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Тоя трудъ се появи най-напрТдъ като редъ отъ
уводни статии въ “Ново-Рейнския ВТстникъ” (N6110
КЬетгзсЪе 2,еИип&) отъ 4 априлъ 1849 год. За
основа послужиха рефератите държани отъ Маркса въ брюкселското немско работническо, друже¬
ство въ 1847 г. Въ печата гоя трудъ остана незавършеиъ откжслекъ; продължението, обещано въ
269 бр. на казания вТсгникъ, не можа да се появи
вследствие тогавашните събития, които стремител¬
но вървеха едно следъ друго: навлизането на рус¬
ките войски въ Унгария, възстанието въ Дрезденъ,
Изерлонъ, Елберфелдъ, Пфалцъ и Баденъ, — съ¬
бития, които повлекоха подире си запрещението
на самия вестникъ (19 май 1849 г.) Следъ смъртьта на Маркса, въ литературно наследство не оста¬
на продължението на ржкописа.
Като отделна брошура “Наемниятъ трудъ и капиталъ” претърпе много издания; последното из¬
лезе въ Цюрихъ презъ 1884 г. Всички по-напрежни издания беха точно препечатвани отъ оригина¬
ла. А това издание, което се печати въ 10 хиляди
екземпляра, е предназначено за пропаганда; зато¬
ва отъ само себе си се породи въпроса: щеше ли
самъ Марксъ да удобри при такива обстоятелства
неизмененото препечатване на оригинала.
Въ четиридесетите години Марксъ още не бе
завършилъ своята критика на политическата економия. Той направи това чакъ въ края на петде¬
сетите години. Затова неговите съчинения преди
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излизането на I свитъкъ “Къмъ критиката на поли¬
тическата економия” (1859 г.) въ нЪкои частно¬
сти се отклоняватъ отъ описаните слЪдъ 1859 г.;
въ гЬхъ се ср-Ьщатъ изрази и цели предложения,
които сж несполучливи и даже неверни отъ глед¬
на точка на по-нататъшните му съчинения. Въ обик¬
новените, назначени за целата публика издания,
отъ само себе си се разбира, требва да бжде да¬
дено место и за по-ранната гледна точка на авто¬
ра. която представлява една отъ степените на не¬
говото умствено развитие: и авторътъ, и публика¬
та иматъ неоспоримо право, да се не изменява препечатването на такива ранни съчинения. Въ такъвъ
•случай азъ никакъ не бихъ помислилъ да изменя
дори една думица въ оригинала.
Друга е работата, когато новото издание, мо¬
же да се каже, изключително се посвещава за про¬
паганда между работниците. Въ такъвъ случай
Марксъ непременно щеше да измени старото из¬
ложение отъ 1849 г. споредъ новото си гледище.
И азъ съмъ уверенъ, че постжпвамъ въ духа на \
Маркса, ако за това издание изменямъ и допълнявамъ оригинала до толкова, доколкото е необхо¬
димо това, за да постигне тая цель въ всичко сжществено. И така, отъ напредъ азъ заявявамъ на
четците: тая брошура не е такава каквато бе на¬
писана отъ Маркса презъ 1849 г., а приблизител¬
но такава, каквато тя би била написана презъ 1891
год. При това оригиналниятъ текстъ е разпространенъ толкова много, щото препечатването безъ
изменение мога да отложа чакъ за когато ще имамъ
възможность да почна издаването всичките съчи¬
нения на Маркса.
Всичките ми изменения се съсредоточаватъ въ
«динъ пунктъ. Споредъ оригинала, работникътъ
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продава на капиталиста срещу работната си запла¬
та своя трудъ; споредъ сегашния текстъ — своята
работна сила. Азъ съмъ длъженъ да обясня това
изменение. Требва да се разясни на работниците,
за да видятъ, че това не е просто буквоедство, а
напротивъ — единъ отъ най-важните въпроси на
целата политическа економия. Требва да се обясни
на буржоата, за да разбератъ, че необразованите,
работници, на които лесно могатъ да се изтълкуватъ най-мжчните економически въпроси, стоятъ
неизмеримо по-високо отъ нашите надути “образо¬
вани” хора, зарадъ които такива трудни въпро¬
си оставатъ неразрешени презъ целия имъ животъ.
Класическата политическа економия *) прие
отъ промишлената практика изтърканото представ¬
ление на фабриканта, ужъ че той купува и запла¬
ща труда на своите работници. Това представле¬
ние бе много сгодно за фабрикантските дела, за
сметководството и изчисляването цената на'стока¬
та. Но наивно пренесено въ политическата еконо¬
мия, това представление произведе тамъ извънред¬
но страшна бърканица.
Економическата наука се сблъсква съ факта*
*) Подъ класическа политическа економия азъ разбиграмъ делата политическа економия, като захванемъ отъ В..
Пети, която изследва вжтрешния строй на буржоазните,
отношения на производството, въ противоположность на
вулгарната економия, която се върти въ сферата на ви¬
димата външность на този строй и за уясняване, така да
се каже, на най-грубите явления и за домашно употре¬
бяване отъ буржоазията, постоянно отново предъвква
материала, който отдавна вече е доставенъ отъ научна¬
та политическа економия, а въ всичко друго се ограни¬
чава съ това, че систематизира баналните и самодовол¬
ни представи на дейците на буржоазното производство
и ги провъзгласява за вечни истини. (К. Марксъ, “Капиталътъ”, т. I, отделъ I, стр. 43. — Благоевиятъ преводъ).
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че цените на всички стоки, — въ туй число и це¬
ната на тая стока, която тя нарича “трудъ”, — не¬
престанно се промЪняватъ; че те се качватъ и падатъ вследствие много разнообразни обстоятелства,
които често пжти не се намиратъ въ никаква свръз¬
ка съ производството на самата стока, така че, нагледъ, цените обикновено зависятъ отъ чистата
случайности. Щомъ економията излезе като наука,
една отъ първите й задачи бе да изнамери зако¬
на, който се крие задъ тая, на пръвъ погледъ, слу¬
чайности, която определя цените на стоките и коя¬
то, въ сжщноств, зависи отъ него самия. Въ не¬
престанното колебание и люшкане на стоковите
цени ту нагоре, ту надолу, науката диреше тая не¬
подвижна централна точка, около която ставаха
тия колебания и люшкания. Съ една дума, тя из¬
лизаше изъ стоковите цени, за да намери регули¬
ращия ги законъ за ценностнта на стоките, да обяс¬
ни тая ценности и къмъ нея най-подире да се сведатъ всичките колебания на цените.
Класическата економия намери, че ценностнта
на стоката се определя отъ заключения въ нея,
нуженъ за нейното производство трудъ. Тя се за¬
доволи съ това обяснение. И ние сжщо за сега можемъ да се спремъ на него. Азъ ще напомня само,
за да се избегнатъ недоразуменията, че това обяс¬
нение въ днешно време стана съвършенно недо¬
статъчно. Марксъ най-напредъ основателно изслед¬
ва свойството на груда да създава ценности и на¬
мери, че не всеки трудъ, нагледъ или даже наисти¬
на необходимъ за производството на стоката, при
всекакви обстоятелства прибавя при известна сто¬
ка онова количество ценности, което отговаря на
изхарченото количество трудъ. И така, ако ние се¬
га, заедно съ такива економисти, като Рикардо про-

сто казваме, че ценностьта на стоката се опрЪдЪля отъ необходимия за нейното производство трудъ,
то при това ние винаги имаме предъ видъ допъл¬
ненията, направени отъ Маркса. Това ни стига за
сега; всичко по-нататъшно можемъ да намЪримъ у
Маркса, въ неговите съчинения: “Къмъ критиката
на политическата економия” и първия томъ на
“Капиталътъ” *).
Но щомъ економиститЪ приложиха определе¬
нието на ценностьта чрезъ труда къмъ стоката
“трудъ”, те се забъркаха въ редъ противоречия.
Отъ що се определя ценностьта на “труда”? Съ
количеството на необходимия трудъ, което се съ¬
държа въ него. А колко трудъ се съдържа въ тру¬
да на работника презъ единъ день, седмица, м4сецъ, година? Ако трудътъ е мерило на всички
ценности, то пие и “ценностьта на труда” можемъ
да изразимъ само чрезъ труда. Но ние решително
*) Ние ще приведемъ онова место отъ “Капиталътъ”,
за което говори Енгелсъ.
“Може да ни се стори, че щомъ ценностьта на сто¬
ката се определя чрезъ количеството на изразходвания
за нейното производство трудъ, тогава колкото човекъ
е по-мързеливъ или по-неизкусенъ, толкова по-голема
ценность има неговата стока, понеже толкова повече
време му требва, за да я приготви. Обаче, трудътъ, кой¬
то образува субстанцията на ценностьта, е еднакъвъ чо¬
вешки трудъ, е изразходване на еднаква човешка ра¬
ботна сила. Целокупната работна сила на обществото,
която се изразява въ стоковите ценности, се разгледва
тукъ като една и сжща работна сила, макаръ тя да се
състои отъ безбройно множество индивидуални работни си¬
ли. Всека отъ тези индивидуални работни сили представля¬
ва слицата човешка сила, както и всички други, доколкото
тя носи характеръ на средна обществена работна сила и
като такава действува, т. е. употребява за производ¬
ството на некоя стока само средне-необходимото или об¬
ществено-необходимото работно време. А обществено-
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игацо не знаемъ за цЪнностьта на единъ часъ трудъ
дко знаемъ само, че неговата ценность се равнява
па единъ часъ трудъ. Това ни на косъмъ не ни при¬
ближава къмъ цТльта; ние все се въртимъ въ омагьосанъ кржгъ.
ПрТдвидъ на това класическата економия се
опита да обърне работата наопъки, — тя казва:
д-Ьнностьта на стоката се равнява на разноските по
нейното производство. Но какво нТщо сж разнос¬
ките за производството на труда? За да отговарятъ
на тоя въпросъ, економистите требваше малко да
пресилятъ логиката. Вместо разноските за произ¬
водството на самия трудъ, разноски, които, за жалость, не могатъ да се опр4делятъ, те изследватъ,
какво нещо сж. разноските за производството на
работника. А тия разноски могатъ да се определятъ. Те се изменятъ споредъ времето и обстоя- '
необходимо работно време е онова работно време, кое¬
то, при съществуващите, нормални въ дадено общество,
условия на производството и средната степень отъ умене и интензивность на труда, е необходимо за пригот¬
вянето на некоя потребителна ценность. Напр., следъ
въвеждането въ Англия на парния тъкаченъ станъ сти¬
гало е, може би, само половина отъ предишния трудъ
за преработването на известно количество прежда въ
тъкань. Английскиятъ ръченъ тъкачъ въ същность и се¬
га още употребява за това преработване пакъ толкова
работно време, колкото и по-преди, но продуктътъ на
неговия индивидуаленъ работенъ часъ, а поради това, и
неговата ценность се намали наполовина спроти пре¬
дишната.
“Затова величината на ценностьта на единъ полезенъ предметъ се определя само отъ количеството на
обществено-необходимия трудъ и на обществено-необ¬
ходимото за неговото производство работно време. Все¬
ка отделна .стока се смета тука изобщо като среденъ
екземпляръ на даденъ родъ стока”. (“Капиталътъ”, т. I,
отделъ I, стр. 5. — Благоевиятъ преводъ).
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телствата, но при дадено състояние на общество¬
то, въ дадена местности, въ даденъ клонъ на про¬
изводството те прЪдставляватъ определена вели¬
чина, която, въ всеки случай, твърде незначител¬
но се колебае въ тая или оная посока. Днесъ ца¬
рува капиталистическото производство, при което
една многобройна и все повече увеличаваща се кла¬
са отъ населението може да сжществува, само ако
работи съ заплата зарадъ притежателите на сред¬
ствата за производство: инструменти, машини, суровъ материал!» и жизнени припаси. Въ капитали¬
стическата наредба разноските за производството
на работника се свеждатъ къмъ количеството на
жизнените припаси, — или къмъ цената на тия при¬
паси, — средно необходими, за да направятъ ра¬
ботника способенъ за работа, да запазятъ въ не¬
го тая способность и, когато остарее, разболее се
или умре, да бжде замененъ съ новъ работникъ, —
съ други думи, да се осигури на работническата
класа възможность да се размножава въ нуждните
размери. Да кажемъ, че цената на тия жизнени
припаси е равна средно на три лева въ день.
Нашиятъ работникъ получава, по тоя начинъу
отъ капиталиста, на когото работи, дневна запла¬
та три лева. Капиталистътъ го кара зардъ тая за¬
плата да работи —- да кажемъ — дванайсети часа
на день. Капиталистътъ си смета така:
Да речемъ, че нашиятъ работникъ — машиненъ
майсторъ — работи надъ една часть отъ машината,
която той може да приготви за единъ день. Суровиятъ материалъ
железото и медьта въ потреб¬
ната, вече обработена форма — струва 20 лева
Харчътъ за вжглища зарадъ парната машина, а сжщо и на точилото и другите инструменти, съ кои¬
то си служи нашиятъ работникъ, — всичкото заед-
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но за единъ день струва 1 лв. Надницата на работ¬
ника е равна, както казахме, на 3 лв. Всичко за
дадената часть на машината сж заплатени 24 лева.
Но капиталистътъ смета, че зарадъ тая часть отъ
машината той ще получи отъ своите купувачи
средно 27 лв., т. е. 3 лева повече отколкото е похарчилъ.
Отде се взематъ тия три лева, които капита¬
листътъ туря въ джеба си? Класическата економия
твърди, че стоките средно се про,даватъ споредъ
ценностьта имъ, т. е. по цени, които отговарятъ
на количеството необходимъ трудъ, заключенъ въ
известни стоки. И така, средната цена на дадената
часть отъ машината — 27 лева — е равна на ней¬
ната ценность, на това количество трудъ, което се
съдържа въ нея. Но отъ тия 27 лева — 21 левъ
прЪдставляватъ ценность, която е готова, преди
още нашиятъ майсторъ да е почналъ работата си.
За 20 лева ценность се съдържаше въ суровия материалъ и за 1 левъ вжглищата, които изгарятъ
въ време на работата, и въ машините и инструмен¬
тите, доколкото те се изхабяватъ отъ употребле¬
ние. Оставатъ 6 лева притурени къмъ ценностьта
на суровия материалъ. Но тия 6 лева могатъ да
иматъ за свой източникъ, по предложението на са¬
мите економисти, само труда, прибавенъ къмъ су¬
ровия материалъ отъ нашия работникъ. Неговия
дванайсетчасовъ трудъ създаде, по тоя начинъ, но¬
ва ценность за 6 лева. Значи ценностьта на него¬
вия дванайсетчасовъ трудъ е равна на 6 лева. И та¬
ка, най-сетне ние открихме, какво нещо е “цен¬
ность на труда”.
— Стой! вика ни машинниятъ майсторъ. Шесть
лева ли? Ами че азъ получихъ само три! Моятъ капиталистъ се кълне въ всички светци, че ценность-
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та на моя дванайсетчасовъ трудъ е равна само на
три лева и ме подиграва, когато искамъ шесть. Има
тука нещо!
Ако по-напрЪдъ съ нашата ценность на труда
попадахме въ омагьосанъ кжргъ, то сега ние съвсЪмъ се забъркваме въ неразрешимо противоре¬
чие. Ние търсехме ценностьта на труда и наме¬
рихме повече, отколкото ни е нуждно. Зарадъ ра¬
ботника ценностьта на дванайсетчасовия трудъ е
равна на три лева, зарадъ капиталиста — на шесть
лева, отъ които той плаща на работника три за
работата му, а другите три си туря въ джеба. Сле¬
дователно, трудътъ има не една, а две ценности и
то две много различни ценности!
Противоречието става още по-нелепо, щомъ
ние сведемъ ценностите, изразени въ пари, къмъ
работното време. Презъ дванайсетчасовъ трудъ се
създава нова ценность за шесть лева, — значи, въ
шесть часа се създава нова ценность за три лева, —
сума, която работникътъ получава за дванайсеть
часа трудъ. Зарадъ дванайсетчасовъ трудъ работ¬
никътъ получава въ замена като равна ценность
продукта на шестчасовия трудъ. И така, едно отъ
двете: или трудътъ има две ценности, отъ които
едната е два пжти по-голема отъ другата, или пъкъ
дванайсеть е равно на шесть! И въ двата случая
се получава чиста нелепость!
Прави каквото щешъ — отъ това противоре¬
чие не можешъ се отърва, докато говоримъ за ку¬
пуване и продаване на труда и за ценностьта на
труда. Икономистите не можаха да се отърватъ отъ
него. Последнята струя на класическата економия,
школата на Рикардо, слезе отъ сцената въ значи¬
телна степень вследствие неразрешимостьта на то¬
ва противоречие. Класическата економия се наме-
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ри въ задънена улица. ЧовЪкътъ, който намери изходъ изъ тая задънена улица бе Карлъ Марксъ.
Онова, което економиститЪ разглеждаха като
разноски за производството на “труда”, — то сж
разноските за производството не на труда, а на са¬
мия живъ работникъ. И. не труда си продава работникътъ на капиталиста. “Щомъ трудътъ се почва,
— казва Марксъ, — той не принадлежи вече на ра¬
ботника и не може, следователно, да се продава отъ
него”. Работникътъ би могалъ, значи, ако говоримъ
за продажбата на труда, да продава своя бждащъ
трудъ, т. е. да се задължава да извърши известна
работа за известно време. Но въ тоя случай той
продава не труда (нали трудътъ още го нема ту¬
ка), а отдава за известна заплата въ разположение
на капиталиста своята работна сила за известно
време (при дневната заплата) или за извършване
на известна работа (при работата на парче): той
дава подъ наемъ или продава своята работна сила.
Но тая работна сила се е срасла съ неговото сжщество, тя е неотделима отъ него. Затова разнос¬
ките за производството на работната сила съвпадатъ съ разноските за производството на работни¬
ка; онова, което економистите наричаха разноски
за производството на труда, е просто разноски за
производството на работника, а следователно и на
работната сила. А сега ние можемъ сжщо да преминемъ отъ разноските за производството на ра¬
ботната сила къмъ ценностьта на работната сила и
да определимъ количеството на обществено-необ¬
ходимия трудъ, нуженъ за производството на ра¬
ботната сила отъ известно количество, — както
направи Марксъ въ отдела за купуването и продаж¬
бата на работната сила (“Капитлътъ”, т. I, глава
IV, отделъ 2).

А какво става, следъ като работникътъ е продалъ, т. е. отдалъ въ разположение на капиталиста
своята работна сила зарадъ предварително услове¬
на — дневна или на парче — заплата? Капитали¬
стътъ вкарва работникътъ въ своята работилница
или фабрика, д-Ъто вече всички необходими за ра¬
ботене предмети сж готови: суровъ материалъ, спо¬
магателни материали (вжглища, бои и пр.), инстру¬
менти, машини. Тука работникътъ почва да работи.
Да кажемъ, че той получава пакъ три лева, — все
едно, дали тая заплата е на день или на парче. Да
речемъ по-сетне че работникътъ, пакъ като по-напредъ, за дванайсеть часа прибавя съ своя трудъ
къмъ суровия материалъ нова ценность за шесть
лева, която капиталистътъ обръща на чисти пари
при продажбата на готовия продуктъ. Отъ тия шесть
лева капиталистътъ плаща на работника три, а дру¬
гите три взема за себе си. Ако работникътъ въ
дванайсеть часа създава ценность за шесть лева,
то въ шесть часа той създава ценность за три лева.
Следователно, той всецело си е изработилъ ценностьта, заключена въ получените отъ капиталиста
три лева работна заплата, още следъ първите шесть
часа работа. Следъ шестчасовъ трудъ капиталис¬
тътъ и работникътъ сж квитъ, те нищо не дължатъ
единъ другиму.
— Стой! — вика сега капиталистътъ. — Азъ
хванахъ работника за целъ день, за дванайсеть ча¬
са. А шесть часа сж само половинъ день. Хайде поскоро пакъ на работа, докато се минатъ останалите
шесть часа, — тогава ние ще бждемъ квитъ, а не
по-рано! И работникътъ наистина требва да се по¬
кори “доброволно” на сключения контрактъ, по
който той се е задължилъ да работи цели дванай-
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сеть часа за единъ продуктъ на труда, който стру¬
ва шесть часа.
Сжщото става при заплатата на парче. Да кажемъ, че работникътъ за 12 часа изкарва 12 пар¬
чета стоки. За всеко парче требва суровъ материалъ, хабятъ се машини и инструменти всичко за
два лева, а всеко парче се продава за два лева и
половина. Тогава капиталистътъ, при равни усло¬
вия, както и по-напрТдъ, ще плаща на работника
по 25 ст. на парче; всичко — за 12 парчета три ле¬
ва, които работникътъ може да изкара за 12 часа.
Капиталистътъ получава за 12 парчета 30 лева; ка¬
то се извадятъ 24 лева за употрТбенъ материалъ и
за изхабяване на машините и инструментите, оставатъ шесть лева, отъ които три лева той плаща на
работника за труда му, а трите туря въ джеба си
— сжщо като и по-преди. И тука работникътъ ра¬
боти шесть часа за себе си, т. е. изкарва си работ¬
ната заплата (за всеки единъ часъ отъ дванайсеттехъ по половина), а шесть часа за капиталиста
Мжчнотията, която не можаха да надвиятъ
най-добрите економисти, до дето изхождаха отъ
ценностьта на “труда”, изчезва, щомъ ние излазяме изъ ценностьта на “работната сила”. Работната
сила е стока въ съвременното капиталистическо об¬
щество, стока, както всека друга, но при все това
съвършенно особена стока. Работната сила има осо¬
бено свойство да създава ценность, да бжде източникъ на ценностьта и при това, при най-надлежното употребление, източникъ на по-голема ценность,
отколкото има тя самата. При съвременното съ¬
стояние на производството човешката работна сила
произвежда на день не само по-голема ценность,
отколкото тя има и струва сама; съ всеко ново
научно откритие, съ всеко техническо изнамерва-
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не пораства излишъкътъ отъ всекидневния продуктъ на работната сила надъ онова, което тя стру¬
ва на день, а следователно съкратява се оная часть
отъ работния день, презъ която работникътъ из¬
карва своята заплата, и отъ друга страна, продъл¬
жава се оная часть отъ работния день, презъ коя¬
то работникътъ требва да подарява на капиталиста
своя трудъ, да му работи безплатно.
Такъвъ е економическиятъ строй на целото
съвременно общество. — Само работническата кла¬
са произвежда всички ценности, тъй като ценностьта е само друго название на труда, онова название,
което въ съвременното капиталистическо общество
служи да означи количеството на обществено-необ¬
ходимия трудъ, заключенъ въ известна стока. Но
тия произведени отъ работниците ценности не принадлежатъ на техъ. Те принадлежатъ на тия, кои¬
то сж собственици на суровите материали, машини¬
те, инструментите и парите които имъ даватъ възможность да купуватъ работната сила на работни¬
ческата класа. По този начинъ, работническата кла¬
са отъ всичката маса произведени отъ нейния трудъ
продукти получава само една часть за себе си. А
другата остава въ ржцете на капиталистите, кои¬
то я поделятъ съ земевладелците. И при това тая
часть, както видехме, се увеличава съ всеко ново
изнамерване и откритие, а пъкъ оная часть, която
се пада на работническата класа (като се смета чи¬
слото на работниците), или се увеличава много
бавно и незначително, или пъкъ съвсемъ не се уве¬
личава, а понекога може дори да се намали.
Но именно тия изнамервания и открития, кои¬
то едно друго се изместватъ все по-бързо, тая произ¬
водителности на човешия трудъ, която въ нечува¬
ни размери расте всеки день, докарва най-сетне
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сблъскване, въ което съвременното капиталистиче¬
ско домакинство требва да погине. Отъ една стра¬
на, неизмерими богатства и излишъкъ отъ продук¬
ти, които твърде много надминаватъ търсенето на
купувачите. Отъ друга — грамадна маса народъ
обърната въ пролетарии, въ наемни работници, и
именно затова нема възможность да .взема тия из¬
лишни продукти. Разделението обществото на ма¬
лобройна класа извънмерно богати капиталисти и
грамадна класа безимотни наемни работници до¬
карва, щото обществото да се задушава въ соб¬
ственото си изобилие въ туй време, когато грамад¬
ното мнозинство отъ неговите членове едвамъ е
осигурено или даже съвсемъ не е запазено отъ найкрайна нужда. Това положение става всеки день
все по-безсмислено и по-ненужно. То требва да
бъде отстранено, то може да бъде махнато. Възможенъ е новъ общественъ строй, въ който съвре¬
менното разделение на класите ще изчезне, въ кой¬
то — може би следъ кратковремененъ преходенъ
периодъ, донейде суровъ, но въ всеки случай твър¬
де полезенъ въ нравствено отношение, — средства¬
та за съществуване, за наслаждение, за развитие
и прилагане на всички телесни и духовни способ¬
ности ще станатъ равни, богатствата на всички все
повече ще се увеличаватъ, благодарение на плано¬
мерното употребление и по-нататъшно развитие
на съществуващите вече огромни производителни
сили, при еднаква за всички членове на общество¬
то длъжности да се трудятъ. За това ще сведочи
— въ двете земни полукълба — утрешниятъ день
първи май, и най-близката неделя, трети май.
Лондонъ, 30 Априлъ 1891 год.

Фридрихъ Енгелсъ.

ПРЪДИСЛОВИЕ.
Отъ различни страни сме били упреквани за
пренебрегването да опишемъ економическите усло¬
вия, които образуватъ материалните основи на
днешните борби между класите и нациите. Съ
определени цели, до сега ние сме споменували за
тия условия, и то само когато те се натрапваха на
повърхностьта на политическите борби.
Това беше необходимо, повече отъ всичко дру¬
го, да следимъ развитието на класовата борба въ
историята на нашето време, и да докажемъ емпирически, посредствомъ действителния и новосъзда¬
дения исторически материалъ, какво че съ подчи¬
нението на работническата класа, постигнато презъ
февруарските и мартенски дни, опонентите на та¬
зи класа — буржоазните републиканци въ Фран¬
ция, и буржоазията и селските съсловия, които се
бореха противъ феодалния абсолютизмъ по целия
европейски континентъ — същевременно беха по¬
бедени; че победата на “умерената република” въ
Франция се провъзгласи едновременно съ падане¬
то на нациите, които се отзоваха на февруарската
революция съ героична война за независимость; и
най-после, че съ победата надъ реовлюционните
работници, Европа пакъ попадна въ старото си роб¬
ство — въ английско-руското робство. Юнската
борба въ Парижъ, падането на Виена, трагикоме¬
дията въ Берлинъ презъ Ноември 1848 г., отчаяни¬
те усилия на Полша, Италия и Унгария, гладътъ на
Ирландия до подчинение — това беха главните съ-
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бития, въ които европейската класова борба между
буржоазията и работническата класа бе съсредо¬
точена, и отъ които ние доказахме, че вс^ко рево¬
люционно възстание, на което целите изглеждатъ
да сж чужди на класовата борба, требва по необходимость да изгуби, докато революционната ра¬
ботническа класа не излезе и победи, и че всека
обществена реформа требва да си остане утопия,
докато пролетарската революция и феодалната кон¬
тра-революция не бждатъ противопоставени една
на друга въ една всесветска война. Въ нашето опи¬
сание въ действителности, Белгия и Швейцария
беха трагикомични карикатурни ^епге картини върху
великата историческа *аЪ1еаи — едната, образцова¬
та държава на буржоазната монархия, а другата,
образцовата държава на буржоазната република;
двете тия държави, които се хвалятъ да бждатъ,
както свободни отъ класовата борба, така и отъ
европейската революция *).
Обаче сега, следъ като читателите видеха кла¬
совата борба презъ 1848 година развиваща се въ
колосални размери, време е вече да се проследятъ
по-отблизо самите економически условия, върху
които е основано съществуването на капиталисти¬
ческата класа и нейното класово господство, как¬
то и робството на работниците.
Тукъ ние ще изложимъ това въ три отдела:

1. Отношението на наемния трудъ къмъ капи¬
тала, робството на работниците и управлението на
капиталиста.
2. Неминуемото пропадане на средните слое*) Требва да се запомни, че когато това е писано
сл се изминали повече отъ 50 години. — Издательтъ.
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ве и така нареченото простолюдие при днешната
система.
3. Комерсиалното подчинение и експлоатация
на буржоазните класи на различните европейски
нации отъ деспота на светския пазарь — Англия.
Ние ще гледаме да изложимъ това по възможность колкото се може по-просто и разбрано и нема да изискваме познания даже и по най-елементарните въпроси отъ политическата економия. Ние
само желаемъ да бждемъ разбрани отъ работници¬
те. И при туй въ Германия преобладаватъ най-необикновено невежество и забърканость на идеи по
отношение най-обикновените економически отно¬
шения, отъ патентованите- защитници на сжществующите условия, чакъ долу до социалистически
омотаните работници и непризнатите политически
гении, отъ които разпокъсана Германия е даже побогата, отколкото една дузина княжества. Следо¬
вателно, ние пристъпваме най-напредъ къмъ раз¬
глеждане на първата задача.

НАЕМЕНЪ ТРУДЪ И КАПИТАЛЪ.
I.
Що е работна заплата?
Когато попиташъ: “каква е работната ви за¬
плата”? едйнъ работникъ отговаря: “азъ получавамъ отъ господаря си едйнъ левъ на день”, други
-— “азъ получавамъ два лева” и т. н. Споредъ за¬
нятието на работника, парите, които получава отъ
господаря за извършване . на известна работа, —
напр. за да изтъче едйнъ аршинъ шаекъ или да на¬
реди една печатна кола, — сж различни, Но при
различието на паричните суми, смисълътъ на всич¬
ки отговори ще бжде едйнъ и сжщъ: работната за¬
плата е оная сума пари, която капиталистътъ пла¬
ща за известно работно време или за1 извършване
на известна работа.
Значи, на пръвъ погледъ капиталистътъ купу¬
ва съ пари труда на работниците, а работниците за
пари продаватъ на капиталиста своя трудъ. Но туй
само така ни се струва. А въ сжщность работни¬
ците продаватъ за пари на капиталиста не своя
трудъ, а своята работна сила. Тая работна сила ка¬
питалистътъ купува за день, седмица, месецъ и т.
н. А щомъ я купи, той я употребява като кара ра¬
ботниците да му работятъ презъ условеното вре¬
ме. Съ тая сума пари, които капиталистътъ дава за
купуване на работната сила, напр. съ два лева, той
би могалъ да купи два фунта захарь или едно ко¬
личество отъ каквато да било стока. Двата лева, съ
които купува 2 фунта захарь сж цената на два фун-
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та захарь. Двата лева, хъ които той купува дванайсетчасовото употребление на работната сила, сж
цената на дванайсетчасовия трудъ. Значи, работна¬
та сила е стока, сжщо такава стока, като напр. захарьта. Като стока, работната сила се мери съ ча¬
сове, а захарьта съ теглилки.
Своята стока, работната сила, работниците
разменятъ съ стоката на капиталиста, парите, и тая
размена става въ известна пропорция. Толкова па¬
ри зарадъ еди-колко си време за употребление на
работна сила, зарадъ дванайсетчасовия трудъ на
тъкача два лева. Но нима тия два лева не представляватъ всички други стоки, що могатъ да се купятъ за два лева? Въ сжщность, работникътъ раз¬
меня своята стока, работната сила, съ всевъзмож¬
ни стоки, — разменя я въ определена пропорция.
Като получи отъ капиталиста два лева, той полу¬
чава еди-колко-си месо, дрехи, топливо, осветле¬
ние и пр. Следователно, тия два лева изразяватъ
отношението, което сжществува при размината на
работната сила съ други стоки, изразява размен¬
ната ценность на работната сила. А разменната
ценность на една стока, изразена въ пари, се на¬
рича нейна цена. Следователно, работната заплата
е само особно название за цената на работната си¬
ла, обикновено наричана цена на труда, особно
название за цената на тая своеобразна стока, на
която за хранилище служи човешката плъть и
хръвь.
Да вземемъ некой работникъ напр. тъкача.
Капиталистътъ го снабдява съ тъкаченъ станъ и
прежда. Тъкачътъ седа на работа и преждата ста¬
ва на шаекъ. Капиталистътъ си присвоява тоя шаекъ и го продава, да кажемъ за двайсеть лева. Пи¬
та се сега: работната заплата на тъкача дали е часть
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отъ припадащата му се часть, отъ плата, двайсеть
лева, часть отъ неговия продуктъ? Никога. Нали
тъкачътъ получава работната си заплата много порано отъ продажбата на шаека, може би, преди да¬
же той да е билъ изтъканъ. Следователно, капиталистътъ плаща за работата не отъ тия пари, кои¬
то той ще получи заплата, а отъ готови, запасни
пари. Стоките които тъкачътъ получава въ замена
на своята стока, за работната сила, сжщо тъй не
представляватъ продуктъ на неговия трудъ, както
и тъкачниятъ станъ и преждата, които му доставя
господаоьтъ. Може да се случи, щото госпо^арьтъ
никакъ да не намери купувачъ на своя шаекъ. Мо¬
же сжщо при продаването на шаека да не изкара
даже разноските си зарадъ работната заплата. Мо¬
же пъкъ да се случи, щото отъ продажбата да по¬
лучи голема печалба сравнително разходите си за
работната заплата. Това никакъ не влиза въ рабо¬
та на тъкача. Отъ сжщия си готовъ имотъ, изъ сжщия капиталъ, на който една часть се употреби за
купуване на суровъ материалъ, — преждата, орждията на труда, тъкачния станъ, — капиталистътъ
харчи другата часть за купуване работната сила на
тъкача. Като си пазари тия неща, — а къмъ техъ
се отнася сжщо необходимата за производството
на шаека работна сила, — капиталистътъ почва да
произвежда съ суровите материали и орждията на
труда, принадлежащи изключително нему. Да кажемъ и това, че къмъ орждията на труда се отнася
и добриятъ ни тъкачъ, който не получава никаква
часть отъ продукта, както и тъкачниятъ станъ,
Следователно, работната заплата не е часть,

която работникътъ получава отъ произведената
отъ него стока. Работната заплата е часть отъ го-
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тови стоки, съ която капиталистътъ купува извес¬
тно количество производителна работна сила.

И така, работната сила е стока, която нейниятъ
притежатель, наемниятъ работникъ, продава на ка¬
питала. Защо той продава тая стока? За да живее.
Но прилагането на работната сила, трудътъ —
това е жизнената деятелности на самия работникъ,
проява на неговия собственъ животъ. И именно тая
жизнена дейности той продава другиму, за да си
осигури необходимите средства за живеене. Зна¬
чи, жизнената му дейности за него е само средство,
което му дава възможности да сжществува. Той
работи, за да живее. Работата той не смета за
части отъ своя животъ; напротивъ, -— да работи,
за него значи да жертвува живота си. Работата е
стока, продадена другиму. Затова и продуктътъ на
неговата дейности не е цели на тая дейности. Ко¬
прината, която той тъче, златото, което той доби¬
ва, палатътъ, който той съгражда, — всичко той
произвежда не за себе си. Зд себе си той произ¬
вежда работна заплата, а коприната, златото, пала¬
тътъ за него се обръщатъ въ известно количество
най-необходими предмети, — може би, въ вълнена
риза, въ медна монета, въ низко жилище. А сме¬
та ли работникътъ, който дванайсети часа въ дено¬
нощието тъче, преде, върти, пробива, гради, копае^,
разчупва камъне, пренася и т. н., — смета ли той
туй дванайсетчасово тъкане, предене, пробиване,
въртене, копаене, разчупване на камъне, за проя-4
ва на своя животъ, за живеене? Напротивъ, за не¬
го животътъ се почва тогава, когато тая дейности
се прекратява, — на трапезата, на масата въ кръч¬
мата, въ леглото. Дванайсетчасовата работа нЪма
за него никакъвъ смисълъ като тъкане, предене,
пробиване и т. н.; тя има за него значение, като
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нещо изработено, което му дава възможность да
яде, да иде въ кръчмата, да си легне въ леглото.
Ако бубата предеше, за да има възможность да
преживее въ видъ на гъсеница, тя щЪше да бъде
същински наеменъ работникъ.
Не винаги е била стока работната сила. Не ви¬
наги трудътъ е билъ наеменъ, т. е. свободенъ трудъ.
Както волътъ не продава своята работна сила на
селенина, така и робътъ не продава работната си
сила на робовладелеца. Робътъ, заедно съ своята
работна сила, веднъжъ за винаги е продаденъ на
своя господарь. Той е стока, която може да пре¬
минава отъ ръцете на единъ собственикъ въ другъ.
Той самъ е стока, но работната му сила не е него¬
ва стока. Крепостникътъ продава само часть отъ
своята работна сила. Не той получава заплата отъ
земевладелеца, а наопаки, земепритежательтъ по¬
лучава отъ него давнина.
Крепостникътъ е принадлежность на земята и
донася доходъ за собственика на земята. Напротивъ, свободниятъ работникъ самъ себе си продава
и то по парчета. На публичния търгъ той продава
8, 10, 12, 15 часа отъ своя животъ всеки день на
оня, който дава повече, който притежава сурови
материали, оръдия на труда и средства за съще¬
ствуване, т. е. на капиталиста. Работникътъ не
принадлежи ни на собственика, ни на земята, но 8,
10, 12, 15 часа отъ неговия всекидневенъ животъ
принадлежатъ на оногова, който ги купува. Работ¬
никътъ напуща господаря си когато иска, а господарьтъ дава сметката на работника, когато му
отърва, — щомъ той не може да извлече никаква
или само желаемата полза. Но работникътъ, чийто
единственъ източникъ на доходъ се състои въ про¬
дажбата на работната си сила, може да напусне
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цЪлата класа на купувачите, т. е. кпиталистическата класа само съ условие да мре отъ гладъ. Той не
принадлежи на тоя или оня капиталистъ, но при¬
надлежи на капиталистическата класа; и при това,
той самъ требва да се грижи, за да си намери гос¬
подари, т. е. купувачъ въ тая класа отъ капиталисти.
Преди да преминемъ къмъ подробното раз¬
глеждане на отношенията между капитала и наем¬
ния трудъ, ние ще изложимъ накжсо най-общите
отношения, които играятъ роля при определянето
на работната заплата.
Работната заплата е, както видехме, цената на
известна стока, работната сила. Следователно, тя
се определя отъ сжщите закони, които опр4делятъ цената на всека друга стока. Пита се, значи,
отъ що се определя цената на стоката?
П.
Отъ що се определя цената на стоката?
Отъ конкуренцията между купувачите и про¬
давачите, отъ отношението между търсенето и
снабдяването, между искането и предлагането. Кон¬
куренцията, която определя цената на стоката, има
три страни.
Една и сжща стока се опредля отъ различни
продавачи. Който продава стоки отъ сжщото каче¬
ство по най-евтина цена, наверно ще изтика дру¬
гите продавачи и ще си осигури най-голема раз¬
продажба. Следователно, продавачите си оспорватъ
единъ други разпродажбата, тържището. Всеки ис¬
ка да продаде повече и да изтика всички други
продавачи. Затова единъ се мжчи да продава поевтино отъ други. И така, има конкуренция между
продавачите, която намалява цената на предлага¬
ните стоки.
. ч
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Но има сжщо конкуренция и между купува¬
чите, която пъкъ уголемява цената на стоките.
Най-сетне, има и конкуренция и между купу¬
вачите и продавачите. Първите искатъ по-евтино
да купятъ, последните — по-скжпо да продадатъ.
Резултатътъ на тая конкуренция между купувачи¬
те и продавачите зависи отъ положението на две¬
те първи страни на конкуренцията, т. е. отъ това
- де конкуренцията е по-силна: въ редовете на
купувачите ли или на продавачите. Промишленостьта изкарва на полето една срещу друга две
армии, отъ които въ редовете на всека една произ¬
лиза междуособна борба. Победителка остава оная
армия, въ редовете на която не става толкова оже¬
сточена битка.
Да кажемъ, че на пазаря има сто денка памукъ, а пъкъ купувачите иматъ нужда отъ хиляда.
Въ гоя случай, търсенето е десеть пжти по-големо отъ предлагането. Конкуренцията между купу¬
вачите ще бжде много силна: всеки ще се старае
да купи, ако е възможно, и стотехъ денка. Тоя
примеръ не е произволно предположение. Въ ис¬
торията на търговията ние сме прекарвали време¬
на, когато при плодородие неколко капиталисти сж.
се мжчили да прекупятъ не сто денка, а всичкия
памукъ на земното кжлбо. И така, въ приведения
ни примЬръ всеки купувачъ ще се старае да от¬
страни другите, като предлага за всеки денкъ па¬
мукъ относително по-висока цена. Като забелезватъ разгорещената междуособна битка въ редо¬
вете на неприятелската войска, продавачите на па¬
мука, отъ своя страна, ще избегватъ всекакви
враждебни действия единъ противъ други, за да не
понизятъ цената на своята стока въ туй време, ко¬
гато техните противници се надпреварватъ да я
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повишатъ. По тоя начинъ, между продавачите завчасъ се възцаряватъ миръ и съгласие. Като единъ
човЪкъ ге се изправятъ предъ купувачите фило¬
софски скръстили ржце, и исканията имъ би били
безмерни, ако би предложенията даже на най-ревностните купувачи, отъ своя страна да немаха из¬
вестни граници.
И така, ако предлагането на некоя стока е
по-малко отъ нейното търсене, то конкуренцията
между нейните продавачи е много слаба или даже
съвсемъ я нема. Но колкото конкуренцията отслаб¬
ва между продавачите, толкова тя се усилва меж¬
ду купувачите. Вследствие на това се повдига це¬
ната на стоката.
Както се знае, по-често става обратниятъ слу¬
чай съ обратното вследствие. Предлагането значи¬
телно надминава търсенето: става отчаяна конку¬
ренция между продавачите; нема достатъчно ку¬
пувачи и стоките се харчатъ на най-низка цена.
Но що значи подигане и спадане на цените,
що значи висока и низка цена? Песъчното зърно,
разгледано съ микроскопъ, ти се чини високо, а
кулата е низка въ сравнение съ планината. Ако це¬
ната се определя отъ отношението между търсене¬
то и предлагането, то съ що пъкъ се определя то¬
ва отношение?
Обърнете се къмъ когото щете и той, безъ
да му мисли много, като новъ Александръ Маке¬
донски, ще разсече тоя метафизически вжзелъ съ
таблицата за умножение. Ако производството на
продаваната отъ мене стока, — ще ви каже той, —•
ми е струвало 100 лева пъкъ азъ взема следъ про¬
дажбата и 110, — следъ година, разбира се, — то¬
ва ще бжде съвършенно обикновено, честна, солид¬
на печалба. Ако пъкъ продамъ стоката за 120, 130
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лева, туй ще бжде висока печалба; най-сетне, ако
азъ получа цели 200 лева, туй ще бжде необикно¬
вена, грамадна печалба. Но що служи на нашия събесЪдникъ за мерило на печалбата? Разноските за
производството на неговата стока. Ако той въ за¬
мина на своята стока получава такова количество
други стоки, производството на които е струвало
по-малко отъ производството на неговата стока,
той губи. Ако пъкъ въ замина на своята стока той
получава такова количество други стоки, произ¬
водството на които е струвало повече, — той пече¬
ли. Падането или подигането на своята печалба той
' измерва съ числото на градусите, на което размен¬
ната ценность на неговата стока се намира по-долу
или по-горе отъ нулата — разноските на произ¬
водството.
Ние вече видехме какъ отъ това или онова от¬
ношение между търсенето и предлагането зависи
ту подигането ту спадането на цените, ту високи¬
те, ту за низките цени. Ако цената на една сто¬
ка, вследствие недостатъчно предлагане или несъ¬
размерно увеличено търсене, значително се подиГа, то цената на, всека друга стока неизбежно треб¬
ва съответно да спадне, тъй като цената на стока¬
та изразява въ пари само отношението, въ което
другите стоки се разменятъ за нея. Ако напр. це¬
ната на единъ аршинъ копринена материя се подига отъ петь лева на шесть, то цената на' среброто
спада по отношение къмъ копринената материя и
сжщо така падатъ цените, по отношение къмъ сжщата материя, на всички други стоки, макаръ въ
самите тЬхъ да не стане никакво изменение. Сега
требва да се даде по-големо количество отъ тия
стоки, за да се получи въ замена сжщото количе¬
ство копринена материя, както по-напредъ. Какво
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става слЪдъ подигане цената на нЪкоя стока? Мно¬
го нови капитали приливатъ въ цветущия клонъ на
промишленостьта и тоя приливъ отъ капитали въ
най-добре поставена промишленость се продължа¬
ва дотогава, докато печалбата въ тоя клонъ спадне
до обикновеното си равнище или, по-вЪрно, докато
цената на продуктите, вследствие на свърхпроизводството, спадне по-низко отъ разноските на
производството.
Наопъки, — ако цената на некоя стока спадне
по-долу отъ разноските за нейното производство,
то капиталите ще се отделятъ отъ тоя клонъ на
производството. Съ изключение на тоя случай, когато некой клонъ на промишленостьта вече е отживелъ своето време и затова требва да изчезне,
производството на стоката, т. е. предлагането й на
пазаря вследствие отлива на капиталите, ще се на¬
малява дотогава, докато стане равно на търсенето,
т. е. докато цената на стоката се повдигне до ви¬
сотата на разноските за нейното производство; или
по-верно, производството ще се намалява, докато
предлагането спадне по-низко отъ търсенето, т. е.
докато цената на стоката пакъ надмине разноски¬
те за нейното производство, тъй като пазарната
цена на стоката всекога стои по-горе или по-долу
отъ разноските за произвеждането й.
Виждаме, че капиталите се намиратъ въ не¬
прекъснато движение, непрекъснато преминаватъ
отъ една область на производството въ друга. Ви¬
соките цени докарватъ твърде силенъ приливъ,
низките — твърде силенъ отливъ на капиталите.
Отъ друга гледна точка ние бихме показали,
че не само предлагането, но и търсенето се опре¬
деля отъ разноските на производството. Но това
би ни отвлекло много надалечъ отъ нашия предметъ.
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Ние току-що видехме, какъ колебанията на
търсенето и предлагането все докарватъ цената на
стоката къмъ равнището на разноските за произ¬
водството. Наистина, въ действителности цената на
стоката всекога стои по-горе или по-долу отъ раз¬
носките за производството; но качването и спада¬
нето взаимно се уравновесяватъ, — така че, заед¬
но взети, промишлените приливи и отливи докар¬
ватъ, щото презъ известенъ периодъ стоките се
разменятъ една на друга споредъ разноските за
производството, а следователно и цената имъ се
определя отъ тия разноски.
Това определяне на цената съ разноските на
производството не требва да се разбира въ тоя
смисълъ, въ какъвто го разбиратъ економистите.
Те казватъ, че средната цена на стоките е. равна
на разноските за нейното производство; такъвъ е,
споредъ техъ, законътъ. Те сметатъ за случай¬
ности онова безредно движение, въ което повдига¬
нето на цената се уравновесява съ нейното спа¬
дане, а спадането — съ подигането. Съ сжгцото
право бихме могли да сметаме, наопъки, колеба¬
нията на цените за законъ, а определението имъ
отъ разноските за производството за случайности,
както, прочемъ, правеха други економисти. А въ
сжщностн, само тия колебания, които, при по-близ¬
ко разглеждане, сж причина на най-ужасни опусто¬
шения и като земетресение разклащатъ издъно бур¬
жоазното общество, — само тия непрестанни коле¬
бания докарватъ, щото цената да се определя отъ
разноските на производството. Общиятъ вървежъ
на това безредие съставлява неговия редъ. Въ про¬
цеса на тая промишлена анархия, въ тоя кржговъртежъ конкуренцията, така да се каже, заглажда ед¬
на нелепости съ друга.
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И така, определянето цената на стоката съ
разноските за производството става така: времето,
презъ което цената на некоя стока надминава раз¬
носките за нейното произвеждане, се уравновесява съ времето, презъ което тя спада по-долу отъ
тия разноски, и наопъки. Разбира се, това се от¬
нася не къмъ всеко отделно промишлено произве¬
дение, а само къмъ целъ клонъ на промишленостьта. Следователно, това сжщо се отнася не до от¬
делния промишленикъ, а до цялата класа промиш¬
леници.
Определянето цената съ разноските на произ¬
водството се свежда къмъ определянето на цена¬
та съ работното време, нуждно за производството
на известна стока; тъй като разноските на произ¬
водството се състоятъ: 1) отъ сурови материали
и изхабяване орждията на труда, т. е. отъ про¬
мишлени продукти, производството на които е стру¬
вало неколко работни дни, които следователно,
прЬдставляватъ известно количество работно вре¬
ме, и 2) отъ непосредсгвенъ трудъ, който С/Тчщо
се измерва съ времето.
V

III.
Отъ що се определя заплатата?
Сжщите общи закони, които регулиратъ це¬
ната на стоките въобще, регулиратъ, разбира се, и
работната заплата, цената на работната сила.
Работната заплата ту ще се подига, ту ще спа¬
да споредъ каквото е отношението между търсене¬
то и предлагането, споредъ характера на конкурен¬
цията между купувачите на работната сила, капита¬
листите, и нейните продавачи, работниците. Колеба¬
нията на работната заплата съответствуватъ на ко-
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лебанията на стоковите цени въобще. Но въ преде¬
лите на тези колебания цената на работната сила
се определя при последна сметка отъ разноските
за произвеждането на тая стока — работна сила.
А какви съ разноските за производството на
работната сила?
Те съ разноските, необходими за подържане¬
то на работника въ такова състояние, щото да мо¬
же да работи, и за неговото подготвяне за работа.
Затова, колкото по-малко подготвяне иска некоя работа, толкози по-малко ще бъдате разноски¬
те за производството на работника, толкози по-низ¬
ка ще бъде цената на неговата работна сила, него¬
вата работна заплата. Въ ония клонове на промишленостьта, дЬто не се иска почти никакво подготвя¬
не и е достатъчна само простата телесна сила на
работника, разнзоскитЬ, нуждни за неговото произ¬
водство, се свеждатъ почти само къмъ ония стокй
които съ нуждни за подържането му въ такова съ¬
стояние, че да е годенъ за работа. Затова цената на
работната сила у такъвъ работникъ се определя отъ
цената на необходимите средства за съществуване.
Требва да се вземе предъ видъ още едно об¬
стоятелство. Фабрикантинъгь, като прТсмета раз¬
носките за производството, а съответно съ тТ^ъ и
цената на продуктите, туря въ сметката си и из¬
хабяването оръдията на труда отъ употребление.
Ако машината, която му струва напр. хиляда лева,
се изхабява подиръ десеть години, то той всека го¬
дина ще прибавя къмъ цената на стоката по сто ле¬
ва, за да може следъ десеть години да замени из¬
хабената машина съ нова. Също така разноските за
производството на простата работна сила требва да
съдържатъ въ себе и разноските за размножаване,
които даватъ на работническата класа възможности
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да се размножава и да заместя неспособните вече
съ нови сили работници. Постепенно намаляване
сгодностьта на работника за трудъ се взема сжщо
прЪдъ видъ, както и изхабяването на машината.
И така разноските за производството на про¬
стата работна сила се свеждатъ къмъ разноските за
подържане живота и размножаването на работника.
Цената на тия разноски за подържане живота и раз¬
множението съставлява работната заплата. Работна¬
та заплата, определена отъ тия разноски, се нари¬
ча минимумъ (най-малка) работна заплата. Тоя минимумъ, — както въобще определението на стоко¬
вите цени отъ разноските на производството, — се
прилага не къмъ отделна личность, а къмъ целия
видъ. Отделни работници, милиони работници получаватъ по-малко, отколкото имъ требва, за да могатъ да живеятъ и се размножаватъ; но работната
заплата на целата работническа класа въ пределите
на своите колебания се свежда най-подиръ къмъ тоя
минимумъ.
ПДомъ обяснихме общите закони, които регулиратъ работната заплата, както и цената на все¬
ка друга стока, ние можемъ да разгледаме подроб¬
но нашия предметъ.
IV.
Що е капиталъ?
Капиталътъ се състои отъ сурови материали,
орждия на труда и всякакви жизнени припаси, кои¬
то се употребяватъ за производството щ нови су¬
рови материали, нови орждия на труда и нови жиз¬
нени припаси. Всички тия съставни части на капита¬
ла се създаватъ отъ труда, сж продукти на труда —
натрупанъ трудъ. Натрупаниятъ трудъ, който служи
като средство за ново производство, е капиталъ.

V
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Така казватъ екоиомиститТ.
Какво нЬщо е негъръ-робъ? Той е човТкъ отъ
черната раса. Каквото е едното обяснение, такова
е и другото,
Негърътъ си е негъръ. Само при известни усло¬
вия той става робъ. Памучната предачна машина е
машина за предене на памукъ. Само при известни
условия тя става капиталъ. Вънъ огъ тия условия
тя никакъ не е капиталъ, както златото само по се¬
бе си не е пари, или пъкъ захарьта — цТна на
захарьта.
При производството хората въздТйствуватъ не
само върху природата, но и единъ на други. Те не
могатъ да произвеждатъ, ако не се съединятъ по
извТстеиъ начинъ за задружна дТйность и за взаим¬
на разм Ьна на своята дТйность. За да произвеждатъ,
хората влизатъ въ известни връзки и отношения и
само чрЬзъ тия обществени свръзки и отношения
хората въз/гЪйствуватъ върху природата, поражда
се производството.
Споредъ характера на средствата за производ¬
ство се изменятъ, разбира се, и обществените от¬
ношения на производителите единъ къмъ други, из¬
менятъ се условията при които те разменятъ своя¬
та дейность и участвуватъ въ целия процесъ на
производството. Съ изнамерването на новото воен¬
но оръдие, огнестрелното оржжие, необходимо
требваше да се измени целата вжтрешна организапия на армията, требва да се изменятъ отношения¬
та, споредъ които отделните личности се сливатъ
въ армия и могатъ да действуватъ като армия, как¬
то и взаимните отношения на разните армии.
Обществените отношения, при които хората се
занммаватъ съ производство, обществените отноше¬
ния на производството се изменятъ, следователно,
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гтрЪобразуватъ се съ изменението и развитието на
материалните средства за производство, на произ¬
водителните сили. Отношенията на производството,
въ своята съвокупность, образуватъ онова, което наричатъ обществени отношения; общество, образу¬
ватъ общество, което се намира на известна степень
отъ историческото развитие, общество съ своеобразенъ, отличителенъ характеръ. Античното, феодал¬
ното и буржоазното общества представляватъ таки¬
ва съвокупности отъ отношенията на производство¬
то, отъ които всека отделно отбелезва особена сте¬
пень на развитие въ историята на човечеството.
Капиталътъ е сжщо така обществено отноше¬
ние на производството, а именно буржоазното отно¬
шение на производството, отношение на производ¬
ството въ буржоазното общество. Нима съставните
частй на капитала — жизнените припаси, орждията
на труда, суровите материали — сж произведени и
натрупани вънъ отъ дадени обществени условия,
вънъ отъ определени обществени отношения? Нима
не при сжшите дадени обществени условия, не при
сжщите определени обществени отношения се употребяватъ те за ново производство? И нима не тоя
именно определенъ общественъ характеръ преобръ¬
ща въ капиталъ продуктите, които служатъ за ново
производство?
Капиталътъ се състои не само отъ жизнени
припаси, орждия на труда и сурови материали, — не
само отъ материални продукти; той се състои до¬
толкова отъ разменни ценности, доколкото и отъ ма¬
териални продукти. Всичките продукти, отъ които
той се състои, сж стоки. Следователно, капиталътъ
е не само една сума отъ материални продукти, но и
сума отъ стоки, разменни ценности, обществени
величини.
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Капиталътъ все си е капиталъ, вземемъ ли ние
вместо вълна — памукъ, вместо жито, — оризъ,
вместо железници — параходи, стига памукътъ, оризътъ, параходите — това гЪло на капитала — да
иматъ сжщата разменна ценности, сжщата цена,
каквато иматъ вълната, житото, железниците, въ
които той се въплощаваше по-преди. Телото на ка¬
питала може постоянно да се изменя, безъ ни наймалко отъ това да се изменя самиятъ капиталъ.
Но ако всеки капиталъ е една сума отъ стоки,
т. е. разменни ценности, то не. всека сума отъ сто¬
ки, разменни ценности, е капиталъ.
Всека сума отъ разменни ценности е сума отъ
разменни ценности. Всека отделна разменна цен¬
ности е разменна ценности. Така напр. една кжща,
която струва хиляда лева, е разменна ценности отъ
хиляда лева. Единъ листъ хартия, който струва ед¬
на стотинка, е сума отъ разменни ценности, равна
на сто стотини отъ стотинката. Продуктите, които
могатъ да се разменятъ съ други, сж стоки. Из¬
вестна пропорция, въ която те се разменятъ, съ¬
ставлява техната разменна ценности или, изразена
въ пари, -г— техната цена. Количеството на тия про¬
дукти никакъ не изменя техното назначение — да
бждатъ стоки или да представляватъ разменна цен¬
ности, или да иматъ известна цена. Дъриото все си
е дърво, колкото големо или малко да е. Нима ще
се измени характерътъ на железото като стока, ка¬
то разменна ценности, ако ние го разменяме сре¬
щу други стоки не съ кантаръ, а на ока? Количе¬
ството на стоката изменя само величината на ней¬
ната ценности, величината на цената й.
Ами какъ едно количество отъ стоки, отъ раз¬
менни ценности става капиталъ?
Елно количество отъ стоки, отъ разменни цен-
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ности става капиталъ, когато излезе като самостой¬
на обществена сила, т. е. сила на една часть отъ об¬
ществото, като се запазва и размножава при това
чрЪзъ размина съ непосредствената, живата работ¬
на сила.
Сжществуването на една класа, коя¬
то да нЪма нищо освЪнъ слособность за трудъ, е
необходимо предварително условие за сжществува¬
нето на капиталъ.
Само господството на натрупания, миналия, овеществения трудъ надъ непосредствения, живия
трудъ преобръща натрупания трудъ въ каипталъ.
Отличителниятъ признакъ на капитала не се съ¬
стои въ туй, че натрупаниятъ трудъ служи на жи¬
вия трудъ като средство за ново производство, — а
въ туй че живиятъ трудъ служи на натрупания като
средство за запазване и увеличаване на неговата
разменна ценность.
Отношенията

между

V.
наемния трудъ

и капитала.

Що става при размената между капиталиста и
наемния работникъ?
Въ замена на своята работна сила работникътъ
получава жизнени припаси, а капиталистътъ въ за¬
мена за своите жизнени припаси получава труда,
производителната дейность на работника, творче¬
ската сила, благодарение на която работникътъ не
само възвръща употребената отъ него ценность, но
и придава на натрупания трудъ по-голема ценность,
отколкото е ималъ преди. Работникътъ получава отъ
капиталиста часть отъ готовите жизнени припаси.
За какво му служатъ тия жизнени припаси? За не¬
посредствено потребление. Но щомъ азъ съмъ потребилъ известни жизнени припаси, те за мене сж
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безвъзвратно изгубени, ако само не съмъ се възползувалъ отъ времето, пр-Ьзъ което съмъ живЪлъ съ
тия припаси, за произвеждането на нови жизнени
припаси, за да създамъ, въ време на потребление¬
то, съ своя трудъ, нови ценности, наместо ония,
които съмъ потребилъ. Но именно тая възпроизво¬
дителна благородна сила работника отстъпва на ка¬
питалиста срещу получените жизнени припаси. Сле¬
дователно, за него самия тя е изгубена безвъзвратно.
Да приведемъ единъ примеръ. Арендаторътъ
дава на своя надничарь по петь гроша на день. Зарадъ тия петь гроша работникътъ работи на полето
арендаторово целъ день и му изкарва доходъ десеть гроша. Арендаторътъ не само че получава назадъ ценностите, що е далъ на надничаря, — той
получава два пжти повече ценности. Следователно,
той е изхарчилъ, потребилъ дадените на надничаря
петь гроша плодотворно, производително. Съ тия
петь гроша той е купилъ труда и силата на наднича¬
ря, които произвеждатъ земеделски продукти два
пжти повече и които петтехъ гроша правятъ на десеть. Наопъки пъкъ, надничарьтъ за производител¬
ната сила, на която резултатите той отстжпи на арен¬
датора, получава въ замена петь гроша, които той
разменя съ жизнени припаси, консумирани отъ не¬
го презъ известно време. Значи, тия петь гроша
сж потребни по два начина: производително — отъ
капитала, тъй като той ги разменя съ работническа¬
та сила, .която произвежда десеть гроша, и непроиз¬
водително — отъ работника, тъй като той ги раз¬
меня съ жизнени припаси, които изчезватъ за вина¬
ги и чиято ценность той може пакъ да получи са¬
мо като повтаря пакъ сжщата размена съ арендато¬
ра. И така, капиталътъ предполага наеменъ трудъ, а
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наемниятъ трудъ предполага капиталъ. Те зависятъ
единъ отъ други и се създаватъ единъ други.
На фабриката за памукъ само памучна мате¬
рия ли произвежда работникътъ? Не, той произвеж¬
да капиталъ. Той произвежда ценности, които пъкъ
служатъ, за да царуватъ надъ неговия трудъ и чрезъ
него да създаватъ нови ценности.
Капиталътъ може да се увеличава само чрезъ
размена съ работната сила, само когато си слу¬
жи съ наемния трудъ. Работната сила на наем¬
ния работникъ може да се разменя срещу капита¬
ла, само като увеличава капитала, само като уеилва
властьта, която го поробва. Затова увеличението на
капитала е равносилно съ численото увеличение на
пролетариата, т. е. на работническата класа.
Интересите на капиталиста и работника, следо¬
вателно, сж едни и сжщи, — твърдятъ буржоата и
техните економисти. И действително! Работникътъ
гине, ако капиталистътъ не му дава работа. Капи¬
талътъ гине, акд не експлоатира работническата си¬
ла, а за да я експлоатира, той требва да я купи.
Колкото по-бърже се увеличава капиталътъ, предназначенъ за производство, производителниятъ ка¬
питалъ, толкова повече процъвтява промишленостьта, колкото повече забогатява буржоазията, колко¬
то по-добре вървятъ работите, толкова повече ра¬
ботници требватъ на капиталиста, толкози по-скжпо се продава работникътъ.
Неизбежно условие за горе-долу сносното по¬
ложение на работника, значи, е по-бързото пораства¬
не на производителния капиталъ.
Но що значи порастване на производителния
капиталъ? — Порастване властьта на натрупания
трудъ надъ живия трудъ, усилване господството на
буржоазията надъ работническата класа. Ако наем-
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ниятъ трудъ произвежда господствуващето надъ не¬
го чуждо богатство, враждебната си сила, капитала,
то пъкъ тая сила му дава занятие, т. е. средства за
сжществуване съ условие, щото той пакъ да се обър¬
не въ часть отъ капитала, въ лостъ, който да слу¬
жи за по-голЪмото порастване на капитала.
Интересите на капитала и труда сж едни и сжтци, — това значи само следното: капиталътъ и наемниятъ трудъ сж две страни на едно и сжщо отно¬
шение. Едната страна зависи отъ другата, както лихварьтъ и разсипникътъ зависятъ единъ отъ други.
Докато наемниятъ работникъ е наеменъ работникъ, неговата участь зависи отъ капитала. Къмъ
това се свежда прехвалената общность между ин¬
тересите на работника и капиталиста.
Ако капиталътъ расте, то съ него пораства и
количеството на наемния трудъ, увеличава се число¬
то на наемните работници, — съ една дума, господ¬
ството на капитала се разпространява върху повече
личности. Да си представимъ най-благоприятния
случай: съ увеличаването на производителния капиталъ трудътъ захваща повече да се търси, значи,
подига се цената на работната сила, работна¬
та заплата.
Колкото малка и да е една кжща, тя ще задо¬
волява всичко, що може да се иска въ известно об¬
щество отъ едно жилище, докато околните й кжщи
сжщо не се отличаватъ съ особна големина. Но ту¬
рете до тази кжща единъ палатъ, и тя ще ви се ви¬
ди жалка колиба. Сега малките размери на кжщицата ще сведочатъ, че нейниятъ притежатель никакъ
не е взискателенъ; и колкото да расте тая кжщица
съ развитието на цивилизацията, но ако съседниятъ
палатъ се увеличава въ сжщата или въ още поголема степень, — живущиятъ въ относително мал-

—

/

43

—

ката кжщица ще се чувствува между четирите си1
стени все по-нещастенъ, незадоволенъ и потиснатъ.
Увеличението на работната заплата предполага
бързо порастване на производителния капиталъ.
Бързото порастване на производителния капиталъ
докарва сжщо такова бързо порастване на богат¬
ството, разкоша, обществените потреби и обще¬
ствените наслаждения. Затова, макаръ достжпните.
за работника наслаждения сж порастнали, задоволя¬
ването, което те му доставятъ, се е понизило, защото сж се увеличили недостжпните за работниканаслаждения на капиталиста, предъ видъ на по-ви¬
соката степень обществено развитие въобще. Наши¬
те потреби и наслаждения се създаватъ отъ обще¬
ството, затова ние ги меримъ съ обществена мерка, а не ги измерваме съ самите предмети, които
служатъ за техното задоволяване. Обществениятъ
характеръ на нашите потреби и наслаждения ги пра¬
ви относителни.
Въобще, работната заплата се определя не са¬
мо отъ количеството стоки, което работникътъ мо¬
же да получи въ замена. Тя има различни страни.
Преди всичко, работникътъ получава зарадъ
своята работна сила известно количество пари. Са¬
мо тия пари ли определятъ работната заплата?
Въ шестнайсетия векъ, вследствие откриването
на богатите и удобни за разработване рудници въ
Америка увеличи се количеството на златото и среб¬
рото, които циркулираха въ Европа. Затова цен¬
ността на златото и среброто спадна по отношение
къмъ ценностьта на другите стоки. Работниците по¬
лучаваха зарадъ работната си сила сжщото количе¬
ство сребърна монета, както преди. Цената на техната работна сила остана сжщата, но работната имъ
заплата спадна, защото въ замена на сжщото коли-
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чество сребро те почнаха да получаватъ по-малко
количество други стоки. Това бе едно обстоятел¬
ство, което спомогна за увеличаване на капитала, за
усилването на буржоазията въ шестнайсетия вТкъ.
Да вземемъ другъ случай. ПрТзъ зимата на
1847 г. вследствие неплодородието много заскжпнТха най-необходимите жизнени припаси: хлебътъ, ме¬
сото, маслото, сиренето и др. Да приемемъ, че ра¬
ботниците получаватъ за работната си сила сжщото количество пари, както и по-преди. Нима техната работна заплата не е спаднала? Разбира се, спад¬
нала е. Въ замена за сжтците пари те почнаха да
получаватъ по-малко хлебъ, месо и др. т. Техната
заплата спадна не защото ценностьта на среброто
спадна, а защото ценностьта на жизнените припа¬
си се увеличи.
Да предположимъ най-сетне, че цената на ра¬
ботната сила остава неизменна, когато цената на
всички земеделски и манифактурни стоки сж спад¬
нали вследствие въвеждането на нови машини, доб¬
ро плодородие и пр. За сжщите пари работниците
сега могатъ да купятъ повече стоки. Следователно
техната работна заплата се е увеличила именно за¬
щото паричното изражение на нейната ценность е
останало неизменно.
Цената на работната сила, номиналната работ¬
на заплата, следователно, не съвпада съ реалната
работна заплата, т. е. съ количеството стоки, кои¬
то именно се даватъ въ замена на работната заплата.
Затова, когато говоримъ за дигането и спадането на
работната заплата, ние требва да имаме предъ видъ
не само цената на работната сила, не само номинал¬
ната работна заплата, но и реалната работна заплата.
Но нито номиналната заплата, т. е. оная сума
пари, срещу която работникътъ се продава на ка-
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питалиста, нито реалната работна заплата, т. е. ко¬
личеството стоки, което той може да купи съ тия
пари, не изчерпватъ всичките страни на работната
заплата.
ОсвЪнъ това и преди всичко работната запла¬
та се определя отъ отношението къмъ печалбата,
кяра на капиталиста — това е относителната ра¬
ботна заплата.
Реалната работна заплата изразява цената на
работната сила по отношение цената на другите
стоки; а относителната работна заплата изразява
дела на непосредствения трудъ въ създадената отъ
него нова ценности, която се пада на натрупания
трудъ, на капитала.
VI.
Общия законъ, който определя понижаването и по¬
вишаването на работната заплата и печалбата.
По-горе ние забелезахме: “Работната заплата
не е часть, която се пада на работника отъ произ¬
ведената отъ него стока. Работната заплата е часть
отъ готовите вече стоки, съ която капиталиста ку¬
пува известно количество производителна работна
сила. Но тая работна заплата капиталистътъ требва
да си изкара отъ парите, които той получава при
продажбата на произведения отъ работника продуктъ; и той си я изкарва тъй щото обикновено
получава печалба вънъ отъ изхарчените му за про¬
изводството разноски. Парите, които взема при про¬
дажбата на произведената отъ работника стока, зарадъ капиталиста се разделятъ на три части: пър¬
во, часть, която служи за изкарване на употребе¬
ните сурови материали, както и инструменти, ма¬
шини и други орждия на труда, до колкото те сж
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<се изхабили отъ употрЪбение: второ, часть, която
служи да се изкарватъ разноските зарадъ работна¬
та заплата и трето, часть, която е излишъкъ надъ
направените разноски — печалбата на капиталиста
Очевидно е, че първата часть само връща още порано съществуващите ценности, когато пъкъ дру¬
гите дЕе части — изкарването на работната запла¬
та, така и печалбата на капиталиста, — иматъ за
източникъ новата ценность, създадена. отъ работ¬
ническия трудъ и прибавена къмъ ценностьта на
суровите материали. Въ тоя смисълъ ние можемъ
да разглеждаме работната заплата и печалбата ка¬
то части на произведения отъ рботника продуктъ.
Реалната работна заплата може да остане неиз¬
менна, тя може дори да се покачи, и при все това
относителната работна заплата може да спадне. Да
кажемъ, че цената на всички жизнени припаси се
е намалила съ две трети, а надницата само съ една
трета, напр. отъ три лева става на два. Макаръ се¬
га съ тия два лева работникътъ може да добие по¬
вече стоки, отколкото преди за три лева, — но при
все това, неговата работна заплата ще се намали
по отношение къмъ печалбата на капиталиста. Пе¬
чалбата на капиталиста (напр. на фабрикантина)
ще се увеличи съ единъ левъ, — съ други думи, съ
по-малко количество разменни ценности, получа¬
вано отъ капиталиста, работникътъ сега требва да
произведе по-големо количество разменни ценно¬
сти, отколкото преди. Частьта на капитала се е уве¬
личила относително частьта на труда. Разпределе¬
нието на общественото богатство между капитала и
труда става още по-неравномерно. Същото количе¬
ство капиталъ туря въ ръцете на капиталиста поголемо количество трудъ. Властьта на капиталисти¬
ческата класа надъ работническата порастна, об-
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щественото положение на работниците стана полошаво, работниците стжпиха още на едно стжпало по-долу отъ капиталистите.
А какъвъ е общиятъ законъ, който определя
взаимното отношение между понижаването и пови¬
шаването на работната заплата и печалбата?
Работната заплата и печлбата се намиратъ въ
обратно отношение една къмъ друга. Частьта на
капитала, печалбата, се повдига въ сжщата пропор¬
ция, въ каквато спада частьта на труда, надница¬
та, — и обратно. Печалбата се увеличава въ сж¬
щата степень, въ каквато се намалява работната за¬
плата; тя се намалява въ сжщата степень, въ каква¬
то се увеличава работната заплата.
Могатъ да ни възразятъ, че капиталистътъ мо.же да получи повече печалба, ако сполучи изгодно
да размени своите продукти съ продуктите на дру¬
гите капиталисти, ако неговата стока повече се тър¬
си, щомъ сЖ се отворили нови пазари или времен¬
но сж порастнали потребите на старите пазари и
т. н.; че, следователно, печалбата на капиталиста
може да се увеличи отъ загубата на други капита¬
листи, измамени при размената, — независимо отъ
повишаването или понижаването на работната за¬
плата, разменната ценность на работната сила. Мо¬
гатъ сжщо да ни възразятъ, че печалбата на капи¬
талиста може да се увеличи и вследствие некое по¬
добряване орждията на труда, вследствие некое
ново прилагане на природните сили и т. н.
Но, преди всичко неоспоримо е че въ всички
тия случаи се получава сжщиятъ рез-ултатъ, макаръ по противоположенъ пжть. Наистина, печал¬
бата се е увеличила не защото работната заплата
се е намалила, — ами затуй работната заплата се
е намалила, защото печалбата се е увеличила. Съ
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сжщото количество чужди трудъ капиталистътъ до¬
бива по-големо количество разменни ценности,
безъ да плаща за труда повече; това значи, че за¬
платата за труда спада по отношение къмъ чистия
доходъ, който трудътъ донася на капиталиста.
Да си спомнимъ, при това, че въпреки коле¬
банията на стоковите щЬни, срЪднята щЬна на всЪка стока, пропорцията, въ която тя се разменя съ
другите стоки, се определя отъ разноските за ней¬
ното производство. Затова измененията въ величи¬
ната на печалбата у отделни капиталисти, които
произлизатъ отъ измамата на едни капиталисти отъ
други по-хитри, неизбежно се изравняватъ въ целата капиталистическа класа. Подобрението на ма¬
шините, новото прилагане въ производството на
природните сили правятъ, щото въ известно коли¬
чество време съ сжщото количество трудъ и капиталъ да може по-големо количество продукти да
се създадатъ, но не по-големо количество размен¬
ни ценности. Ако следъ въвеждането на предачна¬
та машина азъ мога да произведа за единъ часъ два
пжти повече прежда, отколкото прАди изнамерването на тая машина, напр. сто фунта наместо пет¬
десети, —- то въ замена на тия сто фунта въ края
на краищата нема да получа повече стока, откол¬
кото преди за петдесети фунта, защото разноски¬
те за производството еж се намалили два пжти, за¬
щото съ сжщите разноски азъ мога да произведа
два пжти повече продукти.
Най-сетне, капиталистическата класа, буржоа¬
зията, — отъ една страна или отъ целия светъ, —
въ каквато пропорция и да си разделя чистия до¬
ходъ на производството, общата сума' на чистия
доходъ въ неговото цело всекога ще е равна на
оная сума ценности, която е прибавена отъ непо-
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ср-Ьдствения трудъ при натрупания трудъ. Следова¬
телно, тая обща сума расте въ сжщата степень, въ
каквато трудътъ увеличава капитала, т. е. въ сж¬
щата степень, въ каквато печалбата се увеличава
по отношение къмъ работната заплата.
VII.
Интересите на капитала и труда сж преко противо¬
положни. — Влиянието на ръстътъ на произ¬
водителния капиталъ върху заплатата.
И така, даже безъ да излазяме отъ пределите
на взаимните отношения между капитала и наемния
трудъ, ние виждаме, че интересите на капитала и
интересите на наемния трудъ сж право противо¬
положни.
Бързото увеличение на капитала е равносил¬
но съ бързото увеличение на печалбата. Печалба¬
та може бързо да се увеличава само въ тоя слу¬
чай, когато цената на работната сила, когато отно¬
сителната работна заплата сжтцо така бързо се на¬
малява. Относителната работна заплата може да
спадне, безъ да се гледа на това, че въ сжщотовреме реалната работна заплата се подига заедносъ номиналната работна заплата, съ паричната ценность на работната сила, — ако смо тя се повдига!
не въ сжщата степень, въ каквато се повдига пе¬
чалбата. Ако напр. работната заплата се повдигне
съ петь на сто, а печалбата съ трийсеть на сто, та
относителната работна заплата нема да се увеличи,,
а ще се намали.
Следователно, ако доходътъ на работника се
увеличава съ бързото увеличение на капитала, сжщеврЪменно се разширява и обществената яма, коя¬
то д^ли работника отъ капиталиста, увеличава се
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силата на капитала надъ труда, и още по-голЪмата
зависимости на труда отъ капитала.
Да казваме, че “работника има интересъ отъ
бързото увеличение на капитала”, значи, само то¬
ва: че колкото по-бързо работника увеличава бо¬
гатството на капиталиста, толкова по-много ще бждатъ трохите, които му падатъ отъ господарската
маса, толкова по-голЪмо ще бжде числото на ра¬
ботниците, които ще бждатъ призовани къмъ съ¬
ществуване, толкозъ повече масите зависими отъ
капитала ще се увеличаватъ.
И така ние видехме, че даже най-благоприят¬
ните условия на работническата класа, а именно,
най-бързото увеличение на капитала, колкото и да
подобрятъ материалния животъ на работника, не
унищожаватъ антагонизма между неговите и инте¬
ресите на капитала. Печалбата и заплатата си оставатъ както по-преди, въ обратна пропорция.
Ако капитала се бързо увеличава, заплатата
може да се увеличи, обаче, печалбата на капитала
се увеличава несъразмерно по-бързо. Материално¬
то положение на работника е подобрено, но за
сметка на неговото социално положение. Обще¬
ствената яма, която го отделя огъ капиталиста е
станала по-широка.
Най-сетне, да казваме, че “най-благоприят¬
ните условия за наемния работникъ, е по възмож¬
ности най-бързото увеличение на производителния '
капиталъ”, е все едно да казваме: колкото по-ско¬
ро работническата класа умножава и увелиачва си¬
лата противна ней, г. е. да увеличава богатството
на другиго, който господствува надъ тази класа,
толкозъ по-изгодни ще бждатъ условията, при
които ще й се позволи наново да се труди за умно¬
жаването богатството на буржоазията, за увеличе-
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нието силата на капитала и да се съгласи да кове
за себе си златните вериги, съ които буржоазията
ще я влече подире си.
Истина ли е, че увеличението на производител¬
ния капиталъ и повдигането на заплатата сж нераз¬
ривно сплотени, както буржоазните економисти подържатъ? Ние не можемъ да повярваме на техни¬
те голи думи. Ние не бихме ги повярвали даже ко:
гато те твърдятъ, че колкото по-тлъстъ е капита¬
ла, толкозъ по-добре ще бждатъ охранени робите
му. Буржоазията е достатъчно просветена и води
сметките си доста внимателно, за да не сподели
лошите страни на феодалния лордъ, който за вели¬
чието на своята свита устройваше щестлавна из¬
ложба. Сжществующите за буржоазията условия я
заставятъ внимателно да води сметките си.
Прочее, ние сме длъжни да проследимъ още
по-отблизо следующия въпросъ:
По какъвъ начинъ, увеличението на произво¬
дителния капиталъ влияе върху заплатата?
Ако производителниятъ капиталъ на буржоаз¬
ното общество, взетъ въ неговото цело, расте, то
става по-многостранно натрупване на труда. Чис¬
лото на капиталистите и техните капитали се увеличаватъ. Увеличаването числото на капиталистите
усилва конкуренцията между капиталистите. Рас¬
тящите размери на капиталите даватъ възможность
да се изкара въ полето на промишлените битки посилни работнически армии, въоржжени съ по-разрушителни военни орждия.
Единъ капиталистъ може да надвие другиго и
да завладее неговия капиталъ само ако продава поевтино. За да продава по-евтино и да не се съсипе,
той требва да произвежда по-евтино, съ други ду¬
ми, колкото може повече да увеличи производител-
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ностьта на труда. А производителностьта на труда се
увеличава преди всичко отъ по-голЪмото разделение
на труда; вследствие всестранното прилагане и по¬
стоянно усъвършенствуване на машините. Колкото
ло-многобройна е работническата армия, въ която
се прилага разделението на труда, колкото по-ши¬
рока область обгръщатъ машините, толкова пове¬
че се намаляватъ относително разноските по произ¬
водството, толкози по-производителенъ става трудътъ. Затова капиталистите се надпреварватъ да
увеличаватъ разделението на труда и да разширятъ областьта на машинното приложение, като
увеличатъ съ това колкото се може повече разме¬
рите на производството.
Ако некой капиталистъ, благодарение по-големото разделение на труда, прилагането и усъвършенствуването на нови машини, по-изгодна и поширока експлоатация на природните сили, добива
възможности съ сжщото количество непосредственъ
или натрупанъ трудъ да произвежда по-големо ко¬
личество продукти, стоки, отъ своите конкуренти;
ако напр. за сжщото работно време, презъ което
конкурентите му изтъкаватъ половинъ аршинъ шаекъ, той може да произвежда целъ аршинъ — то
какво ще прави тоя капиталистъ?
Той би могълъ да продава половина аршинъ
шаекъ по предишната цена; но въ такъвъ случай
той не би могълъ да изтика своите конкуренти отъ
пазаря и да увеличи продажбата на своята стока. А
въ туй време потребностьта му да продаде е по¬
расла въ сжщата степень, въ каквато сж се увели¬
чили размерите на неговото производство. Въвеж¬
дането на по-усъвършенствувани и по-скжпи сред¬
ства на производството му дава, наистина, възможность да продава по-евтино, но въ сжщото време
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го принуждава да продава повече стоки, да си на¬
мери много по-голЪма продажба; затова нашиятъ
капиталистъ ще продава половината аршинъ по-ев¬
тино отъ своите конкуренти.
Но капиталиста нЪма да продава целия ар¬
шинъ по сжщата цена, по която конкурентите му
продаватъ половина аршинъ, макаръ производство¬
то на целия аршинъ за него да не струва по-скжпо
отколкото за другите — производството на полови*
на аршинъ. Ако продаваше по сжщата цена, той
немаше да спечели повече отъ своите конкуренти
— той само щеше да си изкара разноските за про¬
изводството. И ако би неговиятъ доходъ да се уве¬
личеше, той щеше да се увеличи само защото е
турилъ въ обръщение по-големъ капиталъ, а не за¬
щото тоя капиталъ му е донесълъ по-голема пе¬
чалба отъ капиталите на конкурентите му. При то¬
ва, той може да достигне желаемата цель като про¬
дава стоката само неколко процента по-евтино отъ
своите конкуренти. Като продава по-евтино, той ги
изтиква отъ пазаря или поне завоюва часть отъ
техната продажба. Да си спомнимъ, най-сетне, че
пазарната цена всекога е по-горе или по-долу отъ
разноските на производството, като се гледа по то¬
ва, дали стоката се продава въ благоприятенъ или
неблагоприятенъ промишленъ сезонъ. Капиталистътъ, който е въвелъ нови по-плодотворни сред¬
ства за производство, ще продава своята стока съ
неколко процента по-скжпо отъ своите действи¬
телни разноски на производството, като гледа, да¬
ли пазарната цена на единъ аршинъ стои по-горе
или по-долу отъ обикновените разноски на произ¬
водството.
При все това, привилегията на нашия капита¬
листъ не е дълговечна: другите капиталисти се
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надпрЪварватъ да въведатъ сжщите машини, сжщото разделение на труда, като при това увеличаватъ размерите на производството въ сжщата или
въ още по-голема степень — и тия нововъведения
ставатъ толкози общи, щото цената на шаека спа¬
да пО-долу не само отъ старото равнище на разнос¬
ките за производството, но и отъ новото имъ
равнище.
Следователно, капиталистите пакъ се намиратъ
единъ къмъ други въ сжщото положение, въ каквото сж се намирали преди въвеждането на нови¬
те средства на производството, и ако те могатъ,
благодарение на тия средства за производство, за
сжщата цена да доставятъ два пжти повече про¬
дукти, то сж принудени сега да продаватъ това
двойно количество на по-низка цена отъ предиш¬
ната. Съ новото равнище на разноските за произ¬
водството се повтаря сжщата история: пакъ се въ¬
вежда по-големо разделение на труда, повече ма¬
шини, пакъ порастватъ размерите на производство¬
то и пакъ конкуренцията снема цената на стоките
по-долу отъ това ново равнище на разноските за
производството.
VIII.
Влиянието
на капиталистическата конкуренция
върху капиталистическата класа, среднята
класа и работническата класа.
Така ние виждаме, че начинътъ на производ¬
ството, средствата за производоството сж подложе¬
ни на непрестанни преврати, революции, че разде¬
лението на труда неизбежно влече подире си поголемо разделение на труда, въвеждането на ма¬
шини — още по-широко въвеждане, едрите разме-
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производството.
Такъвъ е законътъ, който постоянно изтиква
буржоазното производство изъ отъпкания пжть и
принуждава капитала да развива по-нататъкъ про¬
изводителните сили на труда, — именно затова, че
той и отъ по-напрЪдъ ги е развивалъ; такъвъ е за¬
конътъ, който не дава нито минута почивка на ка¬
питала и постоянно му шепне: напрЪдъ! напредъ!
Това е сжщиятъ законъ, който въ пределите
на периодическите търговски колебания неизбеж¬
но докарва цената до равнището на разноските за
производството.
Каквито могжщи средства з-а производство и
да приложи капиталистътъ, конкуренцията ще на¬
прави техното приложение всеобщо, и отъ него моментъ единственото следствие отъ по-големата
производителность на капиталиста е само това, че
капиталиста е въ състояние за сжщата цена да до¬
стави 10, 20, 100 пжти повече продукти отколкото
преди. Но сега той требва да продаде, може би,
1000 пжти повече, за да изкара отъ количеството
на продадения продуктъ онова, което губи отъ понизката му продажна цена; сега масовата продаж¬
ба, му е необходима не само за да получи по-голема печалба, но за да си изкара разноските за про¬
изводството, защото, както видехме, самите орждия на производството ставатъ все по-скжпи. А
тъй като масовата продажба сега е жизненъ въпросъ не само за него едного, ами и за неговите
съперници, то пакъ се завързва старала борба, тол¬
кова по-безпощадна, колкото по-производителни сж
изнамерените вече средства за производство. Сле¬
дователно, разделението на труда и прилагането на
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машините ще се развиватъ по-нататъкъ въ несравнено по-голЬма степень.
Каквото и да бжде могжществото на въведе¬
ните средства, конкуренцията се старае да лиши
капитала отъ златните плодове на това могжгцество, като приравнява цената на стоката съ раз¬
носките за нейното производство, като прави, по
тоя начинъ по-евтино производството и продажба¬
та на все по-големо количество продукти на сжщата цена задължителенъ законъ, именно споредъ
колкото поевтинява производството, т. е. споредъ
колкото сжщото количество трудъ може да произ¬
веде повече продукти. По тоя начинъ, капиталистътъ съ собствените си усилия не печели нищо
друго, освенъ задължението да произвежда презъ
сжщото работно време повече стоки, сиречъ —
само по-тежки условия за извличане печалба отъ
своя капиталъ. Ето защо капиталистътъ постоянно
се старае да надхитри конкуренцията, — която го
преследва съ своя законъ за разноските на произ¬
водството и насочва противъ него самия всеко оржжие, което той изкове противъ своите съперници,
- като бърза да въведе нови, по-скжпи, но пакъ
по-евтино произвеждащи машини, и ново разделе¬
ние на труда, преди да свари конкуренцията да
преобърне тия нови средства на производството
въ устарели.
Да си представимъ сега това трескаво възбуж¬
дане едновременно на целия всесветски пазарь —
и ние ще разберемъ, какъ порастването, натрупва¬
нето и концентрацията на капитала влекатъ подире си непрекжснатото, бесно-стремително разви¬
тие въ разделението на труда, прилагане на нови
машини и усъвършенствуването на старите при
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все по-исполинските и по-исполинските размери
на производството.
А какъ влияятъ тия обстоятелства, тЪсно свър¬
зани съ порастването на производителния капиталъ,
върху определянето на работната заплата?
По-големото разделение на труда прави щото
единъ работникъ да е способенъ да извърши ра¬
ботата на петь, десеть, двайсеть души, — следо¬
вателно, усилва конкуренцията между работници¬
те петь, десеть, двайсеть пЖти. Конкуренцията меж¬
ду работниците се изразява не само въ това, дето единъ работникъ се продава по-евтино отъ дру¬
ги, но и въ това, дето единъ работникъ извършва
работата на петь, десеть, двайсеть души; и къмъ
тоя зидъ конкуренция работниците се принуждаватъ отъ разделението на труда, което се въвеж¬
да и все повече и повече се развива отъ капитала.
Сетне въ сжщата степень, въ каквато се уве¬
личава разделението на труда, трудътъ се упростява. Особната сржчность, вещина, на работника
изгубва значението си. Той се обръща въ проста,
еднообразна производителна сила, отъ която не се
иска ни физическо, ни умствено напрегане. Неговиятъ трудъ става трудъ достжпенъ за всички. За¬
това конкуренти отъ всички страни се нахвърлятъ
върху него. Да си спомнимъ при това, че колкото
по-проста е нТкоя работа, колкото по-лесно човекъ се приготвя за нея, колкото по-малко разнос¬
ки за производството се искатъ, за да я усвоимъ,
— толкози по-низко спада работната заплата, защото работната заплата, цената на работната сила,
както и цената на всички други стоки, се опреде¬
ля отъ разноските на производството.
Следователно, конкуренцията между работни¬
ците се усилва, а работната заплата спада въ сж-
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щата степень, въ каквато се увеличава неприятностьта, отвратителностьта на труда. За да запази
предишната величина на своята работна заплата,
работникътъ захваща да работи повече, като се
труди повече часове прЪзъ деня, или като изкарва
повече продукти прЪзъ сжщото работно време. Гойенъ отъ нуждата, по тоя начинъ той още повече
усилва гибелните следствия отъ разделението на
труда. Излазя най-сетне туй, че той получава тол¬
кова по-малко заплата, колкото повече работи, по
тая проста причина, че колкото повече работи, тол¬
кова по-силно конкурира той своите другари и за¬
това толкова по-силна става конкуренцията и отъ
техна страна, та и те сж принудени да предлагатъ
своя трудъ на сжщите неизгодни условия като не¬
го. Значи той конкурира съ самия себе си — като
съ членъ отъ работническата класа.
Машините произвеждатъ сжщото действие въ
много по-значителни размери, като заместватъ из¬
кусните работници съ неизкусни, мжжете съ же¬
ни, възрастните съ деца: като изхвърля на улица¬
та целъ купъ занаятчии, при първото си появява¬
не, и като изтиква отъ фабриката отделни групи
отъ работници, колкото повече се развиватъ, подобряватъ, усъвършенствуватъ. По-горе ние опи¬
сахме въ общи черти промишлената война на ка¬
питалистите помежду имъ; тази война има тая осо¬
бености, че въ нея се побеждава не толкова съ
увеличение на работническата армия, колкото съ
нейното намаляване. Полководците, капиталистите,
се надпреварватъ да уволняватъ колкото се може
повече промишлените войници.
Наистина економистите ни разправятъ, че из¬
местените отъ машините работници намиратъ пре¬
питание въ новите клонове на промишленостьта.
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Те не се осм^ляватъ направо да твърдятъ, че
сжщите изместени отъ машините работници намиратъ занятие въ новите клонове на труда. Факти¬
те твърде гръмко викатъ противъ такава лъжа.
Собствено гЪ тЕърдятъ само, че ново препитание
се отваря за другите части на работническата кла¬
са, напр. за оная часть отъ младото работническо
поколение, която се е готвила вече да встжпи въ
изчезналия клонъ на промишленостьта. Това треб¬
ва, разбира се, съвършенно да задоволи пропадна¬
лите работници. Господа капиталистите ще иматъ
достатъчно пресно, годно за експлоатация месо и
кръвь, — и нека мъртвите погребватъ своите мъртавци. Съ тия разсжждения буржоата утешаватъ
повече сами себе си, отколкото работниците. Нали
ако машините унищожиха целата класа отъ наем¬
ни работници, — какви ужасни времена ще настанатъ за капитала, който безъ наемния трудъ пре¬
става да бжде капиталъ!
Да допуснемъ, при все това, че както работ¬
ниците изместени непосредствено отъ машините,
така и всичката часть отъ младото поколение,
което вече сметаше да намери работа въ известно
занятие си намиратъ нова работа. Може ли да се
очаква, че за новото занятие ще се плаща тъй ху¬
баво, както и за изгубеното? Това би противоре¬
чило на всички закони на економията. Ние видех¬
ме, че развитието на съвременната промишлености
води къмъ постоянно заменяване на сложните, виши занятия — съ упростени, ниши.
Възможно ли е, следователно, щото работни¬
ците, изхвърлени отъ машините изъ единъ клонъ
на промишленостьта, да намерятъ убежище въ
другъ, безъ да се съгласятъ да получаватъ по-низ¬
ка, по-лоша заплата?

Като на изключение посочваха работниците
заети съ произвеждането на самите машини. При
това разсжждаваха така: щомъ въ промишленостьта се искатъ и се потребяватъ повече машини, чис¬
лото имъ неизбежно требва да се увеличи, т. е.
требва да се увеличи производството на машини,
а заедно съ това и числото на заетите въ това произ¬
водство работници; а работниците, заети въ тоя
клонъ на промишленостьта, принадлежатъ къмъ из¬
кусните, — нещо повече, къмъ образованите ра¬
ботници.
Това разсжждение, което и по-преди беше
верно само наполовина, изгуби всека сенка отъ ис¬
тина следъ 1840 год. — откато, за приготвянето на
машини, както и за приготвяне на памучна преж¬
да, все повече и повече почнаха да се употребяватъ машини; така щото работниците въ машино¬
строителните работилници, редомъ съ най-съвършените машини, могатъ да играятъ роля само като
най-неизкусни машини.
Но вместо единъ изтиканъ отъ машината мжжъ
на фабриката намиратъ занятие, може би, три деца
и една жена, — се провикватъ буржоата. Но нима
работната заплата не требва да стига за препита¬
нието на три деца и една жена? Нима минимумътъ
работна заплата не требва да стига за подържа¬
нето живота и размножаването на работническата
класа? Какво значи следъ това възлюблената фра¬
за на буржоата за фабричното печелене на жената
и децата! Само туй, че сега се губи четири пжти
повече работнически животъ отколкото преди, за
да се осигури сжществуването на едно работниче¬
ско семейство.
Да резюмираме всичко казано: колкото пове-
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че расте производителниятъ капиталъ, толкова по¬
вече се развива разделението на труда и прилага¬
нето на машините. Колкото повече се развива раз¬
делението на труда и машините, толкова по-силна
става конкуренцията между работниците, толкова
повече се намалява техната работна заплата.
Освенъ това, работническата класа се рекругира (набира) още и отъ заможните слоеве на об¬
ществото: въ редовете на пролетариата преминаватъ маса дребни промишленици и дребни рентие¬
ри, които сж принудени незабавно да изнасятъ на
пазаря своите ржце, редомъ съ ржцете на работ¬
ниците. По тоя начинъ, гората отъ протегнатите
ржце, които търсятъ работа, става все по-гжста, а
самите ржце все по-изтощени.
Отъ само себе си се разбира, че дребниятъ
промишленикъ не може да издържи борбата, на
която едно отъ главните условия е постоянно да
се разширяватъ размерите на производството, съ
други думи, да имашъ средствата на едрия, а не
на дребния промишленикъ.
Мислимъ, че нема нужда отъ никакви по-на¬
татъшни обяснения и това обстоятелство, че про¬
центите отъ капитала се намаляватъ въ сжщата
степень, въ каквато расте капиталътъ, въ каквато
се увеличаватъ неговите размери и общата сума;
че затова дребниятъ рентиеръ не може вече да жи¬
вее отъ своята рента и требва да почне некоя про¬
мишлена дейность, т. е. да пълни редовете на дреб¬
ните промишленици и съ това да увеличи броя на
кандидатите за пролетарии.
Най-сетне, въ сжщата степень въ каквато го¬
реописаното развитие принуждава капиталистите
да експлоатиратъ сжществуващите вече исполински средства за производството въ по-широки раз-
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мери и затова докарва въ движение всичките пру¬
жини на кредита, — въ същата степень ставатъ по¬
чести промишлените земетресения, отъ които търговскиятъ свЪтъ може да се спаси само като при¬
нася въ жертва на подземните богове часть отъ бо¬
гатството, продуктите и даже производителните
сили, — съ една дума, ставатъ по-чести кризите.
Те ставатъ по-чести и се усилватъ още отъ това, че
.колкото повече се увеличаватъ продуктите, а сле¬
дователно, колкото повече се увеличава нуждата
отъ широка продажба, — все повече се ограничава
възможностьта да се разшири всесветското тържи¬
ще, все повече се намалява числото на пазарите,
незасегнати още отъ търговията, тъй като всека
по-ранна криза е подчинила на всемирната търго¬
вия нови или дотогава само повърхностно закаче¬
ни отъ нея пазари. — Капиталътъ не само живее за
сметка на труда: като знатенъ варваринъ-робовла. делецъ, той занася съ себе си въ гроба труповете
на своите роби, — цели хекатомби работници, кои¬
то загинватъ въ време на кризите. Виждаме по тоя
начинъ, че бързото порастване на капитала докар¬
ва несравнено по-бързо усилване на конкуренция¬
та между работниците, — съ други думи, води къмъ
толкова по-големо относително намаляване на из¬
точниците за препитание*, средствата за съществу¬
ване на работническата класа; а пъкъ бързото растене на капитала е най-благоприятното условие за
наемния трудъ.

ПРИЛОЖЕНИЕ.
Историческата

тенденция на капиталистиче¬
ската акумулация.

(И з ъ

“К а п и т а л ъ т ъ”).

Къмъ какво се свежда първоначалната акуму¬
лация на капитала, т. е. неговиятъ исторически генезисъ? Доколкото този генезисъ не прЪдсталвява
непосредственото превръщане на робите и кре¬
постниците въ наемни работници, т. е. простата
промена въ формата на зависимость, той означава
само експроприация на непосредствения произво¬
дители, разлагането на частната собственость, осно¬
вана на собствения трудъ.
Частната собственость, като противополож¬
ности на обществената, на колективната собстве¬
ность, сжществува само тамъ, дето орждията на
труда и външните условия на труда принадлежатъ
на частни лица. Но споредъ това, дали тези лица
се явяватъ работници или неработници, и частната
собственость носи различени характеръ. Безкрайноразнообразните нюанси, които тя представлява ня
пръвъ погледъ, сж само отразъ на преходните съ¬
стояния, които лежатъ между тези две крайности.
Частната собственость на работника върху
средствата на неговото производство съставлява
основа на дребното производство, а дребното про¬
изводство се явява необходимо условие за разви¬
тието на общественото производство и свободната
индивидуалность на самия работникъ. Наистина, то¬
зи начинъ на производство сжществува тъй сжщо
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и въ рамките на робството, при крепостния режимъ и при другите отношения на зависимости. Но
той процъвтява, развива делата своя енергия, до¬
бива напълно класична форма само тамъ, дето работникътъ се явява свободенъ частенъ собственикъ
на свритф. условия на труда, които той самъ пуска
въ ходъ — селенинътъ е собтсвеникъ на земята,
която той обработва, занаятчията е собственикъ на
орждията, които той владее като виртуозътъ съ
инструмента.
Този начинъ на производството предполага
разпарчалосване на земята и на другите средства
на произовдството. Той изключава както концентра¬
цията на последните, тъй и кооперацията, т. е. той
не допуска разделянето на труда вжтре въ единъ и
сжщи процесъ на производството,; общественото
господство надъ природата и упавлението на ней¬
ната сила, свободното развитие на обществените
производителни сили. Той е възможенъ само въ
твърде десни, въ стихийни рамки на производство¬
то и обществото. Да се увековечи, значело би, как¬
то справедливо забелезва Рес^иеи^1 “да се декретира всеобщата посредственость”. На известно стжпало отъ своето развитие той самъ поражда матери¬
алните средства за своето унищожение. Оъ този
моментъ вжтре въ обществото се пробуждатъ си¬
ли и страсти, които той сковава. Той.требва да бжде унищоженъ, и той се унищожава. Неговото
унищожение, превръщането на индивидуалните
разпокжсани средства на производството въ кон¬
центрирани и обществени, т. е. дребната собственость на мнозина въ едра собственость на малцина,
отнемането на средствата за сжществуване и орждията на труда у народните маси, тая ужасна и
трудна експроприация на народните маси състав-
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лява доисторически периодъ въ живота на капи¬
тала. Тя обхваща цТлъ редъ насилнически начини,
отъ които ние въ кратцТ прегледахме само ония,
които съставиха епоха въ историята на първона¬
чалното натрупване на капитала. Експроприацията
на непосредствените производители се извършва
съ най-безжалостенъ вандализмъ подъ действието
на най-долни побуди, най-кални, най-дребнаво
злобни страсти. Частната собственость, придобита
съ собственъ трудъ и която означава, тъй да се ка¬
же, срастването на индивидуалния независимъ про¬
изводители съ условията на неговия трудъ, се из¬
мества отъ капиталистическата частна собстве¬
ность, основана върху експлоатацията на чуждия,
но формално свободенъ трудъ,
Следъ като тоз-и процесъ на преобразуване
достатъчно вече въ дълбина и ширина разложи ста¬
рото общество, и работниците се оказаха превър¬
нати въ пролетарии, а условията на техния трудъ
— въ капиталъ, следъ като капиталистическия начинъ на производството стжпи вече на своите кра¬
ка — по-нататъшното превръщане на труда въ общественъ и по-нататъшното превръщане на земя¬
та и другите средства на производството, въ сред¬
ства на производството, обществено експлоатира¬
ни, т. е. съвместно прилагани, съ други думи, по¬
нататъшната експроприация на* частните собстве¬
ници се облича въ нова форма. Сега вече подлежи
на експроприация вече не работникътъ, който во¬
ди самостоятелно ступанство, но капиталистътъ.
който експлоатира мнозина работници.
Тази експроприация се извършва въ силата на
действието на иманентните закони на самото ка¬
питалистическо производство, чрезъ централиза¬
цията на капиталите. Единъ капиталистъ избива
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мнозина. Ржка за ржка съ тази централизация или
експроприация на много капиталисти отъ малцина,
все въ по-голЪми и по-голЪми размери се развлватъ кооперативната форма на процеса на труда и
съзнателното техническо прилагане на науката,
плномЪрната експлоатация на земята, превръщане¬
то на орждията на труда въ такива, които могатъ
да бждатъ прилагани само съвместно; благодаре¬
ние употребяването на всички средства за произ¬
водството, като средства на комбиниранъ общественъ трудъ, произлиза техното економизиране;
най-сетне, извършва се въвличането на всички на¬
роди въ мрежата на всесветския пазарь и по този
начинъ се установява интернационалниятъ характеръ на капиталистическия режимъ. Заедно съ по¬
стоянното намаляване числото на капиталистите
магнати, които узурпиратъ и монополизиратъ всич¬
ки облаги отъ тозн преобразувателенъ процесъ, се
увеличава масата на мизерията, потисничеството,
робството, израждането, експлоатацията, но, отъ
друга страна, се увеличава сжщо тъй и съпроти¬
вата на постоянно растящата работническа класа,
дисциплинирана, обединена и организирана отъ
механизма на самия капиталистически начинъ на
производството. Монополътъ на капитала се пре¬
връща въ нишки за по-нататъшното развитие на
този начинъ на Производството, който се разви
заедно съ нея и подъ нейното господство. Центра¬
лизацията на средствата на производството и пре¬
връщането на труда въ общественъ достигатъ та¬
кава точка, на която те ставатъ несъвместими съ
своята капиталистическа обвивка. Тя се раздира.
Ударя часътъ на капиталистическата частна собственость. Експроприаторите биватъ експроприи¬
рани.
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Капиталистическиятъ начинъ на присвоява¬
не, който произтича отъ капиталистическия на¬
чинъ на производството, и, значи, капиталисти¬
ческата частна собственость е първото отрицание
на индивидуалната частна собственость, основана
върху собствения трудъ. Но капиталистическото
производство създава съ необходимостьта на естественъ процесъ своето собствено отрицание. То е
отрицание на отрицанието. То възстановява не час¬
тната собственость, но индивидуалната собстве¬
ность възъ основа на всичките придобивки въ ка¬
питалистическата ера, възъ основа на кооперация¬
та и общественото владение на земята и средства¬
та на производството, произведени отъ сжщия
трудъ.
Превръщането на разпокъсаната частна соб¬
ственость, основана на собствения трудъ на произ¬
водителите, въ капиталистическа, разбира се, е про¬
цесъ несравнено по-продължителенъ, тежъкъ и мжченъ, отколкото превръщането на капиталистиче¬
ската собственость, която фактически вече почива
върху общественото производство, въ собственость
обществена. Тамъ работата се касаеше за експро¬
приацията на народните маси отъ малцина узур¬
патори, тука пъкъ работата се отнася до експро¬
приацията на малцина узурпатори отъ народните
маси.
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