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ци ма срп ске књи жев но сти у све тлу пољ ско-срп ских кул ту ро ло шких 
про жи ма ња. 

Је ле на МА РИ ЋЕ ВИЋ

О НЕ МИ ЛО СРД НОЈ СА ДА ШЊО СТИ 
И МА ГЛО ВИ ТОЈ БУ ДУЋ НО СТИ

Ја нис Ва ру фа кис, Овај свет мо же да бу де бо љи: мо ји раз го во ри са ћер ком 
о еко но ми ји, Кре а тив ни цен тар, Бе о град 2015

Да нас је еко но ми ја на у ка гра фи ко на, бро је ва, па ра ме та ра и кри ву-
ља. У ла ви рин ти ма ње них ма те ма ти зи ра них по ка за те ља че сто из гу бе 
ком пас и за лу та ју и шко ло ва ни еко но ми сти, док ши ра јав ност не спрет-
но по ку ша ва да раз у ме ма кар основ не по став ке и тен ден ци је. Дру гим 
ре чи ма, у по гле ду до ступ но сти и ка те го ри јал ног апа ра та еко ном ска 
на у ка све ви ше по при ма обе леж ја ал хе ми је, ко ју је, као што је по зна то, 
пре ви ше ве ко ва прак ти ко вао тек ма ли број по све ће них зна ла ца, да ле ко 
од очи ју ла ич ке око ли не. 

Књи га Ја ни са Ва ру фа ки са, ко ја у срп ском пре во ду до жи вља ва тре ће 
из да ње, пред ста вља, на про тив, па жње вре дан по ку шај да се еко ном ска 
на у ка де ми сти фи ку је, а ње ни уви ди учи не при сту пач ни јим и оној чи та-
лач кој пу бли ци ко ја не ма по треб на струч на пред зна ња. Ја нис Ва ру фа кис 
(1961), до ско ра шњи ми ни стар фи нан си ја у Грч кој, сте као је нај ви ша 
ака дем ска зва ња у Ве ли кој Бри та ни ји, а пре да вао је еко но ми ју на ви ше 
уни вер зи те та у Евро пи, Ау стра ли ји и Сје ди ње ним Др жа ва ма. Да је хтео, 
мо гао је, са зна њем ко је по се ду је да се при дру жи ве ћи ни сво јих ко ле га, 
то јест да се при кљу чи вла да ју ћој (нео)ли бе рал ној па ра диг ми, про по ве-
да ње не те зе и ужи ва у ви со ким хо но ра ри ма и дру штве ном ста ту су. 
Ва ру фа кис се, ме ђу тим, опре де лио за дру га чи ји пут, те др жи пре да ва ња 
и пи ше на су прот до ми нант ним по гле ди ма у еко ном ској на у ци. 

Књи га ко ја је пред мет овог при ка за је сте плод на по ра да се основ-
не ка те го ри је, пре све га по ли тич ке еко но ми је, при ка жу и об ја сне јед но-
став ним је зи ком, ко ји мо гу да раз у ме ју мла ди љу ди сред њо школ ског 
уз ра ста. Тај кон цеп циј ски али и се ман тич ки оквир Ва ру фа кис ни је пре-
ко ра чио, што зна чи да је текст у књи зи до кра ја остао при јем чив за мла ди 
на ра штај. С дру ге стра не, по што пој мов но од но сно ап стракт но ми шље ње 
ни је ја ча стра на ге не ра цијâ ко је ста са ва ју у све ту пре пу ном ви зу ел них 
на дра жа ја и ефе ка та, у до ба игри ца и дру штве них мре жа, ау тор је кат-
кад био при ну ђен да ком плек сни је по ја ве по јед но ста вљу је до крај но сти. 
Им пе ра тив да шти во бу де ја сно и не пре те ра но ду гач ко – све га око 170 
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стра на тек ста – сва ка ко је Ва ру фа ки са спу тао да оп се жни је ана ли зи ра 
са вре ме но дру штво и при вре ду. 

Ипак, ви ше ње го вих спо зна ја за слу жу је да бу де спо ме ну то у афир-
ма тив ном сми слу. Ва ру фа кис упо зо ра ва да тре ба раз ли ко ва ти ,,до бра” 
од ро бе, од но сно да ро ба је сте увек не ко до бро, али да ,,до бра” ни су оба-
ве зно и ро ба, по пут при зо ра за ла ска сун ца или дру же ња са при ја те љи ма. 
Та ква ,,до бра” ни су на про да ју, и сто га ни су ро ба. Из ове ди стинк ци је 
про из и ла зи сле де ћа – по сто је жи вот не и раз мен ске вред но сти. Жи вот не 
вред но сти (естет ске, емо тив не или мо рал не) че сто не ма ју ни ка кву раз-
мен ску вред ност, али нас као осо бе чи не пле ме ни ти јим и бо га ти јим. Ва-
ру фа кис нам скре ће па жњу да у са вре ме ном дру штву по сто ји тен ден ци ја 
да се све што не ма це ну и што се не мо же про да ти уз до бит сма тра без-
вред ним. По зи ва ју ћи се на из ре ку Оска ра Вајл да да је ци ник чо век ко ји 
зна све о це на ма али ни шта о вред но сти ма, Ва ру фа кис ис ти че да на ша 
дру штва те же да од свих нас на пра ве ци ни ке и да не ма ве ћег ци ни ка од 
еко но ми сте ко ји сма тра да је је ди на вред ност раз мен ска вред ност (стр. 29).

Дру га зна чај на ау то ро ва ди стинк ци ја ти че се два ти па дру штва – то 
су дру штво са тр жи штем и тр жи шно дру штво. Об ја шња ва ју ћи транс-
фор ма ци ју дру штва са тр жи штем у тр жи шно дру штво, Ва ру фа кис кон-
ста ту је ка ко у про шло сти ни је дан од три чи ни о ца про из вод ње – рад, 
сред ства за про из вод њу и зе мља – ни је био ро ба. У фе у дал ном си сте му 
фе у да лац је си лом при сва јао свој про це нат при но са, а кме то ви и зе мља 
су би ли ван тр жи шне ка те го ри је – до би ја ли су се у на след ство и вр ло 
рет ко су се про да ва ли. Тр жи шна дру штва су ро ђе на он да ка да су сва три 
про из вод на чи ни о ца по ста ла ро ба услед раз во ја свет ске тр го ви не. С 
раз во јем гло бал них ко мер ци јал них по сло ва бри тан ски зе мљо по сед ни ци 
су пр ви ис ко ри сти ли при ли ку да се обо га те пре ко ме ђу на род не тр го ви-
не, про да ју ћи свој вр ло тра же ни про из вод – ву ну. Све жи вља тр го вач ка 
ак тив ност зах те ва ла је све за ма шни је кре ди ти ра ње, и та да на ве ли ку 
сце ну за пад них, са да већ тр жи шних дру шта ва сту па бан кар.

Бан ка ру су пут утр ли дуг и ка ма та. Дуг је ста ра дру штве на по ја ва, 
док је ка ма та не што но ви ји фе но мен, ко ји је ду го био стиг ма ти зо ван, не 
са мо у исла му, што је и да нас, већ и у хри шћан ству. На ме та ње но вих 
тр жи шних окви ра за пад ним дру штви ма зах те ва ло је де кри ми на ли за-
ци ју ка ма те, што се и до го ди ло на кон по ја ве про те стант ског по кре та и 
ве ли ких вер ских ра то ва. Ва ру фа кис при ме ћу је да ни је слу чај но што су 
у XVI ве ку но во о сно ва не бан ке при па да ле Је вре ји ма, бу ду ћи да њи хо ва 
ве ра ни је за бра њи ва ла уби ра ње ка ма те. Доц ни је, са про те стант ском 
ре во лу ци јом, Је вре ји ма се при дру жу ју и про те стан ти, ко ји су, ка ко ка-
же Ва ру фа кис, усво ји ли мен та ли тет тр го ва ца и при хва ти ли ка ма ту. 

По ред вер ског пре вра та – рас це па у кри лу за пад не цр кве – у евр оп-
ским дру штви ма се де сио и еко ном ски пре врат. Про цес про из вод ње 
ви шка вред но сти, ко ји је ка рак те ри сти чан за фе у да ли зам, и у ко јем је 
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фе у да лац узи мао свој део од про из вод ње кме то ва, про да вао део до ба ра 
ко ји ни је тро шио и до би је ни но вац по зајм љи вао (ства рао дуг и ду жни ка), 
раз во јем тр жи шног дру штва до био је са свим дру га чи ју фи зи о но ми ју. 
Про цес ко ји се раз ви јао по обра сцу про из вод ња–рас по де ла–дуг, услед већ 
спо ме ну те екс пан зи је свет ске тр го ви не и раз во ја тр жи шта, сте као је но ву 
ма три цу по ре до сле ду дуг–рас по де ла–про из вод ња. Мно го број ни бив ши 
кме то ви ко ји су из најм љи ва ли зе мљу од вла сте ли на мо ра ли су да за поч ну 
сво је ко мер ци јал не по ду хва те (нај че шће уз гој ова ца) са не ким нов ча ним 
сред стви ма, ко ја на рав но ни су има ли већ су их по зајм љи ва ли. Ка ко при-
ме ћу је Ва ру фа кис, до бит је по ста ла фе тиш но ве пред у зет нич ке кла се (53), 
а дуг го ри во или пар на ма ши на ин ду стриј ске ре во лу ци је (56).

Тре ћи вре дан ау то ров увид ти че се на чи на функ ци о ни са ња бан кар-
ског си сте ма. Че сто је кон вен ци о нал на еко ном ска му др ост про по ве да ла 
да је штед ња по је ди на ца и ин сти ту ци ја, од но сно њи хо ви де по зи ти у бан-
ка ма, оно чи ме бан ке кре ди ти ра ју сво је кли јен те. Ва ру фа кис бан ка ра 
по р тре ти ше као ,,злог ча роб ња ка” и ви ше га не пред ста вља као по сред-
ни ка из ме ђу оних ко ји има ју ви шак ка пи та ла и оних ко ји ма тај ка пи тал 
тре ба да по кре ну свој по сао. Бан кар сво јом ру ком, сли ко ви то ре че но, из 
са да шњо сти, про би ја вре мен ску ли ни ју и узи ма раз мен ску вред ност из 
бу дућ но сти ко јом ће фи нан си ра ти те ку ће пред у зет нич ке по тре бе. По ста-
вља се пи та ње – ода кле бан ка ру но вац ко ји ће по зај ми ти пред у зет ни ку? 
Ва ру фа кис од го ва ра – ни от куд! Бан ке ства ра ју свој но вац ни од че га, или 
бо ље ре че но из бу дућ но сти. Оне јед но став но укњи же, упи шу на па пир 
од ре ђе ну су му ко јом пред у зет ник ка сни је пла ћа ма ши не, услу ге и под-
ми ру је оста ле из дат ке. Јед но став но, бан кар ска ру ка про би ја вре мен ску 
мем бра ну, узи ма вред ност ко ја још ни је ство ре на, пре но си је у са да шњост 
и по зајм љу је је пред у зет ни ку, са уве ре њем да ће се пред у зет ни ку по сао 
ис пла ти ти та ко да ће вра ти ти не са мо по зајм ље ну су му не го и ка ма ту. 

Не во ља да на шње, сло бод но мо же мо да ка же мо тр жи шне ци ви ли-
за ци је је сте у то ме што бан ке све ви ше нов ца пре но се из бу дућ но сти у 
са да шњост, што је и ра зу мљи во, јер што се ви ше нов ца пре не се у са да-
шњост, ве ћи је њи хов про фит. До ла зи се до тре нут ка кад мно го број ни 
пред у зет ни ци не мо гу да ис пла те зај мо ве бан ка ри ма, а бан ка ри не мо гу 
да ис пла те... бу дућ ност (63). У Марк со вом сти лу, Ва ру фа кис јед но став-
ним при ме ри ма де мон стри ра ди ја лек тич ку при ро ду са вре ме ног ка пи-
та ли зма, кр ца тог пр о тив реч но сти ма и па ра док си ма, где ста бил ност 
ра ђа не ста бил ност, рав но те жа не рав но те жу, а раз вој крах и обрат но.

На су прот са вре ме ним еко ном ским ми то ви ма да је при ват ни дуг 
не што ло ше, да бан ке по зајм љу ју но вац од де по зи та и да је др жа ва па-
ра зит, Ва ру фа кис ис ти че да је у са вре ме ном ка пи та ли зму при ват ни дуг 
нео п ход на си ро ви на при ват не до би ти, да бан ке про из во де кре ди те ни 
из че га, и да су оне па ра зит ске тво ре ви не а не др жа ва, ко ја у ства ри игра 
уло гу ста би ли за то ра у вре ме ни ма кри зе.
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У дру гој по ло ви ни књи ге Ва ру фа кис ука зу је на ра сту ћу де ху ма-
ни за ци ју у са вре ме ним дру штви ма, ко ја се огле да у то ме што љу ди, уме-
сто да го спо да ре ма ши на ма ко је ства ра ју раз не ро бе, све ви ше по ста ју 
њи хов до да так. Ра сту ћа ме ха ни за ци ја и ро бо ти за ци ја плод су же ље преду-
 зет ни ка не са мо за ве ћом про дук тив но шћу већ и за ,,рад ном сна гом” ко ја 
ће би ти ап со лут но по слу шна. Али, при ме ћу је Ва ру фа кис, што је ве ћа 
ма ши ни за ци ја про из вод ње, вред ност про из во да све ви ше те жи ну ли и 
све је ма ња до бит пред у зет ни ка. Дру гим ре чи ма, ма да је Ва ру фа кис из-
бе гао да то ја сно спо ме не, про фит ства ра са мо људ ска ком по нен та у про-
це су про из вод ње.

Иа ко ин те ре сант но шти во, Ва ру фа ки со ва књи га ус кра ћу је чи та о-
цу од го вор на пи та ње – а ка ко то бу дућ ност мо же да бу де бо ља? На слов 
књи ге су ге ри ше пре по глед у бу дућ ност не го де скрип ци ју, али ка да се 
са др жај про чи та до кра ја, ути сак је упра во обр нут. Оштра и че сто про-
ниц љи ва ана ли за тре нут ног ста ња у свет ском ка пи та ли зму ни је до пу ње-
на ва ља ним и ар гу мен то ва ним су ге сти ја ма за ства ра ње ,,бо ље су тра шњи-
це”. По зи ва ње на де мо крат ску кон тро лу оних ко ји рас по ла жу нов цем, 
од но сно на де мо кра ти ју као је ди ну на ду чо ве чан ства (по прин ци пу је дан 
чо век – је дан глас), ви ше де лу је као те за пре пи са на из пред из бор ног про-
гра ма не ке пар ти је не го као озбиљ на ал тер на ти ва. Тај кван ти та тив ни и 
ква ли та тив ни не склад из ме ђу кри ти ке и ви зи је нај ве ћи је не до ста так 
Ва ру фа ки со ве књи ге. Та чи ње ни ца, да је дан не сум њи во та лен то ва ни 
еко но ми ста и со ци јал ни те о ре ти чар, су штин ски, не ма раз ра ђе ну иде ју 
мо гу ће тран сфор ма ци је дру штва у ко јем тре нут но жи ви мо (а ве ро ват но 
ни ње го ве ко ле ге слич них уве ре ња и зна ња) мо жда ви ше за бри ња ва од 
са вре ме них еко ном ских по ја ва ко је је су ге стив но опи сао и кри ти ко вао 
у сво јој књи зи. 

Из да вач књи ге – Кре а тив ни цен тар из Бе о гра да – за слу жу је по хва-
ле што се осме лио да за на шу бро јем ре ла тив но скром ну пу бли ку об ја-
ви ово де ло, и што се из ло жио за ко ни ма тр жи шта ко је је у та ко там ним 
ни јан са ма при ка зао Ја нис Ва ру фа кис.

Не бој ша ВУ КО ВИЋ




