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НЕ МА ЊА РА ЈАК

КО РУП ЦИ ЈА И АУ ТО ШО ВИ НИ ЗАМ

Ко руп ци ја пред ста вља је дан од нај и зра же ни јих об ли ка дру
штве не ано ми је. То је гло бал на по ја ва ко ја је у свим са вре ме ним 
дру штви ма на шла сво је ме сто, по ла ко их из је да ју ћи из ну тра. Овај 
„ви рус” је опа сан, не са мо из раз ло га што се др жа ва ма сма њу ју 
при хо ди, већ и за то што до ла зи до по сте пе не про ме не све сти. 
Ства ра се од бој ност пре ма ин сти ту ци ја ма, од бој ност ко ја се вре
ме ном тран сфор ми ше у агре си ван став, ка ко пре ма би ро крат ском 
апа ра ту, та ко и пре ма са мој др жа ви. Кре и ра се освет нич ко рас по
ло же ње у од но су на др жа ву, сма тра се да је у ре ду ва ра ти је. Др жав
ност се уру ша ва, а ре зул тат то га је ду бо ко по де ље но и ато ми зи
ра но дру штво у ко ме, хоб сов ски ре че но, вла да рат свих про тив 
сви ју: ho mo ho mi ni lu pus est – чо век чо ве ку по ста је вук.1

Ко руп ци ја као про цес за по чи ње на сто ја њем да се при ват но 
бла го ста ње уве ћа зло у по тре бом јав не мо ћи. Ње на основ на (не)
мо рал на под ло га су опор ту ни зам и се бич ни ин те ре си. Под ко руп ци
јом под ра зу ме ва мо тр жи шну тран сак ци ју у ко јој, због на ру ша ва ња 
прин ци па не при стра сно сти, до ла зи до пу ног из ра жа ја не за ко ни то 
ко ри шће ње дру штве ног по ло жа ја и мо ћи ра ди лич не, по ро дич не 
или груп не ма те ри јал не или не ма те ри јал не ко ри сти.2 По сто је раз
ли чи ти ни вои ко руп ци је, а си стем ска ко руп ци ја је нај ви ши. Она 
об у хва та це ло ку пан би ро крат ски апа рат, и ако се раз ви је, угр о
жа ва по ли тич ку кон сти тут ци ју дру штва и ра за ра ње гов мо рал но
вред но сни си стем.

1 Не ма ња Ра јак, „Хро ни ке ау то шо ви ни зма: Ко руп ци ја као узрок са мо мр
жње”, http://www.ar he o fu tu ra.rs /dru stvo/hro ni keau to so vi ni zmako rup ci jaka ouzrok 
sa mo mr znje/ (при сту пље но 22. 05. 2018).

2 Сло бо дан Ву ко вић, Пра во, мо рал и ко руп ци ја, „Фи лип Ви шњић” – Ин
сти тут дру штве них на у ка, Бе о град 2005.
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Гу би так по ве ре ња у ин сти ту ци је до во ди до ус по ста вља ња 
со ци јал дар ви ни стич ког на чи на жи во та, где се дру штве ни по мак 
мо же оства ри ти је ди но адап та ци јом уну тар ко рум пи ра ног си сте
ма. Не ста је ме ђу соб но по ве ре ње и до ла зи до ис кљу чи вог по тен
ци ра ња соп стве ног ин те ре са, што у крај њој кон се квен ци уни шта
ва за јед ни цу и отва ра про стор за раз не ма ни пу ла ци је. Све оп ште 
не по ве ре ње и све до че ње о сва ко днев ној ко руп ци ји мо гу иза зва ти 
ау то шо ви ни стич ко ми шље ње ме ђу гра ђа ни ма. У том кљу чу ће мо 
и ту ма чи ти ко руп ци ју у овом ра ду. 

Ко руп ци ја као де ри ва ци ја

Кључ ни узро ци ко руп ци је у срп ском дру штву мо гу се на ћи 
у од су ству вла да ви не пра ва, кри зи мо ра ла, нео д го вор но сти по ли
тич ке ели те, не ре гу лар но спр о ве де ној тран зи ци ји, упли ву по ли
тич ких стра на ка у еко ном ске то ко ве, не ком пе тент ној др жав ној 
би ро кра ти ји, ве ли кој не за по сле но сти, си ро ма штву, ди вљој при
ва ти за ци ји, санк ци ја ма и бом бар до ва њем, кон стант ним при сти
сци ма и кри за ма ко је оне мо гу ћа ва ју да Ср би ја сре ди сво ју уну тра
шњу си ту а ци ју. По сма тра ју ћи ова кво ста ње мо же мо ви де ти да је 
ко руп ци ја по ста ла сва ко днев ни на чин по на ша ња и де ла ња ка ко 
по ли тич ке ели те та ко и јав них слу жбе ни ка и гра ђа на. Си стем ска 
ко руп ци ја ус пе ла је да се при ла го ди но вим дру штве ним усло ви ма 
и да на осно ву сво је ду жи не тра ја ња по ста не го то во на чин жи во та.3

Ко руп ци ја узи ма раз ли чи те об ли ке и мо же се ја ви ти при ли
ком не за ко ни тих ме ђу на род них тран сак ци ја, кри јум ча ре ња (љу ди, 
ро бе), при ва ти за ци је пред у зе ћа, нео вла шће них про да ја, на ме шта
ња из бо ра, из бе га ва ња пла ћа ња по ре за, из да ва ња до зво ла, су ко ба 
ин те ре са, про пу шта ња ро бе на ца ри ни, зло у по тре бе суд ских овла
шће ња, пот ку пљи ва ња све до ка, зло у по тре бе функ ци је, за сту па ња 
ту ђих ин те ре са, упи са на фа кул те те, по ла га ња ис пи та, ку по ви не 
ди пло ма, ле че ња, уго вар ња ис хо да спорт ских до га ђа ја, по се до ва ња 
тај них ин фор ма ци ја и мно гих дру гих слу ча је ва ко ји об у хва та ју 
све струк ту ре дру штва.4

Пре ма ис тра жи ва њу из 2006. го ди не гра ђа ни Ср би је као глав
не узро ке ко руп ци је „ста вља ју не мо рал и не по ште ње, од но сно 
мо рал ну кри зу 52%, за тим оп ште си ро ма штво 51%, бе за ко ње, 
не по сто ја ње прав не др жа ве 39,6%, не е фи ка сност суд ског си сте ма 
25,9%, по ли тич ки си стем 20,9%, за ко но дав ство 19%, рат и санк ци је 

3 Сло бо дан Ву ко вић, Тран зи ци ја и ко руп ци ја, Рад – Ин сти тут дру штве них 
на у ка, Бе о град 2007.

4 Исто.
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15,5%, људ ска при ро да, љу ди су та кви 13,6%, ма ле пла те др жав них 
чи нов ни ка 11%”.5

На осно ву овог ис тра жи ва ња ви ди мо да кључ ни узрок ко
руп ци је гра ђа ни Ср би је ви де у од су ству вла да ви не пра ва, од но сно 
у не по сто ја њу прав не др жа ве. 

Не до ста так вла да ви не пра ва ви ди се у не е фи ка сном суд ству, 
што на осно ву ис тра жи ва ња јав ног мње ња из мар та 2006. го ди не 
(узо рак 1243 ис пи та ни ка) о узр о ци ма ко руп ци је чак 25,9% ис пи тан
ка, од но сно сва ки че твр ти, на гла ша ва као узрок не е фи ка сан суд ски 
си стем. Ме ђу нај ко рум пи ра ни је про фе си је гра ђа ни са 64,5% и 61,3% 
у ис тра жи ва њу 2006. го ди не ста вља ју су ди је и адво ка те.6

По ли тич ке стран ке као основ не дру штве не ор га ни за ци је за 
функ ци о ни са ње са вре ме ног по ли тич ког си сте ма и спро во ђе ње 
во ље гра ђа на на ла зе се ме ђу пр ви ма по осу ди за ко рум пи ра ност. 
Чак 65,5% гра ђа на на осно ву ис тра жи ва ња из 2006. го ди не сма тра 
да су по ли тич ке стран ке ко рум пи ра не.7 Ти ме уо ча ва мо ве ли ко 
не по ве ре ње гра ђа на у по ли тич ке стран ке, а са мим тим и у ин сти
ту ци је где се на ла зе њи хо ви ка дро ви.

Ком па ни ја TNS Me di um Gal lup је спро ве ла ис пи ти ва ње јав ног 
мње ња о ко руп ци ји у но вем бру 2011. го ди не (узо рак 600 ис пи та
ни ка). Као нај ко рум пи ра ни је ин сти ту ци је гра ђа ни на во де по ли
тич ке пар ти је са 76%, здрав ство са 74%, суд ство са 67%, Вла ду са 
67% и Пар ла мент са 63%.8 

У ис тра жи ва њу јав ног мње ња о ак ти ви зму гра ђа на, Цен тар 
за сло бод не из бо ре и де мо кра ти ју (Це СИД) дао је пре глед по ве
ре ња гра ђа на у ин сти ту ци је. Ис тра жи ва ње ре а ли зо ва но у пе ри о ду 
из ме ђу 10. и 20. ју на 2015. го ди не на узор ку од 1000 гра ђа на ста ри
јих од 18 го ди на. Нај ма ње по ве ре ња гра ђа ни има ју у суд ство 18%, 
ме ди је 13%, не вла ди не ор га ни за ци је 12%, и по ли тич ке пар ти је 
7%, а нај ви ше у вој ску – 50%.9 

Ре зул та ти ових ис тра жи ва ња по ка зу ју да се од нос по ве ре ња 
гра ђа на у др жав не ин сти ту ци је ни је зна чај но про ме нио. 

Да би смо раз у ме ли ка ко се ко руп ци јом мо же ма ни пу ли са ти, 
мо же мо се по слу жи ти пој мом „де ри ва ци је” Вил фре да Па ре та. 
Де ри ва ци је пред ста вља ју си сте ме оправ да ња или ар гу мен те ко је 

5 Исто, 22.
6 Исто, 59.
7 Исто, 89.
8 Ис пи ти ва ње јав ног мње ња о ко руп ци ји: http://me dia1.ss p.or g.rs /2012/03/

Ko rup ci jauSr bi ji2011TNSMe di um Gal lup_UNDP_Cor rup tionben chmar king_Re
port_No v11_SE R.pd f (при сту пље но 17. 06. 2018).

9 Ис тра жи ва ње јав ног мње ња – ак ти ви зам гра ђа на у Ср би ји, http://www.
mc.rs/upload/do cu ments/sa op ste nja_iz ve sta ji/2015/063015ak ti vi zamgra dja nace sid.
pd f (при сту пље но 17. 06. 2018).
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ко ри сти мо ка ко би смо оправ да ли сво је де ло ва ње и са кри ли соп
стве не мо ти ве. То нело гич ко де ло ва ње (што не зна чи и не ло гич
но) је ствар по је дин ца ко ји по кре ће сред ства не при ме ре на же ље
ном ци љу.10 За то ће мо у на став ку ви де ти ка ко се од ре ђе на гру па 
исто ми шље ни ка ко ри сти ко руп ци јом као де ри ва ци јом да би 
оправ да ла сво је де ло ва ње и иде о ло шке мо ти ве. 

Ко смо по ли ти зам као иде о ло шки штит

По пу лар на де фи ни ци ја ко смо по ли ти зма је чи сто уто пиј ска. 
По њој, ху ма ни и про све ће ни љу ди су ти ко ји пре ва зи ла зе на ци
о нал не, вер ске и др жав не гра ни це у ци љу ује ди ње ња це лог све та. 
Те шко да ово има ве зе са ре ал но шћу, та ко да ће мо ова кво ту ма че ње 
за не ма ри ти. 

Пре не го што пру жи мо дру га чи је об ја шње ње ко смо по ли ти
зма, тре ба да се фо ку си ра мо на Ср би ју, и на ње но тре нут но ста ње. 
Сло бо дан Ан то нић отво ре но пи ше о то ме: 

Ср би ја је ко ло ни ја. То ни је са мо згод на ме та фо ра, пре те ри ва ње 
ко је слу жи да се чи та лац за ми сли или мо би ли ше. То је исти на ко ја 
се, у слу ча ју Ср би је, мо ра до слов но схва ти ти. У до бу смо му ти ра ног 
ко ло ни ја ли зма. Му та ци је су сву да у све ту кла сич ни ко ло ни ја ли зам 
учи ни ле не при мет ни јим и под му кли јим. Тру пе ко ло ни за то ра ви ше 
не мар ши ра ју глав ним гра дом ко ло ни је. Стра на за ста ва ви ше не 
ле пр ша ис пред па ла те ко ло ни јал ног гу вер не ра. Али, зе мље „ка пи
та ли стич ке (по лу)пе ри фе ри је”, у до ба нео ли бе рал ног гло ба ли зма, 
екс пло а ти са не су и пот чи ње не исто, а не кад и го ре, не го ли у вре ме 
кла сич ног ко ло ни ја ли зма.11

У та квом ко ло ни јал ном по ло жа ју, ко смо по ли ти зам има сво ју 
ја сну иде о ло шку уло гу ко ја тра жи по ли тич ку и идеј ну по доб ност 
и буд ност као услов да се оста не у вла да ју ћем кру гу. По сто ји од
ре ђе ни кор пус иде ја, на чин го во ра и иде о ло шки ак си о ми на осно
ву ко јих се од ре ђу је да ли је не ко иде о ло шки и по ли тич ки по до бан 
или ни је. Сва ко ко не при па да овом кру гу би ће ау то мат ски свр стан 
у та бор срп ских на ци о на ли ста, ан ти мо дер ни ста, ми то ма на, ан ти
е вро пе ја ца и ксе но фо ба.12 Иде о ло шки ак си ом то ле ран ци је ва жи 

10 Ми шел Лал ман, Исто ри ја со ци о ло шких иде ја – од по чет ка до Ве бе ра, том 
I, прев. Сте фан Лу ка че вић, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град 2004.

11 Сло бо дан Ан то нић, „Раз у ме ти шта смо”, https://sta nje stva ri.com /2018/02/ 
06/an to nicraz u me tista smo / (при сту пље но 25.05.2018).

12 Ма рин ко М. Ву чи нић, Ана то ми ја Дру ге Ср би је, Ca te na mun di, Бе о град 
2016, 9.
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са мо за не ке – оне по доб не. „Њи хов се лек ти ван при ступ од бра ни 
људ ских пра ва, прин ци па то ле ран ци је и осу де го во ра мр жње, без 
об зи ра на то ко га ко ри сти и ко јој ин те лек ту ал ној и по ли тич кој 
гру па ци ји да при па да, је сте кон стан та њи хо вог јав ног и по ли тич
ког де ло ва ња.”13

Ко смо по ли ти зам до ла зи на ме сто „до мо ви не” и дру штво на
ме сто др жа ве.14 То је основ на иде ја ко ја по кре ће овај по глед на 
свет. Иде о ло ги ја ко ја се раз ви ја на те ли ма уми ру ћих на ци о нал них 
др жа ва. У њој има мо мит о Ср би ма као при ми тив ним по лу љу ди ма 
ко ји мо ра ју про ћи кроз про цес ре фор ма ци је ка ко би се ци ви ли зо
ва ли, а то се мо же оства ри ти ме то да ма де кон та ми на ци је, де на ци
фи ка ци је и де ми то ло ги за ци је ра ди из вр ше ња де мон та же на шег 
иден ти те та. Циљ је на шу на ци ју, као за јед ни цу се ћа ња, пре тво ри ти 
у за јед ни цу за бо ра ва. Ин те ли ген ци ја ко ја вр ши ову ре фор ма ци ју 
се би да је епи тет ко смо по лит ска, и она ко смо по ли ти зам ко ри сти 
као иде о ло шки штит, при кри ва ју ћи ти ме свој то та ли та ри зам. Слу жи 
се иде о ло ги јом по ли тич ке ко рект но сти и људ ских пра ва ка ко би 
ус по ста ви ла сво је иде о ло шке ак си о ме чи ја се исти ни тост под ра
зу ме ва и не мо же би ти до ве де на у пи та ње. 

Ко смо по ли ти зам је мо дер на иде о ло ги ја ко ја у од но су на ве ли ке 
иде о ло шке си сте ме 19. ве ка де лу је плит ко и упро шће но, као не ка 
па ро ла а не иде ја, јер ка ко опа да ци ви ли за ци ја, та ко опа да и иде о ло
ги ја. Ко смо по ли ти зам не ма ду бо ку ми са о ну са др жи ну, и оно што 
мо же да из не дри су по вр шне и по јед но ста вље не иде о ло шке фра зе.15 

Сва ка иде о ло ги ја, из ме ђу оста лог, по чи ва на прет по став ци 
да су иде о лог, а с њим и ње го ве при ста ли це, аван гард ни, од но сно да 
су прет ход ни ца дру штва, они нај о све шће ни ји и нај му дри ји, чи ји 
је по глед нај да ље од ма као у бу дућ ност. Баш та прет по став ка ни је 
до ка за на, јер се од ви ја на ни воу про кла ма ци је, а не не ког де ло ва ња, 
или ре зул та та. Сва иде о ло шка тра бу ња ња, за пра во, по чи ва ју на 
иде ји да се исто ри ја, па и са мо људ ско по сто ја ње, укљу чу ју ћи и 
об ли ке ор га ни зо ва ња дру штва, мо гу усме ра ва ти све сном људ ском 
ак ци јом, за сно ва ном на „тач но сти” од ре ђе не иде о ло ги је.16 

Та ко за да так иде о ло ги је по ста је об ли ко ва ње чо ве ка ко ји тек 
тре ба да до ђе, оног ко ји ће се ро ди ти из њи хо вог иде о ло шког ра ја, 
а до тог тре нут ка ого р че ност је окре ну та ка са да шњем чо ве ку. 

13 Исто, 11.
14 Освалд Шпен глер, Про паст За па да, књ. 1, прев. Вла ди мир Ву јић, Књи

жев не но ви не, Бе о град 1989, 73.
15 Ми лан Ми лен ко вић, „Ту нел иде о ло шке стра ве – пр ви део”, http://mi lan

mi len ko vic.co m/tu nelide o lo skestra vepr vide o/ (при сту пље но 24. 05. 2018).
16 Исто. 
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По ред то га „иде о ло ги ја је, јед ним де лом, и уто пи ја, од но сно 
на чин на ко ји да на шњи свет, кроз ум иде о ло га, по сма тра свет су тра
шњи це, са иде јом да тај свет ’по пра ви’. У сва кој се иде о ло ги ји кри је 
не ки Шан гри Ла, Ди зни ленд, Ел До ра до, или Хи пер бо ре ја. Сва ки 
иде о лог хо ће да свет, дру штво, при вре ду, или сам жи вот, утег не та
ко што ће их ве за ти гво зде ним лан цем ка у за ли сти ке, та ко да све ово 
ску па ни ти мр да, ни ти ди ше, већ се по ко ра ва ше ма ма ра зу ма.”17 У 
срп ској вер зи ји ко смо по ли ти зма, Евро па је Ел До ра до, а Ср би су на
род на ко ји је ова иде о ло ги ја огор че на и ко ји кроз про цес ре фор ма
ци је тре ба да се по пра ви ка ко би на по кон до био епи тет Евро пе ја ца. 

Иде о ло ги ји је по треб на и мр жња, тач ни је не при ја тељ, ко ји се 
стал но про на ла зи, од но сно си му ли ра, ка ко би иде о ло ги ја има ла 
сво ју свр ху. Због то га све што но си пре фикс срп ско се код на ше ко
смо по лит ске ин те ли ген ци је де фи ни ше као иде о ло шки не при ја тељ. 

На кра ју, ка да иде о ло ги ја до би је свој по ли тич ки об лик у ви ду 
по ли тич ке пар ти је или не вла ди не ор га ни за ци је, она до би ја и ка сту 
иде о ло га ко ји ма ути ли та ри стич ки циљ по ста је леп и иму ћан жи вот 
од те исте иде о ло ги је. Да би се то оства ри ло по треб ни су им они 
ве ру ју ћи, они ко ји ће гу та ти њи хо ве иде о ло шке фра зе и ве ро ва ти 
у њих. И, та ко до ла зи мо до нај по пу лар ни јих иде о ло шких фра за 
на ше ко смо по лит ске иде о ло шке ка сте. 

Оне су:

1. Ср би ја је от по че ла ра то ве ко ји су до ве ли до раз би ја ња ју го
сло вен ске со ци ја ли стич ке фе де рал не др жа ве. 

2. Ср би ја ни је спрем на да се су о чи са зло чи ни ма по чи ње ним 
у тим ра то ви ма и са сво јом не дав ном про шло шћу, а не при хва та 
ни сво ју ко лек тив ну од го вор ност за ју го сло вен ску тра ге ди ју. 

3. Сва ко по зи ва ње на зло чи не по чи ње не над Ср би ма сма тра 
се за по ку шај њи хо вог ре ла ти ви зо ва ња и не ги ра ња уло ге Ср би је, 
јер сва ко тре ба пре све га да се су о чи са зло чи ни ма по чи ње ним у 
име ње го вог на ро да. 

4. Ср би ја не при хва та оп ту жбе да је би ла агре сор у ра то ви ма 
за ју го сло вен ско на сле ђе и да је уче ство ва ла у удру же ном зло чи
нач ком по ду хва ту, а са мим тим и прин цип ко лек тив не кри ви це 
ко ји јој се не пре ста но на ме ће. 

5. Ср би ја оста је и да ље нај ве ћи ре ме ти лач ки фак тор и глав на 
пре пре ка за ус по ста вља ње до бро су сед ских од но са. 

6. Не спрем ност за пре вла да ва ње до ми нат не ми то ман ске све
сти и ро бо ва ње исто риј ским за блу да ма и илу зи ја ма. 

17 Ми лан Ми лен ко вић, „Ту нел иде о ло шке стра ве – дру ги део”, http://mi lan
mi len ko vic.co m/tu nelide o lo skestra vedru gideo / (при сту пље но 24. 05. 2018).
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7. То ле ри са ње го во ра мр жње и под сти ца ње агре сив ног на ци
о на ли зма обе ле жа ва ју по ли тич ки жи вот Ср би је. 

8. Фа та ли стич ка ве за ност за ко сов ски мит и не при хва та ње 
ре ал но сти. 

9. Не схва та ње и не при хва та ње уло ге не вла ди ног сек то ра. 
10. Ну жност па ци фи ка ци је, де кон та ми на ци је и де на ци фи ка

ци је Ср би је.18 

Иа ко по пу ла р не, ове иде о ло шке фра зе има ју јед ну ма ну, не 
про ла зе та ко ла ко код на ро да. Је сте да су они ко ји их из го ва ра ју 
за шти ће ни ко смо по лит ском иде о ло ги јом ли бе рал них и евр оп ских 
вред но сти то ле ран ци је и по што ва ња људ ских пра ва, и да се у ме
ди ји ма при ка зу ју као је ди но ис прав ни го вор ни ци у јав ном про
сто ру, али да би ове иде о ло шке фра зе мо гле да про ђу, по треб но 
им је јед но „жи вот ни је” сред ство, вар ни ца ко ја ће за па ли ти мр жњу 
и то је упра во ко руп ци ја. Не по ве ре ње и не за до вољ ство гра ђа на 
пре ма др жав ним ин сти ту ци ја ма, ма ни пу ла ци јом се пре тва ра у 
мр жњу не са мо пре ма ин сти ту ци ја ма, већ и пре ма др жа ви, др жав ној 
сим бо ли ци и на кра ју пре ма иден ти те ту ко ји на род у тој др жа ви 
ба шти ни. 

Иде о ло шка фра за – „правнa државa”

Ма ни пу ла ци ја ко руп ци јом је про цес ко ји тра жи свој иде о ло
шки оквир, сво ју функ ци о нал ну фра зу, а то је – прав на др жа ва. 
Тер мин ко ји чи ни бор це за та ко зва ну прав ну др жа ву је ди но ис прав
ним, а ако су они ис прав ни, он да је и њи хо ва иде о ло ги ја ис прав на. 
У та квој пер цеп ци ји пој ма прав не др жа ве ства ра се про стор за 
раз вој ау то шо ви ни зма ме ђу ши рим дру штве ним сло је ви ма. Од бој
ност на ро да пре ма др жав ним ин сти ту ци ја ма, иза зва на ко руп ци јом, 
пре тва ра се у по др шку ау то шов ни стич ким, па и се па ра ти стич ким 
пар ти ја ма. 

Пре на гла ша ва ње ста ња све оп ште ко руп ци је, а за тим кре и ра ње 
јед не на из глед без из ла зне си ту а ци је у зе мљи, ра ђа осе ћа ње огор че
но сти пре ма све му што др жа ва пред ста вља. То осе ћа ње, уз пра ве 
ма ни пу ла тив не тех ни ке, пре во ди се у са мо мр жњу ко ја се стал но 
об на вља. Ко руп ци ја као кон стан та је од лич на по лу га ко ја се мо же 
по ву ћи ка да на ра ста ју ћа су ве ре ни стич ка осе ћа ња на ро да пре ма ше 
до зво ље ну ме ру.

Ако при хва ти мо чи ње ни цу да је Ср би ја да нас ко ло ни ја, лак
ше ће мо схва ти ти уло гу иде о ло шких фра за ко је слу же одр жа ва њу 

18 М. М. Ву чи нић, нав. де ло, 8.
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ко ло ни јал ног еста бли шмен та. Без у слов ни па три о ти зам ни је до зво
љен јер бло ки ра ко ло ни за ци ју ума, и оне мо гу ћа ва оно што ко ло ни
за тор истин ски же ли – пот пу но по ко ра ва ње и мо гућ ност да екс
пло а ти ше до ми ле во ље, као и да при род не ре сур се ко ло ни је цр пи 
до уни ште ња.19

У та квом ко ло ни јал ном ста њу ства ри, циљ ма ни пу ла ци је 
ко руп ци јом је ога ди ти зе мљу љу ди ма – ка ко би је де фе ти стич ки што 
пре на пу сти ли и по ста ли ро бо ви у ту ђој зе мљи, док ће, исто вре ме
но, они ко ји од лу че да оста ну би ти под врг ну ти ре фор ма ци ји све
сти и де мон та жи иден ти те та да би зом би ра ни, ко ло ни зо ва ног ума, 
би ли срећ ни што ро бу ју стра ним кор по ра ци ја ма у сво јој зе мљи. 

Раз ли ке не ма. 

19 Сло бо дан Ан то нић, „Ко ло ни јал ни еста бли шмент у Ср би ји”, https://
sta nje stva ri.com /2018/02/13/an to nicko lo ni jal niesta bli sment/ (при сту пље но 27. 05. 
2018).




