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Dр жа ва ни је је ди на али је сва ка ко нај у па дљи ви ја и нај сна жни ја, 
а мо жда и нај ва жни ја дру штве на тво ре ви на. Др жа ва ни је са мо 

по ли тич ко не го и људ ско, ци ви ли за циј ско и кул тур но до стиг ну ће. 
И по ред не сум њи вих функ ци о нал них по ре ме ћа ја и кри зе сми сла 
у ко ју је за па ла на пре ло му ве ко ва и ми ле ни ју ма, ни у пост мо дер-
ном по во ју свет ског дру штва др жа ва ипак ни је из гу би ла зна чај ну 
кре а тив ну, ор га ни за ци о ну и ре гу ла тив ну, те кон трол ну, за штит ну 
и без бед но сну уло гу. Мно ге над ле жно сти ко је је др жа ва сте кла у 
прет ход ним пе ри о ди ма, на ро чи то у мо дер ном до бу, оста ле су до 
да нас. У тре нут ку ка да се по ми шља ло да је вре ме на ци о нал них 
др жа ва на из ма ку, др жа ва слич них али и пре о бли ко ва них те жњи 
по но во се ука за ла на хо ри зон ту људ ских оче ки ва ња. Др жа ва је, да-
кле, по но во у сре ди шту па жње и ан ти кри зних на да ња.

I

Шта је др жа ва, ка ква и ко ли ка тре ба да бу де и че му да слу жи, 
љу ди се пи та ју већ ве ко ви ма. Да на шњи упи ти ни су ни ма ло ма њи 
не го ју че, као ни нео ду ми це око су шти не др жав них об ли ка, ње не 
ана то ми је и фи зи о ло ги је, вред но сти и са др жа ја, те од но су др жа ве 
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пре ма оп штем и по је ди нач ном до бру. Др жа ва ка ква је сте и ка ква 
би мо гла и тре ба ла да бу де, стал на је те ма по ли тич ких раз ма тра ња, 
спо ре ња и су ко ба, мно го ви ше прак тич них и праг ма тич них по ле-
ми ка не го ап стракт них и те о риј ских де ба та. По ја ва др жа ве ути-
сну та је у сва ко днев ну свест и оп хо ђе ње љу ди, при пад ни ка др жа-
ве - др жа вља на, али та не из о став ност ни је фор ми ра на то ли ко као 
тач но зна ње ње не ор га ни за ци о не струк ту ре и баш сва ког аспек та 
де ло ва ња, ко ли ко као кон ти ну и ра ни осе ћај нео т кло њи ве нео п ход-
но сти. Мо гло би се ре ћи да љу ди жи ве у др жа ви као што др жа ва на 
на ро чи ти на чин жи ви у људ ској пси хи.

О пред др жав ном ста ди ју му људ ских за јед ни ца све до че ком па-
ра тив на ет но ло ги ја и со ци јал на ан тро по ло ги ја, те ан тро по ло ги ја 
по ли ти ке, чак и на ро чи та ди сци пли на ан тро по ло ги ја др жа ве - док 
је мо дер на исто ри ја и сход на исто ри о гра фи ја, ма ње или ви ше, раз-
у ђе на хро ни ка на ро да оку пље них и ор га ни зо ва них у др жа ве. У ми-
ле ни јум ски ду гом вре ме ну раз во ја др жа ве ра ђа ле су се и за на вља-
ле иде је ње ног по бољ ша ва ња и уса вр ша ва ња, мак си ма ли зо ва ња и 
ми ни ма ли зо ва ња, али и на ди ла же ња и пре ва зи ла же ња не ким дру-
гим на чи ни ма дру штве ног об ли ко ва ња.

Дво стру ко има ги ни ра но са вр шен ство др жа ве огле да ло се у 
фор ми оп ти мал не или иде ал не др жа ве, не у јед на че но и раз ли чи то у 
те о ло ги ји и се ку ла ри зо ва ној, прак тич ној по ли ти ци. Са крал на иде-
ја civitasdivina, др жа ве бо жан ске или Бож је, ис ка зи ва ла је људ ску 
уди вље ност ре ли ги о зном ве ром и цр кве ним обра сци ма ве ру ју ћег 
устрој ства ово зе маљ ског жи во та. С дру ге стра не са крал но сти, жеђ 
за ап со лут ном мо ћи, по сле ан тич ког и фе у дал ног раз до бља arcana
imperii и arcanadominiandi, на ро чи то по сле Фран цу ске ре во лу ци је 
ис хо ди ла је у но во ве ков ној иде о ло ги ји све тов не др жа ве де мо крат-
ског ти па. Ка сни је ра чва ње и ди вер ген ци ја ауто ри тар них и де мо-
крат ских то ко ва до ве ло је до екс тре ма то та ли зу ју ће и то тал не др-
жа ве ко ја је, по том, ис хо ди ла у мно го че му тра гич ној прак си оства-
ре ног то та ли та ри зма.

Ре ал по ли тич ки ап со лут, све тов не и кор по ра тив не, али и па га-
ни зо ва не др жа ве у то та ли тар ној фор ми, то ком по след њег свет ског 
ра та угро зио је оп ста нак чо ве чан ства. По ка за ло се да то та ли тар на 
др жа ва огра ни ча ва људ ске сло бо де, не ги ра пра во и прав ду, при ки-
ва по је дин це на зид по да нич ке по слу шно сти, уте ру ју ћи их у кр лет-
ку сле пе ве ре пре ма во ђи и вођ ству. Осу је ћу ју ћи жи во дај ну дру-
штве ност, рат ни са вез то та ли тар них др жа ва је на по слет ку за вр шио 
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у агре си ји и дис кри ми на ци ји, ра си зму и ге но ци ду. Реч је, да бо ме, 
о ин ва зив ним ета ти стич ким кон цеп ти ма и прак са ма фа ши зма, на-
ци зма и фа лан ги зма, ко ји су до жи ве ли исто риј ски слом и по раз у 
рат ном кр во про ли ћу сре ди ном про шлог ве ка.

С дру ге стра не ре ал по ли тич ке ду ге ро ји ле су се по зи тив не и 
не га тив не уто пиј ске за ми сли ак тив не ин тер вен ци о ни стич ке и „па-
сив не“, тј. ми ни мал не нео/ли бе рал не др жа ве; не др жа ве и на др жа-
ве; срећ ног и не срећ ног др жа во ли ког устро ја ва ња у свим сме ро-
ви ма ху ма ни стич ких и тех но крат ских хте ња. Уче ње о од у ми ра њу 
др жа ве ни је би ло са мо би тан ес ха то ло шки део марк си стич ке ре-
во лу ци о нар не по у ке о на ди ла же њу и уки да њу гра ђан ског све та и 
ка пи та ли зма као та квог, не го и са ста вак ли бе рал ног иде о ло шког и 
те о риј ског пр тља га, у ко ме се про но си ла из ра зи та ан ти па ти ја пре-
ма ди рек тив ној и ре гу ла тив ној уло зи др жа ве на тр жи шту, у при-
вре ди, у ку ту ри и дру штву уоп ште.

И по ред док три нар них ска ски и број них те о риј ских оправ да ња 
за ла ска у „тач ки оме га“ и суд њем ча су сва ке др жав но сти, у анар хи-
стич кој, марк си стич кој, анар хо син ди ка ли стич кој и ли бер та ри јан-
ској кон тра тра ди ци ји, по љу ља на и при вре ме но по ти сну та др жа ва 
ипак ни је „од у мр ла“. Знат но се про ме ни ла, до ду ше, и очи то осла-
би ла у јед ном раз ро ва ше ном раз до бљу, али ни је ко нач но раз об ли-
че на ни ти раз гра ђе на да би тек та ко не ста ла са сце не.

По сле за вр шет ка де тан та и Хлад ног ра та на гли слом ко му ни-
зма у Ис точ ној Евро пи ство рио је сли ку у чи јем кон тро ли са ном ра-
му је ство рен мо за ич ни при зор пот пу не и не по врат не де струк ци је 
ри вал ског об ли ка ре ал со ци ја ли стич ке и са мо у прав не др жа ве. Иде-
о ло зи ма три јум фа тзв. Пр вог све та се учи ни ло да је за над ме та ње 
спо соб на ја ка др жав ност у (пре)ми ну лом бло ку тзв. Дру гог све та 
ко му ни зма де фи ни тив но од ло же на у ар хи ве исто ри је. То се ипак 
ни је до го ди ло.

*

Вре мен ски син хро ни зо ва ним от по чи ња њем раз до бља пост-
ко му ни стич ке тран зи ци је ре ак ти ви ра не су пре ђа шње па рад ги ме о 
пре о бра жа ју и уки да њу спе ци фич них вр ста со ци ја ли стич ких др-
жа ва, са ста но ви шта њи хо ве не по ћуд но сти и не у кло пље но сти у 
на ло ге вре ме на ко је су од ре де ле тре нут но и на сред њи рок су пер-
и ор не гло бал не струк ту ре. От пр ва је очи то ва на не моћ да се та ко 
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де фи ни са не др жа ве знат ни је пре о бра зе вла сти тим по ри ви ма и ре-
форм ском сна гом ко ји ма рас по ло жу. Обра сци др жав них ре фор ми и 
ре фор ми др жа ва на из глед су би ли ускла ђе ни са ино ви ра ном при-
ро дом пре лом ног тре нут ка, али су ствар ну ин спи ра ци ју још увек 
цр пе ли прет ход них те о риј ски и иде о ло шки ва жних кор пу са ли бе-
ра ли зма, кон зер ва ти ви зма и со ци ја ли зма.

Три ја да при вид но апарт них иде о ло ги ја и док три на, али и те о-
ри ја и по ли тич ких фи ло зо фи ја, ис по љи ла се као би зар но иде а циј-
ско је ди ње ње, иако еклек тич но ипак са гла сно у од бој но сти пре ма 
од ре ђе ном ти пу др жа ве. Јер, иза ре то рич ког за сто ра прин ци пи јел-
ног ан ти е та ти зма и да ље су би ла жи ва ра зно ли ка уве ре ња о мо ди-
фи ко ва њу са вре ме не др жа ве до ста ди ју ма сим бо лич ког за ми ра ња 
и функ ци о нал ног сво ђе ња на нај ну жни ја по ља ак ци је. У опој ном 
ча су три јум фа и оду ше вље ња нео ли бе рал ном „ре во лу ци јом“ – 
по себ но по лет них и чвр стих по ја ва та че ри зма и ре га ни зма 80-их 
го ди на про шлог ве ка - у пр ви план су до спе ли фун да мен тал ни 
прин ци пи ко ји су др жа ву по се би тре ти ра ли и про јек то ва ли на ре-
дук тив ни, за пра во ми ни ма ли стич ки на чин. При ват на ини ци ја ти ва, 
де ре гу ла ци ја и спон та ност ак те ра на сло бод ном тр жи шту озна ча-
ва ли су оства ре ње иде а ла сло бо де и прак се на ро чи те иде о ло ги је, 
об ли ко ва не у док три ну ин ди ви ду ал них и ко лек тив них људ ских 
пра ва, та ко ђе.

Кон тра дик ци је на ре че не си ту а ци је нео ли бе рал ног три јум фа 
ис по љи ле су се у исто риј ској ета пи ко ја је оди са ла ми ле на ри стич-
ком ат мос фе ром и за блу дом о веч ном пре так њу нај бо љег по рет ка 
из јед ног у дру ги по бед нич ки пе хар, у па жљи во не го ва ној пеј за-
жној ар хи тек ту ри ње го вих су пер и ор них ци ви ли за циј ских и кул-
тур них за са да. На ре че ни иде ал је, ме ђу тим, вр ло бр зо оспо ри ла от-
пор на и не и де ал на прак са гло бал них и ло кал них кри зних тр за ви ца. 
На из не на ђе ње ве ћи не ола ко са мо у ве ре них прог но зе ра и за не се-
них про ро ка, за вр ше так ду гог Хлад ног ра та, бр зи слом ко му ни зма, 
ре са те ли ти зо ва ње чла ни ца из ор би те јед ног у ор би ту дру гог бло ка, 
по че так, од ви ја ње и за вр ше так тран зи ци је, уз на ста на ка но вих гро-
здо ва и са ве за гло бал не мо ћи... све то да кле, ни је се очи то ва ло као 
па те тич на тач ка на кра ју сло же не ге о по ли тич ке ре че ни це – ни ти 
„крај др жа ве“ на „кра ју исто ри је“. Де си ло се не што дру го!



стр:75-102.

- 79 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2013год.(XXV)XIIvol=36

*

Ка да је уз бу ђе ње у сла вљу утих ну ло про ра ди ла је увек буд на 
кр ти ца исто ри је. По ка за ло се, на и ме, да не пред ви дљи ва исто ри ја 
не по зна је оства ре ну прак су пот пу не и за у век да те сло бо де, ни ти за 
сва вре ме на не при ко сно ве не по бе де јед не, у том ча су си гур но, али 
не и трај но оси гу ра но над моћ не стра не. Сум ње на ста ју по сле не-
по бит них вре ме на, на из ма ку ва же ња „не по ре ци вих исти на“. Епо-
хал ни по бед ни ци су се, као и увек, у муч ну ре ла тив ност соп стве не 
гло бал не над мо ћи уве ри ли не што ка сни је, већ у сле де ћој шо кант но 
кри зној де це ни ји. Упр кос хи ли ја стич ким и ме си јан ским оче ки ва-
њи ма ни је се де сио Крај не че га што би ли чи ло на по ја ву у тер ми-
нал ном ста њу др жав не до крај че но сти. Вре ме је по те кло да ље, ни је 
би ло опе ла др жа ви као та квој, на про тив, исто ри ја се на ста ви ла и 
по сле пре о кре та и ло ма иде о ло шких фор ма ци ја и вој них бло ко ва. 
Иако на че те, нај ве ће на ци о нал не др жа ве су оп ста ле, да би се по не-
ке од њих - углав ном оне нај ве ће -на шле на уз ла зном пу ту нео или 
по стим пе ри јал ног опо рав ка и сна же ња.

Мо же се ре ћи да је тран зи ци ја - као ре форм ски тра си ра на пу-
та ња пре ла ска из јед ног на чи на у дру ги на чин жи во та - оцр та ла 
знат ну сла бост упра во оних др жа ва ко је су би ле у знат ном раз вој-
ном за о стат ку. Ода тле се ис ка за ла по тре ба оштрих ре зо ва и бр зих 
струк тур них про ме на, нај ви ше за рад ус по ста вља ња иоле одр жи вог 
и ко ли ко-то ли ко кон ку рент ног ка пи та ли стич ког си сте ма. Тран зи-
ци ја је, на и ме, стар то ва ла и од ви ја ла се у крај ње не у јед на че ним 
усло ви ма већ ус по ста вље не хи је рар хи је и бло ко ва ја ких и сла бих, 
те „нор ма ли зо ва них“ и на да ље „по ре ме ће них“ и „дез о ри јен ти са-
них“ др жа ва на пе ри фе ри ји свет ског си сте ма.

Пред тран зи ци о но на сле ђе усло ви ло је убр за ва ње и успо ра ва-
ње при вред ног ра ста ко је је не ке де кла ри са но ре форм ске др жа ве 
учвр сти ло и учи ни ло ја чим, а не ке раз ла ба ви ло и учи ни ло знат но 
сла би јим не го што су би ле у прет ход ној по ли те ко ном ској фор ма-
ци ји. Не у јед на че на спрем ност на про ме не и про де мо крат ски ка па-
ци те ти пост ко му ни стич ких др жа ва ука зи ва ли су на оди ста не јед-
на ку си ту а ци ју на прет ка и на зат ка, по себ но у упо ред ном од но су 
ква ли те та не ка да шњег и са да шњег жи во та. У бр зом за ле ту и ви со-
ком ско ку пре ко епо хал ног про це па из ме ђу ста рог и но вог по рет ка, 
не ке др жа ве су уз на пре до ва ле, до ско чив ши ме ка но и успе шно на 
дру гу оба лу, док су се дру ге из не зна ња ло кал них ели та вла сти, 
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при по моћ злу ра дих хе ге мо на и оп ште збу ње но сти, дез ор га ни зо ва-
ле и де гра ди ра ле у ка лу гео/по ли тич ке нео др жи во сти. Тран зи ци ја 
ни је ну жно озна чи ла на пре дак и сна же ње ко ли ко исто риј ско кре та-
ње ка дру га чи јем, за пра во су прот ном ци љу и пре о бли ко ва ње жи-
во та сход но про ме ње ним ви зу ра ма и ви зи ја ма мо гу ћег ис хо ди шта.

Тран зи ци о но пре струк ту ри са ње не раз ви је них и за о ста лих др-
жа ва ни је те кло по не кој стрикт ној те о риј ској ре цеп ту ри, ни ти је 
прет ход на те о риј ско прав на ми сао стро го де тер ми ни са ла прак су у 
кон тра сме ру об но ве ка пи та ли зма. Ра ди кал ни тран зи ци о ни за хва-
ти вр ше ни су по док три нар ним „шок“ фор му ла ма по све ма шњег 
плу ра ли зо ва ња и ре ста у ра ци је (а не са мо ре сти ту ци је!), те де ре гу-
ли са ња и при ва ти зо ва ња, ко ји су сво је ко ре не има ли у нео ли бе рал-
ној па ра диг ми на ме ње ној пост ко му ни стич ким, по ста у то ри тар ним 
и пост кон фликт ним зе мља ма. Ре ал со ци ја ли стич ка и са мо у прав на 
др жа ва мо ра ле су би ти пре и на че не и при ла го ђе не но вим ге о е ко-
ном ским и ге о по ли тич ким по тре ба ма ло кал ног и ре ги о нал ног об-
је ди ња ва ња Ста рог кон ти нен та.

Прет ход на, де це ни ја ма тра ди ра на те о ри ја др жа ве и пра ва у 
про ме ње ним окол но сти ма ви ше ни је мо гла да до ђе до пре суд не ре-
чи – чак ни је мо гла ни убе дљи во да ре флек ту је сво је стра те шке 
за блу де и по ра зе – па је на упра жње но ме сто ста рог ти па марк си-
стич ког и марк со ид ног те о риј ско прав ног дис кур са, у нај ве ћој ме-
ри до спе ла пре вод на нео ли бе рал на ли те ра ту ра. Уме сто раз гра на те 
кро шње те о риј ског ми шље ња о др жа ви на ле ви ци, ука зао се ли бе-
ра ло фил ни дис курс ко ји ни је у сва ком ана ли тич ком и ин тер пре та-
тив ном слу ча ју осе ћао по тре бу за про ду бље ном ар гу мен та ци јом.

*

У по тра зи за по год ни јом па ра диг мом ми шље ња о суд би ни др-
жа ве у тран зи ци ји по но во су от кри ве не и ре ин тер пре ти ра не „ста-
ре шко ле“ ми шље ња, али су за че ти и мно ги са свим но ви сти ло ви 
ту ма че ња, еко ло ги зам, фе ми ни зам, би о по ли ти ка, нпр. У те ку ћем 
те о риј ском плу ра ли зо ва њу у нео, пост и ре тро-при сту пи ма де цен-
три ра ност и ри зом ска ана ли за у мно го че му су ука за ле на скло ност 
фак то граф ском де скрип ти ви зму – на бра ја њу и опи са ни ју све га што 
по сто ји или тек же ли да по ста не, пре ма скло но сти ма ко је по ти чу 
из „ре ал но сти“ те о риј ско прав ног по зи ти ви зма и функ ци о на ли зма.
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Чи ње ни ца да ком по нент на графија на ра ста на уштрб амал-
гам ске логије и опло ђу ју ће зофије, ду гу је се пост мо дер ни стич кој 
те жњи уру ша ва ња тзв. ве ли ких и и си стем ских „при ча“ у ле ги ти-
ми зу ју ћем прав цу те о риј ске фраг мен тар но сти и ми кро-на ра ти ва. 
Ода тле из ви ре иде о син кре тич ност ве ли ког ка ли бра, па чак и ши-
ро ко ска ли ра ни еклек ти ци зам ли шен, уз гред ре че но, чак и при ми-
сли би ло ка квих от кри ћа и ори ги нал но сти. Бу ду ћи да не по сто ји 
кон сен зу ал на и до ми нант на фор му ла раз у ме ва ња др жав ног фе но-
ме на, др жа ви се у мно штву ин тер пре та ци ја при сту па ре лак си ра но, 
из сло бод но иза бра ног угла и овла шно уте ме ље ног по ла зи шта ко је 
се нај че шће оправ да ва то ком дис кур са.

Али, не пре глед ни плу ра ли зам те о риј ско прав них ста но ви шта, 
без уоч љи ве ди ја ло шке до ми нан те и кон стан те, не би смео од ви ше 
да обес хра бри и раз о ча ра оне ко ји те же упо зна ва њу нај ва жни јих 
то ко ва и са зна њу нај за ни мљи ви јих иде ја. Вре ме на су сва ка ко за мр-
ше ни ја, ста но ви шта ком пли ко ва ни ја и дис пер зо ва на, у мен тал ним 
и иде а циј ским мре жа ма пре пле те не су без број не по кат кад и про-
тив реч не, чак и у обес хра бру ју ће па ра док се за мр ше не ни ти.

Без број ауто ра ми сли и пи ше о др жа ви и др жав но сти. Прак-
тич но је не мо гу ће ство ри ти ком плет ну сли ку о ста њу са вре ме не 
те о ри је др жа ве, а да мо жда и пре те ра но са мо у ве ре на „пот пу ност“ 
у ис хо ду не бу де са мо ши ра или ужа се лек ци ја из све га што је у 
јед ном вре мен ском исеч ку би ло при сту пач но ми шље њу. А при сту-
пач но се, у не из мер ној ко лич ни ин фор ма ци ја и ана ли за др жа ве, 
ука зу је тек као ма ње или ви ше сре ђе на илу зи ја да је све ре ле вант-
но оди ста за хва ћа но ми сли ма и пам ће њем. Вре ме на, хе ге ли јан ске 
упу ће но сти у све и за нос осми шље ном це ли ном, оста ла су без над-
но за на ма.

Оно што је упор ном ми шље њу пре о ста ло је сте сме ли ји аутор-
ски при ступ, те о риј ски ауто грам у ло гич ној, ну жно фраг мен тар-
ној об ра ди не у ма ње не ва жно сти али и про бле ма тич но сти др жа ве 
пост мо дер ног до ба. Нај зад или нај пре, све јед но, о др жа ви је не-
пре ста но реч; оној са вре ме ној и оној не са вре ме ној, за ста ре лој и 
пре ста ре лој, ја кој и сла бој, ухра ње ној др жа ви бла го ста ња и пот-
хра ње ној си ро ма шној др жа ви; др жа ви ко ја би у ху ку без о се ћај ног 
вре ме на тре ба ло да оп ста не или да не ста не? За то је сва ка сту ди ја 
др жа ве, на ро чи то на овом тлу, по треб на и до бро до шла.



- 82 -

ДРЖАВАУПОСТМОДЕРНОЈОПТИЦИМилошКнежевић

II

За раз ли ку од си ту а ци је у све ту, де ла из обла сти те о ри је др жа-
ве су на шој на уч ној про дук ци ји ре ла тив но рет ка. Ма њак те о риј-
ских раз ма тра ња та ко зна чај не по ја ве као што је др жа ва из раз је 
ви ше стру ке не сра зме ре.

Пр ва је, мо гло би се ре ћи, хро но ло шког ка рак те ра и ти че се 
не у јед на че ног за ни ма ња за ду бље са зна ва ње струк ту ре др жа ве, 
ње не ор га ни за ци је и функ ци ја, вред но сти и ци ље ва, те ево лу тив-
них про це са ње не дис/кон ти ну и ра не тран сфор ма ци је. У до ма ћој 
на уч ној ли те ра ту ри те о риј ски ин те рес за др жа ву био је мно го из-
ра же ни ји у, услов но ре че но, кон струк тив ном пред тран зи ци о ном 
вре ме ну епо хе со ци ја ли зма и са мо у пра вља ња, не го да нас у пост-
со циј ла и зму, усред за ка сне ле и из об ли че не тран зи ци је. Др жа ва 
је у сло же ном фе де рал ном и по је ди нач ном ре пу блич ком об ли ку 
пле ни ла па жњу, ка ко иде о ло га та ко и те о ре ти ча ра та да шњег по ли-
тич ког си сте ма. Ана ли зе и ин тер пре та ци је др жа ве су се на ро чи то 
раз ви ле се дам де се тих го ди на про шлог ве ка. То ком те, ре кло би се 
кон струк тив не и нор ма тив не де це ни је, по себ но је раз ра ђи ван при-
ступ „за жи вља ва ња“ у ко ме је др жа ва са гле да ва на кроз иде о ло шку 
и те о риј ску при зму тзв. де е та ти зо ва ња и по друштвља ва ња. Дру-
штво је би ло ам би јент у ко ме је др жа ва тре ба ло по сте пе но да гу би 
ја ке пре ро га ти ве и убла жа ва и рас тва ра сво је кла сич не функ ци је.

Дру га кре а тив на не сра зме ра у не до стат ној те о риј ској про дук-
ци ји о др жа ви и у од но су на др жа ву у ов да шњој ин те лек ту ал ној 
за јед ни ци, ти че се ско ри јих раз до бља пост ко му ни стич ке про то-
плу рал не исто ри је. У дра ма тич ном раз до бљу пре о кре та и пре ла ска 
до та да шња пар тиј ска др жа ва се на шла у епи цен тру по тре сних де-
ша ва ња, али је и по ред то га ње на фе но ме но ло ги ја тек спо ра дич но 
и ме сти мич но про пи ти ва на.

У про те клих че тврт ве ка у пр ви план пер цеп ци је је арит мич но 
до спе ва ла пре за си ће на до га ђај на исто ри ја ко ја је, ско ро у це ло сти, 
ис пу ња ва ла мен тал ни хо ри зонт и ин те лек ту ал ну ра до зна лост уче-
сни ка, по сма тра ча и по тен ци јал них ту ма ча. Дра ма тич на де ша ва-
ња су сна жно по ти сну ла и за не ко дру го, мо жда сре ђе ни је вре ме, 
од ло жи ла си сте ма тич на и си стем ска, а он да и кри тич ка те о риј ска 
раз ма тра ња кон ти ну ал не по ја ве и дис кон ти ну ал ног не стан ка др-
жа ве на прет ход но ко ли ко-то ли ко је дин стве ном мул ти ет нич ком и 
ин тер на ци о нал ном др жав ном про сто ру.



стр:75-102.

- 83 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2013год.(XXV)XIIvol=36

Ра ни ја ауто ри тар но и ауто крат ски кон тро ли са на др жав на де-
цен три ра ност устук ну ла је пред мно го ја чим др жа во цен трич ним 
али се па рат ним на сто ја њи ма ју го сло вен ских ре пу блич ких пар ти-
ку ла. На ре че ни про цес ни су од ли ко ва ли ни стр пље ње, ни сми ре-
ност, ни ти уљуд на сти ша ност по ли тич ких стра сти, па ода тле ни 
ис тра жи ва ња дру штве не ен тро пи је и де струк ци је др жа ве ни су 
успе ва ла да се об ли ку ју у те о риј ски до вољ но увер љи вом ма ни ру. 
На су прот то ме, зле ху да суд би на др жа ве је про бу ди ла не у кро ти ве 
осе ћа је љут ње, гне ва и мр жње ко ји су кул ми ни ра ли у не слав ним 
хо сти ли стич ким осе ћа ји ма, без над ног ме ђу соб ног про тив ни штва 
у из у кр шта ним по ли ти ка ма не при ја тељ ста ва.

Раз би ја њу и рас па да њу фе де рал не др жа ве ко и ни ци ди ра ло је 
сти хиј но раз ла га ње и де о ба ју го сло вен ског дру штва, еко но ми је, 
кул ту ре. Реч је, по но ви мо, о збу њу ју ћој дис кре пан ци из ме ђу бу јич-
них ем пи риј ских то ко ва раз ла га ња – раз би ја ња и рас па да ња – дру-
ге ју го сло вен ске др жа ве у фе де рал ном и со ци ја ли стич ком об ли ку, 
и фра пант ног не до стат ка убе дљи вих ана ли за узро ка и раз ло га, те 
мо ти ва и ин те ре са да јед на ком плек сна и ком пли ко ва на др жав на 
тво ре ви на у ју го и сточ ном кут ку Евро пе, на по слет ку не ста не са по-
ли тич ке кар те Ста рог кон ти нен та.

*

Уза стоп ни де струк тив ни до га ђа ји су да ле ко над ма ши ва ли ме-
сти мич не по ку ша је те о риј ског раз у ме ва ња. Из ра зи ти је ин тер пре-
та тив не ре ак ци је углав ном су би ле на суб те о риј ском но ву, ком-
фор но ли ше не сми сле не на уч но сти, по „по но сним“ са мо и ска зи ма 
чак пер су а зив но иде о ло шке, то јест ате о риј ске у би ти. Ме диј ски и 
по ли тич ки дис курс о др жа ви гу био се у ма гла ма под ра зу ме ва ња и 
ин ту и ци је ва жног али нео бја шње ног фе но ме на, чи ме је ра ци о нал-
ни и ду бљи ин тер пре та тив ни при ступ по ти снут на мар ги ну, за не ко 
не из ве сно бу ду ће и ваљ да по год ни је вре ме.

По ме ну том ја зу из ме ђу те о риј ских ста за и ем пи риј скиг бо га-
за до при нео је и по су ста ли и за не мо ћа ли обра зов ни и на уч ни си-
стем у ко ме је, и по ред мно штва ин сти ту ци ја, по и мен це усме ре них 
на ис тра жи ва ња др жа ве и др жав но сти, ни је би ло до вољ но слу ха а 
мо жда и спо соб но сти да се про ми сли исто риј ска и са вре ме на пер-
спек ти ва др жа ве на овом тлу.
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Нај зад, по ја ча ни им пул си бу ђе ња ин те ре са за фе но мен др жа ве 
осет ни ји су у ско ри је вре ме, по нај пре за хва љу ју ћи уз не ми ру ју ћем 
спле ту спо ља шњих и уну тра шњих раз ло га. Оно што се у тер ми но-
ло шкој кон вен ци ји ши ро ког ра спо на по ми ње и име ну је као тран-
зи ци ја, усло ви ло је та кве иде о ло шке и по ли тич ке, али и со ци о е ко-
ном ске и кул ту рал не за хва те на по љу ак ци је др жа ве и пре ма др жа-
ви, ко ји су и по ред ем пи ри стич ког кон фор ми зма, ипак зах те ва ли 
и про ду бље ну те о риј ску ре флек си ју. Иоле сми сле ни ја плат фор ма 
ре фор ми по ли тич ког си сте ма ни је мо гла би ти до не та и спро ве де на 
без од ре ђе ни јег те о риј ског ста ва о прав ци ма и ци ље ви ма пре о бли-
ко ва ња др жа ве у „пре ла зном пе ри о ду“, мо жда и не ка квих но во вре-
ме них „Пра ва ца тран зи ци о ног раз во ја“?!

Уну тра шње струк тур не ре фор ме пост ко му ни стич ког дру штва, 
на ма три ци по ли тич ког плу ра ли зо ва ња и оп се жне про ме не со ци-
јал ног ам би јен та, на ра ста ња не из др жљи вих со ци јал них раз ли ка, 
пре сло ја ва ња пу тем при ва ти за ци о ног кон фи ско ва ња дру штве не 
сво ји не, те си ро ма ше ња ве ћи не уз бо га ће ње ма њи не у из о па че ној 
дру штве ној струк ту ри, ни су иза зва ле са мо на сто ја ња да се на ре че-
ни про це си што бо ље раз у ме ју не го и да се на осно ву по стиг ну тих 
уви да ле гит ми шу или де ле ги ти ми шу у ци ви ли за циј ској ви зу ри.

На по ру ле ги ти ми зо ва ња ре фор ми, на не увек ја сној тра си епо-
хал них ги ба ња, ис пре чи ла се, ме ђу тим, из ну тра и спо ља иза зва на 
струк тур на по ли те ко ном ска и мо рал на кри за ко ја је сна жно по љу-
ља ла от пр ва идо ла триј ски ис так ну те иде а ле про ме не. Же сто ки та-
ла си кри зе си сте ма, ко ји је то ком про те кле де це ни је пред ста вљао 
не по ре ци ви узор, ре ла ти ви зо ва ли су нео ли бе рал ни мо дел др жа ве 
чи ји мак си мал но про по ве да ни „ми ни ма ли зам“ ни је по ка зао за до-
во ља ва ју ћу ефи ка сност у пе ри о ду тран зи ци је. На про тив!?

Уко ли ко се до са да ре че но по ста ви у од нос пре ма еви ден ти-
ра ним ем пи риј ским то ко ви ма де струк ци је ов да шње др жа ве, те 
ре кон струк ци је ње них де ло ва, а за тим и ин тер пре та тив не де кон-
струк ци је све га што се са сло же ном и за јед нич ком др жа вом де ша-
ва ло на овом тлу у про те клих че тврт ве ка, ла ко ће се уочи ти да је 
ра ни ја сло же на др жа ва у фе де рал ном об ли ку, као и ње ни де об ни 
и ну жно ума ње ни др жа во ли ки ис хо ди, до жи ве ла нај дра ма тич ни-
је тран сфор ма ци је, ка кве ни су ис ку ше не ни ти ви ђе не на би ло ком 
дру гом ме сту у Евро пи.

У том сми слу, те о ре ти зо ва ње окол но сти ве за них за не ка да шњу 
ју го сло вен ску и са да шњу др жав ну си ту а ци ју у Ср би ји, по треб но је 
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нај пре за рад што пот пу ни јег и тач ни јег раз у ме ва ња оп ште суд би не 
мул ти на ци о нал них и по себ них суд би на но во на ста лих на ци о нал-
них др жа ва у вре ме ну евро ин те гра ци ја. У том по гле ду ни је зго рег 
ре ћи да окол но сти све ду бље еко ном ске и по ли тич ке кри зе Европ-
ске уни је у ве ли кој ме ри пот се ћа ју на не во ље са ко ји ма се су о ча-
ва ла не ка да шња Ју го сла ви ја на ком ба тив ној стр ми ни ди со лу ци је.

*

На по тре бу те о риј ских раз ма тра ња ана то ми је и фи зи о ло ги је 
умно же них др жа ва на тзв. за пад ном Бал ка ну не упу ћу је, ме ђу тим, 
са мо су мор на ана ло ги ја са те ку ћим де струк тив ним про це си ма у 
Уни ји, не го и уз не ми ру ју ћа не до вр ше ност ге о по ли тич ких про це-
са и др жав не ге не зе на са мом Бал ка ну. Фор ма тив на не до вр ше ност 
упу ћу је, та ко ђе, на по тре бу не пре кид ног про пи ти ва ња за мр ше них 
од но са не до вр ше них и осу је ће них уну тра шних и спо ља шњих ин-
те гра ци ја, као и на чел ног од но са на ци о нал ног и гра ђан ског, са-
мо бит но др жав ног и спо ља шњег над др жа ног, те евро у ниј ског по-
лу кон ти нен тал ног окви ра, или не че га мо жда пот пу но раз ли чи тог 
што би се на нео че ки ван на чин мо гло оства ри ти у бу дућ но сти.

Уз то, те о риј ско прав на ана ли за не би сме ла да ми мо и ђе ни по-
ја ву му ти ра ња ка ко кла сич не та ко и дру гих до са да по зна тих фор-
ми др жав но сти, на ро чи то са ста но ви шта пре но са уну тра шњих, до 
не дав но не при ко сно ве них уну тра шњих др жав них над ле жно сти на 
спо ља шња, са ве знич ка, асо ци ја тив на и кор по ра циј ска те ла. По-
ме ну та функ ци о нал на тран сми си ја, по све му су де ћи, узро ку је све 
из ра зи ти је де су ве ре ни зо ва ње и де те ри то ри ја ли зо ва ње др жа ва као 
већ на че тих су бје ка та ме ђу на род ног пра ва.

У ви хо ри ма гло ба ли за ци је и кон ти нен тал них ин те гра ци ја очи-
глед но је да се од лу чу ју ћи ка па ци те ти по је ди на ча них др жа ва убр-
за но пре и на чу ју и ме ња ју, а да се као су пер и ор ни чи ни лац по ја вљу-
ју број не на дин стан це раз ли чи тих на ме на, свр ха и име на. У то ку је 
гло бал но мул ти по ла ри зо ва ње са по ме ра њем ак цен та ге о е ко ном ске 
и ге о по ли тич ке мо ћи са до са да шње евро а тлант ске осо ви не ка кич-
ми евро а зиј ског и па ци фич ког ма кро ре ги о на. Не сум њи во да је реч 
о епо хал ној про ме ни „сре ди шта све та“ ко ја ће упа дљи во обе ле жи-
ти на и ла зе ће де це ни је. Кон ту ре но вог гло бал ног рас по ре да сна га 
и мо ћи још увек ни су до вољ но ра за зна те бу ду ћи да су на де лу по-
чет ни не увек ја сни, али ипак до вољ но на го ве шта ва ју ћи трен до ви.
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Очи глед но да је са вре ме на кри тич ка те о ри ја др жа ве пред ис-
ку ше њи ма све сна жни јег ре ла ти ви зо ва ња и не ги ра ња сре ди шњег и 
основ ног пред ме та свог ис тра жи ва ња - др жа ве као ор га ни зо ва ног 
и ин сти ту ци о на ли зо ва ног де ла дру штва. Али, са вре ме на те о ри ја 
др жа ве се на ла зи и пред иза зо ви ма са свим су прот ног ти па; ту ма-
че ња по тре бе све ја чег др жав ног упли та ња и ре форм ских ин тер-
вен ци ја у ха о тич не еко ном ске и дру штве не то ко ве. Све ви ше се, 
на и ме, за па жа из ве сна ре не сан са др жа ве у на ци о нал ном об ли ку, 
по себ но у по гле ду по ја ча них те жњи ка по врат ку скрај ну тих и из гу-
бље них др жав них ин ге рен ци ја у усло ви ма опа сне дру штве не кри-
зе. Оту да ни је те шко за па зи ти да се мно гим ак те ри ма уну тар по-
ли тич ког и еко ном ског про це са др жа ва ука зу је у но во/ста ром ли ку 
из ба ви те ља и спа си о ца.

Чи ни нам се да до са да ре че но до вољ но илу стру је по тре бу 
кри тич ког раз ма тра ња ко је се, по ла зе ћи од ло кал не те мат ске цен-
три ра но сти, не за др жа ва на пар ти ку лар ним, ло кал ним и про вин-
ци јал ним кри те ри ју ми ма, већ на сто ји да раз у ме си ту ци ју у ве ћој 
епо хал ној ши ри ни и исто риј ско ој ду би ни. Упра во та кав на пор са-
др жи књи га ауто ра Ђор ђа Сто ја но ви ћа и Жи во ји на Ђу ри ћа под на-
сло вом Анатомијасавременедржаве у из да њу Ин сти ту та за по ли-
тич ке сту ди је (Бе о град, 2012).

III

Књи га аутор ског тан де ма Ђор ђа Сто ја но ви ћа и Жи во ји на Ђу-
ри ћа Анатомија савременедржаве по де ље на је у пет сра змер но 
ујед на че них де ло ва. Де ли мич ни из у зе так у по гле ду кван ти те та је 
по след њи пе ти део књи ге ко ји се од но си на Ср би ју као сла бу др-
жа ву.

*

Пр ви део књи ге по све ћен је ак ту ел ним те о риј ским при сту-
пи ма са вре ме ној др жа ви. По ла зе ћи од но во ве ков ног, тј. мо дер ног 
по и ма ња др жа ве, ауто ри раз ма тра ју „др жа ви стич ки кон цеп ту ал ни 
по јект“ и „три јад ни те о риј ски еша лон“ у ко ји сме шта ју три ба зич-
на те о риј ска то ка: марк си зам, плу ра ли зам и ели ти зам.

У по сто је ћој ли те ра ту ри из обла сти те о ри је др жа ве по сто је, 
до ду ше, мно ге пе ри о ди за ци је, кла си фи ка ци је и ти по ло ги за ци је, 
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та ко да фо ку си ра ње кључ них при сту па за ви си од про ниц љи во сти 
пре по зна ва ња, сна ге ар гу мен та ци је и аутор ских убе ђе ња и ори ги-
нал но сти. Осим по ме ну те три хо то ми је мо гу се за па па зи ти и дру-
га чи ји кон ци пи ра ни пре гле ди те о ри ја др жа ве као, на при мер, онај 
Ен др јуа Вин сен та ко ји при сту пе раз вр ста ва на: ап со лу ти стич ке, 
кон сти ту ци о на ли стич ке, кла сне и плу ра ли стич ке. (Ен др ју Вин-
сент, Теориједржаве, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2009)

Ра зно ли ко са гле да ва ње осно вих те о риј ских ма три ца у ин тер-
пре та ци ји др жа ве уоч љи во је и код не ких ко ма ћих ауто ра. У јед ној 
са свим ско ра шњој ана ли зи фе но ме на др жа ве по ли ти ко лог Ву ка-
шин Па вло вић са по лит со ци о ло шког ста но ви шта те о ри је, др жа ве 
раз вр ста ва на: ре пу бли кан ске, кон трак ту а ли стич ке (те о ри је дру-
штве ног уго во ра), ли бе рал не, де мо крат ске, плу ра ли стич ке, ин сти-
ту ци о на ли стич ке, марк си стич ке, ели ти стич ке, еко ло шке и фе ми-
ни стич ке. (Ву ка шин Па вло вић, Државаидруштво, Чи го ја штам-
па, Бе о град, 2011.) Очи глед но, раз ли чи то уте ме ље на и при ме ње на 
кри те ри о ло ги ја ауто ре не осло ба ђа ња по ја ча ног на по ра за што бо-
љим ар гу мен то ва њем соп стве них ста но ви шта.

*

У дру гом и нај о бим ни јем де лу књи ге ауто ри Сто ја но вић и Ђу-
рић усред сре ђе ни су на раз ли чи те фор му ла ци је проблемa др жав ног 
ка па ци те та. По њи хо вом ми шље њу, за раз у ме ва ње ка па ци те та је од 
на ро чи тог зна ча ја од нос др жав не мо ћи, ин фра струк ту ре и ло ги сти-
ке у ор га ни за ци ји и функ ци о ни са њу са вре ме не др жа ве. У том по-
гле ду, пре ма иде а ци о ним, опе ра тив ним и ефек тив ним ди мен зи ја ма 
ауто ри раз ли ку ју функ ци о нал не и не функ ци о нал не др жа ве. У сре-
ди шту про пи ти ва ња ка па ци те та др жа ве у усло ви ма гло ба ли за ци је 
на ла зе се про це си де мо кра ти за ци је и мо дер ни за ци је.

Већ на по чет ку овог де ла, чи ју ши ро ку екс пли ка ци ју ауто ри 
пот кре пљу ју ста вом „по нов ног бу ђе ња ин те ре со ва ња за др жав ни 
ка па ци тет, то јест др жа ву као екс пла на тор ну ва ри ја блу“ (стр. 135), 
ски ци ра се прет ход на де фи ни ци ја пој ма ка па ци те та као „спо соб-
но сти за из во ђе ње функ ци ја, ре ша ва ње про бле ма, те фор му ли са ње 
и ре а ли за ци ју ци ље ва. Оно што од ре ђе ну др жа ву чи ни спо соб ном 
за ова кве ак тив но сти је, пре све га, де тер ми ни са но ње ним спе ци-
фич ним свој стви ма, на ци о нал но про фи ли са на ори ги нал ност у 
при сту пу по је ди ним про бле ми ма...“ (стр. 129).
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Раз ма тра ју ћи те о ри је мо дер ни за ци је, ауто ри уоча ва ју раз ре-
шу ју ће тач ке кри зе иден ти те та и ле ги ти ми те та, уз отво ре на пи-
та ња пар ти ци па ци је, пе нен тра ци је и ди стри бу ци је до ба ра. У тим 
про це си ма за па жа се, на и ме, ин тен зи фи ко ва ње два то ка: пр вог ко је 
се ис по ља ва кроз ин ди ви ду а ци ју, еман ци па ци ју, оса мо ста љи ва ње 
и са мо у пра вља ње и, дру гог ко ји се огле да у „опа да њу тра ди ци о-
нал них оба ве за, ру ти на, фак тич но сти и оче ки ва ња“. Дво стру ки 
про цес „ру ше ња тра ди ци ја, рас пли ња ва ња кон вен ци о на лог, за хва-
та че ти ри под руч ја ко ја об у хва та ју ма те ри јал ну про из вод њу, кул-
тур ну ре про дук ци ју, по ли тич ку пар ти ци па ци ју и би ро крат ску до-
ми на ци ју“ (стр. 131). У пре до че ном кон тек сту раз ми шља ња ауто ри 
ис ти чу ва жност бр зи не мо дер ни за ци је, дис кон ти ну и те та, ши ри не 
про ме на и уну тра шњу при ро ду мо дер них ин сти ту ци ја.

Пред ста вља ју ћи кључ не аспек те но вог ин сти ту ци о на ли зма 
ауто ри на во де не ко ли ко ње го вих бит них свој ста ва: ле га ли зам, као 
оку пи ра ност пра вом у сфе ри упра вља ња; струк ту ра ли зам, као 
прет по став ку де тер ми ни шу ћег деј ства струк ту ре на по на ша ње; 
хо ли зам, као пре те жни ути цај це ли не над ути ца јем де ло ва си сте-
ма; исто ри ци зам, као јак ути цај про шло сти по ли тич ког си сте ма на 
ње го ве пре зент не фор ме и про це се; пре ва лен ци ју нор ма тив ног си-
сте ма ко ји са др жи иде ал до бре вла да ви не.

Као пот сет ник схва та ња основ ног пој ма у овом по глав њу да та 
је де фи ни ци ја ин сти ту ци је Џе фри ја Хоџ со на, као: „си сте ма уста-
но вље них и пре вла ђу ју ћих дру штве них пра ви ла ко ја струк ту и ра ју 
дру штве не ин тер ак ци је“ (стр. 136). По том сле ди не што дру га чи је 
од ре ђе ње истог фе но ме на Да гла са Нор та ко је „ма ни фе сту ју дру-
штве на пра ви ла игре, то јест од стра не љу ди осми шље на огра ни-
че ња ко ја об ли ку ју и усме ра ва ју њи хо ве ин тер ак ци је, струк ту и ра ју 
им пул се, или ини ци ја ти ве, у сфе ри по ли тич ке, дру штве не или еко-
ном ске раз ме не, сма њу ју ћи та ко не из ве сност сва ко днев ног жи во-
та“ (стр. 137). У истом по глав њу пре до че на су и два за ни мљи ва 
гра фи ко на од но са по рет ка и бес по рет ка пре ма Чар лсу Ти ли ју (стр. 
146 и 147).

Сле ди по гла вље у ко ме се де таљ ни је на во де и обра зла жу раз-
ли чи те кон цеп ту а ли за ци је ка па ци те та и др жа ве. Та ко, на при мер, 
Те да Скок пол др жа ву схва та као „ак те ра или ин сти ту ци ју ко ја об-
ли ку је дру штве не ре гу ла ти ве“ (стр. 148), док Фре нис Фу ку ја ма 
раз ли ку је две бит не ди мен зи је др жав но сти: функ ци о нал ни обим 
др жа ве и спо соб ност пла ни ра ња и ре а ли за ци је јав них по ли ти ка. 
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Ре пе ри у ова квом раз у ме ва њу, пре ма Фу ку ја ми су тро ја ки. Ми ни-
мал не функ ци је др жа ве об у хва та ју: основ на јав на до бра, одр жа ва-
ње ре да, за кон, за шти ту сво јин ских пра ва, ма кро е ко ном ско упра-
вља ње, ин фра струк ту ру, јав но здрав ство, за шти ту си ро ма шних 
и убла жа ва ње по сле ди ца при род них ка та стро фа. У тзв. сред ње 
функ ци је др жа ве спа да ју: су о ча ва ње са спољ ним ути ца ји ма, за-
шти та при род не сре ди не, ре гу ли са ње мо но по ла, оси гу ра ње (жи-
во та, здра вља, пен зи је), по ро дич ни до да ци, по моћ не за по сле ни ма, 
за шти та по тро ша ча. Нај зад, ак ти ви стич ка функ ци ја др жа ве од но си 
се на: ко ор ди на ци ју при ват них ак тив но сти, ин ду стриј ску по ли ти-
ку, пот сти ца ње тр жи шта и кла сте ре ре ди стри бу ци је бо гат ства (стр. 
151).

Пре ма Чар лсу Ти ли ју др жа ва је ор га ни за ци ја ко ја кон тро ли ше 
ста нов ни штво на ста ње но на од ре ђе ној те ри то ри ји и при том за до-
во ља ва сле де ћа свој ства: ја сно из дво је ну ор га ни за ци ју у од но су на 
дру ге на истом про сто ру; по стиг ну ту ауто но ми ју де ло ва ња; цен-
тра ли зо ва ност функ ци ја и ор га ни за ци је; спо соб ност да ин тер ве ни-
ше и ме ња од но се на не др жав ном под руч ју (стр. 157). Пре ма ме ри-
лу др жав ног ка па ци те та Ти ли раз ли ку је че ти ри оквир не си ту а ци је 
од но са др жа ве и де мо кра ти је: не де мо крат ске др жа ве са ви со ким 
ка па ци те том; не де мо крат ске др жа ве са ни ским ка па ци те том; де-
мо крат ске др жа ве са ви со ким ка па ци те том; де мо крат ске др жа ве са 
ни ским ка па ци те том (ди ја грам на стр. 155).

Ауто ри да ље на во де не ко ли ко до дат них де фи ни ци ја ка па ци те-
та, по чев ши од оне Мар ти на Пејт не ра и Јо на Пје руа ко ји по ли тич-
ки ка па ци тет схва та ју као: „спо соб ност да се при ку пе, ор га ни зу ју и 
ало ци ра ју ну жни а оскуд ни ре сур си за рад ар ти ку ли са ња ра ци о нал-
них ко лек тив них из бо ра и ус по ста вља ња стра те гиј ских сме ро ва у 
сфе ри јав но фор му ли са них ци ље ва“ (стр. 156). Ме ри ли Грин да, 
ко ју ауто ри та ко ђе на во де, раз ли ку је че ти ри ди мен зи је др жав ног 
ка па ци те та: ин сти ту ци о нал ни, тех нич ки, ад ми ни стра тив ни и по-
ли тич ки (стр. 157), док Чарлс По ли дан уоча ва три ва жна еле мен та 
истог: де спот ска моћ; по ли тич ки или ко ор ди на тивн ка па ци тет, и; 
ин фра струк тур на моћ, или им пле мен та ци о на власт (стр. 158).

На ро чи то је за ни мљи во по гла вље ко је се ти че од но са мо ћи и 
др жав ног ка па ци те та. Др жа ва је ме сто и сред ство кон цен тра ци је 
мо ћи на иде о ло шком, по ли тич ком и еко ном ском пла ну. Мајкл Ман 
по јам мо ћи ко ри сти на два на чи на, као „моћ над“ не чим или не ким 
и „моћ за“, тј. спо соб ност да се не што што се за ми сли и на ме ра ва 
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и оства ри (стр. 167). За Ђан фран ка По ђи ја иде о ло шка моћ је по се-
бан об лик дру штве не мо ћи „до оног сте пе на до ког од ре ђе на кон-
струк ци ја ствар но сти ути че на ин ди ви ду ал ни ка па ци тет мен тал-
ног по зи ци о ни ра ња вла сти тог по сто ја ња уну тар не ке све о бу хват не 
ре ла но сти са од ре ђе ном мо рал ном свр хом“ (169). У том сми слу, 
Ман иде о ло ги је де ли на тран сцен дент не и „има нент не ко је ја ча-
ју мо рал ну и афек тив ну со ли дар ност и осна жу ју по сто је ће мре же 
мо ћи“ (170).

У по гла вљу „Иде а ци о на, опе ра тив на и ефек тив на ди мен зи ја 
др жав ног ка па ци те та“ ауто ри ци ти ра ју ми шље ње Мар ка Бла та ко-
ји сма тра да иде а ци о ни ка па ци тет ма ни фе сту је од но се др жа ве у 
тран зи ци ји пре ма ци вил ном дру штву као: ко манд ни од нос - дек-
тре ти зам; ман да ти зам; пар ла мен та ри зам; укљу чи ва ња основ них 
ин те ре са, тј. кор по ра ти ви зам и кон цен тра ци ја (стр.178).

По том се пре до ча ва кон цепт раз вој не др жа ве Адри ја на Лефт-
ви ча у шест де скрип тив них ком по нен ти: по сто ја ња раз вој не ели те; 
ре ла тив не ауто но ми је раз вој не др жа ве (одво је не од скло па по себ-
них ин те ре са); де ло ва ња еко ном ске би ро кра ти је ко ја упра вља ин-
тер ак ци јом др жа ве и при вре де; ува жа ва ња дру штве ног ам би јен та 
и ци вил ног дру штва; ефек тив не упра ве не др жав ним еко ном ским 
ин те ре си ма и, нај зад; ком би на ци је ра ци о нал не ре пре си је, су зби ја-
ња гра ђан ских пра ва, ши ро ке ле ги тим но сти и стал не ди стри бу ци је 
до ба ра.

На ме сту на ко ме пи шу о иден ти те ту др жа ве ауто ри ис ти чу че-
ти ри мо гу ћа ти па иден ти те та: то та ли тар ни и ауто ри тар ни др жав-
ни иден ти тет; огра ни че ни ли бе рал но др жав ни иден ти тет; раз вој ни 
др жав ни иден ти тет; на род ни др жав ни иден ти тет (стр. 185).

У по гла вљу „Функ ци о нал не и дис функ ци о нал не др жа ве“ 
ауто ри пре до ча ва ју ди ја грам на осно ву те о риј ских на ла за Ве ре ни 
Фри ца. Пре ма ме ри лу ни ског и ви со ког ни воа функ ци о нал но сти и 
дис функ ци о нал но сти др жа ве су рас по ре ђе не у че ти ри ква дран та 
мо ћи као: ја ка и пот пу но спо соб на др жа ва; спо соб на али при ти ска-
ју ћа др жа ва; др жа ва ни ског ни воа спо соб но сти и; сла ба и ано ма-
лич на др жа ва (ди ја грам на стр. 143).

У по гла вљу о гло ба ли за ци ји ауто ри на во де низ ис пре пле та них 
про це са, у ви ду „пет аспе ка та или ди мен зи ја гло бал ног флук су-
са“: ет но ло шки пеј за жи; тех но ло шки пеј за жи; фи нан сиј ски пеј-
за жи; ме диј ски пеј за жи и идеј ни пеј за жи ко ји „ма ни фе сту ју све-
о бу хват не и све стра не по ли тич ке пред ста ве, иде о ло шке по став ке 
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пла си ра не од стра не др жа ва и опо зит них по кре та, ком по но ва не од 
еле ме на та про све ти тељ ског по гле да на свет, укљу чу ју ћи сло бо ду, 
бла го ста ње, пра ва на су ве ре ни тет, ре пре зен та ци ју и де мо кра ти ју“ 
(стр. 193).

По сле пре до че ног на ве де на је и ви ше сте пе на ди фе рен ци ја ци ја 
свет ског по рет ка на: ло кал не суб на ци о нал не и суб др жав не мре же; 
на ци о нал не мре же на ни воу на ци о нал них др жа ва; ме ђу на ци о нал-
не и ме ђу др жав не мре же на ге о по ли тич ком ни воу су ко ба и са рад-
њи; тран сна ци о нал не мре же ко је пре ва зи ла зе гра ни це; гло бал не 
мре же ко је по кри ва ју чи тав свет, се ри ја ма мре жа са уни вер зал ним 
свој стви ма (стр. 198).

Јан Арт Шол те ин тер пре ти ра мо гу ће раз у ме ва ње гло ба ли за ци-
је као про це са: ин тер на ци о на ли за ци је и ин тер ак ци је; ли бе ра ли за-
ци је и сло бод ног при сту па ре сур си ма; уни вер за ли за ци је; ве стер-
ни за ци је и аме ри ка ни за ци је пу тем ши ре ња по тро шач ке кул ту ре; 
де те ри то ри ја ли за ци је ко ја на ди ла зи те ри то ри јал ну по ли тич ку ге-
о гра фи ју и ре зул ти ра со ци јал ном над те ри то ри јал но шћу (стр. 194).

У на став ку па жњу ауто ра пле ни фе но мен су ве ре ни те та ко ји 
ди фе рен ци ра ју на не ко ли ко ка рак те ри стич них ти по ва: до ма ћи уну-
тар др жа ве - др жав на власт; ме ђу за ви сни - спо соб ност кон тро ле 
кре та ња уну тар соп стве них гра ни ца; ме ђу на род ни - ле гал ни у ви-
ду уза јам ног при зна ња др жа ва и дру гих ен ти те та; вест фал ски или 
спољ ни - об ли ко ван ис кљу чи ва њем спољ них ак те ра из фор ми ра ња 
уну тра шње мо ћи (стр. 195).

Гло ба ли за ци ја, на рав но, ис ку ша ва и угро жа ва ауто ри тет др жа-
ве на не ко ли ко осе тљи вих ме ста и на ви ше на чи на: угро же на је, 
пре све га, ком пе тент ност др жа ве; фор ма др жа ве је на ис ку ше њу; 
ауто но ми ја др жа ве је пред сна жним иза зо ви ма; ауто ри тет др жа ве 
је на про би; по ве ре ње у др жа ву је ума ње но, на ро чи то у по гле ду 
сма њи ва ња ком пе тент но сти и ауто но ми је на ци о нал не др жа ве (стр. 
196). Све то до га ђа се усред ин тер пре та тив ног плу ра ли зма, раз-
ли чи тих вр ста иде ја и иде о ло ги ја, и те о ре ма и те о ри ја, по и мен це: 
ли бе рал ног ин тер на ци о на ли зма; ра ди кал но плу ра ли стич ке де мо-
кра ти је; ко смо по лит ске де мо кра ти је, и; де ли бе ра тив не де мо кра ти-
је (стр. 196).

При ка за ни део књи ге се за вр ша ва по гла вљи ма „Де мо кра ти за-
ци ја, мо дер ни за ци ја и др жав ни ка па ци тет“ и „Мо гу ћи прин ци пи 
за бу ду ће уве ћа ње ад ми ни стра тив ног ка па ци те та“. Пре ма Кла у ди ју 
Кра кју и ну др жав ни ка па ци тет се ис по ља ва кроз два осо бе на ви-
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да. У кон сти ту тив ни ка па ци тет спа да ју: сег мент на ва ри ја бла; ор га-
ни за ци о на ва ри ја бла; ва ри ја бла иден ти те та; ва ри ја ба ла др жав ног 
об ли ка и ре жи ма. У ин фра струк тур ни ка па ци тет спа да ју: те ри то-
ри јал на ва ри ја бла; еко ном ска ва ри ја бла; би ро крат ска ва ри ја бла; 
функ ци о нал на ва ри ја бла (стр. 205).

Ка рак тер од но са др жа ве и дру штва, у по гле ду ис по ља ва ња 
ка па ци те та, ауто но ми је и др жав не сна ге, ауто ри пре по зна ју у два 
укр ште на при сту па: др жа во цен трич ном и дру штве но цен трич ном. 
Др жа ва је са мо стал на струк ту ра, а гру ба ди хо то ми ја др жа ве и дру-
штва на ди ла зи се мек шом фор му лом др жа ве у дру штву. Др жа ва је, 
по ми шље њу ауто ра, исто вре ме но и ис то про стор но, и одво је на и 
спо је на са дру штвом.

При ка зу ју ћи ми шље ње о „тран сфор ма ци о ном ка па ци те ту“ 
Лин де Вајс, ауто ри да ју соп стве ну де фи ни ци ју ка па ци те та (др жа-
ве): „Ка па ци тет ма ни фе сту је спо соб ност из во ђе ња од ре ђе не функ-
ци је и про дук ци је же ље них ис хо да, што ста вље но у од нос пре ма 
др жа ви зна чи да др жав ни ка па ци тет ма ни фе сту је спо соб ност вла-
де да ис пу ни раз ли чи те уло ге, и кон се квент но, до сег не про кла мо-
ва не еко ном ске, по ли тич ке или дру штве не ци ље ве, док ауто но ми ја 
оли ча ва мо гућ ност уоб ли ча ва ња др жав них ин те ре са без ува жа ва-
ња и кон сул то ва ња кор пуп са дру штве них ин те ре са“ (стр. 208).

По след ње по гла вље у дру гом де лу књи ге ауто ри за вр ша ва ју 
ин тер пре та ци јом ста во ва Али ја Фа ре змон да о гру пи ин стру мен-
тал них ка па ци те та у ко је спа да ју: ин сти ту ци о нал ни; ор га ни за ци-
о ни; јав но-по ли тич ки; по ли тич ки, и; ад ми ни стра тив ни (стр. 209. 
и да ље). Ад ми ни стра тив ни ка па ци тет, так са тив но на ве де но, са др-
жи чак је да на ест об ли ка: струк ту рал ни; про це сни; кул тур ни или 
нор ма тив ни; ин сти ту ци о нал ни и ор га ни за ци о ни; упра вљач ки и ли-
дер ски; стра те шки, људ ски ре сур си; фи нан сиј ски ре сур си; ког ни-
тив ни; тех но ло шки и ин фор ма тич ки; де мо крат ска ре пре зен та ци ја, 
од го вор ност и пра вич ност, и, нај зад; раз вој ни ка па ци тет.

*

Тре ћи део књи ге, пи сан у де скрип тив ном сти лу, по све ћен је 
фе но ме ну др жав ног пер со на ла, тј. би ро кра ти је. Пре до ча ја ва ју ћи 
исто риј ску ге не зу мо дер не би ро кра ти је - али и ди стинк ци ју из ме-
ђу јав не ад ми ни стра ци је и би ро кра ти је - ауто ри из ла жу тро стру-
ки при ступ: иде ал тип ски, ве бе ри јан ске про ве ни јен ци је, за сно ван 
на ра ци о нал ном зна њу и екс пер ти зи; ре а ли стич ки ко ји се ти че 
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ве ли ких ор га ни за ци ја и ин сти ту ци ја у об у хва ту њи хо вих струк ту-
ра, пре це ду ра, зна ња, и; ком плек сне за ко но дав не, из вр шне и суд-
ске, ор га ни за ци је и ин сти ту ци је ко је опе ра ци о на ли зу ју вла да ње и 
упра вља ње.

Пре до ча ва ју ћи на ла зе Мар ти на Ал бро уа ауто ри на во де се дам 
свој ста ва по ја ве би ро кра ти је у ко је спа да ју: ра ци о нал на ор га ни-
за ци ја; ор га ни за ци о на не е фи ка сност; чи нов нич ка вла да ви на; јав-
на ад ми ни стра ци ја; чи нов нич ко упра вља ње у јав ном и при ват ном 
сек то ру; ор га ни за ци ја обе ле же на хи је рар хи јом и пра ви ли ма, и; су-
штин ски ква ли те ти мо дер ног дру штва (стр. 222).

Сле де ћу ви зу ру би ро кра ти је ауто ри на во де пре ма Фре ду Риг-
су чи ја схва та ња пре до ча ва ју овим ре дом: но си о ци чи нов нич ких 
функ ци ја, тј. скуп слу жби, кан це ла ри ја и слу жбе ни ка; чи нов нич ки 
апа рат, си стем ме ђу соб но по ве за них слу жбе ни ка, тј. ад ми ни стра-
тив ни апа рат; чи нов нич ка ор га ни за ци ја као ра ци о нал на, мо дер на, 
или ор га ни за ци ја би ро кра ти зо ва на у би ро крат ску вла да ви ну и по-
ре дак – по ли тич ки си стем до ми ни ран чи нов нич ким апа ра том; чи-
нов ни ци као вла да ју ћа кла са; ира ци о нал на при ме на ор га ни за ци-
о них по ли ти ка, ри гид ност, спо рост и ко руп тив ност у по слу – би-
ро-па то ло ги ја; кан це ла риј ска ра ци о нал ност ефи ка сне ад ми ни стра-
ци је; чи нов нич ко упра вља ње од стра не чи нов нич ког апа ра та, или 
чи нов ни ка; иде ал тип ска би ро кра ти ја ка рак те ри са на про мен љи вим 
се том свој ста ва; па то-би ро кра ти ја – као иде ал тип ска кон струк ци ја 
не га тив них свој ста ва, и нај зад; би ро крат ско дру штво у ко ме до ми-
ни ра би ро кра ти ја (стр. 223).

На стр. 224 ауто ри су да ли пре глед ну си ноп тич ку и ком па ра-
тив ну та бе лу свој ста ва и ка рак те ри за ци ја два прет ход но ци ти ра-
на ауто ра. На стр. 226. на ве де но је де сет Ве бе ро вих пра ви ла раз-
у ме ва ња би ро кра ти је: чи нов нци су лич но слбод ни; по сто ји ја сна 
чи нов нич ка хи је рар хи ја; функ ци је сва ког чи нов ни ка су ја сно спе-
ци фи ко ва не; сва ки чи нов ник рас по ла же уго во ром о за по сле њу; 
чи нов ни ци су се лек тов наи пре ма про фе си о нал ним и тех нич ким 
ква ли фи ка ци ја ма (на и ме но ва ни а не иза бра ни); сход но по ло жа ју и 
хе је рар хи ји, чи нов ни ци има ју пла ту и пра во на пен зи ју, да ју от каз 
или би ва ју от пу ште ни у скла ду са пра ви ли ма; по сто ји ја сно фор-
му ли сан си стем на пре до ва ња, кре та ња у ка ри је ри ко ји се вр ши на 
осно ву про це не рад ног ис ку ства и за слу га; чи нов ник не мо же лич-
но да при сво ји сво ју по зи ци ју и ње не ре сур се; чи нов ник се на ла зи 
под уни фи ци ра ном кон тро лом и ди сци плин ском ре гу ла ти вом.
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У на став ку по гла вља ауто ри на во де три јад ну пер цеп ци ју би-
ро крат ског дру штве ног сло ја у вер зи ји Га ја Пи тер са, уз ди ја грам-
ски при каз (стр. 236) шест кри те ри ју ма спо соб но сти би ро кра ти је 
да ис пу ни одр жи ву упра вљач ку и вла сто др жач ку по зи ци ју. У њих 
спа да ју: би ро крат ске иде о ло ги је, ин тер не иде је и кон крет не по ли-
ти ке; функ ци о нал на сред ства; ком пе ти тив ни ка рак тер би ро крат ске 
ало ка ци је ре сур са; ква ли та тив но-кван ти та тив на до вољ ност би ро-
крат ских по зи ци ја; рас по ла га ње аде кват ним ме на џер ским зна њи-
ма и уме ћи ма, и; при о ри тет на по зи ци ја у про це су спро во ђе ња и 
при ме не ци ље ва.

Део књи ге по све ћен о би ро кра ти ји ауто ри за вр ша ва ју по гла-
вљем о но вом јав ном ме наџ мен ту и по ли ти за ци ји и де мо крат ској 
ле ги ти ми за ци ји јав не би ро кра ти је (стр. 243-261).

*

У че твр том де лу књи ге ауто ри про пи ту ју одо го вор ност за 
им пле мен та ци ју сла бе и ја ке др жа ве. За ла жу ћи се ства ри ва ње и 
ус по ста вља ње кон цеп та де мо крат ске од го вор но сти на осно ву ди-
стри бу ци је до ба ра јав не по ли ти ке, ауто ри пре по зна ју ја ке, сла бе и 
не су пе шне др жа ве.

Са ста но ви шта ко је са др жи ме ри ло др жав ног ка па ци те та ауто-
ри про блем сна ге др жа ве по ста вља ју у сле де ћу ре ла ци ју, тач ни-
је ре че но, пер спек ти ву: „спо соб но сти вла де да ан га жу је ре сур се 
у од ре ђе ној јав ној по ли ти ци и спо соб но сти вла де да оства ри фер 
ре зул та те, са о бра зне ло кал но и пар ти ку лар но де фи ни са ним дру-
штве ним стан дар ди ма“ (стр. 290).

Глав на свој ства са вре ме них др жа ва ауто ри да ље од ре ђу ју на 
осно ву ска ли ра ња, при че му сва ки од уоб ли че них ти по ва др жа ва 
по се ду је по себ на обе леж ја. Та ко, ре ци мо, ја ке др жа ве кра си чак 
осам обе леж ја, ме ђу ко ји ма се ис ти чу: им пли цит ни дру штве ни 
уго вор; кон сен зус из ме ђу свих сек то ра дру штва; јед на ка мо гућ-
ност уче ство ва ња у од лу чи ва њу; ја сно раз два ја ње јав них до би ти 
од при ват них услу га; ефек тив ни др жав ни су ве ре ни тет; иде о ло шки 
кон сен зус; ци вил на кон тро ла вој ске; ме ђу на род но при зна те гра ни-
це те ри то ри је (стр. 291).

Сла бе др жа ве, на про тив, обе ле жа ва ју са свим дру га чи је осо би-
не. Так са тив но на бро ја но то су: не до ста так вер ти кал не ле ги тим но-
сти; при су ство пер со на ли зо ва ња др жа ве у ли ку вла да ра; од су ство 
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хо ри зо на тле ле ги тим но сти; не по сто ја ње дру штве ног кон сен зу са; 
ис кљу че ње дру гих из при сту па и рас по ла га ња ре сур си ма; угро жа-
ва ње осе ћа ја за јед ни штва кроз пар ти ку лар не на сту пе во ђа и по кре-
та (стр. 291 и да ље).

Нај зад, по ми шље њу ауто ра, ко ла би ра не др жа ве су оне др жа ве 
ко је су: де фект ни цен три за до но ше ње од лу ка, па ра ли са них ле ги-
сла ти ва, на ру ше них по ре да ка и осла бље не дру штве не по ве зно сти; 
ко је има ју осла бље ни ле ги ти ми тет; ко је су из гу би ле моћ да го во ре 
у име соп стве ног на ро да (из гу бље ни тра ди ци о нал ни, ха ри змат ски 
и ин сти ту ци о нал ни из вор ле ги ти ми те та). За кљу чак гла си: „Уру-
ше не др жа ве ни су дис функ ци о нал не, оне су за пра во при вре ме но 
афукнкци о нал не“ (стр. 306).

Не што да ље у тек сту, ауто ри пре зен ту ју вр ло екс пре си ван гра-
фи кон иде а ли зо ва не пу та ње ка де мо кра ти ји кроз раз ли чи те ступ-
ње ве, у од но су на ја ке, сла бе и сред ње ја ке др жа ве, у из вор ној 
вер зи ји Чар лса Ти ли ја. На истом ме сту у на став ку ауто ри из ла жу 
нај ва жни је по став ке нео ли бе рал не те о ри је др жа ве, на ро чи то ди-
вер си фи ка ци ју нео ли бе рал них те о риј ских ста но ви шта у по след-
њих пет на е стак го ди на.

*

У по след њем пе том и нај кра ћем де лу књи ге ауто ри су се по за-
ба ви ли те о риј ским са гле да ва њем дру штве них, еко ном ских и по ли-
тич ких окол но сти ве за них за Ре пу бли ку Ср би ју као пост ју го сло-
вен ску др жа ву. Већ у на сло ву пе тог де ла фи гу ри ра обес хра бру ју ће 
од ре ђе ње „Ср би ја као сла ба др жа ва“. Екс пли ка ци ја те зе из на сло ва 
да та је на при бли жно два де се так стра на, уз на го ве штај да те о риј-
ске ела бо ра ци је из прет ход них де ло ва књи ге у бу дућ но сти мо гу 
би ти при ме ње не и раз ра ђе не у обим ни јој сту ди ји ко ја би у ис тра-
жи вач ком фо ку су мо гла има ти са мо Ср би ју као др жа ву.

По ме ну то је да у са вре ме ној прав ној и по ли ти ко ло шкој ли-
те ра ту ри о др жа ви по сто ји ви ше раз ли чи тих ква ли фи ка ци ја ко је 
ука зу ју на пре те жну осо би ну ко ја не ку др жа ву чи ни по ре ме ће ном, 
нео т пор ном и сла бом. По ред нај че шће по ми ња ног и уста ље ног 
обе леж ја „сла ба др жа ва“ за па жа ју се и дру га, по пут: предмодерна
држава,анахронадржава,резидуалнадржава,државасецесио-
ниостатак,неуклопљенадржава,изолованадржава,нефункцио-
налнадржава,афункционалнадржава,колабиранадржава,непо-
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требнадржава,неодрживадржава,неодговорнадржава,реме-
тилачка држава, деликвентска држава,терористичка држава,
отпадничкадржава,државаотпадак,коруптивна(рђава)држа-
ва,неправнадржава,анархичнаилианомичнадржава,државаиз
алијансезла, сатанскадржава, итд. Из на ве де ног је ви ди љи во да 
је атри бу и ра ње сла бе и ло ше др жа ве, уз не што ма ло ана ли тич ке 
про ниц љи во сти и има ги на ци је, прак тич но нео гра ни че но.

По ла зе ћи од еви ден ти ра ња чи ни ла ца те шког по ло жа ја Ср би-
је у ко ји пре ма ми шље њу ауто ра, пре све га, спа да ју: уну тра шњи 
рас цеп дру штва и по ре ме ће на еко но ми ја (као ди рект на по сле ди-
це се це си о них ра то ва, из ну ру ју ћег спо ља шњег ем бар га и штет них 
санк ци ја); те ри то ри јал но ам пу ти ра ње Ко со ва и Ме то хи је; из два-
ја ње Цр не Го ре из за јед нич ке др жа ве, те осла бље ни ме ђу на род-
ни по ло жај, ауто ри уоча ва ју „ста ње ко ми ра но сти“ и „дру штве не 
па то ло ги је“ у ко ме се зе мља на шла на са мом по чет ку де мо крат ске 
тран сфор ма ци је. На бро ја ни фак то ри су узро ко ва ли вред но сну по-
де лу др жа ве на ли ни ји рас це па у ту ма че њу јав них ин те ре са, у ра-
спо ну од евро пе и зма до евро скеп ти ци зма (стр. 318).

За ни мљи во је, та ко ђе, за па жа ње ауто ра да се не по во љан по ло-
жај Ср ба у „окру же њу“, тј. на екс ју го сло вен ском про сто ру до жи-
вља ва ви ше као „кон тро ли са ни про цес рас па да ња Ју го сла ви је не го 
као аутен тич но ини ци ра ни на ци о нал ни про јект“ (стр. 318). Ва ља-
но је, исто та ко, и раз ли ко ва ње де мо кра ти је као по ли тич ког об ли ка 
вла да ви не у др жа ви и про це са де мо кра ти за ци је ко ји удах њу је де-
мо крат ске са др жа је и иде а ле у ре а ли за ци ју нор ми у жи вот ин сти-
ту ци ја по ли тич ког си сте ма. У та квој те жњи ауто ри са гле да ва ју и 
из ве сне усло ве ме ђу ко ји ма ис ти чу до ступ ност по ли тич ких функ-
ци ја; ану ли ра ње асим те рич не рас по де ле мо ћи у ко рист плу то крат-
ских кру го ва; уче шће вла де у по ли ти ка ма уко је ути чу на ква ли тет 
жи во та ве ћи не, и по бољ ша ње усло ва за са мо о пре де ље ње. Кри тич-
ка кон ста та ци ја ко ја сле ди гла си да: „Ср би ја ако и је сте де мо крат-
ска др жа ва, сва ка ко ни је до вољ но де мо крат ска зе мља“ (стр. 320).

Но, ауто ри се на при ка за ном ме сту не за у ста вља ју у ра су ђи-
ва њу и су до ви ма, јер у про ду жет ку ана ли зе ис ти чу јед ну, по на-
шем уве ре њу, ве о ма ин спи ра тив ну те о ри ју угле да ња, у раз ли чи тим 
об ли ци ма „изо мор фич ке ми ми кри је“. У при нуд ном изо мор фи зму 
спо ља шњи аген си фор мал но и не фор мал но на ту ра ју изо морф ну 
кон струк ци ју не кој ор га ни за ци ји. Ми ме тич ки изо мор фи зам ис по-
ља ва се ка да не ка ор га ни за ци ја јед но став но ими ти ра или ко пи ра 
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дру ге ор га ни за ци о не прак се, без нео п ход ног раз у ме ва ња тех но ло-
ги је, про це ду ра, сми сла и ци ље ва. Нај зад, нор ма тив ни изо мор фи-
зам ука зу је на при хва та ње го то вих „ре ше ња“ за рад „нај бо ље прак-
се“ (стр. 321).

Ср би ја је, по ми шље њу ауто ра, у ста њу „про лон ги ра не по ли-
тич ке не ста бил но сти“. За та кав по ло жај од го вор на је ко ли ко по ли-
тич ка ели та то ли ко не ком пе тент на али ве о ма број на би ро кра ти ја. 
По ла зе ћи од ве бе ри јан ског мо де ла функ ци је би ро кра ти је у др жа ви 
ауто ри за па жа ју ма ни пу ла тив не од но се из ме ђу по ли тич ких иза-
бра ни ка и ад ми ни стра тив не ели те ко ји се че сто за вр ша ва ју про-
лон ги ра њи ма и оп струк ци ја ма у не рав но те жи и не по ду да ра њу за-
ми шље ног и оства ре ног. У ис хо ду де ло ва ња не прин ци пи јел них и 
adhoc ко а ли ци ја не до би ја се са мо „ото ма ни за ци ја упра вљач ких 
струк ту ра“ (стр. 324), не го и ши ре ње не про фе си о на ли зма, не ек-
сперт но сти и ама те ри зма у оба вља њу де ле ги ра них по сло ва.

Као ре зул тат по ме ну тог про це са ла ко је ви дљив не до ста так 
во ље и спо соб но сти за ра ци о на ли зо ва њем и ре фор мом јав ног сек-
то ра. Би ро кра ти ја је по ли тич ки уце ње на и сто га „хро нич но па ти 
од не до стат ка ад ми ни стра тив ног кре ди би ли те та“ (стр. 329). Та ко 
се би ро крат ски про стор дво стру ко оп сер ви ра: као „тран зи ци он на 
си не ку ра“, али и као „зо на не е фи ка сно сти и ко руп ци је“ (стр. 329). 
Ово по след ње се де фи ни ше као „ко ри шће ње јав ног (др жав ног) по-
ло жа ја за при ват ну ко рист“ (стр. 330). Ко руп ци ја, на рав но, има ви-
ше вр ста: бе ла – пу тем ко ри шће ња ро ђач ких ве за; си ва – чи ње њем 
услу ге за услу гу; цр на – да ва ње по вла сти ца за но вац; цен тра ли зо-
ва на – де ло ва њем у др жав ном вр ху за рад лич не ко ри сти и по ве ћа-
ња бо гат ства (стр. 330).

Мо гућ ност да се сплет ко руп тив них по сту па ка уста ли као 
„кул тур ни код“ ауто ри оце њу ју као из ра же ну опа сност по иона ко 
по ре ме ће ну дру штве ну ко хе зи ју. За кљу чак ауто ра о ко ру пу ци ји у 
Ср би ји гла си: „Ма ње или ви ша 'клеп то крат ска' по став ка функ ци-
о ни са ња срп ске др жа ве је по ста ла оп шти 'јав ни де фект', ко ји не 
ка рак те ри ше са мо но ми нал но моћ не, већ и 'дру штве ну вер ти ка лу' 
и 'дру штве ну хо ри зон та лу'. Та ко да ла зи мо до не чег што се услов но 
мо же озна чи ти као 'ко руп тив ни кул тур ни код', 'ко руп тив ни да нак' 
по ста је нор ма ура чу на та у ве ћи део со ци јал них тран сак ци ја“ (стр. 
332).

Ауто ри да ље за па жа ју да: „ве ћи на ло кал них по ли тич ких ак-
те ра у пост ко му ни стич ким зе мља ма же ле да дра стич но огра ни че 
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уло гу др жа ве и др жав них ин сти ту ци ја у тран сфор ма ци о ном про-
це су“ (стр. 335). Ти ме ад ми ни стра тив ни апа рат али и ло кал ни ре-
фор ма то ри по ста ју ла ка ме та за „нео ли бе рал не по ли тич ке упли ве“ 
(у на став ку). У те ме љу ове за ни мљи ве те зе је на чел но раз ли ко ва-
ње фе но ме на сла бе др жа ве од ли бе рал ног кон цеп та ми ни мал не 
др жа ве. Иден ти фи ко ва ње те две по ја ве ауто ри сма тра ју за блу дом. 
Ли бе ра ли ре ду ко ва ни сет др жав них услу га сма тра ју нео п ход ним, 
а не спо соб ност да се он оства ри де фи ни шу као сла бост др жа ве. 
За то ли бе ра ли ми сле да је од опре де љи ва ња за ма њу или ве ћу уло-
гу др жа ве, ва жни је и ко ри сни је пру жа ње услу га ко је су у ње ном 
суп стан ци јал ном де ло ку ру гу. Циљ ни је ја ка не го функ ци о нал на и 
ко ри сна др жа ва. По ми шље њу ауто ра, по го то ву су по гре шне ин-
вер зив не ин тер пре та ци је о ја кој као чвр стој др жа ви (стр. 336). 

При кра ју по след њег пе тог де ла књи ге ауто ри се ба ве по ли-
тич ком кри зом као не га тив ном по сле ди цом „ма ни пу ла тив не ар хи-
тек ту ре од го вор но сти“. Они су уве ре ни да је: „Ко ди ра ње јав не од-
го вор но сти од стра не срп ских ели та, као не че га што је ре ла тив но 
и под ло жно adhoc ин тер пре та ци ја ма, за пра во до ве ло до то га да 
се срп ско дру штво мо же од ре ди ти као нео д го вор но дру штво“ (стр. 
338).

У фор ми син те тич ког за ка ључ ка на са мом кра ју књи ге ауто ри 
пре до ча ва ју ди ја грам глав них од ре ђе ња Ср би је као сла бе др жа ве. 
У кључ не фак то ре сла бо сти срп ске др жа ве ауто ри убра ја ју: ду гу 
струк тур ну и еко ном ску кри зу пра ће ну ве ли ким за ду же њем и фи-
нан сиј ском за ви сно шћу; хи пер тро фи ју кли јен те ли зма и ко руп ци-
је на гра ни ци кри ми на ла; дис кре пан цу из ме ђу др жа ве и срп ског 
дру штва са ни ским сте пе ном друштвне ко хе зи је и из ра же ном ен-
тич ком и ре ги о нал ном фраг мен та ци јом; пар тиј ску 'ото ма ни за ци ју' 
упра вљач ких струк ту ра; по ли тич ки по доб ну би ро кра ти ју и не ко о-
пе ра тив ност и ди вер ге ни ци ју из ме ђу ад ми ни стра тив них, по ли тич-
ких и еко ном ских ели та; про бле ме са те ри то ри јал ном де фи ни са-
но шћу, уз ви со ки сте пен екс тер них усло вља ва ња и при ти ска (стр. 
339).

Све то до во ди до: пе три фи ко ва ња по сто је ће мо ћи и при ви ле-
ги ја; би ро крат ске хи бер на ци је и сер вил но сти; пар тиј ске ис кљу-
чи во сти и са мо во ље; пре да тор ске те жње еко ном ске оли гар хи је и 
ње них тран сна ци о нал них пан да на; не мо гућ но сти мо би ли зо ва ња 
дру штва за фор му ла и са ње стра те ги ја и дру штве них ре фор ми; фун-
да мен тал не по ли тич ке по де ље но сти и не спо соб но сти; ано мал ног 
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кли јен те ли зма и ко руп ци је; све сла би је и су же ни је ис по ру ке јав-
них до ба ра. Не по вољ ни струк тур ни ам би јент, ство рен де ло ва њем 
на бро ја них фак то ра, у за мр ше ном ути ца ју на сле ђа ауто ри та ри зма, 
ра та и рас па да прет ход не др жа ве, по ми шље њу ауто ра, од Ср би-
је чи ни „школ ски при мер сла бе др жа ве“ (стр. 340). Том кон ста та-
ци јом уз емо тив но пи та ње „Да ли је ово мо ја др жа ва сло бо де и 
јед на ко сти?“, и не са мо ре то рич ки од го вор: „Ја сам тво ја је ди на 
др жа ва“, књи га ауто ра Ђор ђа Сто ја но ви ћа и Жи во ји на Ђу ри ћа се 
за вр ша ва. 

IV

То што су ауто ри књи ге Анатомијасавременедржаве у пу ној 
ме риусред сре ђе ни на ан гло сак сон ско те о риј ско под руч је, до не кле 
их уда ља ва од до ма ће тра ди ци је раз ма тра ња др жа ве и фе но ме на 
др жав но сти у јед но ве ков ном ра спо ну. Ода тле су из о ста ли освр ти 
и при ка зи де ла и ауто ра као што су Сло бо дан Јо ва но вић, Ђор ђе 
Та сић, Јо ван Ђор ђе вић, Ра до мир Лу кић, Сте ван Вра чар, Ми о драг 
Јо ви чић, Нај дан Па шић, Ми лан Ма тић, Ра до слав Рат ко вић, Рат ко 
Мар ко вић, Ко ста Ча во шки, Ву ка шин Па вло вић и др. Реч је, ме ђу-
тим, о све сно иза бра ном пред ста вља њу и про ми шља њу ауто ра и 
ли те ра ту ре о др жа ви глав них пост мо дер них то ко ва, на ро чи то за па-
же них то ком по след њих два де се так го ди на у Евро пи и све ту.

Оту да је у пр вом пла ну књи ге при ка за на др жа ва мно го стру-
ког ли ка и ви ше стру ког деј ства. С јед не стра не, ви дљи ва је ње на 
по ја ва и де ло ва ње у нај ра зви је ним под руч ји ма и сре ди шти ма гло-
бал не мо ћи док се, с дру ге стра не, по ма ља ју обри си др жа ве ко ја 
се не пре ста но ме ња, сла би и ја ча, украт ко пре о бра жа ва, по себ но 
на осе тљи вим ру бо ви ма свет ског си сте ма. Ово по след ње, упу ћу је, 
за пра во, на про цес тран зи ци је и на ро чи ти тип ње ног ис по ља ва ња 
ко ји би се мо гао од ре ди ти као транзиционадржава.

У кон ци пи ра њу књи га пре до че ног ти па ис по ста вља се, на и ме, 
је дан не ма ли ин тер пре та тив ни про блем. У ха о тич ном мно штву ту-
ма че ња фе но ме на др жа ве ука зу ју се и ис ти чу нај ви ше она ко ја као 
ла ви на до ла зе из раз ви је ног те о риј ског ми љеа нај сна жни јих ин-
те лек ту ал них за јед ни ца нај у ти цај ни јих и нај ве ћих зе ма ља. Она се 
по на ро чи то увер љи вим уви ди ма и не ма ње убе дљи вим на ла зи ма, 
ско ро ре дов но ис по ста вља ју као су пер и ор на ту ма че ња. У те ку ћој 
„бор би ту ма че ња“ та кве те о ри је ши ро ког оп се га се из сре ди шта 
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ис тра жи ва ња и зна ња, че сто про по вед нич ки, ис по ру чу ју збу ње ној 
и обез на ње ној пе ри фе ри ји.

На уч ни ци из ма њих и сла би јих зе ма ља, са ре ђом и сла би јом 
те о риј ском про дук ци јом, у мно го че му су хен ди ке пи ра ни, шта ви-
ше, пре че сто сво ђе ни на те о риј ске аут сај де ре, пу ке ре ци пи јен те 
„упа ко ва них“ те о ри ја оча ра ва ју ћих ква ли те та, па но рам ског об у-
хва та и ве ли ке ис тра жи вач ке ду би не. Па сив на и суб ми сив на те о-
риј ска по зи ци ја, да бо ме, не при ја ни ко ме ко има иоле раз ви је ни ји 
и лу цид ни ји апа рат ми шље ња. Ода тле се и у ма лим и не то ли ко 
сна жним ин те лек ту ал ним за јед ни ца ма по вре ме но про би ја са мо-
свој но, ре флек сив но и ауто ре флек сив но те о риј ско ми шље ње ко је 
са ру ба мо ћи, из при вид ног ин те лек ту ал ног при крај ка, ипак на сто-
ји да раз у ме. ка ко вла сти ту по зи ци ју та ко и ге не рал не и уни вер зал-
не про це се ко ји обе ле жа ва ју са вре ме ни свет. 

Про блем ско по ље дру штве них ис тра жи ва ња је, уоста лом, оме-
ђе но за јед нич ким ко ор ди на та ма гло ба ли зо ва ног све та у ко ме жи-
ви мо. Сви смо у „истом чам цу“, ко то мо же да оспо ри? Па ипак, 
сле де ћи те о риј ске ре флек си је из гло бал них сре ди шта, ис хо ди као 
да овај („наш“) свет ипак ни је увек исти, не чи ји је ви ше - не чи ји 
ма ње, пре че сто не ра зум но фраг мен то ван и бол но се гре ги ран. Зар 
се у ем пи риј ским и вред но сним хи је рар хи за ци ја ма ра зних вр ста 
– по ка за ним и у овој књи зи – не мо гу на ћи оди ста раз ли чи те фор-
му ле раз у ме ва ња за јед нич ке пла не тар не суд би не, али и вла сти тих 
усу да ни по да шта ва ња и под ре ђе но сти, за сто ја, не раз ви је но сти и 
за о ста ја ња? 

Књи га Анатомија савремене државе Ђор ђа Сто ја но ви ћа и 
Жи во ји на Ђу ри ћа пр вен стве но се ба ви на чи ни ма и пу те ви ма схва-
та ња устрој ства са вре ме не др жа ве у нај ра зви је ни јем, пост мо дер-
ном, ан гло сак сон ском и евро а ме рич ком све ту. У књи зи је пру жен 
до са да мо жда нај оп се жни ји увид у глав не то ко ве ми шље ња др жа-
ве, на ро чи то ње них ре форм ских, тј. тран сфор ма ци о них ка па ци те-
та, на том под руч ју.

При ку пље на и про у че на, а по том и пре ци зно пре до че на ли те-
ра ту ра, бој ни ра до ви и сту ди је ре ле вант них име на – од ко јих су по-
не ки ма ло и или са свим не по зна ти на шој на уч ној јав но сти – све до-
чи о ве ли ком ис тра жи вач ком и ана ли тич ком тру ду ауто ра. Ду гач ки 
ин декс име на и ела бо ри ра них пој мо ва ука зу је на ши ро ки ра спон 
ана ли зе ко ју у бу дућ но сти екс пер ти из ове обла сти не ће мо ћи да 
ми мо и ђу.
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Ме то да ко ја је упо тре бље на у књи зи Анатомијасавременедр-
жаве сва ка ко ни је „чи сто“ прав на, она је за пра во не са мо де скрип-
тив на већ и ана ли тич ка, у сва ком слу ча ју из ра зи то по ли ти ко ло шка. 
У том по гле ду, при ме ном сход не ме то де фор ми ра на је из ве сна по-
ли ти ко ло шка син те за ис пи ти ва ног фе но ме на ка па ци те та др жа ве. 
По ли ти ко ло шка на кло ност и ин стинкт ауто ра ре а ли зо вао се по нај-
пре у до ме ну по ли ти ко ло шке те о ри је др жа ве, пре ци зни је – поли-
тикологиједржаве.

За раз ли ку од уоби ча је них стан дар да те о ри је др жа ве и пра ва, 
те фи ло зо фи је др жа ве и пра ва, по ли тич ка те о ри ја др жа ве об ли ко-
ва на у по ли ти ко ло ги ју др жа ве, ми мо утвр ђе не тра ди ци је укљу чу је 
и са зна ња мно гих дру гих ди сци пли на ка кве су ет но ло ги ја др жа-
ве, ан тро по ло ги ја или пси хо ло ги ја др жа ве, али и но вих пра ва ца у 
те о риј ским ис тра жи ва њи ма, по пут постструк ту ра ли зма, би хеј во-
ри ја ли зма, ен вај ро мен та ли зма, но вог ин сти ту ци о на ли зма, те о ри је 
ига ра, те о ри је кон флик та, те о ри је ха о са, би о по ли ти ке и сл. 

У том сми слу, књи га Анатомијасавременедржаве оди ше све-
жи ном не кон вен ци о нал но сти ко јој до при но си и скло ност ауто ра 
да сво је де скрип ци је, ана ли зе и син те тич ке те зе ко је су из њих 
про и за шле, ви зу а ли зи ју у гра фи ко ни ма и ди ја гра ми ма. Раш чла њи-
ва ње си ло ги за ма и де фи ни ци ја ци ти ра них ауто ра, ко је ре зул ти ра 
мно штвом мар ки ра них ста во ва, пре та че се у ви зу ел не при ка зе у 
ко ји ма од но си по ста ју пре глед ни и кри стал но ја сни. То је, ре кло би 
се, јед на од зна чај ни јих вр ли на књи ге. 

Нај зад, уко ли ко је по тре бан суд о оп штој вред но сти књи ге 
Анатомија савремене државе он мо же би ти дат, пре све га, као 
по хва ла при сту пу ши ро ког ра спо на, акри бич но пер ци пи ра них и 
кри тич ки ре ци пи ра них ста но ви шта о др жа ви у ак ту ел ној за пад ној 
ли те ра ту ри. Уко ли ко се по јам за па да и за пад ног од ре ђе ња схва ти 
кул ту рал но и ци ви ли за циј ски, а не са мо то пич ки и те ри то риј ла но, 
у књи зи се мо гу про на ћи оди ста нај ва жа ни ја схва та ња др жа ви тог 
ти па и про ве ни јен ци је.

Оно што љу бо пи тљи вог и па жљи вог чи та о ца књи ге Анатоми-
јасавременедржаве упу ћу је на мо гу ћи на ста вак те о риј ске са ге о 
др жа ви и ње ним фор ма тив ним ка па ци те ти ма је сте дво стру ки на го-
ве штај ко ји да ју са ми ауто ри: онај ко ји се ти че из о ста на ка пре гле да 
те о риј ских ста но ви шта из дру гих де ло ва све та, а он да - на шта је 
у књи зи уоста лом и ука за но – мо гућ ност раз ви је ни је ана ли зе те о-
риј ских ре флек си ја о ка рак те ру др жа ве Ср би је, у Ср би ји и уоп ште. 
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Књи га Анатомијасавременедржаве сво јом по ја вом сва ка ко 
ута жа ва ве ћи део ин те ре со ва ња за бо ље раз у ме ва ње др жав ног фе-
но ме на на по ме ну том тлу, али, ујед но, ука зу је и на дру ге мо гу ће 
прав це те о риј ске де скрип ци је, те ана ли зе и син те зе. На по слет ку, 
ис тра жи вач ки и аутор ски труд Ђор ђа Сто ја но ви ћа и Жи во ји на Ђу-
ри ћа ва ља по хва ли ти, уз оче ки ва ње ско рих, да љих и још ду бљих 
те о риј ских ела бо ра ци ја. 

 Овај рад је примљен 05. фебруара 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
10. јуна 2013. године.
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