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„УКРАЇНСЬКІ ЩОДЕННІ ВІСТИ1виходяї 
кожного дня крім державних свят і неділь. Г1 
редплатавиноситьдол.7.00 на рік.дол.з^кнапів] 
д. 2 оо на з місяці. Поодиноке число 3 ц. Адр : III 
НАШЛИ ОДНУ N£N$,502 Еа$іІ Ни $*.ИЕ\У¥0ЯК{ ІІ! 

„РОБІТНИЦЯ4*, місячник, присвячений інтересаі 
українських женшин робітниць. Передплата ві 
носить дол. і оо на рік, 55 ц на півроку. По* *ді 
ноке число ю ц. Адреса; КОВІТИУСІА, ЗО $£ Магі 
РІасе, УОКК, N. V. 

„МОЛОТ** сатирично-гумористична часописі | 
Виходить два рази на місяць. Передплата: до, 
2 оо на рік, і оо на півроку. Поодиноке чИсл 
1о Ц. Адр.: МОЮТ. 414 Еааі 9іН $£ ИЕ^ УОКК. ^ 

„УКРАЇНСЬКІ РОБІТНИЧІ ВІСТИ**, виходяї 
два рази на тиждень. Передпл. дол. 400 на ріі 
дол 200 на півр. Адр.: иАКАІИІАИ ЬАВОР ИЕ\¥ 
сог. РгІЇсІїапІ & МсОге&ог $Ь., РЕО, МАИ.,САИАО 

„ГОЛОС ПРАЦІ**, місячник для працюючого люд; 
Передплата: дол. 150 на рік, 8о ц. на піврок] 
Поод. число 15 ц. Адреса: ¥ОІСЕ ОР ЬАВОК со 
РгНсНагд & МсОге&ог $ів. МШМРЕО, ПАН, САИАОі 

„НАША ПРАВДА**, орган Комуністичної Парт 
Східної Галичини. Виходить що тижня. І1ере| 
плата для Америки і Канади: дол. 2.оо на ріі 
Адреса: NА$СНА РКА№ОА. РозІЇасЬ 53, Ро&іаті бі 
Л¥ІЕИ VIII, АІІ8ТКІА, ЕІШОРЕ. 

„ЗЕМЛЯ І ВОЛЯ**, орган укр. соц. дем. партії С: 
Галичини Виходить що тижня. Передплат,* іл 
Америки і Канади дол 2.00 на рік. Адреса: 2ЕМІ 
І ШОЬА иі. Кивка З, ШІ\У (ЬЕМВЕКО), Еа іііеі 
Оаіісіа, Еигоре. 
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Передмова редакції. 
Поставивши собі завданням видати українською 

добою літературу наукового соціалізму, а передо 
зсім твори Маркса й Енгельса, видавництво «Кос¬ 
мос», на мою думку, робить добре, випускаючи од- 
Шм з перших оцей твір Маркса, бо в ньому в по- 
іулярній формі викладена одна з основних проблем, 
і саме — відношення між заробітною платою, ціною 
товарів і зиском підприємця в умовах капіталістич¬ 
ної продукції. Цей твір є перекладом промови 
Маркса, виголошеної англійською мовою 26-го червня 
1865 р. на засіданні Генеральної Ради Першого Ін- 
гернаціонала, себ-то в першому році його існування. 

Заснована на принципах широкої робітничої 
демократії, перша в світі пролетарська організація 
об’єднувала в собі найріжноманітніших представни¬ 
ків молодого ще тоді робітничого руху. Через 
ге на засіданнях Генеральної Ради Інтернаціо- 
кала часто відбувалися гарячі дебати з при¬ 
воду ріжних питань робітничого руху* що мусили 
виникати з ріжниць поглядів у представників ріж¬ 
них течій, і в цих дебатах Маркс брав безпосередню 
участь, виступаючи з промовами, в яких викладав 
свої погляди, розвинені й обгрунтовані в його інших 
творах, передовсім у «Капіталі» та «До критики 
політичної економії», що теж незабаром виходить 
з друку накладом «Космоси». Одною з таких промов 
і є оцей твір. 

На засіданнях Генеральної Ради Інтернаціо- 
нала, а також і на зборах англійських робітників, 
часто виступав робітник Джон Вестон. В своїх 
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виступах він захищав застарілу теорію, яка в сво 
основних рисах зводилась до того, що, мовляв, р 
бітники, намагаючись вибороти собі в капіталісти 
ного підприємця вищу заробітну плату, не осягну 
тим поліпшення свого становища, бо кожне підв 
щення заробітної плати неодмінно викличе зріст ц 
товарів. А це, на думку Вестона, має тому статис 
що загальна сума національної продукції і загальї 
сума заробітної плати суть величини незмінні, р 
на все встановлені. Отже, на основі цієї теорії, в 
ходило б, що ціни на товари, а значить і на пр 
дукти спожитку, потрібні робітникам на утриманн 
мали б зростати з піднесенням заробітної плат 
щоб не порушити тієї незмінности загальної су* 
продукції. 

Маркс виступив проти такої теорії і, змал: 
вавши образ механізму капіталістичної продукц 
показав те дійсне відношення, що існує між зар 
бітною платою, цінами й зиском в умовах, коли пан; 
система найманої праці. З незбитими доказа* 
в руках довів Маркс таким чином неслушніс 
поглядів Вестона й його, що правда, нечисленні 
прихильників. Тези Маркса, виставлені ним напр 
кінці промови, де робітники закликаються до ск 
нення системи найманої праці, себ-то до соціяльн 
революції, здобули в голосуванні більшість Ра; 
Інтернаціонала. Це є найліпшим доказом того, п 
вже тоді погляди Марса засвоїлися більшостю кр 
щих представників робітничого руху. 

Титул цієї праці: «Заробітна плата, ціна й зисі 
наданий Е. Бернштайном, він же розбив її і 
14 розділів і надав їм окремі титули. Курсив скрі; 
зазначений українським перекладачем, тов. О. Бо 
даренком. 

Г. Петренко. 

Берлін, березень року 1923-го. 



Громадяне! 

Перш ніж приступити до основної теми мого 
жладу, мушу прохати в вас дозволу зробити де-які 
:тупні уваги. 
Нині на континенті панує справжня епідемія 

райків і загальний рух до підвищення заробітної 
тати. Це питання винесеться також і на нашому 
шгресі. Ви, що стоїте на чолі інтернаціональної 
юціяці'Ц мусите мати в цьому основному питанні 
5ерді переконання. І тому я вважав своїм обо- 
язком як найближче підійти до питання, хоч би 
івіть з небезпекою зловжити вашим терпінням, 
ругу вступну увагу я маю зробити відносно гро- 
адянина Вестона. Він має погляди, як він це сам 
тає, дуже непопулярні серед робітництва, але які 
н рахує корисними для робітничої кляси і тому 
з тільки викладає їх перед вами, але й захищає 
ублічно. Такі докази моральної відваги мусить 
шний з нас поважати. Після мого, хоч і не- 
расномовного, докладу він сам, сподіваюсь, по¬ 
шить, що я погоджуюсь з тим, що мені здається 
равдивою ідеєю, положеною в основу його тез; яку 
щак, в її теперішній формі, я вважаю теоретично 
звірною і в практиці небезпечною. 

Тепер без зайвої балачки перехожу до нашої 
ьогодняшйьої теми. 
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1. Національна продукція й її частка і 
заробітну плату. 

Аргументація громадянина Вестона спирает 
фактично на два припущення. 

Перше, що загальна кількість національної і 
дукції є щось незмінне, — тревала кількість 
як сказали б математики, тревала величина. 

Друге, що загальна сума реальної заробім 
плати, то б-то плати, якою міряється кількість щ 
метів спожитку, що за неї можна їх купити, є незі 
на сума, тревала величина. 

Так от, його перше припущення безумовно 
вірне. Ви побачите, що вартість і кількість про/] 
тів що-року зростає, що продуктивні сили на: 
пальної праці зростають і що загальна сума грон 
потрібних для обороту цієї збільшеної продув 
повсякчасно міняється. Що є вірним для оді 
року і ріжних років, порівнюючи їх один до одн 
те стосується також і до кожного середнього , 
на протязі року. Розміри або кількість націош 
ної продукції раз-у-раз міняються. Вона — велт 
на не постійна, а завжди мінлива, і це — зої 
незалежно од зміни в населенні — так і мусить б^ 
зогляду на повсякчасні зміни в нагромаджува 
капіталу та продуктивних сил праці. Цілком ( 
шно, що коли б нині загальний рівень зароби 
плати піднісся, то цей зріст не викликав би за 
же після себе зміни височини рівня продукції, 
б там не були його остаточні результати. Зр 
треба було б пристосовуватися до сучасного ст 
річей. Але коли національна продукція і до і 
вищення плати була мінливою й непостійною, 
такою вона лишиться й після підвищення платті 
мінливою і непостійною. 
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Але припустім, що височінь національної иро- 
чції постійна, а не мінлива. Навіть і тоді все те, 

> наш приятель Вестон уважає логічним виснов- 
м, було б лишень вільним твердженням. Коліт 
чаю якесь певне, число, скажім — вісім, то абсо- 
тні межі цього числа не перешкоджають його 
станам відмінювати свої відносні межі. Коли 
ж є, скажімо — шість, а заробітна плата — два, то 
ата може зрости до шоста, зиск упасти до двох, 
загальна сума лишатиметься все ж таки вісьма, 
ож незмінна загальна сума національної продук- 
! не доводила б незмінности загальної суми заро- 
:ної плати. А як же доводить наш приятель 
стон цю останню незмінність? Він просто каже, 
) це так є. Але навіть припустивши, що наве- 
ний ним факт правдивий, то тоді він мав би впли¬ 
ти в обох напрямках, в той час, коли Вестон 
ріляе ним лишень в один бік. Коли б загальна 
ма заробітної плати була постійною величиною, 
її не можна було б ні підвищити, ані зменшити, 

[ачить, як що робітники, виборовши собі тимчасо- 
підвішку плати, роблять тим дурницю, то не 

ншу дурницю зробили б і капіталісти, вимусивши 
мчасове зменшення плати. Наш приятель Вестон 
заперечує того, що за певних умов робітники мо- 
дгь вибороти підвищення плати; але ж коли б за¬ 
льна сума заробітної плати була встановленою од 
ироди, то це підвищення мусило б викликати ре- 
цію. З другого боку він знов таки знає, що капі- 
лісти можуть вимусити зменшення плати і що 
іктично вони повсякчас змагаються до цього, 
згоді з принципом тревалої загальної суми заро- 
гної плати, в цьому випадкові, так само як і в пер- 
зму, мусила б наступити реакція. Робітники, коли 
! так, зтвсім добре чинитимуть, коли рішуче 
шстануть проти всякої спроби або примусу до 
геншення плати. Вони, таким чином, добре зроб¬ 
іть, коли стануть домагатися вищої плати, бо 
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всяка реакція проти зменшення плати, е акцією 
її збільшення. Тому, виходячи з власного принци 
громадянина Вестона про постійну кількість : 
робітної плати, робітники за певних умов маїс 
об’єднуватися й боротися за вищу плату. 

Коли він заперечує цей висновок, то мусг 
зректися й припущення, з якого виходить. Він 
повинен говорити, що загальна сума плати є пост 
ною величиною, а навпаки, що хоч вона не може і 
мусить зростати, зате може і мусить падати, ко 
капіталістові вподобається її зменшити. Коли г 
піталістові сподобається годувати вас замісць м\я 
картоплею, замісць пшениці вівсом, то ви маєте й( 
призвід визнати за закон політичної економії і йо 
підлягати. Коли в одній країні заробітна пле 
вища, ніж в іншій, наприклад, в Сполучених Ш 
тах вища, ніж в Англії, то ви мусите пояснюва 
ріжницї в платі лишень ріжницею. призводу в і 
глійських та американських капіталістів, — це 
метода, яка, безперечно, дуже влекшила б не ^ 
шень дослід економічних, але і всяких інших яви 

Та навіть і тоді ми могли б запитати, чому 
призвід англійських капіталістів ріжниться 
призводу американських. І щоб відповісти на 
запитання, ви мусите вийти по-за межі призво; 
Якийсь проповідник міг би мені сказати, що у Фр* 
ції бог бажає одного, а в Англії іншого. Коли б 
його запрохав пояснити мені цю подвійність бон 
волі, то він може без сорому відповів би, що це т 
богові завгодно, щоб у Франції мати одну волю, а 
Англії іншу. Але наш приятель Вестон безпереч 
не стане спускатися на такі аргументи, що йд^ 
всупереч усякому розумному міркуванню. 

Замір капіталістів — одвертай: взята яко мс 
більше. Що ж маємо ми робити, так це не балака 
про їхні заміри, а дослідити їхню могутність, ме 
цієї могутности і характер цих меж. 



із 
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Вплив змін заробітної плати на кількість 
та рід продуктів. 

Промову, яку тут виголосив громадянин Вестон, 
йкна було б убгати в горіхову лушпайку. Вся його 
гументація зводиться ось до чого: коли робітнича 

;яса змусить капіталістичну клясу виплачувати 
формі заробітної плати п’ять шилінгів замісць 
тирьох, то тоді капіталіст поверне їм за те в формі 
вару вартість чотирьох шилінгів, як вартість п’яти 
илінгів. Робітнича кляса мала б платити п’ять 
илінгів за те, що до підвищення плати купувала 
шіень за чотирі шилінги. Але чому ж воно так? 
)му капіталіст дає вартість тільки чотігрьох ши- 

‘ нгів за п’ять шилінгів? Тому, що сума заробітної 
іати твердо встановлена. А чому ж ЇЇ встановлено 
розмірі вартости товару на чотирі шилінги? Чо- 
у не на три, не на два, або на якусь іншу суму? 
оли межі загальної суми заробітної плати вста- 
звлено якимсь економічним законом, що не за¬ 
жить ні од волі капіталіста, ні од волі робітника, 
) перше, що мусив би зробити громадянин Вестон, 
- це викласти цей закон і його довести. Крім того 
ому треба було б довести, що фактично виплачена 
рма заробітної плати в даному часі точно відповідав 
еобхідній сумі заробітної плати і ніколи од неї не 
ідступае. Коли ж з другого боку дана межа суми 
аробітної плати залежить тільки від призводу ка- 

’ італіста, або од меж його зажерливости, то це — 
ризвільні межі. Вони самі по собі не необхідні. Вони 
южуть змінятись у залежності од примх капіта- 
іста, а тому можна їх зміняти і проти його волі. 

Громадянин Вестон ілюструє свою теорію 
ак: коли в мисці є певна кількість юшки, 

ідо • її має виїсти певна кількість осіб, то хоч ви 
ожки й побільшите, — юшки од того більше не 
тане. Хай же він дозволить мені уважати цю 
люстрацію занадто висьорбаною. Вона трохи при- 
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гадує мені приклад Мененія Аґріпи. Коли римСі 
плебеї повстали проти патриціїв, то патрицій Аґрі 
казав їм, що шлунок патриціїв годує илебейсі 
члени політичного тіла. Аґріпа однак не подС 
довести того, як саме можуть живитися члени < 
ної людини, коли напихається черево іншої. Г] 

.мадянин Вестон зо свого боку забув, що в мисі 
з якої їдять робітники, висипано ввесь прод;у 
національної праці, і що робітникам заваджає ; 
горнути з неї чим більше не те, що вона мала, а 
що в ній мало, а те, що в них мала ложка. 

Якими це штуками фабрикант має спромс 
продавати те, що варт чотирі шилінги, за п’ять и 
лінгів? Тим, що він підносить ціну на товари, г 
продає. Невже ж підвищення цін, або, загально і 
жучи, зміна цін на товари, або взагалі ціни на г. 
вари залежать лишень од призводу капіталіста? 1 

навпаки, мусять скластися якісь певні умови, і 
надавали б цьому призводові характер обов’язз 
вої сили? Коли це не так, то підношення і сп 
цін, повсякчасні хитання ринкових цін будуть з 
відгаданого загадкою. 

Коли ми припустимо, що ні продуктивна си 
праці, ні вкладена кількість капіталу й праці, 
вартість грошей, якими оцінюється вартість щ 
дуктів, не змінилися, а змінилася лишень заробіт 
плата, -— то як же могло вплинути підвшцен: 
плати на ціну товарів? Тільки так, що воно вижив 
ло б на фактичне відношення між попитом 
постачанням цих товарів. 

Цілком слушно, що робітнича кляса, взя 
в цілому, витрачає й мусить витрачати все, що одє 
жує, на необхідні предмети спожитку. Загаль 
иідвйіцення заробітної плати викликало б такі 
чином більший попит на ці предмети, а разо 
наслідком того, піднесення ринкових цін на нв 
Капіталісти, які виробляють ці продукти, були 
відшкодовані цим ростом ринкових цін своїх ир 
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ктів за втрату од підвищення заробітної плати. 
;е як же з іншими капіталістами, що не виробля- 
’Ь необхідних предметів спожитку? А ви не ду¬ 
діте, що їх мала жменька. Коли ви пригадаєте, 
з дві третини національної продукції споживає 
тьки одна п’ята частина населення — не що давно 
;ин член палати громад констатував, що тільки 
ома частина населення —, то зрозумієте, яка ве- 
[чезна частина національної продукції вироблю¬ 
йся в формі предметів роскошу, або вимінюється 
і предмети роскошу, і яка навіть безліч предметів 
южитку мусить витрачатися на лаку з, коней, 
>тів то-що, —марнотратство, що, як знаємо з досві- 
г, значно зменшується завжди, коли збільшується 
на на предмети спожитку. 
Так от, яке ж то буде становище тих капіта- 

стів, що не виробляють необхідних предметів 
южитку? Вони не могли б відшкодувати собі 
шликану загальним підвищенням плати знижку 
вня зиску тим, що підняли б ціни на свої товари, 
) попит на такі товари не зріс би. їхні зиски 
деншилися б, і з цих малих зисків вони б мали 
татити більше за однакову кількість предметів 
южитку, що подорожчали. Та це ще не все. Тому, 

^о зиски зменшилися, їм довелося б менше витра- 
ати на предмети роскошу, і таким чином їхній 
зернений попит на відповідні предмети також 
ченшився б. Наслідком слабшого попиту і товари 
ші падали б у ціні. Таким чином-, в цих галузях 
родукції рівень 'зиску зменшився б не лишень 
простій пропорції до загального підвищення заро- 

ітної плати, але ще більше, відповідно до загаль- 
ого впливу підвищення цін на предмета спожитку 
спаду цін на предмети роскошу. 

Який же був би наслідок цієї ріжниці в рівні 
иску на капітали, вкладені в ріжних галузях про- 
исловости? А ось такий самий, який звичайно 
астає, коли в розмірах переднього зиску в ріжних 
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галузях промисловосте виникає чомусь ріжниі 
Капітал і праця перейдуть з менш зисковитих 
лузей на більш зисковиті, і цей процес перехс 
буде тягтись доти, доки постачання в одній гал; 
промисловосте не ПІДВИЩИТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО біс 
шого попиту, а в інших не зменшиться ВІДЛОВІ/] 
до слабшого попиту. Коли ця переміна цілком : 
кінчиться, то загальний рівень зиску в ріжних 
лузях промисловосте знов вирівняється. Тому, ] 
все це пересування на початку виникло лишень 
зміни відношення між попитом і постачанням рі 
них товарів, то коли б зникли причини, зник 
б і наслідки, і ціни знов вернулися б ДО СВОЇХ І 
передніх розмірів і рівноваги. Зменшення зисі 
що настало завдяки підвищеній платі, стало б ? 
гальним, замісць того, щоб обмежитись де-якш 
галузями промисловосте. У згоді з нашим прес 
їценням, не сталося б змін ні в продукційних сил 
праці, ані в загальній сумі продукції, — лише: 
дана маса продуктів змінила би свою форму. Біл 
ша частина продуктів складалася б з необхідні 
предметів спожитку, менша ж — з предметів рось 
шу, або — що на те ж виходить — незначну част 
ну продуктів спожитку було б виміняно на зако 
донні предмети роскошу, а більша частина спож 
валася б у її первісній формі; або ж — що знов і 
на те виходить — частину тубільних продуктів бу. 
б вимінено, замісць на закордонні предмети роск 
шу, — на необхідні предмети спожитку з-за ко 
дону. Отже, загальне підвищення заробітної пла'і 
після тимчасового розстрою в ринкових цінах малі 
б наслідком загально зменшений зиск, не викл: 
каючи на довший час зміни цін товарів. 

Коли мені хто закине, що я в попередньої 
викладі припустив, ніби ввесь приріст заробіте 
плати витрачатиметься на необхідні предмети сп 
житку, то я відповім, що я цим самим підсунув наі 
більш сприятливе припущення для поглядів грі 
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данина Вестона. Коли приріст плати витрачався 
на те, чого раніш робітники не споживали, то тут 
£Є зовсім не треба доводити, що їхня купівельна 
ла збільшилася. А що ця купівельна сила зросла 
шіень завдяки підвищенню, плати, то цей приріст 
шівельної сили робітників мусить точно відпові¬ 
ли зменшенню купівельної сили капіталістів. За¬ 
льний попит на товари таким чином не збіль- 
ився б, а тільки змінилися б його складові елє- 
знти. Зріст попиту на одному боці врівноважу- 
ІВСЯ б тим, що зменшився б попит на другому боці, 
ше тому, що попит не міняється, не може настати 
.яких змін ринкових цін на товари. 

Отже, перед вами ось яка альтернатива. Або 
зесь приріст плати витрачається рівномірно на 
жні предмети спожитку. Тоді збільшення попиту 
боку робітничої кляси вирівнюватиметься змен¬ 

шеним попитом з боку кляси капіталістів. Або ж 
риріст плати витрачається лишень на де-які про- 
укти, і тоді їхня ринкова ціна тимчасово піднесеть- 
я. Тоді викликане цим збільшення зиску в де- 
ких галузях промисловости і наслідком цього змен- 
іення зиску в інших — викличе зміну в прикладанні 
апіталу і праці, що буде тревати доти, доки поста- 
ання товарів в одних галузях промисловости задо- 
ольнятиме збільшений попит, а в других галузях 
паде відповідно до зменшеного попиту. Коли вихо- 
;ити з першого припущення, то в ринкових цінах 
радної зміни не станеться. У згоді з другим при- 
їуіценням, після де-яких хитань ринкових цін мі- 
[ові вартости товарів впадуть до попереднього 
>івня. З обох припущень виникає, що загальне під- 
іищення заробітної плати не матиме ніякого іншого 
[аслідку, як лишень зменшення розмірів зиску. 
Щоб напружити вашу фантазію, громадянин 

Зестон намовляв вас уявити собі ті труднощі, які 
гоже, напр., викликати загальне підвищення плати 
ільсько-господарським робітникам з дев’яти до 
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вісімнадцяти шилінгів. Уявіть собі, каже він, стх 
шенний зріст попиту на необхідні предмети спожі 
ку і, як наслідок цььго, страшне підвищення цін 1 
них. Добре, ви всі знаєте, що середня заробіт: 
плата американського сільско-господарського роб 
ника більш ніж у два рази вища за заробітну пла 
англійського сільського-господарського робітнит 
хоч ціна на продукти хліборобства в Сполучені 
Штатах нижча, ніж у Сполученім Королівстві, Xі 
у Сполучених Штатах панують однакові загаль 
відносини праці і капіталу, що і в Англії, і хоч з 
гальна кількість річної продукції в Сполучені 
Штатах да леко менша, ніж в Англії. Чому ж то на 
приятель Вестон б’є на калавур? А просто тому, а( 
зволікати питання, що фактично стоїть перед нам 
Раптове підвищення плати з дев’яти до вісімнадц 
ти шилінгів означало б раптовий зріст на сто відсс 
ків загальної суми. Та ми зовсім не розбіраємо п 
тання, чи може загальний рівень забобітної плати 
Англії раптом піднятись на сто відсотків. Нам вз 
галі немає ніякого діла до розмірів цього підв: 
щення, які в кожному окремому випадкові мусяг 
залежати од умов і до них пристосовуватися. На 
треба лишень дослідити, в чім виявиться загальї 
підвищення плати хоч би навіть на один від сото 
Отже, лишаю на боці фантастичне підвищення плаї 
приятеля Вестона на сто відсотків і зверну ваш 
увагу на фактичне збільшення плати, яке було в В. 
ликобританії на протязі од 1849 до 1859 року. 

Ви всі знаєте закон про десятигодинну праці 
або, вірніше, закон про десять з половиною годи| 
праці, котрий запроваджено з 1848 року. Це одк 
з найважнійших економічних змін, які ми пережі 
ли. Це було раптово й примусово осягнене піди 
щення плати не тільки в де-яких місцевих пр< 
мислах, але в тих основних промисловостях, заі 
дяки яким Англія опанувала світовий ринок. В 
було підвищенню ютіат^ в незтщчайюо и^сприятлі 
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іх умовах. Д-р Юр, профессор Сеніор і всі інші 
ііціяльні економісти-підбрехачі середньої кляси 
оводили», — і мушу сказати — з далеко сильні- 
зю аргументацією, ніж наш приятель Вестон, що 
глійська промисловість завдяки цьому дихає на 
дан. Вони доводили, що це означає не просте 
двищення плати, а підвищення, спричинене 
засноване на зменшенні вкладу загальної суми 

>аці. Вони запевняли, що дванадцята година пра- 
, що ви хочете її одірвати в капіталіста, є о дино¬ 
да годиною, з якої він має свій зиск. Вони загро- 
ували упадком нагромаджування, зростом цін, 
’ратою ринків, зменшенням продукції, знижкою 
іслідком цього заробітної плати, і, нарешті, руїною, 
правді, вони заявили, що закон Максіміліяна 
обесп’єра про найвищі ціни на предмети спожитку 
дрібницею в порівнянні З ЦИМ,' і до певної міри 
ши мали рацію. Ну, а які ж вийшли наслідки 
цього в дійсності? Підвищення грошевої заробіт- 
ої плати фабричних робітників, без огляду на ско- 
очення робочого часу, велике збільшення КІЛЬКОСТЕ 
знятих на фабриках робітників, постійний спад 
ін на їхні продукти, дивовижний зріст продуктив- 
ости праці і нечуване безупинне поширення ринків 
буту товарів. Я сам чув у Манчестері в 1860 році 
а Конгресі Товариства Допомоги Наукам, як гр. 
[ьюман признався, що він, д-р Юр, Сеніор і всі інші 
фіціяльні представники науки політичної еконо- 
[ії помилилися, тим часом, коли інстикт народу мав 
ацію. Я згадую про гр. Ньюмана — не професора 
ррансіса Ньюмана — тому, що він в економічній 
гауці має почесне місце, як співробітник і видавець 
граці Томаса Тука «Історії Цін», цієї прегарної 
граці, яка досліджує ціни на протязі од 1793 до 
856 року. Як би непохитна ідея нашого приятеля 

Фестона про раз на все встановлену кількість заробіт- 
юї плати, про встановлену масу продукції, про вста- 
ювл^у міру продуктивності! сили праці, про непо- 
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хитну і довічну волю капіталістів і про все іні 
раз на все встановлене й довічне, була правдив< 
то професор Сеніор зо своїм віщуванням неща( 
мав би рацію, а помилявся б Роберт Овен, який 
в 1861 році виказав, що загальне скорочення ] 
бочого дня е першим підготовчим кроком ДО В] 

волення робітництва, і котрий всупереч загальн 
пересудам завів це з власного почину на своій () 
бриці в Нью-Ланарці. 

В той саме час, коли було проведено закон п 
десятигодинну працю і наслідком цього стало 
підвищення заробітної плати, в Великобрита: 
настало загальне підвищення плати сілько-госі 
дарським робітникам з причин, які тут перелік 
вати не місце. 

Хоч воно і не потрібно для моєї теперішні 
мети, я все ж, щоб вас не завести в помилку, зроб^ 
де-які вступні уваги. 

Коли хтось отримував перше два шилінги : 
тиждень, і його плата зросла б до чотирьох шилінг 
то рівень заробітної плати підвищився б на сто ві 
сотків. З точки погляду підвищення плати це зд 
валося б дуже добрим, але в дійсності фактичі 
сума плати чотирі шилінги на тиждень є нудженн 
низька плата, — голодна пайка. 

Тому не давайтеся обдурювати себе числа* 
відсоткового збільшення заробітної плати. Завж; 
питайте, яка була перша сума. 

Крім того ви зрозумієте, що коли маємо десяг! 
душ робітників, і кожен дістає на тиждень два ш:| 
лінги, потім ще п’ять душ по п’ять шилінгів, та п 
п’ять душ по одинадцять шилінгів, то всі двадця’] 
одержують сто шилінгів, або п’ять фунтів стерлінг: 
на тиждень. Коли загальна сума їхньої заробітні 
плати на тиждень, скажім, збільшиться загалом в 
двадцять відсотків, це виходило б підвищенням Зі 
робітної плати з п’яти фунтів на шість. Ми могли < 
рахуючи середньо, сказати, що рівень заробітні 
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гати зріс на двадцять п’ять відсотків також і тоді, 
>ли б плата десяти робітників (два шилінги) не змі¬ 
їлася б, плата одної групи з п’яти душ збільши¬ 
вся б з п’яти до шоста шилінгів, а другої групи 
п’ята душ зросла б з одинадцяти на п’ятнадцять 
илінгів. У половини робітників матеріальне ста- 
>вище зовсім би не поліпшило, у четвертої частини 
поліпшило б дуже мало, тільки в одної четвертої 

.стани дійсно поліпшило б. А все ж, рахуючи се- 
дцьо, загальна сума плати цих двадцяти душ під- 
іщилася б на двадцять п’ять відсотків, і раз вхо- 
ггь у рахубу тільки капітал, якому вони працюють 
і, ціни товарів, які вони виробляють, то виходило 
теж. саме — неначе б середня надбавка плати при- 
ідала. на всіх однаково. Що торкається сільсько- 
юподарських робітників, нормальна заробітна пла- 
і яких у ріжних графствах Англії та Шотландії 
уже ріжна, то й підвищення плати припадало їм 
уже нерівно. 

Нарешті, в той час, коли відбувалося це збіль- 
[ення заробітної плати, виникали умови, які впли¬ 
вли в протилежному напрямкові, як от нові подат- 
и, викликані наслідками російської війни, руйну- 
ання хат сільсько-господарських робітників, то-що. 

На основі всього сказаного вище я, таким чином, 
онстатую, що од 1849 до 1859 року середня заро- 
ітна плата сільсько-господарських робітників Ве- 
икобританії підвищилася на сорок відсотків. Я міг 
и навести вам багато подробиць на доказ мого 
вердження; але в інтересі завдання, що зараз стоїть 
а черзі, на мою думку вистачить, коли я зверну 
ашу увагу на смумлінний і критичний доклад не¬ 

біжчика гр. Джона К. Мортона в 1860 році в Лон- 
.онському Товаристві Мистецтва на тему: «Сили, що 
рають ролю в сільскому господарстві». Гр. Мортон 
юдає • цілу низку зібраних ним рахунків і інших 
[еревірених документів, щось із сотні господарств у 
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дванадцятьох шотландських та тридцяти п’ять 
англійських графствах. 

На думку нашого приятеля Вестона і в- зв’яз 
з рівночасним збільшенням заробітної плати (} 
бричних робітників, мусив би в 1849—59 рок 
наступити страшенний зріст цін на продук 
сільського господарства. А що сталося в дійснос] 
Не зважаючи на російську війну й неврожаї рік 
роком од 1854 до 1856 р., ціна пшениці — основне 
сільсько-господарського продукта Англії — впа 
з трьох фунтів стерлінгів за квартер в 1838—48 
на два фунти десять шилінгів за квартер в 1849— 
р. Це означає спад ціни пшениці більше ніж 
16 відсотків, і він припадає як раз на час підвиїце 
ня плати сільсько-господарським робітникам в ( 
редньому на сорок відсотків. На протязі того ж ( 
мого часу, коли зрівняти його кінець з початком 
1859 р. з 1849 р. — помічається на підставі ос 
діяльних даних зменшення жебрацтва з 943.419 : 
860.470, що дає ріжницю в 79.943 — зменшень 
признаюсь, дуже незначне, яке до того ж за даль] 
роки знову зникло, але все ж таки зменшення. 

Можна було б сказати, що скасування хлібш 
законів піднесло більше ніж у двічі імпорт закс 
донного хліба на протязі 1848—59 років, порівн 
ючи з часом од 1838 до 1849 р. Але що б це дот 
дило? Виходячи з точки погляду громадяни] 
Вестона, треба було б сподіватись, що цей нечув 
ний, чим раз вищий попит на закордонних ринк; 
мусив би підняти там ціни на продукти сільсько 
господарства до жахливої височини, бо вплив збіл 
шеного попиту однаковий, — чи то він походи 
з самої країни, чи зовні. А що сталося в дійсност 
За виїмком де-кількох неврожайних років, руйнап 
кий спад хлібних цін на протязі цілого часу б^і 
у Франції предметом гірких скарг, американці і! 
раз і не два змушені були палити зайві продукт 
а Росія, коли вірити гр. Урквартові, роздмухував 
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жежу горожанської війни в Сполучених Штатах, 
ж її експорт продуктів хліборобства ослаблювався 
ринках Европи конкуркнціею янків. 
Коли всю аргументацію громадянина Вестона 

ести до абстрактної форми, то вона зійшла б ось 
чого: всякий зріст попиту виникає завжди на 

нові даної маси продуктів. Тому зріст попиту 
коли не збільшить постачання потрібних предме- 
з, а лишень піднесе грошеву ціну на них. А ось 
ичайнісінькі снотереження показують, іцо в де- 
:их випадках більший попит зовсім не змінює цін 
варів, а в інших випадках викликає тимчасовий 
іст цін, за яким іде збільшення постачання, на¬ 
їдком чого ціни знов падають до початкової висо¬ 
ти, а іноді навіть і нижче. Чи то зріст попиту 
ікликано підвищенням плати, чи якою іншою при- 
шою, це зовсім не міняє справи. З точки погляду 
омадянина Вестона однаково тяжко пояснити цей 
вальний факт, як і з’явище, сполучене з підви- 
енням заробітної плати у виїмкових умовах. Тому 
>го аргументація не має жадного значіння для 
зедмета нашого досліду. Вона показує лишень 
)го скрутне становище, коли йому треба поясняти 
ікони, в згоді з якими збільшення попиту викли- 
іє більше постачання, а не остаточний зріст рин- 
гвих цін на товари. 

3. Рух заробітної плати і рух грошей. 
На другий день дебатів нані приятель Вестон 

рибрав свої старі твердження в нові форми. Він 
ґ:азав: коли настає загальне підвищення плати, то 
являється потреба більшого обігу грошей, щоб 
иплачувати цю плату. Тому ж, що кількість грошей 
обігові є означена кількість, то як же можна цією 
евеличкою сумою грошей виплачувати збільшену 
уму плати? Перше перешкодою було те, що хоч 
рошева плата робітника і збільшується, зате маса 
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товарів, яка на нього припадає точно встановлю 
тепер же, хоч кількість товарів точно встановлеї 
перешкода в тому, що грошева плата підвищила! 
Очевидячки, ця другорядна труднація зникає од] 
зу, як тільки одкинути її початкову догму. А 
я доведу, що це питання з обігом грошей не має нн 
гісінько спільного з нашою темою. 

В вашій країні виплатковий апарат розвинеш 
далеко досконаліше, ніж у якійсь іншій держа 
Европи. Завдяки поширенню й концентрації сисі 
ми банків, вистачає значно меншої суми гроні 
в обігові, ніж інде, щоб обертати однаковою сум< 
вартостей, або щоб робити однакові, або ще й біль: 
торговельні обороти. От, наприклад, скільки йде в і 
хубу заробітна плата, англійський фабричний роб: 
ник що-тижня виплачує суму своєї заробітної пла 
дрібному крамареві, котрий ці гроші що-тижня с 
силає до банкіра, а цей що-тижня дає їх фабрика 
тобі, фабрикант виплачує їх знов робітникам і т. 
Завдяки цій організації стало можливим, що річ: 
заробітна плата робітника, скажім 52 фунти, в 
планується тільки одним совереном, котрий Е 
тижня обігає однакове коло. В Англії цей апар 
навіть не так досконало розвинений, як у ВІотла 
дії, та й тут він не скрізь однаково вдосконалени 
і тому трапляється, наприклад, що в де-яких сіл 
сько-господарських округах, в порівнянні до ф 
бричних округ, треба дати значно більше гроші 
в обіг, щоб оберталася значно менша сума вартосте 

Коли опинитесь по той бік каналу, то побачиї 
що там грошева заробітна плата значно нижча, ні 
в Англії, але що в Німеччині, Італії, Швайцаї 
і Франції на її виплату потрібно значно більше гр 
шей в обігові. Той самий соверен не так хуті 
вертається до банкіра, або до індустріального каг 
талу, тому потрібно може три соверени, щоб обе 
нути п’ять фунтів заробітної плати на рік, замісі 
одного соверена, який обертає п’ятьдесят два фунт 
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іким чином, коли ви порівняєте континентальні 
ржави з Англією, то зараз побачите, що низька 
ошева плата вимагає для свого обігу далеко біль- 
зї суми грошей, ніж висока плата, і що в дійсності 
; — чисто технічне питання, що не має відношення 
> нашої теми. 

З найліпших облічень, які я тільки знаю, можна 
[рахувати річний заробіток робітничої кляси цієї 
>аїни (Англії) на 250 міліонів фунтів стерлінгів, 
ч величезна сума обертається за поміччю якихсь 
>ьох міліонів фунтів. Уявім собі тепер, що заро- 
тна плата підвищилася на п’ятьдесять відсотків, 
зді для обігу замісць трьох міліонів потрібні бу¬ 
дь йотирі з половиною міліони. Тому, що значна 
істина щоденних витрат робітника сплачується 
)іблом та міддю, тоб-то лишень монетами, умовну 
іртість яких відносно золота призвільно вста- 
звлено законом так само, як і вартість паперових 
>ошей, то підвищення грошевої плати на п’ятьдесят 
дсотків вимагатиме в крайньому розі більшого, 
сажім, обігу на один міліон соверенів. Один міліон, 
;о зараз ' лежить у льохах Англійського Банку 
монетах, або зливках, пішов би в обіг. Але навіть 
ті незначні витрати на биття грошей або зношу- 
щня цього додаткового міліона можна ощадити 
справді ощадиться, коли б із-за потреби збільшеи- 
я обігу грошей виходила якась перешкода. Кожен 
вас знає, що гроші, які є в обігу цієї держави, 

іляться на дві великих групи: одна з них, що скла- 
ається з ріжноманітних паперових грошей, вжи- 
ається великими купцями в їх оборотах та взагалі 
ри великих росплатах між продавцями та покупця- 
и; друга група грошей в обігу — це металічні гроші, 
кі обертаються в дрібному торгові. Хоч ці гроші, що 

і в обігові й неоднакові, а все ж вони часто переп¬ 
лутуються в своїх функціях одні з одними. Так 
авіть при великих виплатах суми нижче п’яти 
їмдтів здебільшого виплачуються золотом. Коли 
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б завтра було випущено паперові гроші по поти 
по три або по два фунти, то золото, яке досі ї 
повнювало ці канали обігу, зараз же з них т 
тісниться і потече в ті канали, де воно буде потріб 
для виплати вищої заробітної плати. Таким робс 
не додавши ні одного соверена, утворено було б і 
датковий міліон, що став потрібним, завдяки збіл 
шенню плати на п’ятьдесят відсотків. Того ж с 
мого результату мона було б осягти зовісм без в 
пуску паперових грошей, збільшивши обіг чеків, : 
це було в Ланкаширі на протязі доволі довгого час 

Як що загальне підвищення заробітної плаї 
як от припускав його громадянин Вестон для е 
робітної плати сільсько-господарських робітнив 
на сто відсотків, викликало б великий зріст цін і 
предмети спожитку і, за його теорією, вимага, 
б більше грошей в обігові, яких не можна було б Д 
бути, — то загальне зменшення плати мусило б в 
кликати однакові результати в тому ж самому рс 
мірі, але в протилежному напрямкові. Добре. В 
ви знаєте, що роки 1858-й аж до 1860-го бу,1 
надзвичайно сприятливими для бавовняної пр 
мисловости і що особливо 1860 рік З ЦЬОГО ПОГЛЯ,] 

в історії промисловости не має собі рівного, В Т( 

час як і інші галузі промисловости теж бул 
в росквіті. Заробітна плата робітників бавовнян 
промисловости і споріднених з нею галузей була рої 
1860-го вище, ніж коли-будь. А от вибухла амер 
канська криза і одразу скрізь було зменшено з 
робітну плату до четвертини попередньої суми. І 
виходило б теж підвищення на чотиріс-та відсоткі 
тільки в протилежному напрямкові. Коли заробіті 
плата підвищується з п’яти на двадцять, то ми к 
жемо, що це підвищення на чбтиріста відсоткі 
коли ж вона падає з двадцяти на п’ять, ми кажем 
що плата впала на сімдесят п’ять відсотків, а. 
ж сума підвищення в першому разі і сума зменше] 
ня в другому буде однакова — 15 шилінгів. Таки 
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ном, це була раптова зміна заробітної плати, якої 
ред тим ще ніколи не було; до того ж вона обхо- 
;ла< таку кількість робітників, яка, рахуючи робіт- 
:ків не лишень у самій бавовняній промисловості, 
е й у залежних від неї галузях, була в два рази 
тьша, ніж є всіх сільсько-господарських робітни- 
в. А чи впала ціна пшениці? Вона піднялась од 
редньої ціни за трьохліття 1858—60 р., а саме 
17 шилінгів 8 пенсів за квартер до середньої ціни 
трьохліття 1861—68 рр. — 55 шилінгів 10 пенсів 
квартер. Що ж до грошей в обігові, то року 1861- 
набито їх 8.673.232 фунти стерлінгів супроти 

378.702 фунтів 1860-го року. Виходить, що року 
161-го набито більше, ніж 1860-го на 5.295.130 фун- 
в стерлінгів. Правда, паперових грошей було в обі- 
ві 1861-го року на 1.319.000 фунтів менше, ніж 
жу 1860-го. Тоді все-ж виходить, що року 1861-го 
юшей в обігові було на 3.976.130 — трохи не на 
)тирі міліони фунтів стерлінгів — більше, ніж 
іриятливого року 1860-го, зате золотий запас 
Англійському Банкові поменшав хоч і не в тому 

імому, але в приближно однаковому відношенні. 
Порівняймо 1862—3 рік з 1842-м. Року 1862-ГО, 

)3 огляду на величезне збільшення вартості! й кіль- 
юти товарів в обігові, капітал, виплачений лишень 
а- звичайну купівлю англійських акцій, залізнич- 
ах позик, то-що, в Англії і Вельсі виносив 
30.000.000 фунтів, стерлінгів — сума, що року 
342-го здавалась би казковою; а проте кількість 
юшей в обігові була однакова і 1862-го, і 1842-го 
зку. Та взагалі, всупереч дуже великому зростові 
тртостей не лише кількісти товарів, але взагалі 
аошевих оборотів, ви зустрінетеся з тенденцією 
оєтупового зменшення грошей в обігові. З точки 
огляду нашого приятеля Вестона це є невідгадана 
згадка. 

Коли б він трохи глибше приглянувся до цієї 
прави, то знайшов би, що вартість і кількість това- 
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рів, які мають піти в обіг, і загальна вартість закл 
чених грошевих оборотів, що-дня міняється, в: 
не зважаючи на заробітну плату і припускаючи, і 
вона раз на все твердо встановлена; він би побачі 
що загальна сума виданих паперових грошей н 
дня одмінюється, що виплати, реалізовані зовсім £ 
допомоги грошей, а векселями, чеками, записами 
борг у торговельних книгах, через рощотні бан 
що-дня міняються; що скільки є потреба в мет 
лічних грошах, відношення між грошима в обігс 
і тими, що лежать у резерві, або кількостью грош 
і золотих зливків, що лежать в льохах банків 
що дня одмінюється; що загальні суми металічні 
грошей, потрібних для обігу в самій країні й пун 
них за кордон в інтернаціональний обіг, що-ді 
іншають. Він би знайшов, що його догма про р 
на все встановлену суму грошей в обігові є велиш 
ною помилкою, є наочною суперечностью до що де 
них процесів. Він би дослідив закони, які даю 
змогу грошам пристосовуватися до постійно мі 
ливих умов, замісць того, щоб, як він робить ТЄП6 

викручувати аргументи проти підвищення зароб: 
ної плати, не розуміючи законів про обіг грошей. 

4. Про розмір заробітної плати. 
Наш приятель Вестон привлащує собі лати 

ське прислів’я: «гереШіо езі таіег зіисііогит» себ-т 
«повторювання — мати науки» і тому він повторі 
свою основну догму ще раз у новій формі, ш 
мовляв, викликане підвищеною платою зменшені 
обігу грошей викличе зменшення капіталу. Піш 
того, як я вже розбив його милицю з обігом гроше 
вважаю зовсім зайвим балакати про вигада 
наслідки, котрі, як він собі уявляє, можуть в: 
никнути з його вигаданої катастрофи з обігом гр 
шей. Я навпаки перехожу зразу до того, щоб звеш 
його ввесь час однакову догму, яку він повтор» 
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І таких ріжних формах, до її найпростішої теоре- 
чної форми. 
Одним-одна заувага наочно доведе ту некри- 

чність, з якою він ставиться до своєї теми. Він 
ступає проти підвищення заробітної плати або 
юти високої плати, як результату цього підвшцен- 
[. А от я його запитаю, що таке висока, а що 
[зька плата? Чому, наприклад, п’ять шилінгів на 
ждень низька плата, а двадцять шилінгів — ви¬ 
ка? Коли п’ять рівняючи до двадцяти мала, то 
адцять супроти сотні ще менша. Коли хтось хоче 
тати доклад про термометр і почне деклямувати 
ю високу й низьку температуру, то від того ніхто 
порозумнішає. Хай він мені перш скаже, як 

айти точку замерзання та точку кипіння і як ці 
повні точки встановлено законами природи, а не 
інтазією продавця чи фабриканта термометрів, 
же, що до заробітної плати та зиску, громадянин 
їстон не те що не подбав вивести такі провідні 
чки з економічних законів, а навіть не відчув 
треби пошукати цих законів. Він задовольнився 
м, що приняв без критики ходячі фрази про ви¬ 
ку та низьку плату за щось таке, що має незмінне 
ачіння, хоч ясно як на долоні, що говорити про 
:соку чи низьку плату можна лишень рівняючи 
' якоїсь нормальної міри, до якої міряють вели¬ 
ку заробітної плати. 
Він не зможе відповісти мені, чому за певну 

лькість праці дають певну кількість грошей. Коли 
він мені відповів, що це регулюється, мовляв, за- 
иом постачання та попиту, то я його тоді запитав 
:, яким же законом регулюються самі попит та 
ютачання? І після цього він зараз би з поля бою 
ік. Відношення між попитом та постачанням 

>аці безперервно міняється, а з ним і ринкові ціни 
>аці. Коли попит більший за постачання, то за¬ 
вітна плата підвищується; коли постачання біль- 
е за попит, вона падає, хоч за таких умов може 
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було б до речи перевірити відношення МІЖ ПОПИТ 
та постачанням, може страйком, або якимсь інші 
засобом. Як що ж ви визнаєте попит та постачай: 
за закон, що регулює плату, то було б дитинство 
марною працею загарливо виступати проти піде 
іцення заробітної плати, бо в згоді з зазначені 
вище законом, на який ви спираєтеся, періодич 
підвищення плати є однаково необхідне й сщ 
ведливе, як і періодичне зменшення її. Коли Ж 
попит та постачання не визнаєте за закон, що { 
гулює заробітну плату, то я знов питаю, чому 
певну кількість праці дається певна кількіс 
грошей? 

Однак же, розглядаючи справу з найширш 
точки погляду, ви дуже помилились би, КОЛИ б ур 
їли собі, що, мовляв, вартість праці або якогось і 
шого товару остаточно зумовлюється попитом 1 

постачанням. Попит та постачання регулюють л 
шень тимчасові хитання ринкових цін. Ви зможе 
собі пояснити, чому ринкова ціна якогось там т 
вару підноситься понад його вартість, або паді 
нижче вартости, але ніколи ви не зможете поясниі 
собі самої цієї вартости. Припустіть, що попит г 
постачання перебувають у рівновазі, або, як кажуг 
економісти, покривають одне одного. Отже, в тс 

• самий час, коли ці протилежні сили зрівнюютьс 
вони обопільно паралізуються і перестають вплі 
вати в одному, чи другому напрямкові. В той самв 
час, коли попит та постачання врівноважуютьс 
і через те втрачають свій вплив, ринкова ціна як 
гось товару відповідає його справжній вартості, йоі 
нормальній ціні, біля котрої хитаються його ринко: 
ціни. Тому при досліджувані природи цієї вартосі 
нам зовсім нема діла до того, як саме попит і 
постачання часово впливають на ринкові ціни. В< 
сказане стосується й до заробітної плати та до ці 
усяких інших товарів. 
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5. Заробітна плата і ціни товарів. 
Коли звести всі аргументи нашого приятеля 

найпростішого теоретичного виразу, то вони обер¬ 
еться в одним-одну ось яку догму: 

«Ціни товарів зумовлює або регулює заробітна 
тата». 
Я міг би покликатися на спостереження з прав¬ 

іки, які дали б вам докази проти цього застарілого 
висмоктанаго з пучки помилкового висновку; міг 
т вам росповісти, що англійські фабричні, гірничі 
корабельні та інші робітники, праця яких оплачу¬ 

ться високо, порівнюючи дешевою ціною своїх про- 
[уктів конкурують з усіма іншими націями, тим 
асом, як англійські сільсько-господарські робіт- 
ики, праця яких оплачується порівнюючи низько, 
орожнечею своїх продуктів випережують усяку 
шіу націю. Порівнюючи товар за товаром предмети 
оргу одної країни, а також товари ріжних країн, 
міг би вам довести, що за де-якими, більщ умовни- 

|:и ніж дійсними виїмками, високо оплачена праця 
родукує дешеві товари і низько оплачена праця 
дорогі товари. Звичайно, це не доводило б, що 

изька заробітна плата в одному разі, або висока 
другому, суть відповідними причинами цих дія- 

іетрально протилежних чинників, але в кожному 
>азі це доводило б, що ціни товарів не зумовлюють¬ 
ся ціною праці. Проте для нас зовсім зайва річ 
прикладати цю емпіричну методу. 

Може б хтось заперечував, що громадянин 
естон не виставляв такої догми: «ціни товарів зу- 

говлюються й регулюються ціною праці». 
Справді він цього так ніколи не формулував. 

Він, навпаки, сказав, що зиск і рента також суть 
кладовими частинами цін товарів, бо з товарових 
дін мусить виплачуватися не лишень заробітна 
тлата, але й зиски капіталістів та рента панів-зем- 
яевласників. Як же тоді на його думку витворю- 
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ються ціни? По-перше — з заробітної плати. II 
тім на ці ціни набавляється певний відсоток д< 
капіталіста і ще дальший відсоток для землевласн 
ка. Хай праця, потрачена на якийсь продукт праз 
буде десять одиниць. Коли зиск рахувати за с 
відсотків, то капіталіст, виплативши заробітну пл 
ту, надбанив би ще десять одиниць, а коли рен 
землевласника теж сто відсотків заробітної плаї 
то треба було б знов додати десять одиниць; такі 
чином загальна ціна була б тридцять одиниць. А, 
так встановлювати ціну товару значило б прос 
означувати її заробітною платою. Коли б у наї 
деному вище прикладі плата піднеслась на два 
цять одиниць, то ціна товару зросла б до шост 
десяти. Через те всі старі письменники політичн 
економії, які захищали, що заробітна плата регулі 
ціни, намагалися довести це тим, що трактува^ 
і ренту й зиск лишень як відсотковий додаток ; 
заробітної плати. Ніхто з них звичайно не м 
окреслити межі цих відсотків яким-будь економі 
ним законом. Навпаки, вони, здавалося, вірили, п 
зиск встановлюється традицією, звичаями, призв 
лом капіталіста, або якоюсь іншою їак само при 
вільною й незрозумілою методою. Коли вни Зі 
певняють, що зиск регулюється конкуренцією сер( 
капіталістів, то це рівно нічого не говорить. Ця коз 
куренція справді вирівняє ріжні рівні зиску В рій 
них галузях промисловості! або зведе їх до якоїс 
середньої височини, але конкуренція НІКОЛИ І 
зможе означити саме цієї височини або загальної 
рівня зиску. 
Що ми під цим розуміємо, коли говоримо, ш 

ціни товарів зумовлюються^ заробітною платок 
Тому що заробітна плата є лишень назвою цін 
праці, то ми тим самим говоримо, що ціни товарі 
регулюються ціною праці. Але «ціна» є мінов 
вартість — а коли я кажу про вартість, то ввесь ча 
розумію мінову вартість — мінова вартість у гроша: 
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з цього й походить, що «вартість товарів зу- 
нлгоється вартостью праці», або що «вартість пра- 
е загальною мірою вартостей». 
Але чим же зумовлюється тоді сама «вартість 

»аці»? Тут ми підійшли до точки, далі якої не посу- 
мося, коли спробуємо міркувати логічно. Але 
оронців цієї доктрини не дуже то турбують ло¬ 
ті сумніви. Візміть, наприклад, нашого приятеля 
зстона. Перш він нам оповідав, що заробітна пла- 
встановлює ціну товарів і що таким чином ціни 
варів мусять підноситися, коли плата підвищу¬ 
йся. Потім він перекрутнувсь, щоб довести нам, 
з підвищення плати не варте було б нічого, бо ціни 
, товари, мовляв, піднялись і тому, що зоробітна 
[ата фактично міряється ціною товарів, на які 
на витрачається. Таким чином ми починаємо 
твердження, що вартість праці зумовлює вартість 
варів, а кінчаємо заявою, що вартість товарів зу- 
)влює вартість праці. Так крутимося ми в зача- 
шаному колі туди та сюди і не приходимо ні до 
сого висновку. Склавши все до купи, видно як на 
)лоні, що коли ми вартість якогось товару, скажім 
- праці, зерна, чи якого-будь іншого товару, зро- 
[мо універсальною мірою й регулятором вартостей, 
► цим тільки пересунемо труднацію на другий бік, 
ізначаючи вартість одного товару вартостью дру- 
то товару, яку знов таки треба ще означити. 
Сформулована абстрактно догма: «заробітна 

іата зумовлює ціну товарів» виходить на те, що 
вартість визначається вартостью», і ця тавтологія 
зводить, що про вартість ми на ділі таки нічогісінько 
з знаємо. Коли ми залишимо таке припущення на¬ 
ші, то всяка дискусія про загальні закони полі¬ 
пної економії зведеться до порожньої балаканини, 
цього погляду було надзвичайно великою заслу¬ 
го Рікардо, котрий у свому, публікованому року 
517-го творі: «Про основи політичної економії» 
ішцив до щенту стару, популярну, заяложену, 
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хибну теорію, що «заробітна плата зумовлює ці 
товарів» — теорію, яку А дам Сміт і його францу 
кі попередники одкинули в справді наукових час 
нах своїх дослідів, але проте знов витяглії її в св 

розділах, призначених для широкої публіки. 

6. Вартість і ціна. 
Громадяне, тут я дійшов до тої точки, де му: 

приступити до справжнього викладу справи. Я 
можу обіцяти зробити це з вичерпаною широтою, 
був би тоді змушений перейти все поле ПОЛІТИЧ] 

економії. Я можу тільки, як кажуть франщ 
«еШеигег Іа чиезііоп», тоб-тб торкнутись основи 
пунктів. 

Перше питання, яке треба поставити, ось я 
що таке вартість товару? Як вона встановлю єтьс 

На перший погляд могло б здаватися, що в* 
тість товару — річ зовсім умовна, яку не мож 
встановити, не бравши відношень одного товару 
іншого. Справді, коли ми говоримо про вартіс 
про мінову вартість якогось товару, то розуміємо в 
повідну кількість інших товарів, за яку можна і 
міняти перший товар. Але тут повстає питання: 
і чим регулюються пропорціональні відношені 
в яких стоять товари один до одного? 

З досвіду Ми знаємо, що ці відносини безмеж 
ріжноманітні. Коли візьмемо ОДИН ЯКИЙСЬ ТОВ{ 

скажім — пшеницю, то знайдемо, що один кварі 
пшениці можна виміняти майже в безмежно ріжн 
пропорціях на інші товари. Але ця вартість, тол 
що вона лишається все однаковою — байдуже, 
означиться шовком, золотом, чи якимсь іншим тог 
ром — все ж мусить мати щось відмінне од ц 
ріжних пропорцій, в яких вона вимінюється на ін 
товари,, щось од них незалежне. Мусить бути мо 
ливим цінувати всі ці ріжні відношення рівнос 
до ріжних предметів у якійсь одній, зовсім інш 
формі. 
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Потім того, коли я кажу, що один квартер пше- 
ці вимінюється в якійсь певній пропорції на за- 
ю, або що вартість одного квартера пшениці 
ряєтьс'я якоюсь певного кількостью заліза, то 
цим кажу, що вартість пшениці і її еквівалент 
залізі рівні якійсь третій речі, яка не е ані пшени- 
ю, ані залізом, бо я при цьому встановлюю, що 
ни являють собою ту ж саму величину в двох ріж- 
х формах. Кожне з них, пшениця чи залізо, мусить 
вдяки цьому, незалежно одне од одного прирівню- 
тися до якоїсь третьої речи, що е їх спільною 
ркою. 
Щоб пояснити цей пункт, наведу простий 

)иклад з геометрії. Коли порівнюємо поля три- 
гтників ріжних форм та величин, або трикутників 
прямокутниками чи якимись там іншими просто- 
нійними фігурами, то що ми тут робимо? Ми зво- 
їмо- поле кожного трикутника до якогось виразу, 
всім відмінного від його зовнішньої природи, 
ізнавши з природи трикутника, що його поле 
рівним половині добутку множення його основи 
і висоту, зможемо таким робом порівнювати ріжні 
іртості всякого гатунку трикутників тй інших 
зосто лінійних фігур, бо ж кожну з них можна 
)збити на певну кількість трикутників. Ту саму 
зтоду можна прикласти її до вартости товарів. Ми 
звинні мати можливість зводити їх до якогось 
тільного всім виразу, розріжняючи їх лишень но 
ропорції, в якій міститься в них одна й та сама 
антична міра. 

Тому, що мінові вартості товарів суть лишень 
^спільними функціями цих предметів і не мають 
ічогісінько спільного з їхніми природними власти- 
остями, то ми мусимо перше запитати: яка ж за- 
тльна суспільна субстанція всіх товарів? Це — 
раця. Щоб виробити якийсь товар, треба витра- 
ити на нього або вкласти в нього певну кількість 
раці. Я говорю не просто праці, а саме суспільної 
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праці. Людина, що виготовляє якийсь предмет д 
свого власного безпосереднього вжитку, тоб-то п 
самій його спожити, витворює продукт, а не тов 
Як продуцент, що сам себе удержує, вона не а 
жадного відношення до суспільства. Навпаки, и 
виробляти товар,. людина мусить не лишень і 
робляти предмет, що задовольняє якусь суспіль 
потребу, а навпаки — сама його праця має б^ 
частиною, шматком загальної суми праці, вида] 
суспільством. Вона мусить входити в обсяг йоді 
праці серед суспільства. Вона нічого не варта ( 
інших родів праці і мусить їх у свою чергу } 
повнювати. 

Коли ми дивимося на товари, як на вартості, 
дивимося на них з одним-одної загальної точ 
погляду, як на втілену, зафіксовану, або, коли з 
чете, кристалізовану в них суспільну працю. З цьс 
погляду вони й можуть розріжнятись МІЖ собі 
лишень тим, що представляють більшу або мені 
кількість праці, як ось, наприклад, в шовкої 
хусточці може .міститись більше праці, ніж у цегл 
ні. Але чим міряється кількість праці? Часом, : 
протязі якого відбувається праця, міряючи її год 
ною, днем то-що. Звичайно, щоб можна було вж 
вати цієї мірки, всі гатунки праці зводяться , 
середньої, або простої праці, як до спільної одинш 

Отак доходимо до такого висновку. Товар м 
вартість, бо він є кристалізованою суспільною при 
цею. Величина його вартости, або його віднос:| 
вартість, залежить од більшої чи меншої, втілені 
в ньому суспільної субстанції, а саме — потрібв 
для його виробу кількости праці. Відносні вартої 
товарів встановлюються, таким чином, відповідний 
кількостями, або сумами праці, яку в ці това] 
вкладено, втілено, зафіксовано. Відповідні кіл! 
кості товарів, що можуть бути вироблені за однак 
вий робочий час, мають однакову вартість. А' 
інакше — вартість якогось товару так відносить* 
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вартости іншого товару, як зафіксована кількість 
аді в одному відноситься до зафіксованої кіль- 
юти праці в другому. 
Гадаю, ідо багацько з вас спитають, чи справді 

ну в така велика або взагалі якась ріжниця між, 
[значенням вартости товару на основі плати і виз- 

Iі іченням її на основі робочого часу, потрібного для 
іробу товару. Однак ви мусите собі зовсім ясно 
івити.що оплата праці і кількість праці—дві зовсім 
жні речі. Припустім, наприклад, що в одному 
чартері пшениці і в одній унції золота зафіксовано 
щакову кількість праці. Я вживаю цей приклад 
>му, що його наводив ще Веніямін Франклін у своій 
їданій року 1721-го праці під назвою «А Мосіегп 
чину іп(о Ше Иаіиге ої Иєсєйзііу ої а Рарег Сиггепсу», 
якій він одним з перших збагнув справжню при¬ 
їду вартости. Так от припустім, що один квартер 
шениці і одна унція золота мають однакову вар- 
сть, суть еквівалентні, бо вони являють собою 
ристалізацію однакової кількости середньої праці, 
івної кількости днів чи тижнів зафіксованої в кож- 
ому з них кількости праці. Чи ми якось торкаємося 
шож заробітної плати сільсько-господарських ро- 
ітників або гірників, встановлюючи відносну вар- 
ість зерна і золота? Ні, ані трішки. Ми не вста- 
овлюемо, як оплачувалася праця — чи за день, чи за 
яждень і взагалі чи вживалася наймана праця. 
! останньому випадкові заробітна плата може бути 
уже ріжною. Робітник, працю якого втілено в квар- 
ер пшениці, може одержав лишень два бушлі пше- 
иці, тим часом робітник, що працював на руднику, 
оже дістав пів унції золота. Або ж, припустивши, 
щ їхня заробітна плата однакова, вона може все 
г ріжнитися в усіх можливих ступінях од вар- 
остей вироблених ними предметів. Вона може 
рівнятися половині, третині, чвертині, п’ятині або 
кійсь іншій частині квартера пшениці або унції 
олота. Заробітна плата цих робітників звичайно 



не може бути вищою за вартості вироблених ниі 
товарів, зате може бути нижчою в усіх можлив: 
ступінях. їхня заробітна плата має межу в ва 
тостях продуктів, але вартість їхніх продуктів 
має наставлених їх заробітною платою меж. І пе{ 
за все, вартості, як наприклад, відносні варто* 
збіжжа й золота встановлюються зовсім незалеж 
від вартости витраченої праці, себ-то заробіть 
плати. І тому, встановлювати вартості товарів : 
вкладеній у них відносній кількості праці, є що 
зовсім інше, ніж тавтольогична метода — визнача 
вартість товарів вартостю праці, чи заробітною пл 
тою. Цей пункт в нашому досліді буде ще виясне: 
докладніше. 

Вираховуючи мінову вартість якогось това]: 
мусимо до кількости праці, прикладеної наприкіш 
додати ще кількість праці, вкладену перед ті 
у сирівець цього товару, а також додати працю, і 
потрачено на виріб приладів, знаряддя, машин 
будинків, які до тієї праці вживалися. Вартіс| 
певної кількости бавовняної пряжі, наприклад 
є кристалізованою працею, що складається з кілі 
кости праці: прикладеної до бавовни підчас процес 
прядіння; реалізованої в самій бавовні вже рані] 
кількости праці, вкладеної в вугілля, масло та іні 
допомічні засоби; кількості! праці, зафіксовав 
в паровій машині, в станках, у фабричних будинка 
то-що. Властиві засоби праці, як от знаряддя, м 
шини, будинки що разу вживаються — довший * 
коротший час — на протязі продукційного процеси 
що все повторюється. Як що засоби праці, як сі 
ровина, зуживаються за один раз, то вся їхня ва* 
тість одразу переноситься на товари, які з них в 
роблюються. Але тому, що, наприклад, веретеї 

* зуживається лишень поволі, то робиться середи: 
обрахунок, в основу якого кладеться середній ш 
служби веретена і його середнє зуживання чи знй 
шування на протязі якогось певного часу, скажгр 
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'ного дня. Таким чином ми підраховуємо, яка 
істина веретена припадає на випрядену за день 
зяжу і скільки треба до загальної суми праці, вті- 
зної, наприклад, в одному фунті пряжі, додати 

іраці, вміщеної раніш у'веретені. Для нашого те- 
зрішнього завдання нема потреби довше спиня- 
гся на цьому пункті. 

Раз вартість кожного товару означується кіль- 
зстю праці, витраченої на його виріб, то, здавалося 
що чим вайлуватіший або незграбніший робітник, 
т дорожчим має бути вироблений ним товар, бо 
: витрачений на його виріб робочий час — відпо- 
ідно довший. Це був би сумний помилковий висно- 
ок. Ви ж пригадуєте, що я вживав слова «суспіль- 
а праця», і цей виразний термін «суспільний» 
хоплює багато питань. Коли ми говоримо, що вар- 
їсть товару визначається кількостю виконаної або 
ристалізованої в ньому, праці, то ми в цьому розу- 
іємо кількість потрібної на його виріб праці за 
когось даного стану суспільства, в певних середніх 
успільних умовах продукції, за певної суспільної 
ередньої інтенсивности та середньої зручності! 
:раці. Коли в Англії механічна тканиця почала 
юнкурувати з ручною, то вже стала потрібною ли¬ 
пень половина того робочого часу, що витрачався 
>аніш, щоб переробити певну кількість пряжі на 

ііікоть ситцю або сукна. Бідолаха ткаль на ручній 
каниці працював тепер сімнадцять чи вісімнадцять 
годин на день замісць дев’яти чи десяти годин, що 
працював раніше. Але його продукт двздцятиго- 
щнної праці представляє тепер лишень десять со- 
цяльних годин або десять годин суспільної праці, 
потрібних для перерібки певної кількости пряжі 
|з тканину. Його продукт, вироблений за двадцять 
один, не дорожчий таким чином за той, що він 
раніше виготовляв за десять годин. 

Отже, коли кількість потрібної суспільної праці, 
втіленої в товарі, регулює його мінову вартість, то 
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всяке збільшення КІЛЬКОСТІ! праці, потрібної д^ 
виробу якогось товару, мусить збільшити його ва 
тість, а всяке зменшення мусить її зменшити. 

Коли б кількість праці, потрібної на вироблень: 
ріжних товарів, лишалась постійною, то й віднос] 
вартості товарів також лишалися б постійними. Аз 
це не так. Кількість потрібної для виробу якогос 
товару праці безперервно міняється разом зо змін, 
ми продуктивних сил зужитої праці. Що більп 
продуктивна сила праці, то більше продуктів ві 
робиться за певний робочий час, а що менша пр< 
дуктивна сила праці, то менша кількість продукті 
виробиться за той самий час. Коли б, наприкла, 
при зрості населення стало треба обробляти меш 
родючі землі, то однакової кількости продукті 
можна було б досягти лишень витрачаючи більш 
кількість праці, і вартість продуктів сільської 
господарства через те зросла б. З другого боку ясн< 
що коли одинак-прядун за нового засобу продукц 
переробить на пряжу на протязі одного робочог 
дня в багато тисяч разів більше бавовни, ніж міг б 
напрясти за той самий час прядкою, то кожен фун 
бавовни забере багато тисяч разів менш праці н 
прядло, ніж раніше, і завдяки цьому вартість, іц 
додається до кожного фунта бавовни з прядла буд 
в тисячу разів меншою, ніж перед тим. Вартіст 
пряжі відповідно до цього падатиме. 

Незалежно од ріжниці в природній витревалост 
і придбаній зручності у ріжних народів, продук 
тивні сили праці посамперед мусять залежати: 

по-перше, од природніх умов праці, от як родю 
чість землі, зисковність копалень, то-що; 

по-друге, од поступових поліпшень суспільній 
сил праці, на які впливає продукція в великому 
маштабі, концентрація капіталу і комбінуванні 
праці, поділ праці, машини, ліпші методи, вжитої5 

хемічних і інших сил природи, скорочення часз 
й відстані! завдяки засобам транспорту й комуні 
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ції, а також і всі інші врядження, якими наука 
унгуе сили природи ставати до послуг праці 
авдяки яким осягається розвій суспільного й коо- 
ративного характеру праці. Що вища продуктивна 
ла праці, то менше її витрачається на певну кіль- 
угь продуктів. Через те ж і вартість продуктів буде 
м нижча. Що нижча продуктивна сила" праці, то 
тьніе праці витрачається на туж саму кількість 
юдуктів, то вища тоді їхня вартість. 
В згоді з цим ми можемо встановити за загаль¬ 

ні закон, що: 
Вартості товарів відносяться у простій про- 

рціональиості до витраченого на виріб товарів часу 
в оберненій пропорціональності до продуктивних 
и витраченої праці. 
Коли я досі говорив про вартість, то тепер додам 

е де-кілька слів про ціну, яка є своєрідною фор¬ 
мо вартости. 

Сама собою ціна є лишень грошевим виявленням 
іртости. Вартість усіх товарів Англії визначено 
шотими цінами, тим часом як на континенті вони 
їзначаються збедільшого сріблом. Вартість золота 
Іо срібла, як і вартість усіх інших товарів, визна- 
іється кількостью праці, потрібної на їх здобуття, 
и вимінюєте якусь певну кількість ваших націо- 
ільних продуктів, у яких скристалізовано певну 
лькість вашої національної праці, на продукти 
золота і срібла тої країни, що їх добуває, і в яких 
фисталізовано певну кількість праці цієї країни. 
аким чином, а саме на ринках, ви вчитесь ціну- 
іти в золоті й сріблі вартості всіх товарів, тоб-то 
ідносні кількості праці, витрачені на виріб. Коли 
и трохи докладніше приглянетесь до грошевого 
иразу якогось товару, або — що все одно — до 
еретвору вартости в ціну, то побачите, що це про- 
ес, завдяки якому ви даєте вартостям всіх річей 
шостійну й однородну форму, або завдяки якому 
и їх означаєте кількостю однакової суспільної 
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праці. Скільки ціна є лишень грошевим вираз 
вартости, Адам Сміт називає її натуральною цінс 
а французькі фізіократи — «необхідною ціною». 

Які ж оце відносини між натуральними й рв 
новими цінами? Всі ви знаєте, що ринкова ціна вс 
товарів одного роду завжди однакова, хоч хай я 
там будуть ріжні умови продукції окремих про£ 
центів. Ринкова ціна виявляє лишень середі 
кількість суспільної праці, потрібної за середгі 
умов продукції, щоб постачити ринок певною IV.І 
сою якихсь продуктів. Вона вираховується в згсі 
з загальною кількосте) товарів певного роду. 

В цій мірі ринкова ціна якогось товару відгі 
відає його вартості. З другого боку, хитання рий 
нових цін, коли вони раз піджимаються, раз падаю1]І 
порівнюючи до їх вартости, або натуральної ціни, І 
залежить од змін у попиті та постачанню. Ріжни 
між ринковими цінами й вартостю бувають завжд 
проте, як каже Адам Сміт, «натуральна ціна — 
ціна, що творить осередок, коло якого ціни товар 
безперервно хитаються. Ріжні обставини можуть в 
деколи підняти їх понад цей рівень,подеколи спуст 
ти навіть нижче. Але які б там не були перешкод 
що не дають цінам задержатися коло цього осереді 
спокоїо її непохитности, вони завжди прямують І 
нього». 

Я зараз не можу на цьому детально спинятис 
Досить сказати, що коли попит та постачання од: 
одного врівноважують, ринкові ціни товарів відп 
відатимуть їх натуральним цінам, тоб-то їх ва 
тостям, як вони визначаються відносною кільком 
праці, потраченої на їх виріб.. Але попит і пост' 
чання мусять завжди змагати до того, щоб утрим 
вати рівновагу, хоч би це вони робили тим способе 
що вирівнювали б одне хитання другим, кожі 
підняття спадом і навпаки. Коли ви, замісць ст 
жити лишень за щоденними хитаннями, досліди 
той рух, який виявлять ринкові ціни за довші 



фіод, як це зробив наприклад гр. Тук у своїй 
сторії цін», то побачите, що хитання ринкових цін, 
збочування од своїх вартостей, піднесення й спад 
юпільно піднімають і доповняють себе, так що, 
і приймаючи на увагу монополії та інших обме- 
ень, на яких я зараз не можу спинятися, — вся- 
>го роду товари продаються в середньому за їх від- 
)відну вартість, або натуральну ціну. Середні 
зотяги часу, за які хитання ринкових цін обопіль- 
) вирівнюються, — ріжні для ріжннх гатунків то- 
ірів, бо для де-котрих гатунків легче пристосувати 
зстачання до попиту, ніж для інших. 

Отже, — додержуючись загальних явищ і бе- 
щи на увагу довший протяг часу — коли предмети 
Чіткого роду продаються за їх відповідну вартість, 
що б безглуздям припускати, що зиск — не той, що 
щржується в поодиноких випадках, але безпе- 
зрвні й загальні зиски, осягнені в ріжних про- 
исловостях — походять, мовляв, з цін товарів, або 
того, що ці товари продаються по ціні, значно ви- 

;ій за їхню вартість. Недоладність цього погляду 
^являється зразу, ледви тільки його узагальнити, 
е, що хтось постійно зискував би, бувши про- 
авцем, він усе тратив би, бувши покупцем. Нічого 
е поможе тут і той закид, що є люде, котрі суть про- 
авцями, не бувши покупцями, або є споживачі, які 
е суть продуцентами. Все те, що вони виплачують 
родуцентам, вони мусили одержати від них дурно, 
юли хтось бере перш у вас гроші, а потім ці гроші 
овертає так, що купує товар, то ви ніколи не за- 
цгатієте з того, що продаватимете цій людині ваш 
звар занадто дорого. Такий спосіб торгу може 
яеншити страти, але ніколи, не призведе до зисків. 

| Щоб вияснити загальну природу зисків, вам 
іреба таким чином виходити з тези, що товари про¬ 
даться середньо за їхню вартість, себ-то пропор- 
■донально втіленій у них праці. Коли ви не зможете 
ояснитн походження зиску, виходячи з цього при- 
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пуіцешія, то ви взагалі його не зможете поясній 
Це здається парадоксом і ніби йде всупереч зо и 
денними спостереженнями. Але це теж порадої 
що земля ходить навкруги сонця і що вода склі 
дається з двох газів, які дуже легко запалюютьс 
Наукові істини завжди парадоксальні, коли див 
тися на них очима щоденного досвіду, який-схоїш 
лишень зовнішній, оманний бік річей. 

7. Робоча сила. 
Дослідивши — скільки це можна було в такої 

побіжному огляді — природу вартости та вартої 
ріжноманітних товарів, мусимо звернути свою уваї 
па особливу вартість, а саме — на вартість праї 
І тут знов я мушу здивувати вас парадоксом. Кож* 
з вас переконаний, що те, що ви що-дня продаси 
є ваша праця, що таким чином праця має ціну, < 
ж ціна якогось товару є грошевим виразом йо 
вартости, значить напевно мусить існувати нщ 
подібне до вартости праці. Але щось подібне ; 
«вартости праці» в звичайнім розумінні цьо 
слова — не існує. Ми бачили, що кількість крист 
лізованої в товарі необхідної праці творить його цін 
Гаразд, але як же ми можемо визначити вартіст 
скажім, десятигодинного робочого дня, вживаючи ] 
розуміння ціни? Скільки є праці в цим дні? Десяг 
годин праці. Було б тавтологією та нісенітнице 
казати, що вартість десятигодинного робочого ді 
є десять годин праці, або що вона є ріною кількос 
вкладеної в нього праці. Звичайно, знайшовши пе 
ше справжній, але скритий зміст виразу «вартісг 
праці», ми змогли б пояснити цей нераціональні 
і на око неможливий ужиток слова «вартість», те 
само, як можемо пояснити наочні, або лишеї 
у певних формах ледве помітні рухи зірок на не' 
тільки тоді, як зрозуміємо їх дійсні рухи. 
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Що продає робітник, де не просто його праця, 
лишень робоча сила, яку він від часу до часу 
ддає до послуг капіталістові. Це настільки вірне, 
о я не знаю, чи англійським законом, але в кожно- 
7 разі де-якими континентальними законами вста¬ 
влено максимальний протяг часу, на який якась 
•оба може продавати свою робочу силу. Коли 
дозволити робітникові продавати її на" всякий 

^обмежений час, то враз відродилось би знов 
ібство і коли б, наприклад, цей продаж охоплював 
иття людини, то вона б зразу стала на віки невіль- 
тком працедавця. 

Томас Гоббз, один з найстарших економістів 
орігінальніших філософів Англії ще в свому «Ле- 
атані» інстинктивно вказував на цей пункт, не 
іуважений його наступниками. Він каже: «Вартість 
юдини, як і всіх інших річей, є її ціна: тоб-то стіль- 
и, скільки дають за вжиток її сили». 

Виходячи з цієї основи, ми зможемо визначити 
артість праці, як і всіх інших товарів. 
Але перше, ніж це зробити, ми спитаємо: де 

зялося таке незвичайне явище, що на ринку по- 
ибуємо цілий ряд покупців, у яких є земля, манш- 
и, сировина її засоби життя — всі речі, що, окрім 
змлі, в своїм початковім стані суть продуктами 
раці, а з другого боку бачимо ряд продавців, що 
крім своєї робочої сили, своїх готових до праці рук 
а мозку, нічого більше на продаж не мають? Як 
оно сталося, що одні завжди купують, щоб мати 
иск і наживатись, коли другі завжди продають, 
щб -забезпечити собі прожиток? Дослід цього пи- 
ання був би дослідом першої або початкової аку- 
[уляції (нагромаджування), як кажуть економісти, 
ле котра правдиво мусила б зватись «початковим 
ивлащенням». Ми побачили б, що ця так звана по- 
:аткова. акумуляція означає не що інше, як низку 
сторичних процесів, результатом яких стався 
юсклад первісної єдности, що панувала між нра- 
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цівішками й їхніми засобами праці. Але цей досл: 
виходить по-за межі завдання, що стоїть пере, 
мною. Коли вже раз одірвано робітника од засоб 
праці, то цей стан річей мусить уже сам собою вде 
жуватись надалі і розростатися чим раз ширш 
доки нова й глибока революція в способах продуі 
ції не звалить його знов і не настановить первісн 
єдности в новій історичній формі. 
Що ж є, таким чином, вартість робочої силі. 

Як і в усіх інших товарів, її вартість визначаетьс 
кількостью потрібної па її утворення праці. Робог 
сила якогось чоловіка існує тільки в його живі 
особі. Він мусить спожити певну КІЛЬКІСТЬ проду] 
тів, щоб рости й піддержувати своє існування. АІ 
людина, як і машина, виснажується і її треба зі 

міняти другою людиною. Крім кількости предмет' 
спожитку, потрібних для її власного прожиття, ВОЕ 
потрібує ще певну кількість предметів спожитку в 
виховання певного числа дітей, які замінять її ь 
ринку праці і зроблять невмирущим ПОКОЛІНБ 
робітників. Окрім того, щоб розвивати в людині 
робочу силу й осягнути певної фахової зручності 
треба витратити й ще певну суму вартостой. Дл 
нашого завдання вистачить, коли ми розглянемо лі 
шень середню працю, кошти на виховання та в 
розвиток якої зовсім незначні. Але я мушу ск< 
ристуватися цією нагодою і вказати, що так само, я! 
ріжняться кошти на продукцію ріжного роду р'(] 
бочих сил, так мусять ріжнитися й вартості роб< 
чих сил, уживаних у ріжних промисловостях. Гасл 
до зрівнання заорбітної плати є, таким чином, ш 
милкою, безглуздим бажанням, яке ніколи не здій( 
ниться. Це гасло є витвором того помилкового й П( 
верхового радикалізму, який приймає передумові 
а висновків хоче уникнути. На основі системи наї 
маної праці, вартість робочої сили регулюється, я 
і вартість кожного іншого товару, а тому, що ріжг 
гатунки робочої сили мають неоднакову вартісті 



ю потрібують для їх витвору ріжної кількості! 
юаці, то на робочому ринкові мусять вони мати 
)бі ріжні ціни. Вимагати на основі системи най- 
тної праці однакової, або тільки справедливої 
тлати — все одно, іцо домагатися волі, не 
Зрушуючи системи рабства. Що ви вважаєте 
іраведливим або добрим, тут не йде в рахубу, 
авпаки, тут справа в тім, що саме за даної системі 
родукції є потрібним і неминучим. 
У згоді зо сказаним вище, вартість робочої сили 

азначаеться вартостю необхідних предметів спо¬ 
житку, які повертаються на те, щоб робочу силу 
итворювати, розвивати, утримувати и робити 
евмірущою. 

8. Продукція надвартости. 
Припустім тепер, що середня кількість засобів 

пожитку робітника на день вимагає для своєї про- 
укції шість годин середньої праці. Припустім по- 
:ад те, що шість годин праці визначаються в гро- 
іах трьома шилінгами. Тоді ці три шилінги були 
ціною або грошевим виявленням щоденної вар- 

ости робочої сили цього робітника. Працювавши 
тість годин на день, він продукував би вартість, 
жої б вистарчило, щоб купити середню кількість 
[отрібних йому на день предметів спожитку, або 
юкрити видатки на його прожиток, як робітника. 

Але наша людина є найманий робітник. 1 тому 
;ін мусить продавати свою робочую силу капіта- 
йстові. Коли він продає її за три шилінги в день, 
,бо за вісімнадцять на тиждень, то продає її за те, 
[ого вона варта. Припустім, що він прядун. Працю¬ 
ючи шість годин на день, він що-дня додає бавовні 
ри шилінги вартости. Ця вартість, яку він що-дня 
щдає, буде точним еквівалентом заробітної плати, 
і,бо ціни, яку він що-дня одержує за свою працю. 
\ле в такому разі капіталістові не перепадає ніякої 
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падпартоети або д од а,т котюго продукта. От тут-то $ 
Гі натикаємося на труднощі. Капіталіст, як і коли 
інший покупець, тим, що купив робочу силу, запл 
тив її вартість, — набув право спожити куплені 
товар, або вживати його. Робочу силу якоїсь людиі 
можна вживати, або використовувати, так само, і 
вживається або використовується машина, — себ-т 
пустивши її в рух. Тим, що капіталіст купив дені 
або тижневу вартість робочої сили, він набув со 
право на протязі всього дня або тижня використ 
вувати цю робочу силу, або працювати нею. Зв; 
чайно, робочий день або робочий тиждень мають св 
межі, але ми розглянемо це пізніше більш доклади 

Зараз мутну звернути увагу на одну важлі 
ву справу. 

Вартість робочої сили визначається кількост 
праці, потрібної на її утримання та відпродукції 
але вжиток цієї робочої сили має свої межі лишег 
у життєвій енергії та фізичній силі робітник 
Щоденна або тижнева вартість робочої сили є щос 
зовсім відмінне од денного або тижневого викорисн 
вуванпя нієї сили, так само як паша, потрібна к< 
неві, є щось далеко іншого, ніж час, на протязі якої 
він зможе нести верхівня. Кількість праці, яко 
обмежено вартість робочої сили робітника, зовсі 
не обмежує кількости праці, яку ця робоча сил 
в стані виконати. Візьміть за приклад нашої 
прядуна. Ми бачили, як він, щоб день-у-день від 
ІІОВЛЯТИ свою робочу силу7, мусить що-дня виробит 
на три шилінги вартости, чого він осягає, працююч 
шість годин. Але це не перешкоджає йому працк 
вати іцо-дня десять, дванадцять годин, а то й білі 
те. А капіталіст, заплативши вартість робочої сил 
цього прядуна за день чи за тиждень, набув цш 
самим право вживати всю робочу силу протягої 
цілого дня, або цілого тижня. Отже, він буде її вжи 
вати, скажім, дванадцять годин що-дня. Понад і 
шість годин, що потрібні, аби заробити свого плат 
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>() вартість своєї робочої сили, прядуи працювати- 
ще шість годин, які я називатиму годинами до- 

аткової праці. Ця додаткова праця виявлятиметься 
надвартості і додатковім продукті. Коли, на- 

риклад, наш прядуи за шість годин денної праці 
одає бавовні три шилінги вартости, іцо є точнісінь • 
им еквівалентом його заробітної плати, то за два- 
адцять годин він додасть бавовні шість шилінгів 
артости і виробить відповідно більше пряжі. Тому, 
ц) він продав капіталістові свою робочу силу, ввесь 
ироблений ним продукт, або його вартість, нале¬ 
жить капіталістові, як тимчасовому власникові його 
обочої сили. Отже капіталіст, витративши три ши- 
інги, дістає вартість птости шилінгів, бо ж витра- 
аючи вартість, у якій кристалізовано шість годин 

[раці, одержує за те вартість, у якій кристалізовано 
дванадцять годин праці. Повторюючи що-дня цей 
[роцес, капіталіст все витрачуватиме три шилінги, 
, загрібатиме шість шилінгів. З них половина йти- 
іе на те, .щоб знов виплачувати плату, а друга тво- 
штиме надвартість, за яку капіталіст не платить 
кадного еквівалента. Цей спосіб міни капіталу на 
ірацю є саме тим, на чім засновано капіталістичну 
іродукцію, або систему найманої праці, і що мусить 
безперервно робити робітника — робітником, а ка- 
тіталіста — капіталістом. 

Рівень надвартості], за всіх однакових інших 
/мов, залежить од відношення між частиною ро¬ 
бочого дня, потрібного на відновлення робочої сили, 
додатковим часом або додатковою працею, що при- 

іадає на капіталіста. Вона залежатиме таким чином 
)д відношення, в якому робочий день продовжуєть¬ 
ся понад той час, коли робітник своєю працею від¬ 
робив би лишень вартість своєї робочої сили, або 
звернув би свою заробітну плату. 
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9. Вартість праці. 
Мусимо знов вернутися до виразу: «вартість а і 

ціна праці». 
Ми бачили, що ця вартість на ділі е лишев 

вартостю робочої сили, котра міряється вартост: 
потрібних на утримання цієї робочої сили товарі] 
Тому ж, що робітник одержує свою заробітну плат 
лишень після праці, та до того ще й знає, ш 
те, що він в дійсності! дає капіталістові, є його пращ 
то натурально, що вартість або ціна його робоче 
сили здається йому вартостю або ціною саме йог 
праці. Коли ціна його робочої сили — три шилінгі 
в яких втілено шість годин праці, і коли він працю 
дванадцять годин, то він очевидячки вважає ці тр 
шилінги за вартість або ціну дванадцяти годи 
праці, хоч ці дванадцять годин праці виявляютьс 
вже в вартості шости шилінгів. З цього виника 
подвійний висновок. 

По-перше, що вартість або ціна робочої сил 
приймає вигляд ціни або вартости самої праці, хоч - 
власне кажучи — вираз: вартість або ціна прав 
є нісенітницею. По-друге, що хоч платиться лишен 
за частину денної праці робітника, а за другу частв 
ну йому не платиться, і хоч ця саме невиплачена 
себ-то додаткова праня є фондом, з якого походит: 
надвартість або зиск, — це набирає такого вигляде 
ніби оплачено всю працю. 

Цим от фальшивим виглядом і відріжняєтьш 
наймана праця від інших історичних форм праці 
На основі системи найманої праці навіть неопла 
чена праця здається оплаченою. За рабства навпаки 
навіть оплачена частина праці здається неоплаче 
ною. Ясно, що раб мусить жити, аби міг працювати 
і частина його робочого дня йде на те, щоб повернуті 
вартість його утримання. Але що між ним і йог< 
паном нема жадного торгу, що між цими обома сто 
ронами не буває жадного продажу-купівлі, то й ви 
дається, буцім-то вся його праця оддається дурно 



І Візьміть з другого боку кріпака-селянина таким, 
ним він був — я сказав би — ще вчора майже на 
ілому сході Европи. Цей селянин працював, на- 
риклад, три дні на себе на власному або на призна- 
зному йому полі, а ще три дні він примусово й за- 
урно працював у маєтку свого пана. Тут, значить, 
їлачена й неоплачена частина праці були наочно 
оділені що до часу й місця, а наші ліберали аж зо 
[кури лізли, обурені безглуздою думкою, що люди- 
у примушують працювати дурно. 

Взявши ж по суті, виходить все на одне, чи 
гось працює три дні на тиждень на власному полі 
т себе і три дні на полі свого пана дурно, чи робить 
а фабриці або в робітні шість годин що-дня на себе 
шість на свого працедавця, хоч в останньому ви- 
адкові оплачену й неоплачену частини праці непо- 
дльно змішано до купи, а природу всіх умов цілком 

іамасковано тим, що тут є контракт і виплачується 
ііаробітна плата в кінці тижня. Неоплачена праця 
!;дається в одному випадкові добровільною, а в дру¬ 
гому вимушеною, — оце всього й ріжниці. 

Коли я вживатиму надалі виразу «вартість Іграці», то лишень як популярну фразу замісць 
шразу: «вартість робочої сили». 

10. Відкіля береться зиск, коли товари 
продаються за свою вартість. 

Припустім, що година середньої праці являє 
собою вартість шости пенсів, або дванадцять годин 
середньої праці являють собою шість шилінгів. При- 
дустім далі, що вартість праці (робочої сили) рівна 
трьом шилінгам, або продуктові шостигодинної пра¬ 
ці. І от, коли б у витраченій на якийсь певний то¬ 
вар сировині, в зужитку машини то-що, втілено було 
б двадцять чотирі години середньої праці, то ціна 

іцього матеріялу і т. д. була б рівною дванадцяти 
шилінгам. Коли, крім того, до цих засобів продукції 
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робітник, найнятий капіталістом, додає дванадцяг 
годин праці, то це творило б з себе вартість ще нюсі 
шилінгів. Загальна сума вартости продукта такт 
чином була б рівною тридцяти шости годинам втіл 
ної праці, або вісімнадцяти шилінгам. Але ж н 
вартість праці або виплачена робітникові заробіті 
плата є рівною лишень трьом шилінгам, то капітали 
не платить, значить, жадного еквівалента за виконаї 
робітником і втілені в вартості товару шість годе 
додаткової праці. Коли капіталіст продає ці това^ 
за їхню вартість, за вісімнадцять шилінгів, то таки 
чином реалізує в них вартість трьох шилінгів, \ 
які він не виплатив жадного еквівалента. Оці тр 
шилінги й будуть загальною надвартості), а( 
зиском. Значить, капіталіст одержав би три шилінг 
зиску, продаючи свої товари не понад їхню вартіст: 
а саме за їхню справжню вартість. 

Вартість товару визначається загальною кім 
костю вкладеної в нього праці. Але одна частив 
цієї кількости праці являє собою вартість, за як 
виплачено еквівалент у формі заробітної платі 
друга ж являє собою вартість, за яку не заплаче# 
жадного еквіваленту. Одну частину вкладене 
в товар праці-оплачено, другу не оплачено. Отжі 
коли капіталіст продає товар за його вартість, тоб-т 
як кристалізацію всієї праці, що пішла на товар, т 
мусить продавати неодмінно з зиском. Бін прода 
не тільки те, за віщо заплатив еквівалент, але такої- 
і те, що йому самому нічого не коштувало, хоч йог 
робітникові коштувало праці. Що коштує това 
капіталістам і що є справжньою сумою необхідни 
витрат, це — речі ріжні. І тому я ще раз кажу, щ 
нормальний і середній зиски беруться з того, щ 
товари продаються не дорожче, а саме за їхнг 
справжню вартість. 
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11. Ріжні частини, на які роскладається 
надвартість. 

Надвартість, або ту частину цілої вартості! то- 
ару, в якій утілено додаткову' працю, або неопла- 
ену працю робітника, я називаю зиском. Капіта- 
істичний підприємець не загарбує собі цього всього 
иску. Монополія на землю уможливлює землепосі- 
ачеві привлащувати собі частину цієї надвар- 
ости під назвою земельної ренти, — все одно, 
и земля використовується під сільське госпо- 
арство, чи під залізниці, чи під які-будь продук- 

;ійні мети. З другого боку саме той факт, що посі- 
;а,ння зособів праці дає капіталістичному підприєм- 1;еві змогу продукувати надвартість, або — що на 
е ж виходить -— привлащувати собі певну кіль¬ 
кість неоплаченої праці, цей факт дає змогу і тому 
[осідачеві засобів праці, котрий випозичає їх ціл¬ 
ком або частково капіталістичному підприємцеві. 
— одним словом фінансовому капіталістові, жадати 
обі другу частину надвартості! під назвою процен- 
у, так що капіталістичному підприємцеві, як та¬ 
кому, лишається лишень те, що зветься промисло¬ 
вім, або торговельним зиском. 

Якими законами регулюється цей поділ загаль¬ 
нії суми надвартосте між трьома категоріями лю¬ 
дей, це питання, розгляд якого не входить у нашу те- 
ту. Але з того, що було сказано, виникає ось що: 

Земельна рента, процент і промисловий зиск — 
:уть лишень назви ргжних частин надвартости то¬ 
вару, або вкладеної в нього неоплаченої праці; всі 
вони походять однаково з цього, виключно з цього 
джерела. Вони походять не з землі, як такої, або 
з капіталу, як такого, але і капітал, і земля дають 
змогу своїм посідачам одержувати відносну частину 
тої надвартости, яку капіталістичний підприємець 
видушив зо свого робітника. Самому робітникові не 
гак то вже важним є питання, чи та надвартість 

♦ 
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результат його додаткової або неонлаченої праці - 
загарбується цілком і виключно капіталістична 
підприємцем, чи той змушений віддавати треті 
особі частішу надвартосте під назвою ренти і пр 
центу. Припустивши, що капіталістичний пі; 
приемець вживає тільки власний капітал і сам є зез 
лепосідачем, вся надвартість попливе виключі 
в його кешеню. 

Ніхто інший, як капіталістичний підприємец 
у першу чергу видушує з робітника надвартіст 
байдуже, яку там її частину кінець-кінцем ві 
зможе залишити для себе. Тому на цих відносиш 
між найманим робітником і капіталістичним пі, 
приємцем полягає вся система найманої праці і вс 
сучасна система продукції. Коли де-які з громадяї 
іцо брали участь у наших дебатах, пробували звесі! 
справу до дрібничок і вважали основні відносин; 
між капіталістичним підприємцем та робітником £ 
другорядне питання, то вони дуже помилялися, хс 
їхні твердження й мали рацію, що за даних уме 
піднесення цін може дуже неоднаково ушкодите кї 
віталістичного підприємця, землевласника, фінано< 
вого капіталіста і, коли хочете, навіть того, хі 
одержує податки. 
Ще й інший висновок виникає зо всього сказ* 

ного вище. 
Та частина вартости товару, що являє собою лі 

шень вартість сировини, машин, одне слово — ва| 
тість ужитих засобів продукції, не є прибутком 
а лишень поповнює капітал. Але по-при те є ш 
правдою, що друга частина вартости товару, що да 
прибуток, або може бути видана чи в формі заробії 
ної плати, чи як зиск, рента, процент, — утворюєш 
ся з заробітної плати, вартости ренти, вартости зиск 
то-що. Полишім поки що заробітну плату і .придв 
вімося до промислового зиску, ренти й проценту. 

Ми що-йно оце бачили, що надвартість, як 
є в товарі, або та частина його вартосте, в яку вті 
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ІдаО неоплачену працю, роскладається на ріжні 
етили, які мають три ріжні назви. Але було б як 

із помилкою сказати, іцо їхня вартість складається 
>о витворюється зо складання незалежних вар- 
ютей тих трьох основних частин. 
Коли одна година праці являє собою вартість 

ости пенсів, коли робочий день робітника тягнеть- 
і дванадцять годин, і половина цього часу є нео- 
лаченою працею, то ця додаткова праця додасть 
шарові надвартість трьох шилінгів, себ-то вартість, 
і яку не заплачено жадного еквівалента. Ця над- 
тртість трьох шилінгів складає увесь той фонд, 
отрий можуть поділити капіталістичний підпри- 

імець з землевласником і банкіром, — байдуже, 
якому відношенню вони його поділять. Вартість 
их трьох шилінгів є межею тієї вартости, яку вони 
лють ділити поміж себе, Але ж не капіталістичний 
ідприємець додає до вартости товару якусь там 
ризвільну вартість свого зиску, до чого знов до- 
дється ще другу вартість для землевласника й так 
а лі, так що буцім-то загальний підрахунок цих 
ризвільно встановлених вартостей складає загаль¬ 

ну вартість товару. Ви, отже, бачите, наскільки по¬ 
милковий той поширений погляд, що переплутує 
юділ якоїсь даної вартости на три частки з утво¬ 
ренням самої тієї вартости, підраховуючи три неза- 
іежних вартості і, таким чином, роблячи загальну 
вартість, з якої походять зиск, рента і процент, ве- 
іичиною призвільною. 

Коли загальна сума зиску, заробленого капі¬ 
талістом є сто фунтів стерлінгів, то ми звемо цю 
їуму, взяту як абсолютну величину, масою зиску. 
Облічивши ж відношення цих ста фунтів стерлінгів 
до вкладеного капіталу, ми звемо цю підносну ве¬ 
ршину рівнем зиску. Очевидячки рівень зиску 
можна визначити двома способами. 

Припустім, що сто фунтів є капітал, витрачений 
ма заробітну плату. Коли витворена надвартість 
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е також ото фунтів. ----- а це нам знов показувало 
що половина робочого дня робітника є неоплачеі 
праця,,—• то ми, порівнюючи цей зиск и витрачені 
на заробітну плату капіталом, скозали б, що рівеї 
зиску є рівним стом відсоткам, бо витрачена ваі 
тість була б сто, а витворена, -— двіста фунтів. 

Коли ж ми, з другого боку, візьмемо під розва 
не лишень витрачений на заробітну плату кап і та 
а ввесь виданий капітал, скажім прикладом, п'ятої 
фунтів, з яких чотиріста являють собою вартіо 
сировини, машин то-що, то ми муситимем сказат 
що рівень зиску є лишень двадцять відсотків, ( 
зиск сто фунтів є лишень п’ятою частиною ВСЬО 
витраченого капіталу. 

Перший спосіб знаходити рівень зиску є од: 
ноким, що показує вам правдиве відношення мі 
оплаченою й неоплаченою працею, справжню міру - 
пробачте французьке слово — експлоатації праї 
Другий спосіб є скрізь уживаний і справді дул 
зручний для певної мети. В кожному разі, він дул 
корисний, щоб замаскувати ту міру, в якій капітб 
видушує з робітника дармову працю. 

В тих заувагах, що я ще маю зробити, я вжив; 
тиму слова «зиск» для цілої маси надвартости, яб 
видушує капіталіст, зовсім не зважаючи на поді 
цієї надвартости між ріжними сторонами; а кол 
вживатиму слова «рівень зиску», то завжди буд 
міряти зиск вартостю витраченого на заробітн. 
плату капіталу. 

12. Загальне відношення між зиском, 
заробітною платою та цінами. 

Коли ми од вартості! товару відлічимо вартіст 
витраченої на нього сировини й інших заробів пре 
дукції, себ-то коли ми одкинемо вартість, яка визш 
чає вкладену в нього попередню працю, то решт 
цієї вартості! обернеться в кількість праці, додане 
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шарові робітником, що працював у останнє. Коли 
пі робітник працював дванадцять годин на день, 
коли дванадцять годин середньої праці криста- 

[ізуються в грошах сумою шости шилінгів, то ця 
здана вартість шости шилінгів є єдиною вартості), 
[створеною прцею робітника. Ця певна вартість, за- 
ежна од протягу часу виконаної ним праці, є оди- 
оким фондом, з котрого як він, так і капіталіст 
ають побирати свої відносні частки чи дівіденди, 
- це одинока вартість, яку треба, розділити на за- 
обітну плату й зиск. Ясно, що ця вартість сама 
гяк не зміниться від того, в яких би тамі ріжноманіт- 
их відношеннях не ділено її між двома сторонами. 
а і в суті речи нічого не зміниться, коли ви за- 
ісць одного робітника поставите цілий робочий 
арод, а замісць одного робочого дня візьмете, ска¬ 
жім, дванадцять міліонів робочих днів. 

Через те, що капіталіст і робітник мають поді¬ 
яти лишень цю обмежену вартість, тоб-то вартість, 
івну загальній праці робітника, то чим більш одер¬ 
жить один, тим менше лишиться другому, і навпаки, 
шли є якась певна кількість чогось, то одна части- 
а її буде все збільшуватися в протилежному відно- 
іенню до того, як зменшується друга. Отже, як що 
мінюється заробітна плата, то й зиск змінюється 
протилежному напрямкові. Як заробітна плата 

:адає, зиски збільшуються, а коли плата зростає, 
о зиски зменшуються. Коли — у згоді з нашим 
юпереднім припущенням — робітник одержує три 
ііилінги, які відповідають половині витвореної ним 
артости, або коли його робочий день складається 
вполовину з оплаченої, наполовину з неоплаченої 
граці, — то рівень зиску буде сто відсотків, бо ка- 
ііталіст одержав би теж три шилінги. Коли робітник 
щержує тільки два шилінги, або лишень одну тре- 
ину дня працює на себе, то капіталіст одержить 
штирі шилінги, і рівень зиску виноситиме двіста 
ядсотків; коли робітник одержує потирі шилінги, то 
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капіталіст одержить лишень два шилінги, і рівні 
зиску впаде до и’ятидесяти відсотків. Але всі і 
зміни не відбиватимуться на вартості товарів. З 
зальне підвищення заробітної плати матиме нас лі 
ком загальне зменшення зиску, але вартости і 
змінить. Але ж хоч вартості товарів, якими мусят 
регулюватись в останній інстанції їхні ринко: 
ціни, визначаються виключно вкладеною в і 
товари загальною кількосте) праці, а не поділо 
цієї кількості! на оплачену й неоплачену праці 
— то з цього ще зовсів не виходить, що ва] 
тості поодиноких товарів, або гуртів товарі: 
які, скажім, вироблюються на протязі дванадцяї 
годин, залишатимуться постійними. Маса а£ 
кількість товарів, вироблених на протязі певної 
часу, або певного кількосте) праці, залежить с 
продуктивної сили витраченої на їх ' виріб пран 
а не од її довжини, чи ростяглости. От наприклад 
за один дванадцятигодинний робочий день за пеі 
ного рівня продуктивної сили прядіння можна ш 
прясти дванадцять фунтів пряжі, а за нижчого рівн 
продуктивної сили — лишень два фунти. Отж 
коли б дванадцять годин середньої праці визнані 
лися вартостю тости шилінгів, то в першом 
разі дванадцять фунтів пряжі коштували б шіст 
шилінгів, а в другому разі два фунти пряжі коштз 
вали б теж шість шилінгів. В першому розі фун 
пряжі коштував би шість пенсів, а в другому — тр. 
шилінги. Ріжниця цін була б наслідком ріжниь 
продуктивних сил витраченої праці. За вищої пре 
дуктивної сили в одному фунті пряжи втілювалас 
б одна година праці, тоді як за меншої продуктивне 
сили в одному фунті було б шість годин праці. Том; 
в першому разі ціна фунта пряжі виносила б тільк: 
шість пенсів, хоч плата була б порівнюючи високі 
а рівень зиску низький, а в другому разі вона бул 
б три шилінги, хоч плата була б низька, а рівен: 
зиску був.би високий. Це було б тому так, що цін 
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унта .пряжі визначається загальною кількостю 
кладеної в нього праці, а не відношенням поділу 

:еї загальної кількосте праці на оплачену і неопла- 
ену. Згаданий мною раніше факт, що високо опла- 
ена праця може виробляти дешеві товари, а низько 
плачена праця — дорогі, тратить таким чином свій 
арадоксальний характер. Цей факт е лишені, 
иявленням загального закону, що вартість яко¬ 
їсь товару визначається вкладеною в нього кіль- 
остю праці, але що ця кількість праці цілком за- 
ежить од продуктивної сили вкладеної праці і тому 
іняється за кожною зміною продуткивности праці. 

13. Найважніші випадки, коли повинно 
имагати підвищення заробітної плати, або 

ставити опір її зменшенню. 
Давайте тепер серйозно розглянемо ті найваж¬ 

чий випадки, коли робляться спроби осягнути вищу 
аробітну плату, або її зменшенню ставиться опір. 

1. Ми бачили, що вартість робочої сили визна¬ 
чається вартостю потрібних предметів спожитку, 
.бо, як кажуть, кількостю праці, необхідної для їх 
пробу. Отже, коли в якійсь певній країні вартість 
іредметів спожитку, потрібних середньо робітникові 
іа день, є рівною шости годинам праці, що реалізу- 
зться трьома шилінгами, то робітник мусив би що- 
щя працювати шість годин, щоб виробити еквіва- 
тент свого денного прожитку. Коли цілий робочий 
щнь рахується дванадцять годин, а капіталіст за¬ 
платив би йому вартість його праці, виплативши три 
нилінги, то половина робочого дня була б неопла- 
іеною, і норма прибутку була б рівною стом відсот¬ 
кам. Але ось припустіть, що, завдяки зменшенню 
тродуктивнОсти праці, вимагається більше праці, 
цоб виробити однакову кількість продуктів, скажім, 
лльського господарства, так що ціна середньо спо- 
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живаних на день необхідних харчових продукі 
піднеслася б з трьох на чотирі ншлінги. В цьої 
випадкові вартість праці зросла б на одну третив 
або на 33 % відсотки. Потрібно було б вісім г#ді 
робочого дня на виріб еквіваленту денного утрима 
ня робітника, відповідно до його старих звич» 
життя. Додаткова праця зменшилася б таким чин< 
з шоста годин до чотирьох, а рівень зиску зо ста , 
п’ятидесяти відсотків. Але робітник, що вимог 
збільшення плати; заявив би лишень своє право \ 
піднесену вартість своєї праці, так, як кожний іншг 
продавець товару намагається одержати вищу ціп 
коли зросли видатки на його товар. Коли заробіті 
плата не підвищується, або підвищується не в так 
мірі, щоб повертати робітникові кошти за піднесеї 
вартість необхідних продуктів спожитку, то ції! 
праці впала б нижче її вартості!, і умови життя рі 
бітника погіршали б. 

Та зміни можуть відбуватися і в протилежною 
напрямкові. Завдяки збільшеній продуктивнос 
праці, ціна однакової кількосте середньо спожив 
них необхідних на день харчових продуктів моя 
впасти з троьх на два шилінги, або замісць нюсі 
годин робочого дня потрібно буде лишень чоти 
години, щоб виробити еквівалент вартости потрібні 
на день харчових продуктів. Робітник міг би щ 
купити за два шилінги стільки ж предметів спожи 
ку, скільки раніш купував за три шилінги. Бартісі 
праці справді зменшилася б, але за цю змєншєе 

вартість можна було б мата однакову кількість т< 
варів, як і раніш. Тоді зиск піднявся б з трьох і 
чотирі шилінги, а рівень зиску — зо ста відсотків т 
двіста. Хоч абсолютні умови життя робітника з* 
лишилися б однаковими, але його відносна зар< 
бітна плата, а разом з тим і його відносне соціяльг 
становище, порівнюючи до капіталістів, стал 
б нижчими. Коли робітник спротивлюватиметьс 
цьому зменшенню заробітної плати, то він лишен 



шігагилістьея осягнути й своє і частки в збішиеніп 
іюдуктивній силі своєї ж власної праці і вдержати 
юе попереднє становище на соціяльній драбині. Так 
иглійс-ькі фабричні лорди зменшили плату загалом 
а десять відсотків після скасування хлібного за- 
ону, -порушившії найсвятіші обіцянки, які вони 
рирекали підчас агітації проти хлібного закону, 
початку опір робітництва було зламано, але втра- 
ені десять відсотків було потім знов повернено 
авдяки обставинам, на яких я зараз спинятися не 
ожу. 

2. Вартості необхідних предметів спожитку, 
значить і вартість праці, можуть залишитися без 
мін, але наслідком зміни вартості! грошей може 
мінитися грошева ціна праці. 

Завдяки відкриттю багатих розсипин то-що, 
іоже, наприклад, статися, що здобуття двох унцій 
олота коштуватиме не більше праці, ніж перше 
дної унції. Тоді вартість золота впала б на по- 
овину, або на п’ятьдесят відсотків. Наслідком 

[ього вартості всіх товарів а також і вартість праці 
тали б цінуватися подвійною сумою їхньої попе¬ 
редньої грошевої ціни. Дванадцять годин праці, які 
іизначалися перед цим шістьма шилінгами, визна¬ 
вшися б тепер дванадцятьма шилінгами. Коли б за- 
юбітна плата робітника залишилася три шилінги, 
і не піднеслася б на шість шилінгів, то грошева 
ціна його праці виносила б лишень половину своєї 
іартости, і життя робітника страшенно погіршало б. 
Де саме сталося б у більшій чи меншій мірі, коли 
) його плата, що правда, підвищилася б, та не в та- 
ай мірі, як упала вартість золота. В цьому випад¬ 
кові нічого не змінилося б ні в продуктивній силі 
граці, ні в попиті та постачанні, ані в вартості. Не 
Змінилося б нічого, крім грошевих назв тих самих 
вартостей. Сказати в такому випадкові, що робіт¬ 
ник не мав домагатися відповідного підвищення 
шати, значило б сказати, що хаті він собі за до- 



вольняється тим, що йому, заміоць речами, Шіатя: 
назвами. Вся минула до нас історія доводить, п 
завжди, коли наступає такий упадок вартої 
грошей, капіталісти вмить використовували це і 
те, щоб обдерти робітника. Одна широко рословсі 
джена школа політичних економістів запевняє, н 
тепер, завдяки відкриттю нових золотих джере 
кращим способам експлоатації срібних копалень і 
дешевому постачанню живого срібла, вартість ці. 
них металів знов упала. Це пояснювало б ту б 
ротьбу за підвищення плати, ідо роспочалась одн 
часно й скрізь на континенті. 

3. Ми досі припускали, що робочий день мі 
непорушні межі. Але ж робочий день сам по со 
не має постійних меж. Капітал все мле тенденці 
продовжувати його до найвищої фізично-можлив 
довжини, бо додаткова праця, а значить і зиск, и 
з неї походить, збільшуються пропорціональпо ( 
того. Чим більше пощастить капіталові протяп 
робочий день, тим більшу кількість чужої праці ві 
собі привластить. На протязі сімнадцятого і навії 
двох перших третин вісімнадцятого віку по цілі 
Англії десятигодинний робочий день був нормалі 
ним робочим днем. Підчас анти-якобинської війні 
яка на ділі була війною британських баронів прот 
британських робочих мас, англійський капіта 
святкував свою вакханалію і продовжив робочи 
день з десяти на дванадцять, чотирнадцять і вісіх 
надцять годин. Мальтус, зовсім не такий чоловії 
якого ви могли б запідозрити в плаксійському саі 
тименталізмі, заявив у свому, опублікованому рок 
1815-го памфлеті, що коли такий стан річей пр( 
тягнувся б довше, то життя нації підірвалося б в сі 
мому пні. Року 1705-го, за кілька років до введенн 
нововигаданих машин, в Англії з’явився памфлє 
під назвою «Ап Еззау оп Тгайе». Анонімний автої 
переконаний ворог робітничої кляси, завзято довс 
дить необхідність продовження робочого дня. Мі? 



тими способами, щоб досягти цієї мети, він про¬ 
жує «робочі будинки», які на його думку мають 
Гги «будинками жаху». А яку ж довжину робо¬ 
то дня пропонує він для цих «будинків жаху»? 

дванадцять годин. Як раз такий час, котрий року 
332-го капіталісти, політіко-економи й міністри 
взнали не лишень можливим, але навіть обов’яз- 
звим для дитини до дванацяти літ віку. 

Продаючи свою робочу силу, робітник — а за 
щасної системи він це мусить робити — передає 
житок цієї сили капіталістові, але все ж в обсягові 
евних розумних меж. Він продає свою робочу силу, 
(об незалежно від її природнього зношування під- 
ержувати її, а не нищити. При продажу робочої 
яли за її поденну або тижневу вартість буває 
овчазна згода, що цю робочу силу не буде за день 
и за тиждень виснажено або зужито так, як за два 
ні, чи за два тижні. Візміть якусь машину, що 
оштує тисячу фунтів стерлінгів. Коли вона буде 
ужита за десять років, то вона додаватиме до вар- 
зсти товарів, що переробляє, що-року сто фунтів, 
‘оли ж вона зноситься за п’ять років, то додавати- 
е до вартості! товарів що-року двіста фунтів, тоб-то 
артість її річного зношування є в оберненім відно- 
іенні до того часу, як швидко вона зношується, 
іле саме в цьому ріжниться робітник од машини. 
Гашини не зношуються в однаковій пропорції з їх 
'зживанням. Робоча сила — навпаки, виснажується 
далеко більшій пропорції, ніж це можна було 
рахувати лишень на основі числових підрахунків 
фодуктивности праці. 

Своїми змаганнями звести робочий день до його 
^передньої розумної довжини, або там, де вста- 
[овлення нормального робочого дня не можна доби¬ 
йся шляхом закону, чи хоч боронитися від непо- 
тірної праці шляхом підвищення заробітної плати, 
жа була б не лишень пропорційнальна праці, ви¬ 
тяганій позверх нормального часу, але перевищу¬ 
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вала б цю пропорцію. -— робітники виконують лі 
шень свій обов’язок що до самих себе і до своєї расі 
Вони тільки ставлять межі тиранським вимогам ш 
піталу. Час е простором людського розвитку. Лк 
дина, що зовсім не має вільного часу, ціле житі 
якої, не рахуючи чисто фізичних перерв на сон, їж; 
то-що, заповнене працею на капіталіста, — тав 
людина нижча за тяглову худобу. Вона є лишев 
машиною для здобування чужого багацтва, висн? 
жена тілом, духовно зведена до стану звірини. IIрот 
ціла історія новітньої промисловости свідчить, ги 
капітал, коли його не вгамувати, негцадно й пемг 
лосердо змагається до того, гцоб робітничу кляс 
довести до такого стану найвищої зневаггі. 

Капіталіст, продовжуючи робочий день, моя 
платити вищу заробітну плату і все ж зменшуваті 
ме вартість праці, скільки збільшена плата не вц 
повідатиме більшій кількості видушеної праці і в] 
кликаному цим швидкому занепадові робочої силі 
Те може статися й іншим способом. Ваші буржуазі 
статистики оповідають вам, наприклад, що середи 
заробітна плата родин, що працюють на ланш 
ширських фабриках, збільшилася. Але вони заб? 
вають, що замісць праці одного чоловіка тепер са 
батько родини, його жінка, і може троє чи четвер 
дітей кинуто в жертву під колеса «Джаґенната» | 
капіталу, і що підвищення загальної суми плати г 
відповідає збільшеній сумі праці, видушеної з цілі 
родини. 

Навіть у сучасних межах робочого дня, як і' 
встановлено тепер в усіх підлеглих фабричним з* 
конам галузях промисловости, можи стати необхі; 
ним підвищення заробітної плати, щоб додержат 
попередню нормальну вартість праці. Вав дяк 
збільшеній концентрації (інтензивності) праці, робіг 
ник може опинитися в такому стані, що му ситим 
витратити стільки життєвої сили за годину, скілз 
ки витрачав перше за дві години. Це вже до певні 
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ри осягнено б тих галузях иромисловооти, ЩО 
д лягають фабричини законам, тим, що прискорю- 
вся хода машин і збільшується число,робочих ма- 
ин, за якими має тепер глядіти одна людина. Коли 
ііст концентрації (інтензивности) праці або зріст 
[траченої на годину кількости робочої сили стоїть 
відповідному відношенні до скорочення довжини 

•бочого дня, то робітник все ж виграє на тому. Коли 
це відношення порушено, то він в одній формі 

іатить те, що в інший виграв, і десять годин праці 
)жуть мати такий самий руйнацький вплив, як 
фіне дванадцять. Виступаючи проти цієї тенденції 
літалу і борючись за підвищення заробітної плати, 
:а відповідала б збільшеному напруженню праці. 
)бітник ставить лишень опір знецінюванню своєї 
)аці і погіршенню своєї раси. 

4. Ви всі знаєте, що з причин, на яких я тут 
і буду спинятися, капіталістична продукція обер¬ 
еться в певному періодичному коловороті. Вона 
феживає стан спокою, збільшеної жвавости, рос¬ 
ту, надмірної напруги інтересів, кризи і застою, 
гнкові ціни товарів і ринкові рівні зиску йдуть 
іідом за цими фазами, надаючи часом нижче свого 
реднього рівня, чи знов його перевищуючи. Коли 
ї приглянетесь до всього коловороту, то побачите, 
о одне хитання ринкових цін вирівнюється дру- 
м, і що ринкові ціни -— взявши іх середньо в ко- 
шороті — регулюються їхніми вартостями. Добре, 
ідчає фази знижкової тенденції ринкових цін, під- 
іс кризи й застою заробітна плата робітника 
ши він, бува, взагалі не опиниться зовсім без 
заці — в кожному разі буде зменшена. Щоб не 
ттк обділеним, він мусить навіть підчас такого 
іаду ринкових цін боротися з капіталістом за те, 
якій пропорції стало необхідним зменшення за¬ 
вітної плати. Коли б підчас фази росквіту інте- 
юів, коли осягаються високі зиски, робітник не 
іровся за збільшення заробітної плати, то, взявши 
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середній рівень промислового коловороту, він 
одержав би навіть середньої заробітної плати є 
вартости своєї праці. Є найвищим безглуздям < 
магати, щоб робітник, заробітна плата якого з не 
хідности впаде підчас несприятливої фази коло 
роту, не визискував би найкращої фази добрих ін 
ресів, щоб надолужувати свої страти. Взагалі ві 
тості товарів реалізуються лишень шляхом уріві 
важування ринкових цін, які міняються в зале 
ності від постійних хитань попиту та постачані 
За сучасного ладу праця є такий самий товар, 
і все інше, тому вона мусить переходити ті ж с* 
хитання, щоб досягти середньої ціни, відповідної 
її вартости. Було б дурним ділом з одного боку в: 
жати її за товар, а з другого — ставити поза за: 
ни, якими визначаються ціни товарів. Раб одеря 
постійну й певну кількість предметів спожит 
а найманий робітник ні. Він мусить змагатися 
того, щоб в одному випадкові добитися вищої пла 
хоч би вже на те, щоб вирівняти її зменшення в 
шому випадкові. Погодившись на те, щоб прийме 
сваволю й прикази капіталіста за постійний еко: 
нічний закон, він терпів би всі злидні раба, | 
маючи його безжурності!. 

5. У всіх цих випадках, які я наводів —- а в 
дев’яносто дев’ять на сто — ви бачите, що бороть 
за підвищення заробітної плати виникав наслідь, 
попередніх перемін, що вона є неминучим плой 
попередніх змін маси продуктів, продуктивних с 
праці, вартости праці, вартости грошей, збільшеи 
чи концентрації (інтензивности) праці, видуше: 
з робітника, хитань ринкових цін, викликаних : 
танням попиту й постачання та відповідних ріжн 
фазам промислового коловороту, — одне слово, вс 
є реакцією праці на попередню акцію капіта. 
Коли ви трактуєте боротьбу за збільшення зароС 
ної плати незалежно від усіх цих умов, коли 
дивитесь тільки на зміну плати, а не звертаєте уві 
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всі інші зміни, од яких вона походить, То, ви¬ 
нячи з помилкових передумов,' ви дійдете й до 
слушних висновків. 

14. Боротьба між капіталом і працею 
та її наслідки. 

Коли я вже показав, що періодичний опір ро- 
гників зменшенню зоробітної плати та роблені 
[ми періодичні спроби добитися підвищення за- 
бітної плати нерозривно зв’язано з системою най- 
шої праці і викликається саме тим, що працю 
шрівнюеться до товарів і тому вона підлягає за- 
•нам, що зумовлюють загальний рух цін; коли 
далі вказав, що загальне збільшення заробітної 

гати мало б своїм наслідком загальне зменшення 
вня зиску, але це не вплинуло б на середні ціни 
варів або їх вартости, — то тут уже виникає на- 
шті питання, в якій мірі в цій безупинній боротьбі 
ж капіталом і працею остання має вигляди на 
•піх. 
Я міг би узагальнити відповідь і сказати, що 

: з іншими товарами, так і з працею -— її ринкова 
на повсякчас пристосовуватиметься до 'її вар- 
сти; що через це, по-при всі можливі піднесення 
спади, робітник — що б там він не починав -— 

гержуватиме середньо лишень вартість своєї праці, 
са є вартостю його робочої сили і яка визначається 
ртостю потрібних на її утримання й відтворюван- 
і преметів спожитку; вартість цих останніх у свою 
ргу визначається кількосте;) праці, потрібної на їх 
юдукцію. 
Проте тут бувають особливі умови, що відріжня- 

гь вартість робочої сили або вартість праці од вар- 
сти всіх інших товарів. Вартість робочої сили скла¬ 
деться з двох елементів, з яких один чисто фізич- 
ій, а другий історичний або суспільний. її най- 
іжчі межі визначаються чисто фізичним елємен- 
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том, себ-то: робітнича кляса, щоб себе утримува' 
й плодитися, щоб безупинно продовжувати сі* 
фізичне існування, мусить одержувати кількдс 
продуктів спожитку, абсолютно необхідних для 
життя й відтворювання. Вартість абсолютно необхі 
них 7іредметів спожитку являє собою таким чине 
найнижчу межу, варт ост и праці. З другого бої; 
довжина робочого дня має свої, хоч і дуже розтяжі! 
межі. її остання межа залежить од фізичних сі 
робітника. Коли щоденна напруга життєвих сі 
робітника переступить певні межі, то тоді вже : 
можна буде її день-у-день однаково визискував 
Проте, як я казав, ці межі дуже ростяжні. Швид: 
чергування слабих та короткого життя поколії 
однаково настачить робочий ринок, як і ряд дові 
літніх поколінь. 

Окрім цих чисто фізичних елементів вартіс 
праці визначається в кожній країні традиційний 
умовами життя. Вони складаються не лише] 
з фізичного життя, але також з задоволення певні 
потреб, що виникають із суспільних обставин, сер 
яких люди живуть і виховалися. Англійські умої 
життя можна звести до ірландських умов, умої 
життя німецького селянина до умов життя ірляндс 
кого селянина. Про визначну ролю, яку в цьої 
напрямкові грають історичні традиції й соціяль 
звичаї, ви можете довідатися з твору Торнто: 
«Оуегрориіаііоп» («Перелюднення»), де він доводні 
що середня заробітна плата в ріжних сільсько-госн 
дарських округах Англії ще нині більш або мев 
ріжна, в залежності від більш чи менш сприятливі 
умов, за яких селяне вийшли спід кріпацтва. 

Цей історичний або соціальний елемент, і 
входить складовою частиною в вартість праці, мож: 
так що не лишшиться нічого, крім чисто фізичв 
або поширити або звузити, а то й зовсім знищш 
межі. Підчас антиякобінських війн (війни коалії 
проти революційної Франції й Бонапарта), котрі 
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і любив говорити непоправний глитай податків та 
1 муж ного прибутку, старий Джордж Розе, счини- 
їся, щоб зберегти потіхи нашої святої релігії од 
раду французьких безбожників, — так тоді ті 
тохенькі англійські фармери, про яких ми так 
жно балакали на одному з попередніх засідань, 
[изили заробітну плату наймитів навіть нижче 
то фізичного мінімуми, а недостачу засобів, тіеоб- 
дних для фізичного збереження" раси; надолу- 
ували шляхом законів про бідних. Це був чу¬ 
жий спосіб обернути найманого робітника в раба, 
пекспірівського гордовитого селянина — в жебрака. 
Коли ви порівняєте основну заробітну плату або 

іртість праці в ріжних країнах та в одній країні 
ріжні історичні доби, то побачите, що сама з себе 
іртість праці не є тревалою, а мінливою величиною, 
івіть припустивши, що вартість усіх інших товарів 
величина тревала. Таке порівняння доводило б, 
о не тільки ринковий рівень зиску, але й його 
іредній рівень міняється. 
Що ж до зиску, то немає такого закону, що ви- 

іачав би його мінімум. Ми не можемо сказати, 
хою є остання межа його спаду. А чому ми не мо- 
емо визначити цієї межі? Тому, що хоч ми й мо- 
емо визначити мінімум заробітної плати, зате її 
аксимума — ні. Ми можемо лишень сказати, що 
даних межах робочого дня максимум* зиску відпа¬ 
дає фізичному мінімумові заробітної плати і що 
і даної заробітної плати максимум зиску відпа¬ 
датиме тому продовженню робочого дня, яке ли- 
ень витримають фізичні сили.робітника. Максимум 
їску має таким чином свою межу в ріжному міні- 
умі заробітної плати і в фізичному максимумі ро- 
>чого дня. Очевидячки між двома межами цих 
аксимумів рівню зиску можлива величезна скал я 
іріяцій. Встановлення дійсної височини цього 
вня осягається лишень безупинною боротьбою між 
шіталом і працею. Капіталіст все намагається 
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збити заробітну плату до її фізичного мінімума, а) 
бочий день ростягти до його фізичного максімуі 
в той час коли робітник постійно напружує си 
в противному напрямкові. 

Ця справа зводиться до питання про відноїш 
ня сил у їхній боротьбі. 
Що торкається до обмеження робочого д 

в Англії і в інших країнах, то воно ніколи не ] 
гулювалося інакше, як лишень шляхом законод* 
чої інтервенції. Цієї інтервенції не було б нікод 
як би не було постійного нагніту з боку робітник 
А в кожному разі цього результату не було б осягі 
но шляхом приватних угод між робітниками й і 
піталістами. Саме оця необхідність загальної і 
літичної акції дає доказ, що в своїй чисто економ: 
ній акції капітал був дужчою стороною. 

ІЦо до меж вартости праці, то фактичне їх всо 
новлення залежить що разу від попиту та постача 
ня. Я товорю про попит на працю з боку капіта 
і про постачання праці з боку робітників. В код 
ніяльних країнах закон про попит та постачання 
сприятливий для робітників. Через те й віднос 
високою є нормальна заробітна праця в Сполучен 
Штатах. Там капітал, хай собі робить що хоче, 
він не може запобігти тому, що робочий ринок Е 
випорожнюється, бо наймані робітники ввесь ч 
переходять у стан незалежних селян, що самі : 
себе працють. Становище найманого робітника д, 
дуже великої частини американського народу є л 
шень переходовим, з якого він за довший чи ї 
ротший час напевне вийде. Щоби упоратися з таю 
колоніальним станом річей, пікловитий брита 
ський уряд приняв на де-який час так звану е 
вітню колоніальну теорію, зміст якої такий, щ 
накласти штучно високі ціни на колоніальні зем, 
аби таким робом запобігти швидкій переміні найм 
ного робітника в незалежного селянина. 
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Але перейдім до старих цивілізованих країн, де 
літал опановує цілий продукційний процес. Візи¬ 
ти, наприклад, підвищення заробітної плати 
англійському сілисикому господарстві за час од 
49—1859 р. Які були його наслідки? Сілвсвкі го- 
одарі не могли —- як їм порадив би наш приятелв 
ютон -— не те що піднести вартість пшениці, а на- 
ги її ринкову ціну. Навпаки, вони мусили пого¬ 

їтися зо спадом ціни. Але на протязі цих оди- 
дцяти років вони запровадили ріжні машини 
нові наукові методи, перетворили частину ріллі 
пуки, збільшили обшари ферм і таким робом збіль- 
или розмір продукції та, зменшивши цими та ін- 
йми комбінаціями попит на працю шляхом збіль¬ 
шим її продуктивности, вони призвели до того, що 
■бітниче селянське населення знов стало порівню- 
іи занадто численним. 
Такою е загальна метода, якої вживається 

старих країнах з заселеною землею, де капітал 
видче чи повільніше реагує на підвищення заро- 
гної плати. Рікардо дуже влучно зазначив, що ма¬ 
йна безупинно конкурує з працею і заводиться 
сто-густо лишень тоді, коли ціна праці досягла 

івної висоти. Але заведення машин є лишень 
щим з багатьох метод збільшити продуктиву силу 
раці. Саме цей розвиток, який робить зайвою 
шчайну працю, робить простішою кваліфіковану 
)ацю і таким чином зменшує її вартість. 
Той самий закон бере своє ще в іншій формі, 

розвитком продукційної сили праці нагромаджу- 
іння капіталу, не зважаючи на порівнююче висо- 
гй рівень заробітної плати, швидко збільшувати- 
зться. Звідси можна б вивести, як ще припускав 
дам Сміт, за життя якого новітня промисловість 
феживала ще часи дитинства, що прискорення 
ігромаджування капіталу стане на користь робіт- 
їкові, викликаючи більший попит на його працю, 
иходячи з цього самого погляду, багато сучасних 
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письменників дивувалися, що хоч англійський і 
пітал за останні двадцять років збільшувався ; 
леко швидче, ніж англійське населення, заробіт 
плата не піднялась. Але разом з поступовим г] 
мадженням капіталу відбувається й поступе 
змінювання в складі капіталу. Та частина всьс 
капіталу, що творить основний капітал і скла; 
ється з машин, сировини, засобів продукції усіх : 
тунків, поступово збільшується в порівнянні 
другої частини капіталу, що витрачається на зароб 
ну плату, або закуп робочої сили. Цей закон біль] 
чи менше точно ствердили: Бартон, Рікардо, Сісмс 
ді, проф. Річард Джонс, проф. Рамсей ІІІербюл’є 
інші. 

Коли відношення тих двох елементів капіта 
спочатку було, як один до одного, то з розвитк 
промисловості! воно розростається в віддошен 
п’яти до одного і т. д. Коли з загальної суми ка: 
талу в шіссот одиниць, триста витрачається 
знаряддя, сировину то-що, а триста на заробіт 
плату, то ввесь капітал треба лишень подвоїти, а 
викликати попит на шіссот робітників, заміс 
трьохсот. Але коли з якогось капіталу на шісс 
одиниць, п’ятьсот витрачено на машини, сировії 
то-що і тільки сто на заробітну плату, то цей т 
пітал мусить зрости з шостисот до трьох тис, 
шестисот, аби викликати попит на шіссот робітник 
замісць троьхсот. Тому попит на працю в посту 
промисловості! не встигає поспішитися за ітц 
маджуванням капіталу. Попит ще збільшувач 
меться, але завжди в меньшому відношенні , 
росту капіталу. 

Цих небагатьох вказівок досить, аби довести, і 
саме • розвиток новітньої промисловости мусить в 
малу опускати дошку терезів на користь капи 
лістів проти робітників, і що таким чином загальї 
тенденція капіталістичної продукції йде не до тої 
щоб збільшити середню заробітну плату, а зменш# 

68 



тоб-то збивати вартість праці більш-менш до її 
анімальної межі. Коли ж за цієї системи існує така 
нденція, то хиба це значить, що робітнича кляса 
увить зректися свого опору проти наскоків капі- 
ілу і занехаяти спроби як найкраще скориствува- 
іся зо всіх можливостей тимчасових поліпшень? 
оли б вона так чинила, вона понизилась би до од- 
зродної маси безнадійно засуджених на голодну 
•іерть людей. Гадаю, що мені вдалося довести, що 
боротьба за нормальну заробітну плату е процесом, 
зрозривним з системою найманої праці, що її зма- 
іння збільшити плату в дев’яносто дев’ятьох ви- 
адках на сто суть лишень змаганнями задержати 
ану вартість праці на попередній висоті, і що необ- 
ідність сперечатися з капіталістом за ціну її праці 
иникае з соціяльиого становища робітничої кляси, 
ке примушує її продавати саму себе, як товар, 
'оли вона в своїх щоденних конфліктах з капіталом 
оязько подавалася б, то цим напевне позбавила 
себе змоги почати якийсь більший рух. В той же 
ас не повинні робітники занадто перебільшувати 
статочних наслідків цієї щоденної боротьби, неза¬ 
видно вже од загального приниження, зв’язаного 
системою найманої праці. Вони не сміють забр¬ 

ати, що борються з наслідками, а не з причинами 
\их наслідків, що воші затримують рух вниз, але не 
мінюють його напрямку, що вони вживають лишень 
шлгятивних засобів, але хвороби не гоять. Тому ро¬ 
бітники не повинні виключно віддаватися цій неощ¬ 
адній партизанській війні, яку безупинно викли- 
:ають напади капіталу і зміни становища на ринку. • 
Робітники мусять зрозуміти, що сучасна система 
)азом зо всіми злиднями, які вона на них накладає, 
5 той же час витворює нові необхідні матеріальні 
шови і соціальні форми для економічної перебудо¬ 
ви суспільства. Замісць консервативного гасла: 
Справедлива поденна плата за справедливий ро- 
ючий день» вони повинні написати на свому пра- 
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порі революційне гасло: «Скасування системи на 
маної праці». 

Після цього довгого і, боюсь, здатного втоміп 
викладу, який я мусив був зробити, щоб упорати* 
з основною темою, пропоную ухвалити ось які тез 

Перше: Загальне збільшення заробітної плаї 
тягне за собою зменшення загального рівня зиск 
але загалом не впливає па ціни товарів. 

Друге: Загальна тенденція капіталістична 
продукції не прямує до збільшення заробітної плат 
а до її зменшення. 

Трете: Професійні спілки мають вагу, ь 
центри опору проти нападів капіталу. Вони пою 
зуються в поодиноких випадках безсилими, завдяь 
необачному вжиткови своєї сили, і загалом вони г 
досягають своєї мети тому, що обмежуються парті 
ганською війною проти наслідків сучасної системі 
замісць того, щоб одночасно працювати для її т 
ретворепня і зужити свою організовану силу, я 
двигана до остаточного визволення робітничої клясі 
себ-то до остаточного скасування системи наймані 
праці. 

* 
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