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Сажетак
Рад се ба ви ком па ра тив ном ана ли зом мо дер ни стич ке, по зно-

мо дер ни стич ке и пост мо дер ни стич ке па ра диг ме бла го ста ња. У том 
сми слу пр ви део ра да, се ба ви оп штим кон цеп ту ал ним про фи ли-
са њем кон цеп та бла го ста ња, др жа ве бла го ста ња и, кон се квент но, 
по ли ти ке бла го ста ња. Сле де ћи део се ба ви по зно-мо дер ни стич ком 
по ли ти ком  ри зи ка и ње го вим ути ца јем на ре фор му ли са ње др жа-
ве бла го ста ња у др жа ву со ци јал ног ин ве сти ра ња. Фи нал ни део 
про пи ту је пост мо дер но ин си сти ра ње на ре ле вант но сти по ли ти ке 
иден ти та у де кон стру и са њу оно га што се мо же озна чи ти као ме та-
на ра тив бла го ста ња.
Кључ не ре чи: бла го ста ње, др жа ва бла го ста ња, ви со ка мо дер ност, Ен то-

ни Ги денс (Ant hony Gid dens), пост мо дер ност, со ци јал на 
по ли ти ка, со ци јал ни рад.

УВОД

Кон цеп ту а ли за ци ја и ре а ли за ци ја, нор ми ра ње и ор га ни за-
ци ја бла го ста ња на ни воу не ког мо дер ног дру штва су обич но екс-
трем но ком пли ко ва ни и ви ше ди мен зи о нал ни. Ин ди ви ду ал ни или 

* Овај рад је на стао у окви ру про јек та “Демократскиинационалникапацитетиполи
тичких институцијаСрбије у процесумеђународних интеграција”, бр. 179009, ко ји 
фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.
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ко лек тив ни на чин при ба вља ња бла го ста ња се оства ру је на ни воу 
ши ро ког ин сти ту ци о нал ног скло па и ин кор по ри ра ши ро ки спек-
тар дру штве них ини ци ја ти ва, про це са и прак си. Иако је др жа ва ван 
сва ке сум ње нај ва жни ја ин сти ту ци ја то га ран га, љу ди бла го ста ње 
обез бе ђу ју и пре ко дру гих со ци јал них ме ха ни за ма ти па: по ро ди-
це и при ја те ља, тр жи шта или во лун та ри стич ких и ка ри та тив них 
ор га ни за ци ја. Ува жа ва ју ћи та кву ис хо ди шну кон сте ла ци ју, мо же 
се ре ћи да је ра ни раз вој за пад не др жа ве бла го ста ња фун ди ран на 
ин ду стриј ском и еко ном ском раз во ју, на бор би за моћ из ме ђу раз-
ли чи то про фи ли са них кла сних ин те ре са, уз до да так ка те го ри је ри-
зи ка, те на ко ли зи ји раз ли чи тих иде о ло ги ја, по пут кон зер ва ти ви-
зма, ли бе ра ли зма или со ци ја ли зма. То ме тре ба до да ти Ка то лич ку и 
Про те стант ску кул тур ну ма три цу, ко ја је за слу жна за фор ма ци ју и 
ди зајн европ ске ва ри јан те др жа ве бла го ста ња, као и чи ње ни цу да 
по ли тич ка кул ту ра нео-ли бе ра ли зма, по след ње две де це ни је, има 
до ми нан тан ути цај у ње ном ре струк ту и ра њу.

На ме ра овог ра да је да пре ко кон цеп ту ал не ана ли зе кла сич-
не “бе ври џан ско”-мо дер ни стич ке, ги ден сов ски про фи ли са не по-
зно-мо дер ни стич ке и пост мо дер ни стич ке па ра диг ме иден ти фи ку је 
еле мен те и ре ла ци је оно га што се под ра зу ме ва као кон цепт бла го-
ста ња, ука же на тран сфор ма ци ју кон цеп та бла го ста ња, и од ре ди 
смер ни це, оно ли ко ко ли ко је то мо гу ће, да љег ре кон фи гу ри са ња 
ње го вог зна че ња. При том, као осно ву те ме та мор фо зе узи ма аутен-
тич ну пост мо дер ну по ли ти ку иден ти те та (ану ли ра ње ма ри ги на ли-
за ци је, екс клу зи је и не јед на ко сти), на су прот по зно-мо дер ној по ли-
ти ци ри зи ка и мо дер ни стич ком на сто ја њу да уни фи ку је по тре бе и 
ре а го ва ња на исте. На рав но, прет ход но сва ка ко им пли ци ра да про-
ми шља ње бла го ста ње ни је не ка хер ме тич ки изо ло ва на опе ра ци ја, 
већ да је кон тек сту ал на или си ту а ци о на, да се од ви ја у рав ни мо ћи, 
у окви ру не ког дру штве ног и по ли тич ког над ме та ња по пи та њу ор-
га ни за ци је и ди стри бу ци је ре сур са, пра ва и ста ту са.

1.ТЕОРЕТСКИДИСКУРСБЛАГОСТАЊА
ИМОДЕРНОСТИ-ОПШТИРЕФЕРЕНТНИОКВИР

Те о рет ско про ми шља ње бла го ста ња ин кор по ри ра по зи ци о-
ни ра ње ис ку стве них и ин сти ту ци о нал них ди мен зи ја си сте ма бла-
го ста ња у окви ру ши рих дру штве них од но са и по ли тич ке бор бе.1) 
Та ком пли ко ва на опе ра ци ја кон тек сту а ли за ци је се мо жда нај бо-
ље из ра жа ва ан га жо ва њем две раз ли чи те, али ме ђу соб но по ве за-

1) O’Brien, M. и Pen na, S. TheorisingWelfare:EnlightenmentandModernSociety.SA GE, Lon-
don, 1998., стр. 4.
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не, му ту ал не те о рет ске ком по нен те по став ке бла го ста ња. Са јед-
не стра не, ра ди се о те о ри ји дру штве ног бла го ста ња, ко ја се ба ви 
ор га ни за ци јом дру штве них од но са и ути ца јем те ор га ни за ци о не 
ше ме на ин ди ви ду ал ну и ко лек тив ну до бро бит, на чи ном ди стри-
бу ци је ре сур са и мо гућ но сти, те дру штве ним обра сци ма при сту па, 
пар ти ци па ци је, ин клу зи је и екс клу зи је ко ји по др жа ва ју, до при но се 
или угро жа ва ју ин ди ви ду ал но и ко лек тив но бла го ста ње. Са дру ге 
стра не, ра ди се о дру штве ној те о ри ји бла го ста ња, ко ја се ба ви са 
тим ка ко не ка ор га ни за ци ја, тип дру штве них од но са (екс клу зи ја, 
цен тра ли за ци ја и ма ри ги на ли за ци ја, осло ба ђа ње и опре си ја) из-
ра жа ва не ки по себ ни обра зац, са иден ти фи ко ва њем дру штве них 
сна га и бор бе ко ја по др жа ва спе ци фич ну ди стри бу ци ју, ин клу зи ју 
и екс клу зи ју. Дру штве но бла го ста ње се, на нај оп шти јем ни воу, од-
но си на раз ли чи те со ци јал не аран жма не ко ји слу же за за до во ље ње 
ин ди ви ду ал них и груп них по тре ба, те на ре ша ва ње дру штве них 
про бле ма, оно ни је са мо ме ра до бро би ти, већ об у хва та сплет мо-
гућ но сти и ауто но ми ју.

Те о рет ска оп сер ва ци ја дру штве ног бла го ста ња се мо же ре-
а ли зо ва ти на не ко ли ко ни воа:2) (1) оно се мо же ин тер пре ти ра ти 
ис ку стве но, пре ко до бро би ти, то јест, у сми слу сте пе на здра вља, 
си гур но сти, ма те ри јал ног про спе ри те та, пар ти ци па ци је и слич них 
ква ли те та са ко ји ма, ин ди ви ду ал но или ко лек тив но, рас по ла же 
члан не ке по пу ла ци је; (2) дру штве но бла го ста ње мо же би ти тре-
ти ра но и си стем ски, као си стем со ци јал них и ин сти ту ци о нал них 
од но са пу тем ко јих љу ди обез бе ђу ју или одр жа ва ју њи хо во ин-
ди ви ду ал но или ко лек тив но бла го ста ње; и (3), на кра ју али не на 
по след њем ме сту, дру штве ном бла го ста њу се мо же при сту пи ти 
дис кур зив но, у оп ти ца ју је, да кле, дис курс дру штве ног бла го ста ња 
ко ји по кри ва ор га ни за ци ју или ма три цу зна ња, кул тур но кон стру и-
са ни и по ли тич ки санк ци о ни са ни оквир за де фи ни са ње ис ку ства и 
за оства ри ва ње де фи ни ци ја у прак си.

Ка да у ана ли тич ки фо кус ста ви мо кон цепт др жа ве бла го ста-
ња,3) раз ма тра ње мо же мо за по че ти са на чел ним ста вом да уко ли ко 
се омо гу ћи тр жи шном ме ха ни зму да бу де је ди ни усме ри вач суд би-

2) Ibi dem, стр. 7-8.

3)  Ви ди Pe stoff, V. A. ADemocraticArchitecture for theWelfareState. Ro u tled ge, Lon don, 
2009; Hag gard, S. и Ka uf man, R. Development,DemocracyandWelfareStates:LatinAmeri
ca,EastAsiaandEasternEuropa. Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton, 2008; Me a dow croft, 
J. “From Wel fa re Sta te to Eco sta te.”у Ba rry, J. и Ec ker sley, R. (ур.) TheStateandtheGlobal
EcologicalCrisis. The MIT Press, Cam brid ge, 2005, стр. 3-25.; Of fe, C. Contradictionsof
theWelfareState. Hutchin son, Lon don, 1984; Gut mann, A. (ур.) DemocracyandtheWelfare
State.Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton, 1988; и Сто ја но вић, Ђ. и Ђу рић Ж. Анатоми
јасавременедржаве.  Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2012.
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не љу ди и ње го вог при род ног окру же ња, он да мо же мо оче ки ва ти 
уни ште ње дру штва, то јест да је функ ци о нал ност тр жи шне при вре-
де „усло вље на“ ег зи стен ци јом тр жи шног дру штва.4) Има ју ћи ово 
на уму, др жа ву бла го ста ња мо же мо да по сма тра мо: (1) као сет уже 
по ста вље них два де се то ве ков них по ли тич ко-ад ми ни стра тив них 
аран жма на по ве за них - са вла ди ним стра те ги ја ма за обез бе ђи ва ње, 
уна пре ђе ње и сер ви си ра ње дру штве ног бла го ста ња (пен зи је, здрав-
стве на за шти та, со ци јал на по моћ итд.), са би ро крат ским упра вља-
њем та квим про гра ми ма и са по ли тич ко-иде о ло шким оправ да њем 
та квих прак си; (2) као екви ва лент це ли ни др жав не струк ту ре или 
кон струк ци ји по сто је ће дру штве но-еко ном ске фор ма ци је (у овом 
слу ча ју њен по јам је из јед на чен са ка пи та ли стич ком др жа вом или 
са вре ме ним ка пи та ли змом); (3) као скуп еко ном ских и со ци јал них 
јав них по ли ти ка при ме ње них у раз ви је ним др жа ва ма из ме ђу пе де-
се тих и се дам де се тих го ди на про шлог ве ка (по не кад озна че них као 
кеј нзи јан ска др жа ва бла го ста ња); и (4) као све о бу хват ну си стем ску 
ва ри јан ту, ка рак те ри стич ну за зе мље по пут Швед ске и Нор ве шке, 
ко ја се узи ма као нај пот пу ни ји из раз иде а ла др жа ве бла го ста ња 
(по зна ти ју као со ци јал-де мо крат ска др жа ва бла го ста ња).

Др жа ву бла го ста ња ка рак те ри ше то да је ње на ге не за не по-
сред но упу ће на на ре кон фи гу ри са ње уло ге рад нич ке кла се, син ди-
ка та и со ци јал-де мо крат ских пар ти ја, иако је та по ве за ност че сто 
про бле ма тич ни ја не го што из гле да - иде ја бла го ста ња ни је екс клу-
зив на нор ма ни јед ног иде о ло шког скло па („при ти сак од о здо“ мо же 
би ти ста вљен под лу пу сум ње ка да је у пи та њу на ста нак др жа ве 
бла го ста ња, у не ким спе ци фич ним по став ка ма син ди ка ти су по-
ка за ли от пор уво ђе њу од стра не др жа ве во ђе них стра те ги ја бла го-
ста ња, а мно ге бит не ре фор ме у ве ћем бро ју др жа ва су ре а ли зо ва-
не од стра не вла да са деснoм иде о ло шком кон струк ци јом). По ред 
све га, оста је чи ње ни ца да њи хов ак ти ви зам по пи та њу ре фор ми 
де тер ми ни ше пер ма нент но при су ство пи та ња бла го ста ња у јав-
ној аген ди. На да ље, кон цепт је увек тре ти ран као ком пле мен та ран 
про це су еко ном ског раз во ја и као на ци о нал ни про јект, а ње го ва но-
се ћа прет по став ка је да се функ ци о нал но је згро др жа ве бла го ста-
ња мо же из ра зи ти пре ко опо ре зи ва ња, при ба вља ња при хо да од по-
је ди на ца и по слов них ор га ни за ци ја, те њи хо во тро ше ње у фор ми 
ис пла та или ди рект ног на ба вља ња од ре ђе них ко ри сти (со ци јал на 
по моћ, здрав стве на за шти та итд.). То ме тре ба до да ти и чи тав низ 
за ко но дав них аран жма на и ад ми ни стра тив них пра ви ла, те сло же-
них ме ха ни за ма ис по ру ке до ба ра.

4) Ви ди По ла њи, К. Великатрансформација:политичкаиекономскаисходиштанашег
времена. Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2003.
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Insumma, др жа ва бла го ста ња се, да кле, мо же рас пра вља ти 
пре ко че ти ри те о рет ска кон струк та ко ји јој до де љу ју раз ли чи те по-
зи ци је и функ ци је у дру штву:5) (1) др жа ва бла го ста ња мо же би ти 
про у ча ва на као за себ на по ли тич ка фор ма, као аутен тич на или сво-
је вр сна ор га ни за ци ја по ли тич ке мо ћи; (2) она се мо же сту ди ра ти 
као кор пус ор га ни за ци ја за ду же них за кре и ра ње и спро во ђе ње кон-
крет них, по је ди нач них по ли ти ка; (3) она, та ко ђе, мо же би ти схва-
ће на и као ди стин гви ра ју ћа ше ма функ ци о нал не ди фе рен ци ја ци је, 
као ори ги нал ни об лик спе ци ја ли за ци је и кон тро ле над уло га ма и 
ре сур си ма ко ји пру жа ју или обез бе ђу ју до бро бит; и (4), ко нач но, 
др жа ва бла го ста ња се до жи вља ва и као про стор за из ра жа ва ње 
не ке спе ци фич не фор ме мо ћи, locus по ли тич ког кон флик та око 
спе ци фич не струк ту ре кон тро ле и опре си је. Ме ђу тим, мо гу ће је 
на пра ви ти ана ли тич ки по мак од при мар но сти др жа ве бла го ста ња 
ка кул тур ним ма три ца ма и дру штве ним рас це пи ма не јед на ко сти 
уну тар и ван фор мал них ин сти ту ци ја, то јест слу жби, со ци јал не 
за шти те.

Сва ки си стем бла го ста ња, спе ци фич ни раз ме штај мо ћи, кон-
тро ле, мо гућ но сти, пра ва, ин клу зи је, екс клу зи је и члан ства (или 
при пад но сти), мо же би ти схва ћен на два су прот ста вље на на чи на:6) 
(1) он мо же би ти ин тер пре ти ран као кон тин гент ни ис ход, са ве ћим 
или ма њим сте пе ном успе ха, про јек то ва ног или све сно усме ра ва-
ног си сте ма, чи ја ре фор ма мо же да од ве де до ви ше де мо крат ске и 
ху ма не ор га ни за ци је бла го ста ња (по ли тич ка ре пер ку си ја ове ин-
тер пре та ци је је фа во ри зо ва ње  нор ма тив них фи ло зоф ска на че ла 
прав де, пра ва и по тре ба као ра ци о нал ног од го во ра на пре пре ке по-
ве за не са не а де кват ном рас по де лом ре сур са или дис функ ци о нал-
но шћу ин сти ту ци ја дру штве ног бла го ста ња); и (2) он мо же би ти 
ин тер пре ти ран као ин трин сич но се па ра ци о ни ша блон дру штве не 
ко ор ди на ци је, чи је је кон ти ну и ра но тра ја ње уко ре ње но у и за ви сно 
од про це са екс клу зи је и ма ри ги на ли за ци је (по ли тич ка ре пер ку си ја 
ове ин тер пре та ци је је да прак са на ме та ња тих нор ма тив них на че ла 
од ре ђе ном ин сти ту ци о нал ном раз ме шта ју не из бе жно во ди ка екс-
клу зи ји, ма ри ги на ли за ци ји или дис кри ми на ци ји. 

Не ма ли број те о рет ских ела бо ра ци ја тре ти ра ју са вре ме но 
дру штво/а као на ста вак или ево лу ци ју исто риј ских му стри ко је 
обе ле жа ва ју За пад но со ци јал но устрој ство (за пад но-ци ви ли за циј-
ски има ги на ри јум). Иако за не ке по сто ји ја сан и не дво сми слен рас-
кид или пре лом ни ца (на при мер из ме ђу ин ду стри ја ли зма и по стин-
ду стри ја ли зма или фор ди зма и пост фор ди зма), ло ги ка про ме не је 

5) Ibi dem, стр. 8-9.

6) Ibi dem, стр. 184.
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ви ђе на као ре и те ра ци ја дру штве не ди на ми ка мо дер ног дру штва. 
Раз ма тра ње мо дер но сти об у хва та глав не прав це про гре са и тран-
сфор ма ци ја са вре ме них дру шта ва као кон вер гент не или као исто-
риј ски про из вод обра сца ни за до га ђа ја ини ци јал но про мо ви са них 
пре ко дру штве ног, по ли тич ког и епи сте мо ло шког кон цеп ту ал ног 
за о кре та ко ји је ка рак те ри сти чан за Про све ти тељ ство. Пе ри од ко ји 
је усле дио по сле Про све ти тељ ства био је обе ле жен тех но ло шким 
и ор га ни за ци о ним по тен ци ја ли ма за ре ше ње про бле ма ба зич них 
по тре ба (хра на, оде ћа и сл.) и бри ге за љу де (ка ри та тив ни мо ме-
нат), те осло ба ђа њем истих од не прав де и про из вољ не и не спу та не 
мо ћи на мет ну те од стра не вла да ра, ари сто кра ти је, цр кве и дру гих 
об ли ка ор га ни зо ва не мо ћи то га ран га.

Ти ка па ци те ти су мо гли би ти „ста вље ни у слу жбу“ ка ко до-
брих та ко и ло ших ци ље ва, та ко да је чи та ва пост-про све ти тељ-
ска епо ха мо гла би ти раз ма тра на и као тех нич ка и ор га ни за ци о на 
спо соб ност за раз ли чи те фор ме при ти са ка, над мо ћи и де струк ци-
је. Би ло ка ко би ло, си мул та но, про све ти тељ ска фи ло зо фи ја и ње-
на по то ња раз ра да, мо гло би се ре ћи и апли ка ци ја, пре ко на уч ног, 
прав ног и мо рал ног дис кур са је пла си ра ла уни вер зал на на че ла по-
на ша ња, ми шље ња и прав де на осно ву ко јих је ме ре на ефи ка сност, 
ко ри сност (у сми слу до бро сти) и по жељ ност по је ди нач не при ме не 
тих спо соб но сти. Про све ти тељ ство је, за пра во, по ста ви ло уни со-
не узу се, кри те ри ју ме или стан дар де ми шље ња и по на ша ња, чи ја 
је оп ти ка омо гу ћи ла љу ди ма, као „ра ци о нал ним“ би ћи ма, да по-
стиг ну спо ра зум о објек тив ним ко ри сти ма и по те шко ћа ма на уч ног, 
еко ном ског и дру штве ног раз во ја, те о прин ци па ор га ни зо ва ња и 
кон тро ле истих. Не мо гућ ност да се све сви сло же око оно га шта 
су ко ри сти а шта по те шко ће, као и не у че ство ва ње свих у пре це су 
до се за ња спо ра зу ме се оправ да ва кон тин гент ним ис хо дом струк-
ту рал них и иде о ло шких сна га. Те си ле, ко је су ин ста ли ра не у 
про је кат ка пи та ли стич ке, би ро крат ске и вој не мо дер ни за ци је, су 
ди рект но ути ца ле на из об ли ча ва ње ра ци о нал не про све ти тељ ске 
по став ке у сме ру ам би ва лент ног и де фор ми са ног си сте ма суб ми-
си је и кон тро ле над јав ном и при ват ном сфе ром у жи во ти ма љу ди.

Бор ба из ме ђу ра ци о нал ног про све ти тељ ских про јек ци ја и 
го ре спо ме ну тог кон тин гент ног ма ри ги на ли зо ва ња или ис кљу че-
ња ма са је ту ма че но пре ко три за себ не ло ги ке свој стве не мо дер ни-
за ци ји дру штва:7) (1) ди фе рен ци ја ци је - про це са кла си фи ко ва ња и 
ка те го ри зо ва ња мно го стру ког жи вот ног ис ку ства и фор ми жи во та, 
те њи хо вог ло ци ра ња у одво је не, ауто ном не сфе ре ко је по себ но 

7) Ibi dem, стр. 188-189.
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ко ор ди ни ра не и дру штве но уре ђе не (мо дер ни за ци ја ма ни фе сту-
је кон струк ци ју си сте ма за по кре та ње и упра вља ње раз ли ка ма, за 
иден ти фи ко ва ње раз ли ка из ме ђу по је ди нач ног и груп ног ис ку ства 
и њи хо во ко ор ди ни ра ње и ускла ђи ва ње у мо дер ном по рет ку пре ко 
до де љи ва ња од го ва ра ју ћих по зи ци ја у укуп ном дру штве ном си сте-
му); (2) де тра ди ци о на ли за ци је - за ме не оби ча ја, на ви ка, ин сти ту-
ци ја и ве ро ва ња са на из глед им пер со на ли зо ва ним и објек тив ним 
си сте мом дру штве не ко ор ди на ци је (за раз ли ку од пре-мо дер них 
дру шта ва, где тра ди ци ја за јед ни це пред ста вља глав ни про стор за 
раз ви ја ње вла сти тог иден ти те та, нор ми и мо рал них ко до ва, мо дер-
на дру штва су по ста вље на та ко да су ор га ни зо ва на ван те тра ди ци-
је, у окви ру јав не сфе ре, па мо дер ни за ци ја пред ста вља ре ло ка ци ју, 
ре ор га ни за ци ју или до да ва ње јав не ди мен зи је вла сти над еко ном-
ским, кул тур ним и дру штве ним раз во јем, те раз во јем мо рал них 
ко до ва и ма три ца за са мо ра зу ме ва ње); и (3) ра ци о на ли за ци је - из-
јед на че не са суп сти ту ци јом су бјек тив них пре фе рен ци ја и же ља са 
објек тив ним кри те ри ју ми ма и стан дар ди ма, дру штве не ин сти ту ци-
је и дру штве на ак тив ност су ор га ни зо ва не на осно ву де ло твор но-
сти, на те ме љу ме ре до ко је ре пре зен ту ју нај ви ше ло гич на, ефект-
на и ин стру мен тал на сред ства за ре а ли за ци ју де фи ни са них ци ље ва 
(ра ци о на ли зам под ра зу ме ва по ја ву си сте ма про це не, ра су ђи ва ња 
и ин тер пре та ци је ко ји не за ви се од оно га ко ји су ди и ту ма чи, те, 
ана лог но, по ја ву ап стракт них пра ви ла и ко до ва, са обим ним би ро-
крат ским си сте мом ад ми ни стра ци је, ко ји по ста ју са ми се би циљ).

Као глав не ка рак те ри сти ке мо дер но сти мо же мо да из дво-
ји мо:8) (1) схва та ње исто ри је од ре ђе не пре ко де фи ни тив не и про-
гре сив не ори јен ти са но сти; (2) по ку шај да се раз ви ју уни вер зал не 
ка те го ри је (или фор му ле) ис ку ства, ре пре зен та ци је и об ја шње ња; 
(3) став да ра ци о нал ност тре ба да сто ји иза свих ак тив но сти; и (4) 
спо соб ност на ци о нал не др жа ве да ко ор ди ни ра и уна пре ђу је до-
сег ну ти раз вој на ни воу це ли не дру штва. Дру гим ре чи ма, ну кле-
ус мо дер но сти, ње но ис хо ди шно на че ло, је ус по ста вља ње по у зда-
них те ме ља за уоп штљи во зна ње, прак су и по ли ти ку. Мо дер ност 
је усме ре на ка от кри ва њу цен трал не/их исти не/а о све ту, ко је се 
не на ла зе на по вр ши ни ства ри, већ су при кри ве не по ја вљи ва њем. 
Као јед на од нај ва жни јих обе леж ја мо дер но сти мо же се иден ти-
фи ко ва ти про гре сив но спа ја ње на уч не објек тив но сти и по ли тич-
ко-еко ном ске ра ци о нал но сти. Мо дер ност је бли ско по ве за на са две 
глав не те жње про све ти тељ ства и ре фор ма ци је: ону ка мо рал ној 
ауто но ми ји и ону ка дру штве но-по ли тич кој са мо о дре ђе но сти, као 

8) Par ton, N. “So cial the ory, so cial chan ge and so cial work: an in tro duc tion.” у Par ton, N. (ур.) 
SocialTheory,SocialChangeandSocialWork. Ro u tled ge, Lon don, 1996, стр. 13.
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аспи ра тив ним из ра зи ма ког ни тив не ра ци о нал но сти. Њен од ре ђу-
ју ћи мо ме нат је са да шњост као про стор стал ног тр ве ња из ме ђу 
оспо ра ва не про шло сти и мо гу ће бу дућ но сти, као ме сто од лу чи ва-
ња о раз ме ри кон ти ну и те та и дис кон ти ну и те та об ли ка жи во та за 
ко ји се опре де љу је мо, и би ва ју ћи та ква, ње на нај до ми нант ни ја по-
јав на фор ма је из ра же на пре ко кри зног ис ку ства.9)

2.ВИСОКАМОДЕРНОСТИБЛАГОСТАЊЕ

За Ен то ни ја Ги ден са (Ant hony Gid dens),10) мо дер ност се од-
но си на дру штве ни жи вот или ор га ни за ци ју ко ји су се по ја ви ли 
у Евро пи око се дам на е стог ве ка, а по том су скце сив но оства ри ли 
ути цај на гло бал ном ни воу.11) За раз ли ку од „јед но став не мо дер ни-
за ци је“ ра ни јег дру штве ног раз во ја, са вре ме на епо ха, ка сна, по зна 
или ви со ка мо дер ност, је обе ле же на „ре флек сив ном мо дер ни за ци-
јом“. Ги денс ко ри сти овај по јам да би де фи ни сао про це се гло ба-
ли за ци је, дру штве не ре флек сив но сти и пост-тра ди ци о нал ног (од 
Ги ден са ви ше пре фе ри ра ни по јам у од но су на по јам пост мо дер-
ног) дру штве ног по рет ка. Со ци јал на ре флек сив ност се од но си на 
дру штво где су жи вот ни усло ви нај ве ћим де лом про из вод ак ци ја 
при пад ни ка то га дру штва, ко је су, опет, пре до ми нант но усме ре не 
на упра вља ње од стра не дру штва ство ре них ри зи ка и мо гућ но сти. 
Ра ни ји исто риј ски пе ри о ди обе ле же ни су жи вот ним усло ви ма ко ји 
су у мно го ме за ви си ли од спољ них си ла (рит мом го ди шњих до-
ба, сло же них кли мат ских усло ва, при род не кон фи гу ра ци је те ре на, 
сме њи ва њем да на и но ћи и сл.). По ли тич ке и дру штве не ин сти-
ту ци је бла го ста ња по ве за не са спољ ним ри зи ком, а не са про из-
вод њом не си гур но сти ка рак те ри стич ном за људ ску ин тер вен ци ју 
у под руч ју дру штве ног и при род ног све та, те са про мо ви са њем со-
ли дар но сти у ам би јен ту јед но став не мо дер ни за ци је, ви ше не кон-
вер ги ра ју са ак ту ел ним де фи ни са њем со ци јал ног би ти са ња. Свет 
је по стао флек си би лан и ла ко уоб лич љив ен ти тет: и при род ни и 
дру штве ни свет су по ста ли из ло же ни пре ма нент ној ин тер вен ци је, 

9) Kom pri dis, N. CritiqueandDisclosure:CriticalTheorybetweenPastandFuture. MIT Press, 
Cam brid ge, 2006, стр. 14-15.

10) Ви ди Gid dens, A. TheConsequencesofModernity. Po lity Press, Cam brid ge, 1990; Gid dens, 
A. ModernityandSelfIdentity:SelfandSocietyintheLateModemAge. Po lity Press, Cam-
brid ge, 1991;Gid dens, A. BeyondLeftandRight:TheFutureofRadicalPolitics. Po lity Press, 
Cam brid ge, 1994.; Gid dens, A. TheThirdWay:TheRenewalofSocialDemocracy, Po lity 
Press, Cam brid ge, 1998.

11) Gid dens, A. TheConsequencesofModernity. op. cit., 1991, стр. 1. 
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те пред мет рас пра ве о узро ци ма и по сле ди ца ма та квих ин тер вен-
ци ја.

У по зној мо дер но сти до ла зи до пот пу не ре о ри јен та ци је са-
мо-иден ти те та и жи вот ног сти ла, зна чај не про ме не ди рек ци је ко ја 
се озна ча ва као ре флек сив ни про је кат са мог се бе, “вла сти тог соп-
ства”. Ако је са мо-иден ти тет, “лич но Соп ство” или “Ја”, ре флек-
сив но схва ће но од стра не по је дин ца пре ко пар ти ку лар ног би о граф-
ског на ра ти ва, за ду же ног за кон фла ци ју про шло сти, оно га ка ко је 
не ко по стао оно што је сте, и бу дућ но сти, оно га шта не ко хо ће да 
бу де, он да је ка сна мо дер ност обе ле же на ду бин ским про ме на ма 
вер ти кал них, по ста мен тал них де тер ми нан ти та кве кон сте ла ци-
је.12) Тра ди ци о нал ни на чин жи во та, укљу чу ју ћи кла се као јед но од 
нај ва жни јих чво ри шта са мо-иден ти те та, су ели ми ни са ни из дру-
штве ног би ти са ња и за ме ње ни си ту а ци јом ви ше стру ког из бо ра. 
Кон јунк ци ја то га ран га ни је про дукт ме ха ни за ма др жа ве бла го-
ста ња или не у ре ђе ног кон зу мер ског ка пи та ли зма, већ гло ба ли за-
ци је, по ве ћа не ин те гри са но сти и осве шће но сти уда ље них до га ђа ја 
и на чи на жи во та на не чи је пер со нал не прак се, и пер ма нент не ин-
сти ту ци о нал не ре флек сив но сти, стал не про из вод ње но вих зна ња и 
ин фор ма ци ја, ру тин ски опе ра тив них у дру штве ним прак са ма.

Ер го, “соп ство” по ста је ре флек сив ни про је кат у окви ру ко га 
по је дин ци мо ра ју пре да но и кон ти ну и ра но да се лек ту ју, одр жа ва-
ју и ре ви ди ра ју њи хо ве иден ти тет ске на ра ти ве. По Ги ден су, да нас 
сви ми оп ста је мо ван би о гра фи је, ре флек сив но устро је ни пре ко 
про то ка дру штве них и пси хо ло шких ин фор ма ци ја о мо гу ћим на-
чи ни ма жи во та.13) Пост-тра ди ци о нал ни по ре дак мо дер но сти је 
та ко кон стру и сан да се од го вор на пи та ње о на чи ну жи во та мо ра 
сва ко днев но из но ва да ва ти и ту ма чи ти уну тар вре мен ског раз ви ја-
ња са мо-иден ти те та. Прет ход но би мо гло да се ока рак те ри ше као 
по зи тив но по стиг ну ће са мо о ства ре ња, са мо спо зна је, са мо-ис тра-
жи ва ња и са мо-кон тро ле, што омо гу ћа ва до сад не за ми сли ву су-
му ауто но ми је, сло бо де де ла ња и “су пер ир но сти” над жи вот ним 
при ли ка ма, без об зи ра на еви дент ну те жи ну и ком плек сност ре-
кон струк ци је ин хе рет но крх ког са мо-иден ти тет ског на ра ти ва, те 
пи та ња ње го ве аде кват но сти и од сту па ња од не ког иде ал но за ми-
шље ног се бе. Мо гу се кон ста то ва ти још две бит не по сле ди це из 
ове но ве ре флек сив но сти са мо-иден ти те та: (1) ин вер зи ја тра ди ци-
је или ко лек тив не кул ту ре са жи вот ним сти ло ви ма, ану ли ра ње без-
у слов ног при хва та ња “ис про гра ми ра но сти” пре но ше не са ге не ра-

12) Gid dens, A. ModernityandSelfIdentity:SelfandSocietyintheLateModemAge. op. cit., стр. 
53.

13) Ibi dem, стр. 14.



СПМброј4/2014,годинаXXI,свеска46. стр.1134.

20

ци је на ге не ра ци ју и при хва та ње плу ра ли те та мо гу ћих оп ци ја без 
не ких ри гид но про фи ли са них ин струк ци ја, ра ди се о фор си ра њу 
ин ди ви ду ал ног из бо ра и при хва та ња од стра не за то ан га жо ва ног 
и за ин те ре со ва ног аген та (ни је ствар у то ме да са мо сле ди мо не-
ке жи вот не сти ло ве, ми не ма мо дру гог из бо ра не го да их би ра мо); 
(2) као ре пер ку си ја мул ти пли ко ва ња жи вот них сти ло ва ја ви ло се 
про пор ци о нал но уве ћа ње жи вот ног пла ни ра ња, са не стан ком тра-
ди ци о на ли тич ке фа тал но сти или оми но зно сти, по је дин ци, слич но 
ка сно-мо дер ним ин сти ту ци ја ма, мо ра ју да за по сед ну бу дућ ност 
пре ко амал га ма ци је ка ко про јек то ва них бу ду ћих по сту па ка и до га-
ђа ја, та ко и са мо-иден ти тет ских на ра ти ва про шло сти (ово не зна чи 
да план по не ком ауто ма ти зму зна чи и ње го ву ре а ли за ци ју- чи тав 
низ ак ци ден тал них до га ђа ња мо гу у сва ком тре ну ути ца ти на по-
је дин ца и при мо ра ти га на до но ше ње крај ње де ли кат них и бит них 
од лу ка, вр ло ути цај них по пи та њу ње го ве жи вот не ори јен та ци је). 

Са вре ме ну еру ка рак те ри ше и ин вер зи ја пре ва лент не усред-
сре ђе но сти на бо гат ство (или бла го ста ње) са ка те го ри јом ри зи ка, 
ко ји је то ли ко зна ча јан да за пра во пред ста вља од лу чу ју ћи па ра-
ме тар по зно-мо дер не кул ту ре и жи во та. По Ги ден су, мо дер ност је 
кул ту ра ри зи ка, иде ја ри зи ка је по ста ла мо дус ка ко оп шта и тех-
нич ко-спе ци ја ли стич ка јав ност ор га ни зу ју дру штво.14) Са вре ме ни 
дру штве ни жи вот по ве ре ње не екс тра ху је из све та при ро де, већ из 
дру штве но ор га ни зо ва ног зна ња у фор ми ап стракт ног си сте ма. Ка-
да се у фо кус по ста ви ин сти ту ци о нал на сфе ра, ре флек сив на мо дер-
ни за ци ја ге не ри ше окру же ња гло бал ног ри зи ка ко је се ба зи ра на 
ње го ве че ти ри ва ри јан те бре ме ни те са зна чај ним по сле ди ца ма:15) 
(1) ка пи та ли зам ге не ри ше еко ном ску и со ци јал ну по ла ри за ци ју, 
ка ко уну тар на ци је та ко и ме ђу на ци ја ма (у игри је за пре па шћу ју ће 
по ве ћа ње си ро ма штва, око јед не пе ти не ста нов ни штва на пла не ти 
жи ви у усло ви ма ап со лут не бе де, па ра докс је да та ква кон сте ла ци-
ја де при ва ци је ни је са мо ре зул тат еко ном ске не раз ви је но сти, већ 
се, по не кад, ја вља као по сле ди ца про це са уна пре ђе ња и раз во ја); 
(2) ин ду стри ја ли зам про ду ку је прет ње ко је се ти чу еко си сте ма (ра-
ди се о уве ћа њу гло бал ног за гре ва ња, сма ње њу озон ског омо та ча, 
уни ште њу ки шних шу ма, де зер ти фи ка ци ји и сл.); (3) при смо тра 
или мо ни то ринг, те на њи ма за сно ва ни кон трол ни си стем пред ста-
вља ју од раз екс тен зив не ре пре си је и угро жа ва ња људ ских пра ва 
(ра ди се о ре ле вант ном на ру ша ва њу де мо крат ских пра ва и не мо-
гућ но сти све ве ћег бро ја љу ди да по бољ шај, чак и ма ли део, сво јих 

14)  Ibi dem, стр. 3.

15) Gid dens, A. BeyondLeftandRight:TheFutureofRadicalPolitics.op. cit., стр. 97-101.
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људ ских по тен ци ја ла); и (4) сред ства на си ља под ра зу ме ва ју ши ро-
ки ра спон бру тал них фе но ме на од му шког на си ља над же на ма до 
мо гућ но сти ну кле ар не кон фрон та ци је (но ви свет ски по ре дак ко ји 
је за ме нио ста ри, уте ме љен на су пер си ла ма, ни је до нео оче ки ва ни 
по мак на бо ље, про блем се ма ни фе сту је не са мо агре га ци јом вој не 
тех ни ке, већ и по ја вом ло кал них на пе то сти про и за шлих на на ци о-
на ли стич ким, ре ли гиј ским или ет нич ким рас це пи ма, што је до пу-
ње но и на си љем у сва ки да шњим си ту а ци ја ма, ти па род них од но са 
из ме ђу раз ли чи тих по ло ва). Ни је дан аспект на ших ан га жма на ни је 
под ло жан не ком уна пред фик си ра ном кур су, те је све отво ре но за 
кон тин ген ци ју.

Та кво ано ма лич но ста ње се не мо же пре ва зи ћи ис тро ше ним и 
дис кре ди то ва ним фи ло зоф ским по став ка ма со ци ја ли зма и нео-ли-
бе ра ли зма. Док се со ци ја ли зам, од ко ре ни тог про јек та дру штве них 
про ме на, де фор ми сао на на чин да је по стао де фан зив ни кон зер-
ва ти ви зам за о ку пљен од бра ном по сто је ћих др жав них ин сти ту ци ја 
бла го ста ња, не спо соб них да од го во ре на иза зо ве про из ве де не не-
си гур но сти, до тле се нео-ли бе ра ли зам “на мет нуо” као не при ко-
сно ве на си ла де струк тив ног и не спу та ног ка пи та ли зма, као мо рал-
но про бле ма тич ни кон цепт, ко ји на гри за ко лек тив но тки во за рад 
ефи ка сне аку му ла ци је. Ги ден сов од го вор на та кву кон јунк ци ју је 
“уто пиј ски ре а ли зам”, тран сфор ма тив ни про јект дру штве ног “соп-
ства” ин кор по ри ра ног у кри тич ку те о ри ју да на шњи це, раз ли чит и 
од ле ве и од де сне оп ци је.16) Ре а ли зам из ра жа ва иде ју да ра ди кал на 
по ли ти ка, у сми слу ре а ли за ци је де ло твор них так ти ка и стра те ги-
ја, тре ба да про из и ла зи из ак ту ел них дру штве них про це са, док се 
уто пиј ски део син таг ме од но си на чи ње ни цу да је дру штве ни уни-
вер зум све ви ше ис пу њен дру штве ном ре флек сив но шћу, ал тер на-
тив ним ви зи ја ма и мо де ли ма бу дућ но сти ко ји ак тив но об ли ку ју и 
ре-об ли ку ју са да шњост. 

Уто пиј ски ре а ли зам се мо же схва ти ти као сво је вр стан ин-
струк тив ни оквир за фор му ли са ње ал го рит ма по ли тич ког де ло ва-
ња ори јен ти са ног ка ме та мор фо зи ка сно-мо дер них дру шта ва, он 
ну ди ал тер на тив не дру штве но по ли тич ке фор ме су прот ста вље не 
го ре по бро ја ним ри зич ним окру же њи ма ка сне мо дер но сти. У том 
сми слу, кон цепт ка рак те ри шу сле де ћи опо нент ски мо мен ти: (1) 
опи ра ње по сту ла ту ка пи та ли стич ке аку му ла ци је по ко ме је еко ном-
ски раст нај ва жни ја ди мен зи ја функ ци о ни са ња дру штва и по ста-
вља ње у цен тар дис кур са бор бу про тив си ро ма штва; (2) на су прот 
агре сив ном и де стру и ра ју ћем ин ду стри ја ли зму, фор си ра се стра те-

16) Ibi dem, стр. 101-103



СПМброј4/2014,годинаXXI,свеска46. стр.1134.

22

ги ја еко ло шког очу ва ња и кон стру и са ње но ве еко ло ги је вред но сно 
про же те иде јом о му тал но сти чо ве ка и при ро де; (3) од ба ци ва ње 
си сте ма ин сти ту ци о нал ног над гле да ња по тен ци ра њем де мо кра ти-
је уте ме ље не на ди ја ло гу, ком по но ва не од по ли ти ке по ве ре ња и 
ин те гри те та; и (4) су про ста вља ње по ли ти ци на си ља ре ду ко ва њем 
свих об ли ка ви о лен ци је и про из вољ не мо ћи.

Има ју ћи то на уму, глав ни за да так са ко јим се су о ча ва др жа ва 
бла го ста ња у епо хи ка сне мо дер но сти је раз вој фор ми обез бе ђи ва-
ња, за шти те и по др шке ко је су ком па ти бил не жи вот ним вред но-
сти ма, же љи да се жи ви сре ћан и за до во ља ва ју ћи жи вот. Ова кав 
кон текст је сва ка ко зна чио ра ди кал но ре кон фи гу ри са ње до та да-
шње по став ке др жа ва бла го ста ња, фа во ри зо ва не од стра не по ли-
тич ке ле ви це и рад нич ке кла се као по у зда ног ин стру мен та или 
ме ха ни зма за оси гу ра ње дру штве не и еко ном ске јед на ко сти. То је 
под ра зу ме ва ло и ува жа ва ње ду го трај не кри ти ке ко ја је до ла зи ла 
са де сног по ли тич ког кри ла и ко ја је об у хва та ла сле де ће еле мен-
те:17) (1) не у спе шно ре ду ко ва ње си ро ма штва или из на ла же ња на-
чи на за тран сфор ми са ње ре ле вант не ре ди стри бу ци је бо гат ства; (2) 
им пли цит но при хва та ње тра ди ци о нал не по ро ди це и род них уло га; 
(3) под сти ца ње за ви сно сти по пи та њу бла го ста ња као кул тур ног 
ко да и еко ном ског усло ва; (4) би ро кра ти зо ва ни, не флек си би ла ни 
и им пер со на ли зо ва ни ка рак тер др жав них ин сти ту ци ја; (5) не де-
мо крат ска, од о здо-на до ле рас по де ла ко ри сти и при ви ле ги ја; (6) 
не а де кват но при ла го ђа ва ње дру штве ним про ме на ма са по себ ним 
ак цен том на (6.1) обра сце кла сне стра ти фи ка ци је, (6.2) де мо граф-
ске про ме не, (6.3) пре о бра жај у по ро дич ној струк ту ри и (6.4) тран-
сфор ма ци ју тр жи шта ра да; (7) не мо гућ ност ути ца ја на зо не ван 
еко ном ског под руч ја на ни воу емо ци о нал них, мо рал них и кул тур-
них про бле ма; (8) не мар но и не функ ци о нал но ко ри шће ње фи нан-
сиј ских и људ ских ре сур са.

Раз ли чи ти кон цеп ту ал ни раз ме шта ји, раз ли чи та те о рет-
ска оп ти ка раз ли чи то кон стру и ше ме сто и функ ци је др жа ве бла-
го ста ња у са мом дру штву:18) (1) др жа ва бла го ста ња мо же да бу де 
кон стру и са на као ге ну и ни тет на по ли тич ка фор ма, за себ на ор га-
ни за ци ја по ли тич ке мо ћи; (2) она мо же би ти и тре ти ра на као об је-
ди ња ва ју ћи ад ми ни стра тив ни кон структ по пи та њу на чи на ор га ни-
зо ва ња по је ди нач не/их по ли ти ке/а и след стве не им пле мен та ци је; 
(3) др жа ва бла го ста ња мо же би ти раз ма тра на и као сет ди стинк-
тив них обра за ца функ ци о нал не ди фе рен ци ја ци је, као аутен тич ни 

17) Loyal, S. TheSociologyofAnthonyGiddens. Plu to Press, Lon don, 2003, стр. 155.

18) O’Brien, M. и Pen na, S. TheorisingWelfare:EnlightenmentandModernSociety.op.cit., стр. 
4.
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мо дус спе ци ја ли за ци је и кон тро ле над уло га ма и ре сур си ма ко ји 
обез бе ђу ју бла го ста ње; те (4) че твр та кон струк ци о на пер спек ти ва 
ви ди др жа ву бла го ста ња као про стор за ре а ли за ци ју спе ци фич них 
фор ми мо ћи (по пут род не или ра сне ва ри јан те), она пред ста вља 
ло ка ци ју по ли тич ког кон флик та око по себ не, па три јар хал не или 
ра сно про фи ли са не) струк ту ре кон тро ле и опре си је.

За Ги ден са, не у спех др жа ве бла го ста ња за пра во про из и ла зи 
из кон цеп ту ал ног уво ђе ња пој ма ри зи ка, из дру штве ног за о кре та 
од спољ ног ка про из ве де ном или ство ре ном ри зи ку. Ри зик се од но-
си на опа сно сти ко је про це њу је мо и са ко ји ма се су о ча ва мо.19) У ка-
сно-мо дер ним дру штви ма, фо ку си ра ним на бу дућ ност и, та ко ре ћи, 
“за тр па ним” ин фор ма ци ја ма, ана ли за ри зи ка под ра зу ме ва спа ја ње 
дру га чи је не спо ји вих обла сти по ли ти ке: ре фор ми са ње др жа ве бла-
го ста ња, ан га жо ва ње са свет ским фи нан сиј ским тр жи шти ма, од го-
во ре на тех но ло шке про ме не, еко ло шке про бле ме и ге о по ли тич ке 
тран сфор ма ци је. Ка ко то по тен ци ра Ги денс, по тре ба за за шти том 
од ри зи ка је уни со на, као и, по ма ло ам би ва лент но, по тре ба за су че-
ља ва њем са ри зи ком и ри зи ко ва њем на је дан про дук ти ван на чин.20) 
Ор га ни зо ва ње др жа ве бла го ста ња, као си сте ма дру штве не си гур-
но сти или за шти те, не рас ки ди во је по ве за но са Про све ти тељ ском 
идеј ном ма три цом, по ко јој је ри зик из мер љив пре ко ра ци о нал ног 
ан га жма на, и ко ме се су прот ста вља и ко ји се кон тро ли ше пре ко хо-
ти мич не дру штве не ин тер вен ци је. Та ква кон цеп ту а ли за ци ја се за-
пра во ре фе ри ра на ди ри го ва ње или упра вља ње спољ ним ри зи ком 
и на ба вље ње дру штве ним про бле ми ма тек по што су се већ по ја ви-
ли. На су прот то ме, про из ве де ни ри зик из ми че људ ској ева лу а ци ји 
и кон тро ли, те под ра зу ме ва “апри ор но” или про фи лак тич ко де ло-
ва ње на са мом из во ру, а не “апо сте ри рор но” чи ње ње по афир ма-
ци ји не ког до га ђа ја. Ло ги ка та ко по ста вље ног ре а го ва ње, пре у зе-
та од стра не не ког по је дин ца или дру штве не гру пе, не од у зи ма на 
по зи тив ним мо гућ но сти ма ис ко ри шћа ва ња и ка на ли са ња у сме ру 
не ког пло до но сног ис хо да. Све то им пли ци ра ин вер зи ју ана хро не, 
ре тро град не и не е фи ка сне др жа ве бла го ста ња са др жа вом со ци јал-
ног ин ве сти ра ња, опе ра тив ном уну тар кон тек ста дру штва по зи тив-
ног бла го ста ња. 

Дру штво по зи тив ног бла го ста ња, за раз ли ку од не га тив них 
сло бо да др жа ве бла го ста ња, ко је је Ги денс пра тио у од но су на “ак-
си о ме” из не те у Бе ври џо вом из ве шта ју, тре ба ло би бу де уте ме-
ље но на по зи тив ним сло бо да ма ауто но ми је и раз во ја по је дин ца. 

19) Gid dens, A. BeyondLeftandRight:TheFutureofRadicalPolitics.op. cit., стр. 64.

20) Loc. cit.
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Бе ври џов из ве штај, на стао за вре ме Дру гог свет ског ра та као про-
је кат на ру чен од стра не бри тан ске вла де и пре вас ход но усме рен 
ка ства ри ма ко је се ти чу со ци јал ног оси гу ра ња рад ни ка. 21) За хва-
љу ју ћи ње го вом ре а ли за то ру Ви ли ја му Бе ври џу (Wil li am Be ve rid-
ge) пре ра стао је у кон цеп та ул ни и ин струк тив ни оквир бри тан ског 
кон цеп та др жа ве бла го ста ња, по знат по сво ме иден ти фи ко ва њу и 
ре зи стен ци ји, ре ци мо, “пе то ри ци ја ха ча апо ка лип се” до та да шњег 
устрој ства и по и ма ња бла го ста ња: оску ди ци, не зна њу, бе ди, бо ле-
сти и не за по сле но сти. Ана ли зи ра ју ћи та ко раз ви је ну ше му, Ги денс 
је си ту а ци ју ви со ке мо дер но сти ока рак те ри сао пре ко пет но вих 
опо ни ра ју ћих атри бу та: ауто но ми је, обра зо ва ња, до бро би ти, ак-
тив ног здра вља и ини ци ја ти ве.22) 

Не га тив но (или тра ди ци о нал но) бла го ста ње се, да кле, мо-
же ту ма чи ти као ком пен за ци о но де ла ње за тро шко ве и не по го де 
или не да ће ко је љу ди про жи вља ва ју као по сле ди це еко ном ских и 
дру штве них тран сфор ма ци ја, док по зи тив на ва ри јан та, осим то га, 
по ку ша ва да раз ви је по тен ци ја ле за пре у зи ма ње ри зи ка и ин те гри-
са ње ин сти ту ци ја бла го ста ња у ши ри еко ном ски си стем. Ер го, у 
дис кур су др жа ве со ци јал ног ин ве сти ра ња, ко ја се мо же из јед на-
чи ти са дис кур сом др жа ве по зи тив ног бла го ста ња, ва жно ме сто 
за у зи ма ју про це си ин клу зи је и екс клу зи је, ко ји омо гу ћа ва ју или 
осу је ћу ју по је дин це да пар ти ци пи ра ју у еко ном ској сфе ри, по себ-
но на ни воу тр жи шта ра да.23) Тех но ло шки устро је на гло бал на еко-
но ми ја про мо ви ше ри зик да од ре ђе не гру пе, по пут про фе си о нал но 
нео спо со бље них или не до вољ но обра зо ва них, оста ну трај но ис-
кљу че ни из еко ном ског до ме на. Због то га што са мо ком пен за ци о но 
ре а гу је на не по го де, не га тив на фор ма бла го ста ња мо же да ин тен-
зи фи ку је дру штве ну екс клу зи ју, док по зи тив ни пан дан, дис прат-
но то ме, раз ви ја ин клу зи о не ка па ци те те. При том, бла го ста ње ни је 
са мо ствар еко ном ске зо не ак тив но сти, већ се у ње го вом де тер ми-
ни са њу ин си сти ра и на пси хич ким до би ти ма (са ве то ва ње и сл.). 
По зи тив но бла го ста ње се при мар но ба ви лич ним сло бо да ма и ко-
лек тив ном од го вор но шћу, у вре ме ну кул тур ног ре про гра ми ра ња 
ема ни ци па тор ске по ли ти ке у но ви кул тур ни код по ли ти ке жи во та, 
схва ће не као по ли ти ке жи вот них сти ло ва и са мо о ства ре ња.

21) Bla ke mo re, K. и Griggs, E. SocialPolicy:AnIntroduction.Open Uni ver sity Press, Ma i den-
head, 2007, стр. 49-53.

22) Gid dens, A. BeyondLeftandRight:TheFutureofRadicalPolitics.op. cit., стр. 128.

23) Ви ди Pratt, A. “To wards a New So cial De moc racy.” La va let te, M. и Pratt, A. (ур.) Social
Policy:Theories,ConceptsandIssues. SA GE, Lon don, 2006, стр. 26-46.
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3.ПОСТМОДЕРНОСТИБЛАГОСТАЊЕ

Је дан од на чи на “се ман тич ког де ши фро ва ња” или “еге ге зе”, 
ина че до ста те шко пре ци зи ра ју ћег, пој ма пост мо дер ног пред ста-
вља тер ми но ло шки спој ко ји су ге ри ше не ки по ре дак, етос или по-
крет ко ји се на ла зи ван, про тив или по сле мо дер ног пан да на.24) Ме-
ђу тим ова кву по став ку тре ба узи ма ти са до ста ре зер ве, јер се ње на 
мо дер ни стич ка при ро да ма ни фе сту је са мим сле дом од мо дер ног ка 
пост мо дер ном, си ту и ра њем пост мо дер ног уну тар мо дер ног по рет-
ка ли не ар ног вре ме на, те је та ко чвр сто по ве за на са ме та на ра ти вом 
исто риј ског про гре са или ево лу ци је. Са дру ге стра не, пост мо дер-
но сти се не мо ра да бу де тре ти ра на из угла про ду жа ва ња или рас-
ки да са мо дер но шћу, већ из угла от кри ва ња и тран сгре си је ре а ли-
зо ва не пре ко при хва та ња екс пе ри мен тал ног мо мен та при кри ве ног 
уну тар са мог мо дер ни стич ког по рет ка. Пост мо дер ност на ру ша ва 
мо дер ност и срод не јој на ра ти ве из ну тра и пла си ра но ве фор ме 
исто риј ског вре ме на ко је са др же вла сти те стра те гиј ске по тен ци ја-
ле. Пост мо дер ност „са бо ти ра“ ли не ар но вре ме мо дер но сти де лу ју-
ћи исто вре ме но у про шло сти и бу дућ но сти, она ни је пу ко рас ки да-
ње са тра ди ци јом и мо дер но шћу, већ и исто риј ска де кон струк ци ја 
мо дер не про шло сти за рад отва ра ња про сто ра но вој не де фи ни са ној 
бу дућ но сти.

Став да је мо дер ни свет обе ле жен дис кон ти ну и те том, ин кон-
гру ен ци јом, ди со нан цом, фраг мен та ци јом и ди сен зу сом (ра ди се, 
да кле, о јед ном не ста бил ном окру же њу ис пу ње ном пер пе ту и ра-
ном не си гур но шћу), пост мо дер ни сти по ве зу ју, не пот пу ном сна гом 
узроч но-по сле дич не ве зе, са: (1) пре ла ском на по стин ду стриј ско, 
ин фор ма тив но и по тро шач ко дру штво; (2) дез ор га ни зо ва но шћу 
ка пи та ли зма, со ци ја ли зма и би ро кра ти је; (3) тран сна ци о на ли-
змом и гло ба ли зу ју ћим про це си ма; (4) про па да њем ме ђу на род ног 
по рет ка одр жа ва ног од стра не Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва; 
(5) ре струк ту и ра њем за по сле но сти, не за по сле но сти и сло бод ног 
вре ме на на ба зи пост-фор ди стич ких прин ци па; (6) ре струк ту и ра-
њем дру штве них ка те го ри ја, кла са, ро да, ра се и сек су ал но сти; и 
(7) га ше њем ста рих и по ја вом но вих зна ња и дис кур са.25) У сво-
јој нај ек стрем ни јој ва ри јан ти, пост мо дер ни зам про па ги ра иде ју да 
су зна ко ви и пред ста ве за ме ни ли ствар ност, да је про ли фе ра ци ја 
пред ста ва и по ру ка до ве ла до им пло ди ра ња гра ни це из ме ђу зна ка 

24) Ви ди Сто ја но вић, Ђ. “Трак тат о пост мо дер ни зму, дру штву и по ли ти ци: Qu a e cu mque ab 
X dic ta es sent, com men ti tia es se.” Српскаполитичкамисао, 41(3), 2013, стр. 11-56.

25) Gib bins, J. R. “Post mo der nism, poststruc tu ra lism and so cial po licy.” у Car ter, J. (ур.) Postmo
dernityandtheFragmentationofWelfare. Ro u tlad ge, Lon don, 1998, стр. 33.
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и озна че не ства ри, као и из ме ђу ствар но сти и фик ци је, ели ми ни-
шу ћи ка те го ри је по пут исти не или сми сла. По сле ди ца та квог ста-
ња ства ри је хи пер-ре ал но дру штво у ко ме је ди хо то ми ја из ме ђу 
ствар ног и не ствар ног по ни ште на, пот пу но из гу бље на у бес крај-
ном про то ку зна ко ва и си му ла ци ја.26)

Пост мо дер ни зам је по пи та њу мо ћи усред сре ђен на дру-
штве но-кул тур ну и по ли тич ко-еко ном ску кон струк ци ју екс клу зи-
је и ма ри ги на ли за ци је, на по ли тич ко апо стро фи ра ње до ми на ци је 
и след стве ног от по ра, те на ана ли зу ин сти ту ци о нал не и сва ки да-
шње ре а ли за ци је зна че ња и ко до ва у по во ду раз ли ка и иден ти те та. 
Сва ко про у ча ва ње дру штве ног бла го ста ња укљу чу је и “ди ја хро-
ниј ска” и “син хро ниј ска” дру штве на пре ви ра ња, то јест кул тур ну 
и по ли тич ку бор бу. Би ло ка ко би ло, кван ти та тив но-ква ли та тив не 
про ме не мо дер ног дру штве ног жи во та су ви дљи ве пре ко:27) (1) 
хи пер-ди фе рен ци ја ци је на уч ног и тех но ло шког зна ња и кул тур-
них вред но сти; (2) хи пер-ра ци о на ли за ци је по ли тич ке и еко ном ске 
вла сти; и (3) хи пер-ко мо ди фи ка ци је жи вот них сти ло ва. Има ју ћи 
прет ход но на уму, под пост мо дер ни за ци јом мо же мо да од ре ди мо 
пре ла зну фа зу из ме ђу по сто је ћег мо дер ног и, још увек не ре а ли-
зо ва ног, пост мо дер ног дру штве ног по рет ка, еви дент но ре кон фи гу-
ри са ње, та ко ре ћи, свих аспе ка та дру штве ног жи во та. 

Као нај е кла тант ни је пост мо дер не пра ва ца про ме не мо же мо 
иден ти фи ко ва ти:28) (1) де цен тра ли за ци ју - ука зу је на не стра те гиј-
ску и екс тен зив ну тен ден ци ју, ка рак те ри стич ну за це ло куп не еко-
ном ске, по ли тич ке и кул тур не од но се, а не за, ре ци мо, осве шће не 
ка пи та ли сте или кла сне ак те ре, да ве ли ке ор га ни за ци је ши ре власт 
од про из вод ње и ад ми ни стра тив них про це са на суп си ди јар не ин-
сти ту ци је и мре же (мо же мо раз ли ко ва ти хо ри зон тал ну де цен тра-
ли за ци ју, ону ко ју под ра зу ме ва тран сфер мо ћи од из вр шних те ла на 
спе ци ја ли зо ва не ор га ни за ци је, ква зи-ауто ном не, по лу-јав не не вла-
ди не ор га ни за ци је на ко је је вла да де во лу и ра ла моћ, и вер ти кал ну 
де цен тра ли за ци ју, ко ја под ра зу ме ва пре нос овла шће ња, спу шта ње 
мо ћи, на ма ње и ви ше спе ци ја ли зо ва не је ди ни це); (2) ло ка ли за ци-

26) Ba u dril lard, J. SelectedWritings. Stan ford Uni ver sity Press, Stan ford, 2001, стр. 169-188.; 
Dic kens, D. R. и Fon ta na, A. “ Post mo der nism in the So cial Sci en ces.” у Dic kens, D. R. и 
Fon ta na, A. (ур.) PostmodernismandSocialInquiry. UCL Press, Lon don, 1994, стр. 1-25.; и 
Dic kens, D. R. и Fon ta na, A. “ The Fu tu re of So cial The ory and the Li mits of Post mo dern Cri-
ti que.” у Dic kens, D. R. и Fon ta na, A. (ур.) PostmodernismandSocialInquiry. UCL Press, 
Lon don, 1994, стр. 127-155.

27) Ви ди Cro ok, S., Pa kul ski, J. и Wa ters, M. Postmodemization:ChangeinAdvancedSociety.
SA GE, Lon don, 1992.

28) O’Brien, M. и Pen na, S. TheorisingWelfare:EnlightenmentandModernSociety.op.cit., стр. 
192-195.
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ју - ука зу је на то да ко му ни ка тив не тех но ло ги је, пот по мог ну те са 
ма сов ним ми гра ци ја ма и свет ском тр го ви ном, до во де до ре ле вант-
ног по ве ћа ња све сти о и ствар ној за ви сно сти из ме ђу ло ка ли те та 
ко ји су ја ко уда ље ни али ко ји ути чу на ме ђу на род не и пла не тар не 
од но се и то ко ве (до ла зи до су прот ста вља ња гло бал ним кор по ра-
ци ја ма и дис тан ци ра ња ло кал них са ве за и удру же ња од про сто ра 
под ло жног цен трал ној ко ор ди на ци ји); (3) фраг мен та ци ју - ука зу је 
на де ком по но ва ње, дис јунк ци ју по ли тич ке кул ту ре, на ин вер зи-
ју пар тиј ске и кла сне ло јал но сти са флу ид ни јим и не фор мал ним 
мре жа ма де ло ва ња и ис по ља ва ња, она је ин тен зи фи ко ва на ра стом 
по ли ти ке иден ти те та у окви ру ко је је мо дер на ло ги ка ин кор по ри-
ра ња и ре пре зен та ци је до ве де на у пи та ње због сво је ри гид но сти 
и екс клу зив но сти, и (4) де со ци је та ли за ци ју (услов но де со ци ја ли-
за ци ју) - ука зу је на еро зи ју мо др ни стич ки сна жно по зи ци о ни ра-
не се па ра ци је дру штва и на ци о нал не-др жа ве, на дис пер зи ју, ди-
се ми на ци ју на ци о нал них и дру штве них иден ти те та и на фа кат да 
гло бал ни ме ди ји ко му ни ка ци је, тр го ви на и тран спорт омо гу ћа ва ју 
ка ко кор по ра ци ја ма та ко и за јед ни ца ма да одр жа ва ју еко ном ске и 
дру штве не мре же.

На овом ме сту би би ло до бро на пра ви ти на чел ну раз ли-
ку из ме ђу пост мо дер ни зма и по стин ду стри ја ли зма. Док се пр ви, 
ге не рал ни ји тер мин, ка ко је већ то су ге ри са но, ре фе ри ра на крај 
два де се то ве ков не епо хе мо дер но сти, до тле се по стин ду стри ја ли-
зам од но си на уже про фи ли са не тен ден ци је у сфе ри еко но ми је и 
ра да.29) Ње го ве глав не ка рак те ри сти ке су: (1) де рут ност про из вод-
ње као но се ћег из во ра за по сле ња и про пор ци о нал ни раст по сло ва 
по ве за них са услу жним сек то ром; (2) кон се квент но прет ход ном, 
до ла зи до ни за су штин ских про ме на у струк ту ри са њу ра да и ор-
га ни за ци ја ма (на пу шта ње фор ди стич ких на че ла ма сов не про из-
вод ње, хи је рар хи је и “жи вот ног за по сле ња” са не пи ра ми дал ном и 
де цен тра ли зо ва ном по став ком ор га ни за ци ја, ка у за ли за ци јом ра да 
и пре ва лен ци јом мно го ши ре по ста вље них порт фо ли ја про фе си о-
нал них уме ћа); (3) ана хро не кла сне и род не по де ле ин ду стриј ског 
дру штва ал те ри ра не су но вим рас це пи ма, пре вас ход но на рад ну 
сна гу, аде кват но на гра ђе ну, при ла го ђе ну по стин ду стриј ским кри-
те ри ју ми ма зна ња као пре суд ног фак то ра за по шља ва ња и си ро ма-
шни јег де ла упу ће ног на по вре ме не, при вре ме не и хо но рар не по-
сло ве; и (4) као по сле ди ца гло ба ли за ци је, ко ја оне мо гу ћа ва др жа ве 
да не за ви сно упра вља ју еко но ми јом уну тар сво јих гра ни ца, до ла зи 

29) Bla ke mo re, K. и Griggs, E. SocialPolicy:AnIntroduction.Open Uni ver sity Press, Ma i den-
head, 2007, стр. 271-274. и Сто ја но вић, Ђ. и Га ври ло вић, Д. “Од мо дер не па ра диг ме вођ-
ства ка пост-мо дер ној па ра диг ми вођ ства.” Српскаполитичкамисао, 31(1), 2011, стр. 
11-38.
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до сма ње ња тро шко ва ра да и бла го ста ња (со ци јал них из два ја ња), 
те не мо гућ но сти пот пу но ауто ном ног фор му ли са ња и усме ра ва ња 
со ци јал них по ли ти ка.

Са гла сно прет ход ном, раз вој уну тра шњих тр жи шта ко ја се 
ти чу од ре ђе них со ци јал них услу га су ре зул то ва ла рас па дом за-
ста ре ле би ро крат ске струк ту ре ко ја је би ла за ду же на за ту вр сту 
по сло ва, по стин ду стриј ски тип еко но ми је на гри за ва же ће нор ме 
и стан дар де си гур но сти и прин цип стал ног за по сле ња, чи не ћи по-
сту ла те “бе ври џан ске” др жа ве бла го ста ња ре тро град ним и не а де-
кват ним за са вре ме не људ ске по тре бе.30) Све до не дав но со ци јал ни 
рад је био по зи ци о ни ран као ге не рич ко де ло ва ње, опе ра тив но у 
је дин стве ној ор га ни за ци о ној струк ту ри и усред сре ђе но на рад на 
слу ча је ви ма, а ак ту ел ни со ци јал ни рад је ис пу њен са про це на ма, 
мо ни то рин гом, ко ор ди ни ра њем аген ци ја, ви ше стру ким пру жа њем 
услу га и ме наџ мен том слу ча ја. Ер го, со ци јал ни рад и со ци јал не 
слу жбе су се ге не рал но за ме ни ле етос и прак су ге не ри ци зма са ад-
ми ни стра тив ним спе ци ја ли змом. 

На тој ли ни ји, се кре ћу и раз ми шља ња ко ја кон ста ту ју да је 
со ци јал ни рад из ло жен ин тен зив ном про це су фраг мен та ци је или 
дез ин те гра ци је, са ева зив ним и не до вољ но сна жним кон цеп ту а ли-
за ци ја ма кон тра-по зи ци ја ко је би мо гле да ге не ри шу и про мо ви шу 
ре ин те гри шу ће про це се.31) Као нај ин ди ка тив ни је тен ден ци је то га 
ран га мо же мо озна чи ти сле де ће мо мен те но вог јав ног ме наџ мен-
та32) (то јест но вог јав ног упра вља ња): (1) фор си ра ње аген циј ског 
ад ми ни стри ра ња јав ним сер ви си ма са до ми на ци јом не и за бра них 
и од, след стве не, од го вор но сти из у зе тих те ла; (2) де фи ни са ње и 
пру жа ње услу га у ме ђу про сто ру за ин те ре со ва них ор га ни за ци ја, а 
не уну тар по сто је ћег стук тур ног раз ме шта ја; и (3) све ве ћу фраг-
мен та ци ју со ци јал не слу жбе на ни воу (3.1.) про фе си о нал них или 
услу жних раз ли ка, (3.2.) ор га ни за ци о них ре струк ту и ра ња око по-
де ле на ли ни ји ко ри сник/на ба вљач у сфе ри со ци јал не за шти те и 
(3.3) ин си сти ра ња на де во лу ци ји и де цен тра ли за ци ји. 

Прет ход на кон сте ла ци ја им пли ци ра:33) (1) да у ам би јен ту 
стал ног сма ње ња јав не по тро шње, та кве тен ден ци је чи не со ци јал-
ну слу жбу ре зи ду а ли зо ва ном и кон цен три са ном на су же не де фи-

30) Ви ди Fit zpa trick, T. “Post mo der nism, wel fa re and ra di cal po li tics.” JournalofSocialPolicy, 
25(3), 1996, стр. 303-320.

31) Clar ke, J. “Af ter so cial work?” у Par ton, N. (ур.) SocialTheory,SocialChangeandSocial
Work. Ro u tled ge, Lon don, 1996, стр. 54-60.

32) Ви ди Сто ја но вић, Ђ. и Ђу рић Ж. Анатомијасавременедржаве.  Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2012, стр. 243-252.

33) Ibi dem, стр. 58-59.
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ни ци је опа сно сти и по тре ба; (2) да без об зи ра на ди зај ни ра ње но ве 
ор га ни за ци о не струк ту ре и ме на џер ске вла сти у јав ним слу жба ма, 
ле ги ти ми зо ва них пре ко про мо ви са ња ви шег сте пе на де ло твор но-
сти, до ла зи до ства ра ња но вих тро шко ва и пре пре ка по ве за них са 
ко ор ди на ци јом (ово усло вља ва рас пра ве о тр жи шту и ква зи-тр-
жи шту у до ме ну со ци јал не за шти те и по кри ва, ре ци мо, про блем 
тран сак ци о них тро шко ва и про це са ре гу ла ци је и мо ни то рин га уго-
во ре ног пру жа ња услу га); (3) да се ме ња при ро да и усло ви дис кре-
ци о ног по на ша ња уну тар со ци јал ног ра да (про фе си о нал не про це-
не су под ре ђе не ме на џер ским при о ри те ти ма, те до ла зи до ства ра ња 
хи брид не ра чу ни це, где су про фе си о нал ни про це си и ка те го ри је 
по ме ша ни са ме на џер ским ап сол ви ра њем тро шко ва, ефи ка сно сти 
и ри зи ка, со ци јал ни ди вер зи тет се узи ма у об зир али је ли ми ти ран 
ор га ни за ци о ним им пе ра ти ви ма и кри те ри ју ми ма; и (4), ко нач но, 
раз мр вља ва ње и усит ња ва ње со ци јал ног ра да ге не ри ше про бле ме 
ко ји су у спре зи са иден ти те том, вред но сти ма и ло јал но шћу (до ла-
зи до за ме не про фе си о нал не,”де он то ло ги зо ва не”, кул ту ре, са кор-
по ра тив ном по све ће но шћу и иден ти те ти ма).

Це ло куп ни сет го ре из не тих пре о бра жа ја ја сно ини ци ра про-
фе си о нал ну кри зу у обла сти со ци јал ног ра да, ко ја је сег мент ши-
ре по зи ци о ни ра не кри зе про фе си о нал но-би ро крат ског аран жма на 
кла сич не др жа ве бла го ста ња. Про ме не из ме шта ју по зна те зо не 
рас пра ве у ве зи уло ге со ци јал ног ра да и свих оста лих са њим по-
ве за них ди ле ма, на ру ша ва ју чво ри шта тен зи је, са ве зе и сам је зик 
дис пу та ци је (на при мер, ви ше се не го во ри о кли јент ски усме ре-
ном со ци јал ном ра ду, јер је кли јент “ме та мор фо зи рао” у куп ца, 
или ан ти-дис кри ми на тор на прак са у со ци јал ном ра ду те шко мо же 
би ти ар ти ку ли са на ка да је нај ва жни ја став ка у ме на џер ској аген-
ди стал но уве ћа ње ефи ка сно сти). Цео је дан те о рет ско-про грам ски 
ре пер то ар је ста вљен у дру ги план, a та мо где и ни је у пот пу но сти 
иш чи лео - за ме њен је ком пе ти ци јом, кор по ра тив ним ви зи ја ма и 
кон фу зи јом, што сва ка ко ал те ри ра ка ко по ло жај со ци јал них рад ни-
ка та ко и ко ри сни ка со ци јал них услу га. 

Пост мо дер ни сти ве ћи ну сво јих кри ти ка со ци јал ног ра да 
ре а ли зу ју пре ко пре по зна ва ња мо дер ни стич ких тен ден ци ја кон-
цен три са них око: (1) скло но сти ка тре ти ра њу кли је на та као хо мо-
ге них обје ка та; (2) не кри тич ког при хва та њу на уч них до стиг ну ћа 
као про гре сив них; (3) уза луд не по тра га за веч ним исти на ма; или 
(4) фик си ра ног или то та ли зу ју ћег схва та ње иден ти те та.34) За ан ти-
опре сив ну прак су со ви јал ног ра да је бит но да се овим по тен ци ра 

34) Do mi nel li, L. AntiOppressiveSocialWorkTheoryandPractice. Pal gra ve Mac mil lan, New 
York, 2002. стр. 163-169.
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ва жност раз ли ка и од ба цу је тре ти ра ње уни тар но сти као пот пу но 
не про пи ту ју ће да то сти. По ред то га, пост мо дер ни зам ука зу је на то 
да ан ти-опре сив ни ан га жман мо же оста ти за ро бљен у прет по ста-
вље не про фе си о нал не „ак си о ме“ па сив но сти кли јен та и, след стве-
ног, па тер на ли стич ког при сту па ко ји то омо гу ћа ва. У том сми слу, 
де кон струк ци ја хо мо ге ног па сив ног су бјек та пред ста вља је дан од 
цен трал них те ма та пост мо дер ни стич ке кри ти ке. Пост мо дер ни зам 
ука зу је и на то ка ко мо дер ни стич ка па ра диг ма парт нер ства са кли-
јен том при ви ле гу је оне ко ји кон тро ли шу дру штве не ре сур се. Он, 
та ко ђе, апо стро фи ра уко ре ње ност кли је на та у сва ки да шњим ин-
тер ак циј ма, на ви ка ма и ру ти на ма, то јест по тен ци ра ми кро-ни во 
му ту ал но сти кли јен та, сфе ре у ко јој се оства ру је нај ве ћа кон тро ла, 
на уштрб нај ши рег пла на про ме на, ма кро-ни воа од но са мо ћи.

Пост мо дер ни зам, да кле, де ци зив но од ба цу је ана ли тич ку 
суб ми си ју уни вер за ли стич ким нор ма ма (или ве ли ким, ме та, на ра-
ти ви ма), по пут дру штве не прав де или дру штве не јед на ко сти.35) На 
тој ли ни ји, не при хва та се став, ка рак те ри сти чан за кон цепт др жа ве 
бла го ста ња, по ко ме сви они ко ји пот па да ју под од ре ђе ну ка те го-
ри ју (на при мер де фи ни са ну ста ро сним, род ним или ма те ри ја ним 
кри те ри ју ми ма) има ју слич не по тре бе, те да уни вер за ли стич ка 
др жа ва бла го ста ња тре ба на сва чи је по тре бе да ре а гу је на сли чан 
на чин. Апо стро фи ра се, да кле, не хо мо ге ност или не ком пак тонст, 
“раз би је ност” дру штве них гру па, те чи ње ни ца да оне све ви ше по-
ста ју мик сту ра раз ли чи тих со ци јал них ка те го ри ја. Ако се уоп ште 
мо же ре ћи да пост мо дер ни зам на не че му по чи ва, што сва ка ко не ма 
не ке не га тив не ме то до ло шке кон се квен це, он да је то ин си сти ра ње 
на плу ра ли зму и раз ли чи то сти ста но ви шта, на де ма ски ра њу дру-
штве них рас це па и ди фе рен ци ја ци ја. У сфе ри со ци јал не по ли ти ке 
то се на до ве зу је на уво ђе ње по ли ти ке иден ти те та, иден ти фи ко ва-
ња но вих дру штве них по де ла и не јед на ко сти, те пре и спи ти ва ња 
тра ди ци о нал них ре ди стри бу тив них ше ма у сми слу дру штве но-
еко ном ских и кла сних не јед на ко сти.

ЗАКЉУЧАК

Ка да је кон цепт др жа ве бла го ста ња ма сов них де мо кра ти ја 
у пи та њу, Ха бер мас твр ди ка ко је кри за ње но ен дем ско свој ство 
по нај ви ше због на пе то сти по ве за них са оства ре њем ци ље ва ба-
зи ра них на јед на кој ди стри бу ци ји ре сур са у усло ви ма тр жи шне 

35) Ви ди Hillyard, P. и Wat son, S. “Post mo dern so cial po licy: a con tra dic tion in terms?” Journal
ofSocialPolicy,25(3), 1996, стр. 321–346.
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еко но ми је (што по вла чи за со бом по ве ћа ни ни во ре гу ла ци је и ин-
тер вен ци о ни зма са не га тив ним ути ца јем на ауто но ми ју еко но ми-
је).36) Др жа ва бла го ста ња, на и ме, по ста вља из у зет но ви со ка по ре-
ска оп те ре ће ња, ко ја мо же оправ да ти са мо ус по ста вља њем не ког 
пра вед ног дру штве ног по рет ка (кон гру ент ног са не ким прет ход но 
при хва ће ним дру штве ним кон сен зу сом или кон сен зу сом бла го ста-
ња). Не мо гућ ност ис пу ње ња та ко фор му ли са не обли га ци је до во ди 
до кри зе ле ги ти ми те та и до зна чај ног сма ње ња по ве ре ња гра ђа на 
у др жа ву, па се сфе ра кул ту ре узи ма као под руч је за обез бе ђи ва-
ње ин тер пре та тив них ре сур са за кре а тив ни од го вор на прет ход но 
иден ти фи ко ва не про бле ме.

И по ред то га што је тр пе ла до ста кри ти ка, кон цеп ци ја др жа-
ве бла го ста ња је ипак ус пе ла да ре а ли зу је по мак у за шти ти основ-
них сло бо да и одва ја њу јед на ко сти гра ђа на од не пред ви дљи во сти 
тр жи шта ра да. За уну тра шњу си стем ску ин тен ци ју ега ли тар ног 
де мо крат ског кон цеп та, ко ји је фор мал но де фи ни сан уни вер зал-
ним гра ђан ским и по ли тич ким сло бо да ма, мо же се ре ћи да се из ра-
жа ва пот пу ном усме ре но шћу ка иде а лу суп стан ци јал не по ли тич ке 
јед на ко сти: (1) обез бе ђи ва њу ста ња у ко ме по ли тич ки ути цај ни је 
пре вас ход но де фи ни сан пре ко еко ном ске по зи ци је гра ђа на; (2) зах-
те ва њу ствар не јед на ко сти шан си и мо гућ но сти; (3) од ба ци ва њу 
не јед на ко сти уте ме ље не на раз ли чи тим со ци јал ним да то сти ма; и 
(4) да ва њу при о ри те та ма ње имућ ним као осно ви за кон цеп ту а ли-
за ци ју оп штег бла го ста ња. Да нас је иде о ло ги ја и прак са со ци јал-
де мо кра ти је, укљу чу ју ћи и мо дел др жа ве бла го ста ња као нај ек спо-
ни ра ни је фор ме дру штве не ад ми ни стра ци је и га ран та јед на ко сти, 
у по при лич но ха о тич ном ста њу.

Ак ту ел не по те шко ће има ју да ле ко ма ње ве зе са суп стан ци-
јал ном ме та мор фо зом људ ске при ро де и те жњи, а ви ше са ор га ни-
за ци о ним про бле ми ма ма ни фе сто ва ним ка ко кроз дис кре пан ци ју 
из ме ђу ква ли те та ор га ни зо ва ња и упра вљач ке прак се со ци јал-де-
мо кра ти је, та ко и кроз тран сфор ма ци ју оп штих ма те ри јал них усло-
ва. По тен ци јал ни смер у амор ти зо ва њу та кве кон сте ла ци је ни ка ко 
не мо же би ти, под из го во ром сло бо де из бо ра, ан га жо ва ње при ват-
них до ба вља ча у сфе ри услу га др жа ве бла го ста ња. Из бор из ме ђу 
раз ли чи тих до ба вља ча мо же би ти ну жан, али ни ка ко до во љан ква-
ли тет за по ве ћа ње ни воа „упли ва“ обич них гра ђа на у сфе ру бла го-
ста ња, јер са мо њи хо ва ди рект на пар ти ци па ци ја у зо ни пру жа ња 
услу га мо же им пру жи ти пра ви ути цај и раз ре ши ти их све ве ћег 
осе ћа ја ис кљу че но сти као гла са ча, рад ни ка, ко ри сни ка услу га др-
жа ве бла го ста ња и по ре ских об ве зни ка.

36) Ви ди Ha ber mas, J. The Philosophical Discourse of Modernity. Po lity Press, Cam brid ge, 
1987.
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Ка ко је то већ ра ни је су ге ри са но ме та-на ра ти ви ма ни фе сту-
ју ом ни сци јент не те о ри је или фи ло зо фи је ко је обе ћа ва ју људ ско 
осло ба ђа ње или же ле пру жи ти уни вер зал не фун да мен те исти ни то-
сти (ра ди се, да кле, о ап со лут ним, уни вер зал ним и све о бу хват ним 
си сте ми ма зна ња и исти не). Не пра те ћи мо дер ност, већ би ва ју ћи 
стал но при сут ни део ње ног ну кле у са, пост мо дер ност иза зи ва и од-
ба цу је то та ли зу ју ће ме та-на ра ти ве ко ји слу же за ле ги ти ми зо ва ње 
мо дер ни стич ке прак се. Про паст ко му ни стич ке ал тер на ти ве и же-
сто ка кри за кеј нзи јан ске др жа ве бла го ста ња све до че о за вр шет ку 
јед не епо хе ис пу ње не ве ли ким еман ци па тор ским на ра ти ви ма, ко ји 
су у сво јим основ ним пре ми са ма оста ли не до ре че ни и нео ства ре-
ни, па ти ме и са ја ко ма ло кре ди би ли те та. Ер го, јед но од нај ин те ре-
сант ни јих ана ли тич ких те ма та пост мо дер ног при сту па бла го ста њу 
ни је са мо ре ги стро ва ње плу ра ли те та иден ти те та, већ об у хва та ка-
ко раз ли чи те пер спек ти ве у трет ма ну и пла сма ну ње го вих де ло ва, 
та ко и тра јек то ри је иден ти тет ских тран сфор ма ци ја, те сплет од-
но са про и за шлих на без у слов ном ува жа ва њу раз ли ка. Спо соб ност 
мо би ли за ци је, по ве за не са но вим по и ма њем бла го ста ња, око по ла, 
ра се, сек су ал но сти и ин ва лид но сти за рад су прот ста вља ња или ал-
тер на ти ве вла да ју ћој стра те ги ји, ба зи ра ној на при ма ту по тре ба, ће 
за ви си ти од ка па ци те та да се, у по ли тич ки кон тин гент ном вре ме ну 
и про сто ру, оста не «чврст» у со ли дар но сти узро ко ва ној спе ци фич-
но сти ма и «мек» у ла ба во кон фи гу ри са ним је ди ни ца ма за јед ни-
штва.
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DjordjeStojanovic,LjubisaDespotovic

DiScurSiveTranSformaTion
ofWeLfareconcePT

resume
The pa per de als with a com pa ra ti ve analysis of mo der nist, la te-

mo der nist and post mo der nist pa ra digms of wel fa re. In this sen se, the 
first part of pa per, ad dres ses the ge ne ral con cep tual pro fi ling of wel-
fa re, the wel fa re sta te and, con se qu ently, wel fa re po li tics. The fol lo-
wing sec tion de als with la te-mo der nist risk po li tics  and its im pact on 
the re for mu la tion of the wel fa re sta te in the so cial in vest ment sta te. In 
the di sco ur se of the so cial in vest ment sta te pro ces ses of in clu sion and 
ex clu si on are very im por tant, they al low or pre vent in di vi du als to par-
ti ci pa te in the eco no mic sphe re, espe ci ally at the le vel of the la bor mar-
ket. The fi nal part exa mi nes the post mo dern in si sten ce on the re le van ce 
of iden tity po li tics for de con struc tion of wel fa re me ta-nar ra ti ve. The 
post mo dern per cep tion of wel fa re in sists on plu ra lism and di ver sity, 
on un ma sking of so cial cle a va ges and dif fe ren ti a tion. This in clu des the 
in tro duc tion of iden tity po li tics, iden tifying new so cial di vi si ons and 
ine qu a li ti es, and the re con fi gu ra tion of tra di ti o nal re di stri bu ti ve sche me 
in terms of so cio-eco no mic and class ine qu a lity.
Key words: Wel fa re, Wel fa re Sta te, High Mo der nity, Ant hony Gid dens, Post-

mo der nity, So cial Po licy, So cial Work.
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