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Легенда о поштару – лопову и бизнисмену∗ 
 
 

Апстракт  Легенда о поштару који је покрао пензије свим пензионерима у селу 
и са новцем побегао у Русију, где је остварио успешан бизнис, представља им-
плицитну критику банкарског система. Било да се ради о социјалистичком бан-
карству или банкама у време Милошевићевиог режима или најновијим банкама 
после 2000. године заједничко им је да нису доживљене као релевантан покре-
тач инвестиционог циклуса. Легедна oправдава крађу којом поштар стиче ини-
цијални капитал вршећи моралну аболицију кроз истицање враћање "позајмице" 
са каматом ("чашћавање") и наглашава патриотизам актера као додатнан квали-
тет којим се ослобађа од кривице за почињени прекршај. За разлику од митског 
предузетника, стварним предузетницима фолклорни наративи приписују крими-
нално порекло почетног капитала и неморалан начин вођења посла, што говори 
о односу жељеног и стварног у  сфери транзиционих инвестиција. 

Кључне речи легенда о крађи пензија, савремени фолклор, транзиција, инвес-
тиције, Србија 

 
Увод –  Легенда 

 
"Сеоски поштар је једног месеца покрао пензије свих пензионера из 

села. Побегао је за Русију оставивши породицу у селу. Нико га од оште-
ћених није тужио. У Русији је покренуо бизнис. Отворио је ресторан за 
наше раднике који су радили у Русији. После годину дана, чим је зара-
дио онолико новца колико је украо, вратио се у село и дао га свима које 
је оштетио. Уз  повраћај новца свакога је частио. Потом је са породицом 
отишао у Русију где се бави истим послом који је још више раширио за-
пошљавајући само наше људе".1 

 

                                                 
∗ Овај рад настао је као резултат рада на научноистраживачком пројекту 

"Антропологија у двадесетом веку: теоријски и методолошки домети" који фи-
нансира Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије. 
(Број пројекта 147037) 

1 Легенду о поштару, лопову и бизнисмену из једног села у околини Краљева, је 
новембра 2006. године саопштила Марија Петровић, студент друге године андраго-
гије,  у оквиру израде семинарског рада из предмета Национална етнологија – ми-
тови и ритуали. Захваљујем се на сагласности да легенду у том облику обjaвим. 
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1. Наративна структура или о чему говори легенда 
 
Може се са великом вероватноћом претпоставити да  легенда у којој 

радња, која има општеприхваћени криминални карaктер, а свом из-
вршиоцу доноси некажњену корист и добробит, критички елаборира  неки 
други сегмент социјалних односа. То значи да ова легенда не жигоше не-
моралне и криминалне чинове поштанских службеника већ говори о не-
чем сасвим другом. Легенда чија би крајња порука била да поштари краду 
пензије у суочавању са чињеницом да пензије стижу сваког месеца не би 
стекла фолклорно обележје односно карактер урбане (савремене) легенде, 
која се преноси "од пријатеља до пријатеља".2 Крађа је један облик пре-
кршаја правила који  је формално позициониран у фолклорним текстови-
ма и није  функција јунака већ функција другог бајковног лика – проти-
вника или штеточине.3 Међутим, у овој легенди она  нема значење по се-
би, већ га стиче тек у релацији са осталим елементима легенде. Прича у 
кој би поштар украо пензије, био ухапшен, пошто је добар део новца бпо-
трошио у кафани, и, потом, био осуђен на две или три године затвора "ус-
поставља свет и његово устројство"4 и припада рубрикама попут "црне 
хронике" у локалним листовима или булеварској штампи. 

У легенди о поштару-крадљивцу радња коју је извршио – крађа – је 
недвосмислено криминална радња и то како у религијском контексту и 
традицијском обичајном праву, тако и у континуираном позитивном за-
конодавству које у Србији постоји више од 150 година. То што је ова 
радња, према  легенди, праћена одсуством санкције, која произилази из 
консезусног и авансног ослобађања кривице – у легенди описано форму-
лацијом  "нико га није тужио" – указује да легендотворна мисао има са-
свим друге амбиције. Наиме, нису крајњи корисници услуга ПТТ-а ти 
који у случају крађе пензије, подносе кривичну пријаву, већ то чини јав-
но предузеће. Са друге стране, практично је немогуће да баш нико од по-
крадених пензионера није отишао у пошту да пита због чега није добио 
пензију, што би било сасвим довољно да ПТТ покрене истрагу која би, 
потом, лако показала како је нестао новац и ко је то учинио. Из такве ис-

                                                 
2 "Прича коју је причао пријатељ мог пријатеља" или FOAF tales (Friend Of A 

Friend) је један од назива модерних легенди по којем је добио име и билтен "FOAFtale 
News", који се може наћи на адреси http://users.aber.ac.uk/mikstaff Међунардног удру-
жења за истраживање савремених легенди International Society for Contemporary Le-
gend Research (ISCLR) http://www.panam.edu/faculty/mglazer/isclr/isclr.htm и у 
коме грађу о савременим легендама и тумачења тих легенди објављују познати 
амерички и европски фолклористи.  

3 V. Prop, Morfologija bajke, Beograd, 1982, 36-42.  
4 J. Lotman, Struktura umetničkog teksta, Beograd, 1976, 308.  
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траге би аутоматски проистекла кривична пријава и, потом,  све што та-
ква пријава даље производи.  Следствено одсуству "пријаве" крађа пен-
зија  је и у моралном смислу додатно "аболирана" повраћајем новца уз 
"чашћавање" којим се чак и надокнађује нанесена штета.  

Јунак је тај који прелази семантичка поља, он је тај који крши границе,5 
али у овој легенди крађа пензија није тај инцидент, то кршење норме које 
јунака чини јунаком и ствара сиже. Крађа пензија је сасвим могућа и сваки 
поштар, који их разноси, то може да учини. Стога је та радња на високом 
степену вероватноће и, самим тим,  има ниско место на скали сижејности.6 

На основу утврђене чињенице да ова прича није рационална па ни, 
вероватно, истинита већ да је легендарна, и на основу чињенице да је 
поента приче дислоцирана са поступка главног лика који несумњиво 
представља инцидент (криминална радња крађе пензија), потребно је 
приступити утврђивању значења осталих елемената у легенди да бисмо 
показали где се, заправо, налази њена поента. 

 
Легенда се укупно састоји из 10 елемената (легендема): 
 
• Крађа пензија 
• Одсуство пријављивања крађе 
• Бекство у Русију 
• Инвестирање у Русији 
• Зарада у Русији 
• Повратак одмах по стицању украдене своте 
• Повратак у село 
• Враћање новца 
• Чашћавање  
• Поновни одлазак у Русију 
 
Могуће је уочити постојање одређених парова легендема. Први такав 

пар је  
 
Крађа новца од пензија : Враћање новца 
 
Други такав пар сачињавају 
 
Непријављивање крађе : Чашћавање 
 

                                                 
5  Ibid. 309. 
6  Ibid. 307. 
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Одсуство пријављивања крађе пошти или полицији, као и чашћавање 
пензионера, уз прецизириња времена враћања пара "непосредно по сти-
цању зараде која то враћање омогућава" говоре о моралној аболицији 
починиоца кривичног дела и то аболиције коју врше директно оштећени. 
Већ је констатовано да овај сегмент приче служи преусмеравању поруке 
са очигледне и неинспиративне криминалне радње, која сама по себи, не 
би била основ легендарне приче. 

 Патриотски заштитни плашт којим се правда првотно учињени пре-
кршај правила (крађа) састоји се из две елемента легенде: отварања ресто-
рана за наше раднике украденим новцем и запошљавањa наших радника у 
оквиру ресторана. Уз одсуство пријављивања крађе, патриотизам у покре-
тању и развијању бизниса је начин којим се постиже потпуно морално 
реинтегрисање главног јунака приче. Добрим делима, која чини и према 
оштећенима и према припадницима националне заједнице, поштар-лопов 
потире учињени прекршај и постаје неутрални – ни позитивни ни нега-
тивни – актер, који нове квалификативе стиче тек по обављеној главној 
радњи у легенди. 

 
Постоје још два пара легендема који омогућују нарацију. То су: 
Одлазак (бекство) : Повратак 

 
Повратак ради враћања новца : Дефинитивни одлазак 
 
Када се из приче апстрахују све наведене легендеме остају само још две: 
 
1. Инвестирање у бизнис   и  
 
2. Успех у бизнису (велика зарада)     
 
Уколико се све легендеме, садржане у легенди о крађи пензија посма-

трају у светлу ове последње две, она се може прочитати и као легенда о 
прибављању иницијалног капитала за успешну инвестицију. То би значи-
ло да легенда говори о немогућностима покретања приватне економске 
активности и то услед немогућности прибављања иницијалног капитала.  

Помињање Русије као места где се капитал инвестира и где се остварује 
успешна економска делатност, која доводи до поврћаја уложеног капитала и 
остваривања профита, могло би да укаже како Србија није средина погодна 
за такав посао. Међутим, упркос представе о Србији у време прве транзици-
је, као амбијенту који не погодује ни домаћим ни страним инвеститорима, 
увођење Русије у причу је пре последица логике нарације. Заправо, неоче-
кивано би било да се бизнис украденим новцем покреће у просторним окви-
рима у којима је крадљивац/предузетник лако доступан закону и санкција-
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ма. То не значи да треба  Русију схватити као  "обећану земљу" за инвести-
ције, већ је у питању само обична наративно детерминисана дислокација. 
На питање зашто је то баш Русија, могући одговор је да у време настан-
ка/ширења легенде, у време изолације и санкција, Русија у митополитич-
кој свести, а донекле и у реалности, била и даље отворена за Србе и Срби-
ју. Према томе, када се из легенде апстрахују елементи који представљају 
покретаче суштинске нарације, њено значење може се описати и као: 

 
Инвестирање у бизнис – Покретање посла у Русији 
 
Остваривање профита – Зарада у Русији 
 
Враћање кредита – Враћање новца покраденим пензионерима од ос-

тварене зараде 
 
Исплата камате –  Чашћавање 
 
 

2.  Зашто поштар  није отишао у банку 
 
То значи да легенда говори о подизању кредита, инвестирању, успешном 

бизнису, који доноси профит и омогућава враћање кредита са каматом. 
Када се сагледа у реалном социјалном, првенствено економском контек-
сту, види се да се легенда односи на финансијски сектор економије и то: 

 
А) на непостојање банкарско-кредитног система у у периоду со-

цијализма и током првог транзиционог подпериода (1985-2000.);  
Б) на разочарење насталом услед неиспуњених обећања у погледу ла-

коће добијања кредита у другом транзиционом периду (после 2000. го-
дине) и  

В) на критику банкарско-кредитног система уопште. 
 
А) У периоду социјализма банке нису ни служиле кредитирању при-

ватног предузетништва обзиром да је приватно предузетништво као та-
кво, било у супротности са базичним идеолошким принципом – нега-
цијом својине тј. приватног власништва над средствима за производњу.  

У првом транзиционом подпериоду банке и даље нису служиле кре-
дитном прибављању иницијалног капитала. Нови предузетници су запо-
чињали стварање великих пословних система на сасвим другачији начин 
– монополистичким позицијама, привилегованом приступу банкарском 
капиталу, разним финасијским трансакцијама (штицунг, прилив новца 
од разних зајмова "за препород" и сл.). Банке и даље нису биле извор 
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свежег капитала за започињање приватне привредне делатности на на-
чин доступан сваком ко намерава такав почетак. 

Б) Пред октобарске промене 2000. године, једна од парола-покретача тих 
промена у изборној кампањи било је и обећање да ће, по обављеним поли-
тичким променама, инвестициони циклус започети веома једноставном 
процедуром презентације сажетог "бизнис плана" кредитним установама, 
које ће по врло кратком поступку  одобравати финансијска средства из за 
то специјално формираних државних и иних фондова. Реалност је била 
сасвим другачија. Реформа банкарског система одвила се тако што су старе 
банке, које то заправо нису ни биле, укинуте, неке банке са већинским др-
жавним капиталом су задржале старе називе и, шест година после  петоок-
тобарских промена, још увек чекају да буду приватизоване, док је отворено 
неколико десетина "страних" банака, које су то само по називу и пореклу 
капитала, али фунционишу искључиво у оквиру југо-српских регистрова-
них форми. Све актуалне  банке, страног или домаћег имена, уз већ можда 
и заборављени "бизнис план", захтевале су и захтевају хипотеке којима 
подмирују пуни износ траженог кредита.7 Насупрот томе,  потрошачки 
кредити се добијају веома лако и такорећи без икакве процедуре. 

В) Уколико је Србија у другом транзиционом подпериоду (од 2000. 
године) добила банкарски систем какав постоји у целом свету тржишне 
економије и резервисаност банака, изражена кроз настојање да се уло-
жена средства обезбеде у асполутном износу, није последица транзи-
ционе несигурности у Србији,  онда је такав систем и даље веома непо-
верљив према агенсима инвестирања у нове привередне пројекте.  

Унутар ових контекста виде се околности које индиректно подразумева 
легенда и за које се може претпоставити и да јој дају иницијални подсти-
цај настанка. Легенда представља критику банкарског система који  

 
1. у социјализму представља део система који служи онемогућавању 

приватног предузетништва, а у првом транзиционом периоду као инс-
трумент прибављања капитала политичком врху који га потом распо-
ређује полтичким критеријумима 

                                                 
7 У упутству за прављење бизнис плана у првом броју месечника  "Е-мага-

зин" уредник Д. Николић осликава последице новог бизниса: "Кренете у посао и 
коцкате се са својим новцем или новцем својих инвеститора или банке. Кладите 
се на себе. Ако сте били у праву, зарадићете новац и вратити дугове и сви су 
срећни. Али ако су ваше процене биле погрешне, и ви и банка и инвеститори 
изгубићете новац, с тим да се банка вероватно унапред осигурала неким залогом 
или гаранцијом коју сте положили при узимању зајма." (D. Nikolić, Biznis plan – 
zašto je neophodan?, E-magazin, No. 1. Beograd, 2003. Електронска верзија: 
http://www.emagazin.co.yu/clanak.asp?id=40 и http://www.veza.biz/dnikolic/1.html)  
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2. упркос обећањима није омогућио лак приступ почетном капиталу у 
другом транзиционом периоду 

3. уопште није склон заједничком ризику са предузетником о чему се у 
Србији и није могло знати обзиром да банке у правом смислу речи не 
постоје од Другог светског рата. 
 
Оваква критика банкарског система делимично је резултат неси-

пуњених очекивања у оба периода транзиције којима је започет и довршен 
процес демонтирања старог система. Немогућност реализицаје хи-
потекарних кредита услед непостајања релевантних основа правне државе 
(на пример сређених земљишних књига које омогућују стављање хипоте-
ке или ефикасног судства које, смањујући ризик банке, смањује и камате), 
општа ризичност таквих кредита и споро увођење принципа лизинга у 
покретању производних и других привредних активности чине да леген-
дотворна свест тражи друге облике "стицања" иницијалног капитала.8  

 
 
3.  Компарација: стварни предузетник  и митски поштар 

       
У описаним контекстима настаје и опстаје легенда о поштару кра-

дљивцу и предузетнику, као једна од легенди које говоре о прибављању 
иницијалног капитала неке успешне економске активности. Ова легенда 
представља контрапункт легендама и наративима којима се прикрива или 
открива криминално и/или неморално порекло иницијалног капитала. 
Стога је потребно упоредити их са таквим легендама да би се утврдила 
значења преокрета прикривања или осуде криминалног/аморалног начина 
започињања предузетништва у његово оправдавање. Док се за легенде о 
пронађеном злату и, на њему заснованом,  успону у социјалној структури 
са краја деветнаестог и почетка двадесетог века9 могло претпостављати да 
представљају маскирање неког другог начина стицања иницијалног капи-
тала (зеленаштво, хајдучија,  класичан криминал, подмићивање итд.), но-
вији наративи дају више елемената за такво закључивање. Истражујући 
концептуализацију богатства и успешног предузетништва И. Ердеи10 је 

                                                 
8 Добитак у кладионици као иницијални капитал је елебориран у кладио-

ничарским легендама. Види И. Ковачевић, Транзициона легенда о добитницима, 
Етноантрополошки проблеми, (н.с), год. 1. св.2. Београд, 2006, 11-26. 

9 И. Ковачевић, Семиологија мита и ритуала, 2. Савремено друштво, Бео-
град, 2001, 28-30. 

10 И.Ердеи, Богатство у транзицији – концептуализација богатства на при-
меру два књажевачка предузетника, у С. Ковач (Ур.), Проблеми културног 
идентитета становништва савремен Србије, Београд, 2005, 216-219. 
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забележила три различите приче о  успеху једног предузетника. Према 
првој причи бизнис је започет тако што је актер ископао ћуп са благом на 
месту које му је обележила мајка, иначе специфични религијски функцио-
нер ("цркварка").11 По другој верзији  ради се о блискости предузетника и 
његове породице са режимом Слободана Милошевића што му је омогући-
ло несметано пословање са највећим српским фирмама. Трећа прича је 
верзија самог предузетника који за себе каже да све што је стекао је по-
стигао вредним и поштеним радом. 

Верзија самог предузетника одговара класичној причи о настанку ка-
питализма/капиталиста која кроз транзиционе и, раније гастарбајтерске, 
канале стиже у Србију и говори о марљивости, штедљивости, преда-
ности, одрицању одражавајући једнако протестанско порекло европског 
капитализма и протестантске корене деветнаестовековног моделa аме-
ричког мита o успеху који је  заснован на пуританизму тадашње средње 
класе.12  

Друга верзија користи традиционални фолклорни модел ("ћуп са бла-
гом") преобликован у специфичном регионалном религијском контексту 
названом "народно православље"13 и има, примарно, исту функцију као и 
прича  самог предузетника – да предупреди или демантује верзију по 
којој је богатство стечено политичким омогућавањем пословања које се 
креће од класичног криминала, преко сиве економије до монпо-
листичких привилегија. У сваком случају ради се о пословању које не 
представља образац тржишне економије и које, чак и са тог полазишта 
доживљава моралну осуду,14 па га треба прикрити. 

Међутим, прича о ћупу злата није инкомпатибилна са верзијом по ко-
јој је предузетник стекао богатство послујући на политичким, а не на 

                                                 
11 Појаву  специфичних религијских функционерки названих "цркварке" де-

таљно је испитивао  Данијел Синани. (Д.Синани, Опседнутост и егзорцизам у 
србији – антрополошки приступ, Магистарски рад одбрањен на Филозофском 
факултету у Београду 30.06.2006. и Д.Синани, Феномен опседнутости у источ-
ној Србији као основа за продукцију ритуалних функционера,  рад предат за   
Гласник Етнографског Музеја у Београду бр. 70. 

12 Пишући о Брусу Бартону, творцу велике компаније за рекламирање, чији 
животни успех подсећа на романе Хорејше Елџера, амерички историчар Ворен 
Сасман, констатује како је овај "self made man" створио изузетно вредну комап-
нију на основу кредита од свега 10.000 долара. То значи да су и најтипичнији 
протагонисти америчког сна имали какву-такву банкарску подршку. (V. Sasman, 
Kultura kao istorija. Preobražaj američkog društva u XX veku, Beograd, 1987, 211.) 

13 Д. Бандић, О народном православљу (истраживања у ваљевском  и круше-
вачком крају), Етноантрополошки проблеми 9, Београд, 1992, 63-69. 

14 Морална осуда може призилзити и из старе егалитарстичке идеологије со-
цијалистичке провенијенције.  
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тржишним основама. Посматран као целина њихов спој негира било 
какву "заслугу" предузетника за успех његове фирме, јер је до иницијал-
ног капитала дошао захваљујући мајчиној опседнустости и из те опсед-
нустости проистекле прекогниције, а до даљег пословног успеха захва-
љујући политичком позиционирању.  Насупрот њему,  поштар је до ини-
цијалног капитала дошао ризичном криминалном радњом, која је потом 
изискивала велика искупљења, да би га уложио у сасвим регуларан биз-
нис у страном економском окружењу у коме не постоји никаква могућ-
ност привилегованог пословања.  

Ово поређење показује супротност стварног предузетника и митског 
поштара. "Поштена крађа" уз изложеност свим санкцијама за учињено 
кривично дело, налази се наспрам других начина стицања капитала који 
су  нелегални и неморални, али су политичком моћи камуфлирани, те не 
могу бити ни откривени, а камоли процесуирани. Стварни предузетник 
је стакао богатство без своје заслуге на основу почетног капитала, који 
му је дат, и посла, који није подложан стварној конкуренцији, док је 
митски поштар ризичном акцијом дошао дао инвестиционог капитала 
који је успешно оплодио на тржишту.  

 
Према томе:  

 
Стварни предузетник : Митски поштар, међусобно се односе као,  
Друштвени производ : Self Made Man 

 
Ова два пара показују да се стварни предузетник доживљава као про-

извод реалних социокултурних околности помешане традиције и тран-
зиције. И традиција  и транзиција су приказане у својој специфичности – 
традиција као склоп нехришћанских и хришћанских компоненти споје-
них и "народном православљу" а транзиција у специфичној Милошеви-
ћевској тајкунизацији политички подобних привредника. Са друге стра-
не, митски поштар, упркос иницијалном криминалном начину приба-
вљања почетног капитала, путем искупљења,  постаје транзициони јунак 
– успешни бизнисмен који је на прави начин инвестирао и оплодио ка-
питал.  

Свакако да није могуће пренебрегнути елемент ове опозиције који 
указује на стварни карактер предузетника и митски каракетер поштара. 
То би указивало на став да се предузетник, који уз ризични капитал пра-
вилима тржишне економије стиже до успеха, доживљава као жељена али 
нестварна категорија док у стварности "успевају" само они који настају 
на начин прописан бастардношћу економске транзиције Милошевићевог 
периода.  
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Ivan Kovačević 
 
THE LEGEND OF POSTMAN-TURNED-THIEF-TURNED-
BUSINESSMAN 
 
The legend of the postman who stole all pension checks in a village, fled 

with this money to Russia, and started successful business enterprise there, is 
taken here to be an implicit critique of the banking system in Serbia. What 
socialist banks from the period of Milošević's reign and banks that appeared 
after 2000 have in common is that they were not perceived as significant mo-
tivators of investment cycles. The legend morally abolishes the postman's 
method of acquiring capital by emphasizing his returning of "loans" and his 
patriotism as an additional quality. Unlike this mythical character, real-life 
entrepreneurs were in folklore narratives accused of criminal background of 
their initial capital and immoral ways of conducting business. This reveals 
certain things about the relationship between the desired and achieved in the 
domain of transitional investments. 




