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УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА: 

ПОЛИТИЧКА КУЛТУРА
Под политичком културом стандардно подразумевамо скуп 
веровања, вредносних ставова и дискурзивних пракси 
који уређује однос одређене заједнице према политичком 
систему и политичким процесима у њему. Утолико се 
обично говори о политичкој култури различитих држава 
или региона, односно одређених група. Понекад је реч о 
политичкој култури крупнијих ентитета (нпр. Запада или 
Латинске Америке), или о политичкој култури неке особе.

У овом темату питањима политичке културе се прилази из 
знатно шире перспективе. 

Тако Иван Миленковић синтагму политичка култура 
тематизује у односу на културу као нормативан појам, одакле 
произлазе питања да ли такво одређење сугерише да нема  
културе која је неполитичка, те да ли се политичка култура 
супротставља политичкој некултури? Ова разматрања он 
уписује између културе сећања и њој супротстављене друге 
стране медаље – културе заборава. 

Иван Младеновић и Стефан Мићић у својим прилозима 
политичку културу разматрају у контексту политичке 
филозофије Џона Ролса, односно оних питаања која покреће 
његова књига Политички либерализам. Младеновић 
анализира Ролсову концепцију политичке културе 
демократског друштва. Затим износи и разматра извесне 
примедбе Ролсовом схватању везе између политичке 
културе демократског друштва и његове концепције 
политичке теорије, да би на овоме утемељио сопствену 
оцену вредности нормативне политичке теорије. Стефан 
Мићић се бави приговорима које је на Ролсову концепцију 
изнео Џозеф Раз: мада те приговоре сматра оправданим, 
обеснажује Разов закључак о важењу Ролсове теорије. 

Јелена Ђурић разматра једну поткултуру – пермакултуру 
– која, иако у извесном смислу осуђена на маргиналност, 
ипак представља некакав коректив постојећој либералној 
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политичкој култури и има, како ауторка сматра, потенцијал 
да прерасте у посебну политичку културу.

Маја Ћук и Милица Станковић у својим текстовима 
политичкој култури прилазе из феминистичког угла. Маја 
Ћук ишчитава романе Лето пре сумрака Дорис Лесинг 
и Животи девојака и жена Алис Манро из перспективе 
родне политике. Утемељујући своје паралелно читање ових 
књижевних дела на истраживању сексуалних политика које 
је изнела Кејт Милет, Маја Ћук уочава њихове значајне 
паралеле управо у мотиву наметања социјалних улога и 
идентитета протагонисткињама од стране доминантно 
патријахалне културе. Милица Станковић истражује 
конструкцију идеалне жене (у једном случају еманциповане, 
у другом мање-више традиционалне) у два гламурозна 
женска часописа данашње Србије, закључујући да се, и 
поред разлика, у оба случаја заправо понавља исти родни 
стереотип.

Слободанка Ракић Шефер,  
Корпе пуне миља, уље на платну, 2015.


