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 Из пе ра ауто ра мо но гра фи ја: 
Дис кур си мо ћи (2010), Ци вил но 
дру штво и де мо кра ти ја (2004), 
Дру штве ни по кре ти и про ме
не (2003), као и мно го број них 
збор ни ка, про фе со ра Ву ка ши на 
Па вло ви ћа, иза шла је још јед
на зна чај на књи га, Др жа ва и 
дру штво, ко ја на све о бу хва тан 
на чин пред ста вља од нос ових 

пој мо ва у те о ри ји и прак си. 
Аутор пре по зна је дру штво као 
вр сту сло же ног, све о бу хват ног, 
са мо до вољ ног и за о кру же ног 
со ци јал ног по рет ка, док је по
сто ја ње др жа ве је дан од нео
п ход них усло ва за оп ста нак и 
раз вој мо дер ног дру штва. Ма да 
је по јам дру штва ши ри од пој
ма др жа ве, аутор је у на сло ву 
дао пред ност др жа ви, за то што 
сма тра да је суд би на мо дер них 
дру шта ва у ру ка ма др жа ве, а и 
за то што при ступ овој те ми у 
окви ру по ли тич ке со ци о ло ги је 
под ра зу ме ва да ва ње пр вен ства 
по ли тич кој те о ри ји и по ли тич
ким на у ка ма. Та ко ђе, аутор је 
дао при мат  дру штву у од но су 
на др жа ву у сво јим прет ход ним 
књи га ма. 

Књи га Др жа ва и дру штво је 
по де ље на на два раз ли чи та по
гла вља, под на зи вом: Кла сич на 
ми сао о др жа ви и дру штву и 
Са вре ме на др жа ва и дру штво.

У пр вом де лу књи ге аутор је 
пој мо ви ма др жа ве и дру штва 
при сту пио исто риј ски, и у ве
ли кој ме ри хро но ло шки. Ме
ђу тим, он на гла ша ва да ни је 
имао на ме ру да при ка зу је оп
шту исто ри ју по ли тич ких иде
ја, већ са мо те ме ље те о риј ских 
про бле ма ко ји су ва жни за об
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ја шње ње те ме ља по ли тич ке со
ци о ло ги је (стр. 157). Кла сич на 
ми сао о др жа ви и дру штву је 
об ра ђе на у окви ру че ти ри по
гла вља, од раз ма тра ња о по ли
су, пре ко пи та ња др жа ве и дру
штва на пра гу но вог до ба, те о
ри ја дру штве ног уго во ра, па до 
кри ти ке де спо ти зма.

На са мом по чет ку, аутор се 
не дво сми сле но опре де љу је за 
при ступ са ста но ви шта по ли
тич ке со ци о ло ги је, али не по
ку ша ва да це ло куп ну ми сао о 
др жа ви и дру штву про гла си 
пред ме том из у ча ва ња ове ди
сци пли не. По ли тич ка со ци о ло
ги ја ни је не по сред но уте ме ље
на у фи ло зоф ско и те о риј ско 
на сле ђе ста рих Хе ле на. Раз лог 
то ме тре ба тра жи ти у чи ње ни
ци да се по ли тич ка со ци о ло ги ја 
пр вен стве но ба ви из у ча ва њем 
од но са дру штва и по ли ти ке, а 
ре ла ци ја из ме ђу дру штва и др
жа ве се на ла зи у сре ди шту тог 
од но са. Ста ри Гр ци су је дин
стве ним пој мом по ли са об у хва
та ли дру штво и по ли ти ку, од но
сно дру штво и др жа ву, због че га 
је ан тич ка ми сао о овим пој мо
ви ма у зна ку по ли тич ке фи ло
зо фи је. (стр. 17) Аутор на во ди 
схва та ња Љу бо ми ра Та ди ћа и 
Реј мо на Аро на, да је по ли тич ка 
со ци о ло ги ја на ста ла под ути ца
јем рас та ка ња по ли тич ке фи ло
зо фи је у со ци о ло шку те о ри ју о 
по ли ти ци, али и за кљу чу је да 
су у по ли тич ку со ци о ло ги ју та
ко ђе угра ђе ни до при но си по ли
тич ке исто ри је, исто ри је по ли

тич ких иде ја и те о ри ја, и по ли
тич ке ан тро по ло ги је. 

Иако још увек ни је до шло до 
раз во ја по ли тич ке со ци о ло ги је, 
по ли тич ка ми сао ста рих Хе ле
на са др жи две упо ри шне тач ке, 
без ко је раз вој по ли тич ке со ци
о ло ги је не би био мо гућ. Пр ва 
упо ри шна тач ка је иде ја по ли
тич ког ло го са за јед ни це, од но
сно иде ја о дру штву као о по
ли тич кој за јед ни ци. По ли тич ки 
етос чи ни дру гу упо ри шну тач
ку, а мо же мо га пре по зна ти као 
на че ла ко ја по ве зу ју за јед ни цу 
у по ли тич ко и дру штве но тки во 
(стр. 26). Аутор сма тра да ло гос 
и етос ан тич ког по ли са ука зу ју 
на је дин ство др жа ве и дру штва, 
али и омо гу ћа ва ју уте ме ље ност 
по ли тич ке со ци о ло ги је у грч кој 
ми сли. 

На пра гу но вог до ба, др жа ва 
и дру штво се по ја вљу ју кроз ре
пу бли ка ни зам, у ми сли Ни ко ле 
Ма ки ја ве ли ја и То ма са Мо ра, 
ка да се и по ста вља ју нај ра ни
ји те о риј ски те ме љи по ли тич
ке со ци о ло ги је. Ма ки ја ве ли је 
по ста вио те ме ље схва та њу по
ли ти ке као тех но ло ги је вла сти, 
док Мор на по ли ти ку гле да као 
на уто пиј ску про јек ци ју за јед
ни це. 

Аутор пре по зна је пе ри од од 
Гра ђан ског ра та у Ен гле ској до 
Фран цу ске ре во лу ци је (од сре
ди не XVII ве ка до дру ге по ло
ви не XVI II ве ка) као пе ри од 
ко нач ног уте ме ље ња мо дер не 
по ли тич ке на у ке. С јед не стра
не, ра до ви ма То ма са Хоб са, 
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Џо на Ло ка и ЖанЖак Ру соа 
озна че но је фор ми ра ње оп ште 
по ли тич ке те о ри је по зна те под 
на зи вом те о ри ја дру штве ног 
уго во ра, док је Шарл Мон те скје 
пред став ник те о ри је по де ле 
вла сти и кри ти чар де спо ти зма. 
У те о ри ји дру штве ног уго во ра 
се мо гу на ћи иде је за уте ме ље
ње по ли тич ке со ци о ло ги је, због 
ба вље ња од но си ма ин ди ви дуе, 
дру штва и др жа ве, као и ус по
ста вља ња ци вил ног дру штва и 
др жа ве (стр. 145). Од Ма ки ја ве
ли ја до Хоб са по сто ји те о риј ски 
кон ти ну и тет, ко ји се огле да у 
усме ре но сти на др жа ву и фо ку
си ра њу на уло гу по ли тич ке мо
ћи у жи во ту дру штва (стр. 158). 
За раз ли ку од Хоб са, ко ји се за
ла же за ап со лу ти стич ку вла да
ви ну, Џон Лок пред ста вља уте
ме љи те ља ли бе рал не по ли тич
ке ми сли и мо дер не по ли тич ке 
те о ри је ко ја је ори јен ти са на ка 
де мо кра ти ји (стр. 179). Иако 
по сто је ту ма че ња да по ли тич ко 
дру штво у Ло ко вом схва та њу 
има са јед не стра не гра ђан ско, 
ци вил но дру штво, а са дру ге 
вла ду, др жа ву, Лок ипак ни је 
пр ви ус по ста вио ја сну по де лу 
на др жа ву и ци вил но дру штво, 
већ ће та раз ли ка по ста ти ја сна 
тек код То ма са Пеј на. Мон те
скјеа ни је ла ко свр ста ти у од
ре ђе ни те о риј ски пра вац, јер је 
он по ку ша вао да по ми ри ре пу
бли кан ску и ли бе рал ну стру ју 
у но во ве ков ном раз во ју по ли
тич ке на у ке, де ле ћи не ке ре пу
бли кан ске иде је са Ма ки ја ве ли
јем, и пре у зи ма ју ћи ли бе рал ну 

тра ди ци ју од Ло ка. По оце ни 
Мо ри са Ди вер жеа, Мон те скје
о во де ло Дух за ко на пред ста
вља пр ву рас пра ву о по ли тич кој 
со ци о ло ги ји (стр. 212). Ву ка
шин Па вло вић пре по зна је ви
ше струк зна чај Мон те скје о вог 
де ла за са вре ме ну по ли тич ку 
со ци о ло ги ју: по кре та ње те ме о 
ду ху за ко на; раз ма тра ње од но са 
по ли ти ке и дру штва пре ма при
род ном окру же њу; рав но прав
ност раз ли чи тих кул ту ра; по
де ла вла сти; на че ла по ли ти ке у 
раз ли чи тим об ли ци ма по ли тич
ке вла да ви не (стр. 213). Кључ
но ме сто ипак за у зи ма кри ти ка 
де спо ти зма, по но вље на у де лу 
Бен жа ме на Кон ста на. Лок је, 
по ла ве ка пре Мон те скјеа, раз
вио иде ју да се раз во јем ци вил
ног дру штва мо же огра ни чи
ти ап со лут на по ли тич ка власт. 
Мон те скје је при хва тио и дру ги 
на чин огра ни ча ва ња по ли тич ке 
мо ћи у иде ји и прак си кон сти
ту ци о на ли зма. Ци вил но дру
штво је код Мон те скјеа при сут
но као гра ђан ско ста ње, у ко ме 
се ре гу ли шу ди рект ни од но си 
из ме ђу гра ђа на, и као мре жа 
по сре ду ју ћих те ла. Овај аутор 
је ипак остао упам ћен по тре
ћем на чи ну огра ни ча ва ња по ли
тич ке мо ћи, тј. пре ма док три ни 
по де ле вла сти (стр. 227).  По де
ла вла сти се не од но си са мо на 
ор га ни за ци ју по ли тич ке вла сти, 
већ и на плу ра ли зам и рав но те
жу мо ћи у дру штве ној струк ту
ри. Мон те скје и на овај на чин 
по ве зу је по ли тич ку те о ри ју са 
по ли тич ком со ци о ло ги јом, јер 
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ње го ва по де ла вла сти пред ста
вља со ци о ло шку ин тер пре та
ци ју об ли ка вла да ви не и на чи на 
ус по ста вља ња вла сти. Гра ни цу 
по ли тич ке мо ћи кон тро ли ше и 
по ли тич ка сло бо да, схва ће на 
као устав на сло бо да.  (стр. 228)  

До при нос Бен жа ме на Кон
ста на по ли тич кој со ци о ло ги ји, 
по ред раз ли ко ва ња по зи тив не 
и не га тив не сло бо де је и: су ве
ре ност на ро да и кон сти ту ци о
на ли зам; узур па ци ја, де спо ти
зам и на си ље; рат и осва ја ње; 
сло бо да и ин ди ви ду ал на пра ва 
(стр. 235). Кон стан, као и Мон
те скје, раз ви ја иде ју по ли тич ке 
сло бо де, ко ја у ње го вој ин тер
пре та ци ји, пред ста вља сло бо
ду за, од но сно ак тив но уче шће 
гра ђа на у јав ним по сло ви ма. Та 
сло бо да, ко ју су има ли ан тич
ки на ро ди, у мо дер но вре ме је 
пре ра сла у сло бо ду од, од но сно 
у па сив но пра во ин ди ви дуе да 
бу де за шти ће на од вла сти. Ме
ђу тим, код ста рих на ро да, по је
ди нац је мо рао да се пот чи ња ва 
ко лек тив ној вла сти це ли не, док 
је сло бо да мо дер них на ро да пре 
све га ин ди ви ду ал на. 

У дру гом де лу књи ге аутор 
об ра ђу је чи тав ди ја па зон те о
риј ских кон це па та (и њи хо вих 
прак тич них им пли ка ци ја у слу
ча ју Ср би је) ко ји осве тља ва ју 
по ло жај са вре ме не др жа ве и 
дру штва и њи хов од нос. Аутор 
раз ма тра од нос из ме ђу дру штва 
и по ли тич ких ин сти ту ци ја, са
вре ме ну др жа ву, од нос др жа ве 
и де мо кра ти је, пар ла мен та ри

зма и де мо кра ти је, као и три
пар тит не од но се дру штва, пар
ти је и др жа ве и дру штва, кул ту
ре и др жа ве. 

Аутор де фи ни ше др жа ву као 
нај ва жни ју по ли тич ку ин сти
ту ци ју у људ ској исто ри ји. Др
жа ва мо же би ти схва ће на као 
нај ва жни ји об лик за јед нич ког 
жи во та, чи ме се из јед на ча ва 
са дру штвом, али и као спе ци
фич на ин сти ту ци ја са осо бе ним 
скло пом уста но ва, при че му из
ме ђу ње и дру штва по сто ји раз
ли ка (стр. 246). 

Раз ма тра ју ћи по јам др жа ве 
са ра зних аспе ка та, аутор по но
во на гла ша ва ко ре не про у ча ва
ња др жа ве у по ли тич кој со ци о
ло ги ји. Ме ђу тим, он се на то ме 
не за у ста вља, већ по ку ша ва да 
чи та о цу ста ви до зна ња да је 
исто риј скоте о риј ска ге не за и 
тран сфор ма ци ја мо дер не др жа
ве те мељ на осно ву ко га опа жа
мо иза зо ве ко ји сто је пред др жа
вом да нас. Мо дер на др жа ва се 
не мо же одво ји ти од пи та ња де
мо кра ти је. Раз вој де мо кра ти је и 
ста бил ност по ли тич ког по рет ка 
у мо дер ној др жа ви у ве ли кој 
ме ри за ви се од пар ла мен та, јед
не од нај ва жни јих по ли тич ких 
ин сти ту ци ја, ко је пред ста вља ју 
мост из ме ђу дру штва и др жа ве. 
На по ве зи ва ње др жа ве и дру
штва ути чу и по ли тич ке пар
ти је, чи ји иден ти тет у Ср би ји 
аутор по себ но ис пи ту је. Нај зад, 
ин сти ту ци о нал на кул ту ра, као 
и пи та ња мул ти кул ту ра ли зма 
и ет нич ка пи та ња има ју ве ли ки 
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зна чај за са вре ме но дру штво и 
др жа ву.

 Мо но гра фи ја Др жа ва и 
дру штво пред ста вља ре зул
тат ви ше го ди шњег ра да ауто
ра у обла сти по ли тич ке со ци
о ло ги је и по ли тич ке те о ри је. 
Од ве ли ког зна ча ја је чи ње
ни ца да је аутор по је ди не де
ло ве ове књи ге већ об ја вљи
вао у струч ним ча со пи си ма и 
збор ни ци ма, не би ли до био 
су ге сти је и ко мен та ре ко ји су 
му по мо гли у ко нач ном уоб
ли ча ва њу ста во ва ко је је ка
сни је унео у текст, што овом 
де лу не сум њи во да је до дат
ну вред ност. Нај зад, као јед
на од ве ли ких пред но сти ове 
мо но гра фи је, ко ја је пре по
ру чу је као ва жан при руч ник 
у из у ча ва њу те ме ља али и 
са вре ме них те ма ко је об ра
ђу је по ли тич ка со ци о ло ги ја, 
мо же се иден ти фи ко ва ти и 
обим на би бли о гра фи ја ко ју 
је аутор ко ри стио. У би бли
о гра фи ју се не убра ја ју са мо 
из вор на де ла пи са ца чи је су 
иде је пред ста вље не, већ и ка
сни ја ту ма че ња ис так ну тих 
по ли ти ко ло га и со ци о ло га, у 
ко је се и сам аутор убра ја.
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