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Pро у ча ва ње кул ту ре у кон тек сту по ли ти ке, из у ча ва ња по ли тич-
ке кул ту ре, ка рак те ра и на ра ви раз ли чи тих на ро да, ка ко то твр-

ди Ол монд, спа да у најстаријa по ља про у ча ва ња. „Не што на лик 
пој му по ли тич ке кул ту ре по сто ји од ка да су љу ди по че ли пи са ти 
о по ли ти ци.“1) Ан тич ки про ро ци и исто ри ча ри при да ва ли су раз-
ли чи те осо би не ра зним на ро ди ма и опи си ва ли њи хо ву кул ту ру и 
ка рак тер. Од ре ђе не спе ци фич не скло но сти по је ди них на ро да у 

* Истраживач приправник Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Рад је реализован у оквиру пројекта бр. 179009 Института за политичке студије 

Београд, а финансира га Министарство просвете и науке Републике Србије.
1) Al mond, G.A. «In te lek tu al na po vi jest kon cep ta ci vil ne kul tu re», u Al mond, G.A. Ver ba, S. 

Civilnakultura, Po li tič ka kul tu ra, Za greb, 2000, str. 406.
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од но су на по ли ти ку, рим ски пи сци су на зи ва ли мо рес.2) Зна ча јем 
кул ту ре за по ли ти ку и оним што да нас на зи ва мо по ли тич ка кул-
ту ра, ба ви ли су се и Мон те скје, То квил и Берк. Ин те ре со ва ње за 
ову те му ме ња ло се то ком вре ме на. У по след ње вре ме, на кон пе-
ри о да за не ма ри ва ња кул ту ре од стра не ор то док сних марк си ста3) и 
те о ре ти ча ра ра ци о нал ног из бо ра, ова те ма је по но во ушла у жи жу 
ин те ре со ва ња по ли ти ко ло га. То ком ХХ ве ка на гла ша ва се зна чај 
по ли тич ке кул ту ре. О том ин те ре со ва њу за по ли тич ку кул ту ру Ол-
монд ка же „Све очи ти ји не у спех про сви је ти тељ ских оче ки ва ња и 
не спо соб ност ком па ра тив не по ли ти ке уте ме ље не на тим оче ки ва-
њи ма да об ја сни раз не по ли тич ке фе но ме не, по ма жу нам схва ти-
ти мо ти ва ци ју дру штве них знан стве ни ка ко ји су при до ни је ли ис-
тра жи ва њу по ли тич ке кул ту ре;“4) Та ко ђе, по ли тич ка со ци о ло ги ја 
све се ви ше ин те ре су је за про у ча ва ња ет ни ци те та, на ци о на ли зма 
и ре ли ги је, док се по ли тич ка фи ло зо фи ја ба ви пи та њи ма иден ти-
те та у мул ти кул тур ном дру штву. О том по нов ном ин те ре со ва њу за 
по ли тич ке по себ но сти раз ли чи тих за јед ни ца Реј монд Плант ка же:

„С про па шћу ре ли гиј ских или чак ми то ло шких осно ва по ли-
тич ке ле ги тим но сти, дио за да ће по ли тич ке фи ло зо фи је је по стао 
пру жи ти уни вер зал не раз ло ге за по ли тич ку ле ги тим ност. То је мо-
жда нај ја сни је из ра же но у уче њи ма о људ ским пра ви ма. По тим 
су уче њи ма људ ска пра ва схва ће на као да се од но се на све осо бе 
по сву да. У та квом сви је тлу, по ли тич ки по ре дак мо ра би ти уте ме-
љен на за хтје ви ма ра зу ма, а не на ло кал ним и спе ци фич ним ври-
јед но сти ма по је ди них др жа ва. Но, у про шлих се де се так го ди на у 
по ли тич кој те о ри ји до го дио пре по род по ку ша ја те о ре ти зи ра ња не 
на оп ћи и све о бу хва тан на чин, већ на сто је ћи схва ти ти ври јед но сти 
по ли тич ких за јед ни ца. То ко му ни та ри стич ко ми шље ње је екс пли-
цит но су прот ста вље но тен ден ци ја ма уни вер за ли за ци је ко је сам 
спо ме нуо.“5) 

Та ко је ко му ни та ри стич ко6) оспо ра ва ње ли бе рал ног уни вер за-
ли зма сво јим уба ци ва њем кул ту ре ме ђу цен трал не те ме по ли ти ко-

2) Ви ди: Ма тић, М. «По ли тич ка кул ту ра», у Енциклопедијаполитичкекултуре , Ма тић, 
М. (ур.) Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1993, стр. 830.

3) На су прот овом ор то док сном марк си зму ко ји кул ту ру схва та као ста тич ну „су пер струк-
ту ру“ у окви ру марк си зма на ста ла је и до ста ути цај на  Грам ши је ва те о ри ја кул тур не 
хе ге мо ни је.

4) Al mond, исто,  str. 416.
5) Plant, R. Suvremenapolitičkamisao, Na kla da Ja sen ski i Turk, Za greb, 2002, str. 46.
6) Ко му ни та ри стич ки при ступ у по ли тич кој фи ло зо фи ји на ста је у ХХ ве ку и по ве зу је се 

са Мај клом Сан де лом, Ала сте ром Maкинтајером, Мај клом Вол зе ром, Да ни је лом Бе-
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ло шког ин те ре со ва ња да ло но ви под стрек ис тра жи ва њи ма по ли-
тич ких обра за ца раз ли чи тих за јед ни ца. Ка ко за па жа ју не ки ауто ри 
кул ту ра је кључ ни тер мин на у ке о дру штву.7) Пре ма то ме, те шко 
је за ми сли ти по ли тич ку на у ку ко ја у об зир не узи ма кул ту ру, јер 
нас упра во кул ту ра чи ни по ли тич ким, а са мим тим кул ту ра ни је 
кон тек сту ал на ствар за по ли ти ку не го есен ци јал на.8) Из ко му ни-
та ри стич ке пер спек ти ве про из ла зи да по ли тич ке уста но ве ка кве 
су на при мер др жа ва и пра во из ра ста из јед ног ет нич ког од но сно 
кул тур ног ко ре на, за хва љу ју ћи че му за до би ја осо бе ни ка рак тер. То 
да кле зна чи да по ли тич ке уста но ве ни ка да не мо гу у стро гом сми-
слу би ти не у трал не, не го да оне за пра во те же очу ва њу оног об ли ка 
жи во та у ко ме су уко ре ње не. По то ме, да кле, не по сто ји ни ка кав 
„ап стракт ни чо век“ одво јен од сво је кул ту ре, тра ди ци је, исто ри је... 
„По је ди нац не прет хо ди дру штве ним уре ђе њи ма, већ је њи ма кон-
сти ту и сан.“9) Чо век не би ра сам од се бе пра ви ла по ко ји ма жи ви, 
већ при ма од ре ђе не вред но сти, нор ме и уло ге ко је му омо гу ћа ва ју 
жи вот у за јед ни ци. Те вред но сти, нор ме и уло ге раз ли ку ју се од 
дру штва до дру штва и од кул ту ре до кул ту ре. По што су по ли тич ке 
ин сти ту ци је по овом схва та њу уко ре ње не у вред но сти ма од ре ђе не 
по ли тич ке за јед ни це и ње не по ли тич ке кул ту ре, ја сно је да је не мо-
гу ће до след но одва ја ње из ме ђу кул ту ре (ко ја би при па да при ват ној 
сфе ри) и по ли ти ке (од но сно јав не сфе ре). 

„Дру гим ре чи ма, по ли ти-кул ту ро ло шки при ступ по ла зи од то га да 
кул тур на зна че ња, без об зи ра на еви дент не по те шко ће са њи хо вом (не)
мер љи во сти и из ра же ном ап стракт но сти, пред ста вља ју осно ву за раз у ме-

лом и Чар лсом Теј ло ром... Ја вља се као ре ак ци ја на де ла ли бе рал них те о ре ти ча ра као 
што су Џон Ролс и Ро налд Двор кин. Ко му ни та ри сти сма тра ју да вред ност за јед ни це 
ни је до вољ но при зна та ме ђу ли бе ра ли ма. Ипак мо же се ре ћи да ко му ни тар на ми сао 
у сво јој осно ви и ни је та ко но ва, ако се има у ви ду ши рок круг те о ре ти ча ра ко ји су 
на су прот ли бе рал ном ин ди ви ду а ли зму и ато ми зму ис ти ца ли иде ал за јед ни це. Та ко ђе, 
тре ба има ти на уму и чи ње ни цу да ко му ни та ри зам чи ни је дан хе те ро ген скуп те о ри ја 
ко ји се са мо услов но мо же тре ти ра ти као је ден стве но. Та ко на при мер и Ма кин та јер, 
ко ји се че сто сма тра нај до след ни јим и нај све о бу хват ни јим од свих ко му ни та ри стич ких 
кри ти ча ра ли бе ра ли зма упор но од би ја да бу де свр стан у ред ко му ни та ри ста. Уз то, по-
је ди ни ко му ни та ри сти на кра ју кра је ва при зна ју свој дуг ли бе ра ли зму, док и је дан број 
ли бе ра ла на сто ји да у сво је кон цеп ци је увр сти ко му ни ста ри стич ке еле мен те.

7) La ne, J.E. Er sson, S. CultureandPolitics:AComparativeApproach, As hga te, Lon don, 2005, 
p. 35.

8) Thomp son, M. Ver we ij, M. El lis, R.J. „Way and How Cul tu re Mat ters“, in Go o din, R.E. 
Tilly, C. (ed.) TheOxfordHandbook ofContextualPoliticalAnalysis, Ox ford Uni ver sity 
Press, Ox ford, 2006, p. 319-320.

9)  Бе ри, Н. Уводумодернуполитичкутеорију, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007, стр. 41. 
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ва ње дру штве не и по ли тич ке ин тер ак ци је ак те ра у сме ру ин сти ту ци ја, др-
жа ве и дру штва, те на чи на ка ко тај од нос ути че на ко лек тив не ак ци је.“10) 

Раз ли ке у кул тур ном иден ти те ту, по тој ло ги ци, ства ра ју раз-
ли ке у по ли тич ким иден ти те ти ма, од но сно по ли тич ким си сте ми-
ма. Раз ли чи те кул ту ре ства ра ју раз ли чи та по ли тич ка оче ки ва ња. 
Ра ди се о са свим озбиљ ној при мед би упу ће ној ли бе рал ној фи ло-
зо фи ји, а ко ја до ла зи и са кон зер ва тив не де сни це и са мул ти кул ту-
рал не ле ви це. Та при мед ба има ши ре зна че ње за чи та ву по ли тич ку 
фи ло зо фи ју ко јој се су ге ри шу но ве по ла зне осно ве. У ука зи ва њу 
на те но ве осно ве по ли тич ки фи ло зо фи је из два ја се Џон Греј.

„Са вре ме на по ли тич ка фи ло зо фи ја тре ба ло би, по Гре ју, да по ла зи не 
од са бла сних ап страк ци ја ко је до ми ни ра ју у рас пра ви ра ци о на ли стич ких 
ли бе ра ла, већ од ре ал них по је ди на ца од 'кр ви и ме са' чи ји је нај и стак ну-
ти ји атри бут не обес те ло вље ни ра зум, као што то твр ди фи ло зоф ска ан-
тро по ло ги ја, већ ду бо ко уко ре ње ни кул тур ни иден ти тет.“11)

Да кле раз ли чи та схва та ња кул ту ре и ње не ва жно сти има ју 
епи сте мо ло шке по сле ди це по це лу по ли тич ку фи ло зо фи ју. Пи та-
ње је да ли се про јект по ли тич ке фи ло зо фи је са сто ји у то ме да се 
пру же не ке уни вер зал не вред но сти ко је мо гу слу жи ти као кри те ри-
јум ра су ђи ва ња у по ли ти ци ка ко то твр де ли бе ра ли, или је за да так 
по ли тич ке фи ло зо фи је у то ме да пот пу ни је осве тли оне вред но сти 
ко је већ по сто је уну тар за јед ни це чи ји смо део ка ко твр де ко му-
ни та ри сти.12) Од го вор на ово пи та ње за ви си од на шег раз у ме ва ња 
кул ту ре и ње ног зна ча ја.

ОДРЕЂЕЊЕКУЛТУРЕИЊЕНЕКАРАКТЕРИСТИКЕ

Пре све га по треб но је од ре ђе ње пој ма кул ту ре. Ово ни ма ло 
ни је ла ко, бу ду ћи да се ра ди о јед ном од нај не ја сни јих пој мо ва јер 
се од но си или на ско ро све вр сте људ ских по ду хва та или се стрикт-
но ве зу је за сим бо ле.13) Кул ту ра се ве зу је за љу де, би ло као је дин ке, 

10) Сто ја но вић, Ђ. „Кон цепт стра те шке кул ту ре: слу чај ЕУ“, Политичкаревија, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град 03/2010, стр. 314.

11) Вејн сток, Д. «Гре ји зи ра ње’ Бер ли на», у Ди вјак, С. (ур.) Нација,култура играђанство, 
Слу жбе ни лист Ср би је, Бе о град, 2002, стр. 397.

12) На овом ме сту мо же се по ста ви ти пи та ње ко је на гла ша ва ју ра ди кал ни плу ра ли сти. На-
и ме, да ли и ли бе рал на кон цеп ци ја са сво јим уни вер за ли змом и ко му ни та ри стич ка са 
сво јом за тво ре но шћу у окви ре од ре ђе не за јед ни це, ка да се из ве ду до сво јих крај њих 
кон се квен ци, оста ју у јед на кој ме ри су прот ста вље не вред но сти раз ли чи то сти?

13) La ne, Er sson, исто, стр. 35.
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гру пе или дру штво. Она упу ћу је на одва ја ње чо ве ка од жи во ти ње. 
За раз ли ку од ци ви ли за ци је ко ја се од но си на људ ске тво ре ви не 
и зна ња у обла сти ма те ри јал не ре про дук ци је, кул ту ра се од но си 
на трај не ду хов не тво ре ви не.14) У скла ду са тим Ни ко лај Бер ђа јев 
кул ту ри при да је ду хов ни при мат у дру штве ном жи во ту. По ње му, 
дру штве ни ци ље ви се не оства ру ју ни у еко но ми ји, ни у по ли ти ци 
већ у кул ту ри, а ква ли тет дру штве ног жи во та ме ри се ква ли те том 
кул ту ре.15) Кул ту ра и за Сло бо да на Јо ва но ви ћа при па да ду хов ној 
сфе ри. Она по ње му об у хва та све гра не чо ве ко вог ду хов ног жи-
во та,16) па се та ко она обич но схва та као дру га чо ве ко ва при ро да. 
У скла ду са тим че сто се ис ти че да љу ди ства ра ју кул ту ру, али и 
кул ту ра љу де. 

„По стан дард ном гле ди шту, кул ту ра је ком плекс за јед нич ких 
уве ре ња, вред но сти и пој мо ва ко ји омо гу ћу ју гру пи да осми сли 
и усме ра ва свој жи вот.“17) Да кле, кул ту ра сво јим при пад ни ци ма 
омо гу ћа ва сми сле не на чи не жи во та у пу ном ра спо ну људ ских ак-
тив но сти. Бу ду ћи да се ра ди о за јед нич ким уве ре њи ма, кул ту ра се 
мо же на зва ти си сте мом ба зич них ве ро ва ња или ин тер су бјек ти вим 
уни вер зу мом зна че ња ко је по је дин ци на сле ђу ју. Пре ма Лип се ту и 
Леј ки ну упра во из тих ба зич них ве ро ва ња, од но сно вред но сти ви-
шег ре да, мо гу би ти из ве де на (као де ри ват) ра зна по на ша ња, ин-
сти ту ци је, и вред но сти.18) Дру гим ре чи ма у кул ту ру спа да ју сви 
они за јед нич ки обра сци сим бо ла, зна че ња и сти ло ва ко ји омо гу ћа-
ва ју или огра ни ча ва ју оно што љу ди јед не за јед ни це мо гу го во ри ти 
и ра ди ти. У том сми слу не ки су од ре ђи ва ли кул ту ру као скуп жи-
вот них сти ло ва јед не на ци је. Та ко се че сто под кул ту ром за пра во 
под ра зу ме ва на ци ја, на род од но сно на ци о нал на кул ту ра.19) Ти ме се 
кул ту ра узи ма као ди стинк тив на озна ка ме ђу раз ли чи тим на ро ди-
ма. У том сми слу се из јед на ча ва ју на ци о нал на свест и кул тур ни 
иден ти тет. Џон Пла ме нац пи ше: „На ци о нал на сви јест је по нос на 

14) Ви ди: Ма тић, М. По ду на вац, М. Политички систем:теорије и принципи, Фа кул тет 
по ли тич ких на у ка, Бе о град, 1997, стр. 347. 

15) Бер ђа јев, Н. Филозофијанеједнакости, Ме ди те ран, Ок то их, Бу два, Ти то град, 1990. стр. 
217.  

16) Јо ва но вић, С. Културниобразац:једанприлогзапроучавањесрпскогнационалногка
рактера, Сту бо ви кул ту ре, Бе о град, 2005, стр. 41.

17) Феј, Б. „Да ли нас на ша кул ту ра или дру штво чи не оним што је смо“ у Ди вјак, С. (ур.) 
Нација,култураиграђанство, Слу жбе ни лист Ср би је, Бе о град, 2002, стр. 71.

18) Лип сет, М.С. Леј кин, Џ. Демократскивек, Алек сан дри ја прес, Бе о град, 2006, стр. 211.
19) Вил Ки мли ка упо тре бља ва пој мо ве кул ту ра и на ци ја као си но ни ме. Ви ди: Kymlic ka, W. 

Multikulturalnograđanstvo, Na kla da Ja sen ski i Turk, Za greb, 2003, str. 30.
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оно што раз ли ку је соп стве ни од дру гих на ро да. То је осе ћај кул тур-
ног иден ти те та.“20) Ти ме се и на ци о на ли зам, ко ји Пла ме нац раз ли-
ку је од на ци о нал не све сти21) узи ма пре све га као кул тур на по ја ва.

Есен ци јал на ка рак те ри сти ка кул ту ре је да се ра ди о не чем за-
јед нич ком, од но сно не чем што ве ћи број по је ди на ца де ли. Ту спа-
да ју уве ре ња, ри ту а ли, умет нич ке фор ме, це ре мо ни је, али и не-
фор мал на прак са сва ко днев ног жи во та. Ло кус кул ту ре је пре ма 
то ме и у дру штву, и ме ђу по је дин ци ма.22) Нор ме и вред но сти јед не 
кул ту ре на ла зе се у ср цу и уму по је ди на ца, а њи хо ве ма ни фе ста-
ци је опа жа мо пре ко по на ша ња и ин сти ту ци ја. Ова ко де фи ни са на 
кул ту ра „струк ту ри ше на чин на ко ји ак те ри ства ра ју сво је стра-
те ги је, опа жа ју по ље сво је ак ци је, де фи ни шу сво је иден ти те те и 
со ли дар ност.“23) Та ко се кул ту ра че сто по ре ди са је зи ком, гра ма-
ти ком или тек стом ко ји по је дин ци уче и усва ја ју као соп стве ни. 
Пре ма то ме, кул ту ра ни је ствар те о риј ског ко ли ко прак тич ног зна-
ња.24) Она под ра зу ме ва ор га ни за ци ју и адап та ци ју осе ћа ња и по-
на ша ња. Кул ту ра се да кле учи од но сно на сле ђу је. Ка ко пи ше Феј, 
„кул ту ра про жи ма сво је чла но ве мен тал но (та ко да они по се ду ју 
из ве сни мен тал ни склоп), фи зич ки (та ко да они по се ду ју из ве сне 
ба зич не те ле сне дис по зи ци је) и дру штве но (та ко да се они јед ни 
пре ма дру ги ма од но се на из ве стан ка рак те ри сти чан на чин).“25) По-
што са др жи оне спе ци фич не вред но сти ка рак те ри стич не за јед ну 
за јед ни цу, она ти ме пред ста вља из вор иден ти те та и са мо спо зна је 
те за јед ни це. Ово је по себ но зна чај но бу ду ћи да по сто ји људ ска 
по тре ба за иден ти те том. Та ко се ин си сти ра на кул тур ној ин ди ви-
ду ал но сти и не по но вљи во сти, а очу ва ње кул тур не аутен тич но сти 
сма тра се јед ним од глав них за да та ка сва ке за јед ни це. У скла ду са 
Хер де ро вом иде јом да кул тур на ра зно ли кост има свој ко рен у са-

20) Pla me natz, J. „Dva ti pa na ci o na li zma“, u Wa ski e vicz, A. Pelczynski, Z. (ur.) Izbortekstova, 
Fon da ci ja John Pla me natz, Bar, 2001, str. 36.

21) Пла ме нац пи ше да је на ци о на ли зам раз ли чит од пу ке на ци о нал не све сти. Он се ја вља 
ка да на ро ди по ста ну све сни не са мо кул тур не ра зно вр сно сти, не го и кул тур не про ме не 
и де ле не ке иде је про гре са ко је их упу ћу ју да упо ређ ју ју до стиг ну ћа сво је и ту ђих кул-
ту ра. Pla me natz, исто, стр. 36.

22) Sab be ti, F. „De moc racy and Ci vic Cul tu re“ in Bo ix, C. Sto kes, S. (ed.) TheOxfordHandbook
ofComparativepolitics, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 2007, p. 342.

23) Linchter man, P. Ce fai, D. „The Idea of Po li ti cal Cul tu re“, in Go o din, R.E. Tilly, C. (ed.) The
OxfordHandbookofContextualPoliticalAnalysis, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 2006, 
р. 393.

24) Ви ди: Scru ton, R. „The Sig ni fi can ce of Com mon Cul tu re“, Philosophy, Vol. 54. No. 207, 
Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 1979, pp 51-70. 

25) Феј, исто, стр. 72.
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мом Бо гу26) ко ји же ли да сви об ли ци ства ра ња до би ју при ли ку да 
жи ве и да се оства ру ју на свој на чин, сва ка кул ту ра има је дин стве-
ну и не са мер љи ву вред ност, али исто та ко по сто ји и за да так да се 
чу ва кул тур на осо бе ност. У скла ду са тим за Освал да Шпен гле ра 
кул ту ре су по себ ни ор га ни зми, а исто ри ја је њи хов жи во то пис. То 
да ље зна чи да у ши рем, ко смич ком сми слу гу би так кул ту ре зна чи 
и пре ста нак раз ло га за по сто ја ње од ре ђе не за јед ни це. Упра во за то 
се пи та ње оп стан ка и раз во ја аутен тич не кул ту ре че сто схва та, пр-
вен стве но као пи та ње ча сти.27) 

За кул ту ру, по го то во ви со ку кул ту ру, че сто се ве зу ју не јед на-
кост и хи је рар хи ја. „Кул ту ра је не за ми сли ва без хи је рар хиј ско га 
кон ти ну и те та, без ква ли та тив не не јед на ко сти“28) Ме ђу тим, схва та-
ње кул ту ре као ску па вред но сти спе ци фич них за јед ну за јед ни цу 
и на тај на чин за сни ва ње на ци о нал ног иден ти те та у се би са др же 
кли цу ега ли та ри зма, бу ду ћи да се сви чла но ви до тич не кул ту ре 
схва та ју као јед на ки у не ком по себ но бит ном сми слу.29) Бу ду ћи да 
де ле за јед нич ки осе ћај иден ти те та, оси гу ра ва и раз ви јен осе ћај со-
ли дар но сти ме ђу при пад ни ци ма кул ту ре. Ипак тре ба има ти у ви ду 
да кул ту ра ни је не што што се са мо па сив но при сва ја не го је у стал-
ном про це су ин ди ви ду ал ног при хва та ња и пре о бли ко ва ња. Ка ко 
пи шу Лип сет и Леј кин ба зич на уве ре ња ни су не ка кве бо жан ске 
тво ре ви не већ плод исто риј ског раз во ја. „Кул ту ра је про из вод не 
са мо не ких ете рич них, ван вре мен ских вред но сти, не го и кон крет-
них исто риј ских про це са.“30) Та ко је на при мер ре во лу ци о нар ни 
ан ти ста ти зам у САД ство рио ин сти ту ци је ко ји ма се власт др жа ве 
спу та ва и окру жу је про тив те жа ма. Та кве ин сти ту ци је мо гу ства-
ра ти но ве вред но сти у исто вре ме чу ва ју ћи на сле ђе ан ти ста ти зма. 
Пре ма то ме мо же се ре ћи да су дру штве на зна че ња исто риј ска, вре-
ме ном се ме ња ју и да на шња се мо гу раз у ме ти са мо на осно ву свог 
исто риј ског раз во ја.31) Та ко ђе, тре ба во ди ти ра чу на да кул ту ра ни је 
не што што се па сив но при ма, већ на про тив ак тив но при сва ја. По-
је дин ци и гру пе та ко мо гу тран сфор ми са ти или ре ин тер пре ти ра ти 
по је ди не аспек те сво је кул ту ре. Ка ко пи ше Бра јан Феј, „кул ту ра 

26) И за Бер ђа је ва из во ри кул ту ре су са крал ни. Ви ди: Бер ђа јев, исто, стр. 218.
27) Ви ди: Ива но вић, И. Култура иидентитет:погледздесна, Но ва срп ска по ли тич ка ми-

сао, Бе о град, 2007. стр. 122.
28) Бер ђа јев, исто, стр. 219.
29) Ви ди: Gre en feld, L. East wo od, J. „Na ti o nal Iden tity“ in Bo ix, C. Sto kes, S. (ed.) TheOxford

HandbookofComparativepolitics, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 2007, p. 259.
30) Лип сет, М.С. Леј кин, Џ. Демократскивек, Алек сан дри ја прес, Бе о град, 2006, стр. 211.
31)  Plant, исто, 432.
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ни је са мо те мељ људ ске ак тив но сти, већ и про из вод те ак тив но-
сти.“32) Го во ре ћи о по ли тич кој кул ту ри Ол монд за кљу чу је да је она 
у исто вре ме и за ви сна и не за ви сна ва ри ја бла. Она узро ку је струк-
ту ру, али је и узро ко ва на струк ту ром.33) Дру гим ре чи ма, кул ту ра је 
тек ре ла тив но ауто ном на пре ма со ци јал ној струк ту ри и со ци јал ној 
и ин ди ви ду ал ној пси хо ло ги ји. 

По ред то га, по гре шно је сма тра ти кул ту ре као хо мо ге не и мо-
но лит не. Уну тар сва ке кул ту ре мо гу се на ћи хе те ро ге не вред но-
сти и тра ди ци је ко је зна чај но одва ја ју од глав ног то ка.34) Та ко ђе, 
кул ту ре ни су за тво ре ни си сте ми. „Кул ту ре су иде а ци о ни ен ти те ти; 
као та кве, оне су про мо чи ве, при јем чи ве за ути ца је дру гих кул-
ту ра. Где год се зби ва раз ме на ме ђу љу ди ма, по сто ји мо гућ ност 
ме ђу соб ног ути ца ја кул ту ра.“35) Пре ма Бер ђа је ву чак и при лив спо-
ља шњих и уну тра шњих вар ва ра не мо ра би ти са мо не га ти ван већ 
мо же би ти бла го тво ран и по да ри ти но ву сна гу и све жу крв кул ту-
ра ма. Та ко ђе он сма тра да сва ко са мо за до вољ ство и ока ме ње ност 
ште те са мој кул ту ри, јер су не при ја тељ ски пре ма ства ра лач ким уз-
ле ти ма.36) Ме ђу соб на ко му ни ка ци ја ме ђу кул ту ра ма го то во да се не 
мо же из бе ћи. Љу ди мо гу све сно од ба ци ва ти не ку стра ну кул ту ру и 
про ти ви ти јој се. Ме ђу тим, по Фе ју, и то од ба ци ва ње стра не кул ту-
ре по но во зна чи ње но упли та ње у до ма ћу кул ту ру. Пре ма то ме мо-
же се за кљу чи ти и да су кул ту ре не што ма ње или ви ше ди на мич но. 
За то не ки ауто ри го во ре о кул ту ри као про це су ко ји по сво јој при-
ро ди стал но про ла зи кроз са мо тран сфор ма ци је.37) Пре ма то ме, кул-
тур ни иден ти те ти ни су јед ном за у век за да ти. Кул ту ра је ре ла тив но 
отво ре на, скло на про ме на ма, че сто под ло жна тран сфор ма ци ја ма 
и ре ин тер пре та ци ја ма, али са мо до од ре ђе не ме ре и у од ре ђе ним 
окви ри ма. То је опет чи ни ре ла тив но ста тич ном. Про ме не не мо гу 
би ти на гле и зах те ва ју до ста вре ме на. Кул ту ра се на сле ђу је и у њу 
се ула зи ро ђе њем, те се с то га она ве зу је за кон ти ну и тет и сма тра 
се не рас ки ди во ве за ном за сво ју про шлост. За Бер ђа је ва кул ту ра 
је зна чај ни ја и леп ша ти ме што је ста ри ја.38) Пре ма то ме, мо же мо 
за кљу чи ти да се сва ка кул ту ра са сто ји од кон зер ва тив них еле ме-

32)  Феј, исто, стр. 74. 
33)  Al mond, G.A. «In te lek tu al na po vi jest kon cep ta ci vil ne kul tu re» u Al mond, G.A. Ver ba, S. 

Civilnakultura, Po li tič ka kul tu ra, Za greb, 2000, str. 426.
34)  Лип сет,  Леј кин, исто, стр. 229-230. 
35)  Феј, исто, стр. 76.
36)  Бер ђа јев, исто, стр. 223.
37)  Gre en feld, East wo od, исто, р. 257.
38)  Бер ђа јев, исто, стр. 218.
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на та усме ре них ка очу ва њу про шло сти и ства ра лач ких еле ме на та 
окре ну тих ка бу дућ но сти. Та ко ђе, кул ту ра ни је уну тар се бе стро го 
хо мо ге на и јед но знач на. Чи ње ни ца да се она од но си на за јед нич ка 
зна че ња нам ипак не го во ри у ко јој ме ри су та зна че ња за јед нич ка 
и ко ји се сте пен су ко ба мо же до пу сти ти, а да се при том не из гу би 
ла тент но за јед ни штво.39) 

На кон па да Бер лин ског зи да груп на иден ти фи ка ци ја по ста је 
из у зет но би тан чи ни лац са вре ме ног све та. Услед то га до ла зи до 
све ве ћег за ни ма ња за кул тур не про бле ме у кон тек сту по ли ти ке. 
Нај ве ћи део по ли тич ких кон фли ка та да на шњи це су у крај њем кул-
тур ни кон флик ти. Ра ди се о су ко би ма ве за ним за при зна ва ње је зи-
ка, ре ли ги је, оби ча ја пра зни ка... Ха бер мас ви ди „кон фликт из ме-
ђу прин ци па устав них де мо кра ти ја, с јед не стра не, и пар ти ку ла-
ри стич ких зах те ва за јед ни ца да са чу ва ју обичајносни ин те гри тет 
свог на чи на жи во та, с дру ге стра не.“40) Исту „твр до кор ност“ тра-
ди ци о нал них ре ли гиј ских и ет нич ких иден ти те та ко ји од би ја ју да 
устук ну пред „уни вер зал ном ци ви ли за ци јом“ уоча ва и Џон Греј, 
с тим што он у то ме ви ди „ин те лек ту ал но бан крот ство мо дер них 
ли бе ра ла“.41) И дру ги ауто ри при ме ћу ју ове на пе то сти. Го во ри се о 
на глој еко ном ској и вој ној екс пан зи ји не за пад них дру штва, ко ја им 
је вра ти ла са мо по у зда ње и на зна чи ла по вра так њи хо вим тра ди ци-
о нал ним вред но сти ма. Дру гим ре чи ма, не за пад на дру штва при хва-
та ју мо дер ни за ци ју и тех ни ку са за па да, али не и по за пад ња че ње и 
за пад не вред но сти. Упра во су прот но, све ви ше ин си сти ра ју на сво-
јој тра ди ци о нал ној кул ту ри. Ре че но је зи ком оних ко ји пра ве стро-
гу раз ли ку из ме ђу кул ту ре и ци ви ли за ци је, ве зу ју ћи ци ви ли за ци ју 
за ма те ри јал на, а кул ту ру за ду хов на до стиг ну ћа, мо же се ре ћи да 
не за пад на дру штва при хва та ју за пад ну ци ви ли за ци ју, а од ба цу ју 
за пад ну кул ту ру. Да је про блем знат но ши ри по ка зу је ствар ност са-
мих за пад них дру шта ва. Она су у се бе укљу чи ла ве ли ки број љу ди 
раз ли чи тог по ре кла. Ако су пр ве ге не ра ци је и при ста ја ле на аси-
ми ла ци ју, са да то ви ше ни је слу чај и са да они ин си сти ра ју на свом 
кул тур ном и со ци јал ном иден ти те ту. И док се са јед не стра не ис по-
ста вља ју зах те ви за при зна њем и ува жа ва ње пар ти ку лар но сти, уз 
ин си сти ра ње на мул ти кул ту ра ли зму, са дру ге стра не се све ја сни је 
(и то не са мо ме ђу по ли ти ча ри ма, не го и у ака дем ској сфе ри) ар-

39) Ви ди: Plant, R. Suvremenapolitičkamisao, Na kla da Ja sen ski i Turk, Za greb, 2002. str. 460.
40) Ха бер мас, Ј. «Гра ђан ство и на ци о на ли иден ти тет: не ка раз ми шља ња о бу дућ но сти 

Евро пе», у Ди вјак, С. (ур.) Нација,култура играђанство, Слу жбе ни лист Ср би је, Бе о-
град, 2002, стр. 35.

41) Вејн сток, Д. исто, 397.



- 286 -

ЗНАЧАЈПРОУЧАВАЊАКУЛТУРЕЗАМОДЕРНУ...ДушанДостанић

ти ку ли шу гла со ви о смр ти истог тог мул ти кул ту ра ли зма42), од но-
сно о про па лом екс пе ри мен ту аси ми ла ци је. Ти ме се отва ра пи та-
ње по ли ти ке пра ма ими гран ти ма на За па ду. Да кле, од нос из ме ђу 
тра ди ци је и кул ту ре са јед не и по ли ти ке са дру ге стра не, по ста је 
јед на од цен трал них те ма мо дер не по ли тич ке на у ке и по ли тич ке 
фи ло зо фи је. Та ко је у по след њих два де се так го ди на на стао ве ли ки 
број те о ри ја ко је се ба ве од но си ма из ме ђу кул ту ре и по ли ти ке ко је 
иду од мул ти кул ту ра ли зма и те о ри ја при зна ња, до оних о су ко бу 
ци ви ли за ци ја.

ОДРЕЂЕЊЕПОЛИТИЧКЕКУЛТУРЕ

Го во ре ћи о зна ча ју кул ту ре за по ли ти ку не мо гу ће је из бе ћи 
раз ма тра ње о по ли тич кој кул ту ри. У окви ре оп ште кул ту ре јед ног 
на ро да спа да и ње го ва по ли тич ка кул ту ра. Ме ђу тим, и на су прот 
чи ње ни ци да је по јам по ли тич ке кул ту ре одав но по знат43), по ред 
овог пој ма ко ри сти се низ пој мо ва ре ла тив но слич ног зна че ња. Ка-
ко пи ше Ми лан Ма тић „у упо тре би је чи та ва се ри ја срод них из ра за 
и тер ми на ана лог них пој му по ли тич ке кул ту ре.“44) То су „ци вил на 
ре ли ги ја“, „по ли тич ки мен та ли тет“, „етос“, „исто риј ско осе ћа ње 
на ро да“, „на род на иде ја“, „по ли тич ки дух на ро да“... Сви ови пој-
мо ви ци ља ју на од но се из ме ђу пси хо ло шких и по ли тич ких свој-
ста ва на ци је. Исту пој мов ну не ра шчи шће ност при ме ћу је и Карл 
Фри дрих ка да ка же да се уме сто не ка да ја сно од ре ђе ног тер ми на 
тра ди ци ја упо тре бља ва ју „по мод ни тер ми ни“ као што су иде о ло-
ги ја, по ли тич ка кул ту ра и на ци о нал ни ка рак тер.45) Да се ипак не 
ра ди тек о ар би трар ном ко ри шће њу ра зних тер ми на упу ћу ју Ол-
монд и Вер ба. Они на во де да су се опре де ли ли за кон цепт по ли тич-
ке кул ту ре по ку ша ва ју ћи да из бег ну дру ге оп ште рас про стра ње не 
пој мо ве, ко ји им пли ци ра ју ве ћу хо мо ге ност, као што је етос.46)

Сло бо дан Јо ва но вић пи ше да у на ци о нал ни ка рак тер јед ног на-
ро да спа да ју све „оне иде је ко је је дан на род има о свом вла сти том 

42) Scru ton, R. „Mul ti cul tu ra lism R.I.P.“, TheAmericanSpectator, De cem ber 2010 / Ja nu ary 
2011, pp 50-51.

43) Чи ни се да је по јам по ли тич ке кул ту ре пр ви упо тре био Хер дер у ка сном XVI II ве ку. 
Ви ди: Al mond, G.A. «In te lek tu al na po vi jest kon cep ta ci vil ne kul tu re», u Al mond, G.A. Ver-
ba, S. Civilnakultura, Po li tič ka kul tu ra, Za greb, 2000, str. 409.

44) Ма тић, М. Осрпскомполитичкомобрасцу, Слу жбе ни лист Ср би је, Бе о град, 2000, стр. 
19.

45) Фри дрих, К.Ј. «Тра ди ци ја и ауто ри тет», у Чу пић, Ч. (ур) Политичкаантропологија:
хрестоматија, Чи го ја штам па, Бе о град, 2002, стр, 276.

46) Al mond, G.A. Ver ba, S. Civilnakultura, Po li tič ka kul tu ra, Za greb, 2000, str. 20.
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ка рак те ру, о сво јој исто ри ји, о сво јим за да ци ма у бу дућ но сти.“47) 
Ни је бит но ко ли ко су те пред ста ве тач не или не тач не, бит но је да 
те пред ста ве жи ве и мо гу об ли ко ва ти по ли тич ку прак су тог на ро-
да. Те иде је ко је је дан на род има о се би, пр во до би ја ју из раз у на-
род ним пре да њи ма и ле ген да ма, а ка сни је у де ли ма по ли ти ча ра, 
књи жев ни ка, па чак и на уч ни ка тог на ро да. На ци о нал ни ка рак тер 
се та ко ма ни фе сту је кроз ка рак те ри стич не цр те кул ту ре. Те цр те су 
фор ми ра не на ци о нал ном исто ри јом и оним кул тур ним тво ре ви на-
ма ко је су ин спи ри са не том исто ри јом, а ко је Фри дрих пре по зна-
је у „ве ли ким до ку мен ти ма“ као што су Дан те о ва Божанствена
комедија или Ге те ов Фауст...48) И Фри дрих и Јо ва но вић се сла жу 
да сва ка гру па мо же по но во фор му ли са ти сво је са мо ра зу ме ва ње, 
али са мо око не ке већ по сто је ће тра ди ци о нал не осно ве, јер се но во 
схва та ње на ци о нал ног ка рак те ра фор ми ра на кри ти ци ста рог схва-
та ња. Из ме ње не окол но сти зах те ва ће но ва ту ма че ња соп стве ног 
ка рак те ра. 

Иду ћи за Јо ва но ви ћем за кљу чу је мо да по ли тич ку кул ту ру јед-
ног на ро да чи не оне иде је тог на ро да ко је се од но се на по ли ти ку 
и по ли тич ко. То би би ло ши ре од ре ђе ње по ли тич ке кул ту ре као 
се та вред но сти ко ји игра уло гу у по ли тич ком жи во ту зе мље. Та ко-
во ши ре од ре ђе ње да ју Ма тић и По ду на вац.49) Уже од ре ђе ње ко је 
да је Пеј на во де Лејн и Ер сон. По Пе ју, по ли тич ка кул ту ра је сет 
ста во ва, ве ро ва ња и осе ћа ња ко ји да је ред и зна че ње у по ли тич ком 
про це су и ко ји обез бе ђу је основ не прет по став ке и пра ви ла ко ја ре-
гу ли шу по на ша ње у по ли тич ком си сте му.50) Пре ма то ме, по ли тич ка 
кул ту ра у се бе укљу чу је ка ко по ли тич ке иде а ле, та ко и пра ви ла 
и нор ме по ко ји ма се од ви ја ју по ли тич ки про це си. Уже од ре ђе ње 
по ли тич ке кул ту ре би ло би и оно ко је да ју пи сци нај по зна ти је те-
о ри је о по ли тич кој кул ту ри, Ол монд и Вер ба: „По јам по ли тич ке 
кул ту ре сто га се од но си на спе ци фич но по ли тич ке ори јен та ци је – 
ста во ве о по ли тич ком си сте му и ра зним ње го вим ди је ло ви ма, те 
ста во ве о уло зи по је ди на ца у си сте му.“51) Ауто ри  та ко за кљу чу ју: 
„По ли тич ка је кул ту ра на ци је спе ци фич на ди стри бу ци ја обра за ца 
усмје ре но сти пре ма по ли тич ким објек ти ма ме ђу при пад ни ци ма те 

47) Јо ва но вић, С. Културниобразац:једанприлогзапроучавањесрпскогнационалногка
рактера, Сту бо ви кул ту ре, Бе о град, 2005, стр. 5.

48) Фри дрих, исто, стр. 281.
49) Ма тић, По ду на вац, исто, стр. 348.
50) La ne, Er sson, исто, p. 31.
51)  Al mond, Ver ba, Civilnakultura, str. 20.
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на ци је.“52) Да кле, по ли тич ка кул ту ра нам го во ри ка ко се у окви ри-
ма јед не на ци је спро во ди вла да ви на, али и ка ко се по да ни ци по на-
ша ју пре ма сво јим вла да ри ма, ка ко их би ра ју и кон тро ли шу, ко је 
су њи хо ве пред ста ве о вла сти и ауто ри те ту, за да ци ма и ци ље ви ма 
вла сти, као и свом по ло жа ју у окви ру по ли тич ког си сте ма... 

Узе та у ши рем или у ужем сми слу, по ли тич ка кул ту ра у по-
ли тич ки про цес уно си ред и зна че ње. „Хе у ри стич ка ди мен зи ја 
кул ту ре, на ни воу ко лек тив не пер цеп ци је, ре зо но ва ња и по на ша-
ња, је ана лог на уло зи те о рет ских па ра диг ми у про фи ли са њу ин-
ди ви ду ал них ше ма ми шље ња.“53) Ме ђу тим, она не де тер ми ни ше 
сва мо гу ћа по на ша ња у јед ној по ли тич кој за јед ни ци. Мо же се ре ћи 
да по ли тич ка кул ту ра да је прет по став ке и пра ви ла ко ја ре гу ли шу 
по на ша ње у по ли тич ком си сте му. Дру гим ре чи ма, она про пи су је 
гра ни це или кон текст у ко ме се по ли тич ки про це си од ви ја ју. Пре-
ма то ме по ли тич ка кул ту ра је ствар „ба зич ног кон сен зу са ко ји се 
у сва ком по ли тич ком дру штву кон сти ту и ше из ван про сто ра по ли-
тич ких бор би и без ко јег је уну тар јед не по ли тич ке за јед ни це на-
про сто не мо гу ће об ли ко ва ти про стор по ли ти ке као про стор јав не, 
мир не и ми ро љу би ве утак ми це по ли тич ких ак те ра око кључ них 
по ли тич ких до ба ра.“54) По тој ло ги ци, по ли тич ка кул ту ра је не што 
не у пит но и нео п ход но за нор ма лан по ли тич ки про цес.

За це лу јед ну по ли тич ку тра ди ци ју ми шље ња ко ја по ла зи још 
од Ари сто те ла, пре ко Џо на Стју ар та Ми ла, па до мо дер них да на, 
кон сти ту ти ван еле мент сва ке по ли тич ке за јед ни це је за јед нич ка 
по ли тич ка кул ту ра. Пре ма тој тра ди ци ји без хо мо ге не кул ту ре не-
мо гу ће је за сни ва ње по ли тич ке за јед ни це и одр жа ње ње не ста бил-
но сти. Та ко Џон Стју арт Мил пи ше: 

„Сло бод не ин сти ту ци је су го то во не мо гу ће у зе мљи са ста вље-
ној од раз ли чи тих на ци ја. Ме ђу љу ди ма ко ји не ма ју осје ћај ме ђу-
соб не по ве за но сти, по го то во ако чи та ју и го во ре раз ли чи те је зи ке, 
не мо же по сто ја ти је дин стве но јав но мни је ње ну жно за дје ло ва ње 
пред став нич ке вла да ви не... Због прет ход них је раз ло га оп ће ни то 
ну жан уви јет за сло бод не ин сти ту ци је да гра ни це вла да ви на бу ду 
углав ном у скла ду с гра ни ца ма на ци ја.“55)

52)  Исто, стр. 21
53)  Сто ја но вић, исто, стр. 313.
54)  По ду на вац, М, Поредак,конституционализам,демократија, Чи го ја штам па, Бе о град, 

2006, стр. 87.
55)  Mill, J. S. „Raz ma tra nja o pred stav nič koj vla da vi ni“, u IzabranipolitičkispisiII, In for ma tor, 

Fa kul tet po li tič kih na u ka, Za greb, 1989, str 162-163.
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 У ис тој тра ди ци ји оста је и Ер нест Бар кер ко ји сма тра да мо ра 
по сто ја ти не што у при ро ди ор га ни зо ва не за јед ни це пре не го што 
се по стиг не уго вор и уте ме љи по ли тич ка власт. Ако не по сто је за-
јед нич ке тра ди ци је и ко хе зи ја, по Бар ке ру др жа ва ће бо ло ва ти од 
раз до ра и ло мо ва. Та ко ова тра ди ци ја, ко ја по ве зу је кул тур но и по-
ли тич ко је дин ство, три јум фу је са кон цеп том др жа ве-на ци је. Ме ђу-
тим, мо дер ни мул ту кул ту ра ли зам до во ди у пи та ње ову тра ди ци ју 
ми шље ња. За Ви ла Ки мли ку је ве ћи на ор га ни зо ва них по ли тич ких 
за јед ни ца то ком це ле пи са не исто ри је би ла мул ти ет нич ка.56) Пре ма 
то ме, ин си сти ра ње на кул тур ном је дин ству као бит ном еле мен ту 
сва ке по ли тич ке за јед ни це пред ста вља за пра во мит.

Оп ште је при хва ће но ми шље ње да склад из ме ђу по ли тич ке 
кул ту ре и по ли тич ких ин сти ту ци ја обез бе ђу је ста бил ност по рет ка. 
У том сми слу Лип сет и Леј кин за кљу чу ју да од кул тур них оче ки-
ва ња за ви си до ко је ме ре ће је дан ре жим би ти ле ги ти ман. Па три-
о ти зам, ло јал ност за јед ни ци, за сту па ње не ких ре ли гиј ских вред-
но сти или при др жа ва ње оби ча ја и тра ди ци је бит но су ве за ни за 
пи та ња ле ги ти ми те та. «Ле ги тим ност је да кле мост ко ји спа ја кул-
тур не фак то ре и ин сти ту ци о нал не ва ри ја бле.»57) У истом ду ху Ма-
тић ка же да по ли тич ке тво ре ви не ко је су су прот не са гле ди шти ма 
по ли тич ке тра ди ци је, те шко да се мо гу ду же одр жа ти и ухва ти ти 
ко ре на у јед ном на ро ду.58) То ми шље ње де ли и Карл Фри дрих. Он 
сма тра да пре ви ше тра ди ци је око шта ва по ли тич ки по ре дак, али да 
исто та ко пре ма ло тра ди ци је под ри ва и ра за ра за јед ни цу и њен по-
ре дак.59)

По ли тич ка кул ту ра бли ско је по ве за на са људ ском по тре бом 
за ре дом не са мо на ни воу дру штва не го ге не рал но. У скла ду са 
тим за кљу чу је мо да по ли тич ка кул ту ра у окви ри ма јед не по ли тич-
ке за јед ни це има ин те гра тив ну функ ци ју, она из гра ђу је по ли тич ку 
со ли дар ност и гра ђан ску од го вор ност. Та ко ђе, „по ли тич ка кул ту-
ра је и је дан од нај ва жни јих кон тра ба лан са екс пан зи ји по ли ти ке у 
дру штве на тки ва, не ка вр ста од брам бе ног ме ха ни зма ко ји дру штво 
ауто ном но чу ва и за др жа ва у од но су на оса мо ста ље ну по ли тич-
ку власт и те ку ће по ли тич ке про це се.“60) Оби ча ји и оби чај но пра-

56)  Kymlic ka, W. Multikulturalnograđanstvo, Na kla da Ja sen ski i Turk, Za greb, 2003, str. 6.
57)  Липсет, М.С. Лејкин, Џ. Демократски век, Александрија прес, Београд, 2006, стр. 254.
58)  Ма тић, М. Осрпскомполитичкомобрасцу, Слу жбе ни лист Ср би је, Бе о град, 2000, стр. 

19-20.
59)  Фри дрих, исто, стр. 256.
60)  Ма тић, По ду на вац, исто, стр. 350.
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во се још од Ри чар да Ху ке ра, Сер Едвар да Ко у ка и Бер ка схва та-
ју као огра ни че ње вла дар ске са мо во ље. Тра ди ци ја оби чај ног пра-
ва се су прот ста вља тра ди ци ји при род ног пра ва, а ве штач ки ра зум 
(ви ђен као пре чи шће но и уса вр ше но ис ку ство нај му дри јих љу ди 
пре но ше но кроз вре ме) се по ста вља на су прот при род ног ра зу ма. 
Ни ка кав вла дар ски при род ни ра зум пре ма то ме, не мо же се су-
прот ста вља ти овом на го ми ла ном ис ку ству без ве ли ких опа сно сти. 
По ли тич ка кул ту ра, пре ма то ме, у се би са др жи и сна жне кон сти-
ту ци о на ли стич ке им пул се. Ре пу бли кан ска тра ди ци ја по ли тич ког 
ми шље ња, са сво је стра не, же ли гра ђа не ко ји су по ли тич ки ак тив-
ни и мо ти ви са ни ви со ким ни во ом гра ђан ске вр ли не. Бу ду ћи да се 
љу ди не ра ђа ју као „до бри гра ђа ни“ уло га по ли тич ке кул ту ре је од 
пре суд ног зна ча ја за обра зо ва ње до брих гра ђа на. Ре пу бли кан ска 
тра ди ци ја зах те ва по ли тич ку пар ти ци па ци ју гра ђа на, мо ти ви са ну 
гра ђан ском вр ли ном ко ја, у крај њој ин стан ци, за ви си од до брих 
ин сти ту ци ја и пар ти ци па тив не, де мо крат ске по ли тич ке кул ту ре. 
Дру гим ре чи ма, пре ма ре пу бли кан ском ми шље њу до бра по ли тич-
ка кул ту ра ства ра ће вр ле гра ђа не. На истом тра гу је Ма тић ка да 
твр ди да је срп ско пи та ње «пре вас ход но кул тур но и мо рал но пи та-
ње, а тек по том де мо крат ско пи та ње.»61) Без кул ту ре и мо рал но сти 
не ма ни де мо кра ти је.

Бу ду ћи да се по ли тич ка кул ту ра по Ол мон ду и Вер би од но си 
на по ли тич ке ори јен та ци је, мо гу ће су три вр сте ори јен та ци ја пре-
ма по ли тич ким објек ти ма: спо знај на, афек тив на и ева лу а циј ска.62) 
Ове ком по нен те су ме ђу соб но ис пре пле та не и ути чу јед на на дру-
гу, али обич но пре о вла ђу је јед на од њих и она од ре ђу је по ли тич ко 
по на ша ње. Пре ма то ме, по ли тич ка кул ту ра са сто ји се од ме ша ви-
не ра ци о нал них и ира ци о нал них чи ни ла ца. По Ол мон ду и Вер би, 
по ли тич ке кул ту ре мо гу се по де ли ти на па ро хи јал не, по да нич ке и 
пар ти ци па тив не. Као што је по зна то, по сто је два фак то ра пре суд на 
за на ста нак сва ке по ли тич ке кул ту ре: по ли тич ка тра ди ци ја и по ли-
тич ка со ци ја ли за ци ја.63) 

Тра ди ци ја је че сто би ла пре це њи ва на или пот це њи ва на, да би 
у ХХ ве ку пре вла да ло схва та ње тра ди ци је као пе жо ра тив ног тер-
ми на. Иако је тач но да ни шта ни је вред но са мо за то што је ста ро, 
јед на ко је тач но да и ни шта што је но во ни је са мо из тог раз ло га 

61) Ма тић, М. Српска политичка традиција, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
1998, стр. 383.

62) Al mond, Ver ba, исто, стр. 21.
63) Ви ди: Ма тић, М.  «По ли тич ка кул ту ра», стр. 835.
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бо ље од не чег ста рог. На кра ју кра је ва, ка да у оном што је ста ро не 
би би ла ни трун ка вред но сти, ка ко је мо гу ће да се то ли ко ду го очу-
ва ло? На зна чај тра ди ци је упу ћу је и Бер ђа јев ка да ка же да се но ва 
кул ту ра не мо же ство ри ти, а да не ма ни ка квих пре да ња, кон ти ну и-
те та са пред ход ном кул ту ром или по што ва ња пре да ка. „Иде ја та кве 
но ве ре во лу ци о нар не кул ту ре је contradictioinadjecto;“64) Дру гим 
ре чи ма не мо гу ће је за ми сли ти би ло ка кву кул ту ру без тра ди ци је.

Под тра ди ци јом под ра зу ме ва мо ре ла тив но ста би ли зо ва не кул-
тур не обра сце, ко ји су плод ду жег исто риј ског кри ста ли зо ва ња и 
ко лек тив ног ис ку ства. Тра ди ци је се фор ми ра ју ве ко ви ма. Оне су 
пре ма то ме, део на сле ђа. На фор ми ра ње тра ди ци је ути чу ве ли ки 
исто риј ски до га ђа ји и про це си у про шло сти, као и сва она ши ра 
зби ва ња ко ја има ју ве ли ки зна чај за иден ти тет по је ди них на ро да. 
Та ко ђе, на ства ра ње тра ди ци је јед ног на ро да ути чу и де ла ве ли ка-
на на ци о нал не исто ри је. Ти ве ли ка ни до би ја ју сим бо лич ки зна чај, 
а њи хо ви по ступ ци по ста ју пу то ка зи за бу дућ ност на ци је. Ко сов-
ска бит ка, Пр ви срп ски уста нак или Кра ље вић Мар ко и Ба но вић 
Стра хи ња из на род них пе са ма вр ше не по сре дан ути цај кроз тра ди-
ци ју. Ту да кле спа да све оно што је зна чај но за са мо по зна ва ње и ко-
лек тив но пам ће ње не ке на ци је. О тра ди ци ји Сло бо дан Јо ва но вић 
ка же да је то оно што у раз ли ве ну де струк тив ну сти хи ју и на из-
глед не у кро ти ве то ко ве исто риј ских зби ва ња уно си ред и сми сао.65) 
Ипак, иако уво ди ред, тра ди ци ја не прет по ста вља да је се дог мат-
ски сле ди. Она је ту да по ма же у ори јен та ци ји. На осно ву ра ни јих 
ис ку ста ва мо же мо се ори јен ти са ти у но вим окол но сти ма. Та ко је 
тра ди ци ја је згро сва ке по ли тич ке кул ту ре. По себ но тре ба има ти 
на уму бли ску по ве за ност из ме ђу тра ди ци је и ауто ри те та као и Ве-
бе ро во схва та ње тра ди ци је као јед ног од из во ра ауто ри те та, а ти-
ме и ле ги ти ми те та. Фри дрих твр ди да тра ди ци ја по се ду је ви тал ну 
функ ци ју у по ли тич ком те лу. „Она да је осно ву за нај ве ћи део ко-
му ни ци ра ња и ефект ног ин те гра тив ног ар гу мен ти са ња.“66) Дру гим 
ре чи ма, чо век не би мо гао жи ве ти без тра ди ци је, јер кроз њу учи 
је зик, на чи не по на ша ња, оби ча је... Она раз ви ја осе ћа ње кон ти ну-
и те та у исто ри ји и осе ћај при пад но сти за јед ни ци свих про шлих, 
са да шњих и бу ду ћих ге не ра ци ја на ци је. Ако исто ри ја пред ста вља 
кон ти ну и тет јед не за јед ни це, у ње ној иден тич но сти са чу ва ној кроз 

64) . Бер ђа јев, исто, стр. 220.
65) Ма тић, М. Осрпскомполитичкомобрасцу, Слу жбе ни лист Ср би је, Бе о град, 2000, стр. 

241
66) Фри дрих, исто, стр. 256.
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ве ко ве67), он да упра во тра ди ци ја пред ста вља три јумф за јед ни це 
над вре ме ном и про ла зно шћу. Јер за јед ни ца се кон стант но ме ња у 
свом са ста ву, док јед не ге не ра ци је уми ру дру ге се ра ђа ју, али упр-
кос то ме за јед ни ца оста је увек иста у свом иден ти те ту. Та ко за јед-
ни ца, за хва љу ју ћи тра ди ци ји, по ста је ја ча од вре ме на, про ла зно сти 
и смр ти. „На ци ја је њенаисторија. Њен иден ти тет је у њенојисто
рији.“68) Исто ри ја се, пре ма то ме, не схва та као низ про ме на не го 
као очу ва ње кон ти ну и те та. 

Тра ди ци ја се че сто по гре шно раз у ме ва ла као не што исто риј ски 
слу чај но и ира ци о нал но, од но сно не што за ста ре ло и пре ва зи ђе но. 
Та кви ста во ви ме ђу тим има ју свој ко рен у по гре шном раз у ме ва њу 
и тра ди ци је и мо дер но сти. Тра ди ци ја не сто ји у су прот но сти са са-
вре ме но шћу, на про тив. Мо же се ре ћи да се ра ди о ди ја лек тич ком 
од но су стал ног про жи ма ња и пре о бли ко ва ња. Чак и у окви ру са ме 
тра ди ци је мо гу по сто ја ти про тив реч но сти ко је мо гу по ста ти узрок 
про ме на.69) Те про тив реч но сти по ка зу ју да су тра ди ци је за пра во 
флек си бил не и да се из јед не тра ди ци је мо гу иш чи та ти раз ли чи-
те ства ри. Не ке тра ди ци је мо гу би ти не го ва не оста ју ћи ак ту ел не и 
вред не, не ке мо гу би ти де ли мич но мо ди фи ко ва не, али то ком исто-
ри је не ке тра ди ци је мо гу би ти за бо ра вље не и све сно или не све сно 
на пу ште не. Та ко ђе, ауто ри та тив на ту ма че ња тра ди ци је у но вим 
окол но сти ма, ако се при хва те, на кра ју и са ма мо гу по ста ти тра ди-
ци ја. У скла ду са схва та њем од но са из ме ђу тра ди ци је и мо дер но-
сти као ди ја лек тич ког, Ол монд и Вер ба за ци вил ну кул ту ру твр де 
да она ни је ни тра ди ци о нал на ни мо дер на већ ме ша ви на мо дер-
ни зи ра ју ће и тра ди ци о нал не кул ту ре.70) Та ко је она за пра во сме са 
еле ме на та па ро хи јал не, по да нич ке и пар ти ци па тив не кул ту ре.71) 

Са дру ге стра не, со ци ја ли за ци ја је ди на мич ки чи ни лац по ли-
тич ке кул ту ре. Ко лек тив на свест ко ја се схва та и као тра ди циј ска 
кул тур на ма три ца ко лек ти ви те та, пре но си се са ге не ра ци је на ге-
не ра ци ју пу тем ме ха ни за ма со ци ја ли за ци је.72) Она ни је на су мич на 
или слу чај на већ ор га ни зо ва на и циљ на де лат ност. Од нос пре ма 
цен трал ним по ли тич ким сим бо ли ма је од пре суд не ва жно сти за со-

67) Ви до вић, Ж. Историјаивера, РО АБ, За вод за уна пре ђи ва ње обра зо ва ња и вас пи та ња, 
Бе о град, 2009, стр. 29. 

68) Исто, 66.
69) Фри дрих, исто, 282.
70) Al mond, Ver ba, исто, стр. 15.
71) Исто, 25.
72) Сто ја но вић, исто, стр. 313.
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ци ја ли за ци ју. Да кле, со ци ја ли за ци ја об у хва та пре но ше ње од ре ђе-
них обра за ца по ли тич ке тра ди ци је, али и не ке но ви је про це се ко ји 
ути чу на фор ми ра ње иден ти те та по је ди на ца и гру па у дру штву.73) 
Дру гим ре чи ма, реч је о про це су то ком ко јег по је ди нац сти че ка-
рак те ри сти ке ко је га чи не по год ним за члан ство у дру штву. „Оно о 
че му се ов де ра ди је про цес уче ња у то ку уче ња у то ку ко јег мла-
ди от кри ва ју шта је по треб но да се по ста не по ли тич ка лич ност у 
спе ци фич ном кул тур ном кон тек сту.“74) Са мо ако је со ци ја ли за ци ја 
успе шна, љу ди су по но сни и ува жа ва ју кул ту ру ко јој при па да ју.75) 

Со ци ја ли за ци јом по је ди нац сти че свест о се би као со ци јал ном 
би ћу ко ји се у од но су пре ма дру ги ма упра вља по мо ћу нор ми и пра-
ви ла. Ипак, Фри дрих сма тра да тер мин со ци ја ли за ци ја ни је нај по-
год ни ји, и да је пра ви из раз обра зо ва ње или фор ми ра ње, јер се не 
ра ди са мо о со ци ја ли за ци ји не го исто вре ме но и о пер со на ли за ци ји 
и ху ма ни за ци ји. Дру гим ре чи ма, со ци ја ли за ци јом у од ре ђе ну за јед-
ни цу и тра ди ци ју чо век сти че и соп стве ни иден ти тет. Да кле, мо же 
се ре ћи да за јед ни ца по твр ђу је чо ве ков иден ти тет. Со ци ја ли за ци-
јом по је ди нац по ста је члан за јед ни це ко ја чу ва сво ју иден тич ност 
кроз вре ме. При хва ти ли се став да без за јед ни це и исто риј ске све-
сти не ма ни мо ра ла, он да се и мо рал и лич на жр тва мо гу ту ма чи-
ти као „деј ство исто риј ске за јед ни це у чо ве ку, деј ство исто ри је.“76) 
Про цес со ци ја ли за ци је од ро ђе ња и тра је то ком це лог жи во та. Та-
ко ђе, „кад је реч о по ли тич кој со ци ја ли за ци ји ва ља раз ли ко ва ти 
спон та не и не све сне про це се иден ти фи ка ци је и со ци ја ли за ци је, од 
оних ко ји су усме ра ва ни, про гра ми ра ни и ра ци о на ли зо ва ни, нпр. 
пре ко вас пи та ња, обра зо ва ња.“77) Исто та ко, тре ба пра ви ти раз ли ку 
из ме ђу гра ђан ског од го ја са јед не и ин док три на ци је са дру ге стра-
не. По сто је при мар ни и се кун дар ни аген си со ци ја ли за ци је. Ме ђу 
пр ве би спа да ли по ро ди ца и дру го ви, а ме ђу дру ге шко ла, пар ти је, 
ма сов ни ме ди ји, ин сти ту ци је, као и зна чај ни до га ђа ји у жи во ту по-
је дин ца. Со ци ја ли за ци ја ипак не зна чи пре но ше ње не из ме њи вих 
обра за ца. Груп не ин тер ак ци је и ко му ни ка ци ја, као и раз ли чи те но-
ве ин тер пре та ци је мо гу из ме ни ти по ли тич ко по на ша ње по је ди на-
ца и гру па и до ве сти до њи хо вог од сту па ња са глав ног то ка њи хо ве 
по ли тич ке кул ту ре. Дру гим ре чи ма, тре ба во ди ти ра чу на о то ме да 

73) Ма тић, исто, стр. 20.
74) Фри дрих, исто, стр. 261.
75) По ду на вац, М, Поредак,конституционализам,демократија, Чи го ја штам па, Бе о град, 

2006, стр. 205.
76) Ви до вић, исто, стр. 31.
77) Ма тић, М. «По ли тич ка кул ту ра», стр. 835-6.
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је по ли тич ка кул ту ра ипак хе те ро ге на. Сле де ћи То кви ла и ње гов 
осе ћај за суб кул ту ру,78) Ол монд и Вер ба ко ри сте тер мин суб кул-
ту ра да опи шу те са став не де ло ве по ли тич ких кул ту ра.79) При том, 
тре ба во ди ти ра чу на и о кул ту ра ма уло га. „Та ко се сва ка по ли тич ка 
за јед ни ца мо же опи са ти и ус по ре ди ти с оста лим по ли тич ким за-
јед ни ца ма, у пој мо ви ма (1) ње зи них струк тур но-функ ци о нал них 
ка рак те ри сти ка и (2) ње зи них кул тур них и суб кул тур них ка рак те-
ри сти ка, као и ка рак те ри сти ка кул ту ре уло га.“80)

Мо же се за кљу чи ти да иако су по ли тич ке ин сти ту ци је уко ре-
ње не у од ре ђе ној по ли тич кој кул ту ри те ин сти ту ци је се лак ше ме-
ња ју не го кул ту ре чи ји су плод. Дру гим ре чи ма чак и ка да до ђе до 
про ме на ин сти ту ци о нал них аран жма на то још увек не зна чи да је 
до шло до про ме на у окви ру кул тур них обра за ца ни ти да ће та кве 
про ме не би ти бр зе и ла ке. У том сми слу, ни јед на по ли тич ка ак ци-
ја не сме би ти сле па за пи та ња по ли тич ке кул ту ре. По себ но тре ба 
има ти на уму  Ве бе ро ве за кључ ке о то ме ко ли ку сна гу по се ду ју 
кул тур на опре де ље ња на фор ми ра ње ин сти ту ци ја не ког дру штва. 
Ка рак те ри сти ка кул ту ра је тен ден ци ја ка са мо об на вља њу. На ба-
зи тра ди ци је, кроз со ци ја ли за ци ју, љу ди уче на ко ји на чин да при-
хва та ју и аси ми ли ра ју ин фор ма ци је. Скру тон иде и да ље твр де ћи 
да кул ту ром љу ди уче шта да осе ћа ју у од ре ђе ним си ту а ци ја ма и 
ка ко да се у скла ду са тим осе ћа њи ма по на ша ју.81) Сто га ће оне 
ин фор ма ци је ко је су у су прот но сти са ста во ви ма, вред но сти ма и 
осе ћа њи ма љу ди јед не кул ту ре би ти или пре о бли ко ва не у скла ду 
са сво јим иден ти те том или у пот пу но сти од ба че не. Је дан од раз ло-
га због ко јег је кул ту ра ре ла тив но от пор на на про ме не су по ме ну ти 
еле мен ти ира ци о нал ног. Ка ко мо же мо да про ме ни мо не што че га 
ни смо ни све сни? Због то га, не ги ра ње и ве штач ко од ба ци ва ње по-
сто је ће кул ту ре упра во до при но си от по ру ка про ме на ма. 

* 
*     *

По ве зи ва ње кул ту ре и по ли ти ке и из у ча ва ња кул ту ре у по ли-
тич ком кон тек сту ста ра су ко ли ко и ин те ре со ва ње за по ли ти ку као 
та кву. У ХХI ве ку ин те рес за пи та ња кул ту ре и по ли ти ке по ста је 

78)  Al mond, G.A. «In te lek tu al na po vi jest kon cep ta ci vil ne kul tu re», u Al mond, G.A. Ver ba, S. 
Civilnakultura, Po li tič ka kul tu ra, Za greb, 2000, str. 409.

79)  Al mond, Ver ba, исто, стр. 29.
80) Исто, стр. 34.
81) Ви ди: Scru ton, R. „The Sig ni fi can ce of Com mon Cul tu re“, Philosophy, Vol. 54. No. 207, 

Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 1979, p 60.



стр:277300.

- 295 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2011год.(XXIII)Xvol=28

све ве ћи. Тај ин те рес ни је са мо про из вод но вих на сто ја ња у на у ци 
не го и са ме по ли тич ке ствар но сти. Кон флик ти ко ји ма се ба ви са-
вре ме на по ли тич ка со ци о ло ги ја су у крај њем кул тур ни кон флик ти. 
По ред то га у ери гло ба ли за ци је чи та ва дру штва по ста вља ју се би 
пи та ња иден ти те та, ко смо ми и шта чи ни на шу кул ту ру и тра-
ди ци ју. По не кад та ква пи та ња по ста вља ју не за пад на дру штва ко-
ја од би ја ју по за пад ња че ње, а по не кад их по ста вља ју и за јед ни це 
ими гра на та у окви ру са мих за пад них дру шта ва. Ак ту ел на пи та ња 
ве за на за мул ти кул ту ра ли зам као и ди ле ма да ли је овај кон цепт 
по ра жен или пред њим за пра во сто ји све тла бу дућ ност, упу ћу ју на 
за кљу чак да се пи та ња кул ту ре не мо гу одво ји ти од са вре ме не по-
ли тич ке ми сли. 

Та ко ни мо дер на по ли тич ка фи ло зо фи ја не мо же из бе га ва ти 
пи та ња кул ту ре и иден ти те та. Ако је тач но да је раз у ме ва ње те-
мељ них ка те го ри ја као што је прав да за пра во по сре до ва но кул ту-
ром и кул тур ним оче ки ва њи ма, он да се ни јед но пи та ње по ли тич-
ке фи ло зо фи је ви ше не мо же одво ји ти од пи та ња кул ту ре. Дру гим 
ре чи ма не мо же мо го во ри ти о не ком ап стракт ном пра вед ном дру-
штву ни ти мо же мо опе ри са ти би ло ка квим уни вер за ли стич ким 
или апри ор ним ка те го ри ја ма. На про тив, све те ка те го ри је мо ра ју 
би ти уко ре ње не у од ре ђе ном кул тур ном кон тек сту из ко га се из во-
де. У том сми слу пи та ња кул ту ре и иден ти те та не под па да ју под 
пи та ња при ват не сфе ре не го на ве ли ка вра та ула зе у сфе ру јав ног и 
по ли тич ког жи во та. Дру гим ре чи ма, по ли тич ка фи ло зо фи ја ви ше 
не мо же ра чу на ти са не ка квим ап стракт ним по је дин ци ма узе тим 
ван свог кул тур ног, исто риј ског, тра ди циј ског, ре ли гиј ског и вред-
но сног кон тек ста. По је дин ци су увек део не ких за јед ни ца уко ре ње-
ни у од ре ђе ној кул ту ри, тра ди ци ји и исто ри ји и је ди но из те ви зу ре 
они мо гу по сма тра ти спољ ни свет. 

Дру га бит на тач ка је ува жа ва ње чи ње ни це да спе ци фич не по-
ли тич ке ин сти ту ци је и по ли тич ка по на ша ња не мо гу раз у ме ти ван 
кул тур ног кон тек ста ко ме при па да ју. Та ко се при сва ком об ли ко-
ва њу или пре о бли ко ва њу по ли тич ких ин сти ту ци ја по себ на па жња 
мо ра обра ти ти на по ли тич ку тра ди ци ју тог дру штва. Та по ли тич ка 
тра ди ци ја од но сно скуп вред но сти ко је не ка по ли тич ка за јед ни ца 
при хва та као сво је пред ста вља ју по ље ба зич ног кон сен зу са. Гле-
да но из тог по ља од ре ђу је мо ко ли ко су ин сти ту ци је не ког дру штва 
у осно ви ле ги тим не. Та ко ђе про стор на сле ђе них тра ди ци ја мо же 
де ло ва ти и као бра на оса мо ста ље ној др жав ној вла сти. Украт ко, мо-
же се ре ћи да ће ка рак тер и уре ђе ност јед ног дру штва у крај њем 
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за ви си ти од кул тур них обра за ца тог дру штва. Пре ма то ме, по себ на 
па жња мо ра се по све ти ти одр жа њу од но сно фор ми ра њу од ре ђе не 
по ли тич ке кул ту ре и од ре ђе ног по ли тич ког сти ла. Да кле, ге не рал-
ни за кљу чак био би да не по сто ји по ли тич ки не у трал на кул ту ра, а 
исто та ко ни кул тур но не у трал на по ли ти ка ко ја не же ли про мо ви-
са ње од ре ђе них кул тур них обра за ца.

DusanDostanic
THESIGNIFICANCEOFSTUDYINGCULTURE

FORMODERNPOLITICALTHOUGHT
Summary

Thearticleauthorpointsout the importanceofstudying
cultureformodernpoliticalthought.Thefirstpartdefines
theconceptofcultureanditscharacteristics.Indoingso,
itistakenintoconsiderationthatcultureisnotunderstood
toomuchstatic,homogenousandmonolithic.Inthesame
section is referred to the increasing importance of such
defined culture in the political field. In the second part,
attentionisdevotedtoanalyzingtheconceptofpolitical
culture.Itisreferredtocharacteristicsofpoliticalculture
anditsroleinpolitics.Twocomponentsofpoliticalcultu
rearealsoconsidered–traditionandsocialization.
Keywords:Culture,PoliticalCulture,identity,tradition,
socialization
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Resume
Interestincultureinthecontextofstudyingpoliticsisnot
new.Ithasbeenknownsinceantiquity.However,although
theissueofculturewassuppressedforsometime,inthe
frameofinterestinpoliticalaffairsattheXXIcentury,this
relationshipbecomesmoreimportant.Themainthemesof
contemporarypoliticalsociologytodayrelyonculturalis
sues.Forexample,thecontemporaryreligiousandethnic
conflictsintheendcanbeunderstoodasaculturalcon
flicts. Thus, their solution requires understanding of the
cultureasaconceptaswellasthosevaluesconnectedto
specificculture.Intheeraofglobalization,issuesofiden
tityhaveanincreasingimportance.Somesocietiesarein
creasingly turning to their traditionsand their heritage,
andinsistontheiruniqueness.Thesamequestionsarera
isedbyimmigrantcommunitiesintheWesternworld.They
requiretheretentionandrecognitionoftheiridentityand
culturalpatterns.
Inthissense,evenmodernpoliticalphilosophycannotre
maindeafandblindtothehappeningsintheworldtoday.
So, themoment requests studying of cultural issues and
identityinpoliticalphilosophy.Ifitistruethattheunder
standingofbasiccategoriessuchasthejusticeisinfact
mediatedbycultureandculturalexpectations,thenneit
herofquestionsofpoliticalphilosophycannotbesepara
tedfromissuesofculture.Therefore,allthebasiccatego
riesmustberootedinaculturalcontextofacommunity.
Inthissense,issuesofcultureandidentityarenotissues
ofprivateconcernbuttheyareenteringpublicandpoliti
callife.Inotherwords,politicalphilosophycannolonger
countonsomekindofabstractindividualstakenoutofits
cultural, historical, traditional, religiousandvaluecon
text.Individualsarealwayspartofsomecommunitiesare
rooted inaparticularculture, traditionandhistory,and
onlyfromthatpointofviewtheycanobservetheoutside
world.
Another important point is recognizing that the specific
politicalinstitutionsandpoliticalbehaviorcanbeunder
stood outside the cultural context towhich they belong.
Thus,eachshapingorreshapingofthepoliticalinstituti
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onsmustpayspecialattentiontothepoliticaltraditionof
thatsociety.Thispoliticaltraditionorsetofvalueswhich
thatapoliticalcommunityacceptsashis,representfieldof
basicconsensus.Fromthisfieldwecanseehowmuchle
gitimatetheinstitutionsofsocietypossess.Alsothespace
ofinheritedtraditionscanactasabarriertounrestricted
statepower.Inshort,wecansaythatthecharacterandor
ganizationofasociety,intheend,dependsonthecultural
patternsofthatsociety.Therefore,specialattentionmust
bepaidtotheestablishmentandmaintenanceofaspecific
politicalcultureandaparticularpoliticalstyle.

 Овај рад је примљен 5. маја 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 9. јуна 
2011. године.
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