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* Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град

** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Де мо крат ски и на ци о нал ни ка па-
ци те ти по ли тич ких ин сти ту ци ја Ср би је у про це су ме ђу на род них ин те гра-
ци ја“, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство на у ке Ре пу бли ке Ср би је.

ЗоранМилошевић*

ЗА ШТО СЕ РАС ПА ДА ЈУ ДР ЖА ВЕ?**

Резиме

Услед од су ства ја сних (др жа во твор них и на ци о нал них) 
иде ја ја вља се ано ми ја ко ји до во ди до уру ша ва ња дру штва 
и др жа ве. Ано ми ја је, да кле, не у са гла ше ност нор ма тив но-
функ ци о нал них зах те ва си сте ма и ре ал но по на ша ње ин ди ви-
дуа, ко је во ди ка оту ђе њу ин ди ви дуа од дру штва. Дру штво 
не ма мо гућ но сти да усме ри по на ша ње ин ди ви дуа у ин сти-
ту ци о нал не окви ре на ко је су ра ни је на ви кли, а љу ди, ли ше ни 
вред но сно-нор ма тив не ори јен та ци је, на ла зе се у ста њу или 
крај ње уз не ми ре но сти или ду бо ке де пре си је, де лу ју у стра-
ху или ри зи ку ју ћи, во ђе ни тре нут ним ин те ре си ма и са мим 
ти ме пре ста ју да ре ор га ни зу ју струк тур не еле мен те дру-
штва-си сте ма. 

 Ано ми ја је јед на ко по губ на и за лич ност и за дру штво 
и за др жа ву. Лич ност се де со ци ја ли зу је, гу би на ви ке мо рал-
ног, прав ног ре гу ли са ња свог по на ша ња, мо ти ва ци ја по ста је 
ути ли тар на, при ми тив но-хе до ни стич ка, на ни воу фи зи о ло-
шких по тре ба. Дру штво и др жа ва по чи њу да се рас па да ју, 
јер се не ре ор га ни зу ју не кад ста бил не со ци јал не ве зе, од но си 
и по ли тич ке ин сти ту ци је.

Кључ не ре чи: Др жа ва, ин сти ту ци је, по ли ти ка, на ци о-
нал на иде ја, ано ми ја,  рас пад, Бал кан, дру штво
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Пре сед ник Ру ске фе де ра ци је, Д. Ме две дев, на за се да њу 
На ци о нал ног ан ти те ро ри стич ког ко ми те та (НАК), 22. фе-
бру а ра 2011. го ди не из ја вио је да си ту а ци ја на Бли ском ис то-
ку и ара п ском све ту мо же до ве сти до гло бал них и исто риј-
ских проме на, тј. мо же се до го ди ти дез ин те гра ци ја ве ли ких 
и гу сто на се ље них др жа ва на ма ле др жа ви це, што ће би ти 
из вор по жа ра у на ред ним де це ни ја ма.

Кан ди да та за рас пад је мно го, не са мо у арап ском све ту. 
Спо ме ни мо са мо не ке: Бел ги ја, БиХ, Ав га ни стан, Ирак, Ли-
би ја, Тур ска, Па ки стан...

Раз ма тра ње рас па да др жа ва по ста ло је не што уоби ча је-
но. Та ко Ис тра жи вач ки цен тар The Fund for Pe a ce и Car ne gie 
En dow ment for In ter na ti o nal Pe a ce об ја вио је „Реј тинг не ста-
бил них др жа ва све та“ на осно ву 12 кри те ри ју ма (де мо граф-
ски, еко ном ски, по ли тич ки и вој ни...). У пр вих 20 др жа ва, ко-
је се на ла зе на гра ни ци рас па да су Обала Слоноваче, Кон го, 
Су дан, Ирак, Со ма ли ја, Си је ра Ле о не, ЧАД, Је мен, Ли бе ри-
ја, Ха и ти, Ав га ни стан, Ру ан да, Се вер на Ко ре ја, Ко лум би ја, 
Зим баб ве, Гви не ја, Бан гла деш, Бу рун ди, До ми ни кан ска Ре-
пу бли ка, Цен трал но Африч ка Ре пу бли ка... Укра ји на је за у-
зе ла 38 ме сто за јед но са Си ри јом, Ети о пи јом, Па ки ста ном, 
Па ра гва јем и Егип том. У тре ћој гру пи се на ла зе Бе ло ру си-
ја, Азер беј џан, Ру си ја (59 ме сто), а сле де Са у диј ска Ара би ја, 
Тур ска, Ви јет нам, Ни ге ри ја, Фи ли пи ни, Иран и Ку ба.

Што се ти че Евро пе нај кри тич ни ји је Бал кан. Ту се из-
два ја Бо сна и Хер це го ви на као нај ве ћи кан ди дат за рас пад. 
САД и Европ ска уни ја јед но став но не до зво ља ва ју одр жа ва-
ње ре фе рен ду ма на ко ји ма би Ср би и Хр ва ти из гла са ли из-
два ја ње.1 На тај на чин она се одр жа ва при сил но, што не мо-
же веч но тра ја ти. Слич на си ту а ци ја је и у Ма ке до ни ји, с тим 
што ов де Ал бан ци пред ста вља ју де ста би ли зу ју ћи фак тор, јер 
има ју по др шку САД И Европ ске уни је за свој про је кат по де-
ле Ма ке до ни је,2 што ка да се узме у об зир Ко смет, Хр ват ска и 
Цр на Го ра мо же ла ко да бу де схва ће но као  ан ти пра во слав ни 
и ан ти сло вен ски кон текст.

Што се ти че САД, као глав ног иде о ло га ства ра ња но-
вих др жа ва, мо ра мо ре ћи да ни њу ни је ми мо и шло слич но 
ра су ђи ва ње. По зна ти ру ски ге не рал и ге о по ли ти чар, Ле о нид 

1 Осто ро жно, стра ны рас па да ют ся!              http://www.vazhno.ru/important/article/4611/
2 Види :  Зоран Милошевић, На корак до распада, Печат, бр. 156,  Београд, 11. 

март 2011, стр. 54 – 55.
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Ива шов, ка же да без об зи ра на де мо крат ске из бо ре, ова др-
жа ва се на ла зи под вла шћу фи нан сиј ског ка пи та ла, од но сно 
сло га на „До лар ра ђа власт. Но, ако до лар пад не и у САД ће се 
рас пр ши ти ма шта о вла сти над це лим све том“,3 а по сле то га 
сле ди и њен рас пад.

 До дај мо да су екс пер ти ЦИА про ра чу на ли да ће се Ру-
си ја 2015. го ди не рас па сти на шест до осам др жа ва, а ана ли зе 
по овом пи та њу мо гу се про на ћи на са мом сај ту ове шпи јун-
ске ор га ни за ци је. Ту су још и ана ли зе и прог но зе о раз во ју 
све та у на ред них 10 до 15 го ди на.

Рас пад Ру си је, пре ма ЦИА до го ди ће се због су ко ба ам-
би ци ја да се бу де гло бал ни ли дер у све ту и ума ње них ре сур-
са.4

У на шим ме ди ји ма и дру штве ној ми сли та ко ђе се по-
вре ме но во ди по ле ми ка око рас па да Ср би је. Је дан од но ви-
јих при ло га на ову те му је чла нак Све ти сла ва Ба са ре,5 као 
и не ко ли ко дру гих по ве за них са пи та њем ре ги о на ли за ци је 
Ср би је.6

Ба са ра пи ше: „Са да је на сна зи по де ла на „па три о те” 
и „гра ђа ни сте”, по де ла ко ја по но во сти че, за са да, сти дљи ву 
по др шку др жа ве. Ми, за пра во, по на вљам то по ко зна ко ји 
пут, не ма мо про бле ма са по ли ти ком већ са кул тур ним мо-
де лом на сле ђе ним из пр ве по ло ви не прет про шлог ве ка.“ „За 
раз ли ку од дру гих со ци ја ли стич ких зе ма ља (осим Ру си је) 
пад Бер лин ског зи да и слом ко му ни зма у Ср би ји ни су ре-
зул ти ра ли об но вом гра ђан ског дру штва, кул ту ре и си сте ма 
вред но сти, већ се у исто риј ском сми слу оти шло ко рак на зад. 
Ако је ко му ни стич ки по крет још увек део свет ско и сто риј-
ског про це са, из раз еман ци па ци је про ле та ри ја та и се ку лар не 
ин те ли ген ци је, след су ма ну тих и тра гич них до га ђа ја с кра ја 
осам де се тих и по чет ка де ве де се тих био је ре во лу ци ја лум-
пен про ле та ри ја та и оло ша.  

3                   Леонид Ивашов. США распадется через 17 лет,  http:/ /w ww.rusbesed a. ru/ind ex .
p hp ?topi c= 196 1.0

4 Дмитрий Табачник,  Идеология ущербности, или Почему распадаются госу-
дарства, http://1stolica.com.ua/2764.html

5 Све ти слав Ба са ра, За што се Ср би ја рас па да,                             http://www.politika.rs/rubrike/
Kulturni-dodatak/Zashto-se-Srbija-raspada.sr.html

6 Види: Todorović: Novim regionima priprema se raspad Srbije,                 http://www.rtv.rs/
sr_lat/politika/todorovic:-novim-regionima-priprema-se-raspad-srbije_137162.
html;                           Слободан Кљакић: Преуређење уместо разбијања Србије,  ht tp://w ww .
nsp m.rs/hronik a/s lo boda n-klj aki c-preuredj en je-um esto-raz bi janja .html
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Тај пре врат је из ве ден иза дим не за ве се ла жног ви ше-
пар тиј ског си сте ма и још ла жни јег пар ла мен та ри зма. Из ка-
љу ге ко му ни стич ког дру штве ног уре ђе ња – мо ра се при зна ти 
функ ци о нал ни јег од ак ту ел ног – и ка квог-та квог кул тур ног 
по рет ка, Ср би ја је пре ко ноћ скли зну ла у три бал ну уто пи ју у 
ко јој су при ви ди ин сти ту ци ја по ста ли још при вид ни ји, а сва 
моћ узур пи ра на од стра не ра зно ра зних ве ћа ста ра ца и ста ри-
ца.“ „Мо же ми сли ти ко шта хо ће, али ни ка квог ту на ци о на-
ли зма ни је би ло. Као што га не ма ни да нас. На ци о на ли зам је 
мо гућ ис кљу чи во уну тар сло бод не на ци је, а срп ски на род се, 
на жа лост, ни ка да ни је уз ди гао из ори јен тал не за ча ра но сти 
и не сло бо де. На ци о на ли зам је ко хе рент на иде о ло ги ја чи ји 
је циљ очу ва ње ви тал них сна га на ци је од по губ них ути ца-
ја ка сног мо дер ни зма: раз о бру че ног хе до ни зма и сва ко ја ких 
суб вер зив них „сло бо да”; не у спех и ана хро ност те док три не 
скри ве ни су у то ме што је она – иако ра до ко ке ти ра са цр ква-
ма – као и сва ка иде о ло ги ја у су шти ни ан ти ре ли ги о зна и не 
успе ва да уви ди ес ха то ло шки сми сао ди со лу ци је у са вре ме-
ном све ту, ра су ла ко је се мо же (и мо ра) ус по ра ва ти и ка на ли-
са ти, али ко је ни је мо гу ће за у ста ви ти.“ „Од свог на стан ка па 
до да нас, Ср би ја ни је смо гла сна ге да по сто ји за се бе; да са ма 
се би бу де свр ха, да уну тар рас по ло жи вог про сто ра ус по ста ви 
ре а лан кул тур ни и др жав ни по ре дак.“ Ре зул тат ово га је мо-
гућ ност да се Ср би ја рас пад не.7

По ли ти ко лог Зар душт Али за де сма тра да пред у сло ви 
за рас пад др жа ве има ју оне ко је има ју ет но-кон фе си о нал не 

7 Ово  је прили чно  једност рано,  па  и некомп ете нтно ми шљење,  јер истиче тезу  
да Срби ја  није с могла снаге  да пост оји за  себе.  Ср би ја је ,  наравно, см огл а 
снаге,  а ли  је управо т о  постало  проб ле м з а  св етске  центре  мо ћи. Д ру гачија 
 виђ ење о во г про бл ема од Бас ар иног   су  број ни ја  и боље  арг ум ен т ова на. Ви-
ди : Богда на  К ољевић,  Д ржавн о  питање С рб ије, у  зборни ку:  Србија п ол ити-
чки и  ин ституц и онални изазови, Приредили: М омчило  С уб отић и  Живојин  
Ђ урић,  Ин ст итут за политичк е  ст уд иј е,  Беог рад, 20 08,  с тр. 7 – 18 .;  Зоран  
М илоше ви ћ,  нацрт С тат ут а  В ојв одине  –  основ з а  де нацифик ац ију С рб а у 
покр ај ини, у  зборни ку:  Србија п ол ити чки и  ин ституц и онални изазови, При-
редили: Мом чило С уб от ић и Жи во ји н Ђурић ,  Ин ститут з а поли ти чке ст уд-
ије , Бео гр ад, 2008, стр .  191 – 202. Зоран Милошевић, Ћи рилица ,  пр авосуђе у 
 српска  д рж ав а, По ли тич ка ре виј а,  б р.  1, Бео град,  20 10,  стр.  345 – 353.; З о ран 
Милошевић, О појму и теор ијама  по ли тичке м од ер низације , С рпска пол ити-
чка мис ао ,  бр. 3,  Беогр ад , 2008,  с тр.  11 –  3 0.; Зоран Мил о шевић, Независност 
Космета –  ис то ријск о  подсећање  и  нова пита ња ?, Полит ичка рев ија, б р.   1, 
 Београд,  2 00 8, стр.  9 –  22.;   Да ни је ла  Нена ди ћ,  Идент ит ет и вредност и : улога и 
значај националног иде нтитета у контексту глобализације,Политичка ревија, 
бр. 1, Београд, 2007, стр. 177 – 198.
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кон флик те раз ли чи тих ин тен зи те та, а по ред то га и по сто ји 
и об ра зац вла сти (упра вља ња) ко ји се мо же на зва ти «ло шим 
упра вља њем», та ко да су за рас пад ова квих др жа ва за ин те-
ре со ва ни и ре ги о нал ни и свет ски цен три мо ћи. Код не ких др-
жа ва те ри то ри јал на це ло ви тост ви ше за ви си од спо ља шњег 
фак то ра, иако уну тар гра ни ца жи ве раз ли чи те на ци је и кон-
фе си је ко је се не под но се.8

Од нај ста ри јих вре ме на до да нас по сто ја ле су и по сто-
је др жа ве ко је се раз ли ку ју јед на од дру ге по свом уну тра-
шњем устрој ству, со ци јал ном са ста ву, по фор ми вла да ви не и 
по мно гим дру гим еле мен ти ма. До XVI II ве ка власт је има ла 
са крал ни (те о ло шки) ка рак тер, тј. ве ли ку уло гу у ње ном фор-
ми ра њу и упра вља њу има ла је ве ра, од но сно вер ске за јед ни-
це (Цр ква, Ислам ска вер ска за јед ни ца код нас по себ но...). По-
сле Фран цу ске ре во лу ци је де си ло се да ни је са мо зба ци ва на 
ста ра власт већ и Бог, а ме сто ре ли ги је за у зе ла је иде о ло ги ја 
– сво је вр сна све тов на ре ли ги ја, чи је дог ме ни је осве штао Бог 
већ на род или ње го ви нај бо љи пред став ни ци.

На тај на чин, без об зи ра на мно штво др жав них фор-
ми, у свим ре ги о ни ма Пла не те иде о ло ги ја је по ста ла глав ни 
ве зив ни (ин те гра ци о ни) еле мент у кон крет ној др жа ви. При 
то ме ни је ва жно из че га је та иде о ло ги ја по те кла, да ли из 
ре ли ги о зних дог ми (Иран, на при мер) или на уч ног, ра ци о на-
ли стич ког са зна ња. Дру гим ре чи ма, иде је су ус по ста вља ле 
власт над људ ским умо ви ма, а то је он да др жа ву одр жа ва ло 
у жи во ту. 

Ди на сти ја Ро ма но вих је па ла ка да је на род ко ји је ра-
ни је про но сио сла ву Ца ра и Отаџ би не из гу био ве ру у Бо га и 
по ве ре ње у пра во слав ну цр кву. СССР се рас пао ка да је ко му-
ни стич ка иде о ло ги ја из гу би ла до ми на ци ју у умо ви ма љу ди, 
а КПСС из гу би ла по ве ре ње не са мо код обич не ма се, већ и 
код ве ћи не сво јих чла но ва. Слич но је би ло у Ју го сла ви ји, а 
ка сни је се то по но ви ло и при ли ком од ва ја ња Цр не Го ре из 
са ста ва СР Ју го сла ви је.9

8 Види:                    http://www.regnum.ru/news/polit/1377965.html#ixzz1H3InU38c ; Упор. : 
 Референдум в Судане - к рупнейшее государство Афри ки распадается на дво е, 
 9 январ я 201 1, http:/ /w ww .n ewsru.com/worl d/0 9jan2011 / sudan. ht ml

9 У м услим ан ском  де лу Босн е  и Херце го ви не, као  и  у Хрватс ко ј,  в еома оми-
љена т ема к ој а под иж е чита ност новина и посећеност сајтова је расуђивање 
о даљњој деструкцији Србије. Види: Да ли се Србија полако распада, http://
www.dnevniavaz.ba/forum/showthread.php?2758-Da-li-se-srbija-polako-raspada; 
Упор.: Podržimo raspad Srbije, http://sr-rs.facebook.com/pages/Podr%C5%BEimo-
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Ма ла Хо лан ди ја је по бе ди ла Шпа ни ју у бор би за не-
за ви сност ис та кав ши иде је про те стан ти зма на су прот шпан-
ског ри мо ка то ли чан ства. Тур ска је то ком Пр вог свет ског 
ра та раз мр вље на (што је по че ло знат но ра ни је), али је та да 
про цес за у ста вљен ка да се од ре кла ислам ских вред но сти и 
ко рум пи ра не иде је ха ли фа та на че лу са сул та ном-ха ли фом и 
при хва ти ла по за пад ња ча ва ње и мо дер ни за ци ју, осло нив ши 
се на ре а ли за ци ју све тов не др жа ве и иде о ло ги ју тур ског на-
ци о на ли зма.10 Све ово је во ди ло и од ри ца њу од ве ћих или 
ма њих де ло ва те ри то ри је на што су ути ца ле и ве ли ке си ле 
и пре кра ја ње гра ни ца по сле из гу бље них ра то ва. По нов но ја-
ча ње др жа ве има ли су са мо они на ро ди ко ји су ус пе ли да 
ве ћи ни ста нов ни ка на мет ну но ву, др жав ну иде о ло ги ју ко ја 
је да ва ла но ви сми сао по сто ја ња, ка ко са мој др жа ви та ко и 
ста нов ни штву. 

Исто ри ја нас учи да ства ра ју ћи др жа ву, ако же ли мо да 
она оп ста не, мо ра мо по све ти ти нај ве ћу па жњу иде о ло ги ји ко-
ја мо ра од го ва ра ти ве ћи ни ста нов ни ка, а ако то ни је мо гу ће 
он да по сто је два ре ше ња – од ри ца ње од те ри то ри је на се ље не 
ди си ден ти ма (ко ји не при хва та ју но ву иде о ло ги ју – при мер 
Тур ске) или њи хо ва аси ми ла ци ја (при мер Не мач ке), од но сно 
про те ри ва ње (при мер Хр ват ске и тзв. не за ви сног Ко со ва). 
Уко ли ко се то не учи ни др жа ве ће се ра ни је или ка сни је рас-
па сти. 

Рас пад др жа ве (sta te fa i ling)
Др жа ва је по ли тич ка за јед ни ца ко ја има од ре ђе ну 

струк ту ру, ор га ни за ци ју по ли тич ке вла сти и мо гућ ност да 
упра вља со ци јал ним про це си ма на сво јој те ри то ри ји. Др-
жа ва је нај ва жни ја ин сти ту ци ја по ли тич ког си сте ма. Зна чај 
др жа ве је у то ме да има мак си мал ну кон цен тра ци ју вла сти 
у сво јим ру ка ма, као и ре сур се ко ји јој омо гу ћа ва ју да ефи ка-
сно и од лу чу ју ће ути че на со ци јал не про ме не и жи вот сво-
јих гра ђа на.

Од сво је по ја ве, др жа ве је пред мет про у ча ва ња. Та ко се 
до ла зи ло до за кљу ча ка да се др жа ва по ја вљу је и по сто ји во-
љом Бо га (те о ло шка фа за); на осно ву уго во ра (фа за ра зу ма и 
са зна ња); због пси хо ло шких раз ло га (фак тор људ ске пси хе); 

raspad-Srbije/141302905893238?v=info
10 Види: Зоран Милошевић, Турска и неоосманизам, Завод за уџбенике и 

наставна средства, Источно Сарајево, 2010.
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би о ло шки раз ло зи (ор ган ска те о ри ја); због со ци јал но-еко-
ном ских фак то ра (марк си стич ко-ма те ри ја ли стич ка фа за); 
док пре ма те о ри ји на си ља њен на ста нак и по сто ја ње омо гу-
ћа ва ју вој но-по ли тич ки фак то ри. По ред то га, у ли те ра ту ри 
је мо гу ће про на ћи и хи по те зе да на об ра зо ва ње и по сто ја ње 
др жа ве ути чу и ге о граф ски фак то ри, ет нич ки, де мо граф ски 
и ин фор ма ци о ни.

Ипак, ја сно је да се др жа ва ства ра, по сто ји и раз ви ја као 
ре зул тат сло же них со ци јал но-еко ном ских фак то ра, од но сно 
као ин стру мент за до во ља ва ња ин те ре са дру штва, гру па, 
кла са, со ци јал них сло је ва и по је ди них ли дер ских лич но сти.

Др жа ва ис пу ња ва низ функ ци ја, по че му се раз ли ку је 
од дру гих по ли тич ких ин сти ту ци ја, ко је се де ле се на спо-
ља шње и уну тра шње. Уну тра шње функ ци је су еко ном ска, 
со ци јал на, ор га ни за ци о на, прав на, по ли тич ка, об ра зов на, 
и кул тур но-вас пит на. Спо ља шња је ор га ни за ци ја са рад ње 
са дру гим др жа ва у обла сти еко но ми је, со ци јал них, тех но-
ло шких, кул тур них и тр го вач ких де лат но сти. Са став ни део 
спо ља шње функ ци је је и од бра на др жа ве од спољ них опа-
сно сти.11

Др жа ве не ста ју са кар те све та услед вој ног осва ја ња, 
рас па да им пе ри ја или ује ди ња ва ња са дру гим др жа ва ма. 
Са свим дру га чи ји ка рак тер не стан ка и по ја ве др жа ве има ју 
про це си то ком XX ве ка ка да су се не ке др жа ве рас па ле услед 
уну тра шњих про ти ву реч но сти: се па ра ти стич ких по кре та 
или по кре та за от це пље ње по је ди них те ри то ри ја. Ова по ја ва 
се по пра ви лу на зи ва sta te fa i ling (рас пад др жа ве или про па-
да ју ће др жа ве).

У дру штве ним на у ка ма по сто ји при лич но ра ши ре но 
ми шље ње да се рас пад др жа ва у тре ћем све ту до га ђа услед 
кра ха или бло ка де про це са со ци јал но-еко ном ске мо дер ни-
за ци је. На и ме, и де це ни ја ма по сле сти ца ња др жав не не за-
ви сно сти не ка од тих дру шта ва жи ве по свом тра ди ци о-
нал ном устрој ству слу же ћи пле мен ске во ђе, по ро дич не или 
кла нов ске струк ту ре, а не ста бил не др жав не ин сти ту ци је. 
Не ке др жа ве су, опет, сте кле не за ви сност за вре ме рас па-
да ко ло ни јал них европ ских им пе ри ја и по ста ле чла ни це ОУН 
и дру гим ме ђу на род них ор га ни за ци ја са мо за то јер се ни је 
на шла ни јед на др жа ва ко ја би же ле ла да оку пи ра ту те-
ри то ри ју. Fa i led sta tes (уру ша ва ју ће др жа ве, др жа ве – бан-
кро ти) не сле де ци ље ве до сти за ња до брог по рет ка и све-

11 Види: http://www.webarhimed.ru/page-321.html
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оп штег бла го ста ња. Ис ку ство мно гих по сто ло ни јал них и 
пост ко му ни стич ких др жа ва да је мо гућ ност да се за кљу чи 
да исто риј ски пут раз во ја до ни воа на ци о нал не др жа ве, ко ји 
је про на ђен у Евро пи, не мо ра да се оба ве зно по но во на дру-
гим ме сти ма.

Тра ди ци о нал на ме ђу на род но-прав на де фи ни ци ја др жа-
ве као ор га ни за ци је ко ја ује ди њу је на род, те ри то ри ју и власт 
не мо же да се при ме ни на fa i led sta tes. 

Та бе ла бр. 1: Ин ди ка то ри ко је тре ба пра ти ти да би се пре по зна-
ла рас па да ју ћа др жа ва

Ка те го ри ја Успе шна др-
жа ва

Сла ба (рас па да ју-
ћа) др жа ва

Др жа ва има мо но пол 
над вла шћу

Да Ре ла тив на власт 
(оли го по ли ја вла-

сти)
Ни во др жав ног су ве-

ре ни те та
Ви сок Ни зак

Ква ли тет де мо кра-
ти је

Ви сок Ни зак

Ле ги тим ност др жа-
ва и ло јал ност гра ђа-

на пре ма др жа ви

Ви со ки Ни ски

Без бед ност Ви со ка Ни ска
Др жав на кон тро ла 

те ри то ри је
Ви со ка Ни ска

Др жав на кон тро ла 
гра ни ца

Ви со ка Ни ска

Ефи ка сност би ро-
крат ских ин сти ту-

ци ја

Ви со ка Ни ска

Рас по ред сред ста ва 
при си ле

Скон цен три са-
не у др жав ним 
ин сти ту ци ја ма 
и опу но мо ће них 

ли ца

Не ле га лан, у ру ка-
ма при ват них ли ца

Ни во ко руп ци је и кри-
ми на ла

Ни зак Ви сок

Прав ни по ре дак Ста би лан Не ста би лан
Еко но ми ја Ра ди У ве ћој или ма њој 

кри зи
Де мо граф ске про ме не Не ве ли ке и кон-

тро ли са не
Зна чај не и не кон-

тро ли са не. Ве ли ка 
по ја ва из бе гли ца и 

ма сов на ми гра ци ја12

Број сла бих и рас па лих др жа ва умно го ме се по ве ћао 
од кра ја осам де се тих го ди на  XX ве ка (Мол да ви ја, Гру зи ја, 
Азер беј џан, Та џи ки стан и бив ша СФРЈ. На тај на чин, сла бе и 

12 Мартин Малек, РАСПАД ГОСУДАРСТВ КАК ЯВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ ОТНОШЕНИЙ, http://www.acnis.am/book2006/malek.htm
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рас па ле др жа ве по ста ју све ве ћи из вор не ста бил но сти у ме-
ђу на род ном си сте му. Рас па ле др жа ве мо гу по ста ти уто чи ште 
те ро ри зма, кри ми нал ци ма, нар ко-тр гов ци ма, пе до фи ли ма, 
тр гов ци ма бе лим ро бљем и дру гим кри ми нал ним еле мен ти-
ма. По ред то га, рас па да јед не др жа ве се не ми нов но од ра жа ва 
на цео ре ги он, а че сто и ши ре. Ми ни стар спољ них по сло ва 
Бри та ни је, Џек Стро, кра јем ок то бра 2001. го ди не (за вре ме 
ра та са та ли ба ни ма у Ав га ни ста ну) раз вио је „те о ри ју до ми-
на при рас па ду др жа ва“.13 

У мно гим по ли ти ко ло шким ис тра жи ва њи ма, као и у 
по ли тич ким де кла ра ци ја ма и из ја ва ма по ли ти ча ра (на при-
мер „Стра те ги ја без бед но сти Европ ске уни је“) сла бе и рас-
пад ну те др жа ве се по ве зу ју са те ро ри змом (Ав га ни стан, Су-
дан, тзв. др жа ва Ко со во), али и са по ја вом из бе гли ца. На при-
мер, тре нут но, пре ма по да ци ма Ује ди ње них на ци ја има око 
10 ми ли о на из бе гли ца, а они, по пра ви лу те же да се до мог ну 
бо га тих др жа ва, од но сно САД, Европ ске уни је и Ру си је.14 

Рас пад и бу дућ ност др жа ве

Са вре ме ни про це си еро зи је не ких др жа ва ни у ком слу-
ча ју не зна че крај др жа ве, али да ју мо гућ ност раз ми шља њу о 
тран сфор ма ци ји др жа ве. Она мо же са чу ва ти сво је по сто ја-
ње, из ме ни ти са мо фор му или по тро ши ти по ли тич ко пра во 
на по сто ја ње као фор ма по рет ка.15 

 Но, до са да ни је про на ђе на ефи ка сна за ме на др жав ној 
ор га ни за ци ји. Др жа ва ни је од слу жи ла сво је, што не зна чи да 
у не кој бу дућ но сти та ко не ће би ти, о че му је го во рио и Маркс 
и марк си сти.

Ве о ма за ни мљив став о рас па ду др жа ве из нео је по ли-
ти ко лог Алек сеј Ми тро фа нов. На и ме, он сма тра да на ци о-
нал на иде ја ства ра и одр жа ва др жа ву, а са да је за ра ђи ва ње 
нов ца по ста ло на ци о нал на иде ја, што је са ста но ви шта одр-

13 Jack Straw, UK Foreign Secretary Straw Views ‘Rebuilding of Afghanistan,’ 
Foreign & Commonwealth Office, October 22, 2001

14 Мартин Малек, РАСПАД ГОСУДАРСТВ КАК ЯВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ ОТНОШЕНИЙ, http://www.acnis.am/book2006/malek.htm

15 Jens Siegelberg, »Staat und internationales System—ein strukturgeschichtlicher 
Überblick«, Strukturwandel internationaler Beziehungen. Zum Verhältnis von Staat 
und internationalem System seit dem Westfülischen Frieden, Jens Siegelberg/Klaus 
Schlichte, Hg. Wiesbaden 2000, 51.
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жа ња и раз во ја др жа ве по губ но. „Шта је код нас при влач но? 
Не ма иде ја. Ми сви ма го во ри мо да је по треб но по де ли ти но-
вац, спе ци јал ни ор ган ство ри ти. И шта да ље? Ту не ма иде је. 
Ми се ди мо на огром ним ре сур си ма и ни ко ме не до зво ља ва-
мо да при ђе њи ма. Ни ко га не пу шта мо, а ни иде је не да је мо. 
И шта хо ће мо? На ша на ци о нал на иде ја је по ста ла – бит ка за 
го то ви ну“. 16

Ову вред ност, сма тра Ми тро фа нов, тре ба од ба ци ти. 
Глав ну на ци о нал на иде ја тре ба да бу де чо век, јер се др жа ва 
са сто ји од љу ди, а тек по том од те ри то ри је. Дру гим ре чи ма, 
ве ли ки гра ђа ни чи не др жа ву ве ли ком.

Са овим се сла же и Иљин, ко ји ка же да се др жа ва гра ди 
из ну тра, ду шев но и ду хов но; и др жав ни жи вот се са мо из-
ра жа ва у спо ља шњим ма ни фе ста ци ја ма љу ди, а од ви ја се и 
про ти че у њи хо вој ду ши; ње но ору ђе или ор ган, је сте људ ска 
прав на свест. Рас пад др жа ве или би ло ког по ли тич ког по-
рет ка не са сто ји се јед но став но у спо ља шњем не ре ду, анар-
хи ји, улич ним по гро ми ма, уби стви ма и бит ка ма гра ђан ског 
ра та. Све су то са мо пло до ви уну тра шњег рас па да ко ји се 
већ до го дио. Љу ди «не ви де» тај уну тар њи рас пад и тим го-
ре по њих, тим опа сни је по др жа ву. Мо гло би се ре ћи: пра ви 
по ли тич ки жи вот не га ла ми у скуп шти на ма и пар ла мен ти-
ма, ни ти бе сни на ули ца ма. Он ћу ти у ду би ни на ци о нал не 
прав не све сти, а га ла ма, на си ље и пуц ња ва – са мо су стра сне 
и нај че шће не здра ве екс пло зи је уну тар њег по ли тич ког жи-
во та. По ли тич ки ге ни је, ве ли ки др жав ник, уме да ослу шку је 
ту без гла сну прав ну свест сво га на ро да и да де лу је из ње, и 
уко ли ко му се обра ћа, он да ће и на род, пре по знав ши га ин ту-
и тив  но, да ослу шне и ње га и да га сле ди. Пре ма то ме, на род и 
ње гов во ђа су сре ћу се и ме ђу соб но здру жу ју у оној та јан стве-
ној ду би ни где оби та ва љу бав пре ма отаџ би ни и ира ци о нал-
но др жав но-по ли тич ко рас по ло же ње.17

Истин ско др жа во твор но рас по ло же ње ду ше на ста је 
из па три о ти зма и на ци о на ли зма, кон ста ту је (тач но) Иљин. 
Здра ва, др жа во твор но рас по ло же на ду ша до жи вља ва сво-
ју отаџ би ну као жи во прав но је дин ство и уче ству је у том 

16 Без национальной идеи Россия распадется,  http://asbyst.livejournal.com/3450.
html

17 Никола М. Гаврић, Друштвена мисао Ивана А. Иљина, докторска дисертација, 
Факултет политичких наука, Бања Лука, 2010, стр. 136.
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је дин ству сво јом прав ном сви је шћу, што зна чи да гра ђа нин 
при зна је др жа ву на на чин до бро вољ не са мо о ба ве зе и на зи ва 
је «мо ја др жа ва» или «на ша др жа ва».18

По треб но је да фор мал на при пад ност др жа ве не оста-
не пра зан и мр тав при вид, већ да ду ша гра ђа ни на бу де ис-
пу ње на жи вим осе ћа њем, ло јал ном во љом и ду хов ном уве-
ре но шћу. По треб но је да др жа ва жи ви у ду ши гра ђа ни на и 
да гра ђа нин жи ви за ин те ре се и ци ље ве сво је др жа ве. Ме-
ђу тим, фор мал на ре ги стра ци ја гра ђа на, њи хо во де спот ско и 
јед но стра но увр шта ва ње у др жа ву, на то не ра чу на и од то га 
не за ви си. И упра во др жав на при пад ност, ко ја ни је ис пу ње-
на жи вом љу ба вљу гра ђа ни на пре ма ње го вој отаџ би ни и на-
ро ду, мо же ла ко да ство ри по ли тич ку илу зи ју: по ја вљу ју се 
сло је ви фик тив них гра ђа на ко ји не при ма ју к ср цу ни жи вот 
ни ин те ре се «сво је» др жа ве – јед ни из на ци о нал них по бу-
да (они у ду ши свр ста ва ју се бе у дру ги на род), дру ги – из 
еко ном ских раз ло га (у ин ду стриј ском и тр го вач ком сми слу 
за ин те ре со ва ни су за про цват дру ге др жа ве), тре ћи – из со-
ци јал но-ре во лу ци о нар них мо ти ва (они же ле «сво јој» др жа ви 
сва ки мо гу ћи не у спех и вој ни по раз). Сви ти «гра ђа ни» при-
па да ју др жа ви са мо фор мал но-прав но, а ду шев но и ду хов но 
оста ју јој не са мо ту ђи већ, мо жда, и ди рект но не при ја тељ ски 
рас по ло же ни пре ма њој, би ло као са бо те ри, би ло као из дај-
ни ци.  Гра ђа нин ко ји сво ју др жав ну при пад ност но си про-
тив сво је во ље, или без сво је уну тар ње са гла сно сти, је сте 
ду хов но и не здра ва а по ли тич ки опа сна по ја ва, за кљу чу је с 
пра вом Иљин. Др жа ва и вла да мо ра ју да учи не све што је у 
њи хо вој мо ћи да при до би ју ње го во по што ва ње, ње го ву на-
кло ност и ло јал ност, ка ко би осво ји ли ње го во ср це, ње го ву 
во љу и ње го ву прав ну свест. Али, ако у др жа ви по сто је на-
род но сти, или дру штве но-еко ном ске кла се, или по ли тич ке 
пар ти је, ко је су не ло јал не у свом по ли тич ком се па ра ти зму и 
ко је мо жда ку ју за ве ру, он да се по ли тич ка опа сност пре тва ра 
у пра ву прет њу.

Ово је по себ но опа сно ако се ти љу ди до мог ну ка кве 
вла сти у др жа ви. Ко ри сто љу би ви, не мо рал ни и ко рум пи ра ни 
љу ди, без об зир ни и без прин ци пи јел ни ка ри је ри сти, ци нич-
ни де ма го зи, ча сто љу би ви и вла сто љу би ви аван ту ри сти – а 

18 Исто, стр. 137.
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да не го во ри мо о обич ним кри ми нал ци ма – не мо гу ни ти да 
ство ре, ни ти да одр же здра вим др жав ни ор га ни зам. Јер, др-
жа ва је ор га ни зо ва на ко му ни ка ци ја љу ди по ве за них ду хов ном 
со ли дар но шћу, ко ји ту со ли дар ност не усва ја ју са мо умом 
већ је и по др жа ва ју сна гом па три от ске љу ба ви, жр тве не 
во ље, до стој ним од ва жним по ступ ци ма у име про јек та бу-
дућ но сти. То зна чи да истин ска, здра ва др жа ва по чи ва упра-
во на ду хов ним те ме љи ма ду ше, о че му је ов де би ло ре чи.19 

Рас пад дру штва и др жа ве. Ано ми ја
 Ру ше ње дру штва је по сле ди ца гу бље ње ње го ве спо-

соб но сти да се ре про ду ку је, гу би так ње го ве ква ли та тив не 
од ре ђе но сти, иден ти те та. 

 Рас пад Аустро-Угар ске по чет ком ХХ ве ка, Со вјет ског 
Са ве за, Че хо сло вач ке и Ју го сла ви је кра јем ХХ ве ка  - ре ал ни 
су при ме ри рас па да дру шта ва: у оба слу ча ја је би ла из гу бље-
на спо соб ност да се ре про ду ку је струк ту рал но је дин ство со-
ци јал них од но са на од ре ђе ној те ри то ри ји.

 У жи во ту мно гих дру шта ва опа жа ли су се до га ђа ји 
ко ји су их до во ди ли на руб про па сти: Ве ли ка фран цу ска ре-
во лу ци ја ХVIII ве ка, Гра ђан ски рат у САД у ХIХ ве ку, Ок-
то бар ска ре во лу ци ја у Ру си ји у ХХ ве ку –нај и зра зи ти ји су 
при ме ри. 

 Раз мо три ће мо усло ве под ко ји ма по ста је мо гућ рас пад 
дру штва, оста вља ју ћи по стра ни слу ча је ве ору жа ног за у зи-
ма ња те ри то ри ја, тј. слу ча је ве на сил ног спо ља шњег де ло ва-
ња.

 Основ но обе леж је по ра ста «не спо ко ја» дру штва-си-
сте ма је по раст де ви ја ци је, тј. ка ко се већ по ми ња ло, на ру-
ша ва ње фор ми ра них нор ми со ци јал ног по рет ка, ко је по и ма ју 
ин ди ви дуе. Тај про цес, по пра ви лу, део је оп шти јег про це са 
– ано ми је.20 Тај тер мин је пред ло жио Е. Дир кем за озна ча ва-
ње дез ор га ни за ци је со ци јал ног жи во та, уз ко ји нор ма тив ни 
ин сти ту ци о нал ни по ре дак у дру штву пре ста је да из вр ша ва 
сво ју ре гу ла ци о ну уло гу: ни ко не зна тач но шта је мо гу ће, а 
шта не мо гу ће, шта је пра вич но, шта је не пра вич но; не мо гу 
се по ву ћи гра ни це ме ђу за ко ни тим и пре те ра ним зах те ви ма 
и на да ма, и за то сви сма тра ју да има ју пра во да пре тен ду ју на 
све.

19  Исто, стр. 137 - 139.
20 Види: Авторский коллектив: Социология, „ТетраСистемс“, Минск, 1998.
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Пр ви фак тор, ко ји пот по ма же раз вит ку ано ми је у дру-
штву је због од ре ђе них узро ка пре ста нак ори јен та ци је ве ли-
ког де ла ста н ов ни штва у сво јим де ло ва њи ма на ра ни је фор-
ми ра не по кре те, од ред бе ста ту са-уло ге, ко ји су до ско ро би ли 
оп ште-при хва ће не нор ме по на ша ња.  

 Прет по став ке за по ја ву ова кве си ту а ци је че сто би ва ју 
при род не ка та кли зме, еко ном ски по тре си, ра то ви, при ко ји-
ма се зна чај не ма се ста нов ни штва по ка жу не спо соб ним да 
одр жа ва ју свој жи вот ни ни во на уоби ча јен на чин, и глав ни 
про блем за њих по ста је про блем фи зич ког пре жи ва ља ва ња, 
ко ји су зби ја све ра ни је из гра ђе не со ци јал не смер ни це за оба-
вља ње стан дард них уло га.

 На ве шће мо, на при мер, опис по ло жа ја ма са у пе ри о ду 
ко ји је не по сред но прет хо дио Ве ли кој фран цу ској ре во лу ци-
ји 1789. го ди не: „Бес при мер на бе да, глад,  не до ста так ро бе 
ши ро ке по тро шње, су се об ру ши ли на на род не ма се се ла и 
гра до ва. Се ља ци, до ве де ни до оча ја, су на пу шта ли сво ја ме-
ста, од ла зи ли у ски та ње, ди за ли по бу не. Час та мо, час ова-
мо, у ра зним про вин ци ја ма кра ље ви не би бук ну ли се љач ки 
устан ци. У гра до ви ма је глад на си ро ти ња раз би ја ла про дав-
ни це и скла ди шта хра не. Дру штве ни по кре ти су за хва ти ли 
це лу зе мљу... Се ља ци ру ше мр ске им зам ко ве се њо ри ја, па ле 
има ња спа хи ја, де ле ме ђу со бом спа хиј ске шу ме и ли ва де...“21

 Си ту а ци ја ко ја се де ша ва ла код нас де ве де стих го ди на 
ХХ ве ка, при свој спо ља шњој ра зли ци од по кре та се ља ка у 
фе у дал ној Фран цу ској, у се би је но си ла исту иде ју о дез ор-
га ни за ци ји дру штва, ко ја се и ре а ли зо ва ла, не са мо уз глад и 
не ма шти ну, већ и уз рат. Сма њи ва ње про из вод ње, де ли мич на 
за по сле ност, ни ске за ра де, из ба ци ва ле су љу де из уоби ча је-
них обла сти ста ту са-уло га, те ра ли на тра же ње но вих ви до ва 
де лат но сти, ко је би им обез бе ди ле при хва тљив ни во жи во та, 
а не рет ко и го ло фи зич ко пре жи вља ва ње. 

 Та ква по ме ра ња не ма ју ни шта за јед нич ко са со цио-
про фе си о нал ном мо билно шћу. Ово по след ње је, у ства ри, 
сло бо дан или кон ку рент ски пре лаз ин ди ви дуе из јед не обла-
сти у дру гу, сме ну по зи ци ја ста ту са-уло га. Сва ка та ква по-
зи ци ја се ка рак те ри ше ста бил но шћу оче ки ва ња што се ти че 
уло га и пред ста вља ка ри ку у лан цу ин сти ту а ли зо ва них, нор-

21 Види: Авторский коллектив: Общая социология, Инфра – М, Москва, 2000.
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ма тив но од ре ђе них од но са. До би ја ју ћи но ви ста тус, ин ди ди-
ви дуа при хва та но ва пра ви ла са рад ње с око ли ном, при че му 
су та пра ви ла већ из гра ђе на, по зна та, мо гу да се на у че. Али, 
ипак, ду бо ко ути чу на про ме ну све сти ин ди ви дуе, а ко ја че-
сто мо же би ти стре сна.

 Дру ги фак тор ко ји до при но си раз вит ку ано ми је је 
де ле ги ти ма ци ја, тј. распа да ње по ла зних вред но сних осно ва 
нор ма тив ног по рет ка, ко ји обез бе ђу ју ин те гра тив ност, це-
ло ви тост дру штва на со ци јал ном ни воу. Ши ро ке ма се гу бе 
по ве ре ње у ра ни је фор ми ран си стем вред но сти ко ји је до не-
дав но обез бе ђи вао ле ги ти ми тет нор ма тив ног по рет ка. Кри-
тич ко рас по ло же ње мно гих љу ди пре ма тим иде а ли ма, пред-
ста ва ма, уве ре њи ма, ко ји су им до ско ра из гле да ли ва жни, 
жи вот но нео п ход ни, ва жно су обе леж је де ле ги ти ма ци је.

 Ва жна ком по нен та про це са рас па да ња вла сти со ци је-
тал ног ни воа дру штва-си сте ма је де ле ги ти ма ци ја по ли тич-
ке вла сти. Гу би так по ве ре ња ма са у др жав не ор га не, не за-
до вољ ство ру ко вод ством зе мље, оштро су жа ва мо гућ но сти 
прав ног ре гу ли са ња дру штва. Власт по чи ње да се одр жа ва 
ис кљу чи во при ну дом, на си љем, што не мо же ду го да тра је.

 Сег мен та ци ја вред но сне све сти је ка рак те ри стич на, 
очи глед но, за би ло ко је дру штво. Иде о ло шки плу ра ли зам ни је 
опа сан за дру штво као си стем, уз при су ство ба зич них со ци-
јал но-по ли тич ких вред но сти ко је ле ги ти ми шу нор ма тив ни 
по ре дак, ко је по др жа ва ве ћи на су де о ни ка со ци јал не са рад-
ње.22

 У усло ви ма де ба лан са со ци је тал ног ни воа и ни воа 
ста ту са-уло га дру штва, пре ста је нор мал но функ ци о ни са ње 
и ин сту ту ци о нал ног ни воа си сте ма. Оно ви ше ни је у мо гућ-
но сти да у по треб ном оби му ре гу ли ше од но се ста ту са-уло га, 
јер де ви ја ци ја по при ма ма сов ни ка рак тер, што во ди сла бље-
њу со ци јал не кон тро ле, сма ње њу мо гућ но сти ефи ка сне при-
ме не ин сти ту ци о на ли зо ва них ме ха ни за ма санк ци ја. У та квој 
си ту а ци ји са мо ор га ни за ци ја, ује ди ња ва ње ин ди ви дуа, ако се 
и де ша ва, углав ном је пред ста вље но у ви ду гру па, кор по ра-
тив них ор га ни за ци ја, ко је су ори јен ти са не на из ра жа ва ње и 
за шти ту уских груп них ин те ре са. Ин сти ту ци о нал ни ни во 

22 Види: А. И. Соловьев, Политология, Аспент Прес, Москва, 2005, стр. 207 – 
208.
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си сте ма, на тај на чин, гу би со ци је тал ни, уни вер зал ни ка рак-
тер, рас па да се на низ сег ме на та (гру па, ор га ни за ци ја, кор-
по ра ци ја), од ко јих се у сва кој ус по ста вља ју соп стве не нор ме 
пра ви ла и са рад ње.

 Ано ми ја је, да кле, не у са гла ше ност из ме ђу нор ма тив-
но-функ ци о нал них зах те ва си сте ма и ре ал ног по на ша ње ин-
ди ви дуа, ко је во ди ка оту ђе њу ин ди ви дуа од дру штва. Дру-
штво не ма мо гућ но сти да усме ри по на ша ње ин ди ви дуа у 
ин сти ту ци о нал не окви ре на ко је су ра ни је на ви кли, а љу ди, 
ли ше ни вред но сно-нор ма тив не ори јен та ци је, на ла зе се у ста-
њу или крај ње уз не ми ре но сти или ду бо ке де пре си је, де лу ју 
у стра ху или ри зи ку ју ћи, во ђе ни тре нут ним ин те ре си ма, и 
са мим ти ме пре ста ју да ре ор га ни зу ју струк тур не еле мен те 
дру штва-си сте ма. 

 Ано ми ја је јед на ко по губ на и за лич ност и за дру штво. 
Лич ност се де со ци ја ли зу је, гу би на ви ке мо рал ног, прав ног 
ре гу ли са ња свог по на ша ња, мо ти ва ци ја по ста је ути ли тар на, 
при ми тив но-хе до ни стич ка, на ни воу фи зи о ло шких по тре ба. 
Дру-штво по чи ње да се рас па да, јер се не ре ор га ни зу ју не кад 
ста бил не со ци јал не ве зе и од но си.

 Сре ћом, ано мич ни про це си у дру штву рет ко до би ја ју 
све оп шти ка рак тер, и по га ђа ју обич но по себ не ви до ве са рад-
ње. Ме ђу тим сва ка фор ма ано ми је све до чи о не спо соб но сти 
ме ха ни за ма функ ци о ни сња дру штва да ре про ду ку је рав но-
те жу си сте ма под ути ца јем окру же ња, и што су ду бљи ано-
мич ни про це си, то је те же по сти ћи ре про ду ко ва ну рав но те-
жу ста ња си сте ма.23

23 Опширније у нашем уџбенику: Увод у социологију, Слобомир П Универзитет, 
Слобомир – Бијељина, 2009, стр. 208 – 2010.
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Zo ran Mi lo se vic

WHY THE STA TES FA I LING?

Summary

Con si de ra tion of sta tes fa i ling has be co me so met hing 
usual. Thus, the Re se arch Cen ter The Fund for Pe a ce and Car-
ne gie En dow ment for In ter na ti o nal Pe a ce pu blis hed a “Ra ting 
of the un sta ble sta tes in the world” ba sed on 12 cri te ria (de mo-
grap hic, eco no mic, po li ti cal, mi li tary, etc). First 20 co un tri es, 
on the ed ge of col lap se, are: Ivory Co ast, Con go, Su dan, Iraq, 
So ma lia, Si er ra Le o ne, Chad, Yemen, Li be ria, Ha i ti, Afg ha-
ni stan, Rwan da, North Ko rea, Co lom bia, Zim bab we, Gu i nea, 
Ban gla desh , Bu run di, Do mi ni can Re pu blic, Cen tral Afri can 
Re pu blic ... Ukra i ne is ran ked on 38 pla ce, to get her with Syr-
ia, Et hi o pia, Pa ki stan, Pa ra guay, and Egypt. The third gro up 
are Be la rus, Azer ba i jan, Rus sian (59 pla ce), fol lo wed by Sa u di 
Ara bia, Tur key, Vi et nam, Ni ge ria, Phi lip pi nes, Iran and Cu ba.  
As far as, Bal kan is the most cri ti cal re gion in Euro pe. Espe ci-
ally, Bo snia and Her ze go vi na is the most pos si ble can di da te for 
de sin te gra tion. U.S. and the Euro pean Union just do es not al low 
a re fe ren dum in which the Serbs and Cro ats vo ted for se pa ra tion. 
In this way it is be ing held by for ce, it can not last fo re ver. A si-
mi lar si tu a tion exist in Ma ce do nia, with the Al ba ni ans who are 
de sta bi li zing fac tor, be ca u se they ha ve the sup port of the Uni ted 
Sta tes and the Euro pean Union with its pro ject of di vi ding of Ma-
ce do nia, which when you ta ke in to ac co unt Ko so vo, Cro a tia and 
Mon te ne gro are get ting an ti-or to dox and an ti-slo ve nian con text.

  From an ci ent ti mes un til to day, the re we re and the re 
are co un tri es that are dif fe rent from each ot her by the ir in ter-
nal struc tu re, so cial struc tu re, the form of go vern ment and many 
ot her ele ments. Un til the eig hte enth cen tury, po wer had re li gi-
o us (the o lo gi cal) cha rac ter. Ma jor ro le in its esta blis hment and 
ma na ge ment had fa ith or re li gi o us com mu nity (the Church, the 
Isla mic re li gi o us com mu nity ...). Af ter the French Re vo lu tion oc-
cur red fall, not only old po wer but even God, and ide o logy to ok 
the pla ce in stead re li gion - so me kind of se cu lar re li gion who se 
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dog ma is con sec ra ted by pe o ple, or its best re pre sen ta ti ves, but 
not by God. 

In this way, re gar dless of the va ri ety of sta te forms, in all re-
gi ons of the pla net, ide o logy has be co me a ma jor bin ding ele ment 
in any co un try. It do es not mat ter from whe re ide o logy co mes 
from, whet her from re li gi o us dog ma (Iran for exam ple) or a sci-
en ti fic, ra ti o nal know led ge. In ot her words, the ide as had po wer 
over pe o ple’s minds, and it is held sta te in li fe.

Ro ma nov dynasty fell when the pe o ple, who had pre vi o usly 
brin ging glory of the Em pe ror, has lost fa ith in God and con fi-
den ce in the Ort ho dox Church. So vi et Union col lap sed, when the 
Com mu nist ide o logy has lost do mi nan ce in the minds of pe o ple 
and the Com mu nist Party lost con fi den ce not only in the or di nary 
mas ses, but in the most of its mem bers. 

Very in te re sting vi ew of the dis in te gra tion of the sta te pre-
sen ted a po li ti cal sci en tist Ale xei Mi tro fa nov. Spe ci fi cally, he be-
li e ves that the na ti o nal idea cre a ted and ma in ta i ned by the sta te, 
but now, mo ney ear ning has be co me the na ti o nal idea, which is 
from the stand po int of ma in ta i ning and de ve lo ping co un tri es un-
su sta i na ble idea. “What is at trac ti ve for us? The re are no ide as. 
We all say that it is ne ces sary to di vi de the mo ney, cre a te a spe-
cial aut ho rity. And what next? The re are no ide as. We are sit ting 
on hu ge re so ur ces and not al low anyone to ap pro ach them. No 
one is playing, and do not gi ve any idea. And what we want? Our 
na ti o nal idea has be co me - the bat tle for cash”. So, in a so ci ety 
that gi ves ri se to ano mie, le ads to its dis so lu tion, but dis so lu tion 
of the sta te. 
Key Words: state, institutions, politics, national idea, anomie, 

disintegration Balkan, society
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