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ПОЛИТИЧКАКУЛТУРАИ
ПРИНЦИПИДЕМОКРАТИЈE

Сажетак: У овом ра ду ба ви ће мо се иде ја ма и иде а ли ма ко ји су ка
рак те ри стич ни за по ли тич ку кул ту ру де мо крат ског дру штва, а 
ко ји омо гу ћа ва ју трај ност де мо кра ти је и да љи раз вој де мо крат
ских ин сти ту ци ја. Наш основ ни циљ би ће да ис тра жи мо нор ма
тив ну ди мен зи ју по ли тич ке кул ту ре де мо крат ског дру штва. По
ла зе ћи од сло бо де и јед на ко сти као основ них прин ци па де мо кра
ти је раз мо три ће мо пи та ње на ко ји на чин ови прин ци пи уте ме љу ју 
основ не иде је и иде а ле по ли тич ке кул ту ре де мо крат ског дру штва. 
Иа ко је на ше ис тра жи ва ње пре вас ход но нор ма тив не при ро де оно 
ће на сто ја ти да ука же на зна чај по ве зи ва ња нор ма тив не по ли
тич ке те о ри је са ем пи риј ски ори јен ти са ним те о ри ја ма у ве зи са 
по ли тич ком кул ту ром.

Кључнеречи: де мо кра ти ја, по ли тич ка кул ту ра, прав да, сло бо да, 
јед на кост

Политичкакултуранекогдруштваможебитиподстицајна
или спутавајућа за функционисање демократије.1 Питања
офакторима везаним за политичку културу који утичуна
функционисање демократије у знатној мери су истражена
у оквиру политичких наука и социологије.2 За сврхе овог
рада полазимо од дефиниције политичке културе коју су

1 Текстјенастаокаорезултатраданапројектимабр.43007ибр.41004,
којефинансираМинистарство просвете, науке и технолошког развоја
РепубликеСрбије.

2 Almond,G.A.andVerba,S.(1963)The Ci vic Cul tu re: Po li ti cal At ti tu de and 
De moc racy in Fi ve Na ti ons,Princeton:PrincetonUniversityPress;Lipset,
S.M. (1959) Some SocialRequisites ofDemocracy: EconomicDevelop
mentandPoliticalLegitimacy,The Ame ri can Po li ti cal Sci en ce Re vi ew53,
pp.69–105;Lipset,S.M.(1990)TheCentralityofPoliticalCulture,Jo ur nal 
of De moc racy4,pp.80–83;Lipset,S.M.(1994)TheSocialRequisitesof
DemocracyRevisited,Ame ri can So ci o lo gi cal Re vi ew59,pp.1–22.
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предложилиАлмонд (G. А.Almond) и Верба (S.Verba) у
књизиГра ђан ска кул ту ра.Наиме, ониполитичку културу
дефинишутакодатајтермин„рефериранаспецифичнопо
литичкеоријентације–ставовепремаполитичкомсистему
ињеговимразличитимделовима, каои ставовеупогледу
сопственеулогеуоквирусистема”.3Уовомрадупосебну
пажњу посветићемо оним ставовима, односно идејама и
идеалима који су карактеристични за политичку културу
демократског друштва, а који омогућавају трајност демо
кратијеидаљиразвојдемократскихинституција.Међутим,
наше истраживање биће превасходно нормативне приро
де.Уместотежњедасенаправиинвентаросновнихидејаи
идеалакојикарактеришуполитичкукултурудемократског
друштва, настојаћемо да размотримо њихову нормативну
димензију.Другимречима,уместодескриптивногистражи
вањакојесутоидејекојекарактеришуполитичкукултуру
демократскогдруштва,истражићемонакојиначинсуоне
повезанесаосновнимнормативнимпринципимакарактери
стичнимзадемократију.Одсамогњеногнастанкауантичко
добаосновнипринципикојикарактеришудемократијујесу
принципислободе,једнакостииправде.Нашциљбиће,да
кле,даиспитамовезуизмеђунекихосновнихидејаиидеала
којикарактеришуполитичкукултурудемократскогдруштва
саовимбазичнимпринципима.

Насамомпочеткутребаистаћиукојојмеринашприступ
дугујеполитичкојтеоријиЏонаРолса(J.Rawls),алииуко
јојмериодњеодступа.Наиме,овајауторкојијеунајвећој
мериутицаонасавременунормативнуполитичкутеорију,
уранијојикаснијојфазизаступаојестановиштакојасусе
у одређеној мери разликовала. Овде ћемо истаћи кључну
разликукоја јерелевантна занашеистраживање.Увреме
писањаТе о ри је прав де (1971),ЏонРолсјенастојаодапо
нудинормативнооправдањезаосновнепринципеправдеза
демократско друштво.4Међутим, начинна који је то учи
ниојестеједназнатноапстрактнаверзијатеориједруштве
ног уговора, која полазећи од хипотетичке ситуације која
јеферустановљаваиоправдаваосновнепринципеправде.
СамРолсјеуказаодасеосновнипринципиправдекојиби

3 Almond,G.A.andVerba,S.(1963)The Ci vic Cul tu re: Po li ti cal At ti tu de and 
De moc racy in Fi ve Na ti ons, Princeton:PrincetonUniversityPress,p.12.

4 РолсвећнапочеткуТе о ри је прав деизноситврдњудаконцепцијуправ
декојупредлажесматра„најприкладнијомморалномосновомзадемо
кратскодруштво”:Rawls,J.(1971)A The ory of Ju sti ce,Cambridge,MA:
HarvardUniversityPress,p.VIII.Затумачењеидаљуразрадуовеиде
јевидети:Cohen,J. (2003)ForaDemocraticSociety, in:The Cam brid ge 
Com pa nion to Rawls,ed.Freeman,S.R.,Cambridge:CambridgeUniversity
Press.pp.86–138.
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билиусвојениутаквој једнојситуацијимогусхватитита
кодаизражавајупринципеслободе, једнакостиибратства
(солидарности).5Међутим, у каснијем периоду свог ства
рања,Ролс једонеклепромениоперспективу.УПо ли тич
ком ли бе ра ли зму(1993),онистичедабиконцепцијаправде
којабибилаодговарајућа задемократскодруштвоуместо
из апстрактнихконцепција требалодобримделомдабуде
изведена из политичке културе демократског друштва. То
значидајезаразликуодранијегпериода,Ролспосебноис
такао значај политичке културе демократског друштва за
нормативнуполитичкутеорију.6

НашприступуовомрадудугујеРолсовојтеоријиутолико
штоуцентарпажњестављаосновнепринципе,алииполи
тичкукултурудемократскогдруштва.Међутим,заразлику
однапетостикојајекарактеристичназањеговуранијуика
снијутеорију,нашприступоведведимензиједоводиувезу
тимештосетрагазаодносимапринципаправде,слободе,
једнакостиисолидарности,саелементимадемократскепо
литичке културе.Дакле, уместода се у оквируполитичке
културедемократскогдруштватражересурсизаизградњу
нормативнеполитичкетеорије,мирадијеистражујемонор
мативну димензију саме те политичке културе. У тој ме
ри наш приступ, иако инспирисан Ролсовом политичком
теоријом,уодређенојмериодњеиодступа.

Рад је структурисанна следећиначин.Упрвомпоглављу
бавимосенекимосновнимелементимаполитичкекултуре
демократскогдруштвакојисезаснивајунапринципуслобо
де.Другопоглављепосвећенојеразматрањувезепринципа
једнакостисанекимодосновнихидејаполитичкекултуре
демократскогдруштва,алииидеједаједемократијаправи
чанпроцесдоношењаодлука.Утрећемпоглављупосебна
пажњапосвећенајепитањурелевантностипроучавањанор
мативне димензије демократске политичке културе. У за
кључкусесумирајуглавнирезултатиистраживањаиистиче
значајповезивањанормативнетеориједемократијесаемпи
ријскиоријентисанимистраживањимауполитичкимнаука
маисоциологијикојауцентарпажњестављајуполитичку
културудемократскогдруштва.

5 Заовутврдњувидети:Rawls, J. (1971)A The ory of Ju sti ce,Cambridge,
MA:HarvardUniversityPress,p.106.

6 За Ролсова разматрања у вези са политичком културом демократског
друштвавидети:Ролс,Џ.(1998)По ли тич ки ли бе ра ли зам,Београд:„Фи
липВишњић”.ЗаинтерпретацијуикритикуРолсовогсхватањаполи
тичке културе демократског друштва видети: Младеновић, И. (2015)
Џон Ролс о политичкој култури демократског друштва,Кул ту ра број
149,Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка,стр.26–38.
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1

Пођимоодтоганакојиначинјепринципслободеповезан
са неким основним елементима политичке културе демо
кратскогдруштва.Прво,задемократскуполитичкукултуру
карактеристичнајеидејадајеробовласничкиодноснешто
штојенепримеренодемократскомуређењу.7Наиме,оваиде
јаможесеразуметиуправокаоизражавањепринципасло
боденатакавначинштосесматрадауоквирудемократског
друштвасвакаособатребадасетретиракаослободна.Ова
идеја у оквиру политичке културе демократског друштва
схватасенадваначина.Онасесхватаналибераланначин
такодасеудемократијисвакаособатретиракаослободнау
смислудасевластнемешауприватниживотиндивидуаи
свакаособаимамогућностдасамаодабересопственециље
веиначинживота.Међутим,оваидејауоквируполитичке
културедемократскогдруштвасхватасеинарепубликан
скиначинусмислудаоноштојеистинскасупротностод
носаробовласништва јестеда свакаособаимастатус јед
накогграђанина.Дакле,идејадајеробовласничкиодносу
супротностисадемократскимуређењем,можесеизразити
такоштобисереклодајезадемократијукарактеристична
слободаиндивидуадапланирају,мењајуиревидирајусвоје
животнециљеве,алиидаучествујууполитичкомживотуна
равноправанначин.

Друго,принципслободеповезанјесаидеаломдемократског
друштваукомеграђаниимајунесамоједнакстатус,већи
могућностдаучествујууполитичкомживоту.Идеалширо
когучешћаграђанауполитичкомживотукарактеристичан
језадемократијујошодантичкогдоба.Заправодасебира
идасебудебиранкојејекарактеристичнозапредставничку
демократијукојајенасталаумодернодобаможесерећида
изражаваистиовајосновниидеалоучешћуграђанаупо
литици.Алинерадисесамооучешћурадиучешћа,већо
томедајекарактеристикадемократиједасуграђанитико
јикаоколективнотелоудемократијиимајунајвишувласт
идајезањенопрактиковањенужноучешће.Уполитичкој
теоријипостојеразличитастановиштаувезисатимукојој
мерибиграђанитребалодаучествујууполитичкомживо
ту.Партиципативнетеориједемократијеистичузначајши
рокогучешћаграђанауполитичкомживоту,штоукључује

7 Ролстакођеполазиодовеидејекоја јекарактеристичназаполитичку
културудемократскогдруштва.Видети:Ролс,Џ.(1998)По ли тич ки ли
бе ра ли зам,Београд:„ФилипВишњић”,стр.40.Собзиромдасууан
тичкодобаробовибилиискључениизучешћаудемократскомодлучи
вању,требалобипрецизиратидајеречоидејикојајекарактеристична
замодернуполитичкукултурудемократскогдруштва.
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и доношење закона. Друге, више економски оријентисане
теорије,сматрајудапретераноучешћеграђанауполитици
можедонетивишештетенегокористи.Међутим,иједнеи
друге теорије заправонедоводеупитањеидеалполитич
кекултуредемократскогдруштвапокомејезадемократи
јукарактеристичноучешћеграђанауполитичкомживотуи
политичкомодлучивању.

Треће,принципслободеизраженјеуидејидаучешћегра
ђанауполитичкомживотуподразумевадаонимогудаиза
беру,алиидасменеонекојиобављајуодређенуполитичку
функцију.Зазамисаоосмењивостивластиможесерећида
је једна од основних идеја демократске политичке култу
ре.Требаистаћидасамазамисаоосмењивостивластиније
искључивоповезанасамогућношћудасевластизабереи
сменинаизборима.Наиме,уантичкодобадемократијасе
поредмеханизмавећинскоггласањаијавнограсправљањау
великојмеризасниваланамеханизмулутријеилинасумич
ногизбораонихкојићеобављатинекемагистратскефунк
ције.Ова идеја о насумичном избору државнихфункцио
нераишчезлајеумодернодоба.Међутим,имајућиувиду
дасуфункцијенакојесумагистратибираниуглавномбиле
краткотрајнеидабројграђанаАтиненијебиовелики,го
товосвакиграђанинимаојеприликудазаживотаобавља
некуодфункција(аконемагистратску,ондабаремданасу
мичнимизборомбуде члан великенароднепороте).8Како
год, безобзирана сверазликеуодносунаосновнедемо
кратскемеханизмечиниседаониуједнакојмериодража
вајузамисаоосмењивостивластикоја јекарактеристична
заполитичкукултурудемократскогдруштва.Акоонекоји
обављајувластнијемогућесменити,ондасеневидикакосе
идаљеможетврдитидасуграђанислободниуполитичком
смислу.

Још један, четврти вид, на који је принцип слободе пове
зансаелементимадемократскеполитичкекултуреодноси
сенаидејуомогућностислободногизражавањамишљењау
оквирудемократскогдруштва.Идејадасеслободноизрази
сопственомишљењечинисрждемократијејошодантичког
доба.Уатинскојскупштинисвакиграђанинјеимаонесамо
правоучешћа,већиправодасејавнообратисвимосталим

8 Аристотелвезуизмеђуслободеисмењивањаграђанауобављањувла
стиобјашњаванаследећиначин:„Основнипринципдемократскогпо
реткајеслобода.Обичносекажедаслободусвакопоседујесамоуовој
врстипоретка,јерсесматрадајеонациљсвихдемократија.Једнаком
понентатеслободејестедасенаизменичновладаипокорава.”Наведе
нопрема:Aristotle,Po li tics, Indianapolis,Cambridge:HackettPublishing
Company,1317b,p.176.
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грађанима.Умодернодобаправонаслободуговорасматра
сеједнимодосновнихљудскихправакојенијеискључиво
везанозаполитичкоодлучивање.Алисеистотакосматрада
политичкиживотудемократијинеможенасмисаониначин
дафункционишеуколиконијеобезбеђеноправонаслободу
говораиуколикосеононепоштује.Такодасебезобзира
наразликеусхватањуулогеслободеговораможерећида
сепринципслободеналазиуосновиовогважногелемента
политичкекултуредемократскогдруштва.

Пето, са претходномидејомповезана је идеја да је за де
мократију карактеристична не само слобода говора, већ и
уважавањесупротногмишљења.Оваидејауоквируполи
тичкекултуредемократскогдруштвасхватасенадваначи
на.Првиначинјестедајезадемократијукарактеристична
толерантност јеронананекиначинипостојизатоштосе
уверењаљудимеђусобноразликују.Ролсовуидејуизража
ватакоштокажедајеразложниплурализамтрајнообележје
политичкекултуредемократскогдруштва.9Усупротности
јесадемократијомдасесиломнаметнесвојеуверењедру
гимљудимакојисесатимуверењемнеслажу.Дакле,било
какваврстанетолерантностипремаразличитимсхватањима
билодасуонарелигиозне,етичкеилифилозофскеприро
деинкомпатибилна јесадемократијом.Другиначиндасе
разуме идеја о уважавању супротногмишљења односи се
специфичнонаполитичкауверења.Наиме,оваидејатако
ђеподразумевадајезадемократијукарактеристичнодапо
стојиопозиција уодносуна владајуће структуреидаона
имаправо,алиимогућностдаизразисопственеставовеи
уверења.10Коришћењесредставаприсилекакобисеонемо
гућилоопозиционоделовање,онемогућавањеопозициједа
изнесесвојеставовеикритикујевласт,усупротностисуса
једномодосновнихидејаполитичкекултуредемократског
друштва.Идеједајеудемократијиодсуштинскеважности
уважавањесупротногуверењаимишљења.

2

Упретходномпоглављунастојалисмодаукажемонакоји
начинсунекеважнеидејеиидеаликојисукарактеристични
за политичку културу демократског друштва утемељени у
принципуслободе.Уовомпоглављубавићемосеонимеле
ментима демократске политичке културе који изражавају

9 Ролс, Џ. (1998)По ли тич ки ли бе ра ли зам, Београд: „Филип Вишњић”,
стр.69.

10Задаљаразматрањаувезисазначајемопозицијезадемократијувидети:
Дал,Р.(1997)По ли ар хи ја: пар ти ци па ци ја и опо зи ци ја,Београд:„Филип
Вишњић”.
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принципједнакости,каоионекојисеодносенаправичност
процесадемократскогодлучивања.Првивиднакојиприн
цип једнакости утемељује битне идеје демократске поли
тичкекултуреодносисенаприродуполитичкеједнакости
везанузаучешћеупроцесудемократскогодлучивања.На
име,једнаодбитнихидејаполитичкекултуредемократског
друштвајестедаупроцесуполитичкогодлучивањасвигра
ђанитребадаимају једнакумогућностутицаја.Оваидеја
обичносеизражаваставом„Једанчовек,једанглас”.Чини
се,дакле,супротнимдемократијиданекеособеимајувећу
могућностутицајанаполитичкоодлучивањебилозбогсво
јихприроднихспособности,билозбогдруштвенихулогаи
положаја.

Занимљивоједасунесамокритичаридемократије,негои
некињенизаступницинастојалидадоведуупитањеовакву
једнуидеју.Такоје,например,ЏонСтјуартМил(J.S.Mill)
којијебиоједаноднајзначајнијихзаступникапредставнич
кедемократије,сматраодабиправогласатребалодабуде
универзално,алинеиједнако.Заправо,онјесматраодаби
глас оних који су образованији или обављају неке важне
друштвенефункцијетребалодавредивишеодгласаоста
лихграђана.11РазлогзатонијебиоштојеМилмислиодасу
другиграђанимањевредни,већзатоштојесматраодајето
добарначиндаониобразованијиуопштебудузаступљени
упарламенту,атимеидаодлукекојесетамодоносебуду
боље.Дакле,онјесматраодаовакваједнаидејазаправомо
жедаунапредипроцесдемократскогодлучивања.Међутим,
Миловаидејаупркостомештојеонсматраоданијеусу
протностисадемократијом,ниуисторијидемократије,као
ниданас,нијеразматранакаопредлогвреданспровођењау
делоунекимширимразмерама.Моглобисерећидаразлог
затоувеликојмерилежиуправоуидејикојајекарактери
стична заполитичкукултурудемократскогдруштвадаби
могућностутицајасвакеособетребалодабудеједнака,што
значидасвакигласвредиједнако,алиидасвакоимаједна
кумогућностдаучествујеујавнојрасправиштојекаракте
ристикадемократијејошодантичкогдоба.

Ипак,принципједнакостиуполитичкојкултуридемократ
скогдруштвасвојизразиманесамоувидуполитичкејед
накости, већ и економске једнакости схваћене у смислу
солидарности. За политичку културу демократског дру
штва је карактеристична идеја да су претеране економске

11Mill, J. S. (1861/1977)ConsiderationsonRepresentativeGovernment, in:
Col lec ted Works of John Stu art MillVol.XIX:Es says on Po li tics and So
ci ety,Toronto,London:UniversityofTorontoPress,RoutledgeandKegan
Paul,p.475.
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неједнакостиштетнезадемократијуиодвијањедемократ
скогпроцеса.Тонезначидасеуоквиримадемократскепо
литичке културе претпоставља да свиљуди у потпуности
треба да буду једнаки у економском смислу. Заступници
демократијеобичносматрајудаекономскенеједнакостине
требадабудупретеране, затоштоусупротномекономска
моћможеоднетипревагунадпроцесомполитичког одлу
чивањаукомесвитребадаимају једнакумогућностути
цаја.Отуднијечудноштојетаидејачестодовођенауве
зу са концепцијом дистрибутивне правде, односно да је у
демократскомдруштвудужностдржаведапомогнеонима
којисеналазеунајлошијемположају.Такоје,рецимо,Џон
Ролспринципразликекојикажедасунеједнакостиудру
штвудопуштенесамоакоидууприлогионимакојиудру
штвунајлошијестојезаједносапринципомједнакихшанси
окарактерисаокаопринципдемократскеједнакости.12

Виделисмо,дакле,дапринципједнакостиуоквируполи
тичкекултуредемократскогдруштвабиваизраженкрозпо
литичкуиекономскудимензију.Азаобеидејекојесмораз
матралиможесерећидаподразумевајунекуврстубазичног
утемељењауидејиљудскогдостојанства.Наиме,признање
дајељудскодостојанствонештоштојевреднопоштовања,
значидасваљудскабићазаслужујуфертретман.13Овајфер
третманможесесхватитиусмислусоцијалнеправде,али
иполитичкеправде.Уоквируконцепцијесоцијалнеправ
де то би значило да ниједна особа не би требало да буде
без средстава замогућноствођењадостојанственогживо
та.Уоквируконцепцијеполитичкеправдетобизначилода
свакаособатребадаимаједнакутицајнапроцесполитич
когодлучивања.Ускраћивањеправанекеособена једнаку
могућностутицаја затоне значисамоускраћивање једног
одмноштваразличитихправа,већидасељудскодостојан
стводатеособенепоштује.Удосадашњемизлагањувиде
лисмонакојиначинсуовезамислиополитичкојједнако
сти и солидарности схваћене у оквиру политичке културе
демократскогдруштва.

Садасеокрећемо јошједнојидејидемократскеполитичке
културекојајеувезисаидејомополитичкојједнакости,ато
једачитавпроцесдемократскогодлучивањатребадабуде
праведан.Овосеобичноизражаваставомо„ферислобод
нимизборима”.Деоидеје о „фери слободнимизборима”

12Rawls,J.(1971)A The ory of Ju sti ce,Cambridge,MA:HarvardUniversity
Press,p.75.

13Задетаљнијеразматрањеовеидејевидети:Christiano,T.(2008)The Con
sti tu tion of Equ a lity: De moc ra tic Aut ho rity and Its Li mits,Oxford:Oxford
UniversityPress,поглавље1.
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свакакојемогућностједнакогутицајасвакогграђанинана
крајњирезултатдемократскогодлучивања.Међутим,идеја
оправедностичитавогпроцесаодлучивањаидеидаљеод
тога.Онаукључујеимногедругеидејеиидеалекојесмодо
садаразматралипопутонихомогућностиактивногучешћа,
слободногизражавањамишљења,уважавањаразличитости,
допуштеностииуважавањаопозиционогмишљењаидело
вања.Идејаоправедностиполитичкогпроцесаподразумева
равноправантретманкакосамихграђана,такоионихпар
тијаиполитичаракојисекандидујузаодређенефункције.
Тако да упркос могућности једнаког политичког утицаја
грађана,небисемоглорећидајеполитичкипроцесупот
пуности праведан ако кандидати за функције нису такође
равноправнотретирани.

3

Нашциљупретходнимпоглављимабио једаразмотримо
некеосновнеидејеиидеаледемократскеполитичкекулту
реусветлуодређенихпринципакарактеристичнихзадемо
кратију.Утомпогледумоглобисерећидасмонастојали
даимплицитнузаснованостовихидејаиидеаланапринци
пимаправде,пресвегаслободеиједнакости,учинимоекс
плицитном.Собзиромдаполитичкукултурукарактерише
скупопштеприхваћенихидејаиверовања,настојалисмода
покажемодасенекиодосновнихелеменатаполитичкекул
туредемократскогдруштванајбољемогуразуметитакода
изражавајуовебазичнепринципедемократије.

Ууводномделурадаистаклисмодасенекаодполазишта
занашеистраживањеналазеуРолсовојполитичкојтеорији,
алиидауодређенимпогледимаодступамоодњеговоггле
дишта.Наовомместутребалобиистаћијошједнуствару
везисаодносомпремаРолсовојтеорији.КадаРолсговори
ополитичкојкултуридемократскогдруштваон јеодређу
јекао„заједничкифундусимплицитнопризнатихосновних
идејаипринципа”.14ИзовогодређењајеочигледнодаРолс
неправинекупосебнуразликуизмеђуидејаипринципау
везисаполитичкомкултуромдемократскогдруштва.Иако
је наше схватање демократске политичке културе блиско
Ролсовом,требаистаћидајезанашеистраживањеододлу
чујућеважностибилоправљењеразликеизмеђуидејакоје
сукарактеристичнезаполитичкукултурудемократскогдру
штваиосновнихпринципадемократије.Овоотваратешко
питањедалисеосновнипринципидемократијеисамимогу

14Ролс, Џ. (1998)По ли тич ки ли бе ра ли зам, Београд: „Филип Вишњић”,
стр.40.
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сматратиделомполитичкекултуреилиимајусвојенезави
сноважењеуоквириманормативнеполитичкетеорије.Ми
смоихурадутретиралинаовајдругиначинјерсматрамода
јеододлучујућеважностиправљењеразликеизмеђуидеја
демократскеполитичкекултуреинормативнихпринципаза
увиђањенормативнедимензијесаметеполитичкекултуре.
Управоутомележисмисаонашегпокушајадасепринци
пикојисуимплицитниууобичајенимсхватањимавезаним
задемократскодруштвоучинеексплицитним.Алиуправо
затонашаекспликацијатихпринципаморадасепозивака
конаскупидејакојекарактеришудемократскуполитичку
културу,такоинадаљуелаборацијутихидејаусветлупо
знатихпринципаиинституцијауоквируполитичкетеорије
итеориједемократије.

УједномранијемрадуизнелисмокритикунарачунРолсо
вогсхватањаполитичкекултуредемократскогдруштвакоја
кажеда јењеговизборосновнихидејаполитичкекултуре
демократскогдруштвауодређенојмериселективан.15Сада
бисеистатакритикамоглаупутитиинарачуннашегста
новишта.Ууводујејасноистакнутодаћемосебавитисамо
некимосновнимидејамаиидеалима везаним заполитич
ку културу демократског друштва.Међутим, упркос овом
ограничењуидаљебисемоглопоставитипитањезаштосу
размотренебаштеидејеиидеалианенекидругикојибисе
такођемоглисматратиосновним.Утомпогледуистичемо
да јеглавнициљнашегистраживањанормативнеприроде
идајезанормативнесврхекојеимамоувидускупидејаи
идеалакојисморазматралисасвимдовољан.

Наиме,нормативнипринципиодкојихсмопошлипремда
сукарактеристичнизадемократију,неморајунужнодасе
примењују на демократију.Могуће је замислити друштво
које би било организовано у складу са принципом слобо
де,аданијеистовременодемократско.Сдругестране,не
кодруштвобимоглоусвојиминституцијамадаимплемен
тирапринципједнакости,адајеистовременоаутократско.
Сматрамоданашеистраживањеуказујезаштојебитнода
фундус идеја и идеала политичке културе демократског
друштва имплицитно претпоставља како принцип слобо
де,такоипринципједнакости.Самаполитичкакултураде
мократскогдруштванамнекажеништаомеђусобномод
носуовихпринципа,штојеизаочекивати.Ролсјетакође
сматраодајеуправозадатакнормативнеполитичкетеорије,

15Заовукритикувидети:Младеновић,И.(2015)ЏонРолсополитичкој
културидемократскогдруштва,Кул ту ра број149,Заводзапроучавање
културногразвитка,стр.33–34.
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а не политичке културе демократског друштва да понуди
правуравнотежуизмеђунаведенихпринципа.

Коначно,изборосновнихидејаиидеалаполитичкекулту
рекојимасмосебавилиуовомрадусасвимједовољанда
укаженасуштинскуразликуизмеђуполитичкекултурекоја
подржавадемократскеинституцијеиподстичењиховразвој
одполитичкекултурекојаспутавадемократију.Политичка
културакојанесадржиниједнуиливећинунаведенихиде
јаиидеала,илисесастојиодидејаиидеалакојисуњима
супротни, сасвим сигурно неће бити повољна за развој и
функционисање демократског друштва. Наше истражива
ње указује да разлог томе није само неуважавање идеја и
идеалакарактеристичнихзадемократију,већнепоштовање
базичнихпринципаслободеи једнакости.Уместодасена
друштвогледакаонаправичансистемсарадње,таквапо
литичкакултураподржаваауторитарнодруштвеноуређење
којесеискључивозасниванасилиимоћи.Нормативнапо
литичкатеоријанеможедапонудиконкретнарешењакако
дадруштвакојасупретходнобилаауторитарнаизградеде
мократскуполитичкукултуру,нитикакојемогућеспречити
ерозијудемократскихидејаиидеалакојаможеодвестиде
мократскадруштвауправцуауторитарнихрежима.Алимо
жедаукаженасуштинскизначајосновнихпринципаправ
де,слободеиједнакости,заочувањеиразвојдемократског
друштва.

За кљу чак

Нормативна истраживања у вези са демократијом углав
номсуусредсређенанапринципеиусловекојибитребало
дабудузадовољеникакобисеобезбедилапроцедуралнаи
супстантивнаправичностпроцесаполитичкогодлучивања.
Сдругестране,вишеемпиријскиоријентисанаистражива
њауполитичкимнаукамаисоциологијиосветлиласузна
чајиразличитеаспектеполитичкекултурекојидоприносе
одржању и развоју демократског система и демократских
институција.Нашаразматрањауовомрадунастојаласуда
овадваправцапроучавањадемократиједоведуумеђусобну
везу истраживањемнормативне димензије политичке кул
туредемократскогдруштва.Утомпогледууказалисмона
који начин принципи слободе и једнакости утемељују не
кеосновнеидејеиидеаледемократскеполитичкекултуре,
алииукојојмерисуњиховемеђусобнерелацијеважнеза
виталностидаљиразвојдемократскогдруштва.
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POLITICALCULTUREAND
THEPRINCIPLESOFDEMOCRACY

Abstract

Inthispaperweshall investigatetheideasandidealsof thepolitical
culture in a democratic society, which contribute to the viability of
democracy and its further development. The main objective of the
paperistoanalysethenormativedimensionofthedemocraticpolitical
culture.Starting from theprinciplesof freedomandequalitywe ask
howtheseprinciplesprovidegroundsforsomebasicideasandidealsof
thepoliticalcultureofademocraticsociety.Althoughourinvestigation
isnormativeinnature,wearguethatnormativepoliticaltheoryshould
payattentiontoempiricallyorientedresearchonpoliticalculture.
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