Peno, V. (2018) нав. дело, стр. 58–59.
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је у насловима чланака проглашаван „најбољим амбасадором културе”, а његови 
наступи означавани су као „тријумфални”.37 Као својеврсну необичност за југо-
словенске прилике представљао је извештај једног од чланова хора, Александра 
Фотирића, с турнеје по САД и Канади 1961. године, објављен у листу Спорт и 
свет и сликовито насловљен – „Хор на точковима”.38

Детаљније истраживање утицаја оваквих и сличних гостовања на јавност у зе-
мљама домаћинима је очекивано изостајалo у масовној штампи. Међутим, освр-
ти те врсте нису се појављивали ни у стручним часописима, нити су пажљивије 
разматрани у званичним извештајима. Оно што је такође изостајало, особито у 
стручним и официјелним круговима, била је анализа дугорочног утицаја парти-
ципирања југословенских аматерских хорова у међународној културној разме-
ни на њихово функционисање, репертоар, уметничко-извођачке критеријуме, 
укљученост у музички живот на локалном, републичком и савезном нивоу итд. 
Интересантно, неке од ових тема заинтригирале су у много већој мери новинаре 
појединих дневних листова, а међу њима су посебно предњачили извештачи из 
Македоније. Управо су познаваоци македонских музичких прилика и концертних 
догађаја у Скопљу међу првима уочили извесну диспропорцију у суделовању до-
маћих хорова у земљи и иностранству. 

Када су се 1962. године вратили Академски хор „Мирче Ацев” из Скопља, као 
и фолклорна група КУД „Орце Николов” из истог града, освојивши прва места 
на фестивалима у Ланголену и Букурешту, то је подстакло дописнике из ове југо-
словенске републике да проговоре о извесним аномалијама када је реч о делању 
аматерских друштава у овој средини. Указујући читаоцима на веома оскудан кон-
цертни живот у Скопљу, нарочито током летњих месеци, затим на недостатак аде-
кватног простора, као и средстава потребних за довођење иностраних уметника и 
ансамбала, новинари су скренули пажњу на парадоксалност ситуације с локалним 
аматерским друштвима. С једне стране, та друштва добијају признања у међуна-
родним оквирима, наступају у бројним европским градовима и на престижним 
југословенским манифестацијама, међутим, с друге стране, Скопљанцима је њи-
хов рад скоро непознат. Наводећи пример универзитетског хора као парадигма-
тичан, констатовано је како се о њему први пут у Скопљу чуло „када је објављена 
вест да је на фестивалу освојио прво место, а први пут су га чули, са још већим 
пријатним изненађењем, преко Радио Скопља, десетак дана после фестивала, до-
душе, с магнетофонске траке!”39 Слична ситуација била је и с фоклорном групом, 
често награђиваном и присутном на подијумима широм Европе, коју су грађани 

37 МИ САНУ – АК, „Аматерски хорови у земљи и иностранству 1958–1964”. Радојчић, М. (2. децем-
бар 1960) Тријумф хора „Бранко Крсмановић” у Њујорку, Политика; Радојчић, М. (26. децембар 
1961) Најбољи амбасадори културе, Политика.
38 МИ САНУ – АК, Аматерски хорови у земљи и иностранству 1958–1964.
39 МИ САНУ – АК, „Ланголен и Арецо”. Николић, Д. (8. август 1962) Први концерт – у иностран-
ству, Борба. 
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Скопља пратили „из дневне штампе, с разних фестивала, турнеја по земљи и ино-
странству, једном речи: са свих страна али не и из Скопља”.40 

Оваква ситуација навела је дописнике да се питају јесу ли ти ансамбли ство-
рени само за тријумфе у иностранству и ван Скопља и да ли је примерено да се 
аматерска друштва не припремају за „наступ у своме граду, у својој фабрици, или 
на свом универзитету” нити да не доприносе „богаћењу културно-забавног жи-
вота у тим срединама које редовно нема ко да забавља, [или] да [не] пропагирају 
културу и уметност код најширег броја људи и да подижу њихов укус и знање”.41 
Феномен отуђења аматерских друштава у односу на средину у којој су настали, 
детаљно описан и адекватно документован у врло проницљивим извештајима 
дописника из Скопља, свакако није био ограничен на овај град нити на НР / СР 
Македонију, већ је био карактеристичан за већину југословенских крајева. Како 
се, наиме, током педесетих година и у наредној деценији ширио опсег културне 
размене ФНР / СФР Југославије са земљама Западног и Источног блока, тако је 
међу домаћим професионалним и аматерским уметничким ансамблима и њихо-
вим руководством расла амбиција да се укључе у тај процес који је пружао ви-
шеструку корист. У случају аматерских хорова, стицање међународног признања 
омогућавало је махом унапређење положаја у земљи кроз пораст позива за госто-
вања на значајним домаћим фестивалима и манифестацијама, стицање угледа у 
јавности, обезбеђивање материјалне подршке и сл. Осим тога, не треба занемари-
ти чињеницу да су наступи у културно изузетно развијеним земљама пружали ди-
ригентима и певачима прилику да стекну нова сазнања, да се упознају с музичким 
новитетима, да унапреде свој репертоар итд. Ипак, уз стално присутан императив 
освајања награда и признања у иностранству, али и уз све озбиљнију конкуренци-
ју мотивисаних и увежбаних хорова из земаља Источног блока и Западне Европе, 
вишемесечне и захтевне припреме постале су уобичајене. То је, последично, сма-
њивало могућност учесталијег концертирања у земљи и које је, опет, било огра-
ничено на утицајне фестивале и манифестације. Примера ради, само су турнеје 
АКУД „Бранко Крсмановић” по САД и Канади трајале по три месеца (и дуже), док 
је за њихову припрему било потребно око годину дана.42 Иако је реч о екстремном 
примеру, свакако и за друге хорове који су наступали у иностранству није било 
неуобичајено значајно улагање енергије и времена у увежбавање по неколико ра-
зличитих врста репертоара (дела барокних и ренесансних мајстора, световна дела 
домаћих аутора, духовна дела домаћих и иностраних аутора итд.).43 

40 Исто. Уп. МИ САНУ – АК, „Ланголен и Арецо”. Поповски, Ј. (24. август 1962) За добитнике ино-
страних медаља код куће нема места, Политика.
41 Исто.
42 Кнежевић, Б. Перпетум мобиле и дирижабл, у: Богдан Бабић. Уметност дириговања, ур. Олга 
Марковић (2004), Београд: Музеј позоришне уметности, стр. 157–168.
43 Уп. Vesić, I., Peno, V. (2018) ”The Structural Transformation of the Sphere of Musical Amateurism: A 
Case Study of the Beogradski madrigalisti choir”, New sound, Vol. 51, No. I, Belgrade: Faculty of Music of 
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С обзиром на то да је, с једне стране, професионализација аматерских хорова, 
започета још крајем четрдесетих година, уз друге факторе допринела опадању њи-
хове масовности, а да су малобројни, али изузетно квалитетни, ансамбли углав-
ном били усмерени на гостовања ван земље, као и на елитне уметничке догађаје 
у земљи, наметнуо се проблем њихове шире друштвене релевантности и сврси-
сходности. Или, како су грађани Скопља 1962. године сувисло коментарисали оту-
ђеност локалних културно-уметничких друштава, питајући се: „зар се та друштва 
не издржавају [нашим] сопственим дотацијама?”44 

ДА ЛИ ЈЕ ВАЖНА УСКЛАЂЕНОСТ КУЛТУРНЕ ДИПЛОМАТИЈЕ 
И НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ?

Културна дипломатија ФНР / СФР Југославији ослањала се у значајној мери на 
различите врсте уметничког и фолклорног аматеризма, што је без сумње происти-
цало из потребе да се политички конкурентним земљама представи висок степен 
развијености и масовност једног вида културног стварања међу ширим слојевима 
или, једном речју, велики успех културне политике на нивоу република и на саве-
зном нивоу у погледу културне интеграције и еманципације тих слојева. Ако се то 
има у виду, како се из те перспективе могу тумачити различити изазови с којима 
се суочавао хорски аматеризам?

Нема сумње да су југословенски хорови који су наступали у иностранству с пуно 
успеха репродуковали представу о завидним резултатима југословенског модела со-
цијализма у укључивању ширих слојева у културне активности, о постојању значај-
них капацитета ових слојева за усвајање и креирање високих уметничких постигну-
ћа и могућности да своје способности негују и развију када су друштвене околности 
довољно подстицајне. Недвосмислено је и то да су својим високим уметничким до-
метима, озбиљним приступом извођењу и одабиру репертоара и преданошћу југо-
словенски хорски певачи и диригенти заиста изазивали одушевљење иностране пу-
блике, о којој се у штампи често говорило. Ипак, као што је у претходној дискусији 
наведено, та представа није се поклапала са околностима које су владале не само у 
области аматеризма већ и генерално у пољу културе у ФНР / СФР Југославији. Не 
само да је ширим слојевима партиципирање у неком од етаблираних хорских ан-
самбала било мање доступно у односу на образованије делове популације, већ је и 
упућеност у рад тих ансамбала и непосредан увид у њихово извођачко умеће било 
незнатно. Хорови који су у међународним оквирима требали да посведоче о изузет-
ном прогресу југословенске културе не може се рећи да нису били њен продукт, али 
је њихово обликовање пре било резултат тенденција које су југословенске власти 
одбацивале као погрешне (елитизација културе), него што су проистицале из прин-
ципа и циљева које су прокламовали као кључне у културној политици у земљи. 

the University of Arts, pp. 48–50.
44 МИ САНУ – АК, „Ланголен и Арецо”. Поповски, Ј. нав. дело. 
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Посебан проблем свакако је био феномен изолованости хорских ансамбала у 
односу на локалну средину у којој су поникли и непостојање интеракције не само с 
локалном публиком већ и с различитим културним институцијама. То је нарочито 
било упадљиво у економски и културно слабије развијеним срединама у којима се, 
између осталог, оскудевало и у адекватној културној понуди. Не треба заборавити 
ни градове из унутрашњости, а посебно села, којима је, осим појединачних фе-
стивала и манифестација организованих једном годишње, недостајала учесталост 
концертних догађаја, те континуирана доступност пробраног музичког садржаја.45 
Ипак, не може се рећи да ова појава није регистрована као спорна међу креатори-
ма културне политике, имајући у виду измену начина рада у планирању култур-
них активности коју је усвојила Републичка заједница културе у Србији 1976. Као 
резултат, требало је да се током читаве године одржавају турнеје како професио-
налних тако и аматерских ансамбала, које би обухватиле велики број градова из 
„унутрашњости”.46 Тако су, између осталог, за 1977. годину планирани наступи хо-
рова: „Иво Лола Рибар”, „Бранко Крсмановић”, „Collegium musicum”, „Др Војислав 
Вучковић” и „Хор 66 девојака” у преко 30 градова широм Србије. 

Иако је обухватније укључивање аматерских ансамбала у културни и музички 
живот у локалним и регионалним оквирима стизало са значајним закашњењем у 
односу на то када су први пут почели да се обелодањују недостаци у том погледу, 
ипак је оно сведочило о спремности носилаца културне политике не само да спозна-
ју да проблеми постоје већ и да ту спознају обелодане, да о њој дискутују и покушају 
да пронађу одговарајуће решење. То исто важило је и за покушај ревитализације 
хорског аматеризма који је инициран у другој половини шездесетих година, а коме 
је, како смо раније истакли, претходило уочавање постојања кризе у тој области. 

Премда потреба да се неусклађеност између блиставог пута хорског аматери-
зма у међународним оквирима и његовог осипања и отуђивања у националним 
границама ублажи различитим интервенцијама у културној политици није имао 
онакав ефекaт какав је прижељкиван из бројних разлога, од којих је плодотвор-
ност примењених мера била само један мањи део, специфична позиција ове прак-
се у ФНР / СФР Југославије вишеструко је поучна. Свакако да се културна дипло-
матија може одвијати потпуно аутономно у односу на националну културну поли-
тику и да с њом нема додирних тачака јер то не умањује њен објективан допринос. 
Међутим, како се културна дипломатија базира на материјалним ресурсима који 
проистичу из улагања свих чланова друштва, јаз између две области може да про-
изведе незадовољство појединих друштвених група, као што је то био случај на 
примеру југословенског хорског аматеризма. Не само неусклађеност већ и неу-
темељност културне дипломатије на степену културног развоја одређене средине 

45 Ђ. Ј. (1970) Тема дана. Наша анкета, Pro musica, бр. 50, Београд: Удружење музичких уметника 
Србије, стр. 18–20. 
46 Аноним (1977) Тема дана. Музика у Србији у 1977. години, Pro musica, бр. 88–89, Београд: Удруже-
ње музичких уметника Србије, стр. 17–21. 
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сигурно није препрека за њене успешне резултате, али се опет поставља питање 
релевантности такве праксе за друштво у целини. 

На крају, сматрамо да национална културна (и образовна) политика која по-
чива на јасним стратегијама и чији је циљ да обухвати што шире слојеве, као и да 
континуирано подстиче подизање културног нивоа читаве популације има потен-
цијал, бар у теорији, да створи основу за довољно убедљиву и утицајну културну 
дипломатију. Обрнута ситуација, међутим, чини се мање вероватна. О томе, рекли 
бисмо, довољно упечатљиво сведочи пример југословенског хорског аматеризма 
након Другог светског рата.
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THE PROBLEM OF INTERRELATIONS BETWEEN CULTURAL DIPLOMACY 
AND NATIONAL CULTURAL POLICIES IN THE FIELD OF MUSIC:  

EXPERIENCES FROM THE SOCIALIST YUGOSLAVIA AS A POSSIBLE 
YARDSTICK

Abstract: This paper will examine in detail the discepancy between the phenomenon of decline 
of popularity of the choral amateurism that started in the mid-1950s and its rising prestige in 
the cultural diplomacy of the socialist Yugoslavia. Taking into consideration, on the one hand, 
the different phases of development of this practice after WW2 followed with various measures 
of the creators of Yugoslav cultural policies meant at its revitalization and expansion, and, on 
the other hand, strenghtening of its role and standing in the bilateral cultural exchanges in 
this period, we will try to point out the following: 1) how important the congruence between 
cultural diplomacy and national cultural policies (and politics) is, and 2) whether the focus on 
the different parts of the field of music is also fruitful for the cultural diplomacy.

Key words: FPR / SFR Yugoslavia, choral amateurism, cultural diplomacy, national cultural 
policies, cultural development 
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Табела 1.  Листа хорских ансамбала активних у земљи и иностранству након 1945. 
године (избор)

Назив и врста ансамбла Седиште Година оснивања Најзначајнији диригенти 
Академско КУД 
„Бранко Крсмановић” Београд 1945 Богдан Бабић

Академско КУД 
„Иван Горан Ковачић” Загреб 1948 Владимир Крањчевић

Академско КУД 
„Мирче Ацев” Скопље 1949 Драган Шуплевски

Академски певски збор 
„Тоне Томшић” Љубљана 1946 Радован Гобец, Јанез Боле

Београдски мадригалисти Београд 1951

Милан Бајшански,  
Димитрије Стефановић, 
Војислав Илић, Душан 
Миладиновић

Камерни хор Бечеј 1964 Миленко Шустран
КУД београдских железни-
чара „Бранко Цветковић” Београд 1945 Радомир Петровић,  

Александар Краставчевић
КУД „Светозар Марковић” Нови Сад 1945 Лазар Бута

КУД „Станко Драгојевић” Титоград 
(Подгорица) 1945 Цветко Ивановић

Омладинско КУД  
„Иво Лола Рибар” Београд 1944–1961, 

1963– Душан Максимовић

Омладинско КУД  
„Јожа Влаховић” Загреб 1945 Емил Косето

Радничко КУД „Коло” Шибеник 1899 Никола Башић

Радничко КУД „Пролетер” Сарајево 1905 Тихомир Мирић, Јулио 
Марић

Синдикално КУД  
„Слава Клавора” Марибор 1948 Рајко Сикошек, Јоже  

Грегорц, Стане Јургец
Универзитетско КУД  
„Слободан Принцип Сељо” Сарајево 1949 Мирослав Хомен

Хор Јеврејске општине у 
Београду / „Браћа Барух”47 Београд 1952 [1879] Борислав Пашћан,  

Слободан Крстић
Хор „Моша Пијаде” Загреб 1954 Емил Косето
Хор „66 девојака” Шабац 1963 Бранко Ђурковић

47 Oвај хор се сматра настављачем Српско-јеврејског певачког друштва, основаног 1879. године у Бео-
граду. 

ПРОБЛЕМ МЕЂУОДНОСА КУЛТУРНЕ ДИПЛОМАТИЈЕ И НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ У 
ПОЉУ МУЗИКЕ: ИСКУСТВА ИЗ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ КАО МОГУЋИ ОРИЈЕНТИР
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НАУЧНИЦИ И КУЛТУРНА 
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Сажетак: На основу истраживања (Упитник Научници и културна (научна) дило-
матија Србије, спроведен међу запосленима у истраживачким, научним и наставним 
звањима на факултетима и институтима у Републици Србији од 1. до 15. новем-
бра 2021. године), анализе доступних докуманата Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије, као и литературе, у раду се анализира место 
и улога научника у културној, односно научној дипломатији Србије. Уз подсећање на 
историјски значај научника у политичком и друштвеном развоју Србије још од поче-
така изградње модерне српске државности, наглашава се место научника у друштву 
и анализирају се могућности да се примене добри примери у садашњости. На основу 
података о учешћу српских научника у међународним пројектима и умрежавању с 
научницима у Европи и свету, рад ће пружити препоруке за бољу употребу ових веза 
у (ре)позиционирању Србије у билатералним и мултилатералним односима. Рад 
презентује актуелни став научника у Србији о потреби и значају културне (научне) 
дипломатије, при чему одговара и на питања: колико је њих учествовало у акција-
ма културно-дипломатског карактера, да ли себе доживљавају као актере културне 
дипломатије и на које начине се може организовати културна дипломатија Србије? 
На крају, поред анализе могућности и домета ангажовања научника у циљу промо-
ције Србије и њених интереса у међународним односима, овај рад даје и конкретне 
препоруке за оснаживање и развој културне дипломатије Србије. 

Кључне речи: научници, наука, културна дипломатија, научна дипломатија, ак-
тери, Србија, историја, 21. век 

УВОД

Наука и култура обликују цивилизацију и од њих се очекује да одговоре 
на све изазове с којима се суочава људска врста. Истовремено, напредак 
човечанства је плод науке и културе. Савремена научна литература, која 

се бави концептом одрживог развоја у економијама у развоју фокусира се на 

1 Рад је настао у оквиру научноистраживачке делатности Института за политичке студије, подржане 
од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, на основу Угово-
ра бр. 451-03-9/2021-14, од 14. 1. 2021. 
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специфичне инструменте за промовисање сарадње у области науке, технологије 
и иновација.2 Сведоци смо да је пандемија covid-19 утицала на то да цео свет ула-
же највећу наду да научници у лабораторијама открију вакцине и лекове, док су 
упоредо научници из друштвено-хуманистичких наука започели анализе: жи-
вота у доба пандемије, последица и могућих промена у државама и друштвима 
(економска криза, нова радна места, промене пребивалишта, миграције, утицај на 
изборе, демократију и људска права, међународна сарадња, питања безбедности и 
др).3 Производња и дистрибуција вакцина против covid-19, као и нових лекова и 
медицинских средстава постала је начин деловања и јавне дипломатије („vaccine 
diplomacy”, „helth diplomacy”, „vaccine science diplomacy”) свих великих актера 
међународних односа као и мањих држава.4 Већ у првим месецима пандемије, 
показало се да су у савременом свету једно од најмоћнијих оружја националних 
др жава, као и наднационалног повезивања, области научно-технолошких истра-
жи вања и културе. Стога је и моћ научника у савременом добу стекла посебан 
значај, јер су препознати као битни актери билатералне и мултилатералне са-
радње. Њихова укљученост у циљеве и смернице јавне дипломатије обликује ме-
ђународне односе и захтева посебну пажњу научника.5 

Не постоји јединствена дефиниција научне дипломатије, једне од најбрже ра-
стућих области истраживања у савременом свету.6 Све оно што овај термин данас 
означава дуго се означавало као међународна научна сарадња. Иако на први поглед 
постоје сличности, ипак, разлика је у томе што научна дипломатија подразумева 
укључивање политичких интереса и актера. Ако Француску сматрамо колевком 
културне дипломатије, САД можемо сматрати колевком научне дипломатије, јер 
је термин први пут употребљен у контексту стратешких планова САД на Блиском 
истоку почетком 21. века.7 Нина Федороф (Nina V. Fedoroff) пише да је научна ди-

2 Fernanda Echeverría-King, L. F., Gonzalez, A., Andrade Sastoque E. (2021) Science Diplomacy in Emerg-
ing Economies: A Phenomenological Analysis of the Colombian Case, Frontier, Research Metrics Analytics, 
30. 4. 2021, 19. 10. 2021. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frma.2021.636538/full 
3 Колаковић, А. (2020) Култура, музеј и covid-19 пандемија у Француској: #CultureChezNous, Зборник 
радова Народног музеја, 50, стр. 229–241.
4 Tanisha F. (2020) Helth Diplomacy in Pandemic Times, International Organization, 74 (S1), pp. 78–97, 
26. 10. 2021, https://www.cambridge.org/core/journals/international-organization/article/health-diploma-
cy-in-pandemical-times/A82469023B94AA29F23A52AF0C4B3F27 
5 Kaltofen, C., Michele A. (2019) Rebalancing the encounter between science diplomacy and international re-
lations theory, Global Policy 9, pp. 15–22, 26. 9. 2021, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1758-
5899.12620; Ruffini, P. B. (2020) Collaboration and competition: the twofold logic of science diplomacy, The 
Hague Journal of Diplomacy, 15. 3, pp. 371–382, https://brill.com/view/journals/hjd/15/3/article-p371_8.
xml?language=en; Mauduit, J. C., Gual Soler M. (2020) Building a science diplomacy curriculum, Frontiers 
in Education, Frontiers, 26. 10. 2021, https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2020.00138/full 
6 Ruffini, P. B. (2017) What is science diplomacy?, Science and Diplomacy, Springer: Cham, pp. 11–26, 26. 
10. 2021, https://www.s4d4c.eu/topic/2-3-1-what-do-we-mean-by-science-diplomacy/ 
7 Rungius, C., Flink. T. (2020) Romancing science for global solutions: on narratives and interpretative 
schemas of science diplomacy, Humanities and Social Sciences Communications, 7. 1, pp. 1–10, 28. 10. 2021, 
https://ideas.repec.org/a/pal/palcom/v7y2020i1d10.1057_s41599-020-00585-w.html 
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пломатија „коришћење научне сарадње међу нацијама за решавање заједничких 
проблема са којима се човечанство 21. века суочава и за изградњу конструктивних 
међународних партнерстава”.8 Вон Турекиан (Voughan Turekian), директор Цен-
тра за научну дипломатију (Америчка асоцијација за унапређење на уке основала 
га је 2009. године), а касније и саветник државног секретара за науку и техноло-
гију, научну дипломатију дефинише као „употребу и примену научне сарадње за 
изградњу мостова и унапређење односа међу земљама”.9 Потребно је указати и на 
то да научна дипломатија, поред формалних размена знања и тех нологија у сфери 
науке, подразумева и оне неформалне, као и да поред праксе обухвата области 
истраживања и образовања. 

О улози културне дипломатије Србије у контексту позиције у међународним 
односима, поред научних чланака, посебно вредан допринос представља моно-
графија Културна дипломтија и идентитет Србије Љиљане Рогач Мијатовић.10 
Објављена 2014. године на основу емпиријског истраживања и богате литературе 
на више језика, књига је креаторима културних политика минуциозно указала на 
могућности употребе културе у контексту изградње имиџа Србије и боље пози-
ције у међународним односима. Вреди поменути и да су научне институције у Ср-
бији организовале и конференције у оквиру којих су презентована истраживања 
из области културне дипломатије. Проучавања је подстакла научна конференција 
Културно и историјско наслеђе Србије у свету, која је поред значаја културне ди-
пломатије посебно апострофирала улогу музеја и културне баштине.11 Научна ди-
пломатија Србије још представља неистражену тему, осим када је реч о историји 
науке у Србији. Вредан допринос у овом контексту представљају књиге и чланци 
посвећени улози научника у дипломатији Србије.12

8 Fedoroff, N. V. (2009) Science diplomacy in the 21st century, Cell, 136, pp. 9–11, 29. 10. 2021, https://www.
sciencedirect.com/science/article/pii/S009286740801636X 
9 Turekian, V. (2018) The evolution of science diplomacy, Global Policy 9, pp. 5–7, 30. 10. 2021, https://
onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1758-5899.12622); Turekian, V., et al. (2015) The emergence of 
science diplomacy, Science diplomacy: new day or false dawn?, pp. 3–24, 30. 10. 2021, https://www.lborolon-
don.ac.uk/media/wwwlborolondonacuk/downloads/institutes/academy-diplomacy/events/19th-interna-
tional-symposium/turekian-et-al-the-emergence-of-science-diplomacy.pdf 
10 Рогач Мијатовић, Љ. (2014) Културна дипломатија и идентитет Србије, Београд: ФДУ, Инсти-
тут за позориште, филм, радио и телевизију, CLIO.
11 Бојић, Д., Миликић, Р. (2019) Значај културне дипломатије на примеру изложби Историјског му-
зеја Србије одржаних у иностранству, Зборник радова са међународног научног скупа „Културно и 
историјско наслеђе Србије у свету”, Београд: ИМПП, стр. 11–31.
12 Трговчевић, Љ. (1986) Научници Србије и стварање Југославије 1914–1920, Београд: Народна 
књига, Српска књижевна задруга; Ђурић,Ђ. (2014) Српски интелектуалац у политици: политичка 
биографија Јован Жујовића, Београд: Службени гласник; Радојевић, М. (2007) Научник и политика: 
политичка биографија Божидара В. Марковића, Београд: Филозофски факултет; Бонџић, Д. (2011) 
Мисао без пасоша: међународна сарадња Београдског универзитета 1945−1960, Београд: Институт 
за савремену историју; Колаковић, А. У служби отаџбине: сарадња француских и српских интелек-
туалца 1894–1914, Београд: Институт за политичке студије; Vesić, I., Peno, V. аnd Udovič, B. (2020) 
The Tunes of Diplomatic Notes: Music and Diplomacy in Southeast Europe: (18th−20th century), Institute of 
Musicology SASA, University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences. 
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Како бисмо истражили место и улогу научника у јавној дипломатији Србије 
определили смо се да поред историјског оквира, анализе докумената доступних 
на сајту Министартва спољних послова Републике Србије, Министарства културе 
и информисања Републике Србије и Министарства просвете науке и технолошког 
развоја Републике Србије, користимо и податке онлајн-упитника под називом На-
учници и културна (научна) диломатија Србије (у даљем тексту Упитник), спро-
веденог од 1. до 15. новембра 2021. године.13 Резултати овог рада, настали су, дакле, 
на основу анализе стратешких докумената и значаја актуелне међународне сарад-
ње српских научника с колегама у иностранству у контексту културне дипломати-
је Србије, као и одговора научника у поменутом Упитнику.

НАУЧНИЦИ И ДИПЛОМАТИЈА СРБИЈЕ: ПОУКЕ ИЗ ПРОШЛОСТИ
У 19. веку у време изградње националних држава и појаве употребе онога што 

се данас означава терминима мека моћ и/или културна дипломатија и/или науч-
на дипломатија, могу се препознати обриси бриге Србије да кроз мрежу актера и 
установа усмерава активности којима би се реализовали државни циљеви. Ства-
рање модерне српске државе још од устаничког периода пратило је укључивање 
најобразованијих људи тога доба у државне послове. Поред ратовања с Турцима, 
већ су устаничке вође увиделе значај образованих Срба у изградњи међународних 
контаката и веза, чији циљ је био да Србија постане независна и међународно при-
зната држава. Упоредо, постојали су и контакти, везе и сарадња у области науке и 
културе који су се јављали, развијали и утицали на билатералне и мултилатералне 
односе, а да нису државно контролисани. Кнез Милош Обреновић је у своје ди-
пломатске подухвате укључио најобразованије Србе, који су већином долазили 
из тадашње Хабзбуршке монархије, а убрзо је схватио и да је држави коју гради 
потребна и елита школована у иностранству. Од 1839. године Србија је слала на 
школовање „благодејанце” – државне стипендисте, који су по повратку у земљу 
преузимали важна места у државној администрацији, министарствима, касније с 
временом оснивали Велику школу, па Универзитет и утицали на развој државе.14 
Ови учени људи почели су да се баве и науком, да развијају научна истраживања 
у Србији и сарађују са својим некадашњим професорима из европских универ-
зитетских средишта. Научна и културна размена увећавала се упоредо с развојем 
државе под обе династије, Обреновић и Карађорђевић. 

13 Како појам научне дипломатије није шире познат, определили смо се да у Упитнику поред терми-
на научна дипломатија, користимо и термин културна дипломатија.
14 Трговчевић, Љ. Генерације интелектуалаца или генерације обрзованог грађанства у Србији 19. 
века, Српске политичке генерације 1788–1918, ур. Љушић, Р. (1998), Београд: Историјски институт, 
стр. 47–57; Немањић, М. (2001) Један век српске стваралачке интелигенције, Београд: Идеа, Инсти-
тут за криминолошка и социолошка истраживања, Институт за политичке студије, стр. 56; Мили-
ћевић, Ј. (1959) Прва група србијанских студената, државних питомаца, школованих у иностранству 
(1839–1842), Историјски часопис, IX−X, стр. 363–373; Павловић, В. (1986) Српски студенти у Паризу 
1839–1856, Историјски часопис, XXXIII, стр. 187–202; Трговчевић, Љ. (2003) Планирана елита, Бео-
град: Историјски институт. 
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Детаљан преглед и развој научне и културне размене српских научника с науч-
ницима из других земаља у 19. веку, а и током 20. века, захтевали би простор који 
превазилази амбиције и тему овог научног рада. Ипак, поменућемо неколико при-
мера, значајних не само за развој трансфера знања, идеја и културних образаца већ 
и за промоцију државе и њеног позиционирања у међународним односима. Свет-
ске изложбе, које су организоване од средине 19. века, биле су прилика да се Срби-
ја представи европским државама, да оснажи економску и политичку сарадњу. У 
овом контексту посебно је био важан и запажен Павиљон Србије, који је визуелно 
подсећао на Грачаницу, на Светској изложби у Паризу 1900. године.15 Поред срп-
ске уметности (Ђока Јовановић, Паја Јовановић, Бета Вукановић и др.), предмета 
народне радиности (пиротски ћилим) и изложених руда, тада је Михаило Петро-
вић Алас, француски ђак, ученик чувених математичара Поенкареа и Пикара и 
творац београдске математичке школе, представио свој изум хидрогенератор и за 
њега добио награду.16 Циљ Србије био је да се економски (излазак на париску бер-
зу и зајмови) и политички веже за Француску. Интересантно је напоменути да је 
српски посланик у Паризу у то време био Стојан Новаковић, научник и академик, 
чије радове су користили Ернест Дени и Емил Оман, професори Сорбоне, и на тим 
научним сазнањима мењали свој поглед на Балкaн, Србију и Србе.17 Ови научни 
контакти довели су до тога да у време Анексионе кризе (1908) и балканских ратова 
(1912/13), када је Аустроугарска показала своје амбиције на Балкану, а Француска 
се залагала за очување власти Османског царства на европским поседима, једна 
неформална група француских интелектуалца подржи интересе Србије.18 Један од 
научника који је био важан актер културне дипломатије у овом периоду био је и 
Гргур Јакшић, доктор права са Сорбоне и незванични аташе за штампу у Францу-
ској од 1908. године до краја Великог рата (1914–1918), а касније професор Правног 
факултета у Београду. Кроз директну комуникацију с Николом Пашићем успео је 
да у Паризу успостави научну, културну и дипломатску сарадњу која је утицала 
на: подршку српским ратним циљевима, организовање Српског дана у Францу-
ској (1915, 1916) и однос савезника према Србији у току рата, као и у међуратном 

15 Ђорђевић, Т. (1900) Са париске изложбе. Српски Павиљон, Караџић, бр. 10, 191–195; Душковић, 
В. (1995) Србија на светској изложби у Паризу 1900. године, Београд: Етнографски музеј; Колаковић, 
А. (2016), У служби отаџбине, Београд: Институт за политичке студије, стр. 237–240.
16 Витковић Жикић, М. Примењена уметност и српско-француски односи, Српско-француски одно-
си 1904–2004, ур. Павловић, М., Новаковић, Ј. (2005), Београд: Архив Србије, стр. 178–179. 
17 Војводић, M. (2007) Стојан Новаковић као српски посланик у Паризу 1900, Изазови српске спољне 
политике, Београд: Историјски институт, стр. 176–177; Колаковић, А. (2016) У служби отаџбине, 
Београд: Институт за политичке студије, стр. 234–236.
18 Kolaković, A. (2012) French Intellectuals and the French Policy Change in the Balkans (1912–1913), 
Journal of Turkish World Studies, XII/2, pp. 199–212; Kolaković, A. French Intellectuals on the Autro-
-Hungarian Interest in the Balkans 1894–1914, in: Balkan Entanglements – Peace of Bucharest, eds. Ionita, C., 
Gheboianu, M. (2016), Bucharest: Universitatii din Bucuresti, pp. 13–29; Kolaković, A. Kultura i diplomatija: 
Francuska i Srbija, Kulture u dijalogu – Cultures in Dialogue, Cultural Diplomacy and Libraries, Vol. 3, eds. 
Vraneš, A. and Marković, Lj. (2013), Belgrade: Filološki fakultet, str. 101–122. 



периоду.19 Научници су од Нишке декларације 1914. године, а међу њима посебно 
Јован Цвијић, имали велику улогу у дипломатским иницијативама Србије, а касни-
је и на Версајској конференцији.20 Активности Михаила Пупина, који је из САД по-
магао организовање српских добровољаца и дипломатске контакте између САД и 
Србије, а симбол успеха је истакнута српска застава на Белој кући 1918. године, та-
кође су важни примери о доприносу научника кроз историју српске дипломатије.21 

Касније је и кроз српско искуство југословенске државе (Краљевина СХС, Кра-
љевина Југославија, ФНРЈ, СФРЈ, СРЈ) културна дипломатија имала своје место и 
улогу у промоцији државе и/или владара, и коришћена је као помоћно средство 
у најизазовнијим периодима. Познато је да су у међуратном периоду, као и ка-
сније, познати српски писци, као на пример Јован Дучић, Милош Црњански и 
Иво Андрић, обављали и дипломатске активности.22 Улога научника, као најуглед-
нијих личности, такође је имала своје битно место. Док је у међуратном периоду 
коришћена и оснаживана међународна сарадња успостављена на основу развоја 
српске науке у периоду пре 1914. године, од 1945. године нови режим је успоста-
вљао и неке нове сарадње, које су пратиле разгранате односе с комунистичким и 
социјалистичким земљама, касније са земљама тзв. Трећег света – несврстанима. 
Ипак, и нова Југославија након 1945. године користила је научне везе у грађењу 
своје дипломатије и представљања свету, а посебно Западу. Тако је Марко Ристић, 
надреалиста и први амбасадор Југославије у Паризу од 1945. године, иако некому-
ниста, због својих веза у елитним салонима Париза, био добар избор, како би се 
превазишле постојеће, искључиво комунистичке, везе и промовисала нова држа-
ва у Француској.23 Дело Павла Савића, научника, изумитеља и творца данашњег 

19 Kolaković, A. War and Propaganda in 1915: French Intellectuals and Actualization of Serbian Issues, The 
Great War in 1915, eds. Denda, D. and Ortner Ch. (2017), Belgrade, Wien: Institut za strategijska istraživa-
nja, pp. 330–352.
20 Трговчевић, Љ. (1995) Политички погледи Јована Цвијића, Флогистон, бр. 2, Београд: Музеј науке 
и технике, стр. 82.
21 Пупин, М. (2004) Са пашњака до научењака, Београд: Академска организација Србије; Нинковић 
Ташић, А. Михајло Идворски Пупин, Срби 1903–1914: историја идеја, ур. Ковић, М. (2015), Београд: 
Clio, стр. 522–535.
22 Сретеновић, С. (2002) Дучић у Риму: Дучићев допринос италијанско-југословенском зближавању, 
Београд: Конрас; Milošević, M., Jončić, D. (2013) Јован Дучић у дипломатији: каталог изложбе, Бео-
град: Архив Републике Српске, Архив Југославије; Милошевић, М. (1993) Да ли је Милош Црњански 
био дипломата?, Књижевност, 48 (бр. 5−6), стр. 393−409; Селинић, С. (2019) Књижевна дипломатија: 
међународна сарадња југословенских писаца од средине педесетих до краја седамдесетих година 20. 
века, Београд: Институт за новију историју Србије. 
23 Милошевић, М. (2005) Долазак у Париз првог амбасадора Нове Југославије у: Српско-францу-
ски односи 1904–2004, Београд: Друштво за културну сарадњу Француска Србија, Архив Србије, 
стр. 123–131; Selinić, S. (2012) Ambasador nekomunista i partijska diplomatija. Marko Ristić u Parizu 
1945–1951, Tokovi istorije 2, str. 144–145; Kolaković, A. Music and Cultural diplomacy: promoting new 
Yugoslavia in France after 1945, The Tunes of Diplomatic Notes: Music and Diplomacy in Southeast Europe: 
(18th−20th century), eds. Vesić, I., Peno, V. and Udovič, B. (2020), Institute of Musicology SASA; University 
of Ljubljana, Faculty of Social Sciences, pp. 167 –183; Kolaković, A. Présentation de la nouvelle Yougoslavie 
en France 1945 à 1973: Diplomatie et culture, La France et la Serbie les défis de l'amitié éternelle: hommage au 
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Института за нуклеарне науке „Винча”, остало је и данас битна карика дипломат-
ских контаката. Програм билатералне сарадње у области науке и технике, који 
финансира заједничке пројекте у свим областима, између француских и српских 
научника, носи име Павла Савића.24 

Када је дошло до распада Југославије и до ратова деведесетих година 20. века, 
упоредо с проблемима у држави и с међународним проблемима нестајали су кон-
такти и везе између научника. Недостатак научне сарадње и размене који је пра-
тио период тешких финансијских околности, санкција и недовољних издатака за 
културу одразио се на развој српске науке и научну размену. Поменути догађаји, 
период транзиције и лоших материјалних односа, као и жеља за научним усаврша-
вањем, утицали су и на процес миграција и одлазак најобразованијих из Србије.25 
Данас, Србија има значајан број научника ван граница државе, који такође, свесно 
или несвесно, учествују у стварању представа о Србији и српском народу и граде 
мостове научне сарадње.26 Добар пример стварања позитивне слике Србије је успех 
Гордане Вуњак Новаковић, редовне професорке биомедицинског инжењерства и 
медицинских наука на Универзитету Колумбија у Њујорку, као и биомедицинског 
инжињерства Микати фондације, која је и руководилац Лабораторије за инжи-
њеринг матичних ћелија и ткива Универзитета Колумбија. Добитница је више на-
града од 2004. године, међу којима се издвајају Hall of Fame, Women in Technology 
(Дворана славних, Жене у технологији – једна од пет лидера у науци и технологији 
2008) и награда публике коју додељује Европски завод за патенте 2021. године, Гор-
дана Вуњак Новаковић је од 2012. године и инострани члан САНУ27, чиме значајно 
доприноси сарадњи српске науке са светском науком, као и перцепцији Србије као 
земље талентованих научника. Српски научници који живе и раде у иностран-
ству с временом постају симболи Србије на микро или макро плану. Најпознатији 

180e anniversaire des relations diplomatiques franco-serbes, dir. Kolaković, A., Markovic, S. (2021), Belgrade: 
Institut d’études politiques, pp. 243–262. 
24 Министарство просвете науке и технолошког развоја Републике Србије, Међународна научна 
сарадња, 3. 11. 2021, https://www.mpn.gov.rs/konkurs-za-sufinansiranje-naucne-i-tehnoloske-saradnje-
-izmedju-republike-srbije-i-republike-francuske-u-okviru-programa-pavle-savic-2020-2021/ 
25 Гречић, В. (1996) Миграције високостручних кадрова и научника из СР Југославије, Београд: Са-
везно министарство за развој, науку и животну средину; Институт „Михајло Пупин”, Центар за 
истраживање развоја науке и технологије, Институт за међународну политику и привреду.
26 На основу података истраживања из 2018. године 77,6% испитаника је пре одласка из Републике 
Србије стекло факултетску диплому. Диплому основних студија имало је 44,2%, око 27% је завршило 
други степен студија (мастер, магистар, специјалиста), док је 6,8% у Србији стекло титулу доктора 
наука. У години истраживања титулу доктора наука имало је 40,2% учесника анкете, магистара је 
било 8,5%, док је удео лица са завршеним интегрисаним студијама, мастер или специјалистичким 
студијама и удео лица с дипломом факултета/академије (по старом програму) изједначен 18,4%. 
Види: Карактеристике и ставови висококвалификоване дијаспоре и повратника, Београд: Република 
Србија, Кабинет министра без портфеља задужен за демографију и популациону политику, Републи-
ка Србија Републички завод за статистику, Центар за живот, 2018, стр. 13. https://www.mdpp.gov.rs/
doc/Dijaspora-i-povratnici-verzija-za-sajt.pdf (5. 11. 2021)
27 Види: https://www.sanu.ac.rs/clan/novakovic-vunjak-gordana/ (5. 11. 2021)
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пример је Никола Тесла, кога је и Ентони Годфри, амерички амбасадор у Србији, у 
време обележавања 140. годишњице дипломатских односа САД и Србије назвао 
„симболом односа САД и Србије”.28 У контексту научне дијаспоре корисни су не 
само разни оквири међународне сарадње и позиви српским научницима да се вра-
те у Србију и укључе у истраживања, већ и посебни програми сарадње српске науке 
с научницима у дијаспори, а које финансира Фонд за науку.29 

МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА САРАДЊА СРБИЈЕ И 
НАУЧНА ДИПЛОМАТИЈА

Међународна научна сарадња је важна полазна основа за организовање акција 
које би се могле препознати и означити термином научна дипломатија. Научна 
размена и трансфер знања јесу битни елементи и, наравно, потребни свим држа-
вама. Ипак, поставља се питање да ли је термин научна дипломатија, поред међу-
народне сарадње, препознат у званичним документима, плановима и стратегијама 
у Републици Србији. Полазно истраживање анализе садржаја стратегија, планова 
и циљева три министарства: Министарство спољних послова Републике Србије, 
Министарство културе и информисања Републике Србије и Министарство про-
свете, науке и технолошког развоја Републике Србије показује да се термин научна 
дипломатија не користи. Ипак, у документима која су доступна на сајтовима по-
менутих министарстава постоје делови важних и стратешких докумената, пла-
нова, конкурса и изјава који указују на то да постоје активности и актери који 
припадају области научне дипломатије иако термин није у употреби. 

Стратегија научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2021. 
до 2025. године наглашава да је у „условима бројних глобалних изазова” знање 
препознато као „поуздан темељ за будући економски напредак, развој образовања 
и очување здравља, безбедности и националног идентитета у Републици Срби-
ји”.30 Стратегија је усмерена ка развоју „окружења у којем актери научноистражи-
вачког и иновационог система могу начинити искорак у квалитету и утицају”, што 
подразумева и „унапређење квалитета и ефикасности науке, технолошког развоја 
и иновација и даље интеграције у Европски истраживачки простор”. У контек-
сту наведеног предвиђене су мере које ће наставити процес јачања међународ-
не сарадње, која поред учешћа српских научника у међународним пројектима у 

28 Аноним (29. април 2021) Амбасадор САД у Србији: Тесла симбол наших односа, Политика, 5. 
11. 2021, https://www.politika.rs/scc/clanak/477959/Ambasador-SAD-u-Srbiji-Tesla-simbol-nasih-odnosa 
29 Реч је о Програму сарадње српске науке са дијаспором, који подржава основна и примењена ис-
траживања у свим истраживачким областима, без унапред дефинисаних приоритетних тема. Види: 
http://fondzanauku.gov.rs/poziv/2019/11/dijaspora/ (7. 11. 2021)
30 Стратегија научно и технолошког развоја Републике Србије за период од 2021. до 2025. годи-
не – Моћ знања, 9. 11. 2021, https://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/12/Predlog-Strategije-
-naucnog-i-tehnoloskog-razvoja-java-rasprava.pdf 
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оквиру Еурека, Horizont 202031 и COST акција, као и Erasmus +, подразумева по-
себне програме билатералне и мултилатералне сарадње. У оквиру ових пројеката 
реализују се истраживања, заједничке публикације, организују се конференције и 
предавања. На основу међународних билатералних споразума између српских и 
иностраних научноистраживачких организација, Министарство просвете, науке 
и технолошког развоја уговара и финансијски подржава пројекте научне сарадње. 
Овај вид пројеката повезује српске научника (свих научних дисциплина) с науч-
ницима из: Аустрије, Белорусије, Италије, Индије, Кине, Мађарске, Немачке, Пор-
тугала, Словеније, Словачке, Француске, Турске, Хрватске и Црне Горе. Од 2010. 
до 2021. године финансирано је преко 1.300 билатералних пројеката, као и страте-
шки пројекти с Кином, који су постали посебно значајни од избијања пандемије. 
Мултилатерална сарадња се реализује по сличном принципу, али се у оквиру јед-
ног пројекта могу повезати и сарађивати научници из неколико земаља. Српски 
научници су се с колегама из других земаља умрежавали кроз Централноевропску 
иницијативу и Организацију за црноморску економску сарадњу.32 Од 2019. године 
Француска се придружила Србији, Аустрији, Чешкој и Словачкој у оквиру техно-
лошке и научне сарадње у Дунавском региону. Ово је проширило оквир сарадње 
који је постојао и увело нове могућности умрежавања српских научника. Поред 
нових научних и стручних искустава и усавршавања, кроз поменуте пројекте срп-
ски научници публикују заједничке радове, монографије и зборнике, при чему и 
представљају достигнућа српске науке у свету. Слична умрежавања, сарадње са 
дијаспором и интеграције у међународне научне токове омогућавају и позиви за 
пројекте које финансира Фонд за науку.33

Документ Стратешки приоритети развоја културе Републике Србије од 2021. 
до 2025. године, које је донело Министарство културе и информисања Републике 
Србије, наводи да се препознаје 20 тачака приоритета културне политике који 
захтевају посебну пажњу. Нагласак је на остваривању циљева културне политике 
кроз институционално повезивање и сарадњу у области културе, науке, образо-
вање, привреде и туризма.34 Тачка 12. посвећена је културној дипломатији, при 
чему се инсистира на повећању културне размене, дистрибуције и промоције 
културних садржаја у иностранству, као начину на који се може ојачати јавна ди-
пломатија државе.35 Како би се реализовао циљ, предвиђено је продубљивање са-
радње са „значајним међународним партнерима” ради преузимања добрих 

31 Према статистичким подацима из јуна 2020. године, институције из наше земље забележиле су 
491 учешћа у програму Хоризонт 2020. Уговорено је и одобрено за финансирање 338 пројеката, а 
предвиђени буџет за одобрене пројекте износи 109,7 милиона евра. Исто, стр. 132.
32 Види: Министарство просвете науке и технолошког развоја, Међународна научна сарадња, 9. 11. 
2021, https://www.mpn.gov.rs/medjunarodna-naucna-saradnja/
33 Закон о Фонду за науку Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 95/2018)
34 Стратешки приоритети развоја културе Републике Србије од 2021. до 2025. године, Министар-
ство културе и информисања Републике Србије, Београд, 21. јанаур 2021. године, стр. 1. 
35 Исто, стр. 7. 
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пракси, као и успостављања веће размене и успешне сарадње „са страним парт-
нерима и делегирајући са наше стране познаваоце језика и културе страног парт-
нера”.36 Препознат је значај културних центара Републике Србије у иностранству, 
посебно у Паризу и Пекингу, као и потреба да се прошири мрежа центара (Бер-
лин, Москва, Лондон). У Стратегији развоја културе Републике Србије од 2020. 
до 2029. године, документу који је био предложен, па повучен из скупштинске 
процедуре, такође је наглашено „стратешко опредељење Републике Србије ка 
култури као једној од кључних чинилаца развоја друштва, односно култури као 
једном од националних приоритета, који доприноси хармоничном развоју дру-
штва у Републици Србији, квалитету живота њених грађана и унапређењу међу-
народних односа”.37 Деловање Културног центра Србије, посматрано у поменутом 
контексту, значајно је средство промовисање језика, културе и културних вред-
ности, а упоредо доприноси унапређењу билатералних односа. На основу увида у 
програме КИЦ Париз може се приметити да су и научне и/или научно-популарне 
трибине или промоције књига из области историје, политикологије, књижевно-
сти и уметности део програма.38 Овим се резултати српске науке, уз присуство и 
учешће француских научника, представљају француској јавности, што је један од 
елемената научне дипломатије. 

Министарство спољних послова Републике Србије, такође, у доступним доку-
ментима, не користи термин научна дипломатија, али се могу уочити бројне ак-
тивности јавне дипломатије, које обухватају појам културне дипломатије и спро-
воде се кроз српска дипломатско-конзуларна представништва и Културни центар 
Србије у Паризу. Почетком 2021. године најављен је Протокол о сарадњи Мини-
старства спољних послова и Министарства културе и информисања, за који је 
најављено да ће „дефинисати многа питања која су од значаја, а то су културна ди-
пломатија, питање културно-информативних центара и именовање људи који ће 
их водити, програма који ће се тамо одвијати”.39 У октобру 2021. године потписани 
су и Протоколи са 15 факултета, на основу којих ће по десет најбољих студента 
завршних година ових факултета бити примљено на стручну праксу.40 У сарадњи 

36 Исто.
37 Стратегија развоја културе Републике Србије од 2020. до 2029. године, стр. 1. https://www.kultura.
gov.rs/extfile/sr/3993/strategija-razvoja-kulture-od-2020--do-2029-godine.pdf (9. 11. 2021)
38 Решење о додели средстава за финансирање или суфинансирање програма/пројеката у области 
културе и уметности за Културни центар Србије у Паризу у сезони 2021/2022. године, Министар-
ство културе и информисања Републике Србије, конкурси (15. 11. 2021), https://www.kultura.gov.rs/
konkurs/30/60dc094685eb1 
39 Министарство спољних послова Републике Србије, Министри Селаковић и Гојковић о сарадњи 
министарстава у области културе и јавне дипломатије, 22. 2. 2021, 15. 11. 2021 https://www.mfa.rs/
mediji/saopstenja/ministri-selakovic-i-gojkovic-o-saradnji-ministarstava-u-oblasti-kulturne-i-javne 
40 Протоколи су потписани са Економским и Правним факултетом, Факултетом организационих 
наука, Факултетом политичких наука и Филолошким факултетом Универзитета у Београду, Економ-
ским, Правним факултетом и Филолошко-уметничким Универзитета у Крагујевцу, Економским и 
Правним факултетом Универзитета у Нишу, Економским и Правним факултетом Универзитета у 
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Министарства културе и информисања и Министарства спољних послова, од-
носно дипломатско-конзуларних представништва Републике Србије у иностран-
ству, а „у складу са потребама и у циљу промоције културе и уметности Републике 
Србије” спроведен је Конкурс за суфинансирање пројеката за промовисање кул-
туре и уметности Републике Србије у иностранству у дигиталном формату у 2021. 
години.41 Крајем 2021. године потписани су и Принципи сарадње и координације 
између Министарства спољних послова и Министарства културе и информиса-
ња.42 Ово су добри начини оснаживања деловања српског дипломатског кадра и 
то може бити основа да се научници из свих научних области укључе у стратегије, 
планове и активности Министарства спољних послова. 

НАУЧНИЦИ КАО АКТЕРИ КУЛТУРНЕ ДИПЛОМАТИЈЕ

Научна дипломатија је од почетка 21. века привукла пажњу у јавној политици и 
академским истраживањима. Ипак, концепт научне дипломатије постао је и оп-
терећен „огромним нескладом између разговора и акције: његов јавни дискурс је 
достигао проблематично стање блиставог самозадовољства, док је нејасно да ли 
и како стварне политике и повезане организације испуњавају ова очекивања”.43 
Проучавање начина на које научна дипломатија може да допринесе унапређењу 
дипломатских односа и решавању глобалних изазова у фокусу је нових истражи-
вања, при чему се акценат ставља на разумевање концепта. Циљ је и да се прошире 
разумевања улоге актера научне дипломатије. Након конференције о научној ди-
пломатији у Мадриду, децембра 2018. године, објављена је „Мадридска деклара-
ција о научној дипломатији” (2019), коју је потписала група стручњака са циљем 
да прокламује заједничку визију и принципе научне дипломатије у будућности, 
наглашавајући предности које научна дипломатија може донети у суочавању са 
глобалним изазовима.44

Наука у Србији се јесте бавила културном дипломатијом, али је посебно проу-
чавање научне дипломатије остајало у сенци ових истраживања. Ово се, као што 

Новом Саду, Економским и Правним факултетом Универзитета у Приштини са привременим се-
диштем у Косовској Митровици и Државним универзитетом у Новом Пазару. Види: Министарство 
спољних послова Републике Србије, Потписани Протоколи о сарадњи са 15 факултета, 7. 10. 2021, 
15. 11. 2021, https://www.mfa.gov.rs/mediji/saopstenja/potpisani-protokoli-o-saradnji-msp-sa-15-fakulteta 
41 Види: Министарство културе и информисања Републике Србије, конкурси, 15. 11. 2021, https://
www.kultura.gov.rs/konkurs/30/6039fc276118a 
42 Министарство спољних послова Републике Србије, Министри Селаковић и Гојковић потписали 
Принципе сарадње и координације између два министарства, 27. 12. 2021, 29. 12. 2021, https://www.
mfa.gov.rs/mediji/vesti/ministri-selakovic-i-gojkovic-potpisali-principe-saradnje-i-koordinacije-izmedju-
dva-ministarstva 
43 Flink, Т. Taking the pulse of science diplomacy and developing practices of valuation, Science and Public 
Policy, 17. 11. 2021, https://doi.org/10.1093/scipol/scab074 
44 Тhe Madrid Declaration on Science Diplomacy, https://www.s4d4c.eu/wp-content/uploads/2019/04/
madrid-declaration-1.4.pdf (19. 11. 2021)
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смо видели кроз анализу стратешких докумената три министарства, одразило на 
некоришћење термина научна дипломатија. Како би се стекла потпунија слика о 
стању, али и о могућностима унапређења културне и научне дипломатије Србије, 
обављено је истраживање поменуто у уводном делу рада, чији резултати пока-
зују како научници схватају појам културне дипломатије, укљученост научника 
у културну дипломатију и могућа унапређења домета дипломатије Србије. На 13 
унапред осмишљених питања45 анонимно су одговорили запослени у истражива-
чким, научним и наставним звањима на факултетима и институтима у Републици 
Србији. Деведесет испитаника, међу којима је 65,6% женског пола, а 34,4% мушког 
пола, већином живе и раде у Београду (75,1%).

Научници Србије препознају место и улогу научника у дипломатији. Да су кул-
тура, наука и дипломатија повезане, као и да наука може бити у функцији дипло-
матије једне земље потврдно је одговорило 93,3%, а негативно само 2,2% испита-
них. Мали број научника (4,4%) није дало одговор или је одговор сувише непре-
цизан да бисмо га могли означити као позитиван или негативан. Српски научни-
ци, поред схватања улоге науке, односа науке и дипломатије, а посебно културне 
дипломатије, објашњавају и начине на које виде могућности науке и научника да 
делују у овом контексту. Као илустрацију ових ставова издвајамо неколико одго-
вора на питање: Да ли наука може бити у финкцији културне дипломатије једне 
земље? Ако сматрате да може, на које начине? 

„Научни делатници многоструко могу допринети изградњи мостова између 
различитих народа и држава, како формално, кроз програме студијских боравака, 
гостујућих предавања и ангажмана иностраних истраживача на домаћим научно-
истраживачким институцијама, учешће на научним пројектима и генерално, у за-
једничком спровођењу научних истраживања са колегама из иностранства, тако 
и неформално, кроз личне контакте са грађанима и појединцима представницима 
институција других држава.”

45 Научници из Србије су одговарали на питања: Да ли наука може бити у функцији културне дипло-
матије једне земље? Ако сматрате да може, у којој мери и на које начине? Да ли мислите да научници 
могу да допринесу културној дипломатији Србије? Да ли себе доживљавате као актера културне (на-
учне) дипломатије? Да ли сте били укључени у званично организовану (од стране државе, државног 
органа, министарства или друге државне институције) акцију културне (научне) дипломатије? Ако 
сте били укључени у званично организовану (од стране државе, државног органа, министарства или 
друге државне институције) акцију културне (научне) дипломатије, опишите своју улогу и утиске? 
Да ли мислите да бисте својим научним радом, контактима и сарадњом са колегама из иностран-
ства, могли да допринесете културној дипломатији Србије? Да ли бисте, уколико би Вас надлежно 
министарство позвало да учествујете у пројекту који има карактер културно-дипломатске иниција-
тиве, пристали да учествујете? Научници из дијаспоре: 1. доприносе културној дипломатији Србије 
више него научници у матици; 2. доприносе културној дипломатији Србије исто колико научници у 
матици; 3. доприносе културној дипломатији Србије мање него научници у матици. На који начин 
научници могу дати допринос културној дипломатији Србије? 
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„Наука је један од најбољих промотера и слика државе. У великој мери истра-
живачке посете, публикације, спровођење билатералних и мултилатералних про-
јеката може у томе допринети.”

„Наука може бити у служби дипломатије на плану стратешког планирања, кул-
турне политике, међународне комуникације и увезивања, те репрезентације дру-
штва и културе.” 

„Издавањем научних радова, учествовањем у међународним пројектима и кон-
ференцијама, сарадњом са културним центрима.” 

„Излагањем резултата истраживања у међународној академској заједници и 
публиковањем радова на страним језицима.”

„Промоцијом међународно признатих научника и научних резултата.”
„Може, уколико постоји међународно препозната школа истраживања или по-

јединци.”
Међународна сарадња у билатералним и мултилатералним пројектима, умре-

жавање научника, учешће на конференцијама, радионицама и округлим столо-
вима, гостујућа предавања и студијски боравци, уз изложбе и трибине јасно су 
означени у одговорима као начини на које се гради културна (научна) диплома-
тија земље. Укљученост културних центара, музеја и финансијска потпора државе 
научним истраживањима и научницима начелно, а не само у циљу спровођења 
плана културне дипломатије, препознати су као битне компоненте успешности 
укључивања научника у дипломатију. Инсистира се на значају коришћења већ 
постојећих капацитета (постојећа међународна сарадња, пројекти, личне везе и 
контакти научника и сл.) и постојању јасно изграђеног институционалног систе-
ма и стратегија културне и научне дипломатије. У поменутом контексту посебно 
се у одговорима научника, поред учешћа у пројектима, наглашава публиковање 
радова на страним језицима, цитираност и препознавање резултата науке (научна 
открића, патенти, теорије и сл.) једне земље, у овом случају Србије, у свету, као на 
пример у одговорима:

„цитираношћу, траженим патентима – доприноси се да се чује Србија када се 
посмисли земља одакле је дошао онај нови антибиотик”; 

„публиковање релевантних радова који су препознати ван земље, сарадњу са 
страним научним институцијама, размене”. 

Важно је да српски научници препознају и истичу ограничења домета ути-
цаја, што је и у теоријским дискусијама и расправама у оквирима научне ди-
пломатије једна од актуелних тема. Поред одређења шта је то адекватно пред-
стављање резултата научног рада, наглашавају се проблемска органичења 
финансијске природе. Упоредо, износе се и ставови да би научници могли до-
принети дипломатији „када би се у односима међу земљама уважавала научна 
достигнућа (истинити судови, реалне процене и сл.)”. Присутна су и мишљења 
да „врхунски научници који су признати у иностранству доприносе и повећању 
угледа своје институције, односно земље из које долазе”, међутим, упоредо је 
за научнике упитно које науке и који научници у контексту успешности (или 
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мање успешности) њихових резултата могу да допринесу културној диплома-
тији. Промоција културно-историјског наслеђа посебно се истиче као битна 
компонента. У овом контексту се уочава да неки научници нису сигурни да ли 
природне науке могу бити од користи, и стога учесници упитника предност ве-
ћином дају друштвено-хуманистичким наукама: „Друштвене науке вероватно 
могу далеко више да допринесу, ми, природњаци, само делимично. На пример, 
у организацији музејских поставки”. 

Научна изврсност „доприноси престижу земље у иностранству и њеном по-
зиционирању, видљивости и препознатљивости у свету”, закључак је научника. 
Инсистира се и да „поуздани научни резултати могу (и треба) да служе као осно-
ва за доношење закључака и формирање политичких линија у различитим пи-
тањима од значаја за билатералне и/или мултилатералне односе”. Као неопходан 
предуслов за успешно укључивање научника у културну и научну дипломатију, 
научници у Србији препознају потребу постојања јасне стратегије афирмације 
Србије и међународног позиционирања земље у политичко-економском смислу. 
У овом контексту важно је коришћење научних резултата при креирању страте-
гија, а постоје предлози и да се научници укључују као део дипломатског особља 
при амбасадама у значајнијем броју него до сада, али, наравно, тамо где постоји 
јасна потреба за тим. Учествовање у раду међународних организација и сарадња 
на међународним пројектима препознати су као могући начини да се доприне-
се културној дипломатији земље. Ипак, постоје ставови да је „мера у којој наука 
може да допринесе координисаној страгатегији културне дипломатије” ограниче-
на академском слободом и потребом научника да истражују научно најрелевант-
није теме, а не да се „фокусирају на области које би биле од користи за одређене 
пројекте спољне политике”. 

Иако су мањина, одговори појединих научника показују да не верују у могућ-
ност да научници допринесу дипломатији. Као образложење наводи се да је за 
дипломатију „неопходна велика медијска испраћеност. То са науком није случај”, 
при чему се наука пореди са индивидуалним спортом у којем „без улагања нема 
успеха, а чак и да се деси неки Новак Ђоковић у науци, он овде не може да успе, 
већ само напољу”. Дакле, код испитаника је упитан домет моћи српске културне и 
научне дипломатије, начини деловања и недостатак финансијских средства, а не 
сами домети културне дипломатије генерално. Научници сматрају да могу да по-
држе одређене иницијативе (друштвене, политичке, културне), како у матичним 
земљама тако и у иностранству, али сумњају у ефекте. Верују да су ограничени или 
ништавни, нарочито када подршка научне јавности није у складу са економским 
и/или политичким интересима од крупног значаја за представнике одређених ин-
тересних група, држава, организација и/или власти. Дакле, овде се јасно очитава 
једно од битних питања научне дипломатије: однос стратегија и циљева у контек-
сту приоритета државе и објективности науке. Поред овога, научници препознају 
једно битно ограничење, које је један испитаник формулисао као: „амбициозни 
државни пројекти који би укључивали научнике у промоцију земље немају неке 
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велике шансе за успех уколико већ у самом друштву не постоје претходне претпо-
ставке које генеришу позитивна осећања према сопственој земљи и спремност да 
се она промовише у свету”. 

Како бисмо истражили став научника о научној дипломатији Србије, веома 
је битно указати на то како научници доживљавају свој рад и улогу у контексту 
актера културне и/или научне дипломатије. Од укупног броја испитаника 88,9% 
сматра да научници могу да допринесу културној дипломатији Србије. Да није 
сигурно одговорило је 8,9%, док само 2,2% не верује да научници могу пружити 
допринос културној дипломатији Србије. Себе као актера културне, односно на-
учне дипломатије, препознаје 57,8% научника који су учествовали у истражива-
њу, док 15,6% нема такву представу. Интересантно је да значајан број научника 
26,7% није ни размишљао о својој улози у контексту културне и/или научне ди-
пломатије. Да научници у дијаспори доприносе културној дипломатији Србије 
исто колико научници у Србији став је 63,3% научника у Србији. Да доприно-
се више сматра 23,3%, а да доприносе мање од научника у Србији изјаснило се 
13,3%. Неко наредно истраживање објаснило би ове ставове и било би важно 
да се истражи и став научника у дијаспори у контексту културне дипломатије 
Србије.

Истраживање је показало и да чак 73,3% научника никада није било укључе-
но у званично организовану (од стране државе, државног органа, министарства 
или друге државне институције) акцију културне (научне) дипломатије. Само 
26,7% научника, који су учествовали у истраживању било је укључено у актив-
ности које је организовала држава или државна институција, а који су имали ка-
рактер културне и/или научне дипломатије (Види: Графикон 1). Научници који 
су потврдно одговорили навели су да су учествовали у организовању: конферен-
ција, изложби и промоција књига, као и да су држали предавања у престижним 
научним и универзитетским центрима. Неколико научника је имало и искуство 
руковођења у пројектима, који су најчешће представљали културно-историјско 
наслеђе Србије у иностранству. Такође, српски научници су били ангажовани и 
од стране других држава (преко амбасада и/или културних центара) за догађаје 
и пројекте који су део културне дипломатије тих држава у Србији, другим држа-
вама региона, а чак и широм света. Наглашавају се личне везе и контакти, као 
веома важни како би научник био важан актер културне дипломатије. Упоредо, 
неколико научника је истакло и проблем плагијата и непотизма, у смислу да су 
њихове резултате у иностранству представљали други научници, док они нису 
укључени у дипломатске иницијативе. Утисак након анализе одговора научника 
јесте да сматрају како странци пре препознају њихов научни квалитет и значај у 
контексту међународне сарадње, размене и културне дипломатије, него што су 
препознати у Србији. Научници нису сигурни да ли се и које њихове активности 
могу препознати као културна дипломатија, па су отуда некада њихови одговори 
и непрецизни. 
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Графикон 1: Да ли сте били укључени у званично организовану (од стране државе, 
државног органа, министарства или друге државне институције) акцију 

културне (научне) дипломатије? 

Иако је истраживање показало да значајан проценат научника никада није 
имао искуство ангажовања од стране државе или државне институције у актив-
ностима културне и/или научне дипломатије Србије, 77,8% верује да би научним 
радом, контактима и сарадњом са колегама из иностранства, могли допринети 
културној дипломатији Србије. У овај став није сигурно 20% учесника истражива-
ња, док 2,2% сматра да не би могло да пружи допринос (Види: Графикон 2). Међу 
научницима у Србији, дакле, постоји свест о важности међународне научне сарад-
ње и могућностима које она пружа у контексту јачања јавне дипломатије Србије. 
Поред поменутог, посебно је битно да међу научницима у Србији постоји жеља да 
се укључе у званично организоване активности културне и научне дипломатије. 
Да би учествовали у у пројекту који има карактер културно-дипломатске иници-
јативе (уколико би их надлежно министарство позвало да учествују) позитивно се 
изјаснило 76,7% научника, при чему је од укупног броја научника који су учество-
вали у истраживању 41,1% пристало на ангажовање уз хонорар, а 35,6% без хоно-
рара. Неопредељених је 21,1%, а 2,2% се изјаснило негативно (Види: Графикон 3). 

Графикон 2: Да ли мислите да бисте својим научним радом, контактима и 
сарадњом са колегама из иностранства могли да допринесете културној 

дипломатији Србије?
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Графикон 3: Да ли бисте, уколико би Вас надлежно министарство позвало 
да учествујете у пројекту који има карактер културно-дипломатске 

иницијативе, пристали да учествујете?

Када се анализира ова група одговора, истраживање је показало да научници 
у Србији имају свест о себи као важним актерима културне и/или научне дипло-
матије, као и жељу да се укључе у активности. Као најбољи начин да доприне-
су развоју културне дипломатије Србије научници препознају организовање и 
учествовање на међународним конференцијама у земљи и иностранству (90,1%); 
укључивање у међународне пројекте (89%) и сарадњу са страним културним цен-
трима у земљи (78%). Нешто мањи број научника (68,1%) определио се да је и 
укључивање научника у одборе, комисије и савете у надлежним министарствима, 
на основу предлога својих научноистраживачких организација у којима су запо-
слени, добар начин унапређења културне дипломатије Србије. Научници нагла-
шавају и научни рад који подразумева публиковање научних радова без јавног 
ангажовања (62,6%), као и научни рад који укључује јавно ангажовање које укљу-
чује ванстраначки грађански активизам (56%). Мањи број научника (7,7%) сматра 
и да се допринос развоју културне дипломатије Србије може остварити научним 
радом који подразумева јавно ангажовање уз страначку припадност. 

ЗАКЉУЧАК: 
ДА ЛИ ЈЕ СРБИЈИ ПОТРЕБНА НАУЧНА ДИПЛОМАТИЈА?

Културна и научна размена имале су посебан значај још од доба школовања Срба 
на престижним европским универзитетима. Они су у најугледнијим универзитет-
ским центрима стицали и градили везе и контакте не само с научном и културном 
елитом већ и са дипломатама, привредницима, политичарима и државницима зе-
маља у којима су се образовали. Изграђена мрежа контаката коришћена је ради 
представљања, промоције и постизања српских државних интереса у међународ-
ним односима, како у доба мира тако и у доба ратова. Иако је улога научника у 
дипломатији изузетна, а било је и важних доприноса, ипак се недовољан број на-
учника у Србији посветио овој теми. Посебно је само фрагментарно истражена 
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историја културне и научне дипломатије Србије. Стога су примери културне и 
научне дипломатије Србије из прошлости прекривени велом прашине заборава 
и недоступни су не само научницима у земљи и свету већ и данашњим креато-
рима дипломатске активности Србије. У овом раду настојали смо да подсетимо 
на време владавина Карађорђевића и Обреновића, где се могу уочити примери 
добре праксе српске државе, а који се могу применити и данас, наравно, у складу 
са геополитичким и актуелним међународним односима и интересима Србије и 
српског народа. 

Научна размена и сарадња се у 21. веку развијају убрзано, чему доприноси и 
став да је трансфер знања и технологија од пресудног значаја за развој човечан-
ства, као и чињеница да се ратови 21. века воде асиметрично и кроз специфич-
не борбе на пољу пропаганде, знања, науке и технолошког напретка. Као што је 
наглашено у тексту, држава Србија развија научну сарадњу на билатералном и 
мултилатералном нивоу, што је добар начин да резултати српских научника буду 
видљивији у иностранству. Међународни пројекти, конференције, гостовања и 
студијски боравци одличан су полигон за усавршавање и презентовање резулта-
та, као и успостављање контаката и веза, а поред оснаживања научне размене могу 
се, и морају, развити и у средство јавне дипломатије Србије. Резултати истражи-
вања показали су да значајан део српских научника има јасну свест о својој улози 
у научној и културној размени, као и да има жељу да у њој учествује. Посебно је 
значајно да је истраживање показало да досад 73,3% научника никада није било 
укључено у активност званично организовану од стране државних инсистуција, 
која би се могла дефинисати као културна (научна) дипломатија, а да би чак 35,6% 
без финансијске накнаде било спремно да преузме улогу актера културне (научне) 
дипломатије државе Србије. Ово је, уз научну елиту земље која је у дијаспори, 
огроман неискоришћени потенцијал Србије, државе која је географски мала, под 
честим ударима геополитичких промена и са бројним проблемима у изградњи 
имиџа и у репозиционирању у међународним односима. 

На основу свега, можемо закључити да постоји традиција, као и примери до-
бре праксе чак из 19. века. Не недостаје ни спремност научника да се укључе у 
културну (научну) дипломатију, неки нови Михаило Пупин, Стојан Новаковић, 
Миленко Веснић, Павле Савић или Марко Ристић већ су уписани у базе савремене 
српске науке и потребно је „само” систематски организовати и обликовати овај 
потенцијал у складу с циљевима српске дипломатије. Веома је важно препознати 
појединце и финансијски подржати актере научне дипломатије, као и боље осми-
слити координирање активности Министарства спољних послова, Министарства 
културе и информисања и Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Протоколи о сарадњи између министарстава су добар пример, који је потребно 
унапредити. Требало би размислити о увођењу појма научне дипломатије у стра-
тешка документа, као и развој плана активности у овом контексту. Међусекторска 
сарадња може се оснажити кроз заједничка координациона тела и/или изградњу 
система институција које би се бавиле: (до)едукацијом нових кадрова (мастер 
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студије, специјализовани курсеви културне и научне дипломатије), целоживот-
ним учењем постојећих кадрова у дипломатији или регрутовањем експерата за 
поједине области (слично као Expertise France), формирањем базе у оквиру које би 
постојао јединствени списак потенцијалних актера научне дипломатије (научни-
ка различитих профила), који би креирали предлоге за развој дипломатских стра-
тегија и/или би по потреби били слати у иностранство у дуже или краће мисије.
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SCIENTISTS AND CULTURAL DIPLOMACY OF SERBIA

Abstract: Based on a research study (Questionnaire Scientists and Cultural (Scientific) Di-
plomacy of Serbia, conducted among employees in research, scientific and teaching positions 
at faculties and institutes in the Republic of Serbia from November 1-15, 2021), analysis of 
available documents of the Ministry of Education, Science and Technological Development 
of the Republic of Serbia, as well as literature, the paper analyzes the place and the role of 
scientists (scholars) in the cultural (scientific) diplomacy of Serbia. Recalling the historical 
significance of scientists in the political and social development of Serbia since the beginning 
of building a modern Serbian statehood, the place of scientists in society is emphasized and 
the possibilities to apply good examples in the present are analyzed as well. Based on data on 
the participation of Serbian scientists in international projects and networking with scientists 
in Europe and the world, the paper will provide recommendations for better use of these ties 
in (re)positioning Serbia in bilateral and multilateral relations. The paper presents current 
attitude of scientists in Serbia on the need and importance of cultural (scientific) diplomacy 
to answer the following questions: How many of them participated in cultural-diplomatic 
actions? Do they perceive themselves as actors of cultural (scientific) diplomacy? In what 
ways Serbian cultural diplomacy can be organized? Finally, this paper, in addition to ana-
lyzing the possibilities and scope of engaging scientists to promote Serbia and its interests in 
international relations, also gives specific recommendations for strengthening and developing 
cultural diplomacy of Serbia.
International projects, conferences, guest appearances and study stays are an excellent train-
ing ground for improving and presenting results, as well for establishing contacts and con-
nections, but they also can and must be developed into a powerful tool of Serbian public di-
plomacy. The results of this research showed that a significant part of Serbian scientists have 
a clear awareness of their role in scientific and cultural exchange, as well as that they have a 
desire to participate in it. This, along with the scientific elite of this country in the diaspora, 
is a huge untapped potential of Serbia. This potential has to be systematically organized and 
shaped in accordance with the goals of Serbian diplomacy. It is very important that actors 
of cultural (scientific) diplomacy and useful individuals be recognized and financially sup-
ported, which should be followed by better coordination design of activities of the Ministry 
of Foreign Affairs, the Ministry of Culture and the Ministry of Education, Science and Tech-
nological Development.
Cross-sectoral cooperation can be strengthened through joint coordination bodies or by 
building a system of institutions that would deal with: (additional) education of new staff 
(master studies, specialized courses in cultural and scientific diplomacy), lifelong learning of 
existing staff in diplomacy or recruitment of experts in certain fields, with a single list (base) 
of potential experts, who would create proposals for the development of diplomatic strategies 
and / or, if necessary, be sent abroad for longer or shorter missions. 

Key words: scientists, scholars, science, cultural diplomacy, scientific diplomacy, actors, Ser-
bia, history, 21st century 
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РАДОВИ ЗА ЧАСОПИС КУЛТУРА 
УПУ ТС ТВО

Култура је научни часопис који је на предлог Матичног научног одбора категори-
зован од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије као водећи национални часопис са ознаком М 51.

1. Рад се предаје у следећем облику:
1.1. путем УСБ уређаја; слањем на е-mail адресу: kultura@zaprokul.org.rs

2. Сваки текст треба да садржи:
2.1.  Wоrd документ са основним текстом, напоменама, кључним речима (од четири до се-

дам речи на српском и од четири до седам речи на енглеском језику) и сажетком на 
српском језику (до 150 речи).

2.2.  Wоrd документ са насловом текста, резимеом и кључним речима на енглеском језику 
(до 300 речи).

2.3.  Wоrd документ са списком илустрација (ако их има) и с јасно назначеним местима на 
којима би требало да буду илустрације. Примају се само црно-беле илустрације или 
које су препознатљиве када се одштампају у црно-белом формату (до седам). Фотогра-
фије морају бити у Grayscale колорном моду, у резолуцији 300 пиксела. Цртежи морају 
бити у Bitmap (црно-белом) колорном моду у резолуцији 600 пиксела. Обавезно на-
вести порекло илустрација тј. извор. Уредништво задржава право да неквалитетне и 
непотпуне ликовне прилоге одбаци.

2.4.  Податке о аутору текста. Име и презиме аутора, година рођења (потребно ради увида 
у научни рад одређеног аутора у централној бази података Народне библиотеке Ср-
бије и у складу с тим одређивања УДК броја чланка у часопису), поштанска адреса, 
број мобилног телефона, е-mail адреса, афилијација (наводи се пун, званични назив и 
седиште установе у којој је аутор запослен или назив установе у којој је аутор обавио 
истраживање. У сложеним организацијама наводи се укупна хијерархија; на пример: 
Универзитет у Београду, Филозофски факултет – Одељење за социологију, Београд).

3. Опште одреднице
3.1.  Текст чланка са списком литературе не треба да прелази обим од десет до највише 15 

описаних компјутерских страница, укључујући графиконе и илустрације.
3.2. Текст приказа не треба да прелази обим од пет описаних страница.
3.3.  Текст научне полемике треба да буде опремљен као и остали чланци у часопису и не 

може прелазити њихов обим. Он треба да буде ослобођен напада на личност опонента 
и да се фокусира на саму аргументацију.
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3.4.  Текстови који се достављају часопису треба да буду ослобођени словних грешака на-
сталих током куцања текста, у складу с правописом, граматички, језички и стилски 
доследни.

3.5.  Текстови који се достављају на објављивање часопису Култура подлежу антиплагијат 
контроли коју врши Центар за евалуацију у образовању и науци – ЦЕОН. Поред тога, 
од аутора се тражи дигитализована изјава с потписом којом гарантује да је текст који 
је доставио оригиналан.

4. Техничка упутства:
4.1.  Текст писан ћирилицом се предаје у doc формату програма Мicrosoft Word програмског 

пакета 97 или новијег. Фонт треба да буде Times New Roman, величине 12, прореда 
Single.

4.2. На средини ставити наслов, потом сажетак на српском и кључне речи на српском.
4.3.  Уколико постоји институционална финансијска помоћ при писању рада, у првој фу-

сноти треба навести назив и број пројекта, односно назив програма, у оквиру којег је 
чланак настао, као и назив институције која је финансирала пројекат или програм.

4.4.  Када се први пут наводи страно име у тексту у загради треба да се стави име исписано 
у оригиналу; када се следећи пут помиње исто име у наставку текста треба да буде до-
следно, истоветно транскрибовано без помињања оригинала.

4.5.  Библиографске референце у фуснотама и литератури наводе се без транскрибовања 
у оригиналном писму. Ако је литeратура која се цитира штампана ћирилицом и ре-
ференце у напоменама и списку литературе треба да буду наведене ћирилицом, ако 
су штампане латиницом, онда треба да буду наведене латиницoм. Цитати и позивање 
на литературу у фуснотама треба да потпуно одговарају списку литературе на крају 
текста.

5. Напомене
Напомене (фусноте) се дају на дну сваке стране. Нумерација континуирано иде арапским 
бројевима од 1 па надаље и иде иза знака интерпункције. Напомене треба да се користе 
мање за коментаре, а више за навођење литературе; најобимнија напомена (фуснота) не би 
требaло да буде дужа од 100 речи.
Систем навођења:

5.1. Монографије:
Презиме, Иницијал имена. (година издања) Назив монографије (курзив), Место издања: 
Назив издавача, страна.
Пример: Адорно, Т. (1968) Филозофија нове музике, Београд: Нолит, стр. 45.

5.2 Периодика:
Презиме, Иницијал имена. (година издања) Наслов чланка, Назив часописа (курзив) број 
часописа, Место издања: Назив издавача, страна.
Пример: Бугарски, Р. (1973) Семиотички приступ музици, Култура бр. 23, Београд: Завод 
за проучавање културног развитка, стр. 146.
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5.3. Зборници, акта са конгреса, лексикони, речници и слично:
Презиме, Иницијал. Наслов чланка, у: Наслов (курзив), приредио-ла-ли Презиме, Иници-
јал имена. (година издања), Место издања: Назив издавача, страна.

Пример: Парк, Р. Е. Град: предлози за истраживање људског понашања у градској средини, 
у: Социологија града, приредио Вујовић, С. (1988), Београд: Завод за уџбенике и наставна 
средства, стр. 150.

5.4. У случају издања на страним језицима:
Уместо везника ,,и” користи се енглески термин and, уместо предлога „у” користи се ен-
глески термин in, уместо глагола „приредио-ла-ли” користе се енглески термини ed. или 
еds. (од editor-s) ако је више приређивача, уместо скраћенице ,,стр.” користи се енглески 
термин p.

Пример: Brunet, R. and Ferras, R. Identité, in: Les mots de la géographie. Dictionnaire critique, 
eds. Brunet, R. Ferras, R. and Théry, H. (1992) Paris: Monpellier, p. 30.

5.5 Необјављене магистарске тезе и докторске дисертације: Презиме,  Иницијал  имена.  
(година  на  насловној  страни тезе или дисертације) Назив тезе или дисертације (курзив),
врста рада (магистарска теза или докторска дисертација), назив факултета где је одбрање-
на, назив одговарајућег универзитета, Место издања, страна.

Пример: Црнобрња, А. Н. (2005) Lux perpetua – светлост и светиљке у култовима на про-
сторима Горње Мезије, магистарски рад, Филозофски факултет, Универзитет у Београду, 
Београд, стр. 120.

5.6. Текстови из дневних листова:
Презиме, Иницијал имена. (датум издања) Наслов текста, Назив дневног листа (курзив), 
страна. Пример: Татић, Д. (18. јул 1998) Истина о неимарима, Политика, стр. 15.

*Ако је аутор текста непознат ставити аноним. Пример: Аноним, (13. IX 1938) Шта мисле 
наши архитекти о савременој архитектури, Време.

5.7. Исти се рад у поновном непосредном цитирању скраћује српском речи Исто.
Пример:  33Бугарски, Р. (1973) Семиотички приступ музици, Култура бр. 23, Београд: Завод 

за проучавање културног развитка, стр. 147.
34Исто, стр. 148.

5.8. Исти рад се у поновном цитирању на неком другом месту у тексту (до две стране уда-
љеном од претходне фусноте) скраћује са нав. дело.
Пример: 40Бугарски, Р. нав. дело, стр. 149.

5.9. Интернет издања цитирати на следећи начин: аутор текста на горе описан начин (ако 
је наведен), назив интернет издања, датум постављања или последње измене (update) сајта 
(ако је наведен), датум коришћења сајта, пуна путања до цитиране стране.
Пример: Rose, M. More on Bosnian „Pyramids”, 27. june 2004, 18. july 2006, http://www.ar cha-
e olоgy.org/online/features/ osmanagic/update.html
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