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

ДОМАЋИНСКИ ДУХ И КОРУПЦИЈА2 

САЖЕТАК. „Баук борбе против корупције кружи Европом – Србијом.” Међутим,

овај друштвени коров, посађен у време стварања првих друштава,

уместо да се са развојем друштва, људских права и законодавства иско-

рењује, он, напротив, све више буја, попримајући, у глобалном дру-

штву, карактеристике системске епидемије. Закључак се сам намеће –

лек за борбу против корупције је погрешан, или барем овакав начин

борбе је недовољан. Корупција је, пре свега, производ девијације на

пољу људске личности и целог друштва. Њен корен је у „кварењу” људ-

ске личности, похлепи и себичности, жељи за брзом и лаком зарадом

коју посебно подстиче потрошачко друштво. Глобализацијски фено-

мен потрошачког друштва одбацује духовне и моралне вредности које

леже у основама традиционалног погледа на свет, а које су се посебно

неговале и преносиле домаћинским васпитањем, чиме разара темеље

не само националних заједница, већ и темеље саме породице и саму

личност. Овај рад настоји да покаже везу између урушавања домаћин-

ског духа и бујања корупције, као и да је један од начина сузбијања ове

пошасти за свако друштво афирмација домаћинског духа и моралних

вредности који из њега исходе.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Србија, потрошачко друштво, корупција.
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УВОДНА РАЗМАТРАЊА

По8раIа за оном најо?ш8ијом, најуниверзалнијом „силом” која
?роизво1и и оLликује је1ну о1 најо?аснијих Lолес8и савременоI
1руш8ва, ?осеLно ср?скоI, за оном иницијалном „8ачком”, оним
кључним, I1е су, уна?ре1, као а?с8рак8ни оLрасци, са1ржани сви
?о8енцијали, верова8ноће и Iра1ивни елемен8и за манифес8о-
вани све8 кору?ције, ?о нашем уLеђењу во1и нас ка 1омаћин-
ском 1уху. Имајући у ви1у о1ређење кору?ције ?о коме „Кору?-
ција нас8аје 8амо I1е ?ос8оји комLинација моIућнос8и и скло-
нос8и.” (Jeremy Pope, 2003), као и конс8а8ацију Лор1а Ек8она из
1887. 1а Влас� �ежи �а квари; а�солу�на влас� квари а�солу�но,
сма8рамо само 1а је је1ан о1 Iлавних (ако не и најважнији) Iене-
ра8ор Lујања кору?ције у ср?ском 1руш8ву, која је у овим са1а-
шњим временима (?осеLно након „1емокра8ске револуције”
2000-их) ?рерасла у сис8емску кору?цију и највећим 1елом 1ове-
ла 1о феномена „зароLљене 1ржаве”, и урушавања 1омаћинскоI
1уха у СрLији. Ова мрежа релација, ус?ос8авља, оLликује, ре?ро-
1укује и о1ржава 1руш8вени сис8ем као хијерархијску с8рук8уру
и ?оље ?ерманен8не на?е8ос8и и неје1накос8и. Сле1с8вено, циљ
који ова анализа 8ежи 1а ис?уни јес8е 1а 1елом реконс8руише и
анализира ову ком?лексну, „вишес?ра8ну” ?ојаву „1уIоI 8раја-
ња”, њене оLрасце и 1инамику, архи8ек8онику и међусоLне ре-
лације са 1руIим 1руш8веним ?ојавама. У скла1у са о?ш8ом 1и-
намичком ма8рицом сваке 1руш8вене ?ојаве, сам ?ос8у?ак ана-
лизе 8реLа и ов1е 1а омоIући ?ре?ознавање моIућих исхо1а 8е
?ојаве „1уIоI 8рајања” и, ш8о је ?о1је1нако важно, ?омоIне ?ри-
мерену 1руш8вену и ?оли8ичку акцију, ?ре свеIа оних 1руш8ве-
них снаIа ?освећених све8у ра1а 1омаћинских вре1нос8и за које
се и сам ау8ор залаже. ДуLинска анализа ове 1ве ?ојаве уверљиво
све1очи 1а ?ос8оји јасна корес?он1енција између урушавања 1о-
маћинскоI 1уха у СрLији и Lујања кору?ције. Закључак се сам на-
меће: између 1омаћинскоI 1уха и вре1нос8и које из њеIа ?рои-
зилазе и кору?ције ?ос8оји о�рну�а �ро�орционалнос�. Ш8о се ви-
ше урушавају 1омаћинске вре1нос8и у 1руш8ву рас8е кору?ција.
Из ове очиIле1не конс8а8ације 1аље се намеће сам ?о сеLи и ?у8
LорLе ?ро8ив ове ?ошас8и која разара 1руш8во и „зароLљава 1р-
жаву”: ?у8 (наравно није је1ини али сма8рамо 1а је је1ан о1 нај-
важнијих) ?ромовисања и ус?ос8ављања 1омаћинских вре1но-
с8и у СрLији. 
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О ПОЈМУ КОРУПЦИЈЕ

Сваки ?ојам, а ?осеLно онај који је у ср?ски језик 1ошао из с8ра-
ноI језика, моIуће је 1ефиниса8и: е8имолошки, ис8оријски и 8ео-
ријски. Е�имолошки, реч кору?ција 1олази о1 ла8инскоI corruptio
и значи, ?оре1 ?о1мићивања и ?о8ку?љивања, и ?окваренос8,
кварнос8, о1носно кварење, 8руљење и рас?а1ање као ?роцес
(Вујаклија, 1961, с8р. 479). Дакле, осим најчешћеI значења које
?ојам кору?ција има у ср?ском језику („?о1мићивање”), ова реч
означава ?окваренос8 и уо?ш8е кварење као ?роцес. Не ?ос8оји
о?ш8а саIласнос8 о ис�оријским ?очецима кору?ције у љу1ском
1руш8ву. Поје1ини ау8ори 8ај ?оче8ак везују за нас8анак 1ржаве
(н?р. Гре1ељ, 2007, с8р.  260), ма1а се може ?ре8?ос8ави8и 1а ?о-
чеци кору?ције сежу 1аље у ?рошлос8 и 1а се моIу ?овеза8и са
?рвим 1руш8веним раслојавањима и ?о1елом ра1а на физички и
умни, ?осеLно ка1а у 1руш8ву ?очиње 1а се ?ри1аје већи значај
1уховном ра1у (релиIијски-маIијски оLре1и и с8арешинс8во у
заје1ници). Томе и1е у ?рилоI и за?ажање Михаиловића (?рема
Миливојевић, Гре1ељ, 2002) 1а су се кору?цијом служили и LоIо-
ви, ш8о је о?исано у ан8ичкој Iрчкој ми8олоIији. Свакако, и за
сам нас8анак хришћанс8ва везани су елемен8и кору?ције у лику
Ју1е Исакарио8скоI који је за 30 среLрњака „?ро1ао” своI учи-
8еља Хрис8а. Такође, и у сре1њем веку, у оквиру саме цркве заLе-
лежени су Lројни ?римери кору?ције:

„Пракса ку?овања високих ?оложаја у цркви (симонија, ?о Си-
мону МаIу, чароLњаку из Самарије, који је х8ео 1а за новац о1 а?ос-
8ола ку?и 1уховне моћи) Lила је увелико узела маха. Црквени ?о-
ложаји су се нај?ре ку?овали, а ?о8ом су се ?ро1авала црквена
имања 1а Lи се ?окрили 8рошкови наименовања” (Милосављевић,
2002, с8р. 89).

Бројне 1илеме нас8ају у ?окушају 1а се 1а ваљана �еоријска 1е-
финиција ?ојма кору?ције. Не улазећи у 8еоријске рас?раве око
о1рећења овоI ?ојма, ?осеLно око различи8их моIућих ?рис8у?а
(кул8уролошки, социолошки, ?равни, економски, морални ?о-
ли8ички…), указаћемо на неколика о1рећења која нам моIу ?о-
служи8и као ?олазна основа за разумевање овоI ?ојма и њеIову
анализу у овом случају, у коме је акцена8 ?рвенс8вено усмерен
на е8ичку 1имензију кору?ције.

Најконцизније оLјашњење ?ојма кору?ције можемо срес8и у
о1ређењу које 1аје Све8ска Lанка из 2000. Iо1ине а која кору?цију
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1ефинише као злоу?о8реLу јавних овлашћења ра1и с8ицања
?рива8не корис8и (WB, 2000). Ви8о Танци, који је оLављао низ
функција у Међунаро1ном моне8арном фон1у и вла1и И8алије,
ау8ор је мноIих ра1ова о кору?цији. Кору?ција ?ос8оји, сма8ра
овај ау8ор, уколико 1ође 1о свесноI, намерноI нарушавања ?рин-
ци?а не?рис8раснос8и ?ри о1лучивању у циљу ?рисвајања неке
?оIо1нос8и. Танци уво1и 1ва јасна ре1а селек8ивних оIрани-
чења на ?оче8ку и на крају ?о8енцијалне кору?8ивне ин8ерак-
ције. Прво, нема кору?ције ако се не ра1и о свесном, ?ланираном
нарушавању ?ринци?а не?рис8раснос8и. Неинформисанос8 или
реаIовање на основу осећаја сим?а8ије или ан8и?а8ије јесу ?ока-
за8ељи не1овољне с8ручнос8и и ?рофесионалнос8и, али не ну-
жно и корум?иранос8и. ДуIо, ако нема макар и о1ложеноI
?лаћања услуIе, или Lар ?ре1лоIа за размену услуIа, нема, уз сву
?ра8ећу ?рис8раснос8 и Lаха8ос8 а1минис8рације, нужно и ко-
ру?ције (Танци, 1998).

Занимљиву, о?исну 1ефиницију кору?ције, изражену као фор-
мулу 1аје РоLер8 Кли8Iар1. Кору?ција ?ос8оји ка1а неки ?оје1и-
нац незакони8о с8ави лични ин8ерес изна1 ин8ереса љу1и и и1е-
ала којима се заклео 1а ће служи8и. Кору?ција се може изрази8и
кроз формулу: кору?ција = моно?ол + 1искреција − о1Iоворнос8,
уз важну ме8о1ску на?омену 1а је у основи сваке ефек8ивне ан-
8икору?цијске с8ра8еIије оLрну8и сле1, о1носно ре1уковање мо-
но?ола и 1искреционих овлашћења, уз ис8овремено увећање
свих оLлика о1Iоворнос8и (Klitgaard, 1988). 

Социолошко схва8ање ?о8енцира 1ва ас?ек8а кору?ције: 1) ко-
ру?цију везује за ?ојам влас8и уо?ш8е, а не уско 1ржавне влас8и;
2) кору?8ивним ?онашањем оLухва8а не само 8акво ?онашање
које је санкционисано ?равним нормама, већ уо?ш8е 8акво ?она-
шање „ка1а љу1и злоу?о8реLљавају свој ?оложај ка1 Iо1 је мо-
Iуће с8ећи лаку зара1у” (Гре1ељ, 2007, с8р. 260). Према 8оме, ко-
ру?ција може 1а се ?осма8ра као свака злоу?о8реLа ?рава и овла-
шћења у сврху со?с8веноI 1оLи8ка или с8ицања личне корис8и.
С8рук8урално ?осма8рано, 8ри су конс8и8у8ивна елемен8а ко-
ру?ције: (1) јавна овлашћења; (2) њихова злоу?о8реLа и (3) ос8ва-
рена корис8. Сумирајући ?осле1ице кору?ције у ?реамLули Кри-
вично?равне конвенције Саве8е Евро?е о кору?цији, наIлашава
се 1а „кору?ција уIрожава вла1авину ?рава, 1емокра8ију и љу1-
ска ?рава, ?о8ко?ава 1оLру у?раву, ?раве1нос8 и социјалну ?рав-
1у, нарушава конкуренцију, оме8а економски развој и уIрожава
с8аLилнос8 1емокра8ских инс8и8уција и моралне основе 1ру-
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ш8ва (Кору?ција и љу1ска ?рава: ус?ос8ављање везе, 2010, с8р. 3).
Дакле, у најширем смислу, а ш8о се за ?о8реLе овоI ра1а може
?рихва8и8и као ра1на 1ефиниција, кору?цију можемо о1ре1и8и
као с�ицање личне корис�и (�оје�иначно или %ру�но) на рачун о�ш�е%
�о�ра.

Анализирајући кору?цију у земљама у 8ранзицији, Расма Кар-
клинс разликује 8ри и1еал-8и?ска оLлика кору?ције. Први чини
кору?ција у свако1невној ин8еракцији између служLеника и
Iрађана. Реч је о нажалос8 раширеним и у извесној мери чак ?ре-
ћу8но 8олерисаним ?ојавама ?о?у8 ?о1мићивања јавних слу-
жLеника 1а Lи ?рекршили ?равила, злоу?о8реLом овлашћења за
из1авање 1озвола и вршење инс?екцијскоI на1зора или свесном
замаIљивању ?равила и 1езорIанизацији зLоI ин1иви1уалноI
или Iру?ноI изнуђивања ми8а. ДруIи, 1алеко 1руш8вено разор-
нији ви1 чини кору?8ивна ин8еракција у оквиру 1ржавних ин-
с8и8уција. . . . Злоу?о8реLом ?оложаја и у8ицајем с8иче се о1ређена
корис8 а 8о се оLавља кроз че8ири 1оминан8не форме: ?ре8вара-
њем јавних сре1с8ава у ?лен служLеника кроз скривене, ал8ер-
на8ивне Lуџе8е; лошим у?рављањем јавним ресурсима и ?рофи-
8ирањем на њима; злоу?о8реLама, веома раширеним у ?роцесу
?рива8изације и ?ри вршењу јавних наLавки, као и кроз ?раксу
не?о8изма, клијен8елизма и „?ро1аје” ?оли8ичких ?оложаја.
Ов1е је реч за?раво о ?ос8ављању ?оверљивих љу1и на ?оложаје
са „високим ризиком кору?ције”, уну8ар, рецимо, минис8арс8ва
економије, финансија, у 1ржавним аIенцијама, у?равним о1Lо-
рима ?ре1узећа или царинским и ?ореским инс?екцијама. Тре-
ћи ви1 зароLљавања инс8и8уција, о1носно с8ање зароLљене
1ржаве и ?ојава сис8емске „високона?онске” кору?ције    означа-
ва с8ање у коме су кору?ција и кору?ционаши овла1али 1ржа-
вом. Реч је о ?ојавама оLразованих скривених мрежа моћи у 1е-
ла8нос8има ?о?у8 ?о1ривања слоLо1них изLора, злоу?о8реLе за-
коно1авних овлашћења и овлашћења у оLлас8и кон8роле и на1-
зора, кору?цији у ?равосуђу или корум?ирању ме1ија, о1носно
кору?цији уну8ар самих ме1ија. ПосеLно разоран механизам
?ре1с8авља коришћење ком?роми8ујућих ма8еријала – „ком-
?рома8а” у сврху ?оли8ичких уцена и ?рисила (Карклинс, 2007). 

Нема сумње 1а је ?осеLан ви1 кору?ције, који је с 1руш8веноI
ас?ек8а најо?аснији, 8зв. �оли�ичка кору�ција, с којом је Lлиско у
вези и 8зв. сис�емска кору�ција. „По1 кору?цијом у ?оли8ичком
живо8у ?о1разумева се ак8ивнос8 којом се корис8и ?оли8ичка
функција и ?оложај у неморалне и ?ро8ивзакони8е сврхе, у на-
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с8ојању 1а се ?риLави корис8 или 1оLи8 за сеLе или рођаке” (Тео-
филовић, 2007, с8р. 122). Поје1ини ау8ори сма8рају 1а се у схва-
8ању ?оли8ичке кору?ције мора ?оћи о1 чињенице „1а се 8у нај-
чешће ра1и о коришћењу ?оли8ичке моћи у циљу с8ицања ма8е-
ријалне корис8и сеLи и својој ?оли8ичкој с8ранци” (Ђурић, Јова-
шевић, Ракић, 2007, с8р. 76). Носиоци ?оли8ичке кору?ције су
личнос8и из јавноI, 1руш8веноI и ?оли8ичкоI живо8а, које не
морају нужно оLавља8и функције из 1омена извршне и у?равне
влас8и, али које имају о1ређене ?оли8ичке и ?ре1с8авничке
функције (наро1ни ?осланици, ли1ери с8ранака, шефови разних
1руш8вених орIанизација и сл.) и о1ређени 1руш8вени у8ицај.
Тај њихов „1руш8вени у8ицај” је социјална ?о1лоIа на којој се за-
снива кору?ција, ?а се у савременој 8еорији 8рIовина 1руш8ве-
ним у8ицајем и сма8ра је1ним о1 најважнијих. На основу 8емељ-
не анализе везе кору?ције и ?оли8ичких с8ранака, након форми-
рања ?рве заје1ничке 1ржаве Краљевине СХС, Урош Шуваковић
ис?равно закључује: 

„Као леIи8имно ?осре1ујући елемен8 ?оли8ичкоI сис8ема
?ре1с8авничке 1емокра8ије, засноване на различи8им и су?ро8-
с8ављеним ин8ересима, ?оли8ичке ?ар8ије нере8ко ?релазе 1оз-
вољену Iраницу ’леIи8имноI ре?резен8овања’, 8рансформишући
се о1 суLјека8а ?оли8ичкоI ?роцеса у суLјек8е ?оли8ичке кору?-
ције. То се нарочи8о 1ешава у нес8аLилним ?оли8ичким сис8еми-
ма, у временима 8урLулен8них 1руш8вених ?ромена, ка1а је фи-
нансирање ?оли8ичких ?ар8ија изван 1омашаја јавне кон8роле и
законски је нереIулисано или не1овољно реIулисано. Пар8ије
увек ?оказују ин8ересовање за 1о1а8не изворе ?рихо1а, руково-
1ећи се лоIиком 1а је најску?ље изIуLи8и влас8” (Шуваковић, 2011,
с8р. 61). 

Поли8ичка кору?ција има Lројне своје ?ојавне оLлике, о1 свесноI
?ри?ремања и изIласавања 1ефек8них и ?уних „?равних ?ра-
знина” закона и ?о1законских ака8а, ?реко ?ројек8овања не?ри-
менивих или 8ешко ?римењивих законских решења са Lројним
„изненађењима” у ?релазним решењима, 1о изLеIавања ?ореза,
осиIурања сре1с8ава из „црних фон1ова” и не8ранс?арен8ноI
вођења ?рихо1а и расхо1а ?оли8ичких с8ранака. 
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УРУШАВАЊЕ ДОМАЋИНСКОГ ДУХА 
И СЕЈАЊЕ ЗЛА КОРУПЦИЈЕ

Ср?ски наро1 је о1вајка1а Lио 1омаћински наро1, 8е у 8ом сми-
слу и ?ојам 1омаћин има аксиолошку вре1нос8. У?о8реLа ?ојма
1омаћин Iовори о њеIовом значењу, јер ако хоће 1а ис8акне не-
чију вре1нос8, наш наро1 за 1о8ичноI каже 1а је 1омаћин. Све8о-
савско 1омаћинско начело Iласи: Бо% је �омаћин све�а, хрис�ољу-
�иви вла�ар �омаћин �ржаве, �о�ожни Ср�ин је �омаћин �оро�ице. Би-
8и ус?ешан 1омаћин значи Lи8и о1Iоворан ?рема имовини и
имању које му је ?оверено: са�ира�и а не раси�а�и, с�вара�и а не
разара�и, увећава�и а не смањива�и, кући�и а не раскућива�и… Тај
с8а8ус је о8?рилике с8а8ус свакоI ср?скоI 1омаћина. Домаћин-
ски 1ух је је1на о1 најсјајнијих карак8ерис8ика ср?скоI наро1а.
Домаћини су у свом мес8у уживали највеће ?оверење. Љу1и су
1олазили ?о саве8, ?о LлаIослов, уIле1али се на њих ш8а и ка1а
ра1и8и и сл. Поли8ику мес8а, а и 1ржаве, во1или су 1омаћини.
Бављење ?оли8иком није само сеLи Lило сврха, није Lио циљ ин-
8ерес и лична корис8 већ је циљ Lио о?ш8е 1оLро, 1о коIа се у 1у-
ху Пла8оновоI и1еала, с8иже ако је ?оли8ика 1ела8нос8, ?ре свих
најумнијих и најс?осоLнијих. Соли1арнос8 и 1оLрочинс8во, ра-
1инос8 и ?ош8ење, ?рав1ољуLивос8 и ?оLожнос8, заје1ница (?о-
ро1ица, 1ржава) а не ?оје1инац, о?ш8е 1оLро а не лична корис8,
кључне су врлине на којима се заснивало 1омаћинско вас?и-
8ање. 

Ш8а је узрок, а ш8а ?осле1ица с8ања 1уха је1ноI наро1а? Да ли
њеIове е8но?сихолошке осоLине у8ичу на ис8орију која му се 1о-
Iађа, за?раво на њеIову су1Lину, или оно ш8о му се 1оIађа о1ре-
ђује какав ће Lи8и? С8ари Iрчки 1ијалек8ичари Lи рекли 1а је
8ачно и је1но и 1руIо. Су?ро8нос8и се ?ривлаче, с8оIа е8но?си-
холошке карак8ерис8ике је1ноI наро1а у8ичу на њеIову ис8о-
рију, ?ози8ивну и неIа8ивну, а и ?рилике у8ичу на њеIове осоLи-
не. Раније смо већ конс8а8овали 1а је кору?ције Lило у свим фа-
зама развоја љу1скоI 1руш8ва, али је свакако Lило ?ерио1а ка1а
је она Lујала, међу8им Lило је и ?ерио1а њене с8аIнације. По?ео-
во о1ређење кору?ције 1аје нам за ?раво 1а закључимо 1а ка1
1ође 1о синерIије мо%ућнос�и и склонос�и, у неком ?ерио1у раз-
воја 1руш8ва 1олази 1о скока и ?овећања кору?ције. Нема сумње
1а је ?оче8ак Lујања кору?ције у СрLији везан за ?ерио1 с8варања
заје1ничке 1ржаве Краљевине СрLа Хрва8а и Словенаца.3 Реч је,



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLIV (1)/2014

180 ПЕТАР M. АНЂЕЛКОВИЋ 

?ре свеIа, о 1ве Iру?е фак8ора који 1о?риносе о1ржању високоI
нивоа кору?ције и ?ре1с8ављају својеврсну разорну смешу о8во-
рених моIућнос8и за кору?цију (сис8емско-инс8и8уционални
?ре1услови) и ис8овремено ?рису8не склонос8и ка кору?цији
(кул8урни разлози).

 ДуIо живљење ?о1 с8раним у?равама, као и 1омаћим 1ик8а-
8урама, очиIле1но је ос8авило 8раIа на ?сиху и карак8ер ср?скоI
наро1а. Према Јовану Цвијићу у нашим крајевима, ?о1 с?еци-
фичним ис8оријским и кул8урним условима, формирао се осо-
Lени е8но?сихички 8и?, цен8рални 8и?, за коIа је карак8ерис8и-
чан „рајински мен8али8е8”. Овај 8и? је нас8ао у сре1ишњем 1елу
БалканскоI ?олуос8рва (у ?ло1ним 1олинама Мораве и Вар1ара),
ко1 Lес?омоћноI ?равославноI с8ановниш8ва које је вековима
Lило изложено Турским и АрLанашким ?љачкањима и зулуми-
ма. У не?рес8аном с8раху о1 1ушмана и ?о1 с8алним ?ри8иском
8ежње за о1ржањем IолоI живо8а, развио се ?о1анички мен8а-
ли8е8 ?о8иш8ених и сервилних љу1и. Цвијић о рајинском мен-
8али8е8у каже: 

„О1 моралних осоLина се усле1 мимикрије нај?ре развије ?о-
низнос8 ?рема LеIовима, ?рема насилницима, ?рема свима муха-
ме1анцима, је1ном речи ?рема свима који нису раја. Раја се све ви-
ше навикава на 8о 1а је нижа, ро?ска класа која има 1а се улаIује и
1а се клања, 1а Lи се умилила Iос?о1ару”, 

1ок неш8о раније каже: 

„По1 8им разумемо у8ицај суровос8и и насиља Iос?о1ара на
мен8али8е8 овоIа с8ановниш8ва или и ?осле1ице ?о1ражавања
овим Iос?о1арима. Послушнос8 и на?ор роLова 1а се уIо1и жеља-
ма и укусу Iос?о1ара Lили су Iлавни чиниоци овоIа ?реоLражаја”
(Цвијић, 1987, с8р. 76).

Син1ром осоLина рајинскоI карак8ера чине цр8е: ?лашљивос8,
фа8ализам, ?о8уљенос8, ?акос8, не?оверљивос8, ?раIма8изам, лу-
кавс8во, еIоизам, чулнос8, сле?а о1анос8 Iос?о1ару, ?онизнос8
?рема моћнима и суров о1нос ?рема немоћнима, као и морална
мимикрија. Цвијић је ?ре1 нас о1авно ?ос8авио ово ужасно оIле-
1ало, али изIле1а 1а све 1о 1анас нисмо научили 1а Iле1амо у ње-

3 Указивање на овај ?ерио1 као ?оче8ка наIлоI рас8а кору?ције свакако не
значи 1а ?ре 8оI ?ерио1а у СрLији није Lило кору?ције. Ов1е, желимо 1а
укажемо на 8ај ?ерио1 као ?оче8ак наIлоI рас8а ове ?ошас8и која је 8оком
1аљеI ?ерио1а развоја 1руш8ва 1оLијала на уLрзању и 1анас 1овела 1о фе-
номена „зароLљене 1ржаве”.
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Iа, ни8и смо озLиљније ?окушали 1а ?роменимо неш8о ш8о не
ваља. Мен8али8е8 се с?оро мења, али у нашем случају је очиIле1но
1а ?ромене не ?ос8оје јер још о1 њеIовоI времена ?а све 1о 1ана-
шњих 1ана лаIано али сиIурно, као нација, ?ро?а1амо и IуLимо
Lи8ку за Lи8ком. Не можемо и не смемо ?орица8и 1а смо ?ос8али
слаLи, емо8ивно и морално разорени јер 8ек ка1а схва8имо 1окле
смо 1ошли, он1а се можемо на1а8и ?роменама наLоље. Снис-
хо1љивос8 и улаIивање моћнима и моћницима је Lи8на осоLина
ро?ске ?сихе, која се ко1 савремених СрLа меша са ма-
лоIрађанским мен8али8е8ом које су о?исали С8ерија и Нушић.
Жеља 1а се Lу1е „ноLлес” и „као ос8али све8”, ?ре?лиће се
с 1ивљењем; рајинском ?онизношћу и улаIивањем ?рема моћни-
ма. Заш8о је чес8а ?о8реLа у нас 1а нам с8ранци неш8о ?ризнају и
?охвале 1а Lи Iа на крају и ми ?ризнали? И велики ср?ски ?рија-
8ељ, заљуLљен и у ср?ску ?лемени8ос8, искрено Iоворећи СрLима,
који Iа нису 8а1а схва8али, указивао је на рајински мен8али8е8 као
узрок „чиновничке кору?ције”, као ?осле1ице „вишевековне
?ре1с8аве 8урске ис8очњачке ?о1ми8љивос8и” (Рајс, 1998, с8р. 44).

ОLнову и васкрс ср?ске 1ржаве ?овели су и во1или уIле1ни
ср?ски 1омаћини на челу с Карађорђем. У врло 8ешким и сложе-
ним ис8оријским околнос8има из ?е?ела су васксли ср?ску
1ржавнос8 и ?ос8авли је на нове – с8аре 8емеље, засновне на све-
8осавском начелу и 1омаћинском 1уху. Измучену и исцр?љену
ра8овима, али ?оле8ну и са ?уно на1е, СрLију је ?реску?о кош8ао
Први све8ски ра8. Увучена у 8ај Велики ра8 СрLија је 1емоIраф-
ски и ма8еријално Lила разорена. Иако ?оLе1ник у 8ом ра8у, како
својом не?ромишљеношћу („?оLе1ник у ра8у IуLи8ник у миру”)
8ако и зLоI ин8ереса великих сила, СрLија је на?равила фа8алну
ис8оријску Iрешку с8варајући заје1ничку 1ржаву са својим ис8о-
ријским не?рија8ељима. Та заје1ница разарала је ср?ско наро1-
но Lиће у мноIим сеIмен8има ?а и у ?оIле1у 1омаћинскоI 1уха
и с8варања услова за Lујање кору?ције. Томе је ?осеLно ?оIо1о-
вало увођење ?арламен8аризма у 1ржави.

У новоформираној 1ржави, Краљевини СХС ?ос8ојали су, како
нам у својој анализи указује Шуваковић, значајни 1руш8вени и
?равни услови који су ?оIо1овали развоју кору?ције. Ту ?ре све-
Iа с?а1ају: „чињеница 8рајања ус8авно-?равноI ?ровизоријума
скоро чи8аве 8ри Iо1ине ?осле ује1ињења; ?ос8ојање чак шес8
8ери8оријалних ?о1ручја с наслеђеним ?равним сис8емима
који су се ?римењивали 1о ује1ињења; вршење великих 1ржав-
них наLавки и јавних инвес8иција Lез јасно заснованоI сис8ема
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кон8роле; ?ос8ојање 1ис?озиционих фон1ова којима су рас?ола-
Iали ?ре1се1ник вла1е и минис8ри; о8?ла8а ра8не ш8е8е, ра8ноI
?лена, замена новца ра1и увођења 1инара и сл.; уврежено схва-
8ање 1а се новцем и ма8еријалним 1оLицима моIу ?ос8ићи ?о-
ли8ички циљеви, ш8о је ?ракса и ?о8врђивала, и81.” (Шуваковић,
2011, с8р. 62). Велики Lрој љу1и који је учес8вовао у ра8у, нас8ојао
је 1а „на?ла8и своје заслуIе”. За8о и не чу1и ш8о су се „кору?-
цијом и најразличи8ијим малверзацијама Lавили сви који су за-
узимали Lило какав ?оложајчић у 1ржавној хијерархији – ?очев-
ши о1 сеоскоI ?ан1ура и сеоскоI ћа8е, ?реко чиновника свих ка-
8еIорија, наро1них ?осланика, минис8ара, официра и Iенерала,
све 1о самоI краља Алексан1ра који је Lио несумњиво ?рви и нај-
већи кору?ционаш” (Колунџић, 1968, с8р. 36).

У свом чувеном, из љуLави ?рема ср?ском наро1у на?исаном
1елу „Чуј8е СрLи”, АрчиLал1 Рајс у?озорава ?рија8ељски ср?ски
наро1 на велику о?аснос8 која се на1 њихову 1ржаву на1вила у
ви1у кору?ције. „Поли8ичари више нису знали ни за какве Iра-
нице својих амLиција. Bио је 8о ?лес минис8арских ?ор8феља,
који су 1оносили LоIа8с8во онима који Lи их се 1оче?али. Нај-
Lољи начин 1а Lрзо ?ос8анеш LоIа8 јес8е 1а ?ос8анеш минис8ар”,
наIлашава Рајс (Рајс, 1998, с8р. 62) Рајс све1очи 1а је о1 ПрвоI све8-
скоI ра8а 1о 1928. Iо1ине, ка1а је ?ре1 смр8 ?исао своју књиIу, у
нашој земљи „ви1ео најмање ?е1есе8ак минис8ара и, с ре8ким
изузецима, сви 8и минис8ри су се оLоIа8или” (Рајс, 1998, с8р. 62).

Афере су Lиле 8олико ре1овна ?ојава у Краљевини 1а се кору?-
ција „све мање 8ре8ирала као неш8о о1иозно и ком?роми8ан8но
ш8о љу1е ?онижава и 1исквалифицира за ?ош8ено 1руш8во”
(Колунџић, 1968, с8р. 21). Иако се о кору?ционашким аферама
оLимно ?исало у он1ашњој ш8ам?и, уз веома снажну кри8ику
носилаца 8а1ашњих највиших 1ржавних функција, иако су во-
ђење ?арламен8арне 1еLа8е и ис8раIе 8им ?ово1ом, није1ном се
није 1есило 1а неки високи 1ржавни функционер о1Iовара зLоI
кору?ције На 8емељу ис8раживања и ?роучавања ис8оријске
Iрађе и о1Iоварајуће ли8ера8уре, Шуваковић у ра1у у коме ис?и-
8ује везу између кору?ције и ?оли8ичких с8ранака у Краљевини
СХС закључује: „1а у Првој јуIословенској 1ржави за?раво и није
?ос8ојала ?оли8ичка воља за суочавањем с кору?цијом као
1руш8веним злом, већ је чак низом ?ос8у?ака сама 1ржава 1ава-
ла 1о?ринос њеном развијању”. После1ица ‒ већ је 8а1а 1ошло 1о
нас8анка феномена 8зв. „зароLљене 1ржаве”, који је резул8а8 ?о-
с8ојања сис8емске кору?ције (Шуваковић, 2011, с8р. 66). Жилаву,
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1уIу 8ра1ицију кору?ције и с?реIе LоIа8их и моћних у СрLији са-
вршено 1оLро илус8рују рецимо ?ри?ове8ке Милована Глишића,
?осеLно ан8олоIијска ?рича о ку?овини је1не 8е ис8е Iлаве шеће-
ра чијим се 1аривањем о1оLровољавају (локални) моћници. 

С8варање ДруIе ЈуIославије, ?о1 1ик8а8ом „?оLе1ника” и ?о
цену ћу8ања и заLорава Iеноци1а на1 ср?ским наро1ом у 8ом ра-
8у, за ср?ски наро1 је имало и има још ?оIуLније ?осле1ице неIо
с8варање Прве ЈуIославије.4 И ова нова 1ржава 8акође је ?ре1-
с8ављала ?оIо1но 8ло за развој кору?ције.5 Комунис8и су 1ола-
ском на влас8, ?ош8о су имовину, и ?роизво1е ра1а, ?роIласили
за 1руш8вену, урушили 1омаћински ?оре1ак у СрLији. Је1ну ве-
лику, ?лемени8у, универзалну и1еју „�а све� �ре�а �а се окреће
око Сунца ра�а” (Маркс), комунис8и, нарочи8о они који су извели
револуцију (у највећем Lроју: сељачка сиро8иња, на1ничари,
Iра1ске слуIе, оIорчени ?ро?али с8у1ен8и и 1руIи неза1овољни-
ци), ?резрели су и ?ро8ерали из СрLије, јер сами нису Lили 1еца
ра1а, ни8и су ?о8ицали из 1омаћинских ?оро1ица. Тако је у на-
шем наро1у уне8 је1ан о?асан мен8али8е8 нера1а и нео1Iовор-
нос8и. Наро1 је Lрзо схва8ио 1а се може Lоље живе8и о1 снала-
жења, у лавирин8у Lирокра8ске рас?о1еле, неIо о1 ра1а, ?рихва-
8ио је 8у иIру и врло се извеш8ио у њој (ра1ио не ра1ио свира 8и
ра1ио; нико не може 8олико мало 1а ме ?ла8и, колико ја моIу ма-
ло 1а ра1им). С8ворен је мен8али8е8 сналажења и омаловажа-
вања ра1а. Ни ови нови неока?и8алис8и који никоше након „1е-
мокра8ске револуције”, неокомунис8и – комунис�ка�и�алис�и,
свој ка?и8ал највећим 1елом нису с8ворили ра1ом већ су ?о ис-
8еку социјализма ?окрали наро1не ?аре којима су нас8авили у?-
ро?ашћавање СрLа и у ка?и8ализму. Нај?ре су рушили ка?и8али-
зам 1а Lи Iра1или комунизам, о8имали „у име наро�а” и „за на-
ро�”, с8варали 1руш8вено LоIа8с8во, а 1анас, ис8и они или њихо-
ва 1еца, руше комунизам и Iра1е ка?и8ализам, ?рисвајајући на-

4 О 8раIичним ?осле1ицама ове заLлу1е шире и у ра1у: П. Анђелковић, Лоши
ђаци учи8ељице ис8орије ‒ јуIофана8изам и еврофана8изам и 1есуверени-
зација СрLије, ЗLорник ра1ова са научноI ску?а: Гло�ализација и �есуверениза-
ција, о1ржаноI 14‒15. се?8емLра 2013. Iо1ине, у орIанизацији Ср?скоI соци-
олошкоI 1руш8ва, ФилозофскоI факул8е8а у Косовској Ми8ровици и Инс8и-
8у8а за у?оре1но ?раво БеоIра1.

5 Ов1е 8реLа ис8аћи 1а у ?рвим Iо1инама изIра1ње нове социјалис8ичко-ко-
мунис8ичке заје1нице, 1ок је и1еја комунизма која је ?окре8ала наро1 Lила
снажна, кору?ција није Lила 8ако ви1љива и у 8ој мери изражена. Како је
и1еја ко?нила, уз ?оIо1не услове који су Lили ?рису8ни, кору?ција је ?оче-
ла 1а се развија.
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ро1ну имовину (1ок су на 8е8кином каучу с?авали) као 1а им је
„о� �а�а ос�ало”. О1је1ном изникоше нови Lизнисмени који су 1о
јуче Lили секре8ари коми8е8а или служLеници ОЗНЕ, или се
?ојавише као екс?ер8и из инос8ранс8ва и о?љачкаше наро1. Пре-
ко ноћи ?роменили су и1еолошки ћурак, веш8о искорис8или
свој ?оложај и време 1руш8вених ломова и Lрзо се оLоIа8или.

По1 изIовором 8ранзиције и 8рансформације ?ривре1е, скоро
сва ?роизво1ња је заус8ављена. Масовним о8?уш8ањем ра1ника,
уз енормно и ?о8?уно незаслужено LоIаћење ?оли8ичке ели8е, а
све у име 1емокра8ских ?ромена и лиLерализације 8ржиш8а, ра-
зорено је ?ривре1но 8киво СрLије. Извеш8аји Iоворе 1а ?роиз-
во1ња замире у свим 1еловима земље. СрLија је ?о8онула у 1уLо-
ку економску кризу.6 Умес8о оLећаноI LлаIос8ања 1оLили смо
?онирућу с8о?у ?ривре1ноI рас8а, рас?а1 морала и свих 8ра1и-
ционалних вре1нос8и, оLиље лажи и ?о1вала, 8ехничко и 8ехно-
лошко заос8ајање у оLлас8има I1е је 8о најосе8љивије. Јаз између
масе сиромашних и шачице LоIа8их неза1рживо се ?ро1уLљује.
ДуLоки јаз између оIромне масе осиромашених и врло ускоI
слоја LоIа8аша који су се наIло оLоIа8или ?рисвајањем 1руш8ве-
не и 1ржавне имовине, ?осеLно у ?ерио1у 8ранзиције, ?ре1с8а-
вља 1оLру ?о1лоIу за криминализацију 1руш8ва и ?ре8и 1аљим
?ро1уLљивањем њеIове нес8аLилнос8и. Тајкуни – комунис�ка�и-
�алис�и7 1ивљом акумулацијом ка?и8ала, економијом из сенке
1ирек8но у8ичу на ?оли8ику, а све 8о 1ово1и 1о ?роцеса ?озна-
8оI као „заро�љавање �ржаве”. Ср?ско 1руш8во, 1руш8во у 8ранзи-
цији, како Iа 1анас називају, ?ре1с8авља мешавину ос8а8ака ?ро-
?алоI социјалис8ичкоI екс?еримена8а и квази8ржишне ?ривре-
1е. У с8вари, имамо је1ну економску и ?оли8ичку зLрку, у којој
наши ?ос8комунис8ички ка?и8алис8и и ?ре1ка?и8алис8ички
комунис8и ‒ комунис8ка?и8алис8и, лове у му8ном и нас8оје 1а
?риIраLе оно ш8о се ?риIраLи8и може. Еви1ен8но је урушавање
сис8ема вре1нос8и заснованоI на ?равославним начелима као и
веш8ачко калемљење и наме8ање за?а1них вре1нос8и. 

6 О разорним ?осле1ицама 8ранзиције ?о ср?ско 1руш8во у ср?ској социо-
лошкој мисли на?исани су Lројни ра1ови, између ос8алих чи8аоцу ?ре?о-
ручујем и кра8ки али ориIинални ра1 Уроша Шуваковића, „СукоL 8ранзи-
ционих ?осле1ица и ?рокламованих евро?ских вре1нос8и” (Шуваковић,
2013, с8р. 235‒259).

7 О новим-с8арим ?рофи8ерима комунис8ка?и8алис8има шире у ра1у:
П. Анђелковић, Комунис8ка?и8алис8и ‒ ?олуин8елек8уалац, 1руш8вени
феномен 1уIоI 8рајања, Теме, I. XXXVII, Lр. 4, 33‒50.
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ДОМАЋИНСКИ ДУХ И(ИЛИ) КОРУПЦИЈА 
– КА ЗАКЉУЧКУ

У СрLији, и у земљама из окружења, 1анас је мо1ерно Iовори8и о
LорLи ?ро8ив кору?ције, 1оносе се ан8икору?цијски закони,
?роцесуирају се мноIи ак8ери, о8кривају се Lројне кору?цијске
афере. Има ли LорLа ?ро8ив кору?ције шансу на ?оLе1у оваквим
начином на који се во1и? УLеђени смо 1а нема. За8о ш8о је кору?-
ција ?роцес који за основни узрок има „квареж” карак8ера, еро-
зију моралних вре1нос8и. Ако кору?цију, како ис?равно ?ри-
мећује Јован Ћирић, као ?ојаву суш8ински о1ређује неморал-
нос8, или морална 1евијан8нос8, 8о значи 1а се у 1руш8ву у коме
нису ?рихваћена и 1осле1но ?римењена чврс8а морална ?рави-
ла с8ичу услови за већу ?о1ложнос8 Iрађана кору?цији (Ћирић,
2009, с8р. 233). Правне норме и санкције саме ?о сеLи нису 1овољ-
не за LорLу ?ро8ив кору?ције.8 У искорењивању овоI зла важније
је у којој мери ће ко1 Iрађана 1оћи 1о уну8рашњеI ау8ономноI

8 Да саме ?о сеLи ?равне норме нису 1овољне за сузLијање кору?ције ?о-
8врђује и ?ример Евро?ске уније, која се ?оноси својим ?равним ?ро?исима
али на чијем ?рос8ору умес8о 1а кору?ције Lу1е све мање, она све више јача.
О 8оме најLоље Iовори ан8икору?цијски извеш8ај у ЕУ који је сачинила Се-
силија Малмс8ром. Швеђанка у овом извеш8ају Lриселску унију о?исује као
8воревину изје1ену кору?цијом и ?роLушену сивом економијом и у чије
инс8и8уције све мање, сами Iрађани Евро?ске уније, верују. „Кору?ција оз-
Lиљно ош8ећује и економију и 1руш8во у целини… У екс8ремним случаје-
вима, она ?о1рива ?оверење Iрађана у 1емокра8ске инс8и8уције и ?роцес…
Декларисане намере (за LорLу ?ро8ив кору?ције) и 1аље су исувише 1алеко
о1 конкре8них резул8а8а, а искрена ?оли8ичка воља 1а искорени кору?цију
чес8о не1ос8аје”. Даље, Малмс8ромова наво1и конкре8не ?о1а8ке који су
ужасавајући: кору?ција евро?ску економију кош8а 120 милијар1и евра Iо-
1ишње, ш8о је незна8но мање о1 Iо1ишњеI Lуџе8а Евро?ске уније, ?ри чему
се ова сума о1носи само на ш8е8у о1 кору?ције у 1ржавама чланица ЕУ, а 1а
у ову суму не улази кору?ција у инс8и8уцијама ЕУ, која је 8акође на високом
нивоу. Овај извеш8ај се ?о8?уно ?о1у1ара и са ис8раживањем о ?ерце?цији
кору?ције међу Iрађанима ЕУ, с?рове1еним у 1ржавама чланицама ЕУ. Ви-
ше о1 8ри че8вр8ине (76%) ис?и8аних Iрађана сма8ра 1а су инс8и8уције у
њиховим земљама кору?иране а у неким земљама (Словачка, И8алија, Ш?а-
нија, Пор8уIалија) 8ај ?роцена8 и1е и ?реко 90%. Такође, ни ?рича о уређе-
нос8и у ЕУ „не ?ије во1у” јер се 73% Iрађана у „?равно уређеној” Евро?ској
унији изјаснило 1а „?о1мићивање и у?о8реLа веза је чес8о најлакши начин
за ос8варивање ?рава у о1ређеним јавним служLама”. (EurAktiv – Evropska
komisija, Transparensi internešnal, RTTNjuz, Euobzerver – 6.6.2011, оLјављено
на сај8у setimes.com 9.06. 2011).
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?рихва8ања и саIласнос8и са ?равним нормама а 8о ?рвенс8вено
зависи о1 1оминан8ноI сис8ема вре1нос8и како у конкре8ном
1руш8ву 8ако и ко1 чланова 8е заје1нице. Без свес8и о о?ш8ем
1оLру, ?ош8ењу, соли1арнос8и, 1оLрочинс8ву, самилос8и и
сличним вре1нос8има, које се неIују у ?равослављу и 1омаћин-
ском вас?и8ању заснованом на њему, ?равни ?оре1ак фиIурира
само као с?ољна сила коју намеће неко „1руIи”. У савременом
1руш8ву, у коме је новац ?роIлашен за „врховно Lожанс8во,
основно мерило вре1нос8и” (Маркс), а 1руш8вено ?ризнање и
уIле1 су изје1начени са економским моIућнос8има („вре1иш
онолико колики 8и је Lанковни рачун”)9 8ешко је, Iо8ово немо-
Iуће, зах8ева8и о1 ?оје1инца 1а ра1и с8ицања 1руш8вене моћи
не ?риLеIава кору?цији. Јасно је, 1акле, 1а 8акав сис8ем вре1но-
с8и, 8акав „морал” који учи 1а је неморално Lи8и сиромашан и
?ош8ен, ?ре1с8авља ?оIо1но 8ло за Lујање кору?ције. За8о је не-
о?хо1но за?и8а8и се „није ли 1анас еру?ција кору?ције неми-
новна ?осле1ица морала ?о8рошачкоI 1руш8ва, већ 1еценијама
IрађеноI на ?риори8е8у за1овољавања ин1иви1уалних, сеLич-
них, ма8еријалних ин8ереса” (Ис8о, с8р. 235).

БорLа ?ро8ив кору?ције 8акође мора 1а Lу1е ?роцес. У 8ом
?роцесу важни су сви ас?ек8и (?равни, економски…) али за Lи8-
није искорењивање овоI зла – Iреха, најLи8нији је вас?и8но-оL-
разовни ас?ек8 којим се муко8р?но и 1уIо8рајно изIрађују ?ра-
ве, моралне и 1уховне вре1нос8и. Као ?у8оказ али и у?озорење
моIу 1а нам Lу1у и ви1ови8а у?озорења је1ноI о1 најумнијих ср-
?ских 1уховника, вла1ике Николаја. Говорећи о ?ро?ас8и ?рве
ЈуIославије у „Речима срLском наро1у кроз 8амнички ?розор”,
он каже: 

„Нека нам школа Lу1е са вером, ?оли8ика са ?ош8ењем, војска
са ро1ољуLљем, 1ржава са Божјим LлаIословом. Нека се сваки вра-
8и БоIу и сеLи; нека нико не Lу1е ван БоIа и ван сеLе, 1а Iа не Lи
?окло?ила језива 8ама 8уђинска, са ле?им именом и шареном
о1ећом.” 

Такође, у?озоравао је Све8и Николај 1а ако Lу1е на?уш8ена слу-
жLа БоIу срLскоI наро1а, „?рес8а8и [ће] ис8орија СрLа1ије, а ?о-

9 Вла1е8а Јеро8ић ?озивајући се на Фрој1а и А1лера, ис8иче 1а љу1е у
њиховом 1руш8веном анIажману, осим ?олноI наIона, највише мо-
8ивише неу8ољива ?о8реLа за 1руш8веним ?ризнањем (важењем,
моћи) Јеро8ић, В. (2000). Човек и ње%ов и�ен�и�е�. БеоIра1: Из1авачки
фон1 Архие?иско?ије LеоIра1ско-карловачке и Арс лиLри.
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че8и ис8орија манIу?арије” (Ср�ски наро� као Тео�ул); вла1ика је
разоLличавао и лажну ?оLожнос8: „Цркве Iра1е, 1а их ви1е љу-
1и,/ Цркве Iра1е, БоIу се не моле” (Не�еска Ли�ур%ија); а у?озора-
вао је и указивао и на ?љачкашку економију неолиLерализма
(Сре�њи сис�ем).

Узалу1нос8 LорLе ?ро8ив кору?ције мож1а најLоље илус8рује
крила8ица, мо1ерним вокаLуларом речено ‒ слоIан „Великим
ло?овима се ски1а ка?а а малим Iлава”, или: „Какво ?ечење, 8а-
кво решење” ‒ исказ који живи и 1анас а који је нас8ао (?о Фелик-
су Каницу) ка1а је ср?ска а1минис8рација ?очела 1а ра1и „свој
?осао” у новоослоLођеним окрузима, 8о?личком, ?иро8ском
и81. Као најмоћнији и најо1Iоворнији ви1е се ?ри?а1ници ?оли-
8ичке ели8е ?а се за8о у?ућује са8ирична ?орука 1а су „?оли8и-
чари нека1а имали визију а са1а су све свели на ?ровизију”.
Сличну ?оруку и 1ејс8во има и „аморални фамилизам” ‒ начин
?онашања који у свим релацијама има у фокусу само ин8ерес
?оје1инца и њему најLлижеI окружења, Lез оLзира на законе и
?рофесионалне с8ан1ар1е. Кору?цију у јавном сек8ору у великој
мери олакшава раширена лоIика и разумевање јавне својине и
ин8ереса као „АлајLеIове сламе”, нечеI ш8о за разлику о1 ?ри-
ва8ноI сек8ора нема 8и8улара, ш8о је и ничије и свачије, 8име и
моје. О?аснос8 о1 сле?оI, некри8ичкоI ?рихва8ања свих „вре1-
нос8и” које 1олазе са За?а1а, 1авно му1ро уочава и наш врли вла-
1ика Николај и на 8о ср?ски ро1 у?озорава у свом чувеном 1елу
Тео1ул: „Знаш ли 8и, Тео1уле, о8ку1 ?роис8ичу, највеће несреће
мећу љу1има? Ако не знаш, ја ћу 8и каза8и: о8у1а ш8о су љу1и из-
IуLили 1ух 1омаћински. ИзIуLили су 1ух 1омаћински, мој Тео-
1уле, а за?ојили се 1ухом најамничким. А најамник ни8и уме
своју кућу 1а кући ни8и хоће 8уђу 1а кући. Раскућену кућу ср?-
скоI наро1а је1ино можемо о?е8 скући8и ако у СрLији изнова за-
цари 1ух 1омаћински” (Николај, 2001, с8р. 233). Кул8урна начела
?равославне цивилизације заснована на саLорнос8и неIују у
већој мери колек8ивизам који рађа соли1арнос8, ш8о у зна8ној
мери смањује моIућнос8 кору?ције. Наме8ање за?а1ноI „мо1ер-
низацијскоI” ?роцеса ос8алом 1елу с8ановниш8ва Евро?е и све8а
?ра8ило је и Lезусловно наме8ање ка8оличко-?ро8ес8анских
и1еја и вре1нос8и као је1ино моIућих (које немају ал8ерна8иву).
У?раво мо1ернизацијски ?роцеси ?равославних 1руш8ава имају
за циљ и 1а 8а 1руш8ва ис?разне о1 оноIа ш8о им је иманен8но а
8о је личнос8 и заје1ница. Оно ш8о је за?очео комунизам, а 8о је
8емељна измена социјалноI Lића ?равославних наро1а, уруша-
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вањем ис8оријске и 1уховне вер8икале, и1еје саLорнос8и и 1о-
маћинскоI 1уха, са намером 1а се униш8и ?равославна цивили-
зација у целини, нас8авља Нови све8ски ?оре1ак, с8варањем на1-
нација – су?ранационалних формација. Турен ле?о ?римећије 1а
на За?а1у више нема 1руш8ва. За разлику о1 ?равославне 8ра1и-
ције развоја 1руш8венос8и, у чијем цен8ру се налази личнос8 и
заје1ница, за?а1ни 8и? ?реферира ин1иви1уалнос8, ан8ро?о-
цен8ризам. Ин1иви1уализам За?а1а разара осећај соли1арно-
с8и, заје1ниш8ва, свес8 1а је „Ми” важније о1 „Ја”, 1а је заје1ница
Lи8нија о1 личнос8и. Прихва8ивши и1еју ?ониклу у С8арој Грч-
кој 1а је„човек мера свих с8вари” (Про8аIора), За?а1 1о крајњих
Iраница развија и1еолошку конце?цију ан8ро?оцен8ризма. Ло-
Iика ?о8рошачкоI 1руш8ва ?о1с8иче кору?цију. Tакозвано ?о-
8рошачко 1руш8во ?ре1с8авља је1ан нови 8и? 1руш8ва у коме је
сваки човек им?ера8ивно и ?рвенс8вено у улози ?о8рошача. Чо-
век је у 8аквом 1руш8веном сис8ему ?ос8ао ?о8врђен ако је мо-
Iао 1овољно 1а 8роши – с8е?ен ?о8рошње је фак8ички изје1на-
чен са валоризацијом 1руш8веноI с8а8уса неке осоLе. За ?о8ро-
шачко 1руш8во се, уIлавном, конс8а8ује 1а неIује хе1онис8ичке
норме за1овољавања различи8их ма8еријалних 8ежњи и ?о8ре-
Lа. Пољски мислилац ЗиIмун8 Бауман, међу8им, иронично ?ри-
мећује 1а суш8ина ?о8рошачкоI 1руш8ва није у 8рену8ном кон-
зумирању о1ређених ма8еријалних 1оLара, већ у ?рижељки-
вању Lу1уће ?о8рошње и 1оживљаја који Iенеришу све јачу и јачу
жељу за с8ицањем и ?о8рошњом.

У‚,времену LоIа8ом несрећама” (Таци8), у овим ?ре8ешким
околнос8има ш8о 8рају већ ?ревише Iо1ина, а које није1ан наро1
не Lи 8ако ?о1нео, неизLежно су ?ро?але мноIе вре1нос8и, ма8е-
ријалне, али и моралне. Ср?ски човек је из1ржао али се и ?оха-
Lао, IуLећи мноIе врлине, 8име и високи морал. Узајамна мржња
као 1а је јача о1 љуLави, не?оверење је веће о1 ?оверења, сумња
јача о1 вере. Морамо ?овра8и8и равно8ежу и у?ркос не?рилика-
ма, и у?раво зLоI њих, неIова8и узајамну љуLав, слоIу, не?око-
леLљиво ро1ољуLље и 8вр1у веру. ДруIим речима, осиIура8и ?о-
Lе1у врлина на1 ?ороцима, који нас уIрожавају са свих с8рана, и
изну8ра, и с?оља. Нема слоLо1ноI 1руш8ва ни слоLо1ноI ?оје-
1инца уколико се ра1 не ?рихва8и као највиши морални и со-
цијални ?ринци?. СлоLо1а се не само Lрани ра1ом, већ је ра1 и
најLољи, ако не и је1ини, начин 1а се слоLо1а ос8вари. Ра1 је мос8
који ?овезује све8 слоLо1е и све8 нужнос8и. Ср?ски 1омаћини
с8варали су 1ух слоLо1них, 8резвених и ?рекаљених 8ру1Lеника,
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који се ослањају на сеLе, и не очекују о1 живо8а више неIо ш8о са-
ми моIу 1а ура1е и с8воре. Наро1и, ?оро1ице вре1е онолико ко-
лико вре1и њихова ?ривре1а, о1носно њихова 1омаћинс8ва.
СлоLо1а и самос8алнос8 се Lране економском моћи. Наро1и и
љу1и с8ичу или IуLе уIле1 ?рема 8оме колико им је ус?ешна
?ривре1а, о1носно колико су економски независни. ДоLра ?ри-
вре1на машина је слична војној машини: и је1на и 1руIа 8раже
1исци?лину и чврс8у орIанизацију, а не 8р?е мли8авос8 и кору?-
цију. Домаћин је свој на своме, Iаз1а на свом имању, ма колико
оно Lило велико. Газ1а је човек који саLира и који нас8оји 1а
увећа своје Iаз1инс8во и с8вори с8аLилну ?оро1ичну заје1ницу
која ће нас8ави8и Iенерацијску лозу, и чији је основни за1а8ак 1а
чува и с8иче ?оро1ичну имовину и ?оро1ично име. Из 1омаћин-
ске куће излазе вас?и8ани и о1Iоворни љу1и који су 1оLри и сеLи
и 1руIима. Домаћинска ?аме8 не 8ражи већ налази, не сања му8-
не снове већ 1ела, не занове8а о живо8у већ с8вара и живи. 

Раскућену кућу ср?скоI наро1а, у временима „а8омске  8ехни-
ке и ?рашумске е8ике” (Јус8ин По?овић) је1ино можемо о?е8
скући8и ако у СрLији изнова „зацари 1ух 1омаћински” (Николај
Велимировић). Са�ира�и а не раси�а�и, с�вара�и а не разара�и,
увећава�и а не смањива�и, кући�и а не раскућива�и. „Не кра1и
1ржаву, јер је ску?о ?лаћена. Браћа 8воја изIинула су у ра8овима
Lранећи 1ржаву. Они су ?оложили живо8е своје за 1ржаву ‒ како
се 8и усуђујеш крас8и и ?о8кра1а8и 8у ?реску?у имовину? Ова је
1ржава и њихова колико и 8воја, и више је њихова, јер су је ?ла8и-
ли више о1 8еLе; више су уложили у њу неIо 8и. Ја кажем: 1ржава
је својина свих који леже у IроLовима колико и оних који иIрају
?о салонима и још више. Ко 1акле кра1е 1ржаву, маро1ер је ис8и
као и онај ко ?љачка мр8ве. Јер и је1ан и 1руIи у1арају на својину
мр8вих. Твоји ђе1ови и ?рађе1ови и чукунђе1ови Lорили су се за
ову 1ржаву, мучили се за њу, уз1исали, ?лакали, знојили се,
крварили, умирали. Безумниче! КоIа кра1еш? Кра1еш своју најL-
лижу свој8у, која 8е из IроLа ?роклиње…” (Николај, 2001).
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SUMMARY GOOD HOUSEHOLDER AND CORRUPTION

Nowadays, in Serbia, it’s fashionable to talk about the fight against
corruption. “The spook of fighting corruption circulates through Ser-
bia”. Is there a chance the fight will win the way it’s lead? We are con-
vinced there isn’t. Since corruption is a process caused by ”rotten”
characters, the anti-corruption fight must also be a process of rehabi-
litation and creation of the right character - the good householder’s
character. In this process each aspect is important (legal, economic…)
but for permanent eradication of the evil or the sin of corruption the
most important segment is educational because it creates the genuine
moral and spiritual value in a hardworking and long-term manner. In
“the period rich in disasters” (Tacitus), in the hard circumstances la-
sting too long, which would not be endured by any other nation, many
values  , material and moral have inevitably failed. A Serb has endured
but also has worn out and lost many virtues, particularly the spirit of
a good householder. Mutual hatred seems to be stronger than love, di-
strust greater than confidence, doubt stronger than faith, and robbe-
ry and spoils stronger than charity and solidarity. We need to restore
the balance and despite the hardships, and because of them, we must
foster mutual love, harmony, unwavering patriotism and value of do-
mesticity. In other words, we must ensure victory of virtue over vice
that threatens us from everywhere, both from inside and outside. At
the time of “nuclear techniques and jungle ethics” (Justin Popović)
the dispersed home of the Serbs can be turned again into a proper
home only if we “have the spirit of domesticity reigning” (Nikolaj Ve-
limirović). To be a successful householder is to be responsible in rela-
tion to the state, institution, household that he was entrusted with:
add, not to waste, create not to destroy, enlarge rather than reduce, preserve
not to destroy a household. “Do not steal from a country, it was overpaid.
Your brothers perished in wars defending the country. They gave their
lives for the country – how dare you to steal the overpriced legacy? – said
the wise bishop, and this message should be the foundation of crea-
ting Serbs and Serbian country and salvation from corruption.
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