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Пред на ма је де ло ко је се 
пр ви пут на не мач ком је зи ку 
по ја ви ло још 1922. го ди не. На
жа лост,  на срп ски пре вод че
ка ло се ско ро де ве де сет го ди на. 
Упр кос чи ње ни ци да је Вер нер 

Зом барт (Wer ner Som bart) сво
је вре ме но био из у зет но це њен 
еко но ми ста и со ци о лог (пре да
вач на Уни вер зи те ту Фри дрих 
Вил хелм, да нас Уни вер зи тет 
Хум болт, ко ји је и та да, као и 
да нас, пред ста вљао јед ну од 
нај пре сти жни јих ака дем ских 
ин сти ту ци ја у Евро пи) и, по ре
ђе ња ра ди, мно го по зна ти ји од 
свој при ја те ља Мак са Ве бе ра, 
он ни је до вољ но пре во ђен на 
срп ски је зик. До са да је са мо 
ње го во пр во де ло, Социјализам
исоцијалнипокрети об ја вље но 
у Ср би ји, и то још дав не 1922. 
го ди не. 
Луксуз и капитализам спа да 

у Зом бар то ва де ла ко ја се ба ве 
ис тра жи ва њем на стан ка и ду ха 
ка пи та ли зма, што је пред ста
вља ло ауто ро ву пре о ку па ци ју 
то ком це лог жи во та. Оно је плод 
еко ном скоисто риј ских ис тра
жи ва ња ко ји ма је циљ био пре
ра да ње го ве књи ге Модерника
питализам. У том сми слу, Лук
сузикапитализам се на до ве зу је 
на књи гу Јевреји и економски
живот, од но сно пред ста вља 
увер ти ру за књи гу Ратикапи
тализами са њи ма чи ни ор ган
ску це ли ну. У свом пред го во ру 
аутор на по ми ње да би ис прав
ни ји на слов тре бао да гла си Љу
бав, луксуз и капитализам. Већ 
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ти ме Зом барт екс пли цит но из ла
же основ ну иде ју сво је књи ге, а 
то је да је лук суз ство рио ка пи
та ли зам, док је са дру ге стра не, 
сам лук суз плод ле ги тим не, а 
још ви ше не ли ги тим не љу ба ви. 
Се ку ла ри за ци ја љу ба ви, за јед но 
са вла да ви ном же не, или ка ко то 
Зом барт ка же жен ке, до ве ла је 
до по ја ве лук су за, ко ји ће ство
ри ти ка пи та ли зам. Ра сип ни штво 
ви со ког дру штва мо же се ста ви
ти на те рет љу бав ни ца ма и су
пру га ма. Дру гим ре чи ма, раз вој 
лук су за сто ји у бли ској ве зи са 
су пре ма ти јом жен ке, без об зи ра 
на ње ну уло гу. 

Ка да го во ри о лук су зу, Зом
барт га по и сто ве ћу је са по тре
бом за пре фи ње но шћу, да би за
тим по јам лук су за до дат но су зио 
огра ни ча ва ју ћи га са мо на лич
ни лук суз, ко ји на ста је из са мо
жи вих и ма те ри ја ли стич ких мо
ти ва. Он на ста је из чи сто чул не 
ра до сти у ужи ва њу. Та ко де фи
ни сан лук суз за сно ван на чул
ном ужи ва њу, Зом барт успе ва да 
по ве же са сек су ал ном же љом и 
еро ти ком, а на кра ју кра је ва са 
љу ба вљу. „Су де ћи пре ма же љи 
за ра фи ни ра њем и умно жа ва
њем сти му лан са, би ће да њен 
узрок, на кра ју кра је ва, ле жи у 
на шем сек су ал ном жи во ту: чул
на на сла да и еро ти ка су, нај зад, 
јед но исто. Због то га се пр ви им
пулс за би ло ка квим раз вит ком 
лук су за у ве ли кој ве ћи ни свих 
слу ча је ва си гур но мо же све сти 
на не ка кво све сно или не све
сно осе ћа ње љу ба ви“ (стр. 78). 
Баш због то га, сву да где се љу
бав ни жи вот раз ви ја при род но 

и сло бод но вла да лук суз. Ти ме 
аутор твр ди да љу бав и лук суз у 
ком би на ци ји ства ра ју мо дер ни 
ка пи та ли зам. На рав но, мо же се 
ре ћи и да је лук суз од у век по сто
јао у не ком об ли ку, па та ко и у 
сред њем ве ку и да сва ки лук суз 
не ра ђа ка пи та ли зам. Зом барт 
при ме ћу је да је под ути ца јем 
же на и жен ске вла да ви не до
шло до ква ли та тив них про ме на 
лук су за. Ра но ка пи та ли стич ки и 
сред ње ве ков ни лук суз ни су иста 
ствар. У ра ном ка пи та ли зму до
ла зи до тен ден ци је за кућ њем, 
а лук суз све ви ше до би ја при
ват ни ка рак тер и сме шта се у 
ку ћу. Уре ђи ва ње и улеп ша ва ње 
до ма пред ста вља так ти ку жен
ке ка ко би ве за ла муж ја ка за се
бе. За пра во, Зом барт твр ди да је 
сми сао за удоб ност и умет ност 
уре ђи ва ња ста на де ло ку рит за
на. Дру га про ме на се очи ту је 
кроз објек ти ви за ци ју лук су за 
и ње гов пре ла зак из не про дук
тив ног у про дук тив ни лук суз. 
Ова про ме на је фун да мен тал но 
зна чај на за раз вој ка пи та ли зма. 
Тре ћа тен ден ци ја је усме ра на ка 
чул ном до жи вља ју и ра фи ни ра
њу. Лук суз ви ше не слу жи не
ка квим иде ал ним вред но сти ма 
(умет ност) већ све ви ше те жи 
ни ским и ани мал ним ин стинк
ти ма. Ка да лук суз по ста не ствар 
чу ла, он зах те ва и ра фи ни ра ње, 
од но сно све ве ћу упо тре бу фи
зич ког ра да и пре фи ње них ма те
ри ја ла да би се из ра ди ли лук су
зни пред ме ти. И ова тен ден ци ја 
пре ма Зом бар ту ути че на раз вој 
ка пи та ли стич ког об ли ка про из
вод ње. Че твр та про ме на ста вља 
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све ве ћи на гла сак на зби ја њае 
вре ме на. „Ота ка ко се ин ди ви
дуа отр гла из за јед ни це ко ја ће 
је над жи ве ти њен жи вот ни век 
по ста је ме ри ло ње ног ужи ва ња. 
Сва ко по на о соб же ли да до жи
ви и про жи ви што ви ше од ме
на ства ри. (...) Же на не мо же да 
че ка. За љу бље ни му шка рац још 
ма ње“ (стр. 117). 

При род но, уз лук суз се ја
вља ју и мно ги дру ги чи ни о ци 
ко ји га до дат но по спе шу ју: сла
во љу бље, пом па, по кон ди ре
ност, же ља за мо ћи и раз ме та
њем... Ово по ста је још очи ти је 
ако се лук суз све де на же љу да 
се не ко до бро при ба ви пре не го 
што га при ба ви не ко дру ги. Тај 
еле мен тар ни на гон у по себ ним 
окол но сти ма раз ви ја се у прав цу 
раз во ја лук су за. На овом ме сту, 
Зом барт по но во уво ди еро ти ку, 
јер да би се из на го на за так ми
че њем ја вио лич ни лук суз, по
треб но је да жи вот већ бу де хе
до ни зи ран и еро ти зо ван. Упра во 
то се до го ди ло у дру штву 18. 
ве ка. Та ко је већ кра јем сред њег 
ве ка вла дао ве ли ки лук суз, да би 
кра јем 18. ве ка пре шао све гра
ни це.  

Зом барт по себ но ис ти че спо
соб ност лук су за да ства ра тр жи
шта. Дру гим ре чи ма, ка да бо га
ти не би мно го тро ши ли си ро
ма шни би умр ли од гла ди. Ти ме 
лук суз до во ди до раз во ја ка пи та
ли стич ких об ли ка еко но ми је. „У 
на стан ку мо дер ног ка пи та ли зма 
лук суз је при по мо гао на ве о ма 
раз ли чи те на чи не: он је, при
ме ра ра ди, од и грао су штин ску 

уло гу у пре во ђе њу фе у дал ног у 
гра ђан ско бо гат ство (за ду жи ва
ње). Ту ипак тре ба узе ти у об зир 
ње го ву сна гу ства ра ња тр жи шта 
ко ју чо век се би уоп ште на тај на
чин мо же да по ја сни“ (стр. 138). 
Гру бо ре че но, ра сип ни штво се 
мо же сма тра ти лич ним по ро ком, 
али уто ли ко уко ли ко по спе шу је 
тр го ви ну оно се пре тва ра у јав
ну вр ли ну. Лук су зна по тро шња 
ути че на ор га ни за ци ју ин ду
стриј ске про из вод ње и отва ра 
вра та ка пи та ли зму. Ти ме се Зом
барт су прот ста вља та да до ми
нант ној те зи, ко ја во ди по ре кло 
још од Марк са, да се ка пи та ли
зам су штин ски уна пре ђи вао ге о
граф ским ши ре њем и од но си ма 
до би ти, осо би то екс по ла та ци
јом ко ло ни ја у 16. сто ле ћу (стр. 
137). Та кву по гре шну пред ста ву 
при хва ти ла је и исто риј ска шко
ла на ци о нал не еко но ми је ко ја је 
сма тра ла да су про стор но ши ре
ње, „уда ље на до бит“ и „из воз“ 
учи ни ли ка пи та ли стич ку ор га
ни за ци ју ну жном. Зом барт до
ка зу је да мно ге ка пи та ли стич ки 
ор га ни зо ва не ин ду стри је лук су
за не ма ју ни ка кве ве зе са из во
зом, не го су чи сто ло кал не, као и 
да све из во зне ин ду стри је ни су 
ка пи та ли стич ке. У ска ду са тим 
он оба ра и пред ста ву по ко јој је 
за нат ство исто што и про из вод
ња за му ште ри је, док је ка пи та
ли зам про из вод ња за не по знат 
круг по тро ша ча. Су прот но то ме 
не мач ки еко но ми ста твр ди да 
ка пи та ли зам по сто ји и код про
из вод ње за му ште ри је, као што и 
за нат ство мо же про из во ди ти за 
не по зна тог по тро ша ча. На рав но 
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Зом барт је све стан да сам лук суз 
ни је ство рио ка пи та ли зам, не го 
да су и ко ло ни је и мо дер на вој
ска до при не ле раз во ју тр жи шта 
за ка пи та ли стич ку про из вод њу, 
али то ни је цен трал на те ма ове 
ње го ве књи ге. То пи та ње по
дроб ни је је раз мо тре но у ње го
вим дру гим сту ди ја ма. 

Раз ло зи ко ји лук су зне ин
ду стри је чи не пре по де сним за 
ка пи та ли стич ку ор га ни за ци ју 
су: при ро да про це са про из вод
ње, при ро да до би ти (тра жња за 
лук су зним до бри ма је ела стич
на и за ви си од мо де и тре нут ног 
ка при ца бо га тих) и исто риј ски 
раз лог (од но сно ве штач ко за
сни ва ње ин ду стри је лук су за). 
Ипак, нај ва жни ји пред у слов ко
је је мо рао би ти ис пу њен да би 
тај еко ном ски си стем мо гао да 
по сто ји ипак је би ла до бит при
ме ре на ње го вој су шти ни (стр. 
196). Је ди на мо гућ ност сти ца ња 
ве ли ке до би ти би ло је ула га ње у 
лук су зне ин ду стри је.

Да би до ка зао ову сво ју те
зу Зом барт при сту па оп се жним 
исто риј ским и еко ном ским ис
тра жи ва њи ма по ка зу ју ћи кроз 
ко је про ме не је про ла зио жи вот 
у Евро пи у 16, 17. и 18. ве ку и 
ка ко је до шло до раз во ја лук су за, 
да би за тим до ка зао да ка пи та
ли стич ка ор га ни за ци ја у тр го ви
ни, по љо при вре ди и ин ду стри ји 
на ста је као тр го ви на, од но сно 
про из вод ња лук су зне ро бе. У 
том сми слу, Зом бар то ва сту ди ја 
пред ста вља не са мо еко ном ску, 
исто риј ску и со ци о ло шку сту
ди ју не го по вре ме но за ла зи и у 

до мен исто ри је умет но сти или 
исто ри је при ват ног жи во та. При 
то ме, аутор сво је тврд ње ба зи ра 
на из у зет но бо га тој гра ђи. У њу 
спа да ју исто риј ске и еко ном ске 
сту ди је, пу то пи си, ме мо ар ска 
гра ђа, ра зни из ве шта ји итд. Они 
су по треб ни ка ко би се са јед не 
стра не мо гао раз у ме ти дух вре
ме на ко је је ство ри ло ве ли ки 
лук суз, а са дру ге стра не при ка
зао од нос лук су за и ка пи та ли
зма.

Та ко аутор упу ћу је на по ја
ву дво ро ва од на ста ја ња ве ћих 
кне жев ских дво ро ва до ства ра
ња мо дер них дво ро ва и мо дер
ног на чи на жи во та. „Ра зу мљи во 
је што су се упра во у Ита ли ји 
ста ле да раз ви ја ју основ не ка
рак те ри сти ке та квог жи во та, бу
ду ћи да су се ту нај пре ис пу ни
ли усло ви: про паст ви ште штва, 
фор ми ра ње ап со лут не др жа ве, 
пре по род на у ка и умет но сти, 
дру штве ни та лен ти, ве ли ко бо
гат ство и та ко да ље“ (стр. 13). 
Са мо дер ним дво ро ви ма за по
чи ње и цар ство двор ских да ма, 
а са њи ма и сјај, га лант ност и 
рас кош двор ског жи во та, од но
сно до ла зи до раз во ја лук су за. 
Го ди шњи тро шко ви одр жа ва ња 
до ма ћин ства по је ди них фран
цу ских вла да ра пре ма ши ва ли 
су укуп не јав не при хо де бо га тих 
ита ли јан ских гра до ва. Тро ши ло 
се на град њу ве ле леп них дво ра
ца, го збе и рас ко шне одо ре, а све 
то же на ма за љу бав. Упра во је 
ма дам де Пом па дур пред став ни
ца чи та ве кул ту ре ancienrégime, 
она је пре све га пред став ни ца 
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уку са и об ли ко ва ња жи во та пре
ма спо ља. 

По ред раз во ја дво ро ва до ла
зи и до ра ђа ња но ве вр сте бо гат
ства, ко ју су прот но фе у дал ном 
бо гат ству аутор на зи ва гра ђан
ско бо гат ство. Та ко до ла зи до 
про ме не уну тар ста ре струк ту ре 
дру штва. Ства ра се је дан но ви 
слој. „Из ста рог плем ства и но
вог бо гат ства у ви ду нов ца, на
ро чи то то ком два сто ле ћа из ме
ђу 1600. и 1800, ство рио се је дан 
по све но ви дру штве ни слој чи ју 
љу шту ру ис пр ва и да ље чи ни 
фе у дал ни жи вот ни стил. То, дру
гим ре чи ма, зна чи: ве ли ки део 
но вих бо га та ша (nouveaux ric
hes) уз ди гао се у пле мић ки слој“ 
(стр. 20). Та ко до ла зи до ста па ња 
от ме ног плем ства и пле беј ског 
нов ца, јер ста ра ари сто кра ти ја 
на сто ји да пра ти лук су зни жи
вот ни стил но вих бо га та ша. До 
17. сто ле ћа го то во да већ не ста је 
ста ро, фе у дал но плем ство, а све 
но во о сно ва не пле мић ке по ро
ди це по ти чу из гра ђан ског, при
вред ног ста ле жа. Сна га и ве ли
чи на овог упли ва бит но ће ути
ца ти на про ме ну чи та ве струк ту
ре плем ства. Лук суз ко ји на ста је 
на дво ру, по сте пе но се ши ри на 
све кру го ве дру штва ко ји су би
ли у би ло ка квој ве зи са дво ром. 
Сви бо га ти ји љу ди би ли су об у
зе ти истом по тре бом за сја јем и 
рас ко ши. Та ко се по тре ба за по
ка зи ва њем и лук су зом по себ но 
ин тен зив но раз бук та ла ме ђу но
вим бо га та ши ма. „По сто ји по
ја ва ко ја се у на шем кул тур ном 
кру гу стал но и из но ва вра ћа – да 
љу ди из на ро да ко ји се бр зо обо

га те то бо гат ство ко ри сте пре те
жно у лук су зне свр хе“ (стр. 100). 
Зом барт уоча ва па ра ле лу из ме ђу 
раз во ја по тре бе за лук су зом и 
на пре до ва ња не плем ства, јер је
ди на осо би на ко јом се они мо гу 
од ли ко ва ти је сте спо соб ност да 
во де жи вот у из о би љу. 

 Па ра лел но с тим од 16. сто
ле ћа до ла зи до на глог раз во ја 
ве ли ких гра до ва ко ји у 18. ве ку 
по ста ју ми ли он ске ме тро по ле. 
Аутор на овом ме сту ука зу је да 
су ве ли ки гра до ви за и ста ве ли
ки уко ли ко су се ди шта нај ве ћих 
кон зу ме на та или ве ћи не кон зу
ме на та. Они да кле, на ста ју као 
сте ци шта по тро шње. Зом барт 
твр ди да про из вод ња, тр го ви на 
и ин ду стри ја ни су у ста њу да 
ство ре ве ли ке гра до ве. У до ба 
ка да на ста ју ве ли ки гра до ви ин
ду стри ја још ни је по ста ла сна га 
из град ње ве ле гра да. Сво ју те зу 
да ве ли ки гра до ви на ста ју као 
плод кон цен тра ци је по тро шње, 
под при ти ском ра но ка пи та ли
стич ког раз во ја, Зом барт пот
кре пљу је при ме ри ма Бер ли на, 
Па ри за, Лон до на, Ри ма, Ам
стер да ма... Они су сто га сте ци
ште лук су за, јер отва ра ју но ве 
мо гућ но сти ве дрог и из о бил ног 
жи во та, а ти ме ства ра ју и све 
но ве об ли ке лук су за. Рас кош се 
не гу је пре ко по зо ри шта, му зич
ких и ба лет ских дво ра на, фи них 
ре сто ра на, хо те ла и про дав ни ца 
лук су зне ро бе.

Ипак, као што смо већ ука за
ли, нај ве ћа про ме на до ла зи услед 
се ку ла ри за ци је љу ба ви. „Не 
знам ко ји је до га ђај ва жни ји за 
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чи та во об ли ко ва ње жи во та ста
рог и но вог дру штва до ли про
ме не кроз ко је је про ла зио од нос 
ме ђу по ло ви ма од сред њег ве ка 
па све до ро ко коа. Осо би то раз
у ме ва ње за ге не зу мо дер ног ка
пи та ли зма нај те шње је по ве за но 
с тим да се на пра ви на чин це не 
оне те мељ не про ме не кроз ко је 
про ла зи оба вља ње те нај ва жни је 
ства ри“ (стр. 56). Ова про ме на, 
бли ско је по ве за на и са пред ход
но по ме ну тим про це си ма, јер се 
од нос пре ма љу ба ви нај пре ме
ња у окви ри ма двор ског и пле
мић ког сло ја, као и свих оних 
ко ји се на њих угле да ју. Зом барт 
по че так се ку ла ри за ци је љу ба ви 
сме шта у 11. век. Ту но во схва
та ње љу ба ви као не чег ве дрог, 
сло бод ног и зе маљ ског ши ре 
ми зен ге ри, тру ба ду ри и лир ски 
пе сни ци. Они су за чет ни ци мо
дер ног схва та ња љу ба ви, ко ја се 
пре тва ра у ужи ва ња и за јед но 
са њим по ста је са др жај и свр ха 
жи во та. Жи вот за рад љу ба ви по
ста је сми сао 18. ве ка. Но во хе до
ни стич коестет ско по и ма ње же
не и љу ба ви има ло је свој од јек и 
у сфе ри бра ка ко ји се раз у ме вао 
као спој две хе те ро ге не ства ри – 
по рет ка и љу ба ви. У име љу ба ви 
брак се де гра ди ра и исме ва. На 
кра ју се, уоча ва Зом барт, брак 
и љу бав ме ђу соб но ис кљу чу ју. 
„Ка да у јед ном дру штву по ред 
ве за не љу ба ви поч не да се гне
зди и она сло бод на, он да су же не 
ко је слу же тој но вој љу ба ви или 
за ве де не де вој ке из при стој них 
по ро ди ца и бра ко лом ке или кур
ве“ (стр. 65). Аутор се упу шта 
у де таљ но раз ма тра ње исто ри је 

про сти ту ци је по чев од сред њег 
ве ка и до про ме на до ко јих у тим 
окви ри ма до ла зи. Па ра лел но са 
ле ги ти ми са њем љу ба ви, ко ја је 
са ма се би свр ха, и ван брач них 
ве за до ла зи и до ра фи ни ра ња и 
до во ђе ња тих ве за на ви ши ни
во, а љу бав по ста је сло бод на 
умет ност. При хва та ње та квих 
љу бав них ве за ши ри се по сте пе
но са дво ро ва на све дру штве не 
сло је ве. Ства ра се је дан по се бан 
и по што ван слој же на, ра зних 
двор ских да ма, кур ти за на, кон
ку би на, ме тре са, ве ли ких љу
бав ни ца и ко ке та. Двор ске да ме 
и кне жев ске ме тре се за хва љу ју
ћи сво јим ча ри ма ути чу на моћ
не му шкар це и усме ра ва ју то ко
ве кул тур ног раз во ја. Еле гант не 
ме тре се и кур ти за не вр ше ути цај 
на фор ми ра ње уку са при стој них 
же на. Оне дик ти ра ју кул ту ру и 
мо ду. Вре ме ном у ве ле гра ди ма 
број гра ђан ских ме тре са ра сте, 
а у ви шим сло је ви ма се ства ра 
оби чај да се по ред вен ча не су
пру ге из др жа ва и еле гант на же
на. Ово се од но си и на но ви слој 
фи нан сиј ског плем ства. Зом барт 
ука зу је на еко ном ски зна чај овог 
ти па љу ба ви. „Тро шко ви ко је су 
те ве зе и ве зи це (liaisons) про
у зро ко ва ле (још ће би ти ре чи о 
то ме) чи ни ли су нај ве ће став ке 
у бу џе ти ма ве ли ких фи нан си је
ра (...)“ (стр. 72). Ко ли ко су кур
ти за не и ко ке те фор ми ра ле укус 
да ма у дру штву, то ли ко су и 
при стој не же не, сле де ћи њи хов 
стил, тро ши ле ве ли ке су ме нов
ца на свој по лу мон ден ски стил 
жи во та. Зом барт за кљу чу је да у 
та квом дру штву кур ти за на во ди 



Прикази

491

глав ну реч и да се по њој ускла
ђу је жи вот. У том дру штву, би ле 
су ис пу ње не основ не прет по
став ке за раз вој ве ли ког лук су за: 
бо гат ство, сло бод но об ли ко ва ње 
љу бав ног жи во та, стре мље ње 
по је ди них гру па ста нов ни штва 
да се до ка жу на спрам дру гих, 
жи вот у ве ле гра ду ко ји је, пре 
19. сто ле ћа увек био сре ди ште 
лук су за (стр. 79). Ка да је утвр
дио по сто ја ње лук су за као исто
риј ску чи ње ни цу, Зом барт га до
во ди у ве зу са вла да ви ном жен ке 
и раз во јем ка пи та ли зма. До бар 
део тог ра сип ни штва се мо же 
ста ви ти на ра чун не ле ги тим не 
љу ба ви, док су оста так ду го ва 
на пра ви ле ле ги тим не су пру ге.

Ме ђу тим, вла да ви на жен ке 
ни је од го вор на са мо за кван ти
та тив но по ве ћа ње лук су за, не го 
и за ње го ву ква ли та тив ну про
ме ну. 

Ка пи та ли стич ка при вре да 
на ста је у окол но сти ма већ по
сто је ће по тре бе за лук су зом, а 
ка пи та ли стич ке об ли ке раз ви ја 
нај пре тр го ви на и то лук су зном 
ро бом: ле ко ви ма, за чи ни ма, пар
фе ми ма, пиг мен ти ма за бо ју, 
на ки том, ше ће ром итд. „Тр го ви
на уоп ште не би по сто ја ла без 
уво за лук су зних до ба ра, бу ду ћи 
да без њих ни љу ди та мо пре ко 
не би мо гли да ку пу ју европ ску 
ро бу“ (стр. 145). Чак је, у крај
њем слу ча ју и тр го ви на ро бљем 
слу жи ла про из вод њи лук су за 
и лук су зних до ба ра. У свом ис
тра жи ва њу Зом барт уви ђа да је 
ме ђу на род на, ка пи та ли стич ки 
во ђе на тр го ви на до бри ма ко ја 

ни су лук су зна по сто ја ла са мо у 
два слу ча ја  жи то и ба кар. Исти 
је слу чај и са тр го ви ном на ма ло. 
Шта ви ше сва ка пи та ли стич ка 
тр го ви на на ма ло ба ви ла се ис
кљу чи во лук су зном ро бом. Ти
пи чан пред став ник та кве тр го
ви не је тр го вац сви ле ном ро бом. 

Лук суз је ути цао и на ства ра
ње ка пи та ли стич ке ор га ни за ци
је у по љо при вре ди, а то се до го
ди ло ка да је зе мља ко ју су об ра
ђи ва ли се ља ци пре тво ре на у па
шња ке за ис па шу ова ца ка ко би 
се за до во љи ла по тре ба за ву ном. 
Ву на је са дру ге стра не би ла ма
те ри јал за про из вод њу фи них, 
лук су зних тка ни на. Та ко ђе, на 
раз ви так ка пи та ли стич ке по љо
при вред не про из вод ње ути че и 
све ис тан ча ни ји укус до бро сто
је ћих жи те ља ве ли ких гра до ва 
пре ма хра ни што зна чај но под
сти че раст по тра жње за по љо
при вред ним про из во ди ма. И у 
ко ло ни ја ма по љо при вред на про
из вод ња зна чи про из вод њу лук
су зних до ба ра. Ту та ко ђе има мо 
на де лу ка пи та ли стич ку про из
вод њу, чак и ка да она по чи ва на 
не сло бод ном, ро бов ском ра ду. 
Без об зи ра на ро бов ски рад сви 
еле мен ти ка пи та ли тич ког пред
у зе ћа су ипак при сут ни: вла да
ви на прин ци па за ра де, еко ном
ског ра ци о на ли зма, ве ли чи на, 
дру штве на по де ла ра да из ме ђу 
вођ ства про из вод ње и рад ни
штва.

На кра ју аутор раз ма тра ве зу 
из ме ђу ка пи та ли стич ке ин ду
стриј ске про из во ње и лук су за 
и за кљу чу је да је ту ве за из ме
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ђу раз во ја по тре бе за лук су зом 
и раз во ја ка пи та ли зма ја сна и 
опи пљи ва. Да би огра ни чио по
ље свог ис тра жи ва ња Зом барт 
де фи ни ше по јам лук су зне ин ду
стри је. По ње го вом ми шље њу, 
обе леж је ко је су штин ски од ре
ђу је ин ду стри ју лук су за је сте 
вр ста свој ства са мог про из ве де
ног до бра. Дру гим ре чи ма, ако је 
про из ве де но до бро ви со ког ква
ли те та та да је и ин ду стри ја ко
ја га по ри зво ди лук су зна. Аутор 
до ка зу је да су се ин ду стри је лук
су за бр зо ра ши ри ле и по ста ле 
ка пи та ли стич ки ор га ни зо ва не, 
што под ра зу ме ва про из вод њу 
на ве ли ко и кру пан ка пи тал. То 
је слу чај са ин ду стри јом сви ле, а 
пре ди о ни це из 14. ве ка су ко лев
ке про из вод ње на ве ли ко. „Па 
мо жда је и пр ви по твр ђе ни слу
чај фа бри ке на ка пи та ли стич кој 
осно ви то ком сред њег ве ка у 
Евро пи упра во ин ду стри ја сви
ле“ (стр. 173). Аутор за тим раз
ма тра и дру ге ин ду стри је: чип
ке, огле да ла, пор це ла на... да би 
за кљу чио да не по сто ји ни јед на 
је ди на лук су зна ин ду стри ја ко ја 
нај ка сни је до 18. ве ка ни је пре
ве де на у ка пи та ли стич ку фор
му и про из во ди ла на ве ли ко, а 
мно ге су од по чет ка ство ре не 
на ка пи та ли стич кој осно ви што 
је слу чај са ин ду стри јом ста кла 
или ше ће ра.

Та ко ђе, Зом барт се ба ви ме
шо ви тим ин ду стри ја ма, они ма 
ко је не про из во де ис кљу чи во 
лук су зна до бра, и при ме ћу је да 
они де ло ви ин ду стри је ко ји пот
па да ју под ка пи та ли зам увек 
про из во де лук су зне про из во де. 

Да кле, из ста рих за на та се из
два ја ју ка пи та ли стич ки ор га ни
зо ва не ин ду стри је ко је про из во
де лук су зну ро бу. То је слу чај са 
ин ду стри јом ву не. Онај њен део 
ко ји про из во ди фи не и ску по
це не тка ни не већ је ве о ма ра но 
ка пи та ли стич ки ор га ни зо ван и 
про из во ди на ве ли ко. „Дру гим 
ре чи ма: ко ли ко ин ду стри ја ву не 
уче ству је у из град њи мо дер ног 
ка пи та ли зма, уто ли ко пред ста
вља лук су зну ин ду стри ју“ (стр. 
179). Про из вод ња тка ни на за ма
освну упо тре бу би ла је за нат ски 
ор га ни зо ва на. Исто ва жи и за 
ин ду стри ју ла на, ши ве ње, ко жа
ре, из ра ду ше ши ра, гра ђе вин ску 
ин ду стри ју итд. 

Та ко на кра ју Зом барт ука зу
је на мо гу ћи пут раз во ја ка пи та
ли зма по ве зу ју ћи од нос пре ма 
љу ба ви, вла да ви ну же не и ве ли
ки лук суз са ства ра њем ка пи та
ли стич ких об ли ка про из вод ње. 
По тре ба за лук су зом ство ри ла 
је по тре бу за ка пи та ли змом. То 
би зна чи ло да ка пи та ли зам ни
је ство ри ла про из вод ња не го 
по тро шња, од но сно да је сва ко 
по тро шач ко дру штво ну жно и 
ка пи та ли стич ко дру штво. До ми
нант ни жи вот ни стил у Евро пи 
18. сто ле ћа зах те вао је на ста нак 
ка пи та ли стич ки ор га ни зо ва не 
тр го ви не, по љо при вре де и ин
ду стри је. 
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