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НЕОМАРКСИСТИЧКАМИСАООДРЖАВИ*

Сажетак
Пред мет ана ли зе овог ра да је кон цепт др жа ве из пер спек ти-

ве нео марк си зма. Нео марк си зам као те о риј ски суп сти тут марк си-
зма на ста вио је да не гу је марк си стич ки кон цепт др жа ве са ва ри-
је те ти ма ко ји за вре ђу ју по себ ну ана ли зу. У окви ру нео марк си зма 
не по сто ји кон сен зус о је дин стве ној те о ри ји др жа ве, већ се ја вља 
тен зи ја из ме ђу две те о риј ске по зи ци је, чи је су по ла зне пре ми се у 
рас ко ра ку. Ин стру мен та ли зам, оли чен у опу су Рал фа Ми ли бан да 
по ла зи од па ра диг ме мо дер не др жа ве као др жа ве у ка пи та ли стич-
ком дру штву и он по зи ци о ни ра у дру ги план струк ту ру дру штва. За 
раз ли ку од ове по зи ци је, струк ту ра ли зам Ни ко са Пу лан ца са да је 
при мат струк ту ри и под вла чи да је мо дер на др жа ва ни шта дру го, 
до ка пи та ли стич ка др жа ва. Пу лан цас пле ди ра за по лу а у то ном ну 
по зи ци ју др жа ве, ко ја у крај њој ин стан ци  за др жа ва кла сни де тер-
ми ни зам. 
Кључ не ре чи: нео марк си зам, др жа ва, ин стру мен та ли зам, струк ту ра ли-

зам, ре ла тив на ауто но ми ја

У са вре ме ној по ли тич кој, правноj и фи ло зоф ској те о ри ји не 
по сто ји кон сен зус о кон цеп ту др жа ве али се узи ма као ак си ом ста-
но ви ште да је кон цепт др жа ве нај ва жни ји за по ли тич ки дис курс и 
за по ли тич ку ана ли зу, бу ду ћи да је др жа ва нај зна чај ни ја по ли тич ка 
ин сти ту ци ја. У обим ној и ком плек сној ли те ра ту ри по сто ји ве ли ки 

* Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све-
те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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број кла си фи ка ци ја др жа ве, ко је се не рет ко раз ли ку ју у ни јан са ма. 
1) 

Из у ча ва ње др жа ве не за ста ре ва, оно не под ле же про ме на ма 
мо да и па ра диг ми у на у ци, оно не гу би на зна ча ју и ак ту ел но сти. 
Ипак, др жа ва као по ли тич ка уста но ва ме ња се у за ви сно сти од по-
тре ба дру штва, она иде уко рак са са вре ме ним дру штве ним то ко ви-
ма и ре де фи ни ше, по но во сми шља или оправ да ва сво је функ ци је у 
окви ру сво је ју рис дик ци је и из ван ње.

У га ли ма ти ја су те о риј ских раз ма тра ња о кон цеп ту др жа ве, 
кла сич на марк си стич ка ори јен та ци ја и ре а фир ма ци ја ње них ба-
зич них прин ци па оли че них у нео марк си зму, оста ви ли су траг у 
осми шља ва њу фи зи о но ми је др жа ве и ње не уло ге у дру штве ним 
про ме на ма. Марк со ва те о риј ска по зи ци ја је не рет ко би ла зло у по-
тре бље на и ре ду ко ва на на вул гар ни еко ном ски де тер ми ни зам ко ји 
по ла зи од пре ми се да је це ло куп на исто ри ја де ло гво зде них еко-
ном ских за ко ни то сти (суд би на Марк со вог уче ња у ин тер пре та ци ји 
Ка уц ког и Бер штај на) и по ли тич ки во лун та ри зам (оли чен у Ста љи-
но вим де ли ма).2) 

Упр кос број ним упо тре ба ма и зло у по тре ба ма Марк со вог 
уче ња, оста вља се ути сак да се  марк си стич ка  и нео марк си стич ка 
те о ри ја др жа ве умно го ме раз ли ку ју од марк си стич ке те о ри је ге не-
рал но, те се као ло гич но на ме ће пи та ње због че га је марк си сти ма 
би ла нео п ход на те о ри ја др жа ве? 

Сма тра мо да се од го вор на ово пи та ње про на ла зи у про це су 
ка пи та ли стич ке ре про дук ци је, бу ду ћи да је др жа ва ну жна ка ри ка 
овог про це са и због то га је њој по све ће на зна чај на ис тра жи вач-
ка па жња, те нас и не чу ди кон ста та ци ја Рал фа Ми ли бан да да  „у 
марк си стич кој по ли ти ци не по сто ји ни при бли жно зна чај на ин сти-
ту ци ја ко ја је ва жна као др жа ва.“ 

У стра ни ца ма ко је сле де ана ли зи ра ће мо нео марк си стич ку 
ми сао о др жа ви и на пра ви ће мо ком па ра тив ну ана ли зу са од ре ђе-
њем пој ма др жа ве кла сич ног марк си зма, уоча ва ју ћи до дир не тач-
ке као и тач ке раз ми мо и ла же ња ових два ју те о риј ских кон це па та. 

1) *Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 179009 ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све-
те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је

 Оп шир ни је ви ди: Дра ган Си ме у но вић, Уводуполитичкутеорију, Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 72-98; Ви ди: Ву ка шин Па вло вић, Државаидруштво,
Чи го ја штам па, Бе о град, 2011, стр. 292-297.

2) Ви ди: Љу би ша Ми тро вић, Општасоциологија, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је - Бе о-
град, Свен -Ниш, 2003, стр. 150.  Аутор пра ви ди стинк ци ју из ме ђу нео марк си зма ко ји 
пред ста вља вид об но ве Марк со ве те о ри је кроз при ме ну ње го ве ме то де на са вре ме ну 
про бле ма ти ку и пост марк си зма ко ји из ла зи из окри ља кла сич не марк си стич ке па ра диг-
ме.
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Пр ва еви дент на раз ли ка ко ју ће мо де таљ ни је ела бо ри ра ти огле да 
се у померању тежиштасамарксистичкогконцептадржавакао
капиталистичкогентитета(којијенабраникуинтересавладају-
ћекласе)наперцепцијудржавекаоентитетакојипоседујерела-
тивнуаутономијууодносунавладајућукласу. Ти ме се под вла чи 
да је кон фликт на те о ри ја др жа ве за ме ње на ин сти ту ци о нал но-ин-
стру мен тал ном по ли тич ком те о ри јом ко ја ис ти че об је ди њу ју ћу 
уло гу др жа ве.3)

Ре не сан са нео марк си стич ке по ли тич ке ми сли се нео че ки-
ва но до го ди ла 80-их го ди на 20. ве ка ка да је до шло до по ве ћа ног 
ин те ре со ва ња за ре де фи ни са ње марк си стич ког кон цеп та др жа ве. 
Нео марк си зам се по ја вио као ег зо тич ни кон цепт ко ји је по бу дио 
ве ли ко ин те ре со ва ње струч не јав но сти из два раз ло га. Пр во, нео-
марк си зам се пре вас ход но фо ку си рао на ана ли зи ра ње кон цеп та 
др жа ве бла го ста ња, што је би ло ван до ме та кла сич ног марк си зма 
и марк си стич кот та ла са ина у гу ри са ног у ра до ви ма Ни ко са Пу лан-
ца са и Рал фа Ми ли бан да.4) Дру ги раз лог се об ја шња ва род ним ме-
стом овог те о риј ско-по ли тич ког прав ца а то је Скан ди на ви ја, на 
чи јој те ри то ри ји марк си зам ни ка да ра ни је ни је узео ма ха.5) 

Џорџ Ри цер нео марк си стич ку те о ри ју озна ча ва пој мом 
гранд-те о ри ја, бу ду ћи да об у хва та ши рок спек тар те о ри ја у ко је он 
пр вен стве но убра ја кри тич ку те о ри ју и те о ри ју тран сфор ма ци је од 
фор ди зма ка пост фор ди зму. Ри цер ис ти че да ни су све нео марк си-
стич ке те о ри је по ну ди ле гран ди о зан на ра тив али да су оне на ста-
ви ле да не гу ју Марк сов кон цепт у ду гом исто риј ском пе ри о ду и 
ука зу ју на кри ти ку ка пи та ли стич ког при вред ног си сте ма.6) 

Кла сич ни марк си зам као ме то до ло шко-епи сте мо ло шки  при-
ступ у по ли тич кој на у ци ка рак те ри ше фун да ци о на ли стич ка он-
то ло ги ја  (ста но ви ште по ком та мо не где по сто ји ства ран свет), 
ре а ли стич ка епи сте мо ло ги ја, еко но ми зам (на гла ша ва еко ном ске 

3) О овом раз ли ко ва њу де таљ ни је код: Дра ган М. Ми тро вић, Правнатеорија, Прав ни фа-
кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду и Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007, стр. 72.

4) Из ме ђу ове дво ји це те о ре ти ча ра во ђе не су брит ке ака дем ске рас пра ве 60-их го ди на про-
шлог ве ка. Пу лан цас је у сво јим ра до ви ма за у зи мао струк ту ра ли стич ку пер спек ти ву 
др жа ве док је Ми ли банд пле ди рао за кри ти ку бур жо а ске др жа ве, иако он пре ма Пу лан-
ца со вим на во ди ма ни ка да на уч но ни је оспо ра вао по ље бур жо а ских иде ја, те ни је био 
ка дар да схва ти „дру штве не кла се и др жа ву као објек тив не струк ту ре, а њи хо ве од но се 
као објек тив ни си стем пра вил них по ве за но сти.“ О овом ин те лек ту ал ном ду е лу ши ре 
код: Ен др ју Вин сент, Теорије државе, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2009, стр. 201-202.

5) Де таљ ни је о то ме код: Go ran Ther born, „Karl Marx re tur ning  The Wel fa re Sta te and Neo-
Mar xist, Cor po ra tist, and Sta tist The o ri es“, International Political Science Review, Vol. 7, No 
2, April 1986, стр. 133.

6) Ви ди: Џорџ Ри цер, Савремена социолошка теорија и њени класични корени, Слу жбе ни 
глсник, Бе о град, 2009, 173.
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од но се), де тер ми ни зам (еко ном ски од но си об ли ку ју дру штве не и 
по ли тич ке од но се), ма те ри ја ли зам (ма те ри јал ни од но си об ли ку ју 
иде је а до ми нант не су иде је вла да ју ће кла се тј. ти ту ла ра при ват не 
сво ји не над сред стви ма за про из вод њу) и струк ту ра ли зам (еко ном-
ске струк ту ре об ли ку ју де ло ва ње ак те ра).7) Кла сич ни марк си зам се 
про ме нио услед  те о риј ских кри ти ка  ин тер ног ка рак те ра ко је су 
до ла зи ле из са ме марк си стич ке ми сли (пре вас ход но у Грам ши је-
вим и Пу лан ца со вим ра до ви ма), услед но вог об ја шње ња еко ном-
ских, дру штве них и по ли тич ких про ме на и учин ка на ве де них про-
ме на. 

Мо дер ни марк си зам (нео марк си зам) од ба цу је пре на гла ше ни 
еко но ми зам, од ба цу је де тер ми ни зам а наглша ва слу чај но сти, од-
ба цу је  ма те ри ја ли зам а при зна је иде ја ма не за ви сност, на гла ша-
ва уло гу по је ди на ца ко ји ви ше ни су пу ка ре флек си ја дру штве них 
струк ту ра.  

МАРКСИСТИЧКООДРЕЂЕЊЕДРЖАВЕ

Пре не го што поч не мо са из ла га њем нео марк си стич ке ми сли 
о др жа ви, по треб но је да се освр не мо на кла сич ну марк си стич ку 
те о ри ју др жа ве из не те у де ли ма Кар ла Марк са и Фри дри ха Ен гел-
са јер ће нам то би ти основ за по вла че ње па ра ле ле из ме ђу ове две 
пер спек ти ве. Марк си стич ка те о ри ја др жа ве спа да у круг ан га жо ва-
них те о ри ја, чи ји циљ је ме ња ње све та а не са мо пу ко ту ма че ње. У 
Марк со вој и Ен гел со вој по ли тич кој те о ри ји ва жно је да на гла си мо 
два кључ на мо мен та. Пр ви је схва та ње држaве а дру ги је схва та-
ње де мо крат ске по ли ти ке. Овај аутор ски дво јац  пра ви рас кид са 
ли бе рал ним кон цеп том др жа ве као не у трал ног ар би тра ко ји пред-
ста вља јав ни ин те рес или за јед ни цу и ко ја је вред но сно не у трал на. 
Они под вла че да др жа ва ни је не у трал на, на про тив, она је кла сно 
ори јен ти са на и кон ци пи ра на infavorem ти ту ла ра при ват не сво ји не 
над сред стви ма за про из вод њу и та ко ре про ду ку је усло ве за екс-
пло а та ци ју на јам ног ра да од стра не ка пи та ла а та ко ђе игра и глав-
ну  уло гу у ин те гра ци ји кла сно по де ље ног дру штва. Др жа ва, пре ма 
овом ста но ви шту, шти ти при ват но вла сни штво над сред стви ма за 
про из вод њу  и та ко одр жа ва од но се мо ћи у гра ђан ском дру штву и 
пар ти лу лар не  ин те ре се.

Екс тен зив но ту ма че ње  из вор них тек сто ва Марк са и Ен гел-
са, ко ји се од но се не фе но мен др жа ве, ин те лек ту ал ној за јед ни ци су 

7) О обе леж ји ма кла сич ног марк си зма ви ди: Teorije i metode političke znanosti, ure di li  Da-
vid Marsh i Ge rry Sto ker, Za greb, 2005,  стр. 147-149.
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по ну ди ли по ли тич ки со ци о ло зи Па трик Дан ли ви и Брен дан О Ли-
ри. Они раз ли ку ју три пар тит ни мо дел марк си стич ке те о ри је др жа-
ве: ин стру мен тал ни мо дел, ар би трер ни мо дел и функ ци о на ли стич-
ки мо дел др жа ве. По инструменталном мо де лу, др жа ва је из вр шни 
ор ган за во ђе ње за јед нич ких по сло ва бур жо а ске кла се. По овом 
мо де лу др жа ва по мо ћу ре пре сив ног апа ра та на ме ће во љу вла да ју-
ће кла се дру штву као це ли ни. Ово ста но ви ште је при сут но у Ен гел-
со вој те зи о др жа ви као ко лек тив ном ка пи та ли сти и у Ле њи но вој 
фор му ла ци ји др жа ве као ин стру мен ту ре пре сив не мо ћи вла да ју ће 
кла се под вођ ством ње не по ли тич ке аван гар де. Арбитрерни мо-
дел др жа ве по ну дио је Маркс у ана ли зи ре во лу ци о нар них до га ђа ја 
из 1848. у спи су Осам на е сти бри мер Лу ја Бо на пар те, у ком уви ђа 
да др жав ни апа рат мо же да де лу је мно го ауто ном ни је у од но су на 
ди рект ну кон тро лу вла да ју ће кла се ка пи та ли ста. Овај мо дел до ла-
зи до из ра жа ја у спе ци фич ним исто риј ским окол но сти ма ка да је 
од нос кла сних сна га у рав но те жи и ка да ја ча ути цај би ро крат ског 
апа ра та др жа ве и по ли тич ких ли де ра. Функционалистички мо дел 
на др жа ву гле да као на сло же но и нео п ход но функ ци о нал но је дин-
ство ко ор ди на ци је дру штве не ор га ни за ци је у мо дер ним усло ви ма 
вр ло ком плек сне и раз у ђе не дру штве не по де ле ра да. По овом ста-
но ви шту, вла да и прав но-ад ми ни стра тив не ин сти ту ци је др жа ве су 
ди зај ни ра не на на чин ко ји оп ти мал но одр жа ва аку му ла ци ју ка пи-
та ла, без об зи ра да ли су ди рект но кон тро ли са ни од вла да ју ће кла-
се ка пи та ли ста, или по сто ји од ре ђе на рав но те жа кла сних сна га.8) 

По је ди ни те ре ти ча ри ко ји се ба ве суп стан ци јал ним ана ли за-
ма марк си стич ке те о ри је др жа ве иду ко рак да ље, иден ти фи ку ју ћи 
марк си стич ку др жа ву као репресивно оружје буржоазије, каоин-
струментурукамавладајућекласе,државукаоколективногка-
питалисту и најзад, државу каофактор кохезије у друштвеној
формацији9). По себ ну па жњу Ко лин Хај по све ћу је ин стру мен та ли-
стич ком ста но ви шту по ком је др жа ва ин стру мент вла да ју ће кла-
се за при ме њи ва ње и га ран то ва ње ста бил но сти кла сне струк ту ре 
дру штва. Аутор под вла чи да се ин стру мен та ли сти фо ку си ра ју на 
про у ча ва ње обра за ца по на ша ња и лич них и со ци јал них ве за из ме-
ђу ин ди ви дуа ко је ужи ва ју еко ном ску моћ (до мен струк ту ре мо ћи) 
као и над ру штве ни про цес у ко ји су ука лу пље не иде о ло шке ве зе 
др жа ве и дру штве не ели те и дру штве не ве зе из ме ђу оних ко ји др-

8) Ову ти по ло ги ју на во ди мо пре ма:  В. Па вло вић, op. cit. , стр.  306-307.

9) Co lin Hay, „What is Mar xist abo ut Mar xist Sta te The ory?“, The State, Theories and Issues, 
edi ted by Co lin Hay, Mic hael Li ster and Da vid Marsh, Pal gra ve Mac mil lan, New York, 2006, 
стр. 60-65.
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же по зи ци је еко ном ске мо ћи и др жав не ели те.10) Те о ре ти ча ри ко ји 
де лу ју у окви ру па ра диг ме о др жа ви као ко лек тив ном ка пи та ли сти 
пер ци пи ра ју др жа ву као чу ва ра на ци о нал ног ка пи та ла, апо стро фи-
ра ју ћи став да ка пи тал не мо же да се са мо ре про ду ку је ни ти да он 
обез бе ђу је усло ве за вла сти ту ре про дук ци ју. Та ко, Ал ва тер сма тра 
да др жа ва мо ра да ин тер ве ни ше у ка пи та ли стич ку еко но ми ју да би 
обез бе ди ла усло ве ко ји до при но се ка пи та ли стич кој аку му ла ци ји и 
ти ме др жа ва оба вља „функ ци ју оп штег одр жа ва ња“ ко ја об у хва та: 
1) од ред бу о ге не рал ној ин фра струк ту ри; 2) ка па ци тет да се  вој но 
од бра ни на ци о нал но еко ном ско тр жи ште ко је ре гу ли ше др жа ва и 
да се спре че ад ми ни стра тив не ба ри је ре у ко ји ма је др жа ва су ве рен; 
3) од ред бу о прав ном си сте му ко ји ус по ста вља и спро во ди пра во 
на по се до ва ње при ват не сво ји не и за бра њу је прак се ко је по тен ци-
јал но на ру ша ва ју аку му ла ци ју ка пи та ла у на ци о нал ним еко но ми-
ја ма и нај зад  4) ин тер вен ци ју др жа ве да ре гу ли ше кла сну бор бу и 
не из бе жни су коб ра да и ка пи та ла.11) 

На по слет ку из ла га ња о кла сич ној марк си стич кој ми сли о др-
жа ви, да је мо  на шу ева лу а ци ју ове те о ри је и на во ди мо кри ти ке ко је 
су јој упу ће не. Summa summarum, код Марк са не по сто ји стан дард-
на те о ри ја др жа ве, већ је Марк сов кон цепт др жа ве фраг мен та ран, 
ма да би др жа ва у це ли ни узев мо гла да бу де по сма тра на као аспект 
бур жо а ске по ли тич ке еко но ми је. Ова ко од ре ђе на др жа ва не на ста је 
из све сне људ ске на ме ре, већ она од ра жа ва уну тра шњу кла сну бор-
бу ко ја се од ви ја у еко ном ској осно ви дру штва. Ка ко за па жа Ен др-
ју Вин сент, „др жа ва, без об зи ра шта бур жо а ски те о ре ти ча ри ка жу, 
не пред ста вља вр хов но оп ште до бро, већ пре згу сну ти вла снич ки 
ин те рес вла да ју ће кла се.“12) На по је ди ним ме сти ма Маркс др жа ву 
из јед на ча ва са од ре ђе ним по ли тич ким ин сти ту ци ја ма, у ко је убра ја 
ек зе ку ти ву, ле ги сла ти ву, кру ну, пра во су ђе уз на по ме ну да се он не 
ба ви прав ном ана ли зом др жа ве и кла сич ним прав ним фе но ме ни ма 
(по пут су ве ре ни те та). Др жа ва је са мо бле да сли ка мно го ва жни-
је еко ном ске до ми на ци је, она је кла сни ин стру мент при ну де (не-
га тив но од ре ђе ње др жа ве) или сред ство ре во лу ци о нар не про ме не 
(по зи тив но од ре ђе ње др жа ве).

У ли те ра ту ри по сто ји гле ди ште по ком марк си стич ка стру ја 
ми шље ња ни је има ла раз ви је ну ко хе рент ну кон цеп ци ју др жа ве и 
по ли ти ке пр вен стве но за то што је Маркс не све сно при зна вао не-
кон зи стент ност сво јих иде ја у раз ли чи тим под руч ји ма соп стве ног 

10)  Ibid. , стр. 61.

11)  Ibid. , стр. 64.

12)  Вин сент, op. cit.. , стр. 186. 
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ра да, те се не рет ко де ша ва да су ње го ве ана ли зе, укљу чу ју ћи ту и 
ана ли зу др жа ве, у су прот но сти са не ким оп шти јим прет по став ка-
ма ње го вог исто риј ског ма те ри ја ли зма и ше мом ба за над град ња. 
На ту те му Ву чи на Ва со вић за па жа да: „Марк со ва ви зи ја не ра чу на 
са др жа вом и да се марк си зам у ви зи ји или пер спек ти ви др жа ве у 
мно го че му по кла па са анар хи змом.“13)   

ОПШТЕКАРАКТЕРИСТИКЕНЕОМАРКСИЗМА

Нео марк си зам се по ја вио у две фа зе. Пр ву ета пу нео марк си-
стич ке по ли тич ке те о ри је ка рак те ри шу три кључ не од ли ке. Пр во, 
нео марк си зам не ги ра да је у де мо крат ским дру штви ма гла сач ко те-
ло са сво јим ин те ре сним гру па ма и кон ку рент ним пар ти ја ма ти ту-
лар по ли тич ке мо ћи, већ те жи ште ана ли зе по ме ра на до ми нант ну 
ка пи та ли стич ку кла су, ко ја ма ни фе сту је сво ју моћ кроз  раз ли чи те 
ме ха ни зме (Ми ли бан до ви ра до ви су пре вас ход но ори јен ти са ни на 
ову про бле ма ти ку). У пи та њу је да кле од ли ка ем пи риј ског ка рак-
те ра.

Дру га од ли ка (те о риј ска) нео марк си зма по ла зи од струк ту ра-
ли сти че ар гу мен та ци је, што му је ујед но до дир на тач ка са марк си-
змом  и  из но си хи по те зу да су др жа ве за пад не де мо кра ти је ка пи-
та ли стич ко-бур жо а ске др жа ве у струк ту ра ли стич ком сми слу. Ова 
те за се ар гу мен ту је њи хо вом ор га ни за ци јом, мо де ли ма ин тер ног 
функ ци о ни са ња, ве за ма са дру штвом ко је се ја вља ју у фор ми кла-
сних ве за у ка пи та ли стич ком дру штву ко јим они упра вља ју. Пу-
лан цас је био пи о нир у фор му ли са њу ове нео марк си стич ке пре-
ми се ко ја се у го ди на ма ко је су усле де ле про ши ри ла и на за пад ну 
Не мач ку. 

Струк ту ра ли стич ки ори јен ти са ни нео марк си сти од ба цу ју 
те зу да је др жа ва ин стру мент вла да ју ће кла се те да је глав но Марк-
со во от кри ће чи ње ни ца да дру штва по се ду ју од ре ђе ну струк ту ру 
ко ја се мо же на уч но ана ли зи ра ти. По њи хо вом ста но ви шту људ ска 
ми сао, по ли ти ка и де ло ва ње др жа ве мо гу се по сма тра ти као ре ла-
тив но ауто ном ни од еко ном ске ба зе, што је ујед но рас кид са кла-
сич ним марк си стич ким еко но ми змом.

Тре ћа, по сво јој при ро ди, по ли тич ка од ли ка  нео марк си зма 
огле да се у по ста вља њу огра ни че ња не са мо ка пи та ли стич кој кла-
си већ и бур жо а ској др жа ви уз на по ме ну да се ова огра ни че ња мо гу 
са вла да ти ре во лу ци јом (као на глом, ско ко ви том, ко ре ни том про ме-

13)   Ву чи на Ва со вић, „Др жа ва и де мо кра ти ја“, Архив за правне и друштвене науке, 2/1993, 
Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, стр. 276.
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ном дру штве не струк ту ре или не ког ње ног де ла) или ква зи ре во лу-
ци о нар ном мо би ли за ци јом ма се.14)

Пр ва фа за нео марк си зма фо ку си ра се на ана ли зи ра ње  кон-
цеп та мо дер не ли бе рал не  др жа ве ко ју ка рак те ри ше не јед на ка ди-
стри бу ци ја мо ћи и под но шљи ви ји кла сни рас це пи на ра ста ју ћег 
ка пи та ли зма, што је чи ње ни ца ко ју су те о ре ти ча ри ли бе рал не про-
ве ни јен ци је од би ја ли да при зна ју. До при нос пр вог нео марк си стич-
ког та ла са огле да се у по врат ку про у ча ва ња др жа ве као ин сти ту-
ци о нал но-ор га ни за ци о не струк ту ре знат но ши ре од „упра вљач ког 
мо но по ла“ и мно го ди фе рен ци ра ни је  од  дру штва као „по ли тич ког 
си сте ма“ Пре ма оце ни те о ре ти ча ра  Тер бор на,  нео марк си зам је 
„ис та као про бле ма ти ку од но са из ме ђу др жа ве и ка пи та ли стич ке 
еко но ми је, што по ли тич ка на у ка у ве ли кој ме ри од би ја да при зна 
упр кос све из ра же ни јој ин тер вен ци ји за пад них др жа ва у њи хо ве 
еко но ми је.“15)

Ра ни нео марк си зам пра ви ја сну ди стинк ци ју из ме ђу пој ма 
др жа ве и кла се. Пре ма овом гле ди шту, др жа ве ви ше ни су по и сто-
ве ће не са кла са ма, у пи та њу су два за себ на ен ти те та. Др жа ве су 
те ла ко ја до но се по ли тич ке од лу ке и оне су  нај зна чај ни ји по ли-
тич ки ак те ри.  Кла се су дру штве не гру пе ко је функ ци о ни шу пу тем 
ко ор ди ни са них ак ци ја сво јих  при пад ни ка али кла се  perseне од-
лу чу ју. 16)

У дру гој нео марк си стич кој фа зи по ме ри ло се те жи ште са 
про у ча ва ња др жа ве на про у ча ва ње кла се. Ако би др жа ва би ла у 
цен тру ана ли зе, то би би ло ис кљу чи во у кон тек сту др жа ве бла го-
ста ња. 

Од 1960. го ди не кри тич ки ори јен ти са ни нео марк си сти по-
кре ну ли су се ри ју де ба та о „ка пи та ли стич кој др жа ви“. Они су де-
ба то ва ли о ал тер на тив ним раз у ме ва њи ма со ци о е ко ном ских функ-
ци ја ко је оба вља ка пи та ли стич ка др жа ва. Не ки ма се чи ни да је 
ка пи та ли стич ка др жа ва ин стру мент вла да ју ће кла се, дру ги је ви де 
као га ран та про из вод ње еко ном ске ку му ла ци је а за по је ди не нео-
марк си сте др жа ва је аре на за по ли тич ке кла сне бор бе.17) 

И да нас не гу би на зна ча ју кон цеп ту ал но раз гра на та и ем пи-
риј ски ша ро ли ка те о ри ја  ко ја тре ти ра уло гу др жа ве у тран зи ци о-
ном про це су пре ла ска са фе у да ли зма на ка пи та ли зам, ста вља ју ћи 

14) Од ли ке нео марк си зма на во ди мо пре ма: G. Ther born, op.cit.,стр. 134.

15) Ibid. 

16) Ibid. , стр. 135.

17) The da Skoc pol, „Brin ging the Sta te Back In: Stra te gi es of Analysis in Cur rent Re se arch“, 
Cam brid ge Uni ver sity Press, 1985, стр. 5.
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ак це нат на со ци о е ко ном ску уло гу др жа ве у на пред ним ка пи та ли-
стич ким де мо кра ти ја ма и по тен ци ра ју ћи уло гу и зна чај др жа ве у 
дру штви ма ка пи та ли стич ке еко но ми је.18) Скок по ло ва ела бо ри ра да 
су на те о риј ској рав ни нео марк си стич ки те о ре ти ча ри др жа ве за-
др жа ли угра ђе не пре ми се о дру штве ној струк ту ри. Шта ви ше, они 
ни су ни до ве ли у сум њу марк си стич ку по тку о еко ном ској ба зи др-
жа ве ко ја је ин хе рент но об ли ко ва на кла са ма или кла сним бор ба ма 
и чи ја је функ ци ја спре ча ва ње из на ла же ња но вих на чи на про из-
вод ње. Оно што су нео марк си стич ки те о ре ти ча ри под вр гли сум њи 
је по и ма ње над град ње дру штва, ко ја ви ше ни је са мо пу ка ре флек-
си ја еко ном ске ба зе.      

РЕЛАТИВНААУТОНОМИЈАДРЖАВЕ

„Државајесклоптеоријскихипрактичнихделатностипо-
моћукојихвладајућакласанесамоштооправдаваиодржавасво-
јупревласт,негоуспеваидадобијеактиванпристанаконихнад
којимавлада.“

Грамши 
Нео марк си стич ки те о ре ти ча ри др жа ве има ју ско ло ност ка 

ге не ра ли за ци ја ма и ком па ра тив ним ис тра жи ва њи ма те от кри ва њи-
ма за ко ни тих тен ден ци ја и ка у зал них ве за уну тар др жав не струк ту-
ре.  Они тра га ју за от кри ва њем  ка рак те ри сти ка ко је су за јед нич ке 
свим др жа ва ма у по гле ду на чи на про из вод ње, фа за ка пи та ли стич-
ке аку му ла ци је и по зи ци је у свет ском ка пи та ли стич ком си сте му.19) 
Те да Скок пол, иако из вор но не спа да  у ону пле ја ду ауто ра чи ја 
се те о ри ја др жа ве мо же ока рак те ри са ти као нео марк си стич ка, уло-
гу мо дер не др жа ве об ја шња ва нео марк си стич ком ар гу мен та ци јом. 
Она ана ли зи ра уло гу др жа ве у дру штве ном и тран зи ци о ном кон-
тек сту, с тим да се пред мет ње ног ис тра жи ва ња сво ди на ар гу мен те 
о др жав ној ауто но ми ји и ка па ци те ти ма др жа ве20) као ак те ра ко ји 
на сто ји да оства ри по ли тич ки циљ. У сво јим ис тра жи ва њи ма она 

18) Ibid.

19) Т. Скок пол, ibid. , стр. 5.

20) О др жав ним ка па ци те ти ма де таљ ни је ви де ти: Ђор ђе Сто ја но вић, Ђу рић Жи во јин, Де-
спо то вић Љу би ша, „Кон цеп ту ал ни оквир за ана ли зу др жав ног ка па ци те та“, Српскапо-
литичкамисао, бр. 2/2011, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, стр. 11-40; Ви де ти: 
Сто ја но вић Ђор ђе, „Про блем др жав ног, по ли тич ког и ад ми ни стра тив ног ка па ци те та: 
ана то ми ја Ср би је као сла бе др жа ве“, Српскаполитичкамисао,бр. 4/2011, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, стр. 11-31.
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се фо ку си ра  на ути цај ко ји  др жа ва има на са др жај и функ ци о ни-
са ње по ли ти ке.21)

Ова аутор ка от кри ва де тер ми нан те и по ка за те ље др жав не 
ауто но ми је и др жав них ка па ци те та ко је су нео марк си сти гур ну ли 
под те пих  а ко је се у би ти сво ди на про у ча ва ње др жа ве као по-
ли тич ког ак те ра и ана ли зи ра ње др жав ног би ро крат ског апа ра та. 
Скок по ло ва др жа ву пер ци пи ра као сет ор га ни за ци ја кроз ко ју ко-
лек ти ви те ти зва нич ни ка фор му ли шу и при ме њу ју раз ли чи те по ли-
тич ке стра те ги је. У по гле ду би ро крат ског др жав ног апа ра та, аутор-
ка за кљу чу је да је овај апа рат ре ла тив но ауто но ман ка да би ро кра те 
ко је по се ду ју ци вил ни или мо рал ни кре ди би ли тет, ку му ла тив но 
ис пу ња ва ју два усло ва: 1. ка да се не ре гру ту ју из до ми нант не вла-
снич ке, ко мер ци јал не или ин ду стриј ске кла се; 2. ка да би ро кра те не 
фор ми ра ју лич не или еко ном ске ве зе са овим кла са ма на кон по ста-
вља ња у би ро крат ску слу жбу.22) 

Пи о нир иде је о ре ла тив ној ауто но ми ји др жа ве  био је ита-
ли јан ски марк си ста Ан то нио Грам ши, бу ду ћи да је он пр ви те о-
риј ски са гле дао иде о ло шке и по ли тич ке струк ту ре као ре ла тив но 
ауто ном не у од но су на еко ном ску ба зу. Грам ши је озна чен као те-
о ре ти чар над град ње јер је по ла зио од пре ми се да иде је и људ ска 
свест де лу ју на еко ном ску ба зу дру штва. Он је офор мио те о ри ју о 
ауто но ми ји иде ја, што се сма тра до при но сом марк си стич кој те о ри-
ји др жа ве а то се нај бо ље ре флек ту је кроз ње го ву иде ју хе ге мо ни је. 
Грам ши сма тра да иде је и иде о ло ги је игра ју кључ ну уло гу у од ре-
ђе њу еко ном ских струк ту ра и да се бур жо а ско дру штво мо же кон-
тро ли са ти и при стан ком а не са мо при ну дом. Он ову те зу ар гу мен-
ту је уво ђе њем пој ма хе ге мо ни је, ко јим вла да ју ћа кла са обез бе ђу је 
ле ги ти ми тет за сво ју вла да ви ну. Др жа ва ви ше ни је апа рат при ну де, 
већ по ста је но си лац ин те лек ту ал не до ми на ци је ко ја из ну ђу је ре-
ак ци ју ма са, она пре тен ду је да бу де оправ да на у очи ма ма са.23) За 
Грам ши ја, др жа ва ни је про сти ор ган кла сне вла да ви не, не го је ви-
ше под руч је у ком се ор га ни зу је моћ те др жа ва не мо же да иг но ри-
ше кла се као об лик дру штве них гру па. У ње го вој ви зи ји др жа ва ко-
ор ди ни ра из ме ђу ин те ре са основ не гру пе и под ре ђе них гру па, она 
је фак тич ки рав но те жа у ко јој не сум њи ву пре ва гу од но си ин те рес 
вла да ју ће гру пе, али са мо до од ре ђе не гра ни це. Вин сент за кљу чу је 
да је код Грам ши ја др жа ва кључ но под руч је бор бе и да она по се ду-

21) T. Скок пол, op.cit.,стр. 8.

22) О би ро крат ском др жав ном апа ра ту де таљ ни је ви де ти: Ibiд. ,стр.  10. Ви де ти: Ђор ђе 
Сто ја но вић, „Са вре ме но схва та ње јав не би ро кра ти је“, Политичка ревија,бр. 1/2012, 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, стр. 1-29.  

23) Е. Вин сент,op.cit.,стр. 194.
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је ре ла тив ну ауто но ми ју у од но су на еко ном ску ба зу. Др жа ва ни је 
прост збир ин сти ту ци ја, већ она ин кор по ри ше у се би и вла да ју ћи 
ин те лек ту ал ни етос.24)  

Ко ре ла ти ван по јам др жа ви у Грам ши је вом опу су је по јам 
гра ђан ског дру штва. На по је ди ним ме сти ма Грам ши из јед на ча ва 
гра ђан ско дру штво и др жа ву као и др жа ву и по ли тич ку дик та ту-
ру. Он на по ми ње да оп шти кон цепт др жа ве об у хва та по јам гра ђан-
ског дру штва и по ли тич ког дру штва, те се у крај њем ис хо ду др жа-
ва ја вља као хе ге мо ни ја за шти ће на окло пом при ну де.25) Из све га 
из не тог из во ди мо сво је вр сну Грам ши је ву  де фи ни ци ју др жа ве по 
ко јој је др жа ва апа рат хе ге мо ни је по др жан при ну дом, при че му се 
кон цепт хе ге мо ни је од но си на гра ђан ско дру штво као об лик ин те-
лек ту ал не до ми на ци је, док се при ну да од но си на др жа ву као по ли-
тич ко дру штво.  

Грам ши је, без сум ње, про ши рио марк си стич ку пер спек ти ву 
у про у ча ва њу др жа ве, та ко што је ре ин тер пре ти рао по јам кла сне 
вла да ви не, по тен ци рао да отво ре на при ну да ни је condiciosinequa
non и фор му ли сао је став по ком ути цај по мо ћу иде ја да је ак тив ни-
ју и кре а тив ни ју уло гу др жа ви  ко ја је ка дра да ути че на еко но ми ју 
и да убе ди ма се да је по др же.26)

СТРУКТУРАЛИЗАМVS.ИНСТРУМЕНТАЛИЗАМ

Нео марк си зам се раз ли ку је од кла сич ног марк си зма у две 
тач ке. Пр во, не ма ли број нео марк си ста на гла ша ва ве ћу ауто но ми ју 
др жа ве. Др жа ва ви ше ни је са мо пу ки ин стру мент у ру ка ма вла да-
ју ће кла се, већ др жа ва по ста је по ље кла сне бор бе на ко ме зна чај не 
по зи ци је мо гу за у зе ти и ши ри сло је ви на ро да. Дру го, иде ја од у ми-
ра ња др жа ве гу би на зна ча ју у нео марк си зму и по ста је нео пе ра ци-
о на ли зо ва на.27) 

На раз вој нео марк си стич ке ми сли о др жа ви ути цао је спор у 
ака дем ској за јед ни ци чи ји су про та го ни сти би ли Пу лан цас и Ми-
ли банд. Овај спор је за нас пе ри фе ран, али оно што је за о став шти-
на ове ин те лек ту ал не рас пра ве је дру га чи је од ре ђе ње са др жа ја др-
жав не по ли ти ке и на ста нак ис тра жи вач ког про бле ма ко ји се сво ди 
на ди ле му дали јемодернадржавадржаваукапиталистичком

24) Ibid. , стр. 196.

25) Ibid.,стр. 196-197.

26) Де таљ ни је о то ме ви де ти: Ibid. , стр. 197-198.

27) Ову ди стинк ци ју за па жа В. Ва со вић, op.cit.,стр. 276. 
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друштвуилијепаккапиталистичкадржаваикојесуимпликације
овогразликовања? 

Ова ко фор му ли са но пи та ње из и ску је су о ча ва ње две кон-
фликт не нео марк си стич ке  те о риј ске по зи ци је, ин стру мен та ли зма 
(Пу лан ца со во од ре ђе ње Ми ли бан до ве пер спек ти ве) и струк ту ра-
ли зма (Ми ли бан до ва ка ри ка ту ра Пу лан ца со ве те о риј ске по зи ци-
је). Ин стру мен та ли зам Рал фа Ми ли бан да пер ци пи ра др жа ву као 
не у трал ни ин стру мент по до бан за ма ни пу ла ци ју и упра вља ње ин-
те ре са до ми нант не кла се (вла да ју ће ели те). Ми ли бан до ва по ла зна 
пре ми са огле да се у кон ста та ци ји да мо дер на др жа ва слу жи ин-
те ре си ма бур жо а зи је у ка пи та ли стич ком дру штву, бу ду ћи да ова 
кла са до ми ни ра над дру штвом. Ова пер спек ти ва пле ди ра за при мат 
со ци јал не мре же ин ди ви дуа или дру штве них сна га (agency) у од-
но су на дру штве ну струк ту ру. У до ме ну до но ше ња од лу ка, др жав-
ни слу жбе ни ци (пер со нал) од но си пре ва гу над др жав ном фор мом 
и функ ци јом (као ка пи та ли стич ким апа ра том). Ин стру мен та ли зам 
је мре жно или пер со нал но по зи ци о ни ран у кон сте ла ци ји из ме ђу 
др жав ног апа ра та и вла да ју ће кла се, те се вла да ју ћа кла са ја вља 
као ин стру мент др жав ног апа ра та. Ин стру мен та ли стич ка те о ри ја 
је оту да те о ри јадржавеукапиталистичкомдруштву, што је ујед-
но и на зив Ми ли бан до ве књи ге.28)

Пу лан цас је под вр гао кри ти ци Ми ли бан дов те о риј ски кон-
цепт, ода ју ћи му при зна ње за по ку шај по пу ња ва ња те о риј ског ва-
ку у ма као и за ње го ву ра за ра ју ћу кри ти ку о ми то ло ги ји бур жо а ске 
др жа ве. 29) Он је сма трао да су Ми ли бан до ва раз ми шља ња ука ља на 
због ре лик та бур жо а ских оце на о др жа ви. Прин ци пи јал но, Ми ли-
банд је сма трао да моћ др жа ве не про из ла зи из др жав ног апа ра-
та, већ из др жав ног пер со на ла и он је свој фо кус усме рио на бур-
жо а ску ми то ло ги ју о сло бод ној во љи др жав ног слу жбе ни ка. Ка ко 
под вла чи Пу лан цас, „Ми ли банд се фо ку си ра на кла сни кон цепт у 
кон тек сту ин тер су бјек тив них од но са уме сто на објек тив не струк-
ту рал не по зи ци је у про це су про из вод ње и на др жа ву као у кон-
тек сту ме ђу лич них ве за др жав не ели те, уме сто да се фо ку си ра на 
струк ту ру, фор му и функ ци је ове ка пи та ли стич ке ин сти ту ци је.“30) 
Ова ми сао је ујед но и срж де ба те ко ја је скли зну ла у злу ра ду и по-
ла ри зо ва ну бор бу из ме ђу ин стру мен та ли зма и струк ту ра ли зма. 

У сво јим ра до ви ма Пу лан цас је за у зео струк ту ра ли стич-
ки угао по сма тра ња ко ји да је при мат струк ту ри над пер со нал ним 

28) Co lin Hay, op.cit.,стр. 72.

29) Ibid, стр. 71.

30) Ibid.
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(би ро крат ским) апа ра том др жа ве. Он је раз вио те о ри ју о капита-
листичкојдржави за ми шље ној као струк ту рал ни си стем, чи ја су 
фор ма и функ ци је не за ви сне од пре фе рен ци ја по ли тич ких ак те ра 
и при пад ни ка до ми нант не кла се.31) Пу лан цас на гла ша ва ну жност 
по лу а у то ном не по зи ци је др жа ве у од но су на вла да ју ћу кла су, за рад 
обез бе ђи ва ња ре про дук ци је ка пи та ли стич ких кла сних од но са. Он 
је на пра вио рас кид са еко но ми змом кла сич ног марк си зма та ко што 
је оце нио да је ка пи та ли стич кој др жа ви бит на ре ла тив на ауто но-
ми ја, уз ин си сти ра ње на де тер ми ни шу ћој уло зи кла сног мо мен та у 
фи нал ној ин стан ци. Пре ма ње го вој оце ни, држaвна ауто но ми ја је 
ре ла тив ног ка рак те ра због по тре бе да др жа ва по сре ду је из ме ђу ин-
те ре са раз ли чи тих фрак ци ја ка пи та ла (exemplicausaспре ча ва ју ћи 
или сми ру ју ћи су коб из ме ђу ин ду стриј ског и бан кар ског ка пи та-
ла), због ин тер ве ни са ња у еко ном ске од но се (нпр. ус по ста вља ње 
кор по ра тив них струк ту ра ко је ин кор по ри шу рад ни штво ка ко би га 
осла би ле)32) као и због по тре бе да др жа ва по сре ду је из ме ђу кла са 
ка ко би сма њи ла кла сне тен зи је ко је су не ми нов не у ка пи та ли стич-
ком дру штву. Др жа ва шти ти кла сне ин те ре се из раз ло га што њен 
об лик пред ста вља ис ход про шлих бор би, што Пу лан цас об ја шња ва 
син таг мом  структурна селективност.33)

Кон ку рент на пер спек ти ва Пу лан ца со вом кон цеп ту струк тур-
не се лек тив но сти је  Џе со пов кон цепт стратешке селективности. 
Об лик др жа ве пре ма овој ко ва ни ци од ра жа ва ис ход про шлих стра-
те шких бор би из ме ђу дру штве них сна га. Differentiaspecificaиз ме-
ђу пој мо ва струк тур не и стра те шке се лек тив но сти је дво ја ка: пр во, 
код ове по то њег кон цеп та струк ту ре не од ре ђу ју ис хо де већ оне 
огра ни ча ва ју и олак ша ва ју де ло ва ње и дру го, Џе соп не ма афи ни-
те те пре ма кла си, он је не при ви ле гу је. За Џе со па је по јам ре ла тив-
не ауто но ми је др жа ве нео др жив, јер је она ауто ном на али оста је 
отво ре но пи та ње у ко јој ме ри. Та ко ђе, овај аутор сма тра да др жа ва, 
interalia мо же да бу де и ка пи та ли стич ка тво ре ви на ко ја је на бра-
ни ку ин те ре са ка пи та ла, уз на по ме ну да је та кав од нос слу ча јан а 
не ну жан и да је ствар ем пи риј ског ис тра жи ва ња, а не те о риј ског 
до ка зи ва ња.34) 

31) У ли те ра ту ри ко ја тре ти ра Пу лан ца сов кон цепт струк ту ра ли зма на и ла зи се и на ми шље-
ње да су ра до ви овог ауто ра не до вољ но де сти ли са ни а по го то во ње го ва те о ри ја ка пи-
та ли стич ке др жа ве. Бу ду ћи да Пу лан цас ни је био склон де фи ни ци ја ма, оста је не ја сна 
при ро да ка пи та ли стич ке др жа ве. О овој не до у ми ци по дроб ни је код: В. Ва со вић, ibid. , 
стр. 276.

32) О др жав ном еко ном ском де тер ми ни зму ви де ти: Ду брав ка Ста јић, „Од нос пред у зет ни ка 
и др жа ве као по ка за тељ на ци о нал ног ка па ци те та при вре де у Ср би ји“, Политичкареви-
ја, бр. 4/2011, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, стр. 155-171.

33) D. Marsh, G. Sto ker, op.cit.,стр.155.

34)  Ibid. , стр. 156.
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ТijanaPericDiligenski

NEO-MARXISTTHOUGHTOFTHESTATE

Summary
The con cept of the sta te from the per spec ti ve of Neo-Mar xism is 

analyzed in this pa per. Neo-Mar xism as a sub sti tu te the ory of Mar xism 
has con ti nued to nur tu re the Mar xist con cept of the sta te with va ri e ti es 
which de ser ve a se pa ra te analysis. In Neo-Mar xism the re is no con sen-
sus on a uni fied the ory of the sta te, but it is pre sent ten si ons bet we en 
the two the o re ti cal po si ti ons, which are the star ting pre mi se of the limb. 
In stru men ta lism, em bo died in Ralph Mi li band’s work is ba sed on the 
pa ra digm of the mo dern sta te as the sta te in a ca pi ta list so ci ety, and 
it is po si ti o ned in the bac kgro und of so ci ety. In con trast to this po si-
tion, struc tu ra lism of Ni kos Pu lan cas gi ves pri o rity to the struc tu re and 
stres ses that the mo dern sta te is not hing ot her than a ca pi ta list sta te. 
Pu lan cas ple ads for a se mi-auto no mo us sta te po si tion, which ul ti ma tely 
ke eps the class de ter mi nism.
Key words: Neo-Mar xism, sta te, in stru men ta lism, struc tu ra lism, re la ti ve 

auto nomy
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Resume
Our analysis of Neo-Mar xist con cept of the sta te is ba sed on a 

com pa ra ti ve analysis with the con cept of the sta te of clas si cal Mar xism, 
which ope ra tes un der the pa ra digm of class con flict, ac cor ding which 
the sta te is as a co un try that de fends the class in te rests of the ru ling 
class, and ti tle hol ders of pri va te ow ner ship of me ans of pro duc tion. Er-
go, the sta te is only one seg ment of bo ur ge o is po li ti cal eco nomy. The 
clas si cal Mar xist con cept of the sta te cha rac te ri zed by the ab sen ce of 
the fi nal, co he rent and con si stent the o re ti cal sha pe. Clas si cal Mar xist 
the ory was well ne e ded sta te, sin ce the sta te is the most im por tant  po-
li ti cal in sti tu ti ons and the ine vi ta ble pro cess of ca pi ta list re pro duc tion 
ca te gory. From what has been said, we de ri ve con clu sion that main po-
int of di sa gre e ment bet we en old and new Mar xism is re flec ted in the 
Mar xist emp ha sis on the wi de auto nomy of the sta te in the di rec tion of 
Neo-Mar xism. In both forms of Mar xism sta tes is a fun da men tal fra me-
work of in ter pre ta tion, but Neo-Mar xism go es a step furt her, re jec ting 
the anac hro ni stic and so mew hat re ac ti ve at ti tu des of clas si cal Mar xism.

* Овај рад је примљен 18. јануара 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 04. марта 2013. године.
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