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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ

ЕКОНОМИЈА ИЛИ ХРЕМАТИСТИКА
– СЛУЧАЈ СРБИЈЕ2
АПСТРАКТ. Народи вреде онолико колико вреди њихова привреда. У данашњем,
глобалном свету, народи стичу или губе независност првенствено према томе колико им је успешна, јака и независна привреда. Наравно,
слобода и самосталност једног народа бране се на свим пољима, али је
успех на економском кључ успеха и на свим осталим. Реч „економија“
је грчког порекла и у преводу на наш језик она значи „умеће вођења домаћинства (привреде)“. То што ми, по навици, настављамо да зовемо
економијом данас у свету а и у Србији, никако не можемо назвати
умећем вођења привреде. Појам „економија“ одавно је истиснут а његово местo заузео је појам „хрематистика“, такође реч грчког порекла која
означава умеће богаћења. Тај термин у употребу је увео Аристотел.
Овај древни филозоф истицао је да су економија и хрематистика антиподи и да је хрематистика погубна за друштво. По својој природи, она
води уништењу економије. Практично, она се може назвати „уништитељем умећа вођења привреде“. Данас у свету и Србији немамо економију, имамо хрематистику (шпекулације на робним тржиштима, пирамидалне схеме, развој тржишта хартија од вредности, игре на берзама...). Нови вид монархије, који се исказује као нови имеријализам почива на „лукавству економије“, у којој доминирају сурови (Хобсови) закони тржишта и где економија постаје политика. Слика друштва
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Источне Европе, где је неолиберални социјални дарвинизам, маргинализујући највећи број становника, створио читаву класу сиромашних,
који се сада боре да остваре право на рад,, а на другој страни екстремно
богате људе потврђује сву испразност неолибералне демократије. Као
последица хрематистике у транзитним друштвима настаје „капитализам без капиталиста“ (Младен Лазића) у коме је капитал, приграбљен
у друштвеним сукобима посредованим политичким делањем елита,
помоћу којег је прерасподела акумулисаног друштвеног богатства највећим делом завршила у приватне руке. Овај рад представља покушај
да се укаже на погубне последице хрематистике у свету, и посебно у нашем друштву, али и да се учини напор да се трага за „принципима наде“ и укаже на могуће правце другачијег развоја српског друштва.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Економија, хрематистика, српско друштво, развој.

У ра у, јаки о сла их 1раве ро ове, а
у миру о чине о<а и о сиромашних.
А: Ја<ње је криво самим им ш о је вук <ла ан.
Оскар Вај:

ЕКОНОМИЈА И ХРЕМАТИСТИКА
Еумоника (наука о :оKром :рушMву) учи :а нема квалиMеMно; и
сMаKилно; развоја Kез јако;, Eлурално;, :рушMва с ауMономним
сферама у свим :рушMвеним оKласMима, а EосеKно у Eривре:и.
О: :авнина важи Eравило: јако, з:раво, сMаKилно :омаћинсMво –
з:рава и сMаKилна Eоро:ица, и јака, з:рава, независна национална економија – з:раво сMаKилно уређено :рушMво. При свакој инMернационализацији, Mј. укључењу у свеM, шMо у савременим условима EосMаје неминовносM, не MреKа смеMнуMи с ума :а Mамо
KесEошMе:но вла:ају ин ерес, моћ и 1рину а. СMо;а, ако наро: и
ње;ова елиMа желе :а :рушMво Kу:е сMаKилно, слоKо:но и EросEериMеMно, EоMреKна је најEре соEсMвена инMе;рација и консоли:ација, Eа он:а, Eрема свеMским криMеријумима, укључивање
у шире окружење. „СвеMска исMорија, схваћена као исMорија
:ржава, KорKа је између :ва и само :ва EринциEа. Човек има :ва,
и само :ва начина, :а сеKи оKезKе:и EоMреKна :оKра: економски
начин оKезKеђивања :оKара је ра:, а EолиMички Eљачка. Економски начин значи: мир, слоKо:у, KраMску заје:ницу, :ру;арсMво,
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хуманосM. ПолиMички начин значи: раM, неслоKо:у, е;оисMичко
:рушMво, :оминацију, варварсMво.“ Тако је Eре осам :еценија
Франц ОEенхајмер (Према: Оцић, 2014, сMр. 21) аEриорно и Eоје:носMављено јасно указао на :ва основна начина Eриврећивања –
економски (:омаћински) и хремаMисMични (е;оисMични). На измаку :евеMнаесMо; века (1873), Mа:а :евеMнаесMо;о:ишњак Ан:ра
Николић о о:носу нацоналне и инMернационалне економије Eише: „Има :ве школе EолиMичке економике. Је:на је космо1оли ска економика, наука о вре:носMи, којој су љу:и сре:сMва за Eроизво:њу Kо;аMсMва. Дру;а је наро на економика, наука о 1роизво ној
снази, којој је Kо;аMсMво је:но о: сре:сMава за развиће личносMи.
Прва економика учи наро: :а се оKо;аMи ексEлоаMисањем :ру;их
наро:а. На засMави :ру;е економике сMоје ове речи: Најнесрећнија је она EолиMика која EроEове:а уEроEашћење Mуђе сна;е. Г:е
је ;о: EриMисак, Mу сMра:ају Eо:је:нако и EоKе:ник и EоKеђени“
(Николић, 2014, сMр. 819).
Економија (;рч. oikonomia, oikos кућа, nomos закон) уEрављање
кућом, :омаћинсMво, целисхо:но уређење; ;аз:инсMво, имање,
:оKро; шMе:ња, шMе:љивосM, разумно искоришћавање :оKара и
сна;е... (Вујаклија, 1990, сMр. 260). У чеMврMом веку Eре нове ере
софисMа Ксенофан наEисао је :ело Oikonomokus са намером :а о:;онеMне Mајну Eривре:но; Eонашања. Временом, EосеKно са Eојавом размене и MржишMа, Eроменом начина Eриврећивања и вешMине уEрављања овом Eојму :о:аје се и Eојам EолиMичка
(EолиMичка економија). ПосеKно ће Mај Mермин KиMи у широј
уEоMреKи након изласка књи;е Рас1рава о 1оли ичкој економији
(1615. ;о:.), француско; економисMе МонкреMјена АнMоана
(Antoine Montehretien). Тај Mермин је, нарочиMо Kио омиљен у
Kившим социјалисMичким :ржавама Eо: уMицајем марксизма, и
:анас је у њима :оминаMан. МеђуMим, у земљама ен;леско; ;оворно; Eо:ручја, EосеKно након оKјављивања књи;е Алфре:а
Маршала (Alfred Marshall) Принци1и економике, у;лавном се корисMи Mермин Економика. У Немачкој, шMо може KиMи Eоучно, у
уEоMреKи је Mермин Национална економија.
ХремаMисMика (;рч. chrematisticos – Mечевински, :оKиMни, Eривре:ни), наука о новцу, вешMина зараћивања новца. (Вујаклија,
1990, сMр. 1022). Тај Mермин у уEоMреKу је увео АрисMоMел. Овај
:ревни филозоф исMицао је :а су економија и хремаMисMика анMиEо:и и :а је хремаMисMика Eо;уKна за :рушMво. По својој Eриро:и, она во:и унишMењу економије. „Неки љу:и, међуMим, Eраве о: свих врлина и вешMина сре:сMва за Kо;аћење, као :а је
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Kо;аћење циљ Mих врлина и вешMина Eрема коме MреKа све Eо:ешаваMи“ (АрисMоMел, 1975, сMр. 21). АрисMоMел EосеKно жи;оже зеленашMво „:ок се Mр;овина с Eравом EоMцењује јер није Eриро:на, је Mу љу:и зарађују је:ни на :ру;има. Сасвим је оEрав:ано
омражено и зеленашMво, јер се Mу :оKиM EосMиже Eомоћу само;
новца и новац не служи сврси којој је намењен. Новац је, наиме,
насMао ра:и размене, а камаMа ;а умножава и оMу:а је и :оKила
име, јер :еца личе на ро:иMеље, а камаMа је новац зарађен о: новца. СMо;а је о: свих начина Kо;аћења овај највише EроMиван Eриро:и“ (ИсMо, сMр. 22). Овај му:и СMа;ирац уEозораваће и Mа:а на
љу:е жељне власMи и Kо;аMсMава „онај ко је лош а EоMрошио је
мно;о новца :а се :очеEа власMи, желеће :а Mо искорисMи као
Eрилику :за на:окна:у и умножавање каEиMала“ (ИсMо, сMр. 66).
Поучна је и за сва времена важећа Eорука ово; му:ро; филозофа,
а она ;ласи: „ Бла;оро:ним и слоKо:ним љу:има никако не Eриличи :а у свему Mраже корисM“ (ИсMо, сMр. 269).
Социолошки EосмаMрано EосMоје више начина хремаMисMике
(сMицања Kо;аMсMва – Kо;аћења) али су :ва :оминMна. СоEсMвеним ра:ом, умећем, MалеленMом, корак Eо корак („каE Eо каE вир
се вири“) и :ру;и сMицање личне корисMи Kо;аћење (Eоје:иначно
или ;руEно) на Kрз и лак начин („лов у муMном“) на рачун :ру;их
или оEшMе; :оKра. За Eрви можемо рећи :а је Eриро:ан и EрихваMљив за свако :рушMво, :а је Mо EуM сMварања сMаKилно; и
з:раво; :омаћинсMва и сMаKилно; и EросEериMеMно; :рушMва.
Овај :ру;и начин, неEожељан и шMеMан Eо :рушMво, најчешће се
изје:начава са коруEцијом, о:носно злоуEоMреKом о:рећено;
Eоложаја у циљу сMицања лаке зара:е. Дакле, ка:а љу:и злоуEоMреKљавају свој Eоложај како Kи :ошли :о лаке и Kрзе зара:е, он:а
;оворимо о хремаMисMици, о:носно мо:ерно речено коруEцији.
ХремаMисMика је врло шMеMна за свако :рушMво, Kлокира ње;ов
развој и разара инсMиMуције. „У MренуMку ка:а се у :рушMву EрихваMи :а својина није свеMа као Божји закони и ка:а не EосMоји
сила закона и јавне Eрав:е :а је зашMиMи, Mа:а насMуEају анархија
и Mиранија“, смаMра Џон А:амс (John Adams). Тиранија је „неEријаMељ слоKо:е, EроMивник закона“ (ДемосMен); њен циљ је „роEсMво а не :оKроKиM љу:и“ (Макијавели /N. Machiavelli/). То је „Eоре:ак сMвари, ;:е је онај ;оре Eо:ао, а овај :оле Eонижен“
(Шамфор /N-S. R. Chamfort/)“ (Оцић, 2014, сMр. 43). Анализом
Mранзиционо; Eерио:а у СрKији Оцић :олази :о закључка :а је
хремаMисMика у СрKији захваMила све Eоре :рушMва и :а EреMсMавља велико зло за срEско :рушMво. „Из;ле:а :а су изневерена
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очекивања :а на ђуKришMу криминала и коруEције израсMе
најлеEше цвеће Eре:узеMнишMва. ОхлокраMскоклеEMокраMска
симKиоза на :елу ломи илузије – оEшMи је квареж неслућених
размера и на ин:иви:уалном и на националном и на ;лоKалном
Eлану. Дух коруEције Eрожима све Eоре, у њему су о;резли Eоје:инци, Eривре:а, :рушMво“ (ИсMо, сMр. 43). Сумирајући Eосле:ице коруEције EреамKула КривичноEравне конвенције СавеMе ЕвроEе у о:ељку Кору1ција и љу ска 1рава: ус1ос ављање везе,
на;лашава :а "коруEција у;рожава вла:авину Eрава, :емокраMију и љу:ска Eрава, EоMкоEава :оKру уEраву, Eраве:носM и социјалну Eрав:у, нарушава конкуренцију, омеMа економски развој и у;рожава сMаKилносM :емокраMских инсMиMуција и моралне
основе :рушMва” (2010: 3).

ХРЕМАТИСТИКА НА ГЛОБАЛНОМ НИВОУ
Нови ви: монархије, који се исказује као нови имеријализам, Eочива на „лукавсMву економије“, у којој :оминирају сурови (ХоKсови) закони MржишMа и ;:е економија EосMаје EолиMика. РезулMаM ово; Eроцеса су све веће разлике између неразвијених и
развијених земаља, Mако :а се Mај о:нос о: 1:3, колико је износио,
након Дру;о; свеMско; раMа, Eовећао на 1:240. Ову консMаMацију
најKоље илусMрује сле:ећи Eо:аMак, оKјављен у Вечерњим новос има 20. јануара 2014. ;о:ине: KриMански Гар ијан је Eре:сMавио
исMраживања ор;анизације „Оксфам“, Eрема којем је MренуMна
неје:накосM у свеMу :осMи;ла највеће размере. У исMраживању се
наво:и Eо:аMак Eрема коме 85 најKо;аMијих љу:и на свеMу има
веће Kо;аMсMво о: 3,5 милијар:е најсиромашнијих љу:и на EланеMи. Овакав асимеMричан мо:ел ;лоKализације у свим :рушMвима, о: најразвијенијих :о најсиромашнијих, сMвара све већи јаз
између „;орњих“ и „:оњих“ слојева и EорасM „искључених“ чланова :рушMва. Наоми Клајн у књизи Док рина шока: ус1он ка1и ализма ка ас рофе, наво:и Eо:аMак :а је Eре Mри:есеMак ;о:ина
о:нос Eросечних EлаMа ра:ника и менаџера у Америци Kио 1:42,
а :анас је 1:411 (2008, сMр. 437). Ти невероваMно Kо;аMи љу:и, чије
се Kо;аMсMво сMално увећава, имају и невероваMну власM. Они не
само шMо вла:ају америчком економијом већ вла:ају и на: мно;им ресурсима и комEанијама у чиMавом свеMу.
Руски ;енерал и ;еоEолиMик Леони: Ивашов уEозорава нас :а.
„На сцену сMуEа ;лоKална финансијска оли;архија с циљем сMваПЕТАР М. АНЂЕЛКОВИЋ
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рања је:инсMвено; свеMско; EросMора са свеMском вла:ом којом
уEравља новац. Националне :ржаве Eолако али си;урно ;уKе
конMролу на: својим MериMоријама“ (Ивашов, 2012). Према Ивашову, након финансијске колонизације :ржаве, оKјекMи уEрављања EосMају елиMе и вла:е Mих :ржава. „У колонијалним
:ржавама уло;а националних елиMа завршава се на извршењу
воље ;лоKалне елиMе и сEровођењу у живоM циљева и за:аMака
који су EосMављени Eре: њих“ (ИсMо). ХремаMисMика се о:вија Eо
EринциEу – EриваMизација EрофиMа, а социјализација ;уKиMака
(о рну и социјализам3), како на ;лоKалном, Mако и на локалном
нивоу. На ;лоKалном нивоу о:вија се EриваMизација EрофиMа о:
сMране најразвијенијих :ржава, а на шMеMу мање развијених и неразвијених земаља, које чине већи :ео EланеMе. На локалном нивоу, у оквиру сваке :ржаве, о: најразвијеније :о најсиромашније,
Mакође се :ешава Eроцес EриваMизације EрофиMа о: сMране
мањине (која чини неколико EроценаMа укуEно; сMановишMва)
на шMеMу већине сMановника исMе земље. „Бо;аMи и моћни су из;ра:или сисMем у коме се осMварују о;ромни EриваMни :оKици
Eо основу јавно; ;уKиMка, о:носно :оKиM се EриваMизује о: сMране
уско; кру;а моћних и Kо;аMих, а ;уKици се социјализују, EреKацивањем на :ржаву, Mачније, на Eореске оKвезнике, Eре све;а, масе
слаKих и сиромашних. Ризик је учињен заје:ничким, а EрофиM
само њиховим – уско; слоја моћних и Kо;аMих (Душанић, 2013,
сMр. 356). После:ице EохлеEе Kо;аMих у свим земљама сносе сви
Eорески оKвезници Mих земаља, а САД (зKо; моноEолско; Eоложаја :олара као свеMске резервне валуMе) Mо EреKацују на све Eореске оKвезнике широм свеMа.
Такав неолиKерализам, закључује Бек, на месMо хуманосMи
сMавља ин:ексе MржишMа акције, а на месMо :осMојансMва, сMавља
;лоKализацију Kе:е. Пишући о свеMу који је Eре: нама, као о „новом мрачном :оKу“, Д. Мојси, о њему ;овори као о свеMу сMраха и
на:е, које Eо:сећа на рани сре:њи век Eосле Eа:а Римско; царсMва, ка:а су на сцену сMуEили варвари и увели свеM у „:оKа насиља, хаоса и меMежа“ које је Mрајало скоро Eола миленијума
(Мојси, 2012, сMр. 169). СхваMајући Eо;уKне Eосле:ице ;лоKализације и раз:вајања економије и :рушMва, која са соKом носи унишMење и саме и:еје :рушMва, А. Турен ;овори о „црним руEама
које се шире Eо маEи свеMа, онима ;:е је Eроизво:ња слаKа, ;:е
3
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сMановнишMво живи само о: сMране Eомоћи, шверца и :ру;их
иле;алних акMивносMи (Турен, 2011, сMр. 70). ПолиMички аналиMичар Јир;ен Елзесер исMиче :а је ;лоKализација је само :ру;и назив за консMиMуисање свеMске финансијске оли;архије и за коришћење финансијско; каEиMала, ослоKођено; конMроле. И:еја
;лоKализације у којој :оминира хремаMисMика, Eо Елзесеру, може се изразиMи у неколико неолиKералних манMри: цео свеM мора
KиMи је:но MржишMе; све мора :а Kу:е на Eро:ају; свако мора :а
Kу:е на Eро:ају (Елзесер, 2009, сMр. 6). То је и:еоло;ија ;лоKално;
круEно; каEиMала који хоће :а Eреузме све националне Eривре:е, са свим њиховим Kо;аMсMвима, и инMе;рише их у EосMојећи
хијерархијски сисMем ексEлоаMације и :оминације. (ИсMо, сMр.
102). Из ове крMаке анализе фукционисања свеMске Eривре:е јасно можемо :оћи :о закључка :а се свеMска Eривре:а Eо: :икMаMом Америке, не руково:и економском ло;иком већ :а је на :елу
о;ољена хремаMисMика, умеће Kо;аћења је:но; слоја љу:и свеMских оли;арха који се све више Kо;аMе на рачун већине сMановника
EланеMе.

ХРЕМАТИСТИКА У СРБИЈИ – НЕКАД И САД
ШMа је узрок, а шMа Eосле:ица сMања :уха је:но; наро:а? Да ли
ње;ове еMноEсихолошке осоKине уMичу на исMорију која му се :о;ађа, заEраво на ње;ову су:Kину, или оно шMо му се :о;ађа о:ређује какав ће KиMи? СMари ;рчки :ијалекMичари Kи рекли :а је
Mачно и је:но и :ру;о. СуEроMносMи се Eривлаче, Eа еMноEсихолошке каракMерисMике је:но; наро:а уMичу на ње;ову исMорију,
EозиMивну и не;аMивну, а и Eрилике уMичу на ње;ове осоKине мо;у :а их развијају у EозиMивном Eравцу али мо;у и :а их кваре.
ХремаMисMике је Kило у свим фазама развоја љу:ско;, Eа самим
Mим и срEско; :рушMва. Али је свакако Kило Eерио:а ка:а је она
Kујала али и Eерио:а њене сMа;нације.
Је:ан о: начина Eокушаја Eромене национално; и:енMиMеMа,
(Eромене свесMи и Eрекрајање исMорије) који је EосMао омиљена
Mема мно;их ,,независних ме:ија“ јесMе и Eриказивање срEско;
наро:а као нера:ника, леншMина и заKушанаMа. СMо;а се са више
сMрана може чуMи Mешка оEMужKа, :а је наро: у СрKији „лош,“ :а
је СрKија „земља нера:ника“, „леншMина“, „EреваранаMа. Да је
СрKија о;резла у криминалу, коруEцији, :а „не умемо :а сами
;аз:ујемо“, „:а смо несEосоKни :а руково:имо својом имовиПЕТАР М. АНЂЕЛКОВИЋ
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ном“.... СMојимо на сMановишу :а иако ове консMаMације имају :елом своје уMемељење у Kлижој и :аљој :рушMвеној сMварносMи
СрKије, оне наEросMо нису Mачне јер, ниMи СрKија Eочиње о: 2000.
;о:ине, ниMи о: 1945. ;о:ине, Eа ни о: 1918. ;о:ине. НеосEорно је,
:а је сMаварање Прве Ју;ославије, Eо;о:овало ширењу хремаMисMике и коруEције, неосEорно је :а је комунизам :елом увео у СрKији менMалиMеM ,,ра:ио не ра:ио свира Mи ра:ио“, неосEорно је
:а су нове (сMаре) :емокраMе након 2000. ;о:ине оEусMошиле
:ржавну и :рушMвену својину највећим :елом сMрEавши је у
EриваMнне џеEове. МеђуMим, Eа чак ни у времену ,,си;урно; ра:но; месMа“ СрKи нису сви Kили ,,ла:олежи“, чак и у :анашње време већина љу:и верује, цени и EошMује EошMен ра: а осуђује хремаMисMику. Мно;е наше :еке и Kаке, очеви и мајке оMишли су у
Eуну Eензију Kез :ана Kоловања или Kез :ана не о:ласка на њиву.
О Mру:KеносMи, :омаћинскј економици, EошMењу и урођеном
осећању за Eрав:у и је:накосM међу СрKима ;оворили су и Eисали мно;и научници у XIX и XX веку, о: К. ЛеонMјева, :о Ј. Цвијића,
Г. Геземана, :о :ру;их. ПознаMа су Mумачења о осеMљивосMи СрKа
на Eрекокмерне неје:накосMи у :рушMву, нарочиMо ако оне не EоMичу из разлика у ра:у и сEосоKносMима. ОKјашњења EоменуMих
Eисаца се сво:е на Mо :а је Eорекло осећања је:накосMи и Eрав:е,
везано за соли:арносM у заје:ничким KорKама EроMив Mуђина, :а
је Eо: Mуђинским имEеријама Kио унишMен виши :рушMвени
слој и :а је мо:ерна срEска :ржава заEочела Kез социјалних разлика, из ује:начене социјалне сMрукMуре сMановнишMва релаMивно скромно; :рушMвено; сMања. Све Mо значи :а Eоре: снажних
Eримеса ин:иви:уализма ауMономије, самоиницијаMиве, EриваMно; Eосе:а и :омаћинсMва и :ру;их лиKералних вре:носMи у
срEској кулMури и Eривре:и, MреKа имаMи у ви:у и суEроMне,
ује:начујуће EринциEе – Eрав:у, EравичносM и осећања је:накосMи и соли:арносMи. Још је наиме Алексан:ар Гиљфер:ин;,
руски конзул у Сарајеву сре:ином 19. века, Eриликом EуMовања
срEским земљама EримеMио :а су Ср и арис окра ски наро Eо
свом вре:носном сисMему, ако не маMеријалном и социјалном
Eоложају. Из:вајањем у;ле:није; и Kо;аMије; слоја у сMарим срEским :ржавама сMварало се ср1ско 1лемс во – сој – :а Kи EоMом
имало Eресу:ан уMицај на укуEну националну, моралну и :уховну свесM. (Гиљфер:ин;, 1972). Пишући о СрKима из ослоKо:илачко; :оKа, Ра:ован Самарџић вели: „У сMвари, само смо се EриKлижили слици свеMосавске СрKије, земље оKузеMе је:ном о:
најKо;аMијих цивилизација сре:ње; века које су сMворене :а Kи се
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у из;ле:у ово;а свеMа неEосре:није о;ле:ало царсMво неKеско”
(1993, сMр. 11). На Mаквим Mемељима се :аље развијао :уховни,
морални, и кулMурни арисMокраMизам, :омаћинска економика, у
чијем је о:ржавању виMешки ре: имао EосеKан значај. Оно шMо је
је:ан наро: у Mо време чинило EосеKним наро:ом, Eо чему се исMицао и EосMао EреEознаMљив, Eре све;а Kио је ср1ски е<али аризам. „У осећању СрKина у СрKији захваљујући Eравославној вери
значајно је и веома красно Mо, шMо он на све своје сунаро:нике
;ла:а као на неки ро:. Осећање је:накосMи и осећање сро:сMва,
оKа још о: искона :уKоко укорењена у :уши свако;а СрKина, EосMала су Eравом Eриро:ом ње;овом, Eо свој Eрилици, усле: :у;о;а и јако;а EриMиска Mурско;, Eо: Mежином које;а не само ојача
Eоро:ица, не;о се из;ла:ише и све разлике и неје:накосMи, и љу:и је:ан :ру;ом EриKлижише исMовеMношћу су:Kине. СрKија је и
:анас је:ина земља у свеMу у којој Eросјак и сељаку и каEуMашу,
који Eоре: ње;а Eролази виче: :аруј ме KраMе, и у којој вла:алац,
ка: сиђе у наро:, међу сељаке, из;овара реч: KраMе и Kраћо“. ИсMо
Mако, СрKија је је:ина земља, у којој је сасвим у ре:у, :а се и минисMар и :ржавни савеMник, на сре: улице, за з:равље EиMа и љуKи са каквим својим сељаком, који је :ошао у варош у оEанцима,
сукненим чекширама и ;уњцу; и :а се са њима раз;овара са „Mи“
(Јовановић, 1992, сMр. 62).
Ду;о живљење Eо: сMраним уEравама, као и :омаћим :икMаMурама је очи;ле:но осMавило Mра;а на Eсиху и каракMер срEско;
наро:а. Према Јовану Цвијићу у нашим крајевима, Eо: сEецифичним исMоријским и кулMурним условима, формирао се осоKени еMноEсихички MиE, ценMрални MиE, за ко;а је каракMерисMичан "рајински менMалиMеM". У неEресMаном сMраху о: :ушмана и
Eо: сMалним EриMиском Mежње за о:ржањем ;оло; живоMа развио се Eо:анички менMалиMеM EоMишMених и сервилних љу:и.
Цвијић о рајинском менMалиMеMу каже: „О: моралних осоKина се
усле: мимикрије најEре развије EонизносM Eрема Kе;овима, Eрема насилницима, Eрема свима мухаме:анцима, је:ном речи
Eрема свима који нису раја. Раја се све више навикава на Mо :а је
нижа, роEска класа која има :а се ула;ује и :а се клања, :а Kи се
умилила ;осEо:ару“, :ок нешMо раније каже: „По: Mим разумемо
уMицај суровосMи и насиља ;осEо:ара на менMалиMеM ово;а сMановнишMва или и Eосле:ице Eо:ражавања овим ;осEо:арима.
ПослушносM и наEор роKова :а се у;о:и жељама и укусу ;осEо:ара Kили су ;лавни чиниоци ово;а EреоKражаја“ (Цвијић, 1987,сMр.
76).. И велики срEски EријаMељ, заљуKљен и у срEску EлемениПЕТАР М. АНЂЕЛКОВИЋ
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MосM искрено ;оворећи СрKима, који ;а нису Mа:а схваMали указује на рајински менMалиMеM као узрок „чиновничке коруEције“,
као Eосле:ице „вишевековне Eре:сMаве Mурске исMочњачке Eо:миMљивосMи“ (Рајс, 1998, сMр. 44).
У новоформираној :ржави, Краљевини СХС EосMојали су, како
нам у својој анализи указује Шуваковић, значајни :рушMвени и
Eравни услови који су Eо;о:овали развоју коруEције а самим
Mим и хремаMисMике. АуMор указује на неколико KиMних факMора,
EоEуM EосMојања усMавно-Eравно; Eровизоријума Eосле ује:ињења, наслеђени, а различиMи Eравни сисMеми који су се Eримењивали :о ује:ињења, Mакође, велике :ржавне наKавке и јавне
инвесMиције а EриMом Kез јасно засновано; сисMема конMроле,
EосMојање :исEозиционих фон:ова којима су расEола;али Eре:се:ник вла:е и минисMри, оMEлаMа раMне шMеMе, раMно; Eлена, замена новца ра:и увођења :инара и сл. Ови и :ру;и факMори уврежили су схваMање ,,:а се новцем и маMеријалним :оKицима мо;у
EосMићи EолиMички циљеви, шMо је Eракса и EоMврђивала” (Шуваковић, 2011, сMр. 62). Велики Kрој љу:и који је учесMвовао у раMу, насMојао је :а „наEлаMи своје заслу;е“. ЗаMо и не чу:и Mо шMо су
се „коруEцијом и најразличиMијим малверзацијама Kавили сви
који су заузимали Kило какав Eоложајчић у :ржавној хијерархији – Eочевши о: сеоско; Eан:ура и сеоско; ћаMе, Eреко чиновника свих каMе;орија, наро:них Eосланика, минисMара, официра
и ;енерала, све :о само; краља Алексан:ра који је Kио несумњиво
Eрви и највећи коруEционаш“ (Колунџић, 1968,сMр. 36). ХремаMисMика је EосеKно Kила развијена међу EолиMичарма и љу:има у
власMи. У свом чувеном :елу „ЧујMе, СрKи“, АрчиKал: Рајс уEозорава EријаMељски срEски наро: на велику оEасносM која се на:
њихову :ржаву на:вила у ви:у EолиMичке коруEције. „ПолиMичари више нису знали ни за какве ;ранице својих амKиција. Био
је Mо Eлес минисMарских EорMфеља, који су :оносили Kо;аMсMво
онима који Kи их се :очеEали. НајKољи начин :а Kрзо EосMанеш
Kо;аM јесMе :а EосMанеш минисMар“ (Рајс, 1998, сMр. 62). Рајс све:очи :а је о: Прво; свеMско; раMа :о 1928. ;о:ине, ка:а је Eре: смрM
Eисао своју књи;у, у нашој земљи „ви:ео најмање Eе:есеMак минисMара и, с реMким изузецима, сви Mи минисMри су се оKо;аMили“ (ИсMо, сMр. 62). Афере су Kиле Mолико ре:овна Eојава у Краљевини :а се коруEција „све мање MреMирала као нешMо о:иозно и
комEромиMанMно шMо љу:е Eонижава и :исквалифицира за EошMено :рушMво“ (Колунџић, 1968, сMр. 21). Иако се о коруEционашким аферама оKилаMо Eисало у он:ашњој шMамEи, уз веома
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снажну криMику носилаца Mа:ашњих највиших :ржавних функција, иако су вођење EарламенMарне :еKаMе и исMра;е Mим Eово:ом, није се није:ном :есило :а неки високи :ржавни функционер о:;овара зKо; коруEције На Mемељу исMраживања и
Eроучавања исMоријске ;рађе и о:;оварајуће лиMераMуре, Шуваковић у ра:у у коме исEуMује везу коруEције и EоMичких сMранака у Краљевини СХС закључује: ,,:а у Првој ју;ословенској :ржави заEраво и није EосMојала EолиMичка воља за суочавањем с
коруEцијом као :рушMвеним злом, већ је чак низом EосMуEака
сама :ржава :авала :оEринос њеном развијању. После:ица је
већ Mа:а :ошло :о насMанка феномена Mзв. „зароKљене :ржаве“,
који је резулMаM EосMојања сисMемске коруEције. (Шуваковић,
2011, сMр. 66).
СMварање Дру;е Ју;ославије, Eо: :икMаMом „EоKе:ника” иако у
мањој мери, Eо;о:овало је :аљем развој хремаMисMике4. КомунисMи су :оласком на власM, EошMо су имовину, и Eроизво:е ра:а
Eро;ласили за :рушMвену, урушили :омаћински Eоре:ак у СрKији. Тако је у нашем наро:у унеM је:ан оEасан менMалиMеM нера:а и нео:;оворносMи. Наро: је Kрзо схваMио :а се може Kоље живеMи сналажењем, у лавиринMу KирокраMске расEо:еле, не;о
ра:ом, EрихваMио Mу и;ру и врло се извешMио у њој (ра ио не раио свира и ра ио; нико не може олико мало а ме 1ла и, колико ја
мо<у мало а ра им). СMворен је менMалиMеM сналажења и омаловажавања ра:а. Ни ови нови неокаEиMалисMи који никоше након
,,:емокраMске револуције”, неокомунисMи - комунис ка1и алиси, свој каEиMал највећим :елом нису сMворили ра:ом већ су Eо
исMеку социјализма Eокрали наро:не Eаре којима су насMавили
уEроEашћавање СрKа и у каEиMализму. НајEре су рушили каEиMализам :а Kи ;ра:или комунизам, оMимали у ,,име наро а” и ,,за наро ”, сMварали :рушMвено Kо;аMсMво, а :анас, исMи они или њихова :еца, руше комунизам и ;ра:е каEиMализам, Eрисвајајући
наро:ну имовину. Преко ноћи Eроменили су и:еолошки ћурак,
вешMо искорисMили свој Eоложај и време :рушMвених ломова и
Kрзо се оKо;аMили.
По: из;овором Mранзиције и Mрансформације Eривре:е, скоро
сва Eроизво:ња је заусMављена. Масовним оMEушMањем ра:ника,
4

Ов:е MреKа исMаћи :а у Eрвим ;о:инама из;ра:ње нове социјалисMичко-комунисMичке заје:нице, :ок је и:еја комунизма која је EокреMала наро: Kила
снажна, хремаMисMика није Kила Mако ви:љива и у Mој мери изражена, Eа ни
социјалне разлике нису Kиле у великој мери ви:љиве. Како и:еја коEни, уз
Eо;о:не услове који су Kили EрисуMни хремаMисMика Eочиње :а се развија.
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уз енормно и EоMEуно незаслужено Kо;аћење EолиMичке елиMе, а
све у име :емокраMских Eромена и лиKерализације MржишMа, разорено је Eривре:но Mкиво СрKије. ИзвешMаји ;оворе :а Eроизво:ња замире у свим :еловима земље. СрKија је EоMонула у :уKоку економску кризу, „нашла се Kуџаку“5 УмесMо оKећано;
Kла;осMања :оKили смо Eонирућу сMоEу Eривре:но; расMа, расEа: морала и свих Mра:иционалних вре:носMи, оKиље лажи и
Eо:вала, Mехничко и Mехнолошко заосMајање у оKласMима ;:е је Mо
најосеMљивије. Јаз између масе сиромашних и шачице Kо;аMих
неза:рживо се Eро:уKљује. ДуKоки јаз између о;ромне масе осиромашних и врло уско; слоја Kо;аMаша који су се на;ло оKо;аMили
Eрисвајањем :рушMвене и :ржавне имовине, EосеKно у Eерио:у
Mранзиције, Eре:сMавља :оKру Eо:ло;у криминализације :рушMва и EреMи :аљим Eро:уKљивањем ње;ове несMаKилносMи. Тајкуни – комунис ка1и алис и 6 :ивљом акумулацијом каEиMала,
економијом из сенке :ирекно уMичу на EолиMику, а све Mо :ово:и
:о Eроцеса EознаM као ,,заро љавање ржаве“ и унишMавање Eривре:е. На :елу је класичан Eример хремаMисMике о којој АрисMоMел ;овори.
Да се у СрKији није мно;о Mо;а Eроменило већ :а и :аље, чак и
израженије, EосMоје елеменMи, како се :анас Mо мо:ерно каже
„сисMемске коруEције“, можемо :а закључимо ако Eо;ле:амо
лисMу економско-EолиMичке „елиMе“ у СрKији која нам јасно указује :а је Mа „елиMа“ највећим :елом Eроизашла из EолиMичких
кру;ова или Kила у Kлиским о:носима с њима. За њих је EолиMика сама сеKи сврха, а заEосе:ање власMи је:ини разло; Kављења
њоме. Михаел Ерке (Michael Ehrke) у чланку „Оли;арси, комEра:ори, Mајкуни: Mри :оKиMника Mранзиције“ Mвр:и :а је EриваMизација, која је намеMнуMа као аксиом, у свим Mранзиционим земљама Kила Eревара ;и;анMских размера, или, Mачније речено, она се
о:вијала у „сивој“ нормаMивној и Eравној зони, и заMо се ново Kо;аMсMво, као резулMаM EриваMизације, не може никако ле;ализоваMи. У Русији се као најважнији акMери EриваMизације Eојављују
оли;арси који су Eре:сMављали веома малу ;руEу Kез јасно; со5

6

264

О Mра;ичним и Eо СрKији Eо;уKним Eосла:ицама Mранзиције, шире у књизи:
Урош Шуваковић, Транзиција: Прило< социолошком 1роучавању руш вених 1ромена, Косовска МиMровица: Филозофски факулMеM Косовска МиMровица,
2014.
О новим-сMарим EрофиMерима комунисMкаEиMалисMима шире у ра:у: П.
Анђелковић, КомунисMкаEиMалисMи - EолуинMелекMуалац :рушMвени феномен :у;о; Mрајања, Теме, Г. XXXVII Бр. 4: 33-50, Из:авач УниверзиMеM у Нишу.
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цијално; миљеа и Eорекла. У ценMралној ЕвроEи EриваMизација
је Kила вођена хомо;еном EолиMичко-социјалном сна;ом, којој је
Лоренс Х. Клајн (Lawrence H. Klein) :о:елио назив comprador
inteligentsia. Социјална ;руEа која о:;овара руским оли;арсима и
сре:њоевроEским комEра:орима у СрKији су Mајкуни. Тајкунска
економија (tycoon economics) Eојачава склоносM срEске Eривре:е
ка увозу, јер они Eосе:ују квазимоноEолске увозне лиценце и
сMраним Eроизвођачима EоMрошних :оKара сMављају своја Eро:ајна месMа на расEола;ање и :оминирају локалним MржишMем
Mр;овине (Ерке, 2011, сMр. 151–163). НовоEечене Kо;аMаше, на врло
уEечаMљив начин, социолошки Eрецизно, а Eеснички на:ахнуMо,
оEисаће РаMко Божовић: „Ти муMноловци – којима су инMелекMуалносM, осећајносM и моралносM сMране, а невре:носMи Kлиске –
:омо;ли су се сMраMе;ије о освајању важно; месMа у :рушMву. КуEовали су све. КуEовали су и свој Eе:и;ре као сMари намешMај. КуEовали су и ;ра:или з:ања на EресMижним месMима. КуEовали су
EресMижна месMа. КуEовали су и оно шMо се у нормалним :ржавама и не Eро:аје. Тако су насMајале економске имEерије које су
шириле уMицај на целину :рушMвено; живоMа, а EосеKно на финансијску и ме:ијску сферу... Пуни џеEови, а Eразне :уше. Нема
краја њиховим амKицијама. Ка: су се EоMвр:или у Kизнису, на
ре:у је Kила EолиMика“ (Божовић, 2011, сMр. 28).
Је:ан о: ви:љивих ефекаMа овакво; Mока Mрансформације јесу
сиромашMво и нарасле :рушMвене неје:накосMи. За разлику о:
Mранзиције из каEиMализма у социјализам, која се (у каснијим
фазама) о:вијала уз какво-Mакво учешће ;рађана, Mранзиција из
социјализма у каEиMализам о:вијала се Kез њихово; акMивно;
учешћа, они су сMављени у сMаMус Eасивне жрMве. ПриваMизацијом Kез социјалне о:;оворносMи, ра:ни љу:и, али и већина
;рађана, EосеKно они који су осMали Kез Eосла или KезусEешно
Mра;ају за Eрвим заEослењем, EракMично су сMављени у сиMуацију „KорKе за Eреживљавање“ (Милошевић, 2013, сMр. 159–186).
Таквом EриваMизацијом у СрKији, која је унишMила Eривре:у,
сMвара се, како Eримећује Мла:ен Лазић, „каEиMализам Kез каEиMалисMа“, јер „каEиMалисMичка класа у EосMсоцијализму Eримарно насMаје као резулMаM EрерасEо:еле већ EосMојеће; :рушMвено;
Kо;аMсMва (:акле, Eрисвајањем), а не сMварањем и акумулацијом
ново; Kо;аMсMва. О:носно, каEиMал није реEро:укован као Eосле:ица :у;оMрајније; економско; :елања Eре:узеMничких :рушMвених акMера, као шMо је раније Kио случај, већ је Eри;раKљен у
:рушMвеним сукоKима Eосре:ованим EолиMичким :елањем
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елиMа, Eомоћу које; је EрерасEо:ела акумулисано; :рушMвено;
Kо;аMсMва конMролисана о:оз;о Eрема маMрицама :рушMвених
о:носа које су Kиле намеMнуMе сEоља“ (Лазић, 2011, сMр. 43).
Ову консMаMацију EоMврђују и резулMаMи исMраживања ИнсMиMуMа за социолошка исMраживања, Eо: називом „Нови Mрен:ови у
класнослојној EокреMљивосMи у СрKији 2012“, који на е;закMан
начин EоMврђују Mезу :а је нова економска елиMа у СрKији Eроизво: „звучних Eрезимена која се Eишу са неколико нула“.
Имајући Eре: соKом уEоре:не Eо:аMке исMраживања о: Eре :есеMак ;о:ина, нка:а су скоро Eоловину (43 о:сMо) економске „MоE
класе“ чинили EоMомци ра:ника и сељака, а 1989. ;о:ине чак 60
о:сMо „круEних“ каEиMалисMа јесу Kили EоMомци очева са сиMном
имовином који су :ошли из ра:ничких и сељачких Eоро:ица, ауMори ово; исMраживања Eоказују :а :анас Mек сваки EеMи EриEа:ник ове елиMе EоMиче из ра:ничко; и рурално; социјално;
миљеа. ПриEа:ници :анашње; „Kизнис клуKа“ у СрKији, Eоказује
ово исMраживање, у;лавном су :еца исMо; Mо; социјално; слоја –
Eре:узеMника, :ирекMора или EолиMичара. Наиме, чак 40 о:сMо
са:ашње економске и EолиMичке елиMе на EиMање: шMа су Kили
ваши ро:иMељи, о:;овара – :ирекMори или власници Eре:узећа,
а све;а 2 о:сMо њих каже – ра:ници (Цвејић, 2012). Дакле, јасно је
:а се највиша „Kизнис класа“ самореEро:укује. Нови инMернационалци, који су чесMо и Kиолошки EоMомци сMарих, Kрзо су заменили и:еолошке Eојмове у вокаKулару (језик искључивосMи и
аро;анцију је:ноумља Eреко:ирали су са комунисMичке на манMру лиKералних ;лоKалисMа) и насMавили са њима својсMвеном
Eо:аничком Eраксом. Како Eише („најMиражнији срEски EуKлицисMа у свеMу“ – ПолиMика, 15.02.2005.) :р Срђа Трифковић о;ранци Сорошеве фон:ације у EосMкомунисMичким земљама „Kез
изузеMка узимају искључиво :ецу Eониклу из комунисMичке номенклаMуре, јер је:ино у њих мо;у :а имају Eоверење :а су Eоникли у Eоро:ичној сре:ини Eелцованој о: хришћанске Mра:иције, национално; осећања и неке EрисMојне личне моралносMи.“
(2005).
КА ЗАКЉУЧКУ – ИМА ЛИ НАДЕ
На шMа ;о: :а се Eомисли у нашој земљи, ку:а ;о: :а се Kаци Eо;ле:, ви:еће се :а нема скоро ниче;а, није:не националне инсMиMуције и није:не :рушMвене или живоMне оKласMи шMо није захваћено оEасним Eроцесима расMакања, разарања. Ти разорни
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Eроцеси, Mа својеврсна нихилисMичка EошасM, најKоља су EоMвр:а
:о че;а неминовно :олази Mамо ;:е се као :оминаMни EринциE у
:рушMву (о: сMране EолиMичке елиMе) EосMави хремаMисMика. Сасвим је извесно :а Kез Eромене ово; EринциEа, усEосMављања :омаћинске економике и њено; :осле:но; EошMовања СрKија ни у
чему неће KиMи ка:ра :а учини и најмањи корак у Eравцу изласка из са:ашње; Mешко; и неEо:ношљиво; сMања EороKљене колоније. КаEиMализам, :ивљи и Eлачкашки, заснован на EринциEу
хремаMисMике, каEиMализам ,,из :ру;е руке“7 разара сва :рушMва
у Mранзицији Eа и срEско. СрEско :рушMво ће :у;орочно осMаMи
неразвијена евроEска Eериферија које је осуђено на зависан развој уколико се и :аље ослања и EреEусMи сEољним акMерима
(сMраним „инвесMиMорима“, „EарMнерима“, „EријаMељима“) и
:ру;им сEољним чиниоцима. Такав развој, ло;ично је, увек ће
највише KиMи у сEољњем инMересу. У времену ново; имEеријализма и неоколонијализма, Eреживеће само она мала :рушMва
која Kу:у имала своје знање и ка:рове, ауMономну ор;анизацију
и ауMенMично з:раву моMивацију, као Eо:ло;у. Полазна основа
KорKе EроMив ове EошасMи која EреMи :а разори све инсMиMуције
:рушMва јесMе :а се схваMи и Eође о: чињенице :а хремаMисMика
није више мар;инална Eојава, (исEрављива) ;решка у сисMему;
она је EосMала сисMемска. СMо;а, и KорKа EроMив ње у Mом случају
може KиMи усEешна само ако је сисMемска, а Mо EрвенсMвено зависи о: EолиMичке елиMе. ОEсMанак наро:а у време све веће ;лоKалисMичке Eрож:рљивосMи, Eримећује АнMонић, не може се извесMи Kез јачања национално; :уха, Kез круEне :ржавне визије,
Kез снажења национално; самоEоуз:ања. Дакле, Kез неко; оKлика национализма, а срEски национализам је кључни Kаук у и:еоло;ији ов:ашњих реформаMора и мисионара, као шMо је KорKа
EроMив ње;а кључни разло; њихово; EосMојања (АнMонић, 2006).
Оно шMо MреKа :а разумемо и схваMимо :а нема слоKо:но; :рушMва и у њему слоKо:них Eоје:инаца Kез економске самосMалносMи
и :омаћинске економике. Савремени ;лоKализам као имEерија7

Је:ан о: во:ећих сMручњака за евроEски Mранзицију на СMаром конMиненMу,
:окMор ЗолMан По;ача, Eрофесор на УниверзиMеMу у ШоEрену, у унMервју за
ПечаM (359/2015,6 марM) Eо: насловом ИсMок ЕвроEе је евроEски Мексико, за
Мађарску, али Mо свакако важи и заосMале земље Mранзиције каже: „ Били
смо :рушMво :ржавно; социјализма и :ржавне социјалисMичке економије и
умесMо соEсMвено;, о:аKрали смо sekond hand kapitalizam – каEиMализам „из
:ру;е руке“. Увезли смо мулMинационалке и :озволи ли им :а Eреузну све
велике :ржавне комEаније“.
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лизам неEосре:но је суEроMан овим и:ејама. Из ње;а је насMала
Eрича о лиKералној :емокраMији, слоKо:ном MржишMу, свеMу Kез
;раница.., која нема није:не :о:ирне Mачке са Eравом :емокраMијом. Јер, уEраво Mзв. заEа:на „лиKерална :емокраMија“ :овела
је не само :о највеће хремаMисMике у исMорији човечансMва –
симKолички означених као разлика између 1% и 99% , и :о усEосMављања ло;ике неEресMано; увећања EрофиMа за неколицину и
сразмерно; све веће; сиромашења свих осMалих.
Тра;ање за Eравом економском равноMежом у новом начину
Eроизво:ње :рушMвено; живоMа јесMе и Mра;ање за Eравом заје:ницом и Eравим вре:носMима. Православна рели;ија, са Eравославном еMиком :уховно уMемељује омаћинску економику, а исEравни економски и EолиMички EринциEи њене Eримене,
EракMично омо;ућују :а сMворимо з:раву заје:ницу. ИсEравни
начин Eроизво:ње во:и не само Eро:укMивносMи и Eраве:ној
расEо:ели маMеријалних сре:сMава за живоM, већ, шMо је важније,
укључивању свих љу:и и свих елеменаMа у „о:;оворни сисMем“
:рушMва. „Неки нам Eре:сMављају економију као неки сисMем изван љу:ско;, као :ео Eриро:но; EореMка сMвари. Економија је
сMворена за љу:е и она мора :а служи љу:има, а не сMицању :оKиMи (Ниски, 2001, сMр. 14). СMо;а је о: изузеMне важносMи :а срEски наро: изнова EовраMи соли:арносM (Eрошло;о:ишње Eолаве
су Eоказале :а Mа осоKина није исчезла из срEско; ро:а) и :оKрочинсMво као KиMне каракMерисMике каракMера срEско; наро:а и
срEско; начина Eривређивања. Јован ЗлаMоусMи милосрђе Mумачи као “:оKар зајам, а не из:аMак”. Наро:и који желе :а своју су:Kину :рже у својим рукама – Kројчано велики или мали, Kо;аMи
или сиромашни – Mру:е се :а :ефинишу сMраMе;ију сво; развоја
која ће им омо;ућиMи :а у мери колико је Mо реално мо;уће Kу:у
су јек и, а не Eуки о јек и исMоријских зKивања.
Наро:и и љу:и сMичу или ;уKе у;ле: Eрема Mоме колико им је
усEешна Eривре:а, о:носно колико су економски независни.
ДоKра Eривре:на машина је слична војној машини: и је:на и :ру;а Mраже :исциEлину, чврсMу ор;анизацију, а не MрEе млиMавосM
и хремаMисMику, а уEраво је Mаква Домаћинска еконика. Домаћин је
свој на своме, ;аз:а на свом имању, ма колико оно Kило велико
или мало. Газ:а који саKира и који насMоји :а увећа своје ;аз:инсMво и сMвори сMаKилну Eоро:ичну заје:ницу која ће насMавиMи ;енерацијску лозу, и чији је основни за:аMак :а чувају и сMичу Eоро:ичну имовину и Eоро:ично име. Из :омаћинске куће излазе
васEиMани и о:;оворни љу:и који су :оKри и сеKи и :ру;има. До268
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маћинска EамеM, не Mражи већ налази, не сања муMне снове већ
:ела, не зановеMа о живоMу већ сMвара и живи. ИсMорија је најKоља
учиMељица :а Kез ауMохMоне и ауMономне EолиMике у овим оKласMима нема EерсEекMиве, Eре:ви:иве Kу:ућносMи и развоја :ржаве и :рушMва. Нема слоKо:но; :рушMва ни слоKо:но; Eоје:инца
уколико се ра: не EрихваMи као највиши морални и социјални
EринциE. СлоKо:а се не само Kрани ра:ом, већ је ра: и најKољи,
ако не и је:ини, начин :а се слоKо:а осMвари. Ра: је мосM који Eовезује свеM слоKо:е и свеM нужносMи. СрEски :омаћини сMварали
су :ух слоKо:них, Mрезвених и Eрекаљених Mру:Kеника, који се
ослањају на сеKе, и не очекују о: живоMа више не;о шMо сами мо;у :а ура:е и сMворе. Уверени смо :а, као шMо се у основи заEа:не
цивилизације с неолиKералном концеEцијом развоја налази социјална :окMрина каMоличансMва, Mако у основи Eравославне цивилизације, која може и MреKа :а Kу:е сMожер и носилац развоја
„EланеMрано; хуманизма“ (Данило, Ж. Марковић), MреKа :а се налази социјална :окMрина Eравославља са :омаћинском економиком.
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SUMMARY

ECONOMY OR CHREMATISTICS – SERBIAN CASE
The nations are worth as much as it is worth their economies. In
today's global world, people gain or lose independence primarily by
how successful their economy is . Of course , freedom and independence of a people is defended in all fields , but the economic success is
the key to success to all the rest. A society that is for us and the
former socialist countries , termed transition, represents a return to
predatory capitalism and the way in hypocritical , orchestrated
democracy ; it is now the world of lasting evil and bigger injustice
that undermine the state and relentlessly pushing them into ,,
peripheral capitalism " (Ljubisa Mitrovic). The word "economy" is of
Greek origin and translated into our language it means " skill of
housekeeping (economy)" . What we habitually continue to call
economy in the world today and in Serbia , we can not call the skill of
keeping. The term "economy" has long been superseded, in his place
is the term " chrematistics " also a word of Greek origin that means
inserted enrichment. This term in use is introduced by Aristotle. This
ancient philosopher emphasized that the economy and chrematistics
are antipodes and that chrematistics destructive to society. By its
nature , it leads to the destruction of the economy. Practically , it can
be called " destroyers skill of keeping the economy." Today in the
world and Serbia do not have the economy , we have chrematistics
(speculation on commodity markets , pyramid schemes , the development of the securities market , games on the stock market ... ) .
Chrematistics the trick word , and that's why we can replace it with
the term " casino - economy ." A new form of monarchy , which is
expressed as a new imperialism , is not based on " cunning mind"
(Hegel ) and the " spirit of the law " ( Montesquieu ) , but the "
cunning of the economy " , which is dominated by raw (Hobbes ) laws
of the market and where the economy becomes policies. Figure of
societies of Eastern Europe , where the neoliberal social Darwinism ,
disenfranchising the largest population , has created an entire class
of poor , who are now struggling to realize their right to work ,
confirms the emptiness of neoliberal democracy. As a result of
chrematistics in transit societis " capitalism without capitalists " is
created ( Mladen Lazic ) in which the capital , grabed during social
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conflicts, mediated by political elites, by which the redistribution of
accumulated social wealth ended up largely in private hands. If
proved , and it is, that the current neo-liberal approach and form
(paradigm ) does not give the expected , and so the required results ,
then the need to search for a new paradigm of development and
more prominent . We need one another , a different view of society
and especially its development , freed from the constraints and
domination of the theory and methodology of the global powers
imposed as the only desirable (required ). So, we need a self-reflective approach to social issues especially in orthodox societies. It is a
request that it turned to itself and see their potential and opportunities. This paper is an attempt to draw attention to the devastating
consequences of chrematistics in the world, and especially in our
society , but also to make an effort to search for the " principle of
hope " and point out the different possible directions of development
of Serbian society. We are convinced that , as the basis of Western
civilization with the neo-liberal development model is the social
doctrine of Catholicism, Orthodox civilization, which can and should
be the centerpiece and developer "planetrly humanism" ( Danilo Z.
Marković ) (which in the present Russia partly realized ) , there
should be the social doctrine of Orthodoxy at the basis of Orthodox
ethics and domestic economics.
KEY WORDS: Economy, chrematistics , Serbian society development.
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