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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.


