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Дубина нашег пропадања 

У издању најпознатијег српског предратног издавача Геце Кона објављена је 
1938. године у Београду књига Узроци нашег пораза Алфреда Крауса, 
аустријског генерала пешадије у пензији, команданта најпре 29. пешадијске 
дивизије, а потом Комбинованог корпуса у време ратних операција против 
Краљевине Србије 1914. године. У предговору овом делу, генералштабни 
пуковник Милутин Д. Лазаревић, бивши начелник штаба Одбране Београда у 
1914. години, наводи да је ово де-ло, поред рељефно изложених узрока 
пораза бивше аустријске војске, и веома поучно пошто садржи значајне 

податке о томе са колико се мало знања и умешности управљало судбином Аустро-Угарске у 
времену кад се само собом наметало питање: бити или не бити. Предговор другом издању 
сам аутор завршио је речима: “Стога понављам своје тврђење: Централне силе нису подлегле 
због надмоћнијег вођења Антантиних армија, већ због тешких грешака сопственог војничког 
вођења које је, упркос многим сјајним успесима, промашило најчешће у основним 
одлукама.” Изразито националистички оријентисан, генерал Алфред Краус, који је књигу 
посветио немачком народу и у посвети поручио: “Упознај сам себе, немачки народе, и ти ћеш 
имати воље и снаге да ујединиш све Немце и пођеш тада у сусрет својој величини”, у делу 
књиге названом “Против Србије, 1914” написао је о својим непријатељима, Србима, следеће 
речи: “Овом приликом треба напоменути да смо упознали Србе као ваљане непријатеље. Ја 
сам их сматрао и сматрам их и сада као војнички најјаче од свих наших непријатеља. 
Задовољни с малим, довитљиви, лукави, особито покретљиви, добро наоружани, богато 
снабдевени муницијом, вешти у коришћењу земљишта, врло добро вођени, за борбу мржњом 
и одушевљењем загрејани, они су нашим трупама задавали много више тешкоћа но Руси, 
Румуни и Италијани.” У таквом сећању су остали Срби и Србија 1914. године једном 
непријатељском генералу. 

Скоро цео један век касније, фебруара и марта 2007. године, у Краусовој Аустрији, у Бечу, 
воде се одлучујући разговори о статусу Косова, српске јужне покрајине. Кажемо разговори а 
не преговори, јер је међународни план за Косово већ обзнањен; јер тај план предвиђа 
одвајање Косова од Србије; јер је српска политика, уз само један дисонантан глас, одбацила 
план као неприхватљив, али на бечком састанку српска делегација износи многобројне 
амандмане на тај исти план, који је српска политика одбацила. Зато је бечка дешавања 
тачније назвати разговорима, пошто је реално претпоставити да ниједна суштинска примедба 
српске делегације неће бити уважена. И поред тога што ће решење косовског питања бити 
вероватно неповољно по Србију и што ће Косово и након тога деценијама представљати 
тешко бреме српске политике, јавност у Србији ових дана много више од вести из Беча 
интересују нове информације у афери “Индекс”. Ради се о откривању организоване групе 
професора и студената Правног факултета у Крагујевцу и трећих лица, који су, за новац, 
омогућавали полагање испита, а сумња се и на куповину диплома. Након избијања у јавност 
ове афере Република Грчка је привремено обуставила нострификацију факултетских диплома 
стечених у Србији, а студенти Правног факултета у Крагујевцу протестују сматрајући да ће 
дуго управо они бити жигосани и тиме неравноправни у конкуренцији са колегама са других 
универзитета. Једног дана, вероватно ускоро, специјално тужилаштво за борбу против 
организованог криминала ће саопштити да је открило и похапсило припаднике неке друге 
мафије, па ћемо после “просветне”, “стечајне”, “друмске” (крали путарину), “саобраћајне” 
(наплаћивали штету од саобраћајних незгода које се нису догодиле), “царинске” и 
“пензијске” мафије (обезбеђивали инвалидске пензије здравима) сазнати како је још нека 
област друштвеног живота огрезла у корупцији и криминалу. Можда ћемо тада схватити 



какава је веза између бечких разговора и корупционашке афере у Крагујевцу. Можда ћемо 
тада разумети истинитост закључака аустријског генерала који каже: “Енергичну политику 
може да води само јака држава. Снага и здраво стање државног поретка зависе од 
унутрашњих прилика у држави. Само држава чије су унутрашње прилике сређене и здраве, 
може да буде чврсто вођена и у могућности је да води моћну спољну политику.” 

Због чега смо толико корумпирано друштво и које су све могуће последице те друштвене 
болести? По дефиницији, сиромаштво је један од основних узрока корупције. Међутим, ово 
је тачно само у случају такозване “ситне” корупције? У случају “просветне” мафије ради се о 
крупној корупцију чији крак досеже све до недлежног министарства. Универзитетски 
професори и помоћници министара не спадају у Србији у сиротињу. Како се, онда, догодило 
то што се догодило? У питању је дуготрајан процес. У последњих 20 година српско друштво 
пролази кроз бурну фазу друштвеног развоја, где је пропаст једног друштвеног система и 
настајање другог било аутархично и спонтано, без икаквог хтења, усмеравања, па често и без 
икаквог разумевања од стране српске друштвене елите. Политички и економски систем 
старог друштва имао је изграђен одговарајући систем друштвених вредности, који је, поред 
законских решења, садржавао и одговарајућа морална правила. Прво је дошло до суноврата 
тог друштвеног морала, па је друштвена својина, која је некада сматрана светињом, постала 
родна њива за настанак и брз развитак првих српских капиталиста и увећање њиховог 
иметка. У остварењу тога циља није било неподопштине за којом нису посегли нови српски 
буржуји, који су временом постајали нова елита уз парадокс да се често радило о буквално 
истим појединцима који су некада били директори друштвених предузећа, која су опљачкали 
и похарали, па када нису желели или смели да остану на тим местима, постали су успешни 
приватници, а њихове дојучерашње фирме наставили би да глођу стечајни управници и 
остали припадници “стечајне” мафије. То је кратак опис појаве зване “спонтана 
приватизација”. Државни систем, који је најјачи и најзначајнији друштвени систем, уместо да 
спречава, ове појаве је подстицао. Наравно, насупрот целокупном правном поретку на коме 
се државни систем заснива. Кривично гоњење привредних криминалаца било је само 
спорадично и селективно. Судски поступци су трајали дуго и били потпуно неефикасни. 
Велики број окривљених је ослобођен одговорности, а криви су често добијали условне 
осуде. Уз све ово, њихова лична богатства, стечена криминалним понашањем остајала су 
њихова и потпуно нетакнута. Дакле, исплатило се и то много. Та и таква нова друштвена 
елита довела је до спонтаног настајања новог система друштвених вредности, који је 
неупоредиво простији и вулгарнији (као и његови утемељивачи) и који садржи само једно 
пожељну друштвену вредност: новац. На том систему вредности одрастале су и одрастају 
генерације младих у Србији. 

Још од почетка деведесетих година у образовном систему Србије могле су се приметити 
значајне девијације. Појавом сиромаштва међу широким слојевима становништва у великом 
броју породица одрасли чланови су морали да раде најразноврсније послове, често у зони 
сиве економије и црне берзе, како би обезбедили основну егзистенцију породице. 
Образовање, почев од основног, постала је сасвим споредна породична, па и школска тема, 
где су и многи просветни радници били у истој ситуацији у којој су и родитељи њихових 
ученика. Као један од најбржих и најлакших извора додатних прихода јавило се држање 
приватних часова, уз накнаду. То је постала масовна делатност просветних радника. 
Делатност незаконита, па самим тим и потпуно нерегулисана, те су једини закони који су у 
њој владали били природни закони целисходности. Пошто се та делатност обављала ради 
стицања зараде, све што је томе доприносило је било пожељно, а све што је зараду 
умањивало је било неприхватљиво. Тако је и оно што су ти наставници могли научити 
ученике на обавезној настави сасвим изостало, јер што су ученици мање знали, то је био већи 
број потенцијалних полазника приватних часова. Тада се почела јављати и веома опасна 
девијација да се ученици који су сами, без помоћи својих професора, успевали да савладају 
наставну материју оцењују претерано строго, како би напокон схватили да без додатних 



плаћених часова није могуће добити прелазну оцену. При томе је потпуно из образовног 
процеса избачен елемент стицања знања, па су сви који су похађали наставу постали 
уједначено необразовани; оцена је била једини битан параметар који се помињао. Постала је 
честа појава да “вуковци” у основној школи не положе пријемни тест за средњу школу, а 
некако у исто време корупцијски систем у нижем и средњем образовању је квалитативно 
унапређен уласком у “посао” директора школа, разредних старешина и предметних 
предавача, који су оцене поправљали за новац, одбацијући маскирање тог криминала под 
видом држања приватних часова. Тако је образовним системом завладао криминал. И то није 
била никаква тајна. Корупција у просвети, са становишта јавног мњења, била је скоро 
опростива, јер се о њеној друштвеној штетности говорило гледањем у починиоце – просветне 
раднике. Неће ваљда полиција да хапси сиромашног професора, због тога што му је нечији 
отац платио 100 евра за прелазну оцену, а не хапси тог истог оца, који је противзаконито 
стекао стотине хиљада евра? Сем овога, нико не би дао, да није имао. Тако кривци нису 
изгледали много криви, а оштећени нису били много оштећени. Али су притом заборављени 
прави губитници просветног криминала – ученици. Они су, зависно од материјалних моћи 
својих родитеља завршавали прво основне, па потом средње школе и напокон стигли до 
факултета. Када су свршени средњошколци, са купљеним средњошколским дипломама 
постали већина на високошколским установама, када је једина призната друштвена вредност 
постао новац и када држава показује одсуство сваке озбиљне намере да се обрачуна са 
привредним криминалом, испуњене су основне претпоставке за једно од наших најдубљих 
националних посрнућа. У којој мери је ова појава постала раширена и злоћудна говори и 
податак да је у “бизнису” куповине испита и диплома постојала и врста аранжмана у коме 
студент није морао платити ништа да би добио, без провере знања, прелазну оцену, уколико 
би успео да обезбеди најмање четири студента који су спремни да купе оцену за тај испит по 
одређеној цени. 

Сем наведних дубљих социјалних узрока ове појаве, постоје и директно политички, од којих 
је један унутрашњи а други спољашњи, Ради се о промени власти од 5. октобра 2000. го-
дине. Далеко од тога да је владајућа политичка елита пре петооктобарског преврата 
показивала иједну од врлина српског народа које је поменуо генерал Краус. Напротив, 
петооктобарска промена била је узрокована тешким стањем у држави која је дуго година 
лоше и погрешно вођена. Претходна српска политичка елита била је руковођена најчешће 
личним интересом и обзирима. Користећи оправдано незадовољство народа, садашња српска 
политичка елита, која није имала ни елементарну способност, да без доминантног страног 
мешања, политички наступи јединствено, дошла је на власт. По успешно извршеном 
преврату, нова власт се учвршћивала довођењем својих кадрова на значајније положаје. 
Показало се, међутим, да нова политичка елита нема довољно “политички прихватљивих” 
кадрова који имају одговарајуће образовање. Велики број новопостављених вршилаца јавних 
функција није испуњавао тражене услове. Како су брзо схватили да је јавна функција идеално 
место за извлачење личне користи и потпуно збрињавање, а свака је ограничена дужином 
трајања мандата, поред политичке подршке за останак на фунцији, што није изостало, 
требало је обезбедити доказе о адекватном образовању, а најчешће се тражила диплома 
факултета. И није случајно да се све де-сило на правном факултету чија је диплома 
одговарајућа квалификација за највећи број јавних функција. 

Поред овог, постоји и спољнополитички узрок који је овој појави дао свој допринос. 
Прокламовани спољнополитички курс нове власти подразумевао је прикључиваље Европској 
Унији. Један предуслов за улазак у Европску унију јесте хармонизација прописа, одн, 
усклађивање српског законодавства са европским стандардима. Поред осталих, усвојен је и 
сет закона, попут Закона о полицији и Закона о државним чиновницима, којима се уређује об-
ласт државне управе и ради ефикаснијег вршења управних послова подигнут је тражени ниво 
образовања државних чиновника. Скоро да нема радног места у државној управи за које се не 
тражи најмање средња школи и нема руководећег места за које се не тражи завршен факултет. 



Овако пооштрени захтеви у погледу тражене компетентности могли су бити решени само на 
два начина. По једном, било је потребно кадрове са недовољним образовањем заменити 
одговарајућим. То се није десило. Друга могућност је била да постојећи чиновници на неки 
начин испуне тражене услове. 

Тако су редовни студенти који су претходно школовање завршили успешно куповином оцена, 
припадници нове политичке елите без довољног образовања за останак на исплатљивим 
функцијама и део чиновничког апарата који није испуњавао нове, европске стандарде у 
погледу тражених квалификација изазвали огромну тражњу на тржишту образовања. 
Природни закон тржишта довео је дотле да таква тражња изазове одговарајућу понуду. У 
једном тренутку, тржиште се “прегрејало” и дошло је до слома “берзе”. 

На крају треба осветлити још један аспект проблема. По логици ствари, за остварење неког 
високог циља потребно је испуњење одређених предуслова. Да би неко, на пример, био добар 
лекар неопходно је, најмање, да вредно учи, да показује добре резултате у учењу и да има 
жељу да лечи људе. Сва три услова су међусобно нераздвојно повезани. Резултат је директна 
последица уложеног труда, а јачина жеље да се помаже људима тера на одговарајући труд. 
Тако је било увек, тако је било свугде и тако је једино могуће. Али, кад се резултат учења 
купује, а не стиче показаним знањем, шта је мотив тог подухвата? Да се лече људи? Не. То 
незналице ионако не умеју да раде. Једини мотив остаје комад папира, звани диплома. Људи 
којима се целокупни вредносни систем заснива на новцу и који један комад папира плаћају 
огромним новчаним сумама, чине то једино из материјалне заинтересованости. Њихов план је 
да им факултетска диплома омогући неупоредиво већу зараду од онога што су у њу уложили. 
Како државне установе имају још увек недовољно високе плате, за брз повраћај новца 
уложеног у куповину дипломе, јасно је као дан, да купац дипломе намерава да се обештети 
тражењем и узимањем мита. Да парадокс буде потпун, независно од тога да ли је и колико 
подмићен лекар, то неће утицати на квалитет лечења. Тај лекар и овако и онако не уме да 
лечи. 

За оне који претходно речено сматрају претерано суморном сликом будућности, треба рећи да 
је ово реална слика садашњости. То могу потврдити они који су у последње време морали да 
траже помоћ у државним здравственим установама. А и они које лично искуство уверева у 
тачност ових закључака, виде само врх леденог брега. 


