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ДРЖАВА
Сажетак

Др жа ва је исто риј ска ка те го ри ја ко ја је на ста ла на 
од ре ђе ном ступ њу раз во ја људ ског дру штва, и у том 
сми слу она је јед на исто риј ска – чо ве ко ва тво ре ви на. 
Пра ви сми сао зна че ња др жа ве огле да се у то ме што 
је она нај ва жни ја по ли тич ка уста но ва ци ви ли зо ва ног 
дру штва. Ње на основ на функ ци ја је, од ње ног по стан
ка па све до да нас, ви де ли смо, оп ста нак и про грес дру
штва, пу тем за шти те да тог исто риј ски на ста лог, 
дру штве ног на прет ка и гло бал ног усме ра ва ња дру
штве них про це са. Основ на сред ства др жав не вла сти 
су пра во, иде о ло ги ја и мо но пол фи зич ке си ле. Др жа ва 
ко ри сти ова сред ства да би дру штве на за јед ни ца, а  и 
она са ма мо гла да оп ста не и функ ци о ни ше. Због то га 
се ка же да је основ но сред ство др жав не вла сти пра во 
и на ње му за сно ван мо но пол си ле, ко јим рас по ла же по
се бан апа рат, хи је рар хиј ски устро је ни, ци вил ни и вој
нопо ли циј ских ор га на. Основ ни еле мен ти струк ту ре 
сва ке др жа ве: те ри то ри ја, ста нов ни штво и су ве ре на 
јав на власт. Сва ка др жа ва по се ду је ова три еле мен та 
и од оног мо мен та ка да је дан, би ло ко ји од њих, бу де 
до ве ден у пи та ње, др жа ва је окр ње на.
Кључ не ре чи:  Др жа ва, гра ђан ско дру штво, дру штве
ни по ре дак, те ри то ри јал ни су ве ре ни тет, плу ра ли зам, 
по ли тич ке стран ке.

ПО ЈАМ, НА СТА НАК И МО ДЕР НА ДР ЖА ВА

Rаз у ме ва ње др жа ве има кључ ни зна чај за по и ма ње гра ђан ског 
дру штва, де мо кра ти је и пар ла мен та ри зма То је раз лог да се  ов-

де украт ко освр не мо  на основ не те о риј ске  ди ле ме о на стан ку др-
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жа ве, упо тре би  ње ног име на као и еле мен тар ним  са др жа ји ма и 
фор мал ним од ли ка ма са вре ме не др жав но сти. Ово мо же, на пр ви 
по глед, из гле да ти су ви шно, али ви де ће мо од мах да ни је та ко.

Сло бо дан Јо ва но вић ка же да се по ре кло др жа ве гу би да ле ко у 
вре ме ну и да се за то не ће пот пу но си гур но зна ти ка ко је она по ста-
ла. То ми шље ње де ли још и зна тан број ис так ну тих те о ре ти ча ра 
др жа ве. Али, иако се  ме ђу соб но  раз ли ку ју у по гле ду узро ка на-
стан ка др жа ве они су је дин стве ни у по гле ду ње не су шти не.1)

Не спор но је да др жа ва ни је нај ста ри ји об лик људ ске за јед ни-
це. Прет хо де јој по ро ди ца и пле ме, као крв не, при род не за јед ни-
це. Оту да не ки пи сци за кљу чу ју да је др жа ва на ста ла из пле ме на 
ње го вим про стим про ши ре њем пу тем ор ган ског ра ста. На су прот 
пле ме ну ко је се за ко ни то де ли кад до ђе у фа зу кван ти та тив ног ра-
ста, др жа ва је ква ли та тив но но ви об лик за јед ни штва. Она сје ди њу-
је сво је при пад ни ке дру га чи јом вр стом ве за од крв них. Реч је,  пре 
све га,  о но вој ве зи - прав ној ве зи. 

Ту ве зу, нај ве ро ват ни је је из не дрио на гон са мо о др жа ња као 
нај при род ни ји на гон у чо ве ку. На и ме, ме ђу пле мен ски су ко би и 
слич ни  спо ља шњи при ти сци и опа сно сти, из лу чи ле су јед ну но-
ву струк ту ру  мо ћи ко ја се по све раз ли ко ва ла од со ли дар но сти и 
оби чај не струк ту ре мо ћи  крв не за јед ни це. Пра ва по бе ди о ца над 
по бе ђе ним по ти сну ла  су, од та да, за у век пле мен ску јед на кост. То је 
трај ни учи нак но ве струк ту ре мо ћи, мо ћи др жав не вла сти.

Ен гле ски те о ре ти чар др жа ве Ф. Х. Хин сли не спо ри да је осва-
ја ње че сто пот по мо гло кон со ли да ци ју, ако не и сам на ста нак др жа-
ве, али сма тра да оно не во ди увек ус по ста ви др жа ве.2) Хин сли раз-
ви ја те зу да је реч о на стан ку др жа ве у сми слу ква ли та тив ног ско ка 
или уда ра у ду гој епо хи пре ла за ро дов ско-пле мен ског дру штва на 
са свим дру гу пу та њу од до та да шњег при род ног без др жав ног сме-
ра. Ана ли зи ра ју ћи африч ка пле мен ска дру штва Хин сли по ка зу је 
да у слич ним дру штве но-еко ном ским и кул тур ним окол но сти ма 
не ка дру штва има ју при ми тив ну, ма ње или ви ше раз ви је ну и ста-
би ли зо ва ну др жа ву, а не ка је  не ма ју уоп ште. Он за кљу чу је да се 
др жа ва ипак “ни је сву да по ја ви ла и ни је се ус пе ла увек учвр сти ти 
та мо где се по ја ви ла, јер су се су прот не си ле, от пор дру штва и те-
1) С. Јо ва но вић, О др жа ви, Са бра на де ла, Том 1. БИГЗ, Бгд. 1990. стр. 30.
2) F. H. Hin sley, Su ve re ni tet, August Ce sa rec, Za greb, 1992. str. 22.
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шко ће у про це су ње ног ета бли ра ња у ра ним фа за ма др жа ве мо гле 
по ка за ти пре ја ки ма“3)

Све у све му пре лаз из без др жав ног у др жав но ста ње  те као је 
у при су ству или од су ству сти ца ја, ни за још не раз ја шње них “си ла и 
слу чај но сти“ и пред ста вљао  је бо лан и по ла ган исто риј ски про цес 
ко ји је у дру штви ма на и ла зио на от по ре. При том те шко да се мо-
гу утвр ди ти ка ква пра ви ла по ко ји ма др жа ва на ста је  те Ерих Вајл 
при ме ћу је  “Да се др жа ва не пра ви, већ она на про сто су штин ски 
по ста је а све оста ло у њој је на чи ње но. У  том сми слу је не спор но  
да је др жа ва  ар те факт  – ве штач ки чо ве ков про из вод.4)

Сло бо дан Јо ва но вић ства ра ње  сва ке по себ не др жа ве сма тра 
свр ше ним чи ном, тач ни је “чи ном  ко ји је по сле ди ца на ро чи тог 
сти ца ја при ли ка, ка кав се у ни зу исто риј ских до га ђа ја, са мо је дан-
пут де сио. У том про це су, по себ но је по ме ша но са оп штим, да увек 
оста је не што што се оп штим узро ци ма не мо же об ја сни ти, не што 
што из гле да де ло лич не ве шти не или чак сре ће и слу ча ја“.5) Али,  
док  за и ста  не ма на чи на да се из дво ји и про у чи у свом са мо стал-
ном де ло ва њу, ма ко ји од ра зно вр сних чи ни о ца по ста је др жа ве и 
што се ње но ства ра ње не мо же под ве сти ни под прав на пра ви ла, ни 
под со ци јал не за ко не, мо гу ће је спо зна ти ко ји су то чи ни о ци у јед-
ној исто риј ској епо хи од пре суд ног ути ца ја. Оп шта је са гла сност 
ре ци мо, да је на кон Фран цу ске ре во лу ци је та кав чи ни оц у на стан-
ку на ци о нал них др жа ва пред ста вљао по раст на ро до но сне све сти, 
од но сно,  на ци о на ли зма.

Док Сло бо дан Јо ва но вић, кључ ни раз лог  по стан ка др жа ве 
на ла зи у при род ном на го ну, на го ну за са мо о др жа њем, Хин сли јој 
по ре кло из во ди из “по ри ва за мо ћи“, па на гла ша ва “да пр ва по ја-
ва др жа ве ни је од раз же ље дру штва за та квом вр стом вла сти, не го 
од раз људ ског по ри ва за по се до ва њем те вр сте мо ћи“ и до да је “ако 
не гре шим, пре лаз на др жав не об ли ке вла сти био је оп шта по ја ва 
упра во за то што је људ ски по рив за вла шћу та ко над мо ћан и ве-
чан“6)

Осим ова два узро ка, као и још мно гих,  ко ји су у са мој   чо ве-
ко вој при ро ди,  за на ста нак др жа ве, у со ци о ло шком сми слу,  бит-
ни је је оно што је већ по ме ну то, а то је  фор ми ра ње од но са у ко ји-
3) F. H. Hin sley, Su ve re ni tet, August Ce sa rec, Za greb, 1992. str. 22
4) Е. Вајл, По ли тич ка фи ло зо фи ја, Но лит, Бгд. 1982, стр. 190-191.
5) С. Јо ва но вић, О др жа ви, op. cit. str. 33.
6) С. Јо ва но вић, О др жа ви, op. cit. str. 35.
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ма ја ча пле ме на, ја че гру пе,  го спо да ре сла би јим – раз вој  од но са 
го спо да ра и ро ба. У тим од но си ма уме сто три ба ли стич ких раз ли ка 
и на пе то сти, за јед нич ки жи вот “по сте пе но из јед на чу је ра зна пле-
ме на; до ла зи је дан тре ну так кад се она не осе ћа ју  ви ше као  ра зна 
пле ме на не го као ра зни ста ле жи; још доц ни је, код њих се по ред и 
по врх ста ле шке све сти ја вља и свест о не ким ви шим за јед нич ким 
ин те ре си ма, ко ји све ста ле же спа ја ју у јед но. Власт се не вр ши са-
мо у ин те ре су го спо дар ске гру пе, не го у ин те ре су це ле за јед ни це; 
дру гим ре чи ма, власт се ста вља у слу жбу пра ва.“7)

Са да, да кле, ви ди мо и још је дан лик др жа ве. На ста ју ћи као 
осва јач ко-од брам бе на, то јест вој на за јед ни ца, ко ја се со ци јал но 
струк ту и ра по мо ћу пра ва, др жа ва ра ди одр жа ња не са мо спо ља-
шњег, већ са да пре све га  уну тра шњег ми ра у по тен ци јал но ве чи то 
не мир ној за јед ни ци, мо ра при ме њи ва ти сво ју си лу, те та ко  по ра ђа 
власт као прав ну уста но ву у пу ном сми слу ре чи. До бив ши по ред 
вој не и прав ну ми си ју др жа ва ће вр ло ра но до би ти,  по ре ду тре ћу, 
а ци ви ли за циј ски ве о ма ва жну ми си ју - кул тур ну ми си ју. Та ми си ја 
ће би ти по себ но из ра зи та у мо дер ној др жа ви. 

Ма да, наш прав ни те о ре ти чар Ђор ђе Та сић, при ме ћу је ка ко 
“је два има при ме ра да је јед но кул тур но дру штво оста ло без др-
жа ве“, ипак Сло бо дан Јо ва но вић под вла чи да, у крај њој ин стан ци  
др жа ву, на уну тра шњем пла ну спе ци фи ци ра при ме на си ле исто ко-
ли ко и на спо ља шњем.8)  Др жа ва мо же за та ји ти у сво јој кул тур ној 
ми си ји,  мо же је се чак и од ре ћи, мо же се од ре ћи и сво је прав не 
ми си је па ће тра ја ти из ве сно вре ме. А ако би се од ре кла при ме не 
си ле, што ће ре ћи сво је вој но-без бед но сне мо ћи,  за вр ши ла би са-
мим тим чи ном. То је опо ми њао  још  Та цит из ре ком да “Ни шта у 
људ ском жи во ту ни је та ко не по сто ја но и не стал но као власт ко ја 
се не осла ња на сво ју сна гу“. Из гле да да  су Ла ти ни би ли све сни 
ка ко је  овом мак си мом осве тљен  са мо је дан би тан, али не и до-
во љан услов ста бил не вла сти. За то дру га ла тин ска мак си ма упу ћу-
је на нео п ход ност оправ да ња (ле ги ти ми за ци је) си ле вла сти, ако се 
хо ће очу ва ти са ма вла да ви на: “Власт се не чу ва раз ло гом вла сти, 
не го вла шћу раз ло га“.  То је ваљ да по ру ка и оне чу ве не Та ље ра-
но ве ме та фо рич не опо ме не На по ле о ну да се ба јо не ти ма мо же све 
по сти ћи, али се на њи ма не мо же се де ти. Но, про блем ски ком плекс  
од но са си ле и ње не при ме не у очи ма по да ни ка  отво ри ће се у свој 
7) С. Јо ва но вић, О др жа ви, op. cit. str. 36.
8) Ђ. Та сић, Про блем оправ да ња др жа ве, Увод у прав не на у ке, Ен ци кло пе ди ја пра ва, Слу-

жбе ни лист СРЈ, Бгд. 1955, стр. 20.
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сво јој пу но ћи тек у мо дер ној др жа ви и ре ша ва ће се све до да на-
шњих да на.

ДР ЖА ВУ ОД ЛИ КУ ЈЕ МЕ ТОД РА ДА И ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА

На ша до са да шња ана ли за по ка зу је три вр сте од ли ка  др жав но-
сти по ко ји ма је др жа ву мо гу ће по сма тра ти пр во као  су пер и ор ну 
дру штве ну си лу, дру го, да се она мо же по сма тра ти   као  сред ство 
и пра вом уре ђе на и огра ни че на вла да ви на  у јед ној за јед ни ци и, 
тре ће, да је реч о др жа ви као ле ги тим ној вла сти и ре ла тив но хо мо-
ге ној за јед ни ци. Др жа ва се не мо же пој ми ти, раз у ме ти и ту ма чи ти,  
по мо ћу са мо јед не од ли ке свог иден ти те та, јер се све оне исто вре-
ме но ис по ља ва ју и скри ва ју у број ним со ци јал ним ин тер ак ци ја ма 
и ин сти ту ци ја ма као “уоб ли че ним ста њи ма мо ћи“( Љ. Та дић).

Па че му чо ве ку слу жи др жа ва, шта је ње на свр ха? Људ ска ми-
сао се у од го во ру на то пи та ње ду го рас пи ња ла из ме ђу крај но сти. 
Ни да нас ни је без ди ле ме. Стал но тра жи од го вор. 

На јед ној стра ни су ме та фи зич ке гло ри фи ка ци је др жа ве као 
свр хе људ ске ег зи стен ци је и,  на дру гој, ис ка зи ко ји у др жа ви ви-
де сред ство обез бе ђе ња хе ге мо ни и је вла да ју ћег ста ле жа или кла се. 
Ка рак те ри стич не у том по гле ду су рас пра ве из ме ђу ли бе рал них де-
мо кра та и марк си ста то ком ми ну ла два ве ка Оне су умно го ме обо-
ји ле и, сво јом ор то док си јом, уко чи ле на пред по ме ну те рас пра ве. 
За це ло, као што се не мо же  ве ро ва ти на реч по сед ни ци ма др жав не 
мо ћи, та ко се о др жа ви  не мо же су ди ти ни ис кљу чи во по ме ри јед-
не фи ло зоф ско-те о риј ске шко ле, ако се хо ће не при стра сан суд. Из 
тих раз ло га де ба та о др жа ви је и да нас ак ту ел на, она пред ста вља 
цр ве ну нит у свим рас пра ва ма о по ли ти ци.

Ен др ју Вин сент сма тра др жа ву као “нај про бле ма тич ни ји по-
јам у по ли ти ци“ и скре ће па жњу на сле де ће чи ње ни це. Пр во, све 
иде је о др жа ви то ком про шлог ве ка сво де се на пре на гла ша ва ње 
ње ног зна ча ја; дру го, она је уз ди за на до све то сти или је; тре ће, пот-
пу но по гре шно схва ће на.

Вин сент сма тра да је и да ље  код ан гло сак сон ских те о ре ти ча ра 
при сут на сум њи ча вост пре ма др жа ви и “ма ли сте пен са мо све сти 
о вла сти тој др жав ној тра ди ци ји“. Ен гле ски и аме рич ки фи ло зо-
фи по ли ти ке, још од че тр де се тих го ди на про шлог ве ка, из бе га ва ју 
нор ма тив ну те о ри ју и пре вас ход ну па жњу по све ћу ју ужим пи та-
њи ма као што су ана ли за пра ва и оба ве за /обли га ци ја/ у по ли тич-
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кој за јед ни ци. С дру ге стра не у Евро пи је пер ма нент но при сут на 
оп шта те о риј ска ди ску си ја о др жа ви и то го то во два ве ка, па ипак 
не ма ја сних од го во ра о по ве за но сти не мач ких и европ ских ин те-
ре са у др жа ви  и успо на на ци о на ли зма и ме ђу на род не агре си је у 
про шлом ве ку. У ства ри, Вин сент сма тра да би баш та ди ску си ја, 
ди ску си ја о др жа ви, тре ба ло да по мог не да се до би ју од го во ри на 
прет ход на два пи та ња - по вра так агре си је и на ци о на ли зма. 

Вин сент под се ћа да се да нас те шко мо же за ми сли ти жи вот без 
др жа ве, с тим сто др жав ност не зна чи са мо им пе ри јум по ли тич ких 
ин сти ту ци ја. Због то га он упо зо ра ва “у игри“ мо ра би ти це ли на 
оног што се мо же на зва ти “ци ви ли те том“ и ње му под ра зу ме ва ју-
ћом прак сом, ко дек си ма и ста во ви ма о све му што је дру штве но и 
гра ђан ско. Баш из тог угла се ви ди ка ко др жа ва ни је ствар. Она је 
“ком плекс иде ја и вред но сти од ко јих не ке има ју сво је ин сти ту ци-
о нал но оства ре ње“.9)

Бу ду ћи да је још од свог по стан ка пред ста вља сред ство јед них 
за пот чи ња ва ње дру гих, др жа ву, сма тра Вин сент, ни је мо гу ће спо-
зна ти са мо еви ден ци јом и опи сом кон крет них ин стру ме на та ко ји-
ма се она слу жи, ни ти са мо по ре зул та ти ма ње ног де ла ња. Све то 
је ли раз ли чи то у раз ли чи тим кон тек сти ма. Да би смо схва ти ли др-
жа ву  по треб но је раз у ме ти и иде је др жа ве и ње них за да та ка, ко је 
про из во де и ства ра ју, ка ко по сед ни ци др жав не мо ћи та ко и кри ти-
ча ри њи хо вих иде о ло га. Јер, и са ме “иде је че сто од ре ђу ју и об лик 
др жа ве и наш став пре ма њој.“10)

По сма тра ју ћи др жа ву као сред ство мо ћи и вла да ви не, Бен-
за мин Кон стан, нај и стак ну ти ји по бор ник  ли бе ра ли зма, при да је 
др жа ви атри бут стро го спе ци фич ног сред ства. Раз ра ђу ју ћи Ло ко-
ву иде ју др жа ве Кон стан сво ди по јам сред ства ис кљу чи во на ин-
стру мент за шти те пра ва по је дин ца. У том сми слу он ка же: “Али 
ће свим вла сти ма би ти по ста вље не чвр сте гра ни це, за то што су 
вла сти са мо сред ства, а очу ва ње и оства ре ње пра ва ци ље ви“.11) На-
рав но, реч је о пра ви ма по је дин ца а не пра ву као та квом.

Има ју ћи у ви ду све то отва ра се на кра ју и пи та ње је дин стве не 
упо тре бе са мо тер ми на др жа ва, мо же ли упо тре ба тог име на из др-
жа ти кри ти ку у ме то до ло шком по гле ду, мо же ли од бра ни ти сво-
9) Е. Вин сент, При ро да др жа ве, Хре сто ма ти ја, “Фи лип Ви шњић“ Бе о град, 1988, стр. 

306.
10) Е. Вин сент, При ро да др жа ве, op. cit, str. 308.
11) Ци ти ра но пре ма: Н. Сма и ла гић,  Хи сто ри ја по ли тич ких док три на, На при јед.
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ју ме то до ло шко-те о риј ску упо тре бљи вост. Очи то је да у исто риј-
ском сми слу ни је мо гу ће иден ти фи ко ва ти ре ла тив но је дин стве ну 
ем пи риј ску и ми са о ну са др жи ну, струк ту ру ко ја би, под име ном 
`држава` има ла кон ти ну и тет од грч ког по ли са пре ко сред ње ве ков-
не, па све до мо дер не др жа ве. Не мач ки исто ри чар Ха ген Шул це у 
сво јој књи зи “Др жа ва и на ци ја у европ ској исто ри ји”, ана ли зи ра ју-
ћи дру штве не, еко ном ске, по ли тич ке, тех но ло шке, де мо граф ске и 
дру ге про це се ко ји су об ли ко ва ли европ ску исто ри ју, од свих фе но-
ме на, као два нај зна чај ни ја за но ву исто ри ју, сма тра по ја ву др жа ве 
и на ци је, као и њи хо ву уло гу у тим про це си ма.  

Сво је ис тра жи ва ње Шул це по чи ње од по чет ка дру гог ми ле ни-
ју ма, ана ли зи ра ју ћи остат ке рим ске кул ту ре, пра ва и др жав но сти, 
ко ји су да ли не ке осно ве за бу ду ћи раз вој европ ског по ли тич ког 
про сто ра, и из чи јег су хри шћан ског за ве шта ња на ста ле пр ве европ-
ске др жа ве. За тим из ла же три фа зе кроз ко је су, у свом на ста ја њу, 
про шле мо дер не др жа ве, фа зу рас цеп ка но сти и сва ко вр сне кри зе 
кра јем сред њег ве ка ко ја је по ро ди ла иде ју др жав ног раз ло га, фа зу 
ле ви ја та на, од но сно ап со лу ти стич ке др жа ве ко ја је ство ри ла би ро-
кра ти ју, је дин стве ни др жав ни про стор и ти ме по ста ви ла осно ве за 
са вре ме ни из глед Евро пе и, ко нач но, фа зу прав не и устав не др жа ве 
ко ја се по ро ди ла из по ку ша ја огра ни че ња ап со лут не вла сти у већ 
фор ми ра ним и за о кру же ним по ли тич ким тво ре ви на ма.12)

Да нас се др жа ва, у ин сти ту ци о нал ном сми слу, по сма тра и од-
ре ђу је по сред ством не ко ли ко уоби ча је них зна че ња. Наш те о ре ти-
чар Јо ван Ђор ђе вић их ви ди ова ко: “Она /др жа ва/ из ра жа ва нај ши-
ру по ли тич ку  ор га ни за ци ју ко ја по сто ји и при зна је се као др жа ва, 
а за тим ста тус јед ног на ро да, по ли тич ки ка рак тер јед не те ри то ри је 
и по пу ла ци је и је дан са мо ста лан су бјект у ме ђу на род ним од но си-
ма“.13)

За мно ге те о ре ти ча ре не спор но је да у са вре ме ним свет ским 
окви ри ма да нас без сум ње по сто је ра зно ли ке струк ту ре /при род ни 
и дру штве ни ре а ли те ти, по ли тич ке уста но ве, пра ви ла и про це ду-
ре и кри ста ли зо ва на ста ња мо ћи/ ко ја се на зи ва ју име ном др жа ве, 
али уз јед ну вр ло ло гич ну при мед бу. Њу из ри че Вин сент и, ви де ли 
смо, она се са сто ји у ра зло жном про тив ста вља њу ар гу мен та о еви-
дент ној ег зи стен ци ји не ких вр ло сна жних слич но сти као што су 
12) Х. Шул це, Др жа ва и на ци ја у европ ској исто ри ји,“Фи лип Ви шњић“, Бе о град, 2002, 

стр. 91-140.
13) Ј. Ђор ђе вић, По ли тич ки си стем, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1980, стр. 51.
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те ри то ри ја, прав ни си стем, пра во су ђе, мо но пол на упо тре бу си ле 
и слич но.14)

Пи та ње рас по зна тљи ве ем пи ри је ко ја мо же би ти под ве де на 
под  по јам др жа ве син гу лар ним тер ми ном, Ерих Вајл раз ре ша ва 
сле де ћим ре чи ма: “Све на ци је ко је игра ју не ку уло гу у по ли тич-
ком жи во ту чо ве чан ства, у пр вом ре ду ка рак те ри ше та слич ност 
ко ју им да је јед на кост ме то да ра да и ор га ни за ци је.“15) Вајл го во ри 
о на ци ји има ју ћи у ви ду да она, као дру штве ни под си стем, да је  
иден ти тет дру штву-за јед ни ци то јест гло бал ном дру штву. И, дру-
го, Вајл у др жа ви ви ди јед на кост ме то да ра да си ле, спо ља шње си ле 
пре ма је дин ки и гру па ма.

Слич не ге не ра ли за ци је пре по зна је мо и код Сло бо да на Јо ва-
но ви ћа у по зна тој со ци о ло шко-прав ној сту ди ји о др жа ви. Он на-
гла ша ва да “у сва кој др жа ви мо ра би ти ова три еле мен та: љу ди, 
зе мљи ште, и из ве сна власт ко ја те љу де др жи за јед но на том зе-
мљи шту. “.. исто вре ме но, ми ни мум сва ког од тих еле ме на та, по-
себ но не мо же се пре ци зи ра ти“.16) Уоста лом, то се мо гло уочи ти и 
из прет ход ног пре гле да на стан ка др жа ве.

Шул це о ва ана ли за увер љи ви јим и бо га ти јим ар гу мен ти ма до-
ка зу је да је мо дер на др жа ва на ста ла код ро ман ских и гер ман ских 
на ро да За пад не и Сред ње Евро пе, а што је сво је вре ме но, на осно ву 
ло гич ких прет по став ки  твр дио и Сло бо дан Јо ва но вић. Оту да ни је 
слу чај но  што и са ма ети мо ло ги ја ре ћи ко је су упо тре бља ва не за 
озна ча ва ње тог ре а ли те та код тих на ро да го во ри о ње го вој при-
ро ди.  Ако се има у ви ду ево лу ци ја зна чењ ских сло је ва ре чи као 
што су: `Sta to`- на ла тин ском, `E tat` - на фран цу ском, `Stat`- на ен-
гле ском, `Sta at`- на не мач ком, он да ће мо се мо ра ти упи та ти ста је 
ов де за јед нич ко са грч ким по ли сом ко ји се сма тра пр вом др жав ном 
за јед ни цом. Сем те ри то ри је, ста нов ни штва, иде је гра ђан ства, као 
и  у пред ста ви о вла да ви ни за ко на“  иако је реч о раз ли чи тим ква-
ли те ти ма, Вин сент ка же “мо гу се на ћи не ке фор мал не слич но сти 
мо дер не др жа ве са по ли сом“.17)

Има не што дру го и мно го ва жни је од фор мал ног и ствар ног 
по сто ја ња сва ког ре а ли те та па и са ме др жа ве. Исто као што ни моћ 
др жа ве и вла де не по чи ва у уста ву, већ из ван ње га у дру штву, ср-
14) Е. Вин сент, При ро да др жа ве, Но лит, Бе о град, 1982. стр. 30.
15) Е. Вајл, По ли тич ка фи ло зо фи ја, op. cit., str. 205.
16) С. Јо ва но вић, О др жа ви, op. cit., str. 40.
17) Е. Вин сент, При ро да др жа ве, op. cit., str. 306-308.
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ци ма и те жња ма на ро да и гла ви чо ве ка, дру штве ној ствар но сти, 
ње ном стре мље њу ка не чем, та ко је и са др жа вом.  Реч је о оном 
што  Х. Арент зо ве  “све то сти уте ме ље ња“ за јед ни це /др жа ве/ и 
“уко ре ње но сти у тло“ код Ри мља на и Гр ка.18)

По зна то је да су Гр ци у тре ну ци ма опа сно сти или енорм ног 
ра ста ста нов ни штва би ли скло ни де ви зи ..`Идите и осни вај те но ви 
град, јер где год сте ви, ту ће би ти по лис“ да кле је дан на чин уре-
ђе ња ко ји обе ћа ва си гур ност и пре жи вља ва ње. На су прот Гр ци ма 
уте ме ље њем  по ли тич ког са др жа ја  рим ске ре ли ги је и тра ди ци је 
на ми ту о осни ва њу Ри ма, Ла ти ни су да ли до зна ња да осни ва ње 
др жа ве ни је тек не што зна чај ни је уоби ча је но ис ку ство већ је дин-
ствен и не по но вљив до га ђај. Сто га па три от ска ве за ност за те ри то-
ри ју, те ри то ри ја ни је оби чан при ве зак др жа ве, већ емо тив на, па-
три от ска, ве за ност за те ри то ри ју и прет ке. 

Као осни вач Ри ма - Ци це рон је за пи сао: “Не по сто ји ни шта по 
че му је људ ска са вр ше ност бли жа  бож јем упра вља њу не го што је 
осни ва ње  но ве др жа ве или очу ва ње већ осно ва не“19) Ваљ да је и 
Хе гел, ин спи ри сан том по ру ком, сма трао др жа ву нај ве ћим до стиг-
ну ћем људ ског ума, а за на ци о нал ну др жа ву, ре као да је до стој на 
нај ве ћег по што ва ња.

Но да нас ве ћи на  ана ли ти ча ра сма тра да је по треб но мно го ма-
ште да би се про на шле не ке слич но сти по ли са и мо дер не др жа ве. 
Да би се у ства ри, ка ко ка же Вин сент, `полис из јед на чио са пра вом 
државом`. То ва жи и за сред ње ве ков ну по ли тич ку ор га ни за ци ју ка-
ко по ка зу ју и Шул це о ва ис тра жи ва ња. Европ ски фе у дал ни си стем 
је у сво јој ра ној фа зи те жио фраг мен та ци ји по ли тич ке ор га ни за-
ци је ма сов ном су бег зи стен ци јом “без број них удру же ња“ /Ул ман/ 
што су уну тар со ци јал не хи је рар хи је чи ни ле ла ба ву струк ту ру уго-
вор них и дру гих уза јам них оба ве за. Исто вре ме но на дру гој ета пи 
све ко ли ке до ми на ци је хри шћан ске вла сти /`Re spu bli ca Chri sti a na`/ 
и оби чај ног пра ва, мо гу ће је иден ти фи ко ва ти нео п ход не чи ни о це 
др жа ве као што су ја сно де фи ни са на те ри то ри ја, ло јал но ста нов-
ни штво и све тов на за кон ска власт.  У та квим окол но сти ма Шул це 
по ка зу је ка ко уни тар ни су ве рен и ни је мо гао по сто ја ти, па не ма ни 
ја сне пред ста ве о ра зли ци дру штва и др жа ве. Ти ме Шул це  по би ја 
те зу да је су ве ре на др жа ва на ста ла од 12 -13 ве ка. Он до ка зу је да се  
18) Ви де ти: Х. Арент, О сло бо ди и ауто ри те ту, Град ска би бли о те ка “Жар ко Зре ња нин“, 

Зре ња нин, 1995, стр. 45-46.
19) Ви де ти: Х. Арент, О сло бо ди и ауто ри те ту, Град ска би бли о те ка “Жар ко Зре ња нин“, 

Зре ња нин, 1995, стр. 54.
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тек од 15 ве ка за че ло оно што је пре по зна тљи во у ре ал ној по ли тич-
кој рас цеп ка но сти Евро пе као др жа ва.

Ина че, Ни ко ло Ма ки ја ве ли је тај пи сац ко ји је пр ви унео реч 
Ста то у те о риј ска раз ма тра ња по ли ти ке и др жа ве. Два мо мен та су 
бит на ко јим Ма ки ја ве ли ко ри сти ту реч. Пр во, да би из ра зио ста ње 
или по ло жај у сред ње ве ков ном сми слу, да кле је дан од нос пре ма 
дру гим по ли тич ким за јед ни ца ма, чи ни о ци ма и фак то ри ма, али и 
ме ру до стиг ну ћа пре ма се би и сво јој исто ри ји, свом ауто ном ном 
раз вит ку,  ме ра се бе и пре ма се би. Дру го зна че ње ре чи sta to код 
Ма ки ја ве ли ја је зна че ње `структ уре но ве државе` од но сно јав не 
вла сти ко ја де лу је одво је но и од вла да о ца и од оних над ко ји ма он 
вла да и она је цен трал но ме сто ин сти ту ци о на ли зо ва не вла сти“20)

Би ло ка ко би ло, Јо ва но ви ће ва  об ја шње ње ка ко је упра во мо-
гућ ност ела стич не упо тре бе јед ног тер ми на на раз ли чи те ре а ли те-
те и вр сте др жав ног уре ђе ња до при не ла све че шћој упо тре би ре чи 
др жа ва на кон 16. ве ка де лу је по све при хва тљи во “Све сто би се 
мо гло из ве сти, би ло би мо же би ти то, да др жа ва пред ста вља не што 
уре ђе но, од но сно, ор га ни зо ва но“.

ДЕ ФИ НИ ЦИ ЈЕ МО ДЕР НЕ ДР ЖА ВЕ

У те о риј ским рас пра ва ма о мо дер ној др жа ви по ла зи ште је Ве-
бе ро ва де фи ни ци ја др жа ве и по ли ти ке то ком це лог два де се тог ве-
ка. Њен ути цај пре по зна је мо код Шул цеа, као и  код Чар лса Ти ли ја. 

Кључ но ме сто ко јим, по на шем ми шље њу, Ве бер од ре ђу је 
при ро ду са вре ме не др жа ве је  у увод ним ста во ви ма из ње го вог 
пре да ва ња о “по ли ти ци као по зи ву из 1918-1919. го ди не. Ко мен та-
ри шу ћи мак си ма ли стич ки при ступ пој му по ли ти ке, ко ји об у хва та 
све вр сте са мо стал не управ не  де лат но сти и у том ма ни ру го во ри о 
“дис конт ној по ли ти ци“, “по ли ти ци син ди ка та“, “школ ској по ли ти-
ци“ све до по ли ти ке не ке му дре же не ко ја те жи да упра вља сво јим 
му жем,` Ве бер ка же да ће под ова ко схва ће ним пој мом под ра зу ме-
ва ти са мо “во ђе ње или  ути цај на во ђе ње не ке по ли тич ке  ор га ни-
за ци је, а у  на шем слу ча ју др жа ве. Опре де љу ју ћи се за со ци о ло шку 
де фи ни ци ју мо дер не др жа ве, не са ста но ви шта из ван ред но ра зно-
ли ког са др жа ја ње не де лат но сти већ са њој свој стве ног  – спе ци-
фич ног сред ства, он уоча ва да се већ у ње го во вре ме  др жа ва и си ла 
на ла зе у нео бич но те сној ве зи. Из тих раз ло га Ве бер ин си сти ра на 
20) Е. Вин сент, При ро да др жа ве, op. cit., str. 307-310.
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сле де ћој де фи ни ци ји др жа ве: “У про шло сти су нај ра зли чи ти је ор-
га ни за ци је  - по чев  са ро дов ском за јед ни цом – по зна ва ле при ме ну 
фи зич ке си ле као са свим нор мал но сред ство. Да нас, ме ђу тим, мо-
ра мо ре ћи, др жа ва је она за јед ни ца ко ја (успе шно) пре тен ду је на то 
да уну тар од ре ђе не те ри то ри је    `територија` спа да у де фи ни ци ју 
– за се бе ре зер ви ше мо но пол ле ги тим не при ме не фи зич ке си ле. 
Јер, за са вре ме ну епо ху је спе ци фич но упра во то да се свим дру гим 
ор га ни за ци ја ма и по је ди нач ним осо ба ма пра во на при ме ну фи зич-
ке си ле при пи су је са мо у оној ме ри у ко јој др жа ва ту при ме ну си ле 
са сво је стра не до пу шта : др жа ва ва жи као је ди ни из вор `права` на 
при ме ну си ле.“21) До слов но то ме, по ли ти ка ће за Ве бе ра зна чи ти 
“те жњу ка уче ство ва њу у мо ћи или ка ути ца ју на рас по де лу мо-
ћи, би ло из ме ђу др жа ва или из ме ђу гру па љу ди у др жа ви у ко јој 
жи ве“. За то и ви ди мо кад год би ло да по ми ње мо не ко уну тра шње 
или спољ но по ли тич ко пи та ње  ми сли мо на “ин те рес за рас по де-
лу, одр жа ње или по ме ра ње од но са мо ћи“. То зна чи да је си ла, као 
сред ство  ул ти ма ра тио по ли ти ке или дру гим ре чи ма то нам го во ри 
да је до ми на ци ја са ма су шти на по ли тич ког“.

Ов де је ин те ре сант но по ка за ти да у истом том пе ри о ду, ка да 
Ве бер фор му ли ше на пред ци ти ра ну де фи ни ци ју др жа ве, нас фи ло-
зоф пра ва Ђор ђе Та сић, уви ђа по сто ја ње три ти пич не де фи ни ци је 
др жа ве. По Та си ћу “др жа ва је `највиша ор га ни за ци ја свог доба`, 
дру га : `држава је кла сна институција` и тре ћа : др жа ва је  сло же-
на дру штве на ор га ни за ци ја  у ко јој је из вр ше на ди фе рен ци ја ци ја 
на оне ко ји упра вља ју и оне ко ји ма се упра вља“. Од ове три де-
фи ни ци је Та сић је на кло њен тре ћој ко ја ин си сти ра на струк тур-
ној ра зли ци, ко ја по чи ва на вла да вин ском од но су из ме ђу оних ко ји 
упра вља ју и оних ко ји ма се упра вља. Уз то , “прав да ју ћи др жа ву“ 
из два ја њем ње них бит них (стал них и оп штих) функ ци ја овај аутор 
ис ти че пре вас ход но прав ну функ ци ју као стал ну  функ ци ју др жа-
ве. “Пра во и др жа ва су исто“ ве ли Ђор ђе Та сић. Али, он ипак до-
да је “др жа ва не мо же све, ни по мо ћу ору ђа ко је са мо она има, по-
мо ћу пра ва. За за ко не су по треб ни со ци јал ни усло ви... Она је јед на 
стра на со ци јал ног жи во та, цен тра ли зо ван со ци ја лан жи вот. Она 
је дру штво ко је је до би ло јед ну на ро чи ту фор му и на ро чи та сред-
ства“ Да кле , “др жа ва је ред“, од но сно , “спон та ни ред по при стан-
ку сви ју ин ди ви дуа“. У трен ду свог вре ме на, и ути ца ја марк си зма, 
Та сић се од ва жу је да на гла си, “да је и са вре ме на др жа ва “у сво јој 
21) М. Ве бер, “По ли ти ка као по зив“, у Хре сто ма ти ји В. Гли го ров, Кри ти ка ли бе ра ли зма, 

“Фи лип Ви шњић“, Бе о град, 1988 стр. 56.



- 126 -

ДРЖАВАИљаз Османлић

су шти ни кла сна“, а иде ал на др жа ва ће би ти “цен тар спо ра зу ма“, 
од но сно, она др жа ва у ко јој ће “сви би ти исто вре ме но вла сни ци 
и по да ни ци.“22) Да кле, “не мо же би ти др жа ве без си ле“ за кљу чу је 
Та сић. Да нас слич но пи ше и  Ен др ју Вин сент о кључ ној фор мал-
ној од ли ци др жа ве ко ју сма тра по ла зи штем или осно вом на ко јој 
се раз ви ја ње но те о риј ско про ми шља ње, ма да фор мал не од ли ке 
др жа ве не чи не и  су шти ну са вре ме не др жа ве. Оту да  Вин сент на-
гла ша ва да  за са вре ме ну др жа ву “нај бит ни ја од ли ка  је сте иде ја о 
др жа ви као кон ти ну и ра ној јав ној вла сти, ко ја је исто вре ме но из над 
вла да ра и из над ње го вих поданика`.` У том сми слу он као чи ни о це 
та кве јав не вла сти по ми ње : те ри то ри ју над ко јом др жа ва има ју-
рис дик ци ју, ста нов ни ке, гра ђа не, те хе ге мо ни ју (до ми на ци ју) над 
свим дру гим асо ци ја ци ја ма и ор га ни за ци ја ма на да тој те ри то ри ји, 
али уз на по ме ну, да је та ква пре моћ прав не на ра ви, што ће ре ћи 
прав но огра ни че на“.23)

У кон тек сту број них спо ро ва из ме ђу ли бе ра ла и марк си ста, 
ли бе рал не де мо кра ти је, марк си зма и мо дер них со ци о ло шких те о-
ри ја, де фи ни ци ја др жа ве “као без лич ног и при ви ле го ва ног прав ног 
или устав ног по рет ка ко ји има моћ да упра вља од ре ђе ном те ри-
то ри јом и да је кон тролише`  ду го је би ла глав ни пред мет спо ра и 
ва жи ла као  за ста ва ли бе ра ла-сло бо да ра све док је ни су оспо ри ли 
марк си сти“.24)

Али тре ба ис та ћи да су пр ва  оспо ра ва ња др жав не су пре ма ти је 
да ли  ра ни плу ра ли сти, а нај ви ше већ по ми ња ни Ха ролд Ла ски.25)

Ла ски, у свом де лу “По ли тич ка гра ма ти ка“ го во ри да је “др жа-
ва ма ка ко ве ли чан стве на и моћ на, за пра во са мо јед но од мно гих 
удру же ња у дру штву“.26) Ла ски се ни у по ку ша ју лич не и плу ра ли-
стич ке ауто кри ти ке, сре ди ном про шлог ве ка, не од ри че тог ста ва. 
Он у из да њу  по ме ну те књи ге, из 1955 го ди не ка же: “Оно што је, 
ка ко ја са да ми слим, би ло до бро у плу ра ли стич кој док три ни јест 
то што је она схва ти ла: 1. да чи сто прав на те о ри ја др жа ве ни кад не 
мо же би ти осно ва од го ва ра ју ће фи ло зо фи је др жа ве; 2. да др жа ва 
не ма, у ства ри, ни шта ви ше пра ва на вер ност од би ло ко јег дру гог 
удру же ња на осно ви етич ког пра ва или по ли тич ке му дро сти : 3. 
22) Ђ. Та сић, Про блем оправ да ња др жа ве, op. cit., str. 40-46.
23) Е. Вин сент, При ро да др жа ве, op. cit. str. 313-315.
24) Ви де ти о то ме: Д. Хелд, По гле ди на мо дер ну др жа ву, у Хре сто ма ти ји ; М. Да мја но вић, 

95. С. Ђор ђе вић, Иза зо ви мо дер ној упра ви и упра вља њу, op cit. str. 327.
25) Ha rold La ski, По ли тич ка гра ма ти ка, “Ге ца Кон“, Бгд., 1928.
26) Ha rold La ski, По ли тич ка гра ма ти ка, “Ге ца Кон“, Бгд., 1928, стр 107.
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да је ње на су ве ре ност, у ства ри, по јам мо ћи што је по ста ла пра во-
моћ на упо тре бом при си ле, ко ја је, са ма по се би, мо рал но не у трал-
на. Дру штво је као сло же на це ли на плу ра ли стич ко. Сје ди ње на моћ 
др жа ве, ко ју зо ве мо су ве ре ни тет, то за кон ско пра во, као што ка же 
Бо дин, да на ре ђу је сви ма, а да  ни од ко га не при ма на ре ђе ња, по-
ста ло је мо ни стич ко.“27) 

Ла ски оста је и да ље при те зи да “плу ра ли зам ни је у до вољ ној 
ме ри схва тио при ро ду др жа ве као из ра за кла сних од но са“ те се са-
мо “марк си змом мо гу об ја сни ти по ја ве по пут др жа ве ка ква се по-
ја вљу је у фа ши стич ким зе мља ма“, до да ју ћи да ако је исти на.. да је 
др жа ва не из бе жно ин стру мент оне кла се ко ја по се ду је про из вод на 
сред ства,  он да  “свр ха плу ра ли зма пре ла зи у ве ћу свр ху“  …“а циљ  
плу ра ли ста мо ра би ти бес кла сно дру штво. У том слу ча ју не ма ме-
ста за ње ну  вр хов ну власт“.28)

Не ће мо се на овом ме сту за др жа ва ти на оп шир ни јем опи су 
ових по ле ми ка ни ти ауто кри ти ци и кри ти ци плу ра ли ста, али кон-
ста то ва ће мо је ди но да је Ла ски на зи рао то та ли тар не по сле ди це 
зах те ва за су ве ре ним, бес по го вор ним при ма том и све ко ли ком до-
ми на ци јом др жав них апа ра та над дру штвом. Те слут ње, као што 
зна мо, по твр ди ле су се јед на ко и у бив шим фа ши стич ким и бив-
шим со ци ја ли стич ким зе мља ма, овим дру гим на ро чи то у пе ри о ду 
кад се Ла ски у до бу ста ро сти окре ће ка бес кла сном дру штву. 

Ла ски је вој ра ди кал ној кри ти ци др жа ве у ка пи та ли стич ким 
де мо кра ти ја ма мо же се при пи са ти илу зи ја о мо гу ћим ци ви ли за-
циј ски по зи тив ним ефек ти ма “раз би ја ња кла сне струк ту ре“. Ме-
ђу тим, бу ду ћи да је ис па ло ка ко у и у Марк со вој иде ји дик та ту ре 
про ле те ри ја та ле жи зр не вље то та ли тар не прак се, Ла ски ју, као и 
Марк су, оправ да но се за ме ра на при су ству јед не ком по нен те уто-
пи зма, уз при зна ње  зна ча ја кри тич ког упо зо ре ња да др жа ва јед ном 
сво јом стра ном, не кад ма ње а не кад ви ше, до и ста мо же да пред ста-
вља “из вр шни ин стру мент дру штве не кла се ко ја по се ду је про из-
вод на сред ства“.29)

За то уко ли ко би смо хте ли да у кру гу да на шње ли бе рал но-де-
мо крат ске плу ра ли стич ке те о ри је из дво ји мо не ко од ре ђе ње ко је 
нај бо ље ак цеп ти ра Ве бе ро во ста но ви ште о мо дер ној др жав но сти, 
он да на овом ме сту вре ди нај пре по ме ну ти две де фи ни ци је. Чи ни 
27) Ha rold La ski, Po li tič ka gra ma ti ka, “ Kul tu ra“, Bgd., 1955. Re print, str. 15.
28)  Ha rold La ski, По ли тич ка гра ма ти ка,  Кул ту ра, Бе о град, 1955, Ре принт, стр. 19.
29)  Ha rold La ski, По ли тич ка гра ма ти ка,  Кул ту ра, Бе о град, 1955, Ре принт,. стр. 20.
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нам се да оне на нај бо љи и нај је згро ви ти ји  на чин во де ра чу на о 
сти ца ју основ них ка рак те ри сти ка /атри бу та/ прет ход но еви ден ти-
ра них код Ве бе ра, Та си ћа, Ла ски ја, Вин сен та, и С. Јо ва но ви ћа.

Та кво јед но ста но ви ште ну ди нам Хел до ва оце на да су пре све-
га у пи та њу ..“на ци о нал не др жа ве, као по ли тич ки апа ра ти ко ји се 
раз ли ку ју и од вла да о ца и од по да ни ка и има ју власт над огра ни че-
ном те ри то ри јом, ко ји по чи ва ју на мо но по лу сред ста ва при ну де, и 
по се ду ју ле ги ти ми тет, ужи ва ју ћи бар ми ни мум по др шке или ода-
но сти сво јих гра ђа на“.30)

Дру го од ре ђе ње мо дер не др жа ве је Ти ли је во. То ме од ре ђе њу 
ин кли ни ра ју Линц и Сте пан, сма тра ју ћи га  ве за ним за Ве бе ро ва. 
На и ме, на гла ша ва ју ћи зна чај  Ве бе ро ве де фи ни ци је ко ја је згро ви то 
фор му ли ше нај ва жни је атри бу те др жа ве у мо дер ним дру штви ма, 
ови ауто ри ука зу ју на ве ћу аде кват ност са вре ме ним ре ал но сти ма 
Ти ли је вог од ре ђе ња. За Ти ли ја је “ор га ни за ци ја ко ја кон тро ли ше 
ста нов ни штво на се ље но  на од ре ђе ној те ри то ри ји др жа ва до бра у 
оној ме ри у ко јој се /1/ раз ли ку је од дру гих ор га ни за ци ја ко је де-
лу ју на тој те ри то ри ји. 2. ис по ља ва ње на са мо стал ност и /3/ ње не 
по де ле фор мал но ме ђу соб но ускла ђу ју“.31)

У том сми слу Линц и Сте пан сма тра ју да је Ти ли је ва де фи ни-
ци ја ме то до ло шки про дук тив ни ја због то га што не по сто ја ње  ор га-
ни за ци ја са атри бу ти ма мо дер не др жа ве  /као у Со ма ли ји од 1992 
-1994/ спре ча ва де мо крат ску упра ву на чи та вој те ри то ри ји др жа ве, 
иако не мо ра спре ча ва ти  по сто ја ње обла сти са одво је ном по ли тич-
ком вла шћу. Ве бе ро ва на по ме на у ве зи са по тре бом успе шно сти 
вла сти на од ре ђе ној те ри то ри ји, као и Ти ли јев услов да др жа ва бу-
де са мо стал на, он да тре ба да је ја сно да су то ве о ма ве ли ка и /ве ру-
је мо, не пре мо сти ва/ огра ни че ња за де мо кра ти ју – из у зев уко ли ко 
се од ре ђе на те ри то ри јал на це ли на не при зна као су ве ре на др жа ва.

Да кле, бу ду ћи да сма тра мо Хел до ву и Ти ли је ву де фи ни ци ју 
др жа ве за нај ак ту ел ни је и те о риј ски нај о штри је сли ке ње не при ро-
де, до пу ни ће мо их Хел до вим на ла зи ма чи ни ла ца мо дер не др жа ве. 

Реч је о те ри то ри јал но сти, кон тро ли над сред стви ма на си ља, 
без лич ној струк ту ри вла сти. О ле ги ти ми те ту. А кад је реч о об ли-
ци ма мо дер не др жа ве Хелд на во ди че ти ри основ на об ли ка то су: 
1. Кон сти ту ци о на ли зам, устав на др жа ва; 2. Ли бе рал на др жа ва; 3. 

30) Д. Хелд, Де мо кра ти ја и гло бал ни по ре дак, “Фи лип Ви шњић“, Бе о град, 1997. стр. 65.
31) Х. Линц, А. Сте пан,  Де мо крат ска тран зи ци ја и кон со ли да ци ја, “Фи лип Ви шњић“, Бе-

о град, 1998. стр. 33.
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Ли бе рал на /пред став нич ка/ де мо кра ти ја и 4. Јед но пар тиј ска по ли-
тич ка за јед ни ца.32)
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Abstract

A sta te is a hi sto ri cal ca te gory which emer ged at the de fi
ni te po int of hu man so ci ety and in that sen se it is a hi sto
ri cal hu man cre a tion. The real me a ning of sta te is that it 
is the most im por tant po li ti cal in sti tu tion of hu man ci vi li
za tion. From its ap pe a ran ce un til to day its ba sic fun ction 
has been to pro vi de exi sten ce and pro gress of hu man so
ci ety thro ug ho ut pro tec tion of hi sto ri cally cre a ted so cial 
system and glo bal di rec tion of so cial pro ces ses. The ba sic 
in stru ments of a sta te go vern ment are law, ide o logy and 
mo no poly of physi cal for ce. A sta te uses all of the se in stru
ments in or der to pro vi de exi sten ce not only of sta te but of 
so ci ety as well. It is said that the ba sic me ans of a sta te is 
its right of po wer mo no poly which is only ac ces sed by hi
e rar chi cally ar ran ged ci vi lian and po li ce aut ho ri ti es. The 
ba sic ele ments of the struc tu re of any sta te are ter ri tory, 
re si dents and so ve re ign pu blic go vern ment. Any sta te in
clu des the se three ele ments. Wit ho ut any of the se ele ments 
the sta te is con si de red in com ple te.
Keywords: Sta te, Ci vil so ci ety, Ci vil system, Ter ri to rial so
ve re ignty, Plu ra lism, Po li ti cal par ti es.

 Овај рад је примљен 24. јануара 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 11. 
фебруара 2010. године.
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